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Dezee studie is ontstaan in twee perioden. De eerste opzet is gemaakt toen ik
werkzaamm was als coördinator van de postacademische opleiding Strategisch
MilieuManagementt van de Universiteit van Amsterdam. Dat was in de vroege jaren
negentig.. Ik zag dat de cursisten, de meesten behorend tot het seniormanagement van
grotee (multinationale) ondernemingen, een tamelijk mechanistische kijk op de
implementatiee van veranderingsprocessen hadden. Daarin werd (althans voor mij)
duidelijkk waarom de invoering van milieumanagement in organisaties zo moeizaam
opp gang kwam. Bij het ministerie van V R O M heb ik toen een verzoek ingediend
omm een sociaal wetenschappelijke studie te verrichten naar de implementatie van
milieuzorgsystemen.. Dat heeft geleid tot het boek 'Verinnerlijking van Milieuzorg'
waarnaarr in deze studie op een aantal momenten wordt verwezen. Dat was de eerste
periode. .
Doorr deze studie raakte ik verslingerd aan veranderingsvak en ben ik gaan solliciteren
bijj het consultancybureau dat ik in deze studie ABC noem. De overgang van
schrijverr en coördinator aan de UvA naar het vak van consultant was echter
gigantisch.. Wat kon ik met al die kennis waarover ik beschikte? Ik voelde mij
volstrektt onthand en kan me herinneren dat ik op een bepaald moment uit het raam
keekk en mijzelf ervan beschuldigde een hele domme keuze te hebben gemaakt in
mijnn carrière: voor dit vak was ik niet geschikt!
Gelukkigg waren er anderen. Ik werd door mijn collega's meegenomen naar klanten,
inn projecten gegooid, deed mee aan 'ontwerpsessies* om plannen van aanpak te
makenn voor veranderingstrajecten en voerde geleidelijk aan steeds meer en
ingewikkelderr projecten zelf uit. Van een aantal collega's kreeg ik literatuur onder
mijnn neus geduwd. Donald Schöns The reflective practitioner en ook Argyris en Van
Akenn kreeg ik te lezen. Ik kreeg het gevoel mijn studies voor een tweede keer te
doen,, maar nu vanuit een heel ander perspectief. Dat van de praktijk.
Hett grappige was dat ik achteraf bemerkte dat ik in mijn boek over 'Verinnerlijking'
opp zich wel de juiste informatie bij elkaar had geraapt, maar ik begon ook steeds
meerr in te zien waar het aan ontbrak. Aan handelingskennis! Een van mijn collega's
introduceerdee op en dag de term 'performatief perspectief en leerde me mijn kennis
opnieuww te ordenen naar een toepassingdoelstelling. Naar later bleek was die term
vann Habermas afkomstig. Ik begon het eindelijk beter te snappen —dacht ik. Tijdens
ontwerpsessiess op kantoor werden termen gebruikt als 'laten we deze optie verder
radicaliseren'' of 'moeten we dit probleem niet verder problematiseren?' Eerst vond ik
hett maar populair gedoe. Mannetjesgedrag. Maar geleidelijk aan kreeg ik het door:
handelingskennniss is een kennisdomein. Ik wilde meer weten. Waar kon ik dat
vinden,, in welke literatuur...
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Intussenn kon ik mijn oude lijn, die van de psychologie, steeds minder loslaten. De
veranderingsprocessenn die ik in de praktijk meemaakte en uitvoerde, hadden zo veel
tee maken met psychologie, dat ik steeds vaker terugging naar datgene wat ik op de
universiteitt had geleerd. Ik volgde de opleiding psychoanalyse en gedragstherapie en
zagg steeds duidelijker het verschil met de universitaire kennis: handelingskennis,
techniekenn voor het oprekken van mentale kaders, het durven toestaan van andere
gezichtspunten.. Ik leerde hoe rijk de taal van de psychoanalyse is; hoe die steeds weer
uitnodigtt tot associatie. Ik wilde die associatieve taal en analytische technieken
overdragenn op managers en consultants en schreef een boek over coaching en hoe
omm te gaan met weerstand. Elementen van betekenisgeving en de rol van
deconstructiee traden naar voren.
O pp een vakantie in Zuid-Frankrijk las ik het boek van Jos Kessels (Socrates op de
markt)) waarin hij de termen epistème en phronèsis introduceert. Ik was gegrepen!
Verbijsterd.. Zeshonderd jaar voor Christus was Socrates al duidelijk wat het verschil
wass waar ik naar zocht en sterker nog: hij had een methode ontwikkeld! Dialektikè.
Ondervraging.. Kennis, taal, weten en niet-weten, deconstructie, handelingskennis. Ik
gingg praten met Kessels en las Isaacs' Dialogue. Ik gaf het door aan collega's en
verteldee erbij dat ze deze inzichten serieus moesten nemen en niet als N e w Age aan
dee kant moesten schuiven. Ik zat op een spoor...
O pp een dag zaten Harry van Irsel en ik te praten op een bank op kantoor. Harry was
nett als docent van de UvA overgestapt naar ABC Management Consultants. Ik was
Harryss interne coach. Ik zag de worsteling die Harry doormaakte om zijn (veel
indrukwekkender)) wetenschappelijke kennis toepasbaar te maken voor klanten.
Harryy had de neiging om Porter te citeren bij een klant (inclusief jaartal), of om uit te
leggenn wat Galbraith, Mintzberg of Kirjavainen over dit probleem te melden hebben.
Fout,, fout, fout. Dat willen klanten niet horen. Die willen oplossingen. Maar dat
wildee Harry toch ook? 'Ja maar, de klant begrijpt dat niet. Die ziet niet welke
toepassingsmogelijkhedenn die kennis in zich heeft.'
'Maarr dat probeer ik ze te vertellen.
'Neee Harry. Dat willen klanten niet zo! Klanten willen zicht op oplossingen.'
'Jaa maar...'
Hett was een herkenbaar verhaal. Enkele jaren daarvoor zat exact ik in hetzelfde
schuitje.. De overgang van het ene kennisdomein naar het andere. Kon ik Harry
helpen?? Kon ik hem leren wat ik zelf had meegemaakt? Ik begon mijn verhaal aan
hemm te vertellen. Wat kennis is, wat woorden doen, over het performatieve
perspectief,, wat klanten willen en wat ze niet willen. Maar ik merkte dat ik zelf nog
steedss niet over het volledige idioom beschikte. Wat bedoelde ik in godsnaam met
'handelingskennis'?? Ik het Harry mijn boek over Verinnerlijking zien, en hij las het.
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(Harryy las alles, dus ook mijn boek). Hij was enthousiast. Het ging over
cultuurverandering,, over de rol van communicatie tijdens veranderingsprocessen en
veell van de kennis die zelf bezat zag hij erin terug: kennis over strategie over
organisatie-inrichting.. Waarom ben je daar niet op gepromoveerd, zei hij
onverwacht.. En toen is het begonnen
Hett heeft bijna drie jaar gekost om mijn gedachten op papier te zetten en eindeloos,
eindeloos,, eindeloos, eindeloos veel uren. Een studie van deze omvang en
complexiteit,, doe je niet alleen (hoewel ik veel tijd alleen heb doorgebracht!). Ik heb
dee hulp gehad van veel mensen, die ik op deze plaats graag wil bedanken. Aan een
aantall mensen wil ik speciaal aandacht besteden. O m te beginnen verwees Harry mij
doorr naar prof. Hans Jagers, en die bleek bereid mij te helpen mijn promotie te
starten.. Voor mij heeft Hans een dubbele betekenis gehad. Ten eerste als empirisch
wetenschapper.. Vanuit deze rol stelde hij steeds opnieuw vragen over de tekst. Hij
vroegg me uit te leggen wat ik beoogde met hoofdstukken over strategie en
organisatie-inrichting.. Veel van die kennis is immers ruimschoots bekend. 'Ja maar
hett is een taal!* riep ik dan. 'En ik ben niet geïnteresseerd in de inhoudelijke theorie,
maarr in de gevolgen van die taal voor veranderingsprocessen!' Ik hoorde mezelf
pratenn en mijn gedachten formuleren. Was het waar wat ik zei? Het was een intuïtie,
eenn spoor. Dat wilde ik volgen. Had ik het dan wel duidelijk genoeg opgeschreven?
'Maarr leidt dat dan tot effectievere veranderingstrajecten', vroeg hij? O h . . . grrr weer
zo'nn vraag! Ik wilde helemaal geen betere veranderingstrajecten, geen inhoudelijke
theorie!! Maar hij bleef doorvragen, geduldig en vriendelijk, en dat is de andere kant
vann hem die ik hem mogen leren kennen: Hans als mens. Over onze discussies wist
hijj zelfs op te merken dat hij mijn 'vasthoudendheid bewonderde.' Wat ik zelf
eigenwijsheid,, weerbarstigheid en dergelijke noemde, vatte hij in gouden snee en
complimenteerdee me ermee. Hans is het type promotor die je elke promovendus
toewenst:: hij geeft je vertrouwen in je eigen kracht.
Dee tweede persoon die ik wil bedanken in prof. Wessel Ganzevoort. Wessel is de
man,, naast Jan-Jaap Boonstra, die het 'ontwerpen' en 'ontwikkelen' in Nederland op
dee kaart heeft gezet. Maar Wessel is voor mij veel meer. Allereerst is hij een collega.
Wessell is consultant (van een veel hoger kaliber dan ik), en daarin delen we een
enormm breed terrein. Hij kent de praktijk van organisaties en van veranderingen als
geenn ander. Dat was een feest van herkenning. Wat ik me herinner is zijn zorglijke
blik,, toen ik vertelde dat ik in deze studie ook een passage had opgenomen over de
ontwikkelingg van kerncompetenties. Waarmee hij zonder veel woorden aangaf, dat
hijj weinig geloof hechtte aan de wijze waarop kerncompetenties op dit moment als
veranderinterventiess in organisaties worden ingevoerd. Ja precies, exact, helemaal
eens!! W e deelden een kijk op het vak, zonder dat daar veel woorden voor nodig
waren.. En in de meeste gevallen leidde hij de discussies die samen of gedrieën hadden
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inn de richting van een dialoog. Naast de kennis waarover Wessel beschikt, bewonder
ikk hem vanwege zijn spiritualiteit. Hij doorleeft de dialoog op een veel dieper niveau
dann ik dat kan of doe. Wessel is ongelofelijk belezen, maar ook bescheiden en wijs.
Hijj heeft als mens indruk op mij gemaakt en mijn ongeduld (etc. etc.) getolereerd en
gecorrigeerd. .
Tott slot wil ik R o b Sprecher bedanken, als directeur van het bureau waar ik werk,
voorr de tijd die hij mij gegeven heeft om deze studie voor een groot deel ook onder
werktijdd te doen. Wat is begonnen als een boek dat ik naast werktijd wilde schrijven,
heeftt aan het einde van de rit mijn consultancypraktijk (en alle declarabele uren)
nagenoegg gedecimeerd. Aan het einde heeft R o b heel eventjes de zucht geslaagd, dat
hijj hoopte dat het nu snel afgerond zou kunnen worden. Maar dat was niet eerder
dann dat ik de laatste woorden, die van dit voorwoord, op papier aan het zetten was.
Ikk ben R o b dus dankbaar dat hij mij de gelegenheid geboden heeft, maar vooral door
dee manier waarop hij dat heeft gedaan. O o k hij heeft het vertrouwen in mij gehad
datt ik de streep zou halen en dat het goed voor mij en voor het bureau zou zijn, en
datt ik dit nu moest doen. Ik bewonder zijn integriteit.
Natuurlijkk heeft het schrijven van zo'n omvangrijke en complexe studie niet altijd
meegezeten.. Er zijn momenten geweest waarin ik me door deze of gene afgewezen
hebb gevoeld en onbegrepen, of dat ik zelf eraan twijfelde of ik nog wel een uitweg
uitt de materie zou kunnen vinden. Het organiseren van de cases was misschien nog
well het lastigste onderdeel van het geheel. Vandaar dat ik de mensen met wie ik de
casess heb uitgevoerd als eerste wil bedanken:
Erikk van der Hulst, Jan Roels, Ger Ardon, Gert Ras, Peter Damkat, Jan van Vliet,
Peterr Henkens, Michiel Dorenbosch, Niek de Wit, Willem van der Kolk, Jan
Suurland,, Laila Westrop, Corry Kars, Ingrid Kremers, Lud Raaijmakers, Jan Edens,
Jann Oomen, Mare Reede, Karen van der Poel, Jaap Monster en Marion Gout. Eén
casee is niet in deze studie opgenomen, vanwege de slechte geluidskwaliteit van de
bandopnamenn (de brandweer hield een oefening in het gebouw tijdens onze sessie),
maarr wie ik toch wil bedanken zijn: Kitty Sandberg en Erik Gudde van een
Belastingdienst.. Collega's die ik wil bedanken omdat zij stukken hebben gelezen of
delenn van projecten die in deze studie staan mee hebben uitgevoerd zijn: Michiel
Kirch,, Hendrik Dejonckhere, Derck Buitendijk, Harry van Irsel, Arie van der Ven;
Toinee van den Heuvel, Toni Sfirtsis (voor de figuren), Jacques Costongs, Robbert
Masselinkk en Annemieke van Brunschot. Andere meelezers en meedenkers: Hugo
vann der Poel, Thijs Homan, Quinten Foppe, Reineke Hesselt en Ellen Beenders.
Secretaressess die ik wil bedanken voor hun hulp bij redactie en bij het vele
organiseerwerkk zijn: Corine van der Meij, Elly Jansen, Hetty Ouwersloot en Els
Maas.. Ook dank aan Erwin Leijten voor zijn hulp als 'bugfighter'.
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Alss laatste richt ik me tot mijn kinderen: Robbert (11) en Lena (7). Van Robbert
kreegg ik op bepaald moment een kaartje waarop een Baviaan met een mobieltje in
zijnn hand staat en daarnaast te tekst: druk, druk, druk! Wat beelden meer kunnen
zeggenn dan woorden! Ik heb mijn kinderen beloofd voorlopig geen boeken meer te
schrijven.. Maar waarom ik dan geen kinderboeken wilde schrijven? vroeg Lena.
Overr dat verhaal van dat schaap dat vuur spuugt, bijvoorbeeld. 'Maarrreh... ik weet
niett eens meer hoe dat schaap héét' antwoordde ik. Het was inmiddels al een tijdje
geledenn dat ik het verhaal had verzonnen. 'En., ik weet ook helemaal niet of ik dat
well kan.' 'Nou dat schaap noemen we Ernst!' zei Robbert. 'Of nee... Simon. En we
kunnenn het boek toch samen schrijven, pap?'
'Pap?' '
'Beloofd.' '

Amsterdam,, december 2003
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Veranderingenn zijn aan de orde van de dag. Organisaties verkeren in complexe en
dynamischee omgevingen (Roobeek, 1988). Product-, dienst- en procesvernieuwingen
wordenn in hoog tempo ingevoerd. Veel ontwikkelingen, in de economie, de
technologie,, de politiek, sociaal-cultureel, maar ook in de eigen organisatie zijn
dynamischerr en complexer dan ooit daarvoor.
Zulkee omstandigheden vragen om een veranderingsaanpak die recht doet aan deze
complexiteitt en dynamiek. Dat bepaalde veranderaanpakken elders hebben gewerkt, is
geenn garantie voor succes op deze plaats onder deze omstandigheden (Pettigrew, 2000;
Chia,, 1996; Gergen, 2001). Veranderingen vergen maatwerk. Bovendien kunnen
complexee veranderingen slechts zinvol worden benaderd door ze integraal te
behandelen.. En alsof dit alles niet genoeg is, dient zich de complicatie aan dat sommige
problemenn dusdanig uniek zijn, dat noch de veranderaar noch de cliëntorganisatie weet
watt het probleem is of wat de oplossing zou kunnen zijn (Koopman & Pool, 1992).
DoelDoel van deze studie
Veranderingenn zijn complex, leiden tot weerstand, worden getekend door het orale
karakterr van de tijd. In plaats van complexiteit met voldoende complexiteit te
benaderen,, wordt in veel veranderingsliteratuur de complexiteit verdrongen en
platgeslagenn tot eendimensionale oplossingen. Wie de boekenplanken met populaire
managementliteratuurr aanschouwt wordt moedeloos van de schreeuwende titels: 'Dit is
dee weg!' 'Zo pakt u veranderingen aan!' 'Hoe ook U succesvol kunt zijn!' Deze studie
beoogtt op geheel andere wijze greep te krijgen op unieke, complexe en dynamische
veranderingsvraagstukken.. Niet het aanbieden van algemene oplossingen, maar het
inrichtenn en expliciteren van een gemeenschappelijke leer- en keuzeproces staat
centraal.. Dat gebeurt door het ontwikkelen van een procesmodel (Van Aken, 1994) of
sensitizingg device (Giddens, 1990), waarmee veranderingsprocessen als discursief proces
kunnenn worden ingericht. Vatten we het doel van deze studie samen:
Doell van deze studie is het ontwerp van een integraal, contingent, dynamisch en
praktischh veranderingsmodel dat als leidraad kan dienen voor het inrichten van unieke,
dynamischee en complexe veranderingsprocessen en daarbij het leervermogen van
organisatiess stimuleert door het stimuleren van productieve spanning in een
(samenwerkings-)) proces van co-creatie.
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OpvattingOpvatting over organisaties: systeem ofgedrag
Alss we spreken over organisatieverandering dan is het nodig de begrippen 'organisatie'
enn 'verandering' te definiëren. In deze studie worden organisaties opgevat als open
systemenn (Harrison, 1990). Openheid betekent eenvoudig dat een organisatie niet
afgeslotenn is van omgevingsinvloeden. Een organisatie wordt een systeem genoemd,
vanwegee de wijze waarop en de elementen waaruit een organisatie is opgebouwd.
Daarnaastt bestaat een organisatie ook uit gedrag en sociale processen zoals
samenwerking,, conflicthantering, communicatie (French & Bell, 1990). Een organisatie
iss bovendien meer dan de som der delen. Het is een dynamisch geheel (Voogt, 1995).
'Changee and organization are static nouns. W e need the dynamic vocabulary of
changingg and organizing if we are to take charge of a changing world' (Pettigrew,
2000,, p 246)
OpvattingOpvatting over organisatieverandering: ontwerp of ontwikkeling
Tenn tweede is er het begrip 'verandering'. Veel auteurs over verandermanagement
schetsenn een planmatige beheersing van veranderingen. Men accentueert daarin de
beheersmatigee kant van organisatieverandering door een nadruk te leggen op doelen,
procedures,, regels en plannen. Naast de sterke aspecten van deze aanpak zoals
helderheidd en doelgerichtheid, is het gevaar dat slechts de formele organisatie aan bod
komt.. Zachte factoren als politiek en irrationele processen in organisaties blijven buiten
beschouwing.. Deze visie wordt ook wel de ontwerpbenadering genoemd. De aanpak
diee daar tegenover staat noemt men de ontwikkelingsbenadering, met meer aandacht
voorr onder meer de probleemoriëntatie en politiek. Beide benaderingen kennen een
eigenn rationaliteit (Ganzevoort, 1985; Boonstra, 1992).

Ontwerpbenadering g
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ModelModel voor integraal ueranderingsmanagement: productieve spanning
Dee combinatie van opvattingen van een organisatie als open systeem/sociale processen
mett beide paradigmata levert een dubbele ordening op van organisatieperspectieven (zie
tabell 0.2). Elk perspectief is op zich bruikbaar om complexe vraagstukken te analyseren
enn oplossingen te genereren. Elk perspectief is een 'zoeklicht' voor het analyseren en
oplossenn van organisatieproblemen en belicht bepaalde aspecten van dat probleem. In
onzee opvatting dienen deze zoeklichten contrair te worden gehanteerd. Het gaat niet
omm de combinatie van, maar om de confrontatie tussen verschillende zienswijzen
tijdenss de vormgeving van een veranderingsproces (Feyerabend, 1975).
Inn essentie bestaan organisatieperspectieven uit taal. Deze taal representeert niet zozeer
dee werkelijkheid, maar construeert haar vooral. Taal is handeling. Deze visie, die we
onderr meer vinden bij postmoderne organisatiewetenschappers, verlegt het accent van
eenn fenomenologische benadering van perspectieven als zoeklichten, naar een
veranderingg als een proces van intersubjectieve werkelijkheidsconstructie in een
specifiekee context. De consequenties is dat de deelnemers aan een veranderingsproces
zichh bewust dienen te zijn van hun 'taal van verandering', aangezien deze taal andere
mentalee kaders en daarmee andere werkelijkheidsconstructies en veranderingsprocessen
uitsluit.. Het geheel van perspectieven op een veranderingsproces wordt door ons De
Taall van Verandering genoemd.
Resumerendd kunnen we stellen dat we veranderingsprocessen dienen te benaderen
doorr meerdere perspectieven te gebruiken. Elk perspectief zet de gebruikers op het
spoorr van een bepaalde werkelijkheidsconstructie. Naast de praktische voordelen van
elkk organisatieperspectief, dienen de veranderaars zich te realiseren dat hun
benaderingswijzee andere werkelijkheidsopvattingen en interventies uitsluit. Daarmee
wordtt de complexiteit van het vraagstuk gereduceerd. De deconstructie van
systeemperspectievenn
en
paradigmata
creëert
ruimte
voor
andere
werkelijkheidsconstructiess en biedt mogelijkheden om de complexiteit van een
veranderingsvraagstukk tot uitdrukking te brengen van een proces van co-creatie
(Bouwenn & Steyaert, 1990; Wierdsma, 1999).
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OpbouwOpbouw van deze studie
Wee starten de opbouw van het procesmodel met een literatuurstudie naar de dubbele
ordeningg van systeemperspectieven en sociale processen. Dit levert een overzicht op
vann wetmatigheden en heuristieken waarover men kan beschikken bij het vormgeven
vann veranderingsprocessen. Doel van de literatuurstudie is niet een synthese tussen
opvattingenn of organisatietheorievorming, maar een typering van een algemeen
organisatie-veranderkundigg idioom (De Taal van Verandering). De deconstructie van
dee diverse perspectieven en de vergelijking van verschillende posities van de deelnemers
inn De Taal van Verandering, bieden mogelijkheden om de complexiteit van het
veranderingsprocess tot uitdrukking te laten komen en tot rijkere benaderingen te
komen. .
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HoofdstukHoofdstuk 2: Strategie
Dee ontwerpbenadering heeft lange tijd de strategiediscussie gedomineerd.
Strategieformuleringg wordt hier getypeerd als een lineair, rationeel proces (Porter,
1980,, 1985; Krijnen, 1992, Hax & Majluf, 1991). Een onderneming voert een
strategischee verkenning uit, waaruit een positionering en marktstrategie worden
afgeleid,, die in de organisatie worden doorgevoerd door een strategisch plan. De
metafoorr voor strategische planning is het plan. Kenmerkend voor deze aanpak is de
beheersmatigee en expertmatige benadering. Voordeel is duidelijkheid en houvast in de
coördinatiee van activiteiten (Van Cauwenbergh & Van Robaeys, 1978). Nadeel is dat
dezee prescriptieve modellen vertellen 'hoe het moet', maar te weinig laten zien hoe
grilligg processen daadwerkelijk verlopen door de dynamiek en politieke processen in
organisaties.. Plannen worden versneld, vertraagd, vallen van de agenda, stuiten op
weerstand,, waardoor het veranderingsproces een heel ander verloop krijgt dan beoogd.
Inn de strategievorming is de oriëntatie gericht op politieke processen, leerprocessen en
opp het creëren van een visie. De achterliggende reden is dat omgevingen dusdanig
turbulentt en complex zijn, dat goede voorspellingen maken (zoals de strategische
planningg beoogt) twijfelachtig is. De uitdaging bestaat er in snel en flexibel om te gaan
mett die complexiteit en turbulentie en eerder dan de concurrent te profiteren van
veranderingenn (De Geus, 1988; Hamel & Prahalad, 1999). Daarvoor is het nodig dat
mensenn in een organisatie dezelfde taal leren spreken, eikaars referentiekaders kunnen
hanterenn en dat men 'leert leren'. Men spreekt over 'lerende organisaties' (Senge, 2000).
Dee veranderaar stelt zich in deze benadering op als een facilitator of 'helper' bij het
managenn van sociale processen (French & Bell, 1990). Nadeel is dat de aandacht voor
socialee processen de ontwikkelingsbenadering ook gevoelig maakt voor coöptatie,
machtt en culturele bias, waardoor processen snelheid verhezen en stroperig worden.
Participatievee benaderingen vergen bovendien veel vaardigheden van deelnemers,
zowell cognitief als sociaal. De metafoor hier is de Visie.
HoofdstukHoofdstuk 3: Cultuur
Voorr de verandering van de organisatiecultuur onderscheiden we een drietal lagen. De
ontwerpbenaderingg richt zich op verandering van de buitenste lagen. De
ontwikkelingsbenaderingg stoot dieper door tot de identiteit van de organisatie en
gebruiktt daartoe andere veranderingstechnieken.
Dee buitenste laag van de organisatiecultuur is eenvoudig waarneembaar: de symbolen,
dee inrichting van een organisatie, de verhalen die de ronde doen. Deze laag van de
cultuurr is gemakkelijk te wijzigen. Een fusie wordt gecommuniceerd door het gebruik
vann een gemeenschappelijk logo. Hoewel symbolisch management vaak
onprofessioneell wordt toegepast (Van den Nieuwenhof, 1996), is het onjuist er
badinerendd over te doen (Scott, 1994). Anderzijds is het veel te optimistisch om
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hiervann ingrijpende en duurzame cultuurveranderingen te verwachten. Daarnaast biedt
wijzigingg van artefacten weinig inzicht inde werkingsmechanismen van de cultuur.
Dee tweede laag van de cultuur is die van de 'officiële statements' zoals beleidsvisies van
organisaties.. Interventies op dit niveau hebben als voordeel dat diepere niveaus van
cultuurveranderingenn kunnen worden bereikt (dan verandering van artefacten) zonder
dee waarden van mensen te veranderen. Vooral de invloed van HR-systemen op deze
laagg van de cultuur is groot (Scott-Morgan, 1994). D e verandering heeft het karakter
vann een 'school' door het gebruik van disciplineringstrategieën en de asymmetrische
relatiee tussen veranderaar en veranderobject (social-engineering). Als tegenkracht worden
interventiess maar halfslachtig opgevolgd. Programma's blijven op de plank liggen of
vindenn amper weerklank in de organisatie. Er ontstaan verschillen in wat men zegt
(espousedd theories) en wat men doet (theories in use). Wijzen op dit verschil wordt
meestall niet in dank afgenomen. Er worden defensive routines in het geweer gebracht
(Argyris,, 1993) die het leerproces van de organisatie belemmeren. Als metafoor
gebruikenn we de School.
Dee derde laag in de cultuur zijn de diepst gewortelde waarden. Sommige waarden zijn
onbewustt en worden ook wel (basic) assumptions genoemd (Schein, 1992). Wat voor
veranderingg van waarden geldt, geldt in nog veel sterkere mate voor assumpties. Deze
terr discussie stellen leidt tot grote onzekerheid en weerstand (Gabbard, 1994). Soms is
ditt echter nodig om leerprocessen op gang te brengen. 'Wo Es war, soil Ich werden'
luidtt het beroemde sofisme van Freud. Een sterke splitsing tussen 'denken' en 'doen' is
bijvoorbeeldd kenmerkend voor een schizoïde organisatie. Bureaucratieën vertonen vaak
dwangmatigee trekken. Adviesbureaus met 'charismatische leiders' kampen niet zelden
mett de euvelen van een narcistische organisatie. Het gaat hier om verandering van
identiteit.. Daarom gebruiken we Identiteit als metafoor. Dit vergt echter veel
introspectieff vermogen van organisatieleden (wat tevens als oorzaak van het probleem
kann worden aangemerkt) en men dient bereid te in het veranderingsproces dingen op
tee geven (Sifheos, 1972). Verder wordt een duurzaam resultaat slechts na lange tijd
bereiktt . Moreel is de vraag of ingrepen op dit niveau gerechtvaardigd zijn (Janssens &
Steyaert,, 2001).
HoofdstukHoofdstuk 4: Organisatiestructuur
Eenn volgende systeemperspectief is de organisatiestructuur. Veranderingen kunnen zich
richtenn op processen, functies, procedures. Voordeel van deze aanpak is de
overzichtelijkee wijze waarin complexe veranderingen in de organisatie kunnen worden
geformaliseerd.. Anderzijds stellen complexe en dynamische veranderingen hoge eisen
aann coördinatie en communicatie (Galbraith, 1976). Als dan de nadruk eenzijdig op
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formalisatiee en beheersing wordt gelegd, worden maatregelen voortdurend ad-hoc
getroffenn en neemt de mate van detaillering van de maatregelen steeds verder toe
(Boonstra,, 1992). Op den duur gaat dit ten koste van de wendbaarheid, flexibiliteit en
innovativiteitt van de organisatie. In extremis leidt deze aanpak tot machineachtige
structurenn en lage motivatie bij de medewerkers. De metafoor is hier de machine.
Inn de variant van organisatieontwikkeling wordt meestal organische structuren (teams,
netwerken)) als organisatie-eenheid genomen om verdelings- en coördinatieproblemen
opp te lossen. Teambuilding is een methode om sociale processen en doelbereiking van
teamss te optimaliseren (Cummings & Worley, 2001). Organisaties kunnen worden
gezienn als netwerken van partijen waartussen diverse typen relaties bestaan, zoals
machtsrelaties,, ruilrelaties en sociaal emotionele relaties (Mastenbroek, 1992). Deze
relatiess voltrekken zich door sociale processen. Ook zelforganiserende teams zijn een
voorbeeldd van een meer organische structuur (Pascal, 1990; Stacey, 1996). De metafoor
iss hier het organisme. Nadeel is dat veranderingen door teams en ingrepen op sociale
processenn langzamer en minder beheerst verlopen. Het is moeilijk 'quick wins' te
behalenn en het risico bestaat dat men terugvalt in oude patronen. Verder wordt het
werkenn in teams geïdealiseerd: teams zijn vaak struikelend (Bettenhausen &
Mumingham,, 1985) en de verhoudingen getroebleerd (Prein, 1992).
HoofdstukHoofdstuk 5: Sociale processen en communicatie
Inn de beschrijving van de verschillende systeemperspectieven komen sociale processen
nadrukkelijkk aan bod. Dat geldt met name voor de rol van communicatie in
organisaties.. Daarnaast kan communicatie expliciet worden gehanteerd bij de
implementatiee van veranderingsprocessen. Communicatie wordt veelal gebruikt om
veranderingenn te faciliteren of weerstand tegen verandering te verminderen. Ook
hierbijj maken we onderscheid tussen de ontwerp- en de ontwikkelingsbenadering.
Inn de ontwerpbenadering tracht men informatie efficiënt onder de aandacht van
organisatieledenn te brengen. Enerzijds om ondersteuning te bieden aan de
taakuitvoeringg (ondersteunende communicatie). Anderzijds om gedragsverandering bij
veranderingsprocessenn te bewerkstelligen (instrumentele communicatie). Daarbij
hanteertt de ontwerpbenadering een doelrationele aanpak. Bij ondersteunende
communicatiee worden beleidsuitgangspunten doelen en middelen vastgesteld, de
communicatiee planmatig uitgevoerd, onderzoek verricht naar de effectiviteit en waar
nodigg wordt de structuur gewijzigd (Hamilton, 1987; Downs, 1988; Wijo, 1988). De
instrumentelee communicatie verloopt in wezen niet anders. O m gedragsverandering te
bereikenn dient men te weten over welke kennis de doelgroep beschikt, welke attitudes
bijj het gedrag een rol spelen en wat de beoogde gedragsverandering inhoudt.
Vervolgenss kan men dan nauwkeurig de inhoud van de communicatie voor de
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doelgroepp vaststellen, de juiste kanalen en boodschappen kiezen en de informatie
verzendenn waardoor de gedragsverandering wordt bereikt (McGuire, 1985). Voordelen
zijnn de snelheid, eenduidigheid en schaalgrootte van deze vorm van communicatie.
Nadelenn zijn het mechanistische, eenzijdige en social-engineering karakter waardoor de
complexiteitt van gedrag of probleemstellingen onvoldoende wordt doorgrond. De
beoogdee effecten van deze vormen van communicatie stellen veelal ook teleur.
Inn het ontwikkelingsperspectief heeft communicatie vooral betrekking op
betekenisvormingg en tweerichtingsverkeer. Het relatieaspect van de communicatie
speeltt hierbij een grote rol (Watzlawick, 1972). Gevoelens, vertrouwen, conflicten,
belangentegenstellingenn en macht zijn belangrijke elementen van communicatie
(Frenchh & Bell, 1984; Gergen & Thatchenkery, 2001). Sociale processen hebben
betrekkingg op communicatienetwerken, participatie, feedback, probleemoplossing in
groepen,, conflicthantering (Rogers & Rogers, 1976; Alblas, 1983; Mastenbroek, 1992,
1997).. Organisatieleden zijn minder 'object' van communicatie, maar een actief en
participerendd 'subject'. Organisatieleden geven zelf vorm en inhoud aan het
veranderingstraject,, met het doel het probleemoplossend vermogen van de organisatie
tee vergroten en te komen tot een lerende organisatie (Weick, 1995, 2000). Nadelen
zijnn het ideologische karakter van deze zienswijze (de werkwijze is soms niet haalbar)
enn de culturele bias van de organisatie (coöptatie, emotionele gevoeligheid,
stroperigheid,, onvoldoende brede analyses).
HoofdstukHoofdstuk 6: Integraal management van unieke, complexe en dynamische
veranderingsprocessen veranderingsprocessen
Bijj de vormgeving van veranderingsprocessen kunnen zowel de ontwerp- als de
ontwikkelingsbenaderingg bruikbare aangrijpingspunten bieden. Dit 'dubbele spoor'
dwingtt ertoe de veronderstellingen die in elke benadering zitten opgesloten in het
vizierr te krijgen en te houden. Door de verwijzing naar de positie van een spreker in
Dee Taal van Verandering, wordt de beperking van de positie geaccentueerd en wordt
duidelijkk dat het eenzijdige accent in het veranderkundige discours geen recht doet aan
dee complexiteit van 2e orde vraagstukken. Het paradigma dat ten grondslag ligt aan de
dubbelee ordening grijpt in de meeste gevallen terug op basic assumptions van
veranderaars.. Vandaar dat de deconstructie van de taal van verandering van de spreker,
tevenss de deconstructie van het mentale model van de spreker inhoudt en leerprocessen
plaatsvinden. .
Alss commentaar kan men stellen dat het geschetste model een integraal, maar nog geen
contingent,, dynamisch en praktisch model is. De benadering van vraagstukken vanuit
meervoudigee posities dient nog te worden gecombineerd met een proces om
veranderingenn in een specifieke context te bewerkstelligen. Volgens één van de oudste
veranderkundigee opvattingen verkeren 'systemen' (organisaties, afdelingen, groepen,
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etc)) in een quasi-evenwicht van krachten (Lewin, 1951). Dit 'dynamisch evenwicht'
kann worden verstoord door interne of externe invloeden. Door een overheid die
strengee regels oplegt, door de liberalisering van de markt, door keuzes van
organisatieleden.. De reactie van de organisatie hierop kan worden gezien als een
'toestandsverandering'' van ontdooien, veranderen en consolidatie. Hoewel latere
veranderingsmodellenn meer genuanceerde fasen onderkennen, en kritiek op deze
zienswijzee
uiten, kan de problematiek van complexe en dynamische
veranderingsprocessenn onze inziens zeer goed in de beschrijving van het dynamisch
evenwichtt worden gevat. In elk geval zijn nagenoeg alle veranderkundige het erover
eenss dat toestandsveranderingen plaatsvinden in de tijd - waarbij overigens de ontwerpbenaderingg een andere tijdsdefinitie hanteert dan de ontwikkelingsbenadering.
EenEen integraal en dynamisch veranderingsmodel
Dee combinatie van beide paradigmata, de drie aspecten van organisatievraagstukken en
dee opvatting over verandering als een toestandverandering van krachten in de tijd, leidt
tott een integraal en dynamisch model voor veranderingen (zie tabel 0.3).

FaseFase van verandering
Paradigma Paradigma
Systeem-Systeem- Unfreeze UnfreezeChange/Move Change/Move
Freeze Freeze
perspectief perspectief
Ontwerp p

Strategie e
Organisatie e
Cultuur r

Oritvvhkonno o
Organisatie e
Cultuur r

TabelTabel 0.3 Een dynamisch model voor integraal veranderingsmanagement

Inn de 'unfieeze'-fase wordt in de ontwerpbenadering met name aandacht besteed aan
hett opstellen van beleid, het maken van een planning, het doorvoeren van
structuurwijzigingenn en 'besturingsfilosofie' om de voortgang te kunnen monitoren. De
communicatiee
verloopt
hoofdzakelijk
langs
formele
kanalen.
In
de
ontwikkelingsbenaderingg staat gemeenschappelijke
betekenisvorming
centraal.
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Interventiess bestaan uit gezamenlijke probleemdiagnose, onderzoek naar knelpunten
zoalss diverse partijen deze waarnemen, het creëren van veranderingsbereidheid, het
adresserenn van politieke verhoudingen in de organisatie. Het proces heeft een
gezamenlijk,, lerend karakter.
Inn de 'change'-fase hanteert de ontwerpbenadering een 'top-down-aanpak'. Deze is
veelall gericht op wijziging van de formele organisatie: de invoering van programma's,
reorganisatiee van onderdelen, snijden in functies, herinrichting van processen, verdeling
vann taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, training van separate vaardigheden
enn cognities. De ontwikkelingsbenadering is voornamelijk participatief, gericht op
socialee processen en maakt gebruik van de informele organisatie. Gezocht wordt naar
mensenn of belangengroepen (coalities) die de kar willen trekken. Maar ook
gezamenlijkee analyse van en onderhandeling over rollen in de organisatie behoren tot
dee mogelijkheden. Training bestaat uit 'learning on the job', zoals bij actieonderzoek en
werkconferenties. .
Dee derde fase van het veranderingsproces wordt consolidatie genoemd (freeze).
Bevriezenn lijkt typisch een term uit de ontwerpbenadering. Als blijkt dat een nieuw
ingesteldee procedure goed werkt, wordt deze bestendigd en opgenomen in de structuur
vann de organisatie. Daarentegen gaat de ontwikkelingsbenadering uit van voortdurende
leerprocessenn met een meer open-einde karakter. Maar ook de subresultaten van deze
processenn dienen bestendigd te worden: consolidatie van het groeiende leervermogen.
Zonderr consolidatie verdwijnen nieuwe inzichten, attitudes en andere leereffecten.
Doorr het toedienen van de tijdsdimensie is het model (rudimentair) dynamisch
gemaakt.. Dit maakt het mogelijk dynamische interacties in het veranderingsproces
benoemen.. Deze interacties kunnen variëren van relatief eenvoudige, lineaire relaties
tussenn processen, tot en met complexe interacties van meervoudig gekoppelde
veranderingsprocessenn in turbulente, dissipatieve of chaotische toestanden. De
'complexee dynamische dialoog' is erop gericht in de wirwar van interacties een
(onderliggend)) patroon te herkennen en van betekenis te voorzien. Hiermee kan de
dynamiekk van veranderingsprocessen voldoende rijk worden geanalyseerd. Rest nog de
eiss dat het een praktisch en contingent model wordt. Daarvoor zullen we ook hier de
roll van de taal weer introduceren.
DeDe Taal van Verandering: subtiele contingentie & productieve spanning
Hett model is een sensitizing device om bij complexe organisatieveranderingsprocessen
integralee en dynamische interpretaties en afwegingen mogelijk te maken in diagnose,
keuzess van interventies, plan van aanpak en dergelijke. Het model is niet prescriptief,
maarr een analytisch en generatief model dat gemeenschappelijke betekenis mogelijk
maaktt in een veranderingsproces. In de literatuurstudie zijn
daarvoor
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(organisatiekundigee en veranderkundige) algoritmen en heuristieken aangereikt. Het
nadeell van veel van deze algoritmen en heuristieken is hun algemene karakter.
Contextspecifiekee afwegingen en persoonsgebonden kennis van het cliëntsysteem
wordenn uitgesloten. Complexe en dynamische veranderingen kunnen echter niet los
wordenn gezien van de specifieke omstandigheden waarin ze plaatsvinden (Pettigrew,
2000;; Bouwen & Steyaert 1990, Wierdsma, 1999). Deze veranderingen zijn juist zeer
contextgevoelig,, en vergen in onze termen subtiele contingentie.

Algoritmen n
Heuristieken n
(grovee contingentie)

Grove e
complexiteit t

Taal l
Sensitizing g
device e

Dee Taal van
Verandering g
:: (sensitizing device)

Taal l
Subtiele e
complexiteit t

Dialoog Dialoog
Contextgebondenn kennis
(subtielee contingentie)
Perceptuelee kennis

FiguurFiguur 0.1 De Taal van

Taal l

Verandering

Eenn 'methode' om te komen tot een praktische, contextgevoelige, subtiel contingente
veranderingsaanpakk is de techniek van 'productieve spanning'. Deze spanning kan
wordenn opgewekt door in een dialoog de aandacht te richten op tegengestelde of
ontbrekendee werkehjkheidsdefinities. De dialogische spanning is dus gericht op
verschillenn waardoor de complexiteit van het veranderingsproces tot uitdrukking kan
komenn en nieuwe betekenissen zich kunnen ontvouwen. De verschillen in de
werkelijkheiddefinitiess worden geaccentueerd door de vergelijking met en
problematiseringg door andere posities in De Taal van Verandering. De spanning is
productieff als het leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de veranderingsaanpak
voorr het ene geval ('maatwerk'). De toename in complexiteit dient te leiden tot een
toenamee
van
handelingskennis.
De
deconstructie
van
paradigmata
en
systeemperspectievenn is in essentie gelegen in de deconstructie van de positie van de
sprekerr in De Taal van Verandering. Veranderingen worden daarmee getypeerd als een
discursieff proces waarin de taal van verandering (van de spreker) onlosmakelijk is
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verbondenn met het proces van werkelijkheidconstructie. De productieve spanning is
gerichtt op de deconstructie van het spreken om de complexiteit van het ene geval tot
uitdrukkingg te laten komen, zodat in een proces van co-creatie een rijkere, subtiel
contingentee gemeenschappelijke benadering kan worden verkregen.
Dee nineties van de dialoog hebben we verdeeld in een falsifiërende, dialectische en
reflectief-generatievee functie. Vervolgens hebben we zeven typen dialogen
onderscheiden,, op basis van de mogelijke verschillen in De Taal van Verandering. Deze
dialogenn zijn oplopend in moeilijkheidsgraad. Dialogen binnen een kennisdomein en
binnenn een paradigma zijn relatief eenvoudig. Dialogen tussen paradigmata, dynamische
dialogenn en dialogen met het 'lege veld' zijn complex. Als dialoogvormen gebruiken
wee ten eerste de klassieke socratische dialoog (Kessels, 1999) met de stadia van elenchus
enn maieutiek en de moderne (socratische) dialoog waarin het innemen van het
perspectieff van de ander centraal staat (Isaacs, 1999). Door de ander te 're-specteren'
(her-zien),, ontstaat het besef van een meervoudige (en complexe) werkelijkheid en een
relativeringg van het eigen perspectief. Tweede vorm van dialoog gaat in op het speken
inn de psychoanalyse en meer in het bijzonder op de opvatting over taal van Lacan
(1960).. Volgens Lacan kan de betekenis van een verandering nooit volledig door het
idioomm van de veranderaar worden aangegeven. Elke 'betekenaar' (woord, concept,
perspectief)) licht een eigen betekenis op in een 'eindeloze* aaneenschakeling van
mogelijkee betekenissen. De werkelijke betekenis is volgens Lacan 'onbewust' maar
heeftt wel een structuur, namelijk die van een taal. De parallel is dat
organisatieproblemenn door ons worden opgevat als symptomen met een onbewuste
onderliggendee structuur (een set van onbekende complexe en dynamische oorzaken),
diee nooit geheel kan worden gekend. De betekenis kan slechts worden benaderd door
eenn 'eindeloze' aaneenschakeling van betekenaren (in ons geval de dubbele
systeemperspectievenn in de tijd) die elk afzonderlijk verschillende betekenissen
oplichten.. De verschuiving van betekenissen heeft de structuur van de metonymia (de
verwijzingg van een deel naar een geheel). De verdichting van betekenis heeft de
structuurr van de metafoor (betekenis op basis van overeenkomst). Waar Lacan het
onbewustee aanduidt met i e disours de 1'Autre', hebben wij het principieel eindeloze
veranderdiscourss De Taal van Verandering genoemd. De derde dialoogvorm ontlenen
wee aan de complexiteitstheorie en chaostheorie (Homan, 2001). Kern daarvan is dat
geslotenn begrippen complexiteit uitsluiten en open benaderingen nodig zijn die leiden
tott 'dissipatieve toestanden' (far-from-equilibrium, Stacey, 1996) waarin de chaos zich
tott een hogere orde kan ontvouwen. Al deze dialoogvormen zijn dus gericht op het
ontvouwenn van complexiteit. Door algemene wetmatigheden uit ons verandermodel te
deconstruerenn en te problematiseren naar het ene geval, kan de complexiteit van het
verandervraagstukk tot uitdrukking komen. Dit noemen we een 'subtiel contingente
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benadering*.. De subtiel contingente benadering leidt tot een rijkere, meer praktische
benaderingg aangezien de complexiteit niet wordt ontkend maar wordt geadresseerd.
HoofdstukHoofdstuk 7: Bewijsvoering
Aann de hand van vijf case studies is de 'werking* van een integrale, praktische
dynamischee en contingente veranderingsaanpak gedemonstreerd. In de behandeling van
dee cases is een beschrijving van binnenuit gehanteerd. Daarmee hebben we (willen)
latenn zien hoe de complexiteit van een vraagstuk zich geleidelijk aan ontvouwt. We
zijnn niet zozeer geïnteresseerd in inhoudelijke aanbevelingen voor het type
veranderingsvragenn van de case, maar in een demonstratie en ontwikkeling in de
toepassingg van een procesmodel. Gekozen wordt voor gevalstudies vanwege de
rijkdomm van beschrijving en omdat meer recht kan worden gedaan aan unieke sociale
verschijnselenn (Hutjes & Van Buuren, 1992). De cases zijn erop gericht te bewijzen dat
hett model 'werkt' (Chia, 1996) als sensitizing device (Giddens, 1990), dat wil zeggen als
instrumentt om veranderaars gevoeÜger te maken voor unieke, complexe en dynamisch
veranderingsprocessenn en te komen tot rijkere, subtiel contingente analyses en
oplossingenn (De Zeeuw, e.a., 1980). Meer specifiek tonen we aan hoe het model werkt
alss diagnostisch instrument, als leidraad bij complexe veranderingsprocessen. Als
methodee voor het genereren van effectieve interventies, als integraal, contingent en
dynamischh model en als taal voor veranderingsprocessen. Qua opbouw van de vijf cases
hanterenn we een 'theory building structure' (Yin, 1984) met behulp van reflectief
handelingsonderzoekk (Boonstra, 2001) (zie tabel 7.1.1). Naast de ontwikkeling van het
model,, en het demonstreren van de werking, wordt via deze mediode een aantal
heuristiekenn ontwikkeld voor de toepassing van het model in het algemeen en het
genererenn van productieve spanning in de dialoog in het bijzonder.
Dee eerste case heeft een voorbeeldkarakter waarin wordt aangegeven in welke stappen
hett model kan worden toegepast. De case handelt over de invoering van een
milieuzorgsysteemm bij een Glasfabriek. Daaruit worden de stappen voor de toepassing
vann het model gedestilleerd (zie figuur 7.1.1). De tweede case betreft de outsourcing
vann een onderhoudsdienst van een elektriciteitsproducent. In retrospectieve analyse
wordtt duidelijk hoe (gesloten) men het ontwerpparadigma heeft gehanteerd. De
introductiee van andere paradigmata en systeemperspectieven leiden tot een generatieve
dialoogg en verrijking van de veranderstrategie voor de toekomst. Uit deze cases hebben
wee de stappen van het deconstructieproces afgeleid (figuur 7.2.2). De case laat goed de
roll van weerstand in de deconstructie zien, het belang van (de acceptatie van) twijfel
voorr het betreden van 'de plek der moeite' en de rol van perceptuele kennis in het
veranderingsdiscours.. De derde case betreft een ondersteunende dienst van een
politieorganisatie.. In deze case hebben de deelnemers zelf met het model een
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veranderstrategiee en -programma opgesteld, en heeft de onderzoeker een faciliterende
roll gespeeld. Het model is hier gebruikt als een 'constructiemodel' waarin het spreken
tott elkaar (in de verandering) centraal staat (en minder het spreken over de
verandering).. Dit leidt minder tot cognitieve inzichten maar wel tot 'correctieve
ervaringen'' op het niveau van het handelen. Inzicht wordt in deze case verkregen door
dee figuur van de Gestalt die (op metaniveau) de posities in De Taal van de Verandering
laatt zien. Ook wordt duidelijk dat complexiteit van het verandervraagstuk gelegen is in
dee relatie tussen veranderaars. Het erkennen van verschillen in zienswijzen en routines
iss zeker geen automatisme: verschillen kunnen worden ontkend, de relatie kan worden
ontkend,, of men stelt het genereren van verschillen tot doel op zich (en niet de
productiee van handelingskennis). De vierde case betreft de 'afronding' van een
reorganisatiee van een afdeling Bijzondere Zaken van een provincie. Daarin is het model
toegepastt op verschillende schaalniveaus van de verandering. Variërend van de diagnose
vann de veranderhistorie tot en met de diagnose van de reactie van een groep
accountmanagerss op een interventie tijdens een werkconferentie. Verder laten we in
dezee case het (eindeloos) verglijden van betekenissen zien als men aangeeft dat de
medewerkerss moeite hebben met het 'stellen van prioriteiten'. De meervoudige analyse
vann deze verandervraag leidt tot rijkere analyse en rijkere interventies. De (afhankelijke)
reactiee van cliëntsysteem op het veranderingsproces kan worden geduid als
symptomatischh voor dat systeem en als metadoel in het veranderproces worden
opgenomen:: expliciet of impliciet. Interventies dienen ook congruent te zijn aan het
metadoel.. De laatste case betreft een fusie tussen twee directies van een gemeente. Het
betreftt een emergent design, waarin redelijk gelijkluidende veranderdoelstellingen van
vijff afdelingen tot volstrekt verschillende veranderingsprocessen hebben geleid met heel
verschillendd resultaat. In deze B W R case behandelen we tenslotte ook de twee
overgeblevenn complexe dialoogvormen: de complexe dynamische dialoog (type 6) en
dee dialoog met het lege veld (type 7). De dynamische analyse geeft (een) inzicht in de
onderliggendee dynamische probleemstructuur, wat de mogelijkheid biedt effectiever te
interveniëren.. De stroperigheid van met name de dialoog met het lege veld laat zien
welkee overdrachtsprocessen in deze dialoog plaatsvinden. Ook deze overdracht kan
menn duiden als een kenmerk van de organisatie.
HoofdstukHoofdstuk 8: Slotbeschouwing, conclusies, twijfels en aanbevelingen
Conclusiess zijn dat het model leidt tot een rijkere, subtiel contingente benadering van
unieke,, complexe en dynamische veranderingsvraagstukken (De Zeeuw, 1980). Het
maaktt onderliggende schemata en veronderstellingen van deelnemers aan het
veranderprocess expliciet, draagt bij aan het lerend vermogen van organisaties, biedt een
gemeenschappelijkk referentiekader voor betrokkenen om complexe en dynamische
veranderingsprocessenn vorm te geven, leidt tot rijkere, contextspecifieke benaderingen
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enn robuustere interventies en is van toepassing in de verschillende fasen van een
veranderingsprocess (analyse, diagnose, etc) en op verschillende schaalniveaus (totale
scope,, kleine tussenstapjes). Er worden handreikingen gegeven om het model als
metamodell
(óver het
veranderingsproces)
en
constructiemodel
(in het
veranderingsproces)) toe te passen. De heuristieken voor de toepassing van het model
diee in deze studie zijn ontwikkeld, zijn erop gericht het probleemperspectief te
deconstrueren,, het verdichten en verglijden van betekenissen zichtbaar te maken (in de
relatiee tussen symptoom en oorzaak), de dialoogkeuze te relateren aan de kwaliteit van
dee werkrelatie, weerstand en andere factoren, 'metadoelen* (als contextspecifieke
manifestatiess van veranderingen) te integreren in het veranderingsproces en het
veranderingsmodell te koppelen aan een dynamische analyse van de probleemstructuur
enn interventiemogelijkheden daarop te enten waardoor de effectiviteit ervan wordt
verhoogd.. Technieken om te deconstrueren zijn onder meer problematiseren,
confronteren,, clarificeren, wijzen op n = l , demonstreren, wijzen op omissies.
Inn het begin van deze studie hebben we tot doel gesteld algemene wetmatigheden uit
dee organisatieveranderkunde en de organisatiegebonden kennis van de cliëntorganisaties
tee problematiseren voor het ene geval. De werkwijze is hier het redeneren van het
algemenee naar het bijzondere. Dat is ook gebeurd. Daarnaast blijkt in veel cases het
vertrekpuntt voor de diaoog gelegen te zijn in het problematiseren van de complexiteit
enn subtiliteit van het ene geval. In de bespreking van een aantal verandervraagstukken
gingg de aandacht eerst en vooral uit naar perceptuele kennis: naar de uitzonderingen en
toevalligee ingrediënten van een specifieke situatie (Nussbaum, 1986). De
betekenisverleningg was gericht op het vergaren, problematiseren en radicaliseren van
dezee dissonante informatie voor het ene geval. Dit is een omgekeerd proces van
betekenisverlening,, namelijk van het bijzondere naar het algemene. De inspanning was
eropp gericht patronen en wetmatigheden in de uitzonderingen te herkennen. O p grond
daarvann hebben we ons onderzoeksmodel aangepast (zie figuur 0.1). Grove
complexiteitt is algemeen, wetmatig, lineair, mechanistisch en universeel. Subtiele
complexiteitt is actueel, perceptueel, niet-linear, dynamisch en contextueel. De
waarnemingg van de specifieke situatie en het vergaren van perceptuele kennis wordt
echterr evenzeer bepaald en beperkt door de taal. Het is een illusie te denken dat
perceptuelee kennis theorievrij zou zijn. Ook hier veroorzaken beperkingen in de taal
uitsluitingenn van andere waarnemingen. Ook hier is dus de deconstructie van de taal
vann verandering aan de orde, maar dan inductief. Het proces van co-creatie is dus in
essentiee een proces van deconstructie van het beperkende idioom van de spreker en
reconstructiee van een nieuw collectief idioom en daarmee in essentie een discursief
proces.. Van dit proces van deconstructie hebben we in dit onderzoek verslag gedaan.
Wee hebben de slotbeschouwing afgesloten met de observatie dat destabilisatie of de
deconstructiee van de taal van verandering van de deelnemers, angst teweeg kan brengen
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enn schade kan berokkenen. De vraag is dus op welke wijze men die angst kan doseren
enn niettemin voldoende complexiteit kan genereren om een voldoende rijke
benaderingg te verkrijgen? W e hebben drie observaties genoemd: ten eerste de kwaliteit
vann de werkrelatie en het introspectief vermogen van het cliëntsysteem, ten tweede het
betrekkenn van de overdracht in het veranderingsproces (in de vorm van metadoelen) en
tenn derde het interveniëren op of beïnvloeden van de relatie door de introductie van
correctievee ervaringen.
TheoretischeTheoretische en praktische relevantie
Hett integraal model voor dynamische en complexe veranderingsprocessen is ontwikkeldd op grond van theoretische en praktische uitgangspunten.
Door
literatuuronderzoek,, ontwikkeling van een procesmodel, casebeschrijvingen en de
ontwikkelingg van toepassingsheuristieken wordt een bijdrage geleverd aan de
veranderkundigee body of knowledge. Het eindproduct is geen uitgekristalliseerde
(nieuwe)) theorie, maar een 'neue Kombination' van organisatiekundige,
veranderkundige,, taalkundige, psychologische en dialogische inzichten in de vorm van
eenn sensitizing device (procesmodel) voor het managen van unieke, complexe en
dynamischee veranderingen. Door de discursieve benadering van veranderingsprocessen,
'integreert'' het model een aantal benaderingen zoals een systeemtheoretische
benaderingg en een benadering van organisaties als sociale processen, legt het een
koppelingg tussen organisatiekunde en veranderkunde, maakt het combinaties mogelijk
tussenn moderne wetenschapsbenaderingen met
postmoderne opvattingen over
contextgebondenn kennis en co-creatie en biedt het als dialogisch model praktische
handvattenn voor de gezamenlijke inrichting van unieke, complexe en dynamische
veranderingsprocessen.. Het gevolg is een rijkere en subtiel contingente benadering va
hett ene geval die voldoende tegemoetkomt aan de complexiteit van de
probleemsituatie.. Dit maakt het verandermodel realistischer en verhoogt de kans op een
succesvollee veranderingen. Daarmee is het model praktischer. Het creëren van
productievee spanning en de (de)constructie van de taal van verandering staan daarbij
centraal.. Het model kan gebruikt worden door veranderaars (externe adviseurs maar
ookk interne veranderaars) en biedt verschillende interessante aanknopingspunten voor
verderr wetenschappelijk en praktisch onderzoek.
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'Inn the varied topography of professional practice, there is a high, hard ground
overlookingg a swamp. On the high ground, manageable problems lend
themselvess to solutions through the application of research based on theory and
technique.. In the swampy lowland, messy, confusing problems defy technical
solution.. The irony of this situation is that the problems of the high ground tend
too be relatively unimportant to individuals or society at large, however great
theirr technical interest may be, while in the swamp lie problems of greatest
humann concern. The practitioner must choose. Shall he remain on the high
groundd where he can solve relatively unmportant problems according to
prevailingg standards of rigor, or shall he descend to the swamp of important
problemss and nonrigorous inquiry?'
DonaldDonald A. Schön, Educating the Reflective Practitioner, 1987, p3.
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Nietss is zo constant als verandering. Met een kleine wijziging op de bekende uitspraak
wordtt een open deur ingetrapt. Veranderingen zijn aan de orde van de dag. Dat geldt voor
ontwikkelingenn in technologie, wet- en regelgeving, monetaire en economische markten,
voorr sociaal-culturele ontwikkelingen. En dus geldt het ook voor organisaties. Zij hebben
immerss als geen ander te maken met deze veranderingen (Roobeek, 1988). Dagelijks
proberenn organisaties vorm en inhoud te geven aan veranderingen. Klantgerichtheid moet
omhoog,, producten in 'no time to market'. Behalve efficiënt, effectief kwaliteitsbewust en
flexibell (Bolwijn & Kumpe, 1989) moeten organisaties innovatief en verandervaardig zijn.
Inkrimpenn en processen reengineeren is niet voldoende (Goss, Pascale & Athos, 2000). Zij
moetenn hun 'strategieën regenereren', hun 'bedrijfstakken herdefiniëren' (Hamel &
Prahalad,, 1999), 'stretched targets' stellen, 'strategische kerncompetenties' ontwikkelen.
Bedrijvenn betreden een tijdperk van 'unprecedented uncertainty' (Peters, 1987). Tijd en
snelheidd van leerprocessen zijn kernbegrippen (De Geus, 1988).
Sindss de vroege veranderkundige publicaties van Lewin (1947, 1951), Lipitt (1958),
Bennis,, Benne & Chin (1969), Zaltman & Duncan (1977) is een veelheid van ideeën en
theorieënn ontstaan over het (succesvol) managen van veranderingen. Ook opvattingen
overr veranderingen zijn aan verandering onderhevig. Veranderaars staan steeds vaker voor
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unieke,, complexe en dynamische vraagstukken. Conclusies trekken is nu nog te vroeg,
maarr enkele observaties omtrent de aard en aanpak van zulke vraagstukken kunnen alvast
wordenn gemaakt. Deze observaties zullen we vervolgens vergelijken met 'de stand van de
wetenschap'' van de veranderkunde om de doelstellingen en het doel van deze studie te
verwoorden. .
GeenGeen blauwdruk
Veell auteurs concluderen dat 'de' blauwdruk voor organisatieverandering niet bestaat
(Stacey,, 1966; Bumes, 2000). Er is niet 'één beste manier' om organisaties te veranderen.
Daarvoorr zijn veranderingen vaak te dynamisch, complex en te uniek (Senior, 1997).
Veranderingenn vergen een contingente benadering. Galbraith (1973, 1989) formuleert zijn
contingentietheoriee in twee uitgangspunten: 'There is no one best way to organize'
(meerderee oplossingen zijn plausibel) en 'Any way of organizing is not equally effective'
(niett alle manieren zijn doeltreffend). De eerste observatie is dat veel vraagstukken
tegenwoordigg dynamisch, uniek en complex zijn.
AandachtAandacht voor specifieke situaties
Daaraann kan meteen de tweede observatie toegevoegd, namelijk dat zulke veranderingen
maatwerkk vergen (Pettigrew, 2000) of een contingente aanpak vereisen (Galbraith, 1973).
Watt elders of eerder een succesvolle veranderingsstrategie is geweest, hoeft dat nu niet
noodzakelijkk wéér te zijn. 'Designers of change should be driven more by die needs of the
organizationn than by dieir own perceptions or prejudices of what has constituted 'good'
changee management in the past' (Balogun & Hope Hailey, 1999, p 8). Sommige principes
zijnn wellicht opnieuw toepasbaar, maar nimmer a-priori. Steeds dient men zich ervan te
vergewissenn wat de exacte omstandigheden zijn en of de voorgestane aanpak ook in deze
specifiekee situatie effectief zal zijn (Guba & Lincoln, 1989).
DynamischeDynamische benadering
Veell van dit type vraagstukken kennen een open-einde karakter. Kenmerk van openeindee veranderingen is dat zij niet of moeilijk van tevoren te plannen zijn, maar voor
betrokkenenn wel een bepaalde richting uitwijzen of 'intentioneel' zijn (De Caluwé e.a.,
2000),, bepaalde procesmatige principes van toepassing zijn (De Bruijn, Ten Heuvelhof, In
'tt Veld, 1999) of een incrementele, fasegewijze beheersing toestaan (Quinn, 1991).
Voorwaardee is dat men gevoelig blijft voor de ontwikkeling van het veranderingsproces.
Elkee stap in het veranderingsproces genereert mogelijk complexe terugkoppelingen die
niett van tevoren te overzien zijn, maar die wel de aandacht vergen. Waaraan men
(achteraf)) betekenis kan toekennen (Weick, 2000). Dat is de derde constatering. Complexe
veranderingenn vragen een dynamische en interpretatieve benadering.
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IntegraleIntegrale kijk
Eenn vierde constatering is dat de grenzen tussen organisatiekunde en veranderkunde
vervagen.. Waar veranderaars vroeger als ware clinici veranderexperimenten uitvoerden
(Lewin,, 1951; French & Bell, 1984; Schein, 1987), hebben moderne verandermanagers
ookk gedegen organisatiekundige kennis nodig voor het ontwerp van effectieve
veranderingenn (Beer & Nohria, 2000). Verandering van logistiek kan gevolgen hebben
voorr planning en control, kennis en vaardigheden van medewerkers, sturing van
processen.. W e zien dat veranderingsprocessen integraal worden benaderd. Meerdere
aspectenn van de organisatie worden bij het ontwerp en de implementatie van
veranderingenn betrokken (Duck, 1993/2000).
SantenwerkingSantenwerking vereist
Dee vijfde en laatste constatering is dat door bovenstaande ontwikkelingen de organisatieveranderkundee zich steeds meer ontwikkelt als een ontwerpwetenschap. Volgens Van
Akenn (1994) is de missie van ontwerpwetenschappen zoals de juridische wetenschap,
geneeskundee of bouwkunde, het ontwikkelen, ontwerpen of verbeteren van bestaande
'artefacten'' of' entiteiten'. Ontwerpwetenschappen zijn gericht op het vergroten van de
bijdragee van interventies en veranderingen in complexe, levende en reagerende systemen.
Eenn belangrijke consequentie is dat de onderzochte variabelen niet van interventies
(waaronderr het onderzoek) en de context kunnen worden gesepareerd, maar er
onlosmakelijkk deel van uitmaken (Chia, 1996; Gergen, 2001). Actor en interventieobject
zijnn onlosmakelijk in een complex, interactief proces met elkaar verbonden. In dit
interventieprocess kan men kiezen voor een klassieke actor-objectbenadering waarin een
managerr of adviseur de organisatie verandert, of voor een samenwerkingsmodel (subjectsubjectbenadering)) waarin de wederzijdse leerprocessen van partijen als uitgangspunt
geldenn (Guba & Lincoln, 1989; Wierdsma, 1999).

1.11 De stand van veranderkunde
Gezienn bovenstaande observaties is het de vraag of de huidige veranderkundige theorie
hieraann tegemoetkomt. Zijn genoemde constateringen in voldoende mate doorgedrongen
inn huidige organisatieveranderkundige modellen? Of kunnen er aanpassingen worden
voorgesteldd om de veranderkunde verder te ontwikkelen en welke aanpassingen kunnen
dann meer precies worden voorgesteld?
O mm deze vragen te beantwoorden zullen we in deze paragraaf gebruik maken van een
redelijkk samenvattende theorie over organisatieverandering van Cozijnsen & Vrakking
(1992).. Zij schetsen een model hoe naar hun mening complexe veranderingen het best
kunnenn worden gemanaged (zie figuur 1.1.1). Uiteraard is dit werk niet representatief
voorr het hele wetenschappelijke veranderkundige veld. De beschrijving van de
opvattingenn van Cozijnsen & Vrakking dient in deze studie als uitgangspunt om een aantal
veranderkundigee vernieuwingen te kunnen postuleren. Aan de hand van dit model
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kunnenn we de onder-zoeksvragen en doektelling van onze studie formuleren. We lopen
hett model hiervoor fase voor fase af en zullen waar nodig onze kanttekeningen plaatsen.

Aanleidingg tot
veranderen n

Organisatie-diagnose e

Veranderkunde e

Interne/externe e
drukk tot
verandering;-vragen n

Beheersbaar r
makenn van het
veranderings-proces s

Resultaten/ /
effecten n

kk

Omgaann met
gedragg van
medewerkers s
tijdenss de
verande e

Realiseren n
(organisatie-) )
veranderings-doelen n

FiguurFiguur 1.1.1 Model voor verandering (Cozijnsen & Vrakking, 1992)

1.1.11.1.1 Aanleiding tot verandering
Volgenss Cozijnsen & Vrakking start een veranderingsproces met een noodzaak of
aanleidingg (zie figuur 1.1.1). Een manager, staflid of raad van bestuur signaleert een
ontwikkelingg en formuleert een opdracht voor verandering. Vaak worden daarbij al
bepaaldee uitgangspunten geformuleerd. Bijvoorbeeld over de reikwijdte van de opdracht,
dee gehanteerde methode of over doelstellingen. Daarna zal de verandermanager de
aanleidingg nader onderzoeken.

1.1.21.1.2 Organisatiediagnose
Dee organisatiediagnose biedt zicht op de knelpunten in de organisatie. De diagnose is niet
alleenn gericht op het functioneren van de organisatie, maar heeft ook een veranderkundige
dimensie.. Het gebruik van juiste en betrouwbare diagnose-instrumenten is essentieel. De
praktijkk laat echter zien dat veranderaars zich voorzien van zeer verschillende
instrumenten,, die niet zelden heel verschillende oplossingen voor hetzelfde probleem
suggereren,, aldus Cozijnsen & Vrakking. Zij pleiten voor een uniform diagnoseinstrumentarium. .
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Wijj willen nog een stapje verder gaan. Veel veranderaars reduceren, diagnosticeren en
categoriserenn de vraag van de klant in termen van veel voorkomende gevallen waarvoor
reedss een standaardprogramma aanwezig is. Vervolgens wordt dit standaardprogramma
toegepast.. Perrow (1970) noemt dit 'pigeon holing'. Weggeman (1995) spreekt van
Routine-professionals.. En Cohen, March & Olson (1972) stellen zelfe dat 'problemen niet
omm oplossingen vragen* maar 'oplossingen om problemen'. 'An organization is a collection
off choices looking for problems, issues and feelings looking for decision situations in which
theyy might be aired, solutions looking for issues to which they might have an answer, and
decisionn makers looking for work.' Hieruit willen wij het eerste onderzoeksdoel afleiden:
OZD1OZD1 Het eerste onderzoeksdoel van deze studie is tot een methode voor onderling vergelijkbare
organisatiediagnoseorganisatiediagnose te komen.
DiagnostischeDiagnostische kennis
Volgenss Cozijnsen & Vrakking kan een diagnose alleen goed gebeuren als de veranderaar
gedegenn kennis heeft van (recente) organisatiekundige principes. Daarmee is echter een
forss probleem geïntroduceerd. Organisatiekunde is een zeer breed terrein. Het gaat
bijvoorbeeldd om vraagstukken als strategie, ontwerp van beloningssystemen, vormgeving
vann productieprocessen. Het kunnen bijhouden en toepassen van 'recente organisatiekundigee principes' is dus gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dit leidt tot het tweede
onderzoeksdoel. .

OZD2OZD2 Het tweede onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren op welke wijze de
organisatieveranderaarorganisatieveranderaar recente organisatiekundige kennis en principes kan bijhoude
KeuzeKeuze werkwijze
Verderr vinden Cozijnsen & Vrakking dat een veranderaar niet alleen gedegen kennis moet
hebbenn van organisatiekundige principes, maar ook van actuele veranderkundige principes:
'Dee kans op verbeteringen wordt groter als er ook zicht is op de veranderingsroute die de
organisatiee het beste kan bewandelen. Een organisatiekundig oordeel zal hand in hand
moetenn gaan met een goed onderbouwd veranderkundig oordeel' (Cozijnsen & Vrakking,
1992,, pp 24-25).
Wee zijn het eens met de opvatting dat organisatiekunde en veranderkunde hand in hand
moetenn gaan, en dat de effectiviteit van interventies door gedegen kennis van beide
terreinenn sterk wordt verhoogd. Punt is dat hiermee de noodzakelijke kennis van de
veranderaarr nog meer toeneemt. Terwijl het bijhouden van de organisatiekundige kennis
all bijna een onmogelijk taak is, wordt hieraan zomaar een nieuwe discipline toegevoegd:
dee veranderkunde. Onderliggend probleem is dat de auteurs de veranderaar te zeer als
'expert'' typeren (Schein, 1989) en het cliëntsysteem slechts een passieve rol toekennen. De
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roll van een 'object', niet van een wetend, voelend of participerend 'subject' (Guba &
Lincoln,, 1989). Binnen andere ontwerpwetenschappen, zoals sommige therapeutische en
architec-tonischee stromingen, is deze traditionele rol reeds radicaal gewijzigd (Berk, 2001;
Gergenn & Thatchenkery, 2001). Ons inziens moet ook in de organisatieveranderkunde
wordenn gepleit voor een subject-subject-benadering, wat onder meer tot uiting komt in
hett systematisch betrekken van andere actoren, zoals organisatieleden en klanten van de
organisatiee bij de organisatiediagnose en -verandering.
OZD3OZD3

Het derde onderzoeksdoel van deze studie is een model te ontwikkelen waarin anderen dan de

veranderaarveranderaar een rol kunnen spelen bij organisatiediagnose en -verandering.
ScopeScope van diagnose

Dee diagnose is een eerste, vaak cruciale stap in een omvangrijk veranderproces. Het
onderwerpp van diagnose kan heel verschillend zijn, zoals de samenwerking tussen
afdelingenn of de planning- en controlsystematiek van een organisatie. Hieruit concluderen
dee auteurs dat een breed pallet aan separate diagnose-instrumenten nodig is. 'Niet voor
nietss (worden) in toenemende mate diagnose-instrumenten ontwikkeld die één
organisatieonderwerpp behandelen' aldus Cozijnsen & Vrakking.
Tegenn deze opvatting kan men inbrengen dat veranderingsprocessen in een organisatie een
(complexe)) samenhang vertonen en interventies op het ene terrein effecten sorteren op
anderee terreinen (Leijten, 1989; Jagers, 1991). In deze gevallen is men gebaat bij een brede
off integrale organisatiediagnose waarin de totale organisatie het object van diagnose is.
Daarmeee wordt niet zozeer de totale fysieke organisatie bedoeld (alle afdelingen), maar alle
(mogelijke)) constituerende aspecten in het kader van de probleemstelling.
Alss de diagnose tevens wordt gezien als een (eerste) veranderkundige interventie, dan heeft
dee vraag naar de scope van de diagnose niet alleen betrekking op het (organisatiekundige)
onderwerpp waarop de diagnose betrekking dient te hebben, maar tevens op de veranderkundigee vraag waar, hoe, door wie en wanneer de diagnose zal worden gedaan. Naast het
objectt van diagnose dienen ook de veranderkundige effecten van de interventie te worden
meegewogenn in de bepaling van de scope. Dit leidt tot het vierde onderzoeksdoel:
OZD4OZD4

Het vierde onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren wat de rol van een

verandertnodelverandertnodel kan zijn bij afwegingen over de scope en methodiek van interventies (zoals een
diagnose)diagnose) bij complexe veranderingsprocessen.

1.1.31.1.3 Visie op de nieuwe organisatie
Naa het vaststellen van de aanleiding en de probleemstelling kan een visie op de gewenste
situatiee worden geformuleerd (zie figuur 1.1.1). Dit betreft een soll-situatie of de 'gezonde
situatie'' zoals Cozijnsen & Vrakking het noemen. Uitspraken doen over de relatieve
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gezondheidd van organisaties kan alleen aan de hand van vooraf ontwikkelde criteria: 'In de
praktijkk blijken, afhankelijk van de expertise van managers en organisatieleden, adviseurs
enn hun persoonlijke voorkeuren, uiteenlopende 'criteria' gehanteerd te worden om de
gezondheidd van een organisatie aan af te meten.' Gezondheidsopvattingen zijn niet
eenduidigg en de keuze lijkt in belangrijke mate te worden bepaald door de premissen van
dee veranderaar. Op deze manier, zo stellen Cozijnsen & Vrakking, ontstaat het gevaar dat
'persoonlijkee voorkeuren' van veranderaars de overhand krijgen en 'arbitrair de
gezondheidd bepalen'.
BenuttingBenutting van verschillen
Volgenss ons is het de vraag of persoonlijke voorkeuren leiden tot arbitraire criteria. O m te
beginnenn constateren de auteurs zelf dat ook harde criteria arbitrair kunnen zijn: 'Niemand
zall denken dat een bedrijf dat veel winst maakt of sterk groeit, ongezond is. Maar groei,
meestall een indicatie voor succesvolle ondernemingen, kan een omgekeerd evenredige
negatievee invloed hebben op de participatie in de besluitvorming en kan zelfs betekenen
datt de organisatie minder in staat is zich snel aan te passen aan verandering in de omgeving'
(idem,, p 37).
Probleempuntt is dus niet het gebruik van zachte of harde criteria, maar de of-ofredeneringg van Cozijnsen & Vrakking waarin een a-priori voorkeur schuilt voor bepaalde
criteriaa met uitsluiting van andere criteria. Bedrijven moeten ons inziens én winst maken
énn flexibel zijn én aantrekkelijk op de arbeidsmarkt én rekenschap geven aan stakeholders
(Kaplann & Norton, 2000). De optimalisatie van diverse (subjectieve) criteria is eerder een
gegevenn en een noodzaak (Simon, 1967) dan een hindernis die zou leiden tot willekeurige
persoonlijkee voorkeuren. Uiteraard blijft van belang arbitraire toepassing van
gezondheidscriteriaa te voorkomen. Maar wie bepaalt wat arbitrair is? Volgens ons zal het
verschilverschil in subjectieve zienswijzen van betrokkenen (over in dit geval
gezondheidsopvattingen)) eerder benut moeten worden dan weggevlakt. De vraag is dan
opp welke wijze verschillen in percepties van betrokkenen kunnen worden benut en
productieff kunnen worden gemaakt. Hierop komen we terug in het vijfde
onderzoeksdoel. .

OZD5OZD5 Het vijfde onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren of het creëren en hanteren van
productieveproductieve spanning tussen verschillende opvattingen van betrokkenen (over veranderdoelen e
onderwerpen)onderwerpen) profijtelijker kan zijn dan het (zoeken naar en) toepassen van universele criteria.
Leren-leren Leren-leren
Cozijnsenn & Vrakking schetsen twee oplossingsroutes voor dit probleem: een benchmark
mett gezonde bedrijven en een vergelijking met een ideale standaard (theoretische norm).
Terr illustratie hanteren de auteurs het succesprofiel van Vincke & Thöne (1989). Een
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bekenderr voorbeeld is de studie naar excellente organisaties van Peters & Waterman
(1985).. Nader onderzoek leert echter dat zulke succesformules slechts beperkte tijd geldig
zijn.. Enige tijd later kampten ook deze organisaties met grote problemen waaronder burnoutss onder het kader en bijna-faillissementen (Kanter, 1983). Ook een ideale set
succescriteriaa vormt blijkbaar geen garantie voor langere termijn succes.
Eenn benchmark en het kopiëren van 'succesfactoren' doet ons inziens onvoldoende recht
aann het maatwerkkarakter waarom unieke, dynamische en complexe veranderingsprocessenn tegenwoordig vragen. Niet kopiëren maar verbeteren, innoveren en het
vergrotenn van het leervermogen van de organisatie ('leren-leren') kan hierop een
antwoordd zijn (Senge, 1992, 2000). Hieruit willen wij het zesde en zevende
onderzoeksdoell afleiden:
OZD6OZD6 Het zesde onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren of er een andere, meer
productieveproductieve benadering dan het kopiëren van succesfactoren mogelijk is.
OmgaanOmgaan met complexe en open-einde vraagstellingen
Geleidelijkk aan wordt duidelijk dat het model van Cozijnzen & Vrakking ons weinig
inzichtt biedt in unieke, complexe en dynamische verandervraagstukken. De reden is dat zij
zichh richten op 'problems' niet op 'messes' (Ackoff, 1997). 'Problems' zijn ingewikkelde
vraagstukken,, waarvan echter het eindresultaat bekend is. Deze vraagstukken kunnen los
vann de context worden bezien, kennen een duidelijke prioriteitstelling in de aanpak,
kunnenn geobjectiveerd worden in prestatie-indicatoren, vergen dominant een systemische
enn technische oriëntatie, er bestaat overeenstemming tussen actoren over wat het probleem
behelstt en er zijn bruikbare oplossingstechnologieën bekend. Daarnaast onderscheidt
Ackofff 'messes' die bestaan uit onderling gerelateerde vraagstellingen, die niet geïsoleerd
kunnenn worden van hun context, ambigu zijn, gedefinieerd worden door verschillende
subjectievee percepties van diverse partijen en waarbij het volstrekt onduidelijk is wat exact
dee oorzaak of de beste aanpak is. Andere auteurs maken een vergelijkbaar onderscheid in
'routinematige'' en 'met-routinematige' vraagstukken (Mintzberg e.a., 1976; De Bruin, e.a,
1999)) of eerste orde en tweede orde vraagstukken (Kessels, 1999). Onze veronderstelling is
datt met de toenemende dynamiek en complexiteit van organisatievraagstukken het aantal
messy,, tweede orde, niet-routinematige vraagstukken toeneemt (Stacey, 1996). Voor dit
typee vraagstukken trachten wij tot maatwerkoplossingen te komen.
OZD7OZD7 Het zevende onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren wat de mogelijkheden zijn
omom maatwerk te bieden voor met name niet-routinematige vraagstukken.
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1.1.41.1.4 Diagnose van het veranderingsvermogen
Iss het diagnosticeren van vraagstukken en ontwikkelen van een visie al niet eenvoudig, het
succesvoll implementeren van veranderingen is nog veel moeilijker. Veel organisaties
blijkenn niet in staat complexe veranderingen succesvol in te voeren (Boonstra, 2001;
Burnes,, 2000). Volgens Cozijnsen & Vrakking zijn er ook 'weinig theorieën die inzicht
gevenn in de (onmogelijkheden van organisaties om (complexe) vernieuwingen succesvol
doorr te voeren. Het is van belang voor zowel managers als organisatieadviseurs (...) een
instrumentt in handen te hebben waarmee het innovatievermogen van de eigen organisatie
off afdeling gemeten kan worden. (...) Het gaat erom dat zo'n instrument een zuivere
diagnosee kan stellen en betrouwbaar is, waardoor een onderbouwd oordeel mogelijk is'
(idem,, p 75).
VerandervermogenVerandervermogen ah interactief concept
Hett 'veranderingsvermogen1 van organisaties is een ingewikkeld concept (Aiken & Hagen,
1971).. Bepalend zijn het vermogen een koers uit te zetten en intern te vertalen en het
leervermogenn van medewerkers, aldus Cozijnsen (1989). Bij deze opvatting willen we
tweee kanttekeningen plaatsen.
Tenn eerste is 'het' verandervermogen volgens ons geen a-priori gegeven. Bij veel
verander-ingsprocessenn is de initiële bereidheid laag en is een belangrijk deel van het
veranderingsprocess erop gericht het veranderingsvennogen op te bouwen. Ten tweede
bestaatt het verandervermogen ons inziens uit meer dan de som der delen. De dynamische
interactiee is belangrijker dan de optelling van de losse elementen. Dat maakt 'het
verandervermogen'' tot een veelal onvoorspelbare factor in veranderingsprocessen. Niet
elkee interventie kan in alle organisaties en onder alle omstandigheden op dezelfde reactie
rekenenn (Strebel, 1996). Dit leidt tot het achtste onderzoeksdoel.
OZDOZD 8 Het achtste onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren wat de mogelijkheden zijn
omom het veranderingsvermogen van mensen en organisaties contingent (in de specifieke veranderingscontext)context) en dynamisch te interpreteren.

1.1.51.1.5 Beheersbaar maken van het veranderingsproces
Hett sluitstuk van de verandering is in het model van Cozijnsen & Vrakking het beheersbaarr maken van het veranderingsproces en het omgaan met gedrag van medewerkers (zie
figuurfiguur 1.1.1). De auteurs tenderen richting contingente veranderingstheorie als zij
signalerenn dat veranderingen steeds vaker integraal worden beschouwd. Vaak zijn alle
organisatieaspectenn in het geding Variërend van strategie, structuur, cultuur, tot en met
aangepastee productieprocessen, werkmethoden en procedureveranderingen' aldus
Cozijnsenn & Vrakking.
Zodraa echter sprake is van het beheersbaar maken van het veranderingsproces, bestaat het
gevaarr dat contingente verandertheorieën verworden tot detemiinistische a-priori
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wetmatigheden,, in plaats van zoekprocessen naar contextgevoelige redeneringen. Veel
contingentee benaderingen induceren uit specifieke omstandigheden algemene
wetmatigheden,, die vanwege hun algemeenheid aan bruikbaarheid inboeten wanneer
menn ze rechtstreeks toepast op nieuwe complexe en dynamische situaties (Guba &
Lincoln,, 1989). Contingentietheorieèn zijn volgens ons bruikbaar als grofmazige
heuristieken,, maar niet voor a-priori en deterministische toepassing in complexe
veranderingssituaties.. In zulke situaties is -wat wij noemen- 'subtiele contingentie' nodig.
OZDOZD

9

Het

negende onderzoeksdoel

van

deze

studie

is een aanzet

geven

voor een

veranderingsconceptveranderingsconcept waarmee integrale en subtiel contingente veranderingsstrategieën kunnen
ontwikkeld. ontwikkeld.

Naarmatee het tempo van veranderingen toeneemt, zullen organisaties het vermogen
moetenn ontwikkelen zelfstandig complexe veranderingen vorm te geven (Schein, 2001).
Organisatiess dienen zelf op het juiste moment, in de juiste situatie, de juiste aanpak te
kunnenn selecteren. Als organisaties dit vermogen om snel en effectief om te gaan met
veranderingg niet opbouwen, blijven ze niet alleen afhankelijk van derden, maar zal de
ontwikkelingg ook achterblijven bij concurrenten met een hoger lerend vermogen (Senge,
2000;; De Geus, 1997). Hieruit leiden we het tiende onderzoeksdoel af:
OZDOZD

10 Het tiende onderzoeksdoel van deze studie is een verandermodel te ontwikkelen dat

systematischsystematisch het lerend vermogen van organisaties positief tracht te beïnvloeden.
BeheersenBeheersen van het veranderproces: lineair of dynamisch?

Hett beheersbaar (willen) maken van veranderingen heeft onmiskenbaar associaties met
traditionelee planningsmodellen. Zulke modellen veronderstellen dat het probleem
geanalyseerdd wordt, waarna een oplossing wordt bedacht, die, na eventuele bijstelling, in
dee organisatie wordt geïntroduceerd. Inmiddels is duidelijk dat dit type fasering slechts van
toepassingg is op relatief gestructureerde vraagstellingen. Bij ongestructureerde problemen
zijnn exacte probleemstelling en oplossingstechnologie onbekend. Het probleem wordt
tastend,, cyclisch en vanuit meerdere perspectieven benaderd (Quinn, 1991; Pettigrew &
Whipp,, 1993). Helemaal onzeker zijn discontinu verlopende complexe veranderingen,
waarinn een radicale breuk met het verleden plaats vindt (Stacey, 1996; Grundy, 1993,
Homan,, 2001). In deze veranderingsprocessen vindt een dialoog plaats tussen diverse
actorenn waarin verschillende probleempercepties en oplossingen worden vergeleken.
Volgenss sociaal constructionisten en andere postmoderne auteurs speelt 'de taal' (langue)
enn het 'spreken' (parole) in dit proces een grote rol (Lacan, 1966). In deze opvatting is de
taall geen representatie van de werkelijkheid, maar een geheel van regels waarbinnen
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betekeniss ontstaat (Mooij, 1999). De taal gaat aan de mens vooraf (De Saussure, 1916).
Slechtss door zich te onderwerpen aan de 'taal van de Ander' (Lacan, 1966) wordt spreken
enn betekenis geven mogelijk. In een veranderingsproces zullen veranderaar en het
cliëntsysteemm zich dus beiden moeten onderwerpen aan de taal van de organisatiewetenschap,, de veranderkunde én de handelingskennis van het cliëntsysteem om tot
betekenisvoll spreken te komen (parole plein). Een dergelijke opvatting over 'zinvol
spreken'' vinden we ook bij Habermas (1981), Wittgenstein (1953), Socrates (Plato, 1997)
enn in de complexiteits- en chaostheorie (cfr. Homan, 2001).
NaarNaar een discursief model voor verandering
Nuu zal het in de praktijk niet snel voorkomen dat een veranderaar tegen zijn
opdrachtgeverr zegt: 'Joh, zullen we jouw taal eens onderwerpen aan een systeem en kijken
welkee betekenis we eraan kunnen ondenen?' En dat is precies het probleem.
Dee veranderaar doet dit namelijk wel, maar zelden expliciet en systematisch. De
veranderaarr worstelt steeds met de 'vraag achter de vraag' en probeert steeds het
referentiekaderr van het cliëntsysteem te beïnvloeden (te wijzigen, te vergroten) door
kenniss en informatie tactisch en strategisch te introduceren. Hij geeft (nieuwe) betekenis
aann ervaringen van de klant door ze in een (andere) taal te gieten: "De marktafhame is het
gevolgg van de lange ontwikkel- en productietijd" en hoopt dat deze zich geleidelijk aan
dezee taal onderwerpt. Hij selecteert en stelt vragen over de organisatieproblematiek en
probeertt met deze woorden en begrippen het denken van de klant te richten, te
nuanceren,, te verbreden of te verdiepen (Van den Nieuwenhof, 2002). Hij laat de
cliëntorganisatiee oefenen met formuleringen in deze taal en neemt deze, hoewel soms
gebrekkigg geformuleerd, steeds serieus. De verandermanager is voortdurend in gesprek, in
discussie,, in dialoog met de cliëntorganisatie. Hij brengt zijn taal aan. Omgekeerd zal de
cliëntorganisatiee ook haar taal bij de verandermanager (willen) aanbrengen. Men beschikt
overr praktische, lokale kennis en ervaring en hanteert een veelheid van (impliciete)
opvattingenn over het veranderen van organisaties die men vergelijkt met de taal van de
verandermanagerr (Polanyi, 1966; Van Baaien, 2001) en andere actoren.
Daarmeee veronderstellen we dat taal een essentiële factor uitmaakt van het
veranderingsprocess en zowel wetenschappelijke kennis als het contextgebonden weten
omvat.. Het analyseren, kiezen en handelen in unieke, dynamische en complexe
veranderingstrajectenn is meer dan men denkt gevat in een taal waaraan men zich onderwerptt om gemeenschappelijk betekenis te kunnen creëren. Omgekeerd creëert de taal
voorr betrokkenen in het veranderingsproces een eigen werkelijkheid, omdat het aan
bepaaldee aspecten van het proces meer belang toekent dan aan andere elementen. Maar
overr dit proces van gemeenschappelijke betekenisgeving en
gezamenlijke
werkelijkheidsconstructiee (co-creatie) bestaat geen metacommunicatie: er is geen systeem
datt het spreken over de taal van verandering expliciteert en systematiseert. Een
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metasysteemm dat dit discours expliciteert zou daaraan een belangrijke bijdrage kunnen
leveren. .
OZDOZD

1 1 Het elfde onderzoeksdoel van deze studie ts de mogelijkheden te onderzoeken om processen

vanvan gemeenschappelijke betekenisgeving en co-creatie te faciliteren en te analyseren door een
metasysteemmetasysteem aan te bieden waaraan men zich onderwerpt zodat een zinvol discours over het
veranderingsprocesveranderingsproces kan ontstaan en dat de veranderingen richt.

1.1.61.1.6 Omgaan met gedrag van medewerkers tijdens het veranderingsproces
Kerenn we terug naar het laatste onderdeel van het model van Cozijnsen & Vrakking. Zij
besteden,, zoals vele andere auteurs, aandacht aan het fenomeen dat veranderingen
weerstandd kunnen oproepen. Op zich is weerstand bij verandering logisch. Men gaat
werkenn in andere verhoudingen. Het takenpakket kan er anders komen uit te zien. Men
moett verhuizen. Veranderingen leiden tot onzekerheden, spanningen en onvrede wat zich
uitt in de vorm van weerstand (Van den Nieuwenhof, 2002). Cozijnsen & Vrakking
menenn dat goede communicatie veel van die onduidelijkheden en onzekerheden kan
wegnemen.. Op basis van onderzoek (Broer & Cozijnsen, 1982) bevelen zij aan in de
'voorlichting'' duidelijk te zijn over de gevolgen, de stappen en de veranderingen die in de
organisatiee worden aangebracht.
BelangBelang van communicatie bij veranderingsprocessen

Uiteraardd is het van belang aandacht te besteden aan de werkwijze en doelen van een
veranderingsproces.. En uiteraard speelt communicatie daarbij een belangrijke rol. Maar
daarmeee is het essentiële probleem niet geadresseerd. Veel weerstand ontstaat door een
gevoell van machteloosheid van betrokkenen. Informatieverstrekking speelt dan slechts ten
delee een rol. Een belangrijke factor is dat de verandering elders (aan de top) is bedacht en
nuu in een bredere context aanvaardbaar moet worden gemaakt (Boonstra, 1992). De
onduidelijkheidd bij de organisatieleden met onzekerheid en andere gevolgen van dien, is
eenn gevolg van de werkwijze dat één groep een verandering bedenkt, die een andere
groepp aangaat. Vervolgens bezinnen de 'bedenkers' zich op de nadelen die de verandering
voorr organisatieleden veroorzaken, en hanteert men een aanvaardings- of
verkoopmethodee om deze nadelen tegemoet te treden. Men maakt gebruik van eenzijdige
voorlichtingg en laat andere communicatiemogelijkheden onbenut. Hieruit leiden we de
tweee laatste onderzoeksdoelen af. Namelijk:
OZDOZD

12 Wat is de rol van weerstand in de organisatie en op welke wijze kan in het

veranderingsprocesveranderingsproces de weerstand worden verminderd.
OZDOZD

13 Wat is de rol van communicatie in veranderingsprocessen.
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BelangBelang van opleiding bij veranderingsprocessen
Tott slot wijzen de auteurs op de rol van opleiding en vorming van de medewerkers in een
veranderingstrajectt bij het realiseren van resultaten. Opleiding en vorming zijn belangrijke
interventiess om doelstellingen van organisatieveranderingen te helpen realiseren. Wij
citeren:: 'Opleidingen zijn geen sluitstuk van veranderingsprocessen, maar vormen steeds
meerr een cruciale factor bij het totale veranderingsvermogen van de organisatie' (idem, p
148). .
Wee volstaan hier met de constatering dat opleidingen in dit model wél het sluitstuk
vormenn én als een aanvaardingsmethode worden vormgegeven. Bij 'aanvaarding' gaat het
eromm medewerkers vaardigheden, kennis en dergelijke zaken te leren waarvan anderen
vindenn dat zij in de nieuwe omstandigheden tekort komen. Behalve eventuele morele
bezwaren,, kleven hieraan ook praktische bezwaren (Boisot, 1987; Wierdsma, 1999).
Volgenss bijvoorbeeld Cummings & Worley (2001) markeert de leerinspanning van
betrokkenenn eerder het startmoment van organisatieverandering dan het sluitstuk. Ons
inzienss is minder van belang of opleidingen aan het begin- of aan het eindpunt van een
veranderingsprocess plaats dienen te vinden. Dat is afhankelijk van de specifieke vraag en
omstandigheden.. Opleidingen zijn slechts één van de vele interventies in een
veranderingsproces.. De essentie is welke rol men aan leerprogramma's in een veranderingsprocess toekent en welke uitwerking men daaraan dan geeft. Naast aanvaarding kunnen
leerprocessenn bijvoorbeeld ook gericht zijn op de ontwikkeling van collectieve
competentiess om de variëteit en ambiguïteit in opvattingen, waarden, zienswijzen,
oplossingsvoorstellenn hanteerbaar en productief te maken (Wierdsma, 1999). Ons inziens is
err geen principieel verschil in de afweging voor opleidingen in vergelijking tot de inzet
vann andersoortige interventies in het veranderingsproces (Ford & Ford, 1995; Gergen,
1994).. Deze keuze is reeds voldoende in andere onderzoeksdoelstellingen vervat en
behoeftt geen aparte uitwerking.

1.22 Probleemstelling
Inn het bovenstaande hebben we aan de hand van een exemplarisch model de 'stand van de
wetenschap'' van de organisatieveranderkunde tegen het licht gehouden en een aantal
onderzoeksdoelstellingenn geformuleerd. Deze doelstellingen zullen in dit proefschrift aan
bodd komen. De reden waarom in dit hoofdstuk voor het model van Cozijnsen &
Vrakkingg is gekozen, is dat dit model ons inziens grote overeenkomsten vertoont met de
wijzee waarop veel veranderingsprocessen in de praktijk verlopen (Boonstra, 2002). W e
zullenn iets van deze praktijk schetsen, om vervolgens tot de doelstelling van dit proefschrift
tee formuleren waarin de eerder genoemde onderzoeksdoelstellingen zijn opgenomen.
VeranderingenVeranderingen in deprakrijk
Veell veranderingsprocessen worden gekenmerkt door hoge verwachtingen met
betrekkingg tot de maakbaarheid van veranderingsprocessen. De veranderingen starten
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vanuitt een heldere visie op het probleem en het te bereiken resultaat. Men maakt gebruik
vann procedures, technische maatregelen, formeel organisatorische maatregelen. Er is sprake
vann een formele, programmatische en centralistische aanpak van een veranderingsproces
(Beerr & Nohria, 2000). In de organisatieliteratuur wordt deze aanpak wel betiteld als de
ontwerpbenaderingg (Ganzevoort, 1985; Hopstaken & Kranendonk, 1988; Boonstra, 1992,
2001,, 2002). Deze benadering heeft in het verleden geleid tot minder geslaagde ervaringen
(Boonstra,, 1992, 2001). De aandacht is teveel gericht op het vinden van een oplossing van
hett probleem, zonder inzicht in de verschillende ideeën en opvattingen over de oorzaak
vann het probleem. De noodzaak voor de verandering in de organisatie wordt onvoldoende
ondersteund.. Verandering wordt gezien als een eenmalig lineair proces, waarin veel
aandachtt uitgaat naar de formele organisatie en weinig aandacht is voor de sociaal-politieke
haalbaarheidd van de oplossing. Bij de implementatie richt men zich op het achteraf
aanvaardbaarr maken van de verandering en zoekt men naar oplossingen voor weerstand
diee ontstaat tijdens de implementatie. Ook is de ontwerpbenadering een ad-hoc aanpak,
terwijll veranderingen in organisaties zich meestal voortdurend verder ontwikkelen.

1.2.11.2.1 Probleemstelling van deze studie
Hoewell het bovenstaande scherp is gesteld, wekt het in dit licht geen verbazing dat met
dezee aanpak voor unieke, dynamische en complexe veranderingsprocessen moeizaam
resultatenn worden geboekt. Volgens Boonstra (2001) wordt in Nederland bij ingrijpende
veranderingsprocessenn in meer dan 80% een ontwerpaanpak gevolgd en leidt dit in
driekwartt van de gevallen tot onvoldoende resultaat. Onze stelling is dat veranderaars een
voldoendee rijk model nodig hebben om de dynamiek en complexiteit van de verandering
tee kunnen conceptualiseren en het cliëntsysteem bij het veranderingsproces te kunnen
betrekkenn om hun kennisinput en leervermogen te vergroten. Daarmee komen we tot de
probleemstellingg van deze studie:
OpOp welke wijze kunnen we komen tot het ontwerp van een integraal, contingent, dynamisch en
praktischpraktisch veranderingsmodel dat als leidraad kan dienen voor het inrichten van unieke, dynamische en
complexecomplexe veranderingsprocessen en daarbij het leervermogen (leren-leren) van betrokken partijen
stimuleertstimuleert door het creëren van productieve spanning in een (samenweikings-)proces van co-creatie.

1.2.21.2.2 Visie op veranderen: 'ontwerpen' versus 'ontwikkelen'
Uitgangspuntt van deze studie is dat verandermanagement niet (alleen) een kwestie is van
'plannenn bedenken' en die vervolgens implementeren. Naast beheersing is het essentieel
aann sociale processen aandacht te besteden. De benadering die zich hiervoor opwerpt
wordtt ook wel de 'ont^dkkelingsbenadering' genoemd (Ganzevoort, 1985; Boonstra,
1992).. Wij zien de ontwikkelingsbenadering als de antithese van de ontwerpbenadering.
Zijj beziet organisaties niet als een formele structuur, maar als een verzameling mensen met
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kennis,, ervaringen, belangen, problemen, conflicten, inzichten. De ontwikkelingsbenaderingg heeft aandacht voor de sociaal-politieke rationaliteit: voor macht in
organisaties,, voor de organisatiecultuur, voor kennis en (sociale) vaardigheden van mensen
enn hun verander- en leervermogen. Het probleem en de oplossing worden niet bekend
verondersteldd maar vormen de inzet van een gezamenlijke analyse. Daarmee wordt het
veranderingsvermogenn van de organisatie vergroot en leren organisatieleden toekomstige
veranderingenn zelfstandig vorm te geven. De besluitvorming is gericht op het bereiken van
gemeenschappelijkee doelen door overleg en onderhandeling. Het veranderingsproces is
intentioneel,, maar kent een grote mate van flexibiliteit en bevat mogelijkheden voor
tussentijdsee bijsturing.
Hett model dat in deze studie zal worden ontwikkeld beoogt de totstandkoming van
unieke,, dynamische en complexe veranderingsprocessen vanuit een dubbel perspectief van
ontwerp-- en ont^vikkelingsbenadering. Beide werkelijkheidsdefinities zijn immers a-priori
(enn dus contexdoos) en kennen specifieke 'valkuilen': de technocratische ontwerpbenaderingg die geen oog heeft voor humane succesfactoren. De sociaal wetenschappelijke
eenzijdigee focus op menselijke processen, en die weinig rekenschap geeft van harde
objectievee criteria (Beer, & Nohria, 2000) of het effect van structuuringrepen op de
organisatiee (Galbraith, 2000). Door beide benaderingen in ogenschouw te nemen wordt
'organisatieveranderkundig'' ook meer recht gedaan aan het begrip 'integraal'. Het
simultaann hanteren van beide benaderingen is erop gericht een 'productieve spanning' in
hett ontwerpproces van veranderingen te creëren Productieve spanning is een cruciaal
instrumentt om in ambigue omstandigheden tot de vereiste (subtiel contingente)
maatwerkbenaderingg te komen. Deze opvatting zal hierna aan de orde komen. Laten we
eerstt uiteenzetten wat we verstaan onder het begrip 'organisatie'.

1.2.31.2.3 Opvattingen over organisatie: 'systeem' of 'gedrag'?
66

Inn deze studie worden organisaties opgevat als een 'open systeem'. Het begrip 'systeem'
heeftt hier geen ontologische, maar een heuristische betekenis. 'It is a concept, not an
object'' (Ackoff, 1988). Het is een zoeklicht om organisaties te beschrijven en te begrijpen.
Eenvoudigg gezegd betekent openheid dat een organisatie niet hermetisch is afgesloten van
dee omgeving. De omgeving beïnvloedt het doen en laten van de organisatie én vice versa
(Burnes,, 2000). Een organisatie wordt een systeem genoemd vanwege de wijze waarop en
dee elementen waaruit een organisatie is opgebouwd en met elkaar interacteren (Von
Bertanlanfy,, 1971; Rapoport, 1986). De organisatie wordt beschreven als een samenhangendd en ondeelbaar geheel van wederzijds afhankelijke elementen. Complexiteit
betekentt dat veel elementen op veel manieren met elkaar samenhangen en de onderlinge
relatiess continu aan verandering onderhevig zijn. 'Complexiteit moet niet verwisseld
wordenn met gecompliceerdheid, want het gaat niet om het aantal delen van een systeem,
88

maarr om de dynamiek van de delen en van het systeem als geheel' (Voogt, 1995, p 88).
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Volgenss Harrison (1991) zijn de systeemelementen: de input, output, technologie,
omgeving,, doelen, gedrag en processen, cultuur en structuur. De samenhang wordt
verbeeldd in figuur 1.2.1. De input van een organisatie bestaat volgens Harrison uit zaken
alss grondstoffen, geld, mensen ('human resources'), informatie en kennis. Onder de output
vallen:: producten, diensten die het resultaat zijn van de activiteiten van de organisatie.
99

Onderr technologie verstaat Harrison: methoden en processen om output te produceren.
Onderr structuur vat hij grofweg de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, de
coördinatie,, de rolpatronen, H R M . Doelen worden onderscheiden in strategische,
tactischee en operationele doelen. De cultuur betreft de gedeelde normen, overtuigingen,
waarden,, symbolen en rituelen die te maken hebben met de centrale aspecten van gedrag.
Gedragg en processen noemt Harrison: overheersende patronen van gedrag, interactie en de
10 0

relatiess tussen groepen en individuen. De omgeving valt uiteen in een taakomgeving en
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eenn algemene omgeving.
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Bovenstaandee beschrijving is summier, maar volstaat voor het moment. Hoewel we de
systeembenaderingg als manier van denken nuttig vinden, willen we het model op twee
puntenn aanpassen.
AanpassingenAanpassingen van de systeemtheorie
Dee eerste aanpassing betreft de samenhang tussen de systeemelementen. Wat wordt
namelijkk bedoeld met de bewering dat de cultuur, de strategie en de structuur elkaar
wederzijdss beïnvloeden? Is er dan een organisatiecultuur die, los van personen, de
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structuurr beïnvloedt? Of een structuur die -los van mensen- de strategie bepaalt? Zo'n
directee beïnvloeding getuigt van reïficatie. Het zijn niet de systeemelementen, maar vooral
gedragingenn van mensen die de interactie tussen de diverse systeemelementen verzorgen.
Vandaarr dat andere auteurs beweren dat een organisatie niet zozeer een systeem is dat
bestaatt uit losse elementen, maar veel meer een product van sociale processen. Een
organisatiee is een sociaal construct. Binnen deze opvatting over organisaties staan sociale
processenn centraal en beschouwt men organisaties als het product van collectieve betekenisgeving.. 'Organizations (...) can be viewed as systems of shared meanings, entities in
whichh there exists a shared consensus concerning the social construction of reality' (Pfeffer,
1981,, p 9). Een tweede kritiekpunt is de onduidelijke afbakening tussen genoemde
systeemaspecten.. Rolpatronen maken onderdeel uit van de structuur, van de cultuur
(namelijkk als een vorm van gedeelde normen) en van processen (overheersende patronen
vann gedrag). Wat is precies het verschil tussen rolpatronen (wat Harrison vat onder structuur),, cultuur (centrale opvattingen), gedrag en processen en technologie (processen en
12 2

middelenn voor o.a. mentale transformatie)?
Zonderr nu uitgebreid op deze kritiekpunten te willen ingaan (zie daarvoor hoofdstuk 6),
willenn we om te beginnen het aantal systeemelementen vereenvoudigen. In onze optiek
kann een organisatie integraal worden benaderd door drie systeemperspectieven te hanteren:
strategiee (strategische en afgeleide doelen), de structuur (waaronder de taken,
bevoegdheden,, verantwoordelijkheden, coördinatie en technologie) en de cultuur van de
organisatiee (zie ook: Otto & De Leeuw, 1989). De wijze waarop deze elementen tot stand
komenn en interacteren is door menselijk gedrag. Gedrag verwijst naar al dan niet
observeerbaree handelingen (Jackson & Carter, 2000). De wijze waarop gedrag zich in
organisatiess manifesteert, noemen we sociale processen: samenwerking, coördinatie,
communicatie,, leiderschap, inforrnatieverzameling, evaluatie, conflicten, leerprocessen,
probleemoplossing,, planning en doelbepaling. De kern van deze sociale processen is
betekenisgevingg (Guba & Lincoln, 1989; Berger & Luckman, 1967; Wierdsma, 1999;
Gergenn & Thatchenkery, 2001).
Hiermeee nemen we met Van Dijk een tussenpositie in tussen de klassieke systeemtheorie
enn de opvatting van organisatie als geheel van processen: 'Een organisatie kan gezien wordenn als een betrekkelijk permanent, open systeem dat zich gedraagt volgens beginselen, die
niett tot het handelen van individuen te herleiden zijn. Een organisatie is een concrete
werkelijkheid,, die opgevat kan worden als een sociaal feit, dat voor mensen een gegeven
vormt.. Maar een organisatie kan ook worden gezien als een product van
betekenisprocessen,, die zich tussen mensen voltrekken; een organisatie wordt dan opgevat
alss een sociale constructie, waaraan geen zelfstandig bestaan mag worden toegekend' (Van
Dijk,, 1989, p 2).'3 Zie figuur 1.2.2.
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Ditt model levert enkele winstpunten op voor deze studie. Ten eerste wordt het oorspronkelijkee model vereenvoudigd door een vermindering van het aantal systeemaspecten. Dat
maaktt het model straks gemakkelijker hanteerbaar in een organisatieveranderkundige
dialoogg (zie hoofdstuk 6). Ten tweede wordt de controverse tussen de systeem- en
interactietheorieënn genuanceerd. Systeemaspecten en sociale processen veronderstellen
elkaar.. Het derde voordeel is erin gelegen dat de diverse perspectieven gelijktijdig en
gelijkwaardigg in het model aanwezig zijn en afhankelijk van de specifieke context van een
verandervraagstukk meer of minder kunnen worden geaccentueerd. In ons model willen
wijj aandacht besteden aan zowel de samenhang tussen de strategie, structuur en cultuur
vann de organisatie (O), aan de rol van gedrag en sociale processen (A); alsook aan de
verschuivendee betekenis van deze elementen in de fasen waarin veranderingsprocessen
zichh voltrekken (zie figuur 1.2.3).
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FiguurFiguur 1.2.3 Integrale verandering: strategie, organisatie, cultuur en sociale processen
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Mett deze invulling komen we al enigszins tegemoet aan de organisatiekundige invulling
vann de begrippen integraal, contingent en dynamisch. Op de doelstelling een 'praktisch
model'' te ontwikkelen komen we terug in de volgende paragraa£

1.33 Methode van onderzoek
Vann Aken (1994) maakt een belangrijk onderscheid tussen wat hij noemt de organisatieleer
enn de organisatiekunde. De organisatieleer heeft betrekking op het beschrijven en
verklarenn van organisatieverschijnselen en de organisatiekunde op het ontwerpen en
verbeterenn van organisaties. In deze terminologie heeft dit proefschrift een
organisatiekundigee doelstelling, waarbij we deels teruggrijpen op kennis uit de
organisatieleer.. Behalve de waardevolle semantische differentiatie die Van Aken hiermee
aanbrengt,, zijn met name de methodologische consequenties van dit onderscheid groot.
Volgenss Van Aken is de organisatieleer een empirische wetenschap. De missie van deze
wetenschappenn is het beschrijven, verklaren en waar mogelijk voorspellen van zintuiglijk
waarneembaree aspecten van materiële objecten. De toets is of de uitspraken 'waar' zijn
(Habermas,, 1981). De waarde van deze bewezen wetmatigheden is voor betrokkenen in
dee vormgeving van het veranderingsproces in het algemeen echter laag. Daarvoor zijn de
uitsprakenn veelal te breed (het zijn vaak 'open deuren') ofte triviaal (wel waar, maar slechts
beperktt geldig). Een reden daarvoor is het ontbreken van een 'ceteris paribus' situatie voor
socialee systemen (Checkland, 1985). De organisatiekunde definieert Van Alken als een
'ontwerpwetenschap'.. De missie van ontwerpwetenschappen is het ontwikkelen van
kenniss voor het 'ontwerpen en realiseren van nog niet bestaande artefacten' en/of het
'verbeterenn van de prestatie van bestaande entiteiten' (Van Aken, 1994, p 390). De missie
bestaatt uit het ontwikkelen van kennis voor het oplossen van ontwerpvraagstukken. De
toetss is of die kennis bijdraagt aan de oplossing, met andere woorden of het 'werkt', wat
hett effect is (Chia, 1996). 'Hoeveel natuurkundewetten een vliegtuigbouwer ook kent, hij
zall daarmee nooit een vliegtuig kunnen bouwen. Dat leert hij met behulp van
ontwerpkenniss uit de vliegtuigbouwkunde' (Van Aken, 1994, p 390). Hetzelfde geldt
voorr de arts, de jurist, de psycholoog en andere professionals (Schön, 1983; Gergen, 2001).
Inn onze opvatting kan een veranderaar met alleen wetenschappelijke organisatiekundige
kenniss (in de terminologie van Cozijnsen & Vrakking) of kennis van de organisatieleer
(alduss Van Aken), geen veranderingsproces inrichten en realiseren. Daarvoor schiet niet
alleenn de empirisch wetenschappelijke kennis (epistème) tekort. In veranderingsprocessen
heeftt de professional vooral behoefte aan contextgebonden toepassings- of
handelingskenniss (phronèsis).
VeranderaarVeranderaar als practitioner
Eenn veranderaar (adviseur, manager, medewerker) staat voor de taak voor of met een
cliëntsysteemm een uniek complex probleem tot een oplossing te brengen. De veranderaar is

DEE TAAL VAN VERANDERING

eenn 'practitioner' (Schön, 1983). De kern van het werk van de veranderaar bestaat daarbij
uitt ontwerpen, dat wil zeggen: het reflectieproces op het doel, de wijze van doelbereiking
enn de daarvoor noodzakelijke verrichtingen in een specifieke context. Ontwerpactiviteiten
zijnn gericht op het genereren, verkennen en toetsen van probleemperspectieven en
handelingsalternatievenn in een bepaalde context. Het veranderingsontwerp is geen
blauwdruk,, maar een experiment, een gedachtegang om de beoogde verandering te
benoemenn en gericht op het verkennen van mogelijkheden om de verandering te
realiseren.. Van Aken onderscheidt drie soorten ontwerpen, namelijk een objectontwerp
(eenn ontwerp van de ingreep of het artefact); een realisatieontwerp (een ontwerp van de
wijzee van doorvoeren van die ingreep of het realiseren van dat artefact) en een
procesontwerp,, een ontwerp voor de aanpak van het ontwerpproces. Deze studie is erop
gerichtt een procesontwerp te ontwikkelen voor unieke, dynamische en complexe
veranderingsprocessen.. In deze processen zullen betrokkenen op zoek gaan naar bruikbare
kennis.. Empirische wetenschappen leveren hen (deterministische of stochastische)
algoritmischee uitspraken (ware uitspraken), waar ontwerpwetenschappen zich
concentrerenn op de ontwikkeling van heuristieken (Van Aken, 1994).
Veranderaarss hebben in ons geval steeds te maken met unieke, dynamische en complexe
ontwerpvraagstukken.. Men dient dus altijd algemene kennis (algoritmen én heuristieken)
tee vertalen naar een specifiek ontwerpprobleem (n=l). Van algoritmen is al beweerd dat ze
voorr de practitioner vaak weinig bruikbaar zijn (Guba & Lincoln, 1989; Argyris, 2000;
Bower,, 2000). Interessant is het onderscheid dat Van Aken aanbrengt tussen zogenaamde
lichtee en zware heuristieken. Zware heuristieken hebben de garantie dat ze 'werken' in de
bedoeldee context. Ze hebben 'zeer vaak' het beoogde effect. Zulke heuristieken kunnen
volgenss sommigen worden opgebouwd door middel van (uitgebreide, longitudinale) serie14 4

gevalstudiess en zijn binnen de organisatiewetenschappen zeldzaam (Van Aken, 1994).
Eenn lichte heuristiek is het resultaat van één gevalstudie en wellicht niet werkzaam voor
anderee gevallen. Samengevat kampt de professional dus met het probleem dat enerzijds
algoritmenn te breed en triviaal zijn voor directe toepassing in specifieke situaties en dat
zwaree heuristieken in de organisatieveranderkunde veelal ontbreken. Anderzijds kan hij
slechtss terugvallen op lichte heuristieken (zoals één gevalstudies), waarvan de
generaliseerbaarheidd twijfelachtig is.
NaarNaar een praktisch model
Dee oplossing voor dit probleem is ons inziens gelegen in het optimaliseren van de
ontwerpaanpakk voor het ene geval. Het accent verschuift daarbij van contextvrije naar
contextgebondenn kennis (Wierdsma, 1999). Gergen (1978, 2001) spreekt hier van
generatievee theorie: theorie gericht op het verkennen van handelingsmogelijkheden

11 Ontwerpen heeft hier een andere betekenis dan bij de ontwerpbenadering als paradigma (zie Schön. 1983).
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binnenn een specifieke context. Het paradoxale daarbij is dat dit volgens ons de
professionall niet ontslaat van zijn problematische vertaalplicht van algoritmische en
heuristischee kennis, maar dat het model juist beoogt deze vertaalslagen verder te
problematiseren.problematiseren. Het streeft daarbij eerder naar 'polyfonie' of pluralisme (naar m
invalshoeken)) dan naar het ene paradigma (Wierdsma, 1999; Steyaert, 2001; Cooper,
2001;; Feyerabend, 1975). Niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe (zwaardere)
heuristieken,, maar het systematisch verkennen, vertalen en benutten van reeksen
algoritmen,, zware en lichte heuristieken in een specifieke context staat daarbij centraal.
Mett andere woorden: hoe kan de vertaalslag en benutting van algoritmen, heuristieken en
(persoonsgebonden)) praktijkkennis worden verbeterd voor unieke, dynamische en
complexee veranderingsvraagstukken in een specifieke context?
Methodologischh heeft dit drie consequenties. De eerste consequentie is dat in dit proefschriftt een procesmodel moet worden ontwikkeld. De tweede consequentie is dat we
doorr middel van enkele gevalstudies moeten laten zien hoe het procesontwerp 'werkt'.
Datt is het praktische aspect van deze studie. De derde consequentie bestaat eruit
heuristiekenn te ontwikkelen in de toepassing van het procesmodel. We zullen deze
consequentiess één voor één doornemen.
1.3.11.3.1 Ordening van het wetenschappelijke discours
Bijj de ontwikkeling van het procesmodel maken we gebruik van literatuurstudie. Deze
verkenningg geeft een eerste houvast met betrekking tot de kennis waarvan we zojuist
hebbenn beweerd dat deze een situatiespecifieke vertaling behoeft. Als we ervan uitgaan dat
eenn verandering aangrijpt op de hele organisatie, omvat dit de strategie, structuur en
cultuurr van de organisatie alsmede de sociale processen in de organisatie (zie paragraaf
1.2.3).. De beschrijving van deze systeemperspectieven komt in vier achtereenvolgende
hoofdstukkenn (2-5) aan bod. Het doel van de literatuurstudie is een exemplarische indeling
enn beschrijving van diverse algemene wetmatigheden en heuristieken binnen deze
kennisdomeinen,, niet om deze concepten verder uit te werken.
Dee tweede vorm van ordening bestaat eruit de genoemde wetmatigheden te differentiëren
naarr hun onderliggende paradigma (Kuhn, 1970) of Weltanschauung (Checkland, 1989).
Hiervoorr gebruiken we de ontwerp- en de ontwikkelingsbenadering (zie paragraaf 1.2.2).
Dee ordening gebeurt op basis van een 'Wahlverwantschaft' (Weber, 1921) van
verschillendee concepten en theorieën en benadrukt de overeenkomst (en het verschil) in
dee onderliggende premissen waarmee de werkelijkheid wordt benaderd (zie verder
paragraaff 6.3).
Dee relevantie van deze (dubbele) ordening is dat deze paradigmata en systeemperspectievenn niet de waarneming van 'de' werkelijkheid kleuren, maar dat ze de sociale
werkelijkheidd daadwerkelijk construeren (De Laat, 1983; Guba & Lincoln, 1989;
Wierdsma,, 1999). Elk discours sluit bepaalde opvattingen, sprekers, handelingen in en
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anderee uit 0ackson & Carter, 2000). De verschillende paradigmata en systeemperspectievenn leiden tot grote verschillen in het type en stijl van interventies. We zullen in
hett literatuuroverzicht een aantal interventies beschrijven om te illustreren welke
consequentiess de differentiatie heeft voor het type veranderingsstrategie dat men hanteert.
Dee dubbele ordening biedt de opstap naar de constructie van een procesmodel, een frame
off reference (Chia, 1996), een sensitizing device (Giddens, 1990) voor de vervaardiging
vann een veranderingstrategie voor één specifieke situatie.
literatuurstudie:literatuurstudie: ordening van systeemperspectieven
Inn hoofdstuk twee gaan we in op de strategie van de organisatie. Strategie kan worden
gedefinieerdd als de afstemming van de organisatie op de omgeving met het oog op de
langee termijn. Er bestaat echter een wereld van verschil of die afstemmingsvraag wordt
ingevuldd door iemand die het perspectief van de ontwerpbenadering hanteert en de
strategiee zoals ontwikkelingsbenadering die voorstaat. Grofweg kunnen we stellen dat de
ontwerpbenaderingg vooral aandacht heeft voor objectiveerbare doelen en een heldere
planningg en dat de ontwikkelingsaanpak met name oog heeft voor de organisatorische
competentiess om effectief met externe omstandigheden om te gaan.
Inn het derde hoofdstuk nemen we het cultuurperspectief nader onder de loep. Omdat veel
veranderingsprocessenn stuklopen op weerstand, is het zaak de veranderingsstrategie
nauwkeurigg op de cultuur af te stemmen. Daarnaast kan de cultuur ook onderwerp van
veranderingg zijn. Bijvoorbeeld daar waar een klantgerichte of professionele cultuur niet
aanwezigg maar wel gewenst is. De ontwerpbenadering richt zich met name op interventies
aann de buitenkant van de cultuur (zoals de formele organisatie en HRM-systemen). De
ontwikkelingsbenaderingg richt zich op sociale processen van de organisatie en gaat meer
naarr de kern van de cultuur, naar de onderliggende waarden van het gedrag.
Inn het vierde hoofdstuk verplaatsen we de aandacht richting organisatiestructuur. We
zullenn aangeven uit welke bouwstenen een organisatiestructuur is opgetrokken en welke
structurenn mogelijk zijn. De structuur kan object van verandering zijn, maar ook een
belemmerendee rol spelen in de uitvoering van veranderingsprocessen. Sommige structuren
leidenn tot geringe personele betrokkenheid en beïnvloeden het prestatie- en innovatievermogenn van organisaties negatief. We behandelen een aantal mogelijkheden om de
motivatiee van medewerkers te vergroten. W e maken onderscheid tussen ontwerp- en
ontwikkelingsinterventiess op drie niveaus: het individuele niveau, groepsniveau en het
organisatieniveau. .
Inn de behandeling van de systeemperspectieven is de rol van sociale processen impliciet
verweven.. In hoofdstuk vijf wordt expliciet ingegaan op de rol van sociale processen en
communicatiee bij veranderingsprocessen. Ook hier maken we onderscheid in de ontwerpenn ontwikkelingsbenadering. We gaan vooral in op de rol van communicatie in
veranderingsprocessen.. O m een gewenste bijdrage aan de verandering te leveren zullen
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organisatieledenn over adequate informatie moet beschikken. Dit betreft de rol van de
ondersteunendee communicatie. Daarnaast wordt communicatie ook wel ingezet om
gedragg (van medewerkers) te beïnvloeden (instrumentele communicatie). Zowel voor de
vormgevingg van de ondersteunende als de instrumentele communicatie is een goed
ontwerpp essentieel (ontwerpbenadering) maar onvoldoende om de gewenste doelstellingen
tee bereiken. Ook de kwaliteit van sociale processen (besluitvorming, feedback, omgang
mett conflicten) is daarvoor van groot belang (ontwikkelingsbenadering)

1.3.21.3.2 Modelontwikkeling
Inn het zesde hoofdstuk komen we tot een integraal veranderingsmodel. De vraag is hoe de
dubbelee ordening van organisatiekundige perspectieven, heuristieken en principes
(hoofdstukk 2- 5) kan worden toegepast in het ontwerpproces voor organisatieverandering.
Ditt vergt een model waarin organisatieperspectieven worden gecombineerd met een
veranderkundigee benadering. Daarvoor hanteren we het verandermodel van Lewin
(1951).. De kern daarvan is dat Lewin organisaties beschouwt als een dynamisch evenwicht
vann krachten. Voor verandering is een besef van noodzaak en urgentie nodig. Lewin
noemtt deze fase 'unfreeze'. Daarna kan het veranderingsproces worden uitgevoerd
(change)) en vervolgens kunnen de bereikte resultaten worden geconsolideerd of "bevroren'
omm met Lewin te spreken. Deze indeling in drie fasen is in latere veranderingskundige
theorieënn nader gepreciseerd en bekritiseerd -vooral met betrekking tot het 'bevriezen'
vann veranderingen. W e zullen, na een behandeling van ontwikkelingen in de
veranderkundee en bespreking van de kritiek, terugkeren naar Lewins driefasentheorie in
samenhangg met de dubbele ordening van systeemperspectieven en de opvatting van
organisatiess als door gedrag bepaald.
Opp deze wijze komen we tot een integraal, dynamisch, contingent en praktisch model
voorr het vormgeven van complexe veranderingsprocessen. Het model is bedoeld als een
keuzemodell (Burnes, 2000). Het is een 'speelveld* voor het genereren van ideeën en het
ordenenn van gedachten over organisatieveranderingen, meer dan een absoluut model dat
kann worden gebruikt om te determineren en te classificeren (Voogt, 1995). Het is een
sensitizingsensitizing device (Giddens, 1990) om de continu veranderende caleidoscoop van informatie
enn indrukken te plaatsen en te leren interpreteren (Geertz, 1973). Het is een instrument
omm als team over veranderingsprocessen te communiceren, en te bezien welke posities
menn als veranderaar inneemt in het veranderkundige discours. O m dit alles mogelijk te
makenn zal het model in een postmodernistisch kader worden geplaatst, en zal het accent
wordenn verlegd van 'systemen', 'sociale processen' en ontwikkelingen in 'fasen' en 'tijd' als
zoudenn het zelfstandige (positieve) elementen zijn, naar het accent op het discursieve
karakterr van veranderingsprocessen, de benutting van verschillen in percepties en de
dialoog. .
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1.3.31.3.3 Integraal verandermanagement en taal
Inn deze studie verschuiven we het accent naar de taal waarmee veranderingen worden
vormgegeven.. Het gaat ons dus niet zozeer om de vraag wat een organisatie is (het
ontologischee vraagstuk: systeem óf sociale processen), maar op welke wijze organisaties
kunnenn worden benaderd en gekend (het epistemologische vraagstuk) en perspectieven en
praktijkenn waarmee organisaties kunnen worden veranderd (Guba & Lincoln, 1989).
Uitgangspuntt is dat complexe vraagstukken voldoende rijk dienen te worden benaderd
omm de complexiteit van het vraagstuk tot uitdrukking te laten komen. In dit proces speelt
dee taal waarin men veranderingsprocessen formuleert een centrale rol.
Dee taal waarin de organisatieverandering wordt gevat bepaalt niet alleen de waarneming
vann 'de' werkelijkheid, maar construeert ook die werkelijkheid (De Laat, 1993; Wierdsma,
1999;; Gergen, 2001; Chia, 1996; Gergen & Thatchenkery, 2001). Taal is handelen
(Habermas,, 1981). Analoog aan de duiding van symptomen in de psychoanalyse gaan we
ervann uit dat verandervraagstukken meervoudig gedetermineerd zijn (Gabbard, 1994;
Lacan,, 1966). Er is met andere woorden geen eenduidige relatie tussen probleem en
oorzaak.. De betekenis van een organisatievraagstuk ontstaat in de relatie tussen de
betrokkenn veranderaars (Steyaert, 2001) en kan 'eindeloos verschuiven' (Lacan, 1966). In
dezee studie gaat de aandacht uit naar de wijze waarop de organisatieverandering
meervoudigg (als betekenis) kan worden geconstrueerd en naar het 'discursieve' karakter
vann het gezamenlijk proces van betekenisconstructie (Van Nistelrooij, 1999).
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Inn de 'discursieve praktijk' (gesprek, dialoog, debat) van de organisatieverandering zal men
gebruikk maken van kennis (algoritmen en heuristieken) uit de organisatiewetenschap en
anderzijdss van organisatie- of persoonsgebonden kennis van het cliëntsysteem. Door de
introductiee van 'productieve spanning' wordt gepoogd diverse (vaak impliciete)
perspectievenn en handelingswijzen in een dialoog met elkaar te confronteren, te
expliciteren,, te problematiseren, te deconstrueren en daarmee de speelruimte voor
(meervoudige)) betekenisgeving te vergroten. Op deze wijze kan men rijkere benaderingen
ontwikkelenn die tegemoet komen aan de complexiteit van het veranderingsvraagstuk (zie
figuurfiguur 1.3.1).

1.3.41.3.4 Gevalstudies: bewijs dat het werkt
Aann de hand van case studies zal in hoofdstuk zeven de werking van een integrale,
dynamische,, contingente en praktische veranderingsaanpak worden gedemonstreerd. De
eerstee vraag is dan: 'waarom case studies?' en de tweede vraag 'wat moet er dan bewezen
worden'? ?
WaaromWaarom case studies?
Dee eerste vraag betreft de methodologische verantwoording van de toepassing van case
studiess (Yin, 1984; Wester, 1991). We kunnen onderzoeksmethoden onderscheiden in
toetsendee en explorerende kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Aangezien het hier de
ontwikkelingg van een procesmodel betreft, vallen toetsende onderzoeksmethodieken af.
Kwantitatievee methoden vallen af omdat niet gekozen is voor het operationaliseren van
effectiviteitvariabelenn van verandermanagement. Explorerende onderzoeksmethoden zijn
18 8

surveyy (vragenlijsten), (veld-)experiment en gevalstudie. Het experiment stuit op
praktischee bezwaren omdat de variabelen niet uit de context van de organisaties kunnen
wordenn geïsoleerd (Yin, 1984). Bovendien ontbreekt een controlegroep en ondergaan de
meestee organisaties geen veranderingsprocessen ter wille van de wetenschap (Weggeman,
1995).. In een surveyonderzoek gaat veel van de rijkdom en kleur van het veranderproces
verlorenn en worden vooral verbalisaties gemeten. Blijft na negatieve selectie dus de
gevalstudiee over. Positief geselecteerd is de gevalstudie minder reductionisch, levert het
rijker,, diepgaander en relevanter materiaal op en wordt meer recht gedaan aan unieke
socialee verschijnselen (Hutjes en Van Buuren, 1992). Gevalstudies verdienen de voorkeur
alss actuele gebeurtenissen worden bestudeerd waarvan de variabelen buiten de controle
vann de onderzoeker vallen en waar vooral de ' hoe' en 'waarom' vraag wordt gesteld (Yin,
1991,, p 20).
WatWat moet bewezen worden?
Hett tweede punt is vervolgens te bewijzen dat het model 'werkt' (Chia, 1996). Maar de
vraagg is dan: werkt als wat? Wat moet precies bewezen worden? Voor wie werkt het?
Meerr in het algemeen willen we de bewijsvoering erop richten dat het model werkt als
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eenn sensitizing device (Giddens, 1990) om verschillende impliciete opvattingen van
betrokkenenn over verandering te kunnen expliciteren en te kunnen confronteren. Het
modell dient bijdrage te leveren aan het vermogen van betrokkenen om tot rijkere analyses
enn oplossingen te komen voor niet-routine vraagstukken. Het model dient te beschikken
overr constructieve en generatieve kwaliteit (De Zeeuw e.a., 1980; Wierdsma, 1999).
Meerr specifiek willen we de bewijsvoering van het werkend karakter van het procesmodel
toespitsenn op vijf punten:
-- Diagnose
Tenn eerste willen we demonstreren dat het model werkt als een diagnostisch model. Op
grondd van het model is het bijvoorbeeld mogelijk een rijkere set aan hypotheses te
formulerenformuleren over de probleemstructuur, over de vraag waarom bepaalde veranderingsprocessenn (nog) niet volledig zijn geslaagd en wat de constituerende factoren daarvan zijn.
Hett model biedt een kader voor het inhoudelijke diagnoseproces; structureert het overleg
enn de discussie met veranderaars en cliëntsysteem over de juistheid van de diagnose; maakt
onderlingee vergelijking van diagnoses mogelijk en biedt betrokkenen geleidelijk aan de
mogelijkheidd tot (gemeenschappelijke) zelfdiagnose. De benutting van productieve spanningg in een integraal, contingent, praktisch en dynamisch model leidt tot rijkere diagnoses.
-- Leidraad
Tenn tweede dient het model als leidraad bij complexe veranderingsprocessen. Het biedt
mogelijkhedenn voor een integraal, dynamisch en contingent discours over de wijze waarop
menn het veranderingsproces kan aanpakken. In welke onderdelen of aspecten van de
veranderingg is voorzien? Welke ontbreken in de veranderstrategie? Hoe percipieert men
dee samenhang in de probleemstructuur? Wat zijn de contextspecifieke criteria voor het
veranderingsproces?? Door productieve spanning in de dialoog kunnen voorkeursstijlen
wordenn beproefd, mentale referentiekaders uitgedaagd en verbreed en kan een subtiel
contingentee aanpak worden verkregen.
-- Interventie
Tenn derde entameert het model een discussie over het type interventie(s). Zoals
aangegevenn is de taal waarin de verandering wordt gesteld van grote invloed op het
handelenn en de werkelijkheidsconstructie. Door het gebruik van meerdere
werkehjkheidsdefinitiess en de deconstructie van dominante perspectieven kan per
veranderdoell een rijkere gemeenschappelijke opvatting worden geconstrueerd over welke
doelenn men nastreeft en welk type interventie men daarvoor wenst te gebruiken. Middels
eenn dialoog kan men interventies genereren en gemeenschappelijke veranderkundige
criteriaa ontwikkelen waaraan deze interventies dienen te voldoen (Hood, 1999). De
methodiekk van productieve spanning is erop gericht verschillen tussen benaderingen
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nzichtelijkk te maken en tot een gemeenschappelijke subtiel contingente visie te komen.
-- Integraal, praktisch, contingent en dynamisch
Hett vierde bewijs is gericht op de toepassing van het procesmodel als integraal, praktisch
contingentt en dynamisch model. Veranderingen beperken zich niet tot afzonderlijke,
geïsoleerdee systeemelementen van de organisatie, maar kunnen worden beschouwd als een
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samenspell van alle relevante systeemperspectieven. Het integrale model helpt ons de
dynamiekk van de verandering te begrijpen en 'de golf van verandering door het systeem te
volgen'' (Nadler, 1999). Ten tweede kunnen, als de dynamiek (in de probleemstructuur) is
blootgelegd,, verschillende (typen) interventies worden beoordeeld op hun effectiviteit in
dee specifieke context. De productieve spanning is er op gericht verschillende opvattingen
overr dynamiek, causaliteit en veranderkundige criteria in de context te problematiseren en
waarr mogelijk naar een hogere orde te brengen, waardoor de effectiviteit van interventies
wordtt vergroot (Guba & Lincoln, 1989).
-Taal -Taal
Hett vijfde bewijs is erop gericht aannemelijk te maken dat het model een Taal (langue)
vormtt voor veranderingen. Betekenisgeving ontstaat in de interactie (in het communicatief
handelen)) tussen actoren in een specifieke context (Guba & Lincoln, 1989; Weick, 1992,
1996,, 2000). Elke actor hanteert daarbij eigen opvattingen over verandering (de taal van
verandering).. Deze opvatting kan als een bepaalde positie in het veranderkundige discours
wordenn beschouwd. Dit discours noemen we De Taal van Verandering. Vervolgens kan
menn de posities in De Taal van Verandering expliciteren en productieve spanning binnen
off tussen werkelijkheidsdefinities creëren waaruit vervolgens gemeenschappelijke
betekenisgevingg (betekenisconstructie) voortvloeit. 'Organizational innovation is (...) a
jointt conversational event where new configurations of meaning are constructed (..)
Wheree actors actively engage with each other through discursive practices, and give form
too a sense-making process about the project at hand' (Steyaert, Bouwen & Van Looy,
1996).. In deze 'discursieve praktijk* heeft het bespreken van de verschillende
werkelijkheidsdefinitiess in aanvang het karakter van het 'parole vide' (Lacan, 1966). Er
wordtt bijvoorbeeld gespro-ken over een 'samenwerkingsprobleem', zonder dat de
betrokkenenn duidelijk is wat ieder hieronder verstaat. Door de introductie van
'productievee spanning' wordt gepoogd het 'lege begrip' en het misverstaan in het
ontwerpprocess te confronteren en de speelruimte voor begripsbepaling (betekenisgeving)
tee vergroten.
TheoryTheory building structure & actieonderzoek
Quaa opbouw en casebeschrijvingen hanteren we een 'theory building structure' (Yin,
1984)) met behulp van actieonderzoek. In plaats van actieonderzoek (Van Beinum,
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Fauchenauxx & Van der Vlist, 1996) spreekt Boonstra (2001) van 'reflectief
handelingsonderzoek',, omdat kennis wordt ontwikkeld in een interactieproces waarin
actorenn handelen, reflecteren op hun handelen en stilstaan bij de wijze waarop ze leren en
nieuwee kennis genereren. In een vijftal casestudies zal worden aangetoond waarom het
modell 'werkt* en zullen we heuristieken ontwikkelen voor de toepassing van het
procesmodell (i.e. de productieve spanning en dialoog).
Dee eerste case is een retrospectieve studie naar de implementatie van een milieuzorgsysteemm bij De Glasfabriek in het zuiden van het land. Hierin wordt aangegeven op
welkee wijze het model diagnostisch kan worden gebruikt en kan worden toegepast als
leidraadd voor verandering met verwijzing naar typen interventies. De case wordt gebruikt
alss een voorbeeld om een stappenplan voor de toepassing van het model te ontwikkelen.
Alss bezwaar kan worden geopperd dat het slechts een 'theoretische diagnose' betreft
zonderr dat er sprake is van een sociaal constructieproces en zonder verdere toetsing aan de
concretee veranderpraktijk van De Glasfabriek.
Dee tweede case betreft de outsourcing van een onderhoudsbedrijf van elektriciteitsproducentt GVZ en de introductie van contractmanagement waarbij wij als adviseur
betrokkenn zijn geweest. In deze case wordt het concept 'productieve spanning' in de
dialoogg met het cliëntsysteem geïntroduceerd om retrospectief het veranderingsproces te
evalueren.. Behalve tot weerstand leidt productieve spanning in de dialoog ook tot 'de plek
derr moeite', tot nieuwe inzichten (generatieve dialoog) en daarmee tot een rijkere
benadering.. Tot slot wordt het model met betrokkenen geëvalueerd door een half-open
vragenlijst,, waaruit een aantal nieuwe onderzoeksvragen voortvloeit waaronder de vraag
naarr de specifieke bijdrage van ons model aan de dialoog en aan de kwaliteit van de
verkregenn inzichten. 'Nadeel' van deze case is verder dat de onderzoeker als
veranderexpertt sterk leidend is en dat er geen sprake is van een in situ exploratieve dialoog
mett een veranderteam.
Aann deze vragen en bezwaren trachten we in de derde case tegemoet te komen. Bij de
Dienstt Operationele Bijstand van de Regiopolitie Beemster-Laaglanden stellen we ons
voorall op als facilitator van het veranderteam. Hiertoe wordt het stappenplan uit de
eerderee cases verder uitgewerkt als een 'constructiemodel' voor het veranderteam en
wordtt onderzocht hoe het leervermogen van het team kan worden vergroot. We
introducerenn hiervoor het begrip 'correctieve ervaring' als een van de gevolgen van
productievee spanning in de dialoog. Dit wordt weergegeven in (korte) dialoogvignetten.
Hett nadeel van deze vignetten is dat ze zouden kunnen suggereren dat veranderingen als
discursievee processen te herleiden zouden zijn tot een aantal kritische (discontinue)
dialogischee momenten. Vaak is er echter sprake van een geleidelijke, continue stroom van
veranderingenn gekoppeld aan communicatieve handelingen. Dit komt in de vierde en
vijfdee case aan de orde.
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Inn de vierde case, die van Provincie Noord-Beveland, afdeling Bijzondere Zaken, is
behalvee de strategievorming en de planvorming nu ook de uitvoering aan de orde. In deze
casee wordt het verandermodel retrospectief toegepast op de evaluatie van de effectiviteit
vann een veranderproces. Vervolgens wordt het model prospectief toegepast ten behoeve
vann de ontwikkeling van een veranderstrategie en veranderplan. Bij BZ zijn circa vijftien
veranderingsprojectenn parallel ingevoerd. We zullen de eerste fase van de invoering van
éénn zo'n veranderingsproject beschrijven: de introductie van accountmanagement bij BZ.
Hierinn wordt het model diagnostisch toegepast en laten we zien hoe we tot het ontwerp
vann interventies komen. Hiermee wordt de toepassing van het model op verschillende
schaalniveauss aangetoond. In de dialogen met de cliëntorganisatie wordt verder het
verglijdenn van betekenissen gedemonstreerd en de onderwerping aan 'de taal van de
Ander'' (Lacan, 1966). Verschillende typen dialogen komen daarbij aan de orde, waarbij de
socratischee dialoog, de psychoanalyse en chaostheorie als dialoogvormen worden gebruikt.
Inn de laatste case, die van de directie W B R van de Gemeente Walschoten, staat het
'emergentt design' voorop (Guba & Lincoln, 1989). In de voorafgaande cases is steeds
sprakee van een intentionele veranderingsstrategie. Binnen zekere kaders was gegeven wat
dee doelstellingen waren en welke interventies daarvoor grofweg ondernomen zouden
kunnenn worden. Op deze veranderingen werd vervolgens (bij-) gestuurd waardoor de
veranderingg een incremented karakter kreeg. In het veranderingsproces van W B R zijn pas
zeerr geleidelijk aan het doel en de 'technologie' duidelijk geworden. Het
veranderingsprocess (met grotendeels vergelijkbare doelen) heeft in verschillende omstandighedenn (in vijf afdelingen) tot verschillende interventies en zeer verschillende resultaten
geleid.. Aan het eind van deze case voeren we een complexe dynamische dialoog met twee
afdelingsmanagerss waarin de dynamische probleemstructuur inzichtelijk wordt gemaakt en
interventiess effectiever kunnen worden ingezet.

1.3.51.3.5 Ontwikkelen van heuristieken in de modeltoepassing
InIn een vijftal gevalstudies zullen we proberen aan te tonen dat het model werkt. Maar
daarmeee is nog niet verduidelijkt hoe en waarom het model werkt. Anders gezegd: een
modell heeft een gebruiksaanwijzing nodig om tot volledige werking te komen. Daarvoor
makenn we onderscheid in drie functies van de dialoog, zeven typen dialoog en drie
dialoogmethoden. .
Dee functies van de dialoog hebben betrekking op de uitwerking van productieve spanning
inn de dialoog. De eerste is de empirisch positivistische functie: hierin wordt nader
onderzoekk gedaan naar bewijslast voor deze of gene stelling om de 'waarheid' ervan aan te
tonenn (Habermas, 1981) of de stelling te falicificeren (Lakatos, 1970). De tweede functie is
dee (hermeneutisch) dialectische dialoog (Guba & Lincoln, 1989), die is gericht op het
verkrijgenn van hogere orde inzichten en analyses via een these en antithese. De derde
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functiee is de generatieve dialoog, gericht op gemeenschappelijke betekenisverlening en
genererenn van nieuwe opties in ambigue kwesties.
Dee zeven typen dialoog hebben betrekking op het paradigma en systeemperspectief in De
Taall van Verandering. Dialogen binnen paradigmata kennen een ander verloop dan tussen
paradigmata,, zo zouden we kunnen voorspellen. Andere dialogen zijn erop gericht de
dynamischee samenhang van probleemelementen in de probleemstructuur inzichtelijk te
maken,, binnen en tussen paradigmata en systeemaspecten. Dit laatste is het geval bij de
complexee dynamische dialoog (type 6). Ook kan een dialoog met een 'leeg veld' worden
gevoerd,, dat wil zeggen met een positie in De Taal van Verandering die voor betrokkenen
buitenn het bewustzijn valt (type 7). De socratische dialoogvorm is gericht op elenchus
(afbraak)) en maieutiek (geboorte) van het weten, en de moderne variant ervan op gedeeld
probleeminzichtt bij 2' orde vraagstukken. De psychoanalytische benadering van taal laat
hett verglijden van betekenissen zien (Lacan, 1966). Daarin verhoudt de taal (woorden)
zichh tot betekenis, als symptomen tot het onbewuste (Mooij, 1983). De complexiteits- en
chaostheoriee betogen dat complexe vraagstukken het beste door dissipatieve toestanden
tegemoett kunnen worden getreden (Homan, 2001). Door langere tijd in dissipatieve
toestandd te verkeren kan de complexiteit zich ontvouwen en kunnen geleidelijk aan
patronenn in de chaos zichtbaar worden: door het betreden van de 'plek der moeite' wordt
inzichtt mogelijk (Wierdsma, 1999).

1.3.61.3.6 Samenvatting
Samengevatt bestaat het model uit een combinatie van modernistische organisatiekunde en
veranderkunde.. De organisatiekunde is vaak Veranderkundig leeg', de veranderkunde
heeftt zelden de volledige organisatie als object. De onderzoeksmethodiek bestaat uit
literatuurstudiee en gevalstudie (Yin, 1984). De literatuurstudie beoogt een inventarisatie en
ordeningg van exemplarische algemene wetmatigheden en heuristieken naar systeemperspectieff en paradigma. De veranderkunde brengt het vraagstuk terug tot
toestandsveranderingenn in de tijd, waaronder eveneens beide paradigmata ten grondslag
liggen.. In postmodern perspectief zijn beide kennisdomeinen op te vatten als een taal, die
doorr veranderaars (practioners) gebruikt wordt om tot een (praktische) contextspecifieke
aanpakk te komen (Guba & Lincoln, 1989; Argyris, 2000; Chia, 1996). Uitgangspunt van
hett postmodernisme is dat de gehanteerde werkelijkheidsdefinities in hoge mate het
handelenn bepalen en een eigen werkelijkheid construeren. In onze opvatting gaat het
veranderingsdiscourss aan het subject vooraf en zal men zich (om tot gemeenschappelijke
betekeniss te komen) moeten onderwerpen aan de 'taal van de Ander' (Lacan, 1966). Het
doorr ons te ontwikkelen model is een procesmodel waarin algoritmen, heuristieken en
organisatie-- en persoonsgebonden kennis door middel van productieve spanning in een
dialoogg tot subtiel contingente handelingskennis kan worden omgevormd (zie figuur
1.3.1).. Het gaat ons dus om veranderkundige theorievorming. De gevalstudie is van
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toepassingg omdat de 'hoe' en 'waarom' vraag wordt gesteld, de organisatieverandering niet
uitt de context kan worden geïsoleerd, een rijkere beschrijving kan worden verkregen en
geenn kwantitatieve toetsingvraag aan de orde is (Yin, 1991).

1.44 Doelgroep van deze studie
Dezee studie gaat over het managen van unieke, dynamische en complexe veranderingen.
Dee doelgroep die daarbij voor ogen wordt genomen zijn veranderteams in organisaties.
Hett implementeren van veranderingen levert een scala van vragen op. Zeker wanneer als
einddoell wordt gesteld dat medewerkers zich in het veranderproces dienen te
'professionaliseren'' of het 'lerend vermogen' van de organisatie dient te worden vergroot.
Datt zijn geen l' orde vragen meer, maar complexe en diffuse vraagstukken van sociaalwetenschappelijkee en organisatiekundige aard. Deze studie heeft tot doel veranderteams bij
hett vormgeven van dergelijke veranderingsprocessen te ondersteunen. Zowel veranderteamss uit het bedrijfsleven, alsook van de overheid behoren tot de doelgroep. Daarnaast
zijnn adviesbureaus gediend met een conceptuele kapstok waaraan zij hun producten en
implementatiemethodiekk kunnen relateren. En tot slot kan als doelgroep studenten
wordenn genoemd aan het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Voor hen biedt deze
studiee een kader waarbinnen veranderingsmanagement kan worden geplaatst, en leren zij
dee disfunctionaliteit van platte concepties (her-)kennen, nog voordat zij als toekomstige
managerss door de complexiteit van de dagelijkse praktijk tot simplistisch reductionisme
wordenn verleid. Gaan we over tot de laatste paragraaf waarin een samenvatting en enkele
conclusiess van dit hoofdstuk wordt gegeven.

1.55 Samenvatting en conclusies
Bijj het ontwerp en invoering van veranderingen hanteren veel organisaties impliciet een
onderliggendee opvatting die ontwerpbenadering wordt genoemd (Boonstra, 2001; Bumes,
2000;; Beer & Nohria, 2000). Dit is merkwaardig als we ons realiseren dat steeds meer
organisatiess verkeren in turbulente en complexe omgevingen en dus worden
geconfronteerdd met unieke, dynamische en complexe vraagstellingen en als we bedenken
datt veranderingsprocessen vaak meer flexibiliteit en innovativiteit nastreven.
Dee ontwerpbenadering heeft als werkeHjkheidsdefinitie met name aandacht voor de
formelee structuur van de organisatie. Men richt zich op doelen, planning, beheersing en
controle,, waardoor men de veranderingsinspanningen en coördinatie overzichtelijk poogt
tee maken. De gehanteerde rationaliteit is vaak top-down met gebruik van technischeconomischee criteria (effectiviteit, efficiency) waartegen maatregelen worden afgewogen
(Flood,, 1999). Helderheid, hiërarchie, snelheid en overzichtelijkheid zijn mogelijke
voordelenn van deze benadering (Beer & Nohria, 2000; Galbraith, 2000). Aan de
menselijkee kant van de organisatie, het draagvlak, verscheidenheid aan percepties, macht
enn politieke processen, conflicten wordt weinig aandacht besteed. Veranderingen moeten
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voorr betrokkenen 'aanvaardbaar' worden gemaakt, nadat een andere groep deze heeft
geconcipieerd,, wat in veel gevallen leidt tot weerstand tegen de verandering
Aann de hand van een beschrijving van het ontwerpmodel van Cozijnsen & Vrakking
(1992)) hebben we ons afgevraagd of het mogelijk is tot een verandermodel te komen
waarmeee een veranderteam gezamenlijk tot onderling vergelijkbare opvattingen over
organisatieveranderingg (diagnose, strategie, plan, uitvoering) kunnen komen (OZD 1,3 &
4),, meerdere perspectieven en expertises kunnen worden ingebracht (OZD 2), de
interactiee in het veranderingsproces kan worden verbeterd (OZD 11 & 13) en de
weerstandd tegen de verandering kan worden verminderd (OZD 12). Uit een korte
beschouwingg van de eisen van het huidige tijdsgewricht aan veranderingsprocessen lijken
dee meeste veranderingen immers om maatwerk te vragen, een integrale benadering te
vergen,, een open-einde karakter te behoeven en het vermogen van de enkeling te
ontstijgenn en (dus) om teamwerk te vragen (Senior, 1997; Bumes, 2000; Loudon, 1998).
Eenn aanpak die zich meer richt op gedrag en sociale processen in organisaties is de
ontwikkelingsbenaderingg (Ganzevoort, 1985; Boonstra, 1992; Cummings & Worley,
2001).. Deze benadering beziet organisaties als sociale systemen Qackson & Carter, 2000).
Uitgangspuntt van de ontwikkelingsbenadering is dat het menselijk potentieel beter kan
wordenn ingezet door participatie van betrokkenen in het veranderingsproces (French &
Bell,, 1984; Weick, 2000; Argyris, 2000; Senge, 2000). Dit paradigma richt zich op sociale
processenn in de organisatie zoals gezamenlijke probleemdiagnose en de kwaliteit van de
communicatie.. Deze insteek leidt tot wezenlijk andere werkelijkheidsdefinities van
organisatiess en tot andere interventies dan de ontwerpbenadering. In veel opzichten is de
ontwikkelingsbenaderingg de antithese van de ontwerpbenadering. Maar ook de
ontwikkelingsbenaderingg heeft in het verleden tot teleurstellende resultaten geleid (Hall,
1991).. Zulke aanpakken zijn traag, onzeker (open-einde) en zeer gevoelig voor
sluimerendee machtsverhoudingen en de organisatiecultuur (Conger, 2000; Galbraith,
2000;; Weick, 2000).
Elkee benadering is gevat in een eigen taal, en leidt tot een eigen werkelijkheidsconstructie
mett eigen beperkingen en valkuil(en). De waarde van een pluriforme benadering is erin
gelegenn dat opvattingen 'antagonistisch' zijn, elkaar kunnen uitdagen (Feyerabend, 1975).
Elkee benadering legt andere aspecten van de werkelijkheid bloot, streeft andere doelen na,
hanteertt andere middelen en methoden, kortom laat de complexiteit van het
verandervraagstukk aan het oppervlak komen en creëert visies, mogelijkheden welke niet of
onvoldoendee door de andere benadering worden onderkend. De confrontatie tussen
diversee invalshoeken in een dialoog levert 'productieve spanning' op die ten goede komt
aann de kwaliteit van het veranderingsproces (zie hoofdstuk 6). Men kan elkaar
ondervragen,, witte vlekken blootleggen, impliciete assumpties op hun situationele
geldigheidd toetsen, en in een gezamenlijk leerproces (OZD 10) tot rijkere en bewust
gefundeerdee keuzes in het veranderingsproces komen (OZD 11). Ons doel is het

ÏÜ Ü

DEE TAAL VAN VERANDERING

genererenn van maatwerk voor niet-routinematige vraagstukken (OZD 7) als tegenhanger
vann het hanteren van universele criteria (OZD 5) en het louter kopiëren van succesfactorenn (OZD 6).
Memorerenn wij de probleemstelling van deze studie:
OpOp welke wijze kunnen we komen tot het ontwerp van een integraal, contingent, dynamisch en
praktischpraktisch veranderingsmodel dat ah leidraad kan dienen voor het inrichten van unieke, dynamische en
complexecomplexe veranderingsprocessen en daarbij het leervermogen (leren-leren) van betrokken partijen
stimuleertstimuleert door het creëren van productieve spanning in een (samenwerkings-)proces van co-creatie.

Unieke,, dynamische en complexe veranderingen vergen een dynamische, integrale,
praktischee en contingente benadering. Dynamiek heeft vooral betrekking op de complexe
samenhangg en onderlinge beïnvloeding van diverse veranderingselementen in de verschillendee fasen van het veranderingsproces. Daarbij is de som meer dan de delen. Contingentie
heeftt betrekking op het gegeven dat de veranderingen geen 'one best way' kennen, maar
inn hun specifieke context benadert dienen te worden (OZD 8). Integraal wil zeggen dat
veranderingsvraagstukkenn niet vanuit één maar vanuit meerdere perspectieven worden
benaderd.. In deze studie hebben wij ervoor gekozen organisaties als open systemen en als
socialee processen te benaderen. Elk systeemperspectief hanteert een eigen kijk op
organisatiess die bovendien paradigmatisch zeer verschillend ingekleurd kunnen zijn en tot
zeerr verschillende aanpakken kunnen leiden (OZD 9). De ontwerpbenadering accentueert
dee formele organisatie en de ontwikkelingsbenadering de sociale processen. In het
vormgevenn van veranderingsprocessen wordt niet alleen gebruik gemaakt van algemene
wetmatighedenn uit de empirische wetenschap, maar zal men eveneens gebruik maken van
dee kennis en kunde die in de organisatie aanwezig is. Beide kennisdomeinen (wetenschap
enn organisatiegebonden kennis) zijn echter grof contingent en dienen te worden vertaald
inn wat wij 'subtiele contingentie' noemen: de aanpak voor het ene geval. Het pragmatisme
uitt zich in de zoektocht naar handelingskennis, naar kennis die werkt.

Systeemperspe<ti«ven n
StrategieStrategie

Structuur

Ontwerp-OntwerpHett Plan
benadering benadering

Dee Machine

&& OntwikkelingsDee Visie
benadering benadering

Hett Organisme

TabelTabel 1.5.1 Metaforen voor integraal veranderingsmanagement

Cultuur

Dee School

Dee Identiteit
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Inn de volgende hoofdstukken zullen we een literatuurstudie verrichten om een overzicht
tee geven van wetmatigheden en heuristieken waarover men kan beschikken bij het
vormgevenn van een veranderingsproces. Doel is nogmaals niet een synthese van
opvattingenn binnen of tussen systeemperspectieven om tot een betere, meer geïntegreerde
organisatietheoriee te komen. W e bieden een exemplarische classificatie van diverse
werkelijkheidsdefinities,, wetmatigheden en heuristieken die men hanteert bij de vertaling
naarr aanpakken voor het ene geval. In hoofdstuk 2 t/m 5 worden systeemperspectieven en
socialee processen naar hun onderliggend paradigma geordend. Bij strategie beschrijven we
strategieformuleringg in de metafoor van 'het plan' (in het kader van de
ontwerpbenadering)) en de ontwikkeling van een strategie als 'visie' (in het kader van de
ontwikkelings-benadering).. Bij de structuur van de organisatie gebruiken we als metafoor
'dee machine' (in de ontwerpbenadering) en 'het organisme' (bij de ontwikkelingsbenadering).. Bij benadeling van de organisatiecultuur hanteren we de metafoor van 'de
school'' vanwege de idee van overdracht van kennis en vormen van disciplinering die in de
ontwerpbenaderingg centraal staan. Bij de ontwikkelingsbenadering staat ze zoektocht naar
hett innerlijk of 'de identiteit' van de organisatie centraal. De sociale processen maken
onderdeell uit van deze metaforen. In het zesde hoofdstuk zullen we deze verschillende
perspectievenn als taal beschouwen en aangeven op welke wijze met deze talen subtiele
contingentiee kan worden verkregen.
Hett zevende hoofdstuk beschrijft vijf cases waarin het veranderingsmodel wordt toegepast.
Wee zullen ons erop richten aan te tonen dat het model werkt (Chia, 1996), en via een
'theoryy building structure' en 'reflectief handelingsonderzoek' (Boonstra, 2001)
heuristiekenn ontwikkelen voor de toepassing van het model. In het achtste hoofdstuk
besluitenn we met een terugblik op onze onderzoeksdoelstelling, enkele conclusies en
aanbevelingenn voor verder onderzoek.

DEE TAAL VAN VERANDERING

Notenn hoofdstuk 1
1.. Heraclites, 500 B C .
2.. Cozijnsen & Vrakking vatten deze gezondheidsopvattingen samen in de vier effectiviteitrnodellen
(Quinnn & Rohrbauch, 1983): het human relations model, de open systeem benadering, het interne
processenn model en het rationele doelen model.
3.. Vroegere veranderingsmodellen kozen voor een indeling in stadia van aanvaarding (Wilkening, 1949) of
dee verwerkingsfasen van het individu (Rogers, 1962). Het probleem met veel van deze benaderingen is dat
zijj te lineair worden gehanteerd.
4.. In de theorie van De Saussure, is de mens geen zingevende instantie, maar een sprekende mens. Hij
spreektt dankzij 'een staan in de taal'. D e mens heeft de taal niet ontworpen, maar onderwerpt zich eraan.
Vóórr elk menselijk denken bestaat al een 'weten', een 'systeem'.
5.. In situaties waarin minder goed codificeerbare betekenissen overgedragen dienen te worden, leidt deze
methodee tot de bekende transferproblematiek en is dus minder geschikt.
6.. Zie: Burns en Stalker; 1961, Woodward, 1965; Mintzberg, 1975; Lawrence & Lorsch, 1977; Katz en
Kahn,, 1978; Harrison 1991; Stacey; 1996.
7.. In: Voogt, 1995 p 87.
8.. De systeemelementen hangen dynamisch met elkaar samen. Bij statische open systemen keert het
systeemm bij tijdelijke verstoringen altijd terug tot een zelfde evenwichtssituatie. Hoe sneller het systeem
terugkeertt naar de uitgangssituatie en hoe geringer de fluctuaties, des te stabieler is het systeem. Bij
dynamischee open systemen ontstaan bij veranderende omstandigheden steeds nieuwe samenhangen, o m als
systeemm te kunnen voortbestaan. Het systeem keert niet terug naar de oude evenwichtstoestand, maar vindt
eenn nieuw niveau (Voogt, 1995).
9.. Deze methoden en processen kunnen zowel mentaal, fysiek als mechanisch zijn.
10.. Hierbij gaat het onder meer om samenwerking, conflict, coördinatie, communicatie, leiderschap,
informatieverzameling,, evaluatie, leerprocessen, probleemoplossing, feedback, planning en doelbepaling.
11.. De taakomgeving omvat alle externe 'actoren' waarmee de organisatie direct in interactie staat, zoals
toeleveranciers,, vakbonden, cliënten, concurrenten, markten. De algemene omgeving betreft externe
ontwikkelingenn die de lange termijn beïnvloeden, zoals de economie, het juridische systeem, de
technologischee en wetenschappelijke kennis, de demografische samenstelling van de bevolking, het
politiekee systeem en de nationale cultuur.
12.. Een derde kritiekpunt is dat het onderscheid tussen systeem en omgeving is begrijpelijk vanuit het
perspectieff van een onderzoeker. Wanneer men zich verplaatst in het systeem, wordt duidelijk dat de
omgevingg in vele opzichten onderdeel uitmaakt van de organisatie (Maturana & Varela, 1989). De cultuur
vann het land of de regio bepaalt de aard van de mensen, de wetgeving van het land beïnvloedt de
procedures,, klanten de producten, enzovoort. In dit opzicht is het onderscheid kunstmatig. Ten vierde
stellenn Maturana & Varela dat systemen in hoge mate zelfrefêrentieel zijn. Voogt (1995) spreekt van
'systemenn zonder grenzen'. Veranderingen zijn eerder een gevolg van een eigen, interne dynamiek
(autopoëtisch)) dan een gevolg van een aanpassingsproces aan de omgeving (allopoëtisch) (Homan, 2001).
13.. In: Van Nistelrooij, 1999, p 57.
14.. Zie het longitudinaal onderzoek van Pettigrew e.a, 2000, p 254.
15.. In: Wierdsma, 1999, p 78.
16.. Er wordt onderscheid gemaakt in drie functies van een dialoog, zeven typen dialoog en drie
dialoogmethoden.. Voorlopig volstaat o m aan te geven dat de functie van de dialoog op waarheidsvinding
gerichtt kan zijn, op synthese als gevolg van een dialectische ontwikkeling of op verrijking van de aanpak in
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dee vorm van een generatieve dialoog. De vormen van dialoog zijn de socratische dialoog, de
psychoanalytischee dialoog en de generatieve dialoog in relatie tot de complexiteit- en chaostheorie.
17.. Vandaar dat we niet spreken over het effectief managen van complexe veranderingen, maar over
rijke(re)rijke(re) benadering van complexe en dynamische vraagstukken.
18.. Naast archief- en historische studies (Yin, 1991).
19.. Gergen noemt dit het generatieve vermogen: 'its capacity to challenge the guiding assumptions of the
culture,, to raise fundamental questions regarding contemporary social life, to foster reconsideration of that
whichh is 'taken for granted' and thereby furnish new alternatives for social action (1978, p 1346). In:
Wierdsma,, 1999, p 78.
20.. Het model beschikt over constructieve kwaliteit als de methodiek voldoet aan de criteria van 1.
onverstoorbaarheidd (toepasbaar in meerdere omstandigheden), 2. lospelbaarheid (thematiek kan worden
losgemaaktt van beïnvloedende factoren zodat complexe problematiek hanteerbaar wordt), 3. Equivalentie
(meerderee uitkomsten zijn mogelijk) en 4. Amplificatie (meerdere actoren kunnen worden betrokken in
hett probleemoplossingproces), in: Wierdsma, 1999, p 177.
2 1 .. Het pragmatisme volgens James (1842-1910) is erin gelegen dat de werkelijkheid dynamisch is en
vanuitt meerdere perspectieven kan worden benaderd, en dat kennis tijdelijk ('een vlieten') is (Störig, 1972,
ppp 198-200).
22.. Ook elementen als training, voorlichting, opleiding worden op een ontwerpgerichte wijze
vormgegeven. .

STRATEGIE:: OMGAAN MET DE OMGEVING
'Wee create organizations to serve us, but somehow they also force us to serve
them.. Sometimes it feels as if our institutions have run out of control, like the
machineryy of Charly Chaplins's film Modern Times. Why should we become slaves
too our servants (..) A society of organizations is one in which organizations enter
ourr lives as influential forces in a great many ways -in how we work, what we eat,
howw we get educated and cured of our illness, how we get entertained, and how
ourr ideas are shaped. The ways in which we try to control our organization and our
organizationn in return try to control us become major issues in the lives of all of us.'

Mintzberg,Mintzberg, Mintzberg on Management, 1989, p301

II STRATEGIE :
OMGAANN MET D E OMGEVING
Organisatiess kunnen worden beschouwd als open systemen. Binnen die systemen
onderscheidenn we aspecten van strategie, structuur en cultuur. Het systeembegrip
wordtt in deze studie gehanteerd als een zienswijze, als een 'werkelijkheidsuitsnede'
(Wierdsma,, 1999). Niet als een object, een ding 'an sich'. Het strategisch discours is,
nett als de andere systeemperspectieven, bovendien sterk paradigmatisch bepaald. Deze
dubbelee ordening van strategieperspectieven bepaalt niet alleen de 'waarneming' van de
werkelijkheid,, maar selecteert ook bepaalde veranderstrategieën en interventies en sluit
anderee opvattingen en interventies uit. In dit hoofdstuk zullen we een onderverdeling
makenn in de ontwerp- en ontwikkelingsbenadering van 'strategie' en aan de hand van
enkelee voorbeelden illustreren tot welke verschillende heuristieken in strategisch
managementt deze opvattingen leiden.

2.11 Een definitie
Watt precies onder 'strategie' moet worden verstaan is niet eenvoudig te definiëren.
'Confusionn regarding the meaning of particular concepts is no stranger to strategic
managementt literature' (Cooper, 2001). Volgens velen is het terrein van strategisch
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managementt zeer gefragmenteerd (Conolly, 1984; Lohdal & Gordon, 1972; Zamutto
&& Conolly, 1984; Volberda & Elfring, 2001). Het is niet de bedoeling in dit hoofdstuk
tott een (betere) definiëring van strategie of strategische concepten te komen. Evenmin
iss de ambitie strategische concepten te integreren met het oog op verdere theorievormingg (zie daarvoor: Schoemaker, 1991, 2001; Teece, 1990; Chaffee, 1985 etc.).
Doell van dit hoofdstuk is strategieopvattingen onder te verdelen in een ontwerp- en
eenn ontwikkelingsbenadering, met hun bijbehorende strategische concepten en
interventiemethodieken.. Daarmee is een eerste stap gezet richting een procesmodel
voorr veranderingsprocessen (hoofdstuk 6).
Onderr de strategie van de organisatie verstaan we het vernieuwend inspelen op
belangrijkee ontwikkelingen rondom de organisatie om de (markt-)positie op langere
termijnn te behouden of te versterken en de maatschappelijke acceptatie te vergroten.
Strategiee richt zich op de lange termijn levensvatbaarheid van organisaties. Keuning en
Eppinkk (1993) onderscheiden diverse vormen van doeltreffendheid, zoals technische en
economischee doeltreffendheid, bestuurlijke doeltreffendheid, psychosociale doeltreffendheidd (de tevredenheid van medewerkers) en politiek-maatschappehjke
doeltreffendheidd van organisaties (de mate waarin de belangen van de stakeholders
wordenn gediend).

2.1.12.1.1 Dimensies van strategieën
Mintzbergg & Quinn (1991) en Hax & Majluf (1991) bieden bruikbare dimensies om
hett strategisch discours in te delen. Zij differentiëren de inhoud (wat is een strategie?)
vann het stxategjevormingsproces (hoe komt de strategie tot stand?). Wat betreft de
inhoudinhoud onderscheiden Mintzberg & Quinn vijf dimensies in het strategisch discours.
Strategiee kan worden gezien als een patroon in beslissingen. 'By this definition', zegt
Mintzbergg 'strategy is consistency in behavior, whether or not intended.' Men kan
strategiee opvatten als een plan of een programma. Daarin worden lange termijn
doelstellingenn en actieplannen vastgesteld waarmee men de doelen tracht te bereiken.
Strategiee betreft ook afwegingen over de positiebepaling van de organisatie in de markt:
dee 'position* van de organisatie. Verder kan men strategie opvatten als een instrument
(ploy).(ploy). En strategie kan betrekking hebben op de bijdrage van de organisatie aan
belanghebbendenn (stakeholders). Hier gaat het om het karakter, de ideologie van de
organisatie.. Mintzberg noemt dit perspective. 'In effect, when we are talking of strategy
inn this context, we are entering the realm of the collective mind -individuals united by
commonn thinking and/or behavior.' (Mintzberg & Quinn, 1991, p 17).
Eenn andere wijze waarop men het strategisch discours kan indelen is naar het proces van
strategieformuleringg (Hax & Majluf, 1991). Strategieformuleringsprocessen kunnen
explicietexpliciet en algemeen zijn, waaraan meerdere organisatieleden deelnemen en waarin men
overeenstemmingg bereikt over de weg die de organisatie moet gaan, of zij kunnen het

STRATEGIE:: OMGAAN MET DE OMGEVING

exclusieveexclusieve domein zijn van de top (of de staf) waardoor strategieën van bovenaf aan de
organisatiee worden aangereikt.
Tenn tweede zijn er verschillende opvattingen over het besluitvormingsproces in de
strategieformulering.. Sommige auteurs ontwerpen formeel analytische modellen die
managerss in staat stellen goede besluiten te nemen (Hax & Majluf, 1991). Aan de
anderee kant staat de gedragspolitieke benadering van strategievorming. Deze school
benadruktt de verschillende doelstellingen van organisaties, het onderhandelingsproces
vann managers en de rol van coalities in strategisch management. In deze opvatting is
eenn strategie het resultaat van onderhandeling en politieke processen.
Dee derde dimensie betreft de tijd. Sommige auteurs beschouwen strategie als het
aanreikenn van een toekomstig ontwerp, de toekomstige richting. Strategie is de
verzamelingg van doelstellingen en actieprogramma's gericht op het managen van
toekomstigee veranderingen. Daartegenover staat strategie als patroon van acties die voortvloeienvloeien uit besluiten die in het verleden door de organisatie zijn genomen.

2.1.22.1.2 Vier typen strategieën
Analoogg aan bovenstaande dimensies deelt Idenburg (1992) het strategisch discours op
inn vier typen. Hij onderscheidt de overwegende aandacht in het strategisch discours
voorr economische doelen van de aandacht voor de menselijke kanten van het
implementatieprocess in de organisatie. Idenburg noemt dit respectievelijk de
doeloriëntatiee en procesoriëntatie. Wat Idenburg hieronder precies verstaat geeft hij
niett aan, maar kunnen we afleiden uit de vorige paragraaf. De doeloriëntatie legt het
accentt op planning, rationele doelen, technische, economische en bestuurlijke
doeltreffendheid.. De strategieformulering is hier het exclusieve terrein van de top, de
aanpakk top-down, toekomst- en beheersingsgericht en een formeel analytische
benaderingg domineert.
Inn de procesgerichte benadering richt het discours zich vooral op menselijke processen
inn de organisatie. Er is aandacht voor de diversiteit van belangen, doelstellingen en
rationaliteitenn in organisaties. Strategie wordt gezien als het resultaat van interacties in
organisatiee waarbij macht, behoeften, het lerend vermogen en dergelijke een rol spelen
(sociaal-politiekee rationaliteit). Meerdere partijen (coalities) nemen deel aan het
strategieformuleringsprocess en onderhandelen over de diverse doelstellingen. 'De'
strategiee ontstaat uit het dagelijks handelen van organisatieleden (patroon van acties).
Volberdaa en Elfring gebruiken een soortgelijk onderscheid als zij verwijzen naar de
prescriptievee en descriptieve school van strategisch management (Volberda & Elfring,
2001).. In onderstaande tabel worden diverse strategische scholen ruwweg
gepositioneerd.. We zullen de vier opvattingen hieronder kort behandelen. Daarna
komtt elk strategisch discours uitgebreid aan bod, in volgorde van nummering.
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ZwakkeZwakke procesoriëntatie

Sterke procesoriëntatie

Sterke Sterke
Strategischee planning {§ 2.2)
doehriëntatie doehriëntatie

Zwakke Zwakke
doetriëntatiedoetriëntatie

\ Spontane strategie (§ 2.5)

TabelTabel 2.1.1 Vier perspectieven op strategie
Bijj de strategische planning gaat het om technische en economische doelen. De procesoriëntatiee is zwak. De voorgestelde werkwijze is als volgt: men bevindt zich in positie
AA en kiest na onderzoek van alternatieven waarheen men zijn weg wil vervolgen
(positiee B). In deze benadering is het zicht op de toekomst een kwestie van het juiste
onderzoekk en strategie een kwestie van goede planning (Gergen & Thatchenkery,
2001).. Men gaat uit van een voorspelbare wereld waarin de toekomstige positie van de
ondernemingg in meetbare doelen kan worden bepaald. Omdat 'denken' (planvorming)
enn 'doen' (implementatie) gescheiden verlopen, wordt het strategieformuleringsproces
top-downn georganiseerd. Er is een sleutelrol voor de 'board of directors'. Sterk punt
vann de strategische planning is de veelheid van (economische) criteria en methoden die
inn de loop der tijd is ontwikkeld (Barney, 2001). Zwak punt is dat men in dit type
discourss vaak weinig oog heeft voor de uitvoeringsaspecten en 'verstorende processen'.
Zekerr als de planning een stafaangelegenheid is. 'Planning could become an end in
itself,, transformed into an meaningless game of filling in the numbers and impairing the
strategicc alertness which is the central concern of planning' (Hax & Majluf, 1991, p 21).
Bijj incrementele logica is sprake van een sterke doeloriëntatie en een sterke procesoriëntatie.. Het werken met blauwdrukken voor de (verre) toekomst acht men echter
eenn illusie. Succesvolle implementatie betekent aanpassingen 'tijdens de rit.' O p weg
vann A naar B blijken er vele wegen naar B te bestaan. Gaandeweg is niet altijd even
helderr wat 'B' precies inhoudt of wat partijen eronder verstaan. Men onderscheidt
strategischee 'plannen' (de rationele constructies) van strategische 'patronen' (een
waargenomenn consistentie in het handelen). 'Plans may go unrealized, while patterns
mayy appear without preconceptions' (Mintzberg & Quinn, 1991, p 14). Een strategie is
niett altijd vooropgezet. Men maakt verschil tussen 'plannenmakerij' (intented strategy) en
dee verwerkelijkte strategie (realized strategy). De verwerkelijkte strategie ziet men als het
resultaatt van de voorgenomen koers (deliberate strategy) en de 'emergent strategy'.1
Sommigee onderdelen van de strategie worden nimmer gerealiseerd (unrealized strategies).
Dee term 'incrementele logica' is geïntroduceerd door Quinn (Mintzberg & Quinn,

STRATEGIE:: OMGAAN MET DE OMGEVING

1991),, die een strategie omschrijft als een logische ineenvlechting van diverse
substrategieën.. 'Effective strategies tend to emerge from a series of 'strategic subsystems'
(...)) but (each) is blended incrementally and opportunistically into a cohesive pattern
thatt becomes the company's strategy' (Mintzberg & Quinn, 1991, p 97). Deze aanpak
noemtt Quinn 'logical incrementalism.' Dit discours erkent dat partijen eigen doelen
hebbenn en eigen leerprocessen doormaken. Deze aandacht voor machts- en gedragspolitiekee aspecten van strategieontwikkeling en de aanwezigheid van partijen ontbreekt
veelall in de leerprocessenstrategie en strategische planningsmodellen (Regnér, 2001).
Bijj de leerprocessenstrategie is de formele doeloriëntatie zwak. Men benadert het
strategieprocess meer van 'binnen naar buiten' dan van 'buiten naar binnen'.
Uitgangspuntt in dit discours is dat onzekerheden, dilemma's, paradoxen en dergelijke
niett kunnen worden opgelost door het juiste (economische) doel voor ogen te nemen.
Strategischee plannen leiden onvoldoende tot gedragsverandering van medewerkers. In
dee leerprocessenstrategie besteedt men veel aandacht aan leerprocessen in de organisatie
(Senge,, 1990). Men ziet de toekomstige omgeving als dynamisch, complex en moeilijk
voorspelbaarr (Hamel & Prahalad, 1999; Hamel, 1991). Omdat in een concurrentiestrijd
dee factor 'tijd' doorslaggevend is, dienen organisaties voor hun overleving vooral snel te
lerenn (De Geus, 1988). Vervolgens gaat de aandacht uit naar allerlei processen in de
organisatiee die dit leren verhinderen of vertragen (Argyris, 1992, 2000; Stacey, 1996).
Dee leerprocessenbenadering beoogt o.a. de verschillende percepties van betrokkenen
naarr voren te brengen, zodat 'institutioneel leren' kan plaatsvinden (Levy & Mery;
1986;; French & Bell, 1990; Argyris, 1992, 2000; Senge, 2000).
Bijj de spontane strategie is zowel de doel- als de procesoriëntatie van het discours zwak.
Hett gevolg is dat men regelmatig geconfronteerd wordt met onverwachte
gebeurtenissenn en moet roeien met de riemen die men heeft. Mintzberg e.a. noemen
ditt een 'adaptive mode' of 'emergent strategy' (Mintzberg & Quinn, 1991). Minder
gunstigg uitgedrukt is 'overleven vooral een kwestie van doormodderen' (Lindblom,
1959).. Momenten van spontane strategievorming of -formulering (spontane koerswijzigingen,, spontane invallen) vormen niettemin een waardevolle inbreng voor
bovengenoemdee strategieën. Daarnaast kan men tot spontane strategie overgaan in zeer
complexee en dynamische situaties waarin het veranderingsdoel onbekend is en geen
ervaringg met een bruikbare oplossingstechnologie voorhanden is (Stacey, 1966).

2.1.32.1.3 Geen 'one best strategy'
Strategiee is gericht op de lange termijn levensvatbaarheid van de organisatie. Levensvatbaarheidd is niet terug te voeren op louter winst maken, of louter het behartigen van
hett welzijn van werknemers. Levensvatbaarheid is een multidimensioneel concept. De
doelgerichtee strategieformulering legt de nadruk op plannen en beheerssystemen.
Daarinn herkennen we de ontwerpbenadering. De procesgerichte benadering richt zich
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opp sociale processen in de organisatie. Hierin herkennen we de ontwikkelingsbenadering.. Uit het strategisch discours kan en hoeft geen a-priori voorkeurskeuze te
wordenn gemaakt. Wat een effectieve strategie is, is afhankelijk van de specifieke situatie
enn de specifieke vraagstelling. Niet de routine van de manager, maar de visie op de aard
vann de problematiek en de specifieke omstandigheden van het vraagstuk bepalen de
toepasbaarheidd en effectiviteit van bepaalde strategische interventies. In hoofdstuk 6
komenn we daarop terug. In het navolgende zal het strategisch discours nader worden
uitgewerkt.. W e beginnen met de strategische planning.

2.22 Strategische planning
Inn dit discours wordt strategieformulering vooral beschouwd als het bedenken,
formaliserenn en implementeren van plannen (Elfring & Volberda, 2001). Klassieke
voorbeeldenn zijn de economisch getinte positioneringschool (Porter, 1980, 1985) en de
markttheoriee van Ansoff (1965). We zullen enkele van deze opvattingen binnen dit
discourss hier aan de orde laten komen onder de noemer van 'strategische planning'.

2.2.2.2. 7 Proces van strategische planning
Kenmerkendd voor de strategische planning is de economische oriëntatie en het gebruik
vann prescriptieve methoden, variërend van doelformulering tot en met planning en
implementatiee (Keuning & Eppink, 1993; Van der Lee, 1991; Krijnen, 1992; Wissema,
1989;; Hax & Majluf, 1991). Meestal begint men met het vaststellen van economische
doelen,, eventueel voorafgegaan door een missie (Keuning & Eppink, 1993; Krijnen,
1992).. Doelen hebben bijvoorbeeld betrekking op het vergoten van het marktaandeel,
dee winstgevendheid of het rendement. De missie weerspiegelt de visie die de
organisatiee heeft op de eigen identiteit en de functie van de organisatie in de omgeving.
Daarnaa wordt een omgevingsanalyse uitgevoerd waarin men demografische, economische,, sociale, technologische en politieke factoren onderzoekt die de onderneming
kunnenn beïnvloeden (Barney, 1991). Ontwikkelingen in de markt worden in dit
discourss meestal als de dominante factor beschouwd (Porter, 1980; 1985; 1991). Bij een
marktanalysee kijkt men naar de concurrentie-intensiteit, de dreiging van nieuwe
toetreders,, de substituut-dreiging en de macht van leveranciers en afnemers. Uit deze
technisch-economischee verkenningen kunnen kansen en bedreigingen worden afgeleid.
Voorr analyses worden zowel kwalitatieve als kwantitatieve technieken gebruikt.
Nadatt de externe ontwikkelingen zijn onderkend en prioriteiten zijn vastgesteld,
wordenn interne sterkten en zwakten in kaart gebracht. Sterkten en zwakten worden
gerelateerdd aan concurrenten of eisen van marktpartijen (Porter, 1980; Keuning, 1991).
Sterktenn worden in het discours gekoppeld aan fysieke, menselijke en organisatorische
'resources'' (Barney, 1991) of aan prestaties van functionele deelgebieden in de tijd
(Vrakkingg & Cozijnsen, 1990; Wissema, 1989; Carnall, 1993)." Voorbeelden van
resultaatanalysess zijn efficiencyanalyses, risicoanalyses en portfolioanalyses (Krijnen,
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1992).. Door de confrontatie van sterke en zwakke kanten van het bedrijf en externe
kansenn en bedreigingen kunnen verschillende deelstrategieën worden ontwikkeld.
'Firmss obtain sustained competitive advantages by implementing strategies that exploit
theirr internal strengths, through responding tot environmental opportunities, while
neutralisingg external threads and avoiding internal weaknesses (Barney, 1991, p 99).
Verschillendee aanpakken kunnen met elkaar worden gecombineerd tot een set van
onderlingg samenhangende strategieën.

O mm strategische keuzen te maken onderscheidt het planningsdiscours de wijze waarop
dee onderneming zich op de markt positioneert (de positioneringstrategie) en de wijze
waaropp de onderneming de activiteiten spreidt (de spreidingsstrategie). Een
ondernemingg kan concurrentievoordeel opbouwen door producten of diensten tegen
dee laagste kosten aan te bieden (cost-drivers), producten met unieke eigenschappen te
leverenn (uniqueness-drivers) of door zich te focussen op bepaalde segmenten in de markt
{focus-strategy){focus-strategy) (Porter, 1980, 1985). De spreidingsdimensie betreft de spreiding v
producten,, de geografische spreiding en spreiding van activiteiten over de bedrijfskolom
(Keuningg & Eppink, 1993). De combinatie tussen de spreiding van producten en
(geografische)) markten leidt tot product/markt-combinaties en bijbehorende marktstrategieën:: marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwikkeling en diversificatie
(AnsofF,, 1965). Keuzen worden gemaakt op basis van consistentie, synergie, reductie
vann onzekerheid en timing.
Hett strategisch plan wordt tenslotte uitgewerkt in actieplannen voor functionele
deelgebieden.. Men maakt gebruik van regelkringen. Beleidsdoelen worden omgezet in
normenn voor het proces. De beheersing bestaat eruit dat men de normen vergelijkt met
dee resultaten van het proces {feedback) en/of met de invoer van het proces {feedforward)
zodatt bijsturing mogelijk wordt (Keuning & Eppink, 1993; De Leeuw, 1994). Met
namee het aspect van plannen, planningen, programma's en budgetten is goed
uitgewerktt in het discours van de strategische planningsbenadering. De planning maakt
dee samenhang, prioriteitsstelling, fasering en financiële aspecten van de verschillende
(voorgenomen)) activiteiten zichtbaar. In het programma staan de voorgenomen
activiteitenn en inspanningen voor een bepaalde tijd die uitvoering moeten geven aan
hett beleid. De reeks van detaillering heeft tot doel een zelfde conceptueel geheel te
krijgen.. 'When corporate planning is properly applied as a managementproces it
becomess something which unites all parts of a company, all aspects of the management
task,, into one complete management approach' (Hussey, 1974). De programma's
wordenn grondig gecontroleerd door 'feasibility testing', 'reviews' of'evaluations' om de
doeltreffendheidd te borgen.
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2.2.22.2.2 Kritiek op strategische planning
Err is echter ook kritiek op de opvattingen en consequenties van het rationele strategieformuleringsproces.. Het top-down karakter, de scheiding tussen de (plannings-) staf en
dee lijn, de toenemende complexiteit van de omgeving maken strategische planning tot
eenn complexe, vaak stroperige zaak. Ringbakk schrijft in zijn fameuze artikel W h y
planningg fails': 'The thick leadier binding with golden letters reading 'The corporate
plan'' is often the proud achievement of the company's planning department. Yet the
plann stays beautifully displayed on the shelves, unopened and unheeded.' De kritiek
spitstt zich toe op de formeel analytische rationaliteit, het onwerkelijke
planningskarakterr en de miskenning van politiek in organisaties in dit discours (Rouleau
&& Séquin, 1995; Whittington, 1993).

Hett eerste kritiekpunt betreft de definiëring van het begrip 'rationaliteit' in de formeel
analytischee modellen. Het discours suggereert dat strategische beslissingen het resultaat
(zoudenn moeten) zijn van een weldoordacht afwegingsproces, waarin alle mogelijke
relevantee elementen zijn opgespoord en onderling zijn afgewogen om uiteindelijk te
komenn tot het maximale alternatief. Sociale wetenschappers die strategische
besluitvormingg in complexe organisaties hebben bestudeerd, benadrukken dat het
makenn van strategische beslissingen soms een 'fuzzy business' is 0anis, 1985). Door de
beperktebeperkte cognitieve capaciteit van besluitvormers worden beslissingen sterk beïnvloed door
dee culturele en politieke context (Simon, 1976). Het gevolg van deze bounded rationality is
datt niet-rationele elementen in besluitvormingsprocessen als rationeel worden
behandeld.. Managers zoeken niet de beste beslissingen, maar oplossingen die boven een
bepaaldd niveau bevredigend zijn. 'Most human decision-making, whether individual or
organizational,, is concerned with the discovery and selection of satisfactory alternatives;
onlyy in exceptional cases it is concerned with the discovery and selection of optimal
alternatives'' (March & Simon, 1958).
Dee gebrekkige aandacht voor politieke processen in de besluitvorming, vormt het
tweedee kritiekpunt op de rationele planning. Politiek ontstaat omdat verschillende
partijenn verschillende belangen nastreven, met verschillende 'brillen' de werkelijkheid
benaderenn of langs andere wegen (vaak andere) doelen willen realiseren (Spender,
2001).. Deze doelen zijn consistent met de coalitie, maar niet in overeenstemming met
dee organisatie als geheel (Pennings, 1985; Pfeffer & Salancik, 1978). 'Political models of
choicee (...) presume that when preferences conflict, the power of various social actors
determiness the outcome of the decision process' (Pfeffer, 1981). Politiek wordt
zichtbaarr door de aandacht te richten op belangen, conflicten en macht. Er zijn meerdere
rationaliteitenn in een organisatie, gebaseerd op verschillende belangen waaromheen zich
coalitiess vormen. 'The organization as a coalition of diverse stakeholders is a coalition
withh multiple goals' (Morgan, 1986, p 154). Komen deze belangen in botsing, dan
ontstaann conflicten: 'Conflict may be personal, interpersonal, or between rival groups or
coalitions.. It may be built into organizational structures, roles, attitudes, and stereotypes,
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orr arise over a scarcity of resources. It may bë explicit or covert. Whatever the reason
andd whatever the form it takes, its source rests in some perceived or real divergence of
interests'' (Morgan, 1986, p 155).
Hett derde kritiekpunt is de wijze waarop het planningsdiscours uitgaat van doelbepaling
enn beheersbare stappen in de richting van dit doel. 'The step-by-step approach also risks
fallingg into an assumption that policy making proceeds through a relatively orderly,
rationalisticc process. That policy making proceeds in this manner should be questioned
ratherr than assured' (Lindblom, 1980). In de 233 besluitvormingsprocessen die Witte
(1972)) onderzocht wordt zo'n sequentie niet teruggevonden. Vaker wordt de strategie
bepaaldd door de beschikbare middelen (capaciteiten, geld). Het doel is niet onafhankelijk
vann de middelen, maar vloeit er uit voort. Ook beïnvloeden oriëntatie, analyse en
evaluatiee elkaar (Guba & Lincoln, 1989). Gegevens worden vanuit een bepaalde
probleemstellingg geselecteerd, waarna de probleemstelling door de ingewonnen informatiee van aard verandert.

2.33 Incrementele logica
Diversee auteurs hebben strategieën ingedeeld in stromingen om te betogen dat er nog
anderee opvattingen zijn dan rationele planningsmodellen (zie: Mintzberg, 1991;
Chaffee,, 1985; Haselhoff, 1987; Whittington, 1993; Quinn, 1991). De algemene
kritiekk is dat de strategische planning voorschrijft hoe het zou moeten (ze is normatief of
prescriptief),, maar dat dit niet de wijze is waarop het in werkelijkheid gaat (Mintzberg,
Lampell & Ahlstrand, 1998). Men heeft geen oog voor macht, lokale initiatieven van
verschillendee partijen en de dagelijkse bijstelling die managers op hun strategie plegen
(Baileyy & Johnson, 2001). Een discours dat de doelbereiking poogt te combineren met
eenn scherp oog voor sociale processen in de organisatie, is incremented strategisch
managementt of 'incrementele logica'.

2.3.12.3.1 Strategische besluitvorming
Veell strategische besluitvormingsprocessen vinden plaats in complexe situaties. Beslissers
trachtenn in zulke situaties het besluit te vereenvoudigen door het op te splitsen in
subbesluiten,, waarop men algemene procedures of routines kan toepassen. 'The decision
makerr deals with unstructured situations by factoring them into familiar, structurable
elements'' (Mintzberg, e.a., 1976, p 246). Het incrementele discours richt zich op de
beschrijvingg van de wijze waarop strategische besluitvorming verloopt, om beslissers
handvattenn te kunnen bieden. Onderstaand model van Mintzberg e.a. onderscheidt drie
fasenn in besluitvorming: identificatie, ontwikkeling en selectie. Elke fase wordt
gekenmerktt door een aantal routines.

DEE TAAL VAN VERANDERING
FasenFasen van besluitvorming

Dee identificatiefase bestaat uit de herkenning van de veranderingsnoodzaak en een
diagnoseroutine.. Een kans of probleem moet opgemerkt worden (recognition-routine), eer
menn een oorzaak-gevolg-relatie kan vaststellen (diagnose routine). 'Most strategie
decisionss do not present themselves to the decision maker in convenient ways:
problemss and opportunities in particular must be identified in the stream of ambiguous
largelyy verbal data that decision makers receive' (Mintzberg e.a., 1976, p 253). De
diagnosediagnose routine bestaat uit het aanboren van bestaande informatie en het zoeken naar
nieuwee informatiebronnen om het issue te verhelderen.
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FiguurFiguur 2.3.1 Een dynamisch model voor besluitvormingsprocessen (Mintzberg e.a., 1976)

Dee ontwikkelingsfase wordt gezien als het hart van het strategische besluitvormingsproces.
Inn deze fase wordt een oplossing gezocht of kans uitgewerkt. Men wijst daarbij op twee
routines:: de zoekroutine, die is gericht op het vinden van kant-en-klare-oplossingen en
dee ontwerproutine waarin nieuwe oplossingen worden bedacht of eerdere oplossingen
wordenn aangepast. Organisaties kennen een zekere voorkeur voor passieve zoekroutines:: men tapt eigen kennis af, wacht tot een oplossing zich aandient of laat anderen
(zoalss toeleveranciers) weten dat een probleem bestaat.
Meestall wordt de selectiefase gezien als de laatste stap in het besluitvormingsproces,
waarinn de oplossing wordt geselecteerd. Volgens Mintzberg e.a. is het een voortgaand
process van screening, evaluatiekeuze en autorisatie dat zich op steeds diepere niveaus
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afspeelt.. Dit proces verloopt minder rationeel dan wordt beweerd. 'The evaluation
choicee routine gets distorted both by cognitive limitations (...) and by unintended as
welll intended biases' (Mintzberg, e.a., 1976, p 259). Autorisatie vindt plaats aan het
einde,, maar ook tijdens het besluitvormingsproces. Moeilijkheden bij de autorisatieroutinee zijn dat de tijd vaak beperkt is, het besluit afgewogen moet worden tegen
anderee besluiten en beschikbare hulpbronnen, externe politieke factoren druk
uitoefenenn op de organisatie en dat het degene die autoriseert vaak ontbreekt aan
diepgaandee kennis die keuzeontwerpers wel hebben.
OndersteunendeOndersteunende routines
Naastt de routines die selectiefin de diverse fasen voorkomen, onderscheiden Mintzberg
e.a.. algemene, ondersteunende routines die in elke fase van het besluitvormingsproces
voorkomen.. Dit zijn: de controle van de besluitvorming, de communicatieroutine en
dee politieke routine. De controle van de besluitvorming betreft de besluitvorming op
metaniveau:: de besluiten over de besluitvorming. De communicatieroutine is in alle fasen
prominentt aanwezig: bij het scannen van externe stimuli; bij het zoeken van informatie
voorr de diagnose en opties; bij de autorisatie, bij het monitoren van het
besluitvormingsproces,, bij de onderhandeling, et cetera. Communicatie domineert in
elkee fase van het besluitvormingsproces (Witte; 1972). De politieke routine is een 'keyelement'' in de strategische besluitvorming. Politieke activiteiten hebben betrekking op
dee invloed van degenen wier belangen zijn gemoeid bij de besluitvorming. 'Their
politicall activities serve to clarify power relationships in the organization; they can also
helpp to bring about consensus and to mobilize the forces for the implementation of
decisions'' (Mintzberg, e.a. 1976, p 262).
DynamischeDynamische factoren
Dee sets van dynamische factoren maken het model van Mintzberg e.a. uitgebreider en
rijkerrijker dan andere besluitvormingsmodellen. Dynamische factoren zijn van grote invloed
opp de tijdsduur van de afzonderlijke fasen en het besluitvormingsproces als geheel. Een
besluitvormingsprocess is een dynamisch proces in een open systeem en onderworpen
aann allerlei tussenkomsten, feedbackloops, doodlopende routes. Zulke processen zorgen
voorr het woelige verloop dat veel strategische besluitvormingsprocessen karakteriseert.
Mintzbergg e.a. noemen de volgende dynamische factoren: Onderbrekingen die worden
veroorzaaktt door de omgeving (met name bij crisisbesluiten). Verder vertragen of
versnellenversnellen topmanagers bewust een besluitvormingsproces om gebruik te kunnen maken
vann omstandigheden; 'to await support or better conditions, to synchronize action with
anotherr activity, to effect surprise, or to gain time.' BegripsvormmgcycU zijn de cyclische
processenn die managers doorgaan om complexe materie steeds dieper te doorgronden.
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Fout-recydesFout-recydes zijn correcties die plaatsvinden als bijvoorbeeld een oplossing niet aan d
wensenn voldoet en een beter alternatief moet worden ontwikkeld.
Dee incrementele strategie richt zich niet op strategische doelen zoals markten, type
producten,, indicatoren voor investeringen, maar op het verloop van het strategische
besluitvormingsproces.. Het biedt managers inzicht in de dynamiek en complexiteit van
dezee processen, zonder dat aangegeven wordt welke stappen men moet nemen of
welkee keuzes men moet maken. Niettemin kan het als descriptief model houvast
biedenn bij het inrichten van strategische besluitvorming. O p vergelijkbare wijze
beschrijftt Quinn hoe strategisch management als een incremented veranderingsproces
inn organisaties verloopt

2.3.22.3.2 Incrementeel strategisch management
'Alss je goed gemanagede bedrijven bestudeert die strategische veranderingen
ondergaan,'' schrijft James B. Quinn, de vader van het incrementeel strategisch
management,, 'dan zie je nauwelijks iets terug van de dingen die bij de strategische
planningg worden voorgeschreven. 'The full strategy is rarely written down in any one
place.. The process used to arrive at the total strategy are typically fragmented,
evolutionary,, and largely intuitive. Although one can usually find embedded in these
fragmentss some very refined pieces of formal strategic analysis, the real strategy tends to
evolveevolve as internal decisions and extern events flow together to create a new, widely
sharedd consensus for action among key members of the top management team' (Quinn,
1991). .
Ditt is geen ongewenste uitzondering op het 'normale planningsdiscours'. Het is een
pragmatischee en logische handelwijze. Noch het gedragspolitieke, noch het formeel
analytischee paradigma karakteriseert volgens Quinn adequaat de wijze waarop
strategieprocessenn zich voltrekken. Volgens het incrementele discours ontstaan effectievee strategieën uit series van strategische subsystemen (elk met een specifieke
strategischee issue), die stapsgewijs en opportunistisch vermengd worden tot een
samenhangendd patroon dat 'de' bedrijfsstrategie wordt genoemd. Bij elke stap
voorwaartss wordt tastend de meest optimale (satisfying) oplossing gekozen. In some
casee neither the company nor the external players could understand the full implications
off alternative actions. AH parties want to test assumptions and have an opportunity to
learnn from and to adapt to the others responses. (...) the ensuing interactions improved
thee quality of decisions for all' (Quinn, 1991, p 99). De incrementele benadering is een
effectieve,, logische manier om om te gaan met de cognitieve beperkingen en
procesbeperkingenn die aan complexe beslissingen verbonden zijn."
Dee kern van de incrementele strategie bestaat uit de ineenvlechting van denken en doen.
'Thee notion that strategy is something that should happen way up there, far removed
fromm the details of running an organization on a daily basis, is one of the greatest
fallaciess of conventional strategic management. And it explains a good many of the
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mostt dramatic failures in business and public policy today' (Mintzberg & Quinn, 1991,
pp 108). Strategische planning sluit leereffecten uit, de incrementele strategie koestert ze.
Managerss handelen stap voor stap en reageren op de uitkomsten. Zo vormen zich
patronen.. Wat strategische managers moeten weten, is wanneer veranderingen
noodzakelijkk zijn. Zij moeten gevoel hebben voor discontinuïteit en 'the subde
discontinuitiess that may undermine a business in die future.' Zij moeten hun 'business'
kennenn anders dan de intellectuele feitenkennis die voor iedereen beschikbaar is.
Strategischee kennis is de onmiddellijke, intuïtieve en persoonlijke kennis van een
vakman.. Succesvolle strategen creëren een klimaat waarin gedachten kunnen groeien
enn een kans krijgen om hun vruchten af te werpen. 'And for mat, there is no
technique,, no program, just a sharp mind in touch with the situation' (Mintzberg &
Quinn,, 1991, p 113).
2.3.32.3.3 Handreikingen voor incrementeel strategisch management
Volgenss het incrementele discours heeft strategisch management dus meer te maken
mett visie en betrokkenheid dan met analytische memoden en technieken. Volgens Quinn
(1991)) gebruiken succesvolle managers uit diverse sectoren globaal dezelfde patronen
omm strategische veranderingen te managen. Deze praktijken kunnen worden
beschouwdd als handreikingen voor incrementele strategievorming.
FormeleFormele en informele informatie
Dee vroegste signalen voor strategische verandering komen zelden van informatiesystemen.. De eerste tekenen worden beschreven als een gevoel: 'iets waarover je je
ongemakkelijkk voelt.' Effectieve managers beschikken over verschillende 'subjectieve
enn objectieve bronnen' om nadere informatie te verkrijgen over de organisatie en de
omgevingg (Wrapp, 1967). Zij hebben uitgebreide netwerken opgebouwd.
BouwenBouwen aan bewustwording en geloofwaardigheid
Hett is essentieel dat sleutelfiguren en potentiële supporters vervolgens begrijpen wat er
aann de hand is en het gedachtegoed omarmen, voordat tegenstanders het om zeep
helpen.. In deze fase zijn managementactiviteiten zelden directief. Het gaat om het
bestuderen,, uitdagen, luisteren, praten met mensen buiten de gewoonlijke gremia,
optiess genereren. Men tracht doelbewust te voorkomen dat te veel betrokkenheid op
éénn optie ontstaat. Vervolgens bouwt men aan de geloofwaardigheid van veranderingen
doorr 'symbolisch management' (Ericson, Meiander & Melin, 2001). Met symbolen
wordtt aangegeven dat veranderingen op komst zijn -zelfs al is nog niet geheel duidelijk
watt en zijn er nog geen specifieke oplossingen voorhanden.

BËSr r

DEE TAAL VAN VERANDERING
LegitimerenLegitimeren van andere gezichtspunten en Tactische wijzigingen
Strategieontwikkelingg bevat vaak 'geplande vertragingen' (Mintzberg, 1976), bijvoorbeeldd door het instellen van discussiefora waarin organisatieleden hun angsten kunnen
ventileren,, alternatieve oplossingen kunnen uitwerken, of nieuwe informatie vergaren.
Strategischee voorstellen winnen aan acceptatie, eenvoudig door het verstrijken van tijd
enn een open discussie aan de hand van nieuwe informatie (Van den Bosch, 2001). De
eerstee concrete zetten in een incrementeel strategische veranderings-proces zijn vaak
tactischee wijzigingen (Ericson, Meiander & Melin, 2001). Deze ontmoeten minder
weerstand.. Men gaat gemakkelijker akkoord met een aantal kleine programma's, waar
eenn brede organisatiewijziging op weerstand zou stuiten.
VerbredenVerbreden van de politieke steun en Weerstanden overwinnen
Hett verbreden van politieke steun is een bewuste proactieve stap bij het bereiken van
strategischee verandering. Comités, taakgroepen of werkconferenties zijn hier de
favorietee instrumenten. Door de keuze van de voorzitter, de leden, de timing en de
agendaa kan men de uitkomst in belangrijke mate beïnvloeden en andere managers
committeren.. Soms is het 'overwinnen' van weerstanden nodig in één of andere
stadiumm van verandering. Succesvolle managers proberen niet onnodig de 'managers uit
dee oude tijd' van zich te vervreemden door een frontale aanval op oude praktijken.
Succesvollee managers prijzen en stimuleren het uiten van andere (legitieme)
gezichtspuntenn en gebruiken zulke 'oppositie' om de strategie in meer effectieve
richtingrichting te sturen. En zij bewegen zich door de 'zones van onverschiUigheid' (Barnard,
1938)) als veranderingen niet dramatisch worden tegengehouden.
BewusteBewuste gecreëerde flexibiliteit
Flexibiliteitt is nodig om de vele onvoorspelbaarheden in het veranderingsproces het
hoofdd te bieden. Men kan onmogelijk de precieze vorm of timing van belangrijke
kansenn en bedreigingen voorspellen. Het is daarom logisch dat managers streven naar
flexibiliteitflexibiliteit in hun organisatie. Dit vereist: een proactieve horizonscanning om
inschattingenn te kunnen maken van de kansen en bedreigingen voor de organisatie; het
opbouwenn van voldoende extra hulpbronnen (slacks) om te kunnen reageren als deze
gebeurtenissenn zich daadwerkelijk voordoen; het ontwikkelen en positioneren van
'champions'' die gemotiveerd zijn hun voordeel te nemen als specifieke gebeurtenissen
zichh voordoen; het inkorten van 'besluitvormingshjnen' tussen de kampioenen en de
topp om snelle respons mogelijk te maken.
ProefballonnenProefballonnen en Systematisch wachten
Eenn goed voorbereide strateeg laat de inbreng van een strategie afhangen van een
incident,, zoals een verandering van interne of externe omstandigheden. Vaak hangt het
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success van een strategie sterk af van deze 'timing'. Ook kan men proefballonnen oplaten
omm reacties uit te lokken. Men kiest bij voorkeur 'brede formuleringen' en committeert
zichh niet aan één oplossingsmogelijkheid om het creatieve zoekproces niet te snel te
stoppen.. Dit houdt de keuze open om zinvolle opties met elkaar (en de huidige
praktijk)) te vergelijken.
BouwenBouwen aan betrokkenheid
Alss een geheel nieuwe strategie wordt uitgevoerd is het van belang een proeftuin te
beginnenn om opties te testen, vaardigheden of technologieën te ontwikkelen of in de
organisatiee 'committent' op te bouwen. Het gaat meestal om kleine (deelprojecten, die
nogg geen samenhangende strategie vormen. In dit stadium formuleren leiders brede
doelen,, dragen zij zorg voor een goed klimaat en flexibele ondersteuning door hulpbronnen,, zonder dat men zich aan een specifiek project committeert. Men voorkomt
datt de aandacht zich te vroeg richt op één voorstel of oplossing. Men kan de
proeftuinenn uitbreiden die tot het gewenste resultaat leiden (en de maatstaven
aanschroevenn voor projecten met minder duidelijke opbrengst). Zo kan men het
momentt selecteren waarop deelstrategieën tot één geheel worden gesmeed.
AandachtAandacht richten
Hett vestigen en richten van de aandacht op de strategische doelen is van groot belang
voorr een succesvolle verandering. Soms worden doelen concreet gesteld om acties te
genererenn of om oplossingen te bieden in crisissituaties. Vaker gaat de voorkeur van
managerss ernaar uit om doelen breed te houden. Pas als voldoende consensus bestaat en
voldoendee informatie beschikbaar is, gebruiken managers hun macht of prestige om
concretee doelen te stellen. Concrete doelen stellen zonder dat voldoende consensus
bestaat,, leidt tot centralisatie van de besluitvorming. Het risico bestaat daarbij dat
potentiëlee opties vroegtijdig worden gesmoord of dat 'orders van bovenaf mechanistischh worden uitgevoerd. Concrete doelen kunnen ook onnodige oppositie
oproepen. .
FormaliseringFormalisering van committent
Alss voldoende consensus over de veranderingsgedachte bestaat, de gedachte geleidelijk
aann geaccepteerd is en de timing is goed, kan het besluit publiek worden gemaakt. Niet
zeldenn gebruikt men daarbij politieke formuleringen. Als de uitvoering ter sprake
komt,, zorgen managers ervoor dat mensen zich persoonlijk verantwoordelijk voelen
voorr de uitvoering. Een gebruikelijke wijze is te werken met programma's en
budgetten.. Daarnaast kiest men voor de inzet van sleutelfiguren en 'champions'.

iltlBfc. .

IIP P

DEE TAAL VAN VERANDERING

ContinueringContinuering van de dynamiek
Nieuwee kennis van vandaag, is verouderde kennis van morgen. Vroegere vernieuwers
kunnenn na verloop van tijd verworden tot conservatieve krachten. Organisaties kunnen
daarmeee belangrijke vernieuwingen afsnijden. O m dit te voorkomen introduceren
effectievee managers meteen nieuwe veranderingsvragen bij de top. Soms wordt de
eerderr ingezette verandering daarmee zelfs achterhaald of overbodig gemaakt. Dat is
eenn moeilijke maar essentiële taak.
Ookk Quinn richt zich op het proces om tot doelbereiking te komen, maar meer nog
opp de politieke constellatie waarin de implementatie plaatsvindt en de wijze waarop
veranderingenn bij de interne stakeholders onder de aandacht wordt gebracht. Ook dit
modell is descriptief en gebaseerd op observaties van praktijken van managers. Het
modell gaat met name in op (incrementele) handelingsaanbevelingen in complexe
situatiess zonder de doelbereiking uit het oog te verhezen.

2.3.42.3.4 Omgaan met stakeholders
Eenn organisatie kent niet alleen interne stakeholders en coalities die invloed uitoefenen
inn de strategieontwikkeling. Ook in de omgeving van organisaties zijn groeperingen,
organisatiess en instanties actief die belang hebben bij activiteiten die in de organisatie
plaatsvindenn en direct of indirect invloed uitoefenen. Dit wordt de transoctionele
omgevingomgeving genoemd. 'One might argue that the strategic decision maker is neither an
individuall (say the CEO) nor a group (say the senior management team) but the
organizationn as a configuration of interests groups who become arranged around die
issuess and solutions of the decision making process. At still a higher level of aggregation,
onee may consider an organization that is strategically interdependent with competitors,
suppliers,, customers, governmental agencies, and so on' (Pennings, 1985, 27). We
vindenn categoriseringen van stakeholders bij onder meer Mintzberg (1983), Freeman
(1984),, Mitchell, Agle & Wood (1997).
Dee omgeving van een organisatie wordt gezien als een complex geheel van mee- en
tegenwerkendee krachten die het gedrag van de onderneming beïnvloeden (Hakansson
&& Snehota, 1989; Foss, 2001). De aandacht van maatschappelijke organisaties voor
bedrijfsvraagstukkenn is bijvoorbeeld aanzienlijk toegenomen (Vergouw & Den Hond,
2000),, denk aan de rol van mensenrechten-, milieu- en consumentenorganisaties (Van
denn Nieuwenhof, 1996). Naast concurrentie gaat het tussen organisaties onderling ook
omm samenwerking en vertrouwen (Foss & Koch, 1996; Koenig & Van Wijk, 2001)™
Informelee contacten en sociale relaties zijn bepalende krachten in het netwerk van
spelers.. Zo'n netwerk kan worden gezien als een (tijdelijk) machtsevenwicht tussen
partijenn en organisaties, waaronder een structuur van wederzijdse afhankelijkheden
schuill gaat (Johanson & Mattsson, 1987). Of men kan netwerken zien als kennisstructurenn die de organisatie opbouwt en waarvan men gebruik maakt. Kennis en
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machtt staan niet los van elkaar: door deel te nemen aan netwerken, profiteren
organisatiess van kennisontwikkeling die op diverse plaatsen in het netwerk plaatsvindt
(Foss,, 1999). 'Influence is also gained through information (and) information is not
politicallyy neutral, but rather a source of power for those who control it' (Bailey &
Johnson,, 2001, p 215).
Inn de omgang met de omgeving komt een meer interactief beeld naar boven dan bij de
strategischee planning. Samenwerking, afhankelijkheid, wederzijdse beïnvloeding en
machtsevenwichtt spelen een grotere rol dan dominantie en concurrentie. Ook hier is
dee aanpak beschrijvender en op een sociaal-politieke rationaliteit gebaseerd. De
rationelee logica, zoals in de strategische planningsbenadering, wat een organisatie in
gevall A dient te doel, ontbreekt. Het verschil met de leerprocessenstrategie is dat de
organisatiee nog hoofdzakelijk vanuit het managersperspectief wordt bezien.

2.44 Leerprocessenstrategie
Kenmerkendd voor het discours van de leerprocessenstrategie is de 'inside-out'
benaderingg (Volberda & Elfring, 2001). De aandacht is gericht op leerprocessen in
organisatiess die leiden tot (kern-) competenties die door andere organisaties moeilijk te
imiterenn zijn (Amit & Schoemaker, 1993; Barney, 1991; Hamel & Prahalad 1994,
1999;; Teece, 1990; Agyris, 1974, 1992). Uitgangspunt is dat ontwikkelingen in en om
organisatiee zodanig complex en dynamisch zijn, dat ze niet of nauwelijks voorspelbaar
zijn. .
Volgenss dit discours is strategieformulering niet alleen een taak van planners of de top,
maarr is het geheel van leerprocessen in de organisatie aan de orde. De cruciale vraag is
off dit leerproces slaagt en vooral tijdig slaagt (De Geus, 1988). Organisaties dienen snel
tee leren. 'The strategy game is a turbulent one in which everything keeps changing —
people'ss attitudes, their requirements for goods and services, their tastes and fashions
changee all the time, as do technologies, government policies and many more factors
(Stacey,, 1996, pp 6-7). In deze 'learning race' (Hamel, 1991) spelen de
kerncompetentiess (Hamel & Hamel, 1994) of 'strategie assets' (Amit en Schoemaker,
1993)) van organisaties een doorslaggevende rol. 'Strategie assets are the set of difficult to
tradee and imitate, scarce, appropriable, and specialized resources and capabilities that
bestoww a firm's competitive advantage' (Amit & Schoemaker (1993, p 36). Deze
'strategicc assets' of 'core competencies' komen voort uit collectief leren (Sanchez,
2001).. Het managen van collectieve leerprocessen wordt daarmee tot een belangrijke
strategischee taak van de leiding van de organisatie. Volgens Kirjavainen (2001) is 'the
managementt of the firm's competencies (..) a critical competence per se.'
Inn deze paragraaf behandelen we drie invalshoeken op de leerprocessenstrategie. De
eerstee is dat organisaties met hun cultuur en structuur leerprocessen kunnen
belemmerenn of faciliteren. Organisaties die systematisch het Ieren bevorderen, worden
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lerendee organisaties genoemd. W e zullen enkele kenmerken van die organisaties
beschrijven.. Tweede invalshoek is de aandacht voor de benutting van de human resources
doorr het managen van sociale processen door organisatieleden zelf. De benadering die
zichh hiervoor opwerpt is de Organizational Development (OD). Derde invalshoek is
hett onderscheid in type veranderingen dat een organisatie doormaakt. We onderscheidenn eerste orde van tweede orde veranderingen en laten zien welke leerprocessen
daarmeee verbonden zijn.

2.4.2.4.77 Leren in organisaties
D ee leerprocessenbenadering streeft ernaar het leren te leren, waardoor 'institutioneel leren
plaatsvindt.. De organisatie waarin dit institutioneel leren plaatsvindt, wordt een lerende
organisatiee genoemd. 'The evidence suggests that organizations succeed in highly
uncertainn environments when diey sustain states of instability, contradiction, contention
andd creative tension in order to provoke new perspectives and continual learning. In
thiss manner successful organizations create and discover their own environments and
theirr innovative strategies emerge without prior, organization-wide intention' (Stacey,
1996,, p xx). Een aantal jaren geleden onderzocht de Planning Groep van Shell circa 30
organisatiess die meer dan 75 jaar in bedrijf waren. Wat de meeste indruk maakte,
schrijftt Arie de Geus, voormalig hoofd van de afdeling planning van Shell, is het
vermogenn van deze organisaties om in harmonie met de omgeving te leven. In
turbulentee tijden kiest men voor een overlevingsstrategie. In rustiger tijden vaart men
eenn koers van ontwikkeling en groei. Dit vermogen houdt direct verband met de wijze
waaropp senior managers de omgeving van hun bedrijf waarnemen en hun handelen
daaropp afstemmen. Het gaat met andere woorden om de wijze waarop leren plaatsvindt,
off meer precies 'institutional learning, which is the process whereby management teams
changee their shared mental models of the company, their markets, and their
competitors.. For this reason, we think of planning as learning and of corporate planning
ass institutional learning' (De Geus, 1988, p 70). Het probleem is echter dat veel
leerprocessenn in organisaties te langzaam verlopen -te langzaam voor een wereld waarin
dee mogelijkheid om sneller te leren dan de concurrent wellicht het enige duurzame
strategischee voordeel is. Een tijdspanne van twaalf tot achttien maanden is 'typisch' voor
eenn signaal om in de organisatie door te dringen en het handelen te bepalen, aldus De
Geus.. De vraag is daarom niet: kan een organisatie leren? De vraag is: kan een
organisatiee snel genoeg leren. 'Can we accelerate institutional learning?' Volgens De Geus
iss die mogelijkheid aanwezig: 'The only relevant learning in a company is the learning
donee by those people who have the power to act. The real purpose of effective
planningg is not to make plans but to change the microcosm, the mental models that
thesee decision makers carry in their heads' (De Geus, 1988, p 72). Mogelijkheden om
hett leren te versnellen zijn scenario's, discussies, werkconferenties, simulatie, spel. De
Geus:: 'The institutional learning process is a process of language development. As the
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implicitt knowledge of each learner becomes explicit, his or her mental model becomes
aa building block of the institutional model. How much and how rast this model
changes,, will depend on the culture and structure of the organization. Teams that have
too cope with rigid procedures and information systems will learn more slowly than
thosee with flexible, open communication channels' (De Geus, 1988, p 74).
Inn 1984 hadden we een vermoeden dat de olieprijs mogelijk zou gaan kelderen. Van 30
dollarr per barrel naar ongeveer 15 dollar. W e meenden dat het van belang zou zijn als de
seniorr managers hiervan op de hoogte gebracht zouden worden. Dan zou men zich
hieropp kunnen voorbereiden. De reactie was echter afhoudend: 'Als jij denkt dat de
prijss gaat zakken, vertel dan eerst maar wanneer 'ie zakt en tot hoe ver 'ie gaat zakken.'
Onzee reactie was een rapport waarin we schreven: 'Wij kennen de toekomst niet. Maar
julliee ook niet. Maar mocht er gebeuren wat we nu denken, dan is het raak.'
Vervolgenss presenteerden we een case waarin stond: 'Stel het is nu april 1986. Je ziet
datt de olieprijs zakt tot 16 dollar per barrel.
Watt doet de regering, denk je? Wat doen concurrenten? En wat doe je zelf?'
O pp dat moment stond de prijs 28 dollar per barrel. Weldra ging de organisatie met het
scenarioo aan de slag. De vraag was inmiddels al niet meer "Wat gebeurt er in de
toekomst?',, maar: W a t doen we als deze mogelijkheid zich voordoet?'
Dee versnelling van het institutionele leerproces was ingezet.
Inn januari 1986 stond de olieprijs 27 dollar. Maar in februari was die 17 dollar en in
aprill 10 dollar. Het feit dat Shell mentaal deze transformatie al eerder had beleefd,
maaktee een wereld van verschil in die panische lente van 1986.'
KaderKader 2.1.1 Planning as learning (De Geus, 1988)
KenmerkenKenmerken van lerende organisatie

Volgenss de leerprocessenbenadering kan men het lerend vermogen van organisaties
vergrotenn door medewerkers meer zelfsturing te verlenen. Galbraith (1989) laat zien dat
naarmatee de omstandigheden instabieler en taken complexer worden, meer informatie
'tijdenss de rit' nodig is om de uitvoering tot een goed einde te brengen. Hoe groter de
taakonzekerheid,, hoe moeilijker het is vooraf de activiteit te programmeren of te
standaardiseren.. Procedures zijn minder toereikend om complexe vraagstukken op te
lossen.. Besluiten worden naar boven doorgeschoven en de leiding raakt overbelast. O m
fundamentelerr te leren zouden organisaties volgens Argyris & Schön (1974) minder
gerichtt moeten zijn op beheersing en aanpassingen van bestaande systemen, maar in
sommigee gevallen bestaande routines fundamenteel op de schop moeten nemen.
O mm een verschil tussen "beheersen' en leren leren' te benadrukken, gebruiken zij de
termenn 'single loop' en 'double loop learning' -in het Nederlands vertaald met enkelslag

^flt'' '

DEE TAAL VAN VERANDERING

enn dubbelslag leren (zie verder paragraaf 3.4.1). Veel organisaties zijn eenzijdig gericht
opp 'beheersen' en 'verbeteren' door systematische verfijning van routines en verhinderen
daarmeee dubbelslag leren. Een tweede belangrijke belemmering voor dubbelslag leren
off veranderen is de wijze waarop een organisatie omgaat met fouten. Fouten (negatieve
feedback)) zijn essentieel om te leren van experimenten. Een gevolg van lage tolerantie
voorr fouten is dat niemand experimenteert (Morgan, 1992). Een derde belemmering
bestaatt in het verschil tussen wat organisatieleden als opvattingen uiten en de werkelijke
routiness zoals die tot uiting komen in het gedrag. Argyris & Schön (1974) noemen dit
dee espoused theories en de theories in use. Het ter discussie stellen van dit verschil is soms
zeerr moeilijk. O p sommige routines rusten taboes. Partijen doen alsof er niets aan de
handd is om verlegenheid of andere onzekerheden te vermijden. Ook dit bemoeilijkt
hett leren (zie verder hoofdstuk 3).
Hett leerprocessendiscours wijst niet alleen op belemmeringen voor double loop leren,
maarr biedt ook mogelijkheden. Er zijn vier principes. De kern van het double loop
lerenn bestaat uit kritische reflectie op het eigen handelen. 'This is best facilitated by
manageriall philosophies that recognize the importance of probing the various
dimensionss of a situation, and allow constructive conflict and debate between advocates
off competing perspectives' (Morgan, 1986, p 92). O p deze wijze kunnen complexe
issuess goed worden doorgrond en springen nieuwe oplossingen in het oog. Dit is het
principee van leren-leren. Ook dient men dichtgetimmerde actieplannen en concrete
doelenn te vermijden. Door in complexe situaties doelen vooraf te stellen wordt een
kaderr voor enkelslag leren gecreëerd. Men wordt afgerekend op de doelen, niet op het
flexibelflexibel inspelen op veranderende omstandigheden. Volgens het leerprocessendiscours
kann men beter bepaalde aspecten vermijden (negatieve feedback) dan doelen trachten te
bereiken.. Het effect van deze werkwijze is een groeiende ruimte voor mogelijke acties.
Ditt is het principe van 'minimaal noodzakelijke specificatie'. Verder heeft een lerende
organisatiee een redundantie aan communicatieve verbindingen nodig. Morgan hanteert
hierr de metafoor van de hersenen waarin veel meer verbindingen aanwezig zijn, dan
striktt nodig is. Bovendien zijn de hersenen in principe in staat om de functies van
anderee delen over te nemen. Functies zijn in zekere mate uitwisselbaar. Dat is het
principee van redundante functies. En tenslotte dient de organisatie intern te kunnen
voldoenn aan de variëteit extern (Asby, 1960). Dat is het principe van de vereiste
variëteit.. Door deze principes in de organisatie op te nemen, kunnen organisaties lerend
worden. .

2.4.22.4.2 Leerprocessenstrategie en Organizational Development (OD)
Dee leerprocessendiscours is gericht op het managen van 'non-resources such as culture,
trust,, committent or esprit de corps' (Spender, 2001). Voor het bereiken van
organisatiedoelenn dient men gebruik te maken van 'strategie human assets', de
inzichten,, vaardigheden, talenten van diverse groepen betrokkenen in het veranderings-
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proces.. Organisatieleden zullen daarvoor openheid en introspectie moeten ontwikkelen
voorr de relevante leerprocessen in de organisatie (Argyris & Schön, 1974; Kirjavainen,
2001).. Uitgangspunt van de organizational development (OD) is dat organisatieleden
hierinn zelf het voortouw nemen. Een belangrijk obstakel voor leren in een organisatie is
dee energieverspilling aan onduidelijke communicatie, insluiting/uitsluiting van
groepsleden,, ineffectieve feedback en dergelijke. Verstoring van sociale processen leidt
onderr meer tot slechte probleemoplossing, onderbenutting van de human resources,
ontevredenheidd over de organisatie of soms zelfs sabotage van organisatiedoelen
(Koenigg & Van Wijk, 2001). Vaak is het niveau van onderling vertrouwen,
ondersteuningg en samenwerking in groepen in organisatie lager dan nodig en wenselijk
is.. Hoewel de leiding een belangrijke taak heeft bij het managen van deze sociale
processen,, kan zij deze processen niet per decreet, van 'bovenaf besturen (Lawrence,
1996;; Nadler, 1999). Voor het 'managen' van organisatieprocessen en cultuur zijn de
inzet,, inzichten en medewerking van de betrokkenen nodig. 'Organizational
developmentt is a process of people managing the culture of organizations rather than
beingg managed by that culture' (French & Bell, 1984, p 20).

Formall (overt) Aspects
Goals s
Technology y
Structure e
Policiess and procedures
Products s
Financiall resources

Informall (covert) Aspects

JBJB
//

Beliefss and Assumptions
Perceptionss
Attitudess
>.
Feelingss (anger, fear,
liking,, despair, etc.) J
Values s
Informall interactions
Group norms
Norms

\
about the formal \
and informal
\
systems

:

FiguurFiguur 2.4.1 Organizational Iceberg (French & Bell, 1984)

Veell constructieve energie kan worden afgetapt door organisatieleden te betrekken bij
dee oplossing van organisatieproblemen die hen aangaan en waarvan de oplossing binnen
hunn bereik ligt. Participatie in veranderingsprocessen is gewenst, er worden betere
resultatenn bereikt, latente kennis en vaardigheden worden benut, het verbetert de
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acceptatiee van oplossingen, vermindert de weerstand tegen veranderingen, verhoogt de
betrokkenheidd op de organisatie, vermindert stress en leidt ertoe dat mensen zich
prettigerr voelen. Organisatieverandering en motivatie voor verandering betekent dus
niett dat persoon A persoon B tracht te motiveren, maar dat A en B gezamenlijk komen
tott betere samenwerking. De leerprocessenstrategie is erop gericht dit type
ontwikkelingg te ondersteunen. Het klassieke OD-proces doorloopt daarbij drie fasen:
gezamenlijkee diagnose, interventie en het onderhouden van processen (process
maintenance). maintenance).
OD-proces:OD-proces: diagnose, interventie en onderhoud
Dee diagnose is gericht op sociale processen in de organisatie waaronder besluitvorming,
communicatie,, leerprocessen, relaties tussen groepen, conflicthantering, het stellen van
doelenn en planningsmethoden. De O D richt zich op de levensvatbaarheid van
organisatiess door verbetering van de kwaliteit van sociale processen. Interventies en
diagnosee zijn nauw gekoppeld, in die zin dat diagnose niet voorafgaat aan, maar
onderdeell uitmaakt van de interventie. OD-interventies zijn erop gericht sociale data
uitt de organisatie te halen. Deze data worden niet vergaard voor het management, maar
voorr de betrokkenen zelf om inzicht te verkrijgen en actieplannen te kunnen opstellen.
OD-interventiess zijn een 'data based approach to planned change' (French & Bell,
1984,, p 89). Leerprocessen zijn gericht op het gezamenlijk formuleren van expliciete,
observeerbare,, objectieve en meetbare acties, gedragingen of doelen. De
instrumentaliteitt van de interventies wordt voortdurend benadrukt:: zijn de acties,
middelen,, interventies geschikt om de doelen te bereiken? Doelen worden
voortdurendd geëvalueerd op juistheid, haalbaarheid en op de vertaling naar actieprogramma's.. Acties worden voortdurend geëvalueerd op hun effecten in het licht van
dee doelen. De derde fase van het O D proces bestaat uit het onderhouden van het
ontwikkelingsprocess {process maintenance). De 'OD-practitioner' gebruikt gedragswetenschappelijkee vaar-digheden en kennis om te interveniëren in het bestaande en 'ongoing'
systeemm om de organisatie te verbeteren. De veranderaar acteert daarbij als voorbeeld
(model)(model) voor de organisatie. 'The O D process and the practitioner group typically
modell the techniques being proposed for the organization: both the program and the
practitionerss practice what they preach' (French & Bell, 1984, p 75).

2.4.32.4.3 Leerprocessen in eerste en tweede orde veranderingen
Hett organisatieontwikkelingsproces wordt gekenschetst als een proces van toegroeien
naarr en vernieuwing (becoming in plaats van 'implementatie') door een serie van
interventiess over een vaak langere periode. Geïsoleerde veranderingen, zoals specifieke
individuelee gedragingen, rapportagestructuren, beleid en procedures kunnen vaak direct
wordenn bereikt. Levy & Merry (1986) noemen dit eerste orde veranderingen -kleine
verbeteringenn en aanpassingen die de kern van het systeem niet veranderen. Het
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vernieuwenn van een visie, de ontwikkeling van een andere identiteit of het zelfmanagementt van de cultuur is een fundamenteler proces. 'Culture change requires
persistence,, a considerable investment of energy and time' (French & Bell, 1984, p 80).
Ditt type verandering noemen zij tweede-orde veranderingen. Tweede-orde
veranderingenn raken de 'kern', de identiteit, de fundamentele waarden, de governing
principlesprinciples van de organisatie (Goss, Pascale, Athos, 1993/2000). Uit een brede
literatuurstudiee destilleren Levy & Merry de volgende kenmerken van eerste- en
tweede-ordee veranderingen (zie tabel 2.4.1).

Eerstee orde verandering

Tweede-ordee verandering

veranderingg van een of enkele
dimensies,, componenten of aspecten

verandering van meerdere dimensies,
componentenn en aspecten

veranderingg op een of enkele niveaus
{individueell of groepsniveau)

verandering op diverse niveau's
(individueel,, groepsniveau, organisatie)

veranderingg in een of twee
gedragsaspectenn (attitudes, waarden)

verandering in alle gedragsaspecten
(attitudes,, normen, waarden, percepties,
opvattingen,, wereldbeeld, gedragingen)

eenn kwantitatieve verandering

een kwalitatieve verandering

eenn verandering in de inhoud

een verandering in de context

continuïteit,, verbeteringen en
ontwikkelingg in dezelfde richting

discontinu, slaat een nieuwe richting in

incrementeel l

quantum leaps (innovatie)

logischh en rationeel

schijnbaar irrationeel (gebaseerd op een n
anderee logica)

verandertt het wereldbeeld/ paradigma
niet t

resulteert ineen nieuwe kijk op de
wereld/paradigma a

blijftt binnen de oude manier van zijn,
denkenn en doen

leidt tot nieuwe toestanden (zijn, denken,
handelen). .

TabelTabel 2.4.1 Eerste- en tweede-orde veranderingen

Dee wegen die leiden tot eerste en tweede orde verandering noemen Levy & Merry
respectievelijkk transitie en transformatie. Transitie is een gestructureerde, stap-voor-stapgeorganiseerdee benadering. 'This stage includes planned and managed efforts to
translatee ideas and visions into action steps, programs, structures, and procedures. The
focuss is on assessing solutions and their impact, and .managing the transition from an
unstablee state to a new, stable state' (Levy & Merry, 1986, 174). De transitie is een
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doelgeoriënteerdee strategie, waarin het management de organisatie binnen een vaste
periodee van een oude toestand in een nieuwe toestand brengt.

Transformatie e

Transitie e
de organisatie helpen met plannen en
implementatiee van verandering
de organisatie helpen een nieuwe visie
tee ontwikkelen, te implementeren, te
legitimerenn en institutionaliseren
gericht op de latere stadia van de
tweedee orde verandering
rationeel-analytisch, stap voor stap en
samenwerkend d
gericht op verandering in de interacties
inn de organisatie
omgaan met subsystemen en concrete
zaken n
verandering van vormen, procedures,
rollenn en structuren
een incrementeel proces, eventueel
inclusieff politieke campagne en
conflicten n

de organisatieleden helpen om de
noodzaakk voor tweede-orde verandering
tee accepteren
de organisatie helpen om een nieuwe
visiee te ontdekken en te accepteren, een
nieuww wereldbeeld en om de leden
hieraann te verbinden (to align)
gericht op de eerste fasen van tweede
ordee veranderingen
een open, behoeften ondersteunend,
niett analytisch proces
gericht op verandering van
bewustwording g
.. 'flow states' en abstracties
veranderen van percepties, attitudes
(beliefs)) en bewustzijn
een proces dat momenten van
plotselingg inzicht bevat en plotselinge
verschuivingg in percepties en
gedragingen n
faciliterenn en toestaan
'spiritt and spirituality'
energetiserenn en empowerment
personeel,, creëren van een kritische
massa a
toestaann van 'dood' en 'wedergeboorte'

managenn en toepassen
praktischh en pragmatisch
gebruikk van energie en bronnen in de
organisatiee om de verandering te
implementeren n
veranderingg van de vorm

TabelTabel 2.4.2 Transitie en transformatie

TransformatieTransformatie is een procesgerichte benadering waarbij de verandering zich met na
richtricht op de bewustwording van de noodzaak van verandering en op processen als het
begrijpenn van huidige en andere werkelijkheden, het maken van keuzes en het zoeken
naarr nieuwe visies en doelen. Transformatie heeft betrekking op het begin (de eerste
fase)) van tweede orde veranderingsprocessen. De nieuwe staat is onbekend tot hij zich
aandientt (hij kan niet ontworpen worden). Het is een 'flash of insight (Davis, 1982).
Betrokkenenn dienen hun percepties vaak ingrijpend te wijzigen (Goss, Pascale, Athos,
1993/2000).. Het doel is hen te begeleiden bij het laten gaan van hun oude visies en
doelen,, om nieuwe te ontdekken.

De belangrijkste

elementen van

organisatie
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transformatiee zijn abstracte, fluïde en dynamische verschijnselen die moeilijk te definiërenn zijn: energie, missie, doel, visie, waardesystemen, mythen, symbolen, paradigma
enn state of being. Sleutelwoorden zijn: herkennen, opbouwen, ontdekken, herdefiniëren,
energetiseren,, toestaan, bewustzijn verruimen en keuzes maken. Dit proces verloopt
schoksgewijss en is niet vrij van conflicten (Goss, Pascale, Athos, 1993/2000). Behalve
verandering,, kansen en de toekomst houdt het transformatie-proces tevens een verlies
in.. 'Transformation includes endings; there is a sense of lost and dying, denial, fear,
anger,, and resistance. The past cannot be buried without effort' (Levy & Merry, 1986,
pp 172). Tannenbaum noemt deze fasen 'letting go, holding on, moving on.' Het gaat
omm een (persoonlijk) diepgaand proces, waaraan men verschillende betekenissen kan
toekennenn (Hogema, 1992).
Volgenss Hamel & Prahalad zijn transformatieprocessen steeds vaker nodig: 'Een bedrijf
kann afslanken en reengineeren zonder ooit de behoefte te voelen zijn kernstrategie te
regenereren,, zonder ooit gedwongen te worden de grenzen van zijn bedrijfstak te
willenn verleggen, zonder zich ooit te hoeven verdiepen in wat de consument over tien
jaarr zou willen en zonder zijn 'afzetmarkt' grondig te hoeven herdefiniëren. Zonder
eenn dergelijke fundamentele herbezinning echter, zal het bedrijf op de weg naar de
toekomstt voorbijgereden worden door anderen. Vasthouden aan het leiderschap van
vandaagg is niet hetzelfde als het creëren van het leiderschap van morgen' (Hamel &
Prahalad,, 1999, pp 42-43).

2.55 Spontane strategie
Tott slot van de behandeling van de vier strategische invalshoeken komen we bij de
spontanee strategie. Dit discours kent een aantal varianten. We behandelen er hier twee,
namelijkk de intuïtieve strategie en de opvatting dat strategieformulering niet mogelijk is
omdatt de (gelijke) verdeling van de macht dit niet mogelijk maakt.

2.5.11ntuïtieve2.5.11ntuïtieve strategie
Volgenss dit discours komt de strategie grotendeels intuïtief tot stand. Een manager
neemtt spontaan beslissingen op basis van persoonlijke inzichten. Er is geen of weinig
feitelijkk inzicht in omstandigheden en er zijn nagenoeg geen hulpmiddelen voor de
besluitvorming.. Veel kritiek op de spontane strategie is paradigmatisch bepaald. Daarin
klinktt een normatief aspect door dat strategie gefocused en planmatig zou moeten zijn, en
err is weinig waardering voor de creatieve en ondernemende aspecten die in de
spontanee zijn opgesloten. Dit is niet terecht. Elfring & Volberda (2001) laten
bijvoorbeeldd zien dat de ondernemerstrategie van bijvoorbeeld McDonalds, Benneton
enn Toyota, geen generatieve strategieën zijn, omdat ze lage kosten 'combineren' met
'differentiatie'' en toch niet 'stuck in the middle' raken zoals men op grond van Porters
theoriee zou verwachten, omdat in dit denken geen plaats is voor zachte elementen als
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dee cultuur van de organisatie. 'It is die entrepreneurs with vision of the future who
determinee the environment, and not vice versa (Volberda & ElfHng, 2001, p 5).
Ookk complexiteits- en chaostheorieën laten zien dat de spontane strategie een adequate
reactiee kan zijn op ambigue situaties. Het concept strategie veronderstelt dat op z'n
minstt iemand in de organisatie een idee heeft waar men op de lange termijn naar toe
gaat,, een zekere mate van beheersing uitoefent, orde wordt aangebracht en redundantiess worden verwijderd. 'The science of complexity leads to a diametrically opposed
perspectivee in which disorder plays a vital role, in tension with order; in which people
doo not know where diey are going over die long term, but through interaction
develop,, discover and create new direction through self-organizing interaction. The
resultt emerges without prior shared intention. This is a never ending process in which
wee all play part, and in which the role of our leader is much more to contain the
anxietyy it generated than to tell us what to do' (Stacey, 1996, p 347). Volgens de
chaostheoriee kunnen systemen verkeren in een staat van 'bounded instability' van
evenwichtt én instabiliteit, waaruit onregelmatig en onvoorspelbaar gedrag voorkomt,
datt niettemin op den duur wordt gekenmerkt door een verborgen patroon. 'Chaos is a
patternn in disorder' (Stacey, 1996, p 328). Zulke patronen ontdekt men niet door
extrapolatie,, maar slechts door analogie en intuïtie. Alleen degenen die als eersten deze
patronenn ontdekken overleven tussen de grenzen van stabiliteit en extreme turbulentie.
Dee consequentie hiervan is (tenminste) tweeledig. Ten eerste dat het formuleren van
eenn gewenst lange termijn toekomstbeeld nutteloos (want onhaalbaar) is in zulke
situatiess (Stacey, 1996). Ten tweede dat organisaties alleen tot creativiteit en innovatie
komen,, als ze verder worden verwijderd van het evenwichtpunt tot aan de randen van
desintegratiee (zie paragraaf 2.4.3). Het managen (restaureren) van evenwicht betekent
onherroepelijkk de terugkeer naar het verleden en vernietiging van de creativiteit
(Stacey,, 1996).

2.5.22.5.2 Diffuse macht, onduidelijke besluitvorming
Lindblomm (1959) beschrijft het strategievormingsproces als doormodderen ('muddling
through').. In complexe situaties is het niet altijd mogelijk de belangen van verschillende
betrokkenn actoren te (onder-)kennen. In plaats van doelen te stellen en daarvan de
benodigdee middelen af te leiden, kiest men er in deze situaties voor om doelen en
middelenn gelijktijdig te ontwikkelen. De consequenties daarvan zijn dat een goede
strategiee niet 'goed' is omdat deze leidt tot doelbereiking. Dat is immers onzeker. De
strategiee is 'goed' omdat er (voorlopig) voldoende draagvlak of steun voor bestaat. In de
(incrementele)) uitvoering van de strategie wordt maximale flexibiliteit gehanteerd,
omdatt verandering wordt aangebracht zodra omstandigheden dit vereisen. Ontwikkelingg is een stap-voor-stap proces. Nieuwe, radicale hervormingen worden niet
gemaakt.. Cohen, March & Olsen (1972) gaan nog een stap verder en beschrijven
organisatiess als georganiseerde anarchieën en het strategisch besluitvormingsproces als
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eenn garbagecan waarin iedereen van alles deponeert. In hun onderzoek onder
universiteitenn en overheden, troffen zij een complexe en diffuse hiërarchie aan. Deze
institutiess worden gekenmerkt door een verregaande vorm van participatie in
besluitvorming,, ambigue en overlappende roldefinities en functiebeschrijvingen en een
gebrekk aan gedeelde culturele waarden. Medewerkers en afdeÜngen hebben geen
duideüjkee doelen, macht is onduidelijk en onstabiel gedefinieerd en 'choices are often
avoided,, deferred, made by oversight, or never implemented' (in: Stacey, 1996, p 42).
Dee complexiteit van de problematiek is niet zozeer gelegen in de dynamiek van de
markt,, maar in de ambiguïteit van de 'oplossingstechnologie': wat is immers goed
onderwijs,, goede gezondheidszorg, goed openbaar bestuur? Deze organisaties zijn
verzamelingenn van deskundige, maar losse, autonome professionals en worden daarom
'anarchieën'' genoemd. Het besluitvormingsproces is willekeurig en wordt sterk bepaald
doorr het toeval: 'These studies have shown that where participation is widespread and
powerr equally distributed; where job assignments are unclear and hierarchies complex;
wheree values are not strongly shared; then we get sequences of choices diat depend
largelyy on chance' (in: Stacey, 1996, p 42).

2.66 Samenvatting en conclusies
Inn dit hoofdstuk hebben we in het strategisch discours vier typen strategieën
onderscheidenn op grond van twee dimensies. Enerzijds onderscheidden we een (sterke
off zwakke) oriëntatie op het doel, anderzijds een (eveneens sterke of zwakke) oriëntatie
opp de processen in organisatie. Dit onderscheid correspondeert met de verdeling in
ontwerp-- en ontwikkelingsbenadering uit het eerste hoofdstuk.
Vann strategieën met een sterke doeloriëntatie en zwakke procesoriëntatie hebben we
gezegdd dat een heldere strategieformulering op basis van externe informatie en een
internee beoordeling van bijvoorbeeld de prestaties van functionele gebieden een goede
basiss kan vormen voor besluitvorming over markt- en concurrentiestrategieën. Ze
gevenn duidelijk richting aan, waarop keuzes kunnen worden gebaseerd en coördinatie
vann inspanningen kan volgen en op basis waarvan (door terugkoppeling) bijstellingen
kunnenn plaatsvinden. Bovendien bestaat er veel onderzoek naar de formeel analytische
planningsmethodenn en zijn er tal van concrete instrumenten die kunnen dienen als
handvattenn voor de besluitvorming. De prescriptieve formeel analytische planning is de
variantt die we veel tegenkomen in organisaties. Kenmerkende fasen van strategische
planningg zijn: strategieformulering, implementatie van systemen en structuren,
uitvoeringg en evaluatie.
Vervolgenss is aangegeven welke nadelen zijn verbonden aan het formeel rationeelanalytischee perspectief op strategie. Eén daarvan is dat de strategische planning geen
rekeningg houdt met dynamische processen die een (technisch-economisch) rationeel
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formuleringsprocess beïnvloeden, zoals sociale processen en politiek in organisaties. In
ditt opzicht is de incrementele aanpak, waarin strategieën niet alleen in de top worden
bedacht,, maar ook (logisch) ontstaan uit de handelingspraktijk, een waardevolle alternatievetieve zienswijze. Mintzberg onderscheidt fasen in de besluitvorming (met daarin
verschillendee routines), maar deze fasen zijn niet per definitie opeenvolgend omdat
allerleii 'dynamische factoren' op de besluitvorming van invloed zijn. Aan de hand van
empirischh materiaal beschrijft Quinn (1991) hoe managers met initiatieven, besluiten en
proeftuinenn omgaan. Het proces van strategievorming is er een van ideeontwikkeling
enn vorming van draagvlak tegelijkertijd. Pas als het idee voldoende duidelijk is en op
voldoendee draagvlak kan rekenen in de organisatie, worden het geopenbaard en
geformaliseerd. .
Alss derde variant zijn we ingegaan op de leerprocessenstrategie. De belangrijkste boodschapp van dit discours lijkt te zijn dat het sociale processen zijn die een organisatie
(on)succesvoll maken. Het betreft hier strategische kerncompetenties die zijn
opgenomenn in de cultuur, de routines, het cognitieve schema, de tacit knowlegde van de
organisatie(-leden).. Tegenover de planningsmethodiek stelt de leerprocessenstrategie
hett begrip 'lerende organisatie'. Daarvoor dient men eikaars 'mentale kaders' te leren
kennen.. Een gemeenschappelijke taal te spreken om (in een onvoorspelbare omgeving)
tijdwinstt te boeken ten opzichte van de concurrent. Ook qua structuur dient een
organisatiee flexibel te zijn (even flexibel als de omgeving vereist). Een methode daartoe
iss te werken met overvloedigheid in functies, zo min mogelijk de doelen te
specificeren,, de verantwoordelijkheid daar neer te leggen waar dat nodig is, en te leren
lerenn door het expliciteren van routines van de organisatie. Volgens de O D dienen de
betrokkenenn veranderingsprocessen zelf te kunnen diagnosticeren en managen -waar
nodigg met behulp van een consultant. Over de organisatieontwikkeling wordt
opgemerktt dat zij geen aandacht heeft voor macht en politiek in organisaties (Von
Grumbkow,, 1991). Door zich teveel te richten op 'het goede in de mens', dreigen
machtt en politiek als essentiële veranderingsfenomenen uit de boot te vallen.
Inn de vierde variant is de aandacht voor doel en proces gering. Dat kan gemakkelijk
wordenn opgevat als de afwezigheid van strategische intenties en inspanningen op het
niveauu van het proces van strategieformulering of—vorming. Maar het kan ook worden
gezienn als een adequate reactie op ambigue, complexe en dynamische omstandigheden,
waarinn intuïtie (Stacey, 1996) en 'ondernemerschap' (Volberda & Elfring, 2001) een
centralee rol spelen. O m tot creativiteit te komen dienen organisaties tot de 'randen van
desintegratiee te naderen' (Stacey, 1996).
Conclusies Conclusies

O pp welke wijze kan het strategische discours een bijdrage leveren aan de vormgeving
vann unieke, dynamische en complexe veranderingsprocessen? Er lijkt sprake te zijn van
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eenn kakofonie van strategische opvattingen. Sommige auteurs (Schoemaker, 1993;
Bowmann & Hurry, 1993; Pfeffer, 1993; Chakravarthy & Doz, 1992) betogen dat er een
eindee moet komen aan de fragmentatie in het theoretische veld van strategisch
managementt en stellen voor concepten te integreren.
Eenn poging om integratie te bewerkstelligen is het type strategische vraagstelling te
differentiërenn op een onderliggende dimensie van helderheid/ambiguïteit en stabiliteitturbulentie.. Bij relatief heldere vragen en vragen van organisaties in relatief stabiele
markten,, kunnen de strategische planningsschool en andere opvattingen uit de
ontwerpbenaderingg uitkomst bieden. Bij turbulente markten en ambigue vraagstukken,
diee bijvoorbeeld meer politiek zijn bepaald, kunnen de scholen uit de
ontwikkelingsbenaderingg oplossing bieden die de nadruk leggen op innovaties,
leerprocessenn en het ontwikkelen en inzetten van kerncompetenties. Hier wordt dus
gekozenn voor een overkoepelende, grofmazige contingente aanpak.
Eenn tweede mogelijkheid is de veelheid van denkrichtingen en strategische
perspectievenn als complementaire visies (concepten, heuristieken) te beschouwen (cfr
Chakravarthyy & Doz, 1992). Elfring & Volberda (2001) suggereren bijvoorbeeld dat
denkerss over de inhoud van de strategie ('strategy content') en het
strategievormingsprocess ('strategy process') complementair aan elkaar zouden kunnen
zijn.. Ontwerp- en ontwikkelingsparadigmata, -diagnostiek, -interventies en dergelijke
zoudenn elkaar in een complex veranderingsproces kunnen ondersteunen. Schoemaker
(2001)) betoogt in dezelfde lijn dat de 'design school' en de positioneringschool de
inhoudd zouden kunnen dekken, en dat deze kunnen worden aangevuld door
benaderingenn die de politieke verhoudingen en de leeraspecten van strategisch
managementt benadrukken.
Aann de andere kant is er een aantal auteurs dat pleit voor het behoud van de huidige
pluriformiteitt in het strategische gedachtegoed. Regnér (2001) betoogt dat strategisch
managementt een multidimensionele, multiperspectieve benadering vraagt, waarin de
diversee aspecten van complexe vraagstukken gevangen kunnen worden. Hoe
complexerr een vraag is, hoe zinvoller het is om eclectisch gebruik te maken van
verschillendee perspectieven. 'A strategy process could involve all sorts of complexities
and,, thus, rationality's and therefore it does not make sense tot analyze it according to a
singlee rationality view' (Regnér, 2001, p 47). Ook Cooper (2001) betoogt dat elke
schooll weliswaar verschillende methodieken gebruikt en andere onderzoeksvragen stelt
dann de andere scholen, maar dat al deze vragen (potentieel) relevant zijn voor een goed
begripp van het strategievraagstuk van organisaties. Interessant is dat hij vervolgens
aangeeftt dat pluriformiteit kennisvermeerdering niet in de weg staat, maar juist
faciliteert. .
Volgenss Feyerabend is eerder uniformiteit in het paradigma dan de paradigmatische
pluriformiteitt een belemmering voor kennisvermeerdering: 'any method that encou-
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ragee uniformity is a method of deception. It enforces an unenlightened coriformism, it
resultss in the detonation of intellectual capabilities (Feyerabend, 1975, p 45). Behalve
epistemologischee argumentatie is hiervoor ook empirische evidentie beschikbaar (Bailey
&& Johnson, 2001). Volgens Cooper verkeert het onderzoek naar management van
complexee strategische veranderingen in een 'pre-paradigmatisch stadium' (Rumelt e.a.,
1994):: 'Viewed in isolation, each (...) school remains inchoate, as if they were
unconnected,, rather than varying aspects of a common phenomena (Cooper, 2001, p
89).. De diverse benaderingen van de verschillende strategische scholen moeten ook in
onzee optiek worden opgevat als verschillende perspectieven die de diverse aspecten van
eenn veranderingsvraagstuk blootleggen. De meervoudige kijk brengt de complexiteit
vann het vraagstuk doeltreffend aan het licht, daar waar een mono-perspectief een
veelheidd van aspecten over het hoofd dreigt te zien.
Niett de veelheid van strategische perspectieven, maar het ontbreken ervan en de
dominantiee van één perspectief zou de werkelijke belemmering voor een effectieve
aanpakk van unieke, dynamische en complexe veranderingsvraagstukken kunnen
vormen.. Complexiteit dient met complexiteit tegemoet te worden getreden. Het
wederzijdss erkennen van verschillen in benaderingen maakt het mogelijk de
veelzijdigheidd van het vraagstuk dieper te doorgronden. Daarbij is de veronderstelling
datt zware heuristieken een doorslaggevend antwoord kunnen geven, maar dat in
unieke,, complexe en dynamische gevallen geen zware heuristieken voorhanden zijn en
hett veranderingsproces meer gediend is met een verdergaande probleemverkenning
doorr verschillende strategische zoeklichten simultaan te hanteren en een incrementele
benaderingg toe te passen 'where the strategie actors, while experimenting and
discovering,, learn by doing' (Kirjavainen, 2001, p 173). Daarop komen we in het zesde
hoofdstukk terug. In dit hoofdstuk hebben we laten zien welke algemene
wetmatighedenn en heuristieken zoal in het strategisch discours beschikbaar zijn en
voorall tot welke fundamentele verschillen in veranderaanpakken dit leidt. In de
volgendee hoofdstukken zullen dit beschrijven voor de andere systeemperspectieven van
dee organisatie en voor de benadering van organisatie als geheel van sociale processen.
Samengevatt kunnen we beide strategiebenaderingen naar hun onderscheidende
paradigmaa als volgt in ons schema positioneren. Centraal bij de ontwerpbenadering van
strategiee staat het Plan. Bij de ontwikkelingsbenadering de Visie.
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Ontwerpbenadering g
vann strategie
Strategieformulering g
Formeell analytisch
Rationeell economische rationaliteit
Doelen n
Plannenn en begroten
Controle,, coördinatie, beheersing,
prioriteiten n
Vann buiten naar binnen
Taakk van de top
Rolll down naar functionele
deelgebieden n
Gerichtt op productiviteit en efficiency
Prescriptief f
Denkenn en doen gescheiden
Toekomstt is voorspelbaar
Strategiee implementeren
Lineariteit t
Uniformiteit t
Weerstandd overwinnen
Formaliseren n
Concretee doelen
'Shareholders' '
'Lean'' en 'mean'
Lerenn op resultaat
Implementatie e
Goedd is volgens norm
Strategiee als'Plan'

Ontwikkelingsbenadering g
vann strategie
Strategievorming g
Visieontwikkelingg (wie willen we zijn)
Vergrotingg leervermogen
Intuïtiee als signaal
Socialee processen als uitgangspunt
Sociaall politieke rationaliteit
Vann binnen naar buiten
Taakk van betrokkenen
Onderhandelen n
Inzichtt ontwikkelen; probleemherkenning
Descriptief f
Denkenn en doel eenheid
Toekomstt is niet voorspelbaar
Strategiee ontstaat
'Timing',, vertraging, versnelling
Circulariteit t
Weerstandd benutten
Behoudd van flexibiliteit
Ruimee doelen
Transactionelee omgeving
Redundantie e
Lerenn op waarden, mentale kaders
'Becoming' '
Goedd is naar overeenstemming
Strategiee als 'Visie'

Tabel2.4.3Tabel2.4.3 Ontwerp- en ontwikkelingsbenadering van strategie
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Notenn hoofdstuk 2
1.. Zij spreken van doelmatigheid (efficiency), waar mijns ziens doeltreffendheid (effectiviteit) wordt
bedoeld. .
2.. Letterlijk: 'a coherent, unifying and integrative pattern of decisions.'
3.. Mintzberg, Fives P's, 1991, p 13.
4.. 'The crucial psychological, power and behavioral relationships in strategy formulation.' Quinn in:
Strategyy Process, 1991, p 97.
5.. Idenburg, Bossa nova in strategieontwikkeling, ESB, 22-4-1992, p 399.
6.. 'Patterns developed in the absence of intentions'.
7.. De term logisch betekent hier pragmatisch of opportunistisch.
8.. De concurrentie-intensiteit wordt bepaald door het aantal, de omvang en de sterkte van de
concurrenten,, het groeipotentieel van de markt, de hoogte van de vaste kosten, de mogelijkheden voor
productdifferentiatiee en diversiteit van de rivalen.
9.. De dreiging van nieuwe toetreders wordt onder meer bepaald door de schaalgrootte; de sterkte van
gevestigdee namen of merken; de toegang tot distributiekanalen en de kostenvoordelen van bestaande
rivalen. .
10.. De substituut-dreiging wordt bepaald door de relatieve prijs/kwaliteitsverhouding van vervangende
productenn en de houding van afnemers jegens het substituut.
11.. De macht van leveranciers en afnemers wordt bepaald door de mate waarin zij uniek zijn (jobbers
versuss co-makers).
12.. Voorbeelden van kwalitatieve methoden zijn spelmethoden, brainstorm, Delphi-methoden, politieke
risicoanalyse.. Kwantitatieve methoden zijn lineaire trendanalyse en regressie-analyse.
13.. Camall (1993) noemt people, marketing, finance, operations/service en business.
14.. Met de uitwerking van plannen in programma's (medium range programming) wordt een
'gedetailleerdee coördinatie van activiteiten beoogd.'(Van Cauwenberg & Van Robaaeys, 1986, p 71)
15.. Geciteerd in Wissema, 1989, p 27.
16.. Geciteerd in Batelaan, 1993, p 80.
17.. Geciteerd in Batelaan, 1993, p 83.
18.. Geciteerd in Batelaan, 1993, p 81.
19.. De diagnose hoeft geen formele, expliciete routine te zijn. Formele diagnose vindt meestal plaats bij
hanteerbaree problemen, zelden of nooit bij acute crises en kansen.
20.. Volgens de planningsliteratuur bestaat de selectiefase uit de opeenvolging van drie routines: het bepalen
vann de criteria, het bepalen van de consequenties in termen van de vastgestelde criteria en het maken van
dee keuze.
21.. Tijdens de screening reduceert men een groot aantal opties tot een overzichtelijk aantal. Bij de
evaluatiekeuzenn zijn drie subroutines betrokken: judgement (oordelen) bargaining (onderhandelen) en
analysess (feitelijke beoordeling).
22.. Mintzberg e.a. onderscheiden drie communicatieve subroutines: exploratie, onderzoek en verspreiding
vann informatie. Opvallend is dat de onderzoeksroutine in het strategische besluitvormingsproces in hoge
matee berust op informele, verbale communicatie.
23.. Procesbeperking hebben te maken met de timing van actie, de coördinatie van handelingen, het
ordenenn van processtappen, het creëren van bewustzijn, het ontwikkelen van consensus, selectie en
trainingg van mensen en dergelijke (Quinn, 1991, p 104).
24.. Men kan experimenteren met gedeeltelijk nieuwe benaderingen zonder het functioneren van de hele
organisatiee op spel te zetten.
25.. Als hardnekkige tegenstanden weerstand blijven bieden, wordt op een bepaald moment besloten hen
naarr minder invloedrijke posities te verschuiven of aan te sporen te vertrekken (Nadler, 1999).
26.. Een desinvestering wordt bijvoorbeeld omschreven als een 'concentratie op de kracht van de
organisatie.'' WAO-problematiek als het 'accepteren van maatschappelijke verantwoordelijkheden.'
28.. Uit een studie onder beursgenoteerde en particuliere bedrijven in Japan, de VS, Frankrijk, GrootBrittanniëë en Nederland, blijkt dat de topman steeds korter aanblijft. In de VS gaat deze gemiddeld 4 jaar
mee,, in Europa 2,75 jaar. In Nederland en Japan 2,5 jaar. Wereldwijd zit slechts 28% langer dan vijfjaar.
Driejaarr geleden was dat nog 37%. N R C Handelsblad, 4 december, 2002, p 16.
28.. In: Foss, 2001, ibidem, p 107.

mm

STRATEGIE:: OMGAAN MET DE OMGEVING

29.. Idem.
30.. Idem.
31.. Routines zijn 'commonly accepted practices that are so ingrained in everyday life that they are taken
forfor granted by the player. Indeed, to question them is to activate disbelief or stony glances. We have
alwayss done it this way.' 'Let's not tamper with an implementation process that works' (Argyns, 1992, p
133). .
32.. a. Vermijd verlegenheid of bedreiging, b. doe alsofje niets vermijdt, praat niet over a en b terwijl het
gebeurtt en bespreek niet de onbespreekbaarheid (Argyris, 1992, p 134).
33.. French & Bell, 1984, p 94.
34.. Levy & Merry, 1986, p 172.

Ï9P P

VERANDERINGG & CULTUUR

'Winnie-de-Poehh is op weg naar de verjaardag van Iejoor.
Naa een poos krijgt hij honger: 'Dus ging hij zitten en maakte
zijnn potje met honing open. 'Wat een geluk toch, dat ik dit
juistt bij me heb!' zei hij. 'De meeste beren zouden er niet aan
gedachtt hebben om op zo'n wanne dag een hapje van 't een
off ander mee te nemen op de wandeling.' En hij begon te
eten.'Laatt eens kijken,' dacht hij, terwijl hij het potje schoon
uitlikte,, 'wat was ik ook al weer van plan? O ja, er was iets
mett Iejoor!' En plotseling herinnerde hij het zich weer en, O
schrik,, nu had hij Iejoors verjaardagspresentje opgegeten! Nou
ja,, gelukkig had hij de pot nog...'
BenjaminBenjamin Hqff, Tao van Poeh, 1986

ék k
tpp ^ VERANDERING &
11 CULTUUR
Doell van veranderingsmanagement is dat nieuwe inzichten, eisen of werkwijzen onderdeell gaan uitmaken van de organisatie. Behalve veranderingen in de strategie van de
organisatie,, dienen veranderingen ook worden geïntegreerd in de cultuur. In dit hoofdstukk bespreken we enkele benaderingen van organisatiecultuur in samenhang met veranderingsprocessen.. Ook hier geldt dat cultuur een perspectief, een wijze van kijken is
enn geen element 'an sich'. Enerzijds is het cultuurperspectief bruikbaar bij het inrichten
enn vormgeven van veranderingsprocessen, bijvoorbeeld in de vorm van weerstand
tegenn verandering. Anderzijds is 'de' cultuur soms object van verandering, als men een
veranderingg van attitude, stijl, assumpties beoogt. Ook hier zullen we het discours over
organisatiecultuurr verdelen naar verschillen in concepten, heuristieken en praktijken
vann de twee paradigmata. Van elk paradigma worden illustraties gegeven die ons
kunnenn helpen bij de opbouw en toepassing van het procesmodel. Doel van deze
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beschrijvingg is de dubbele ordening te illustreren, niet om volledigheid of actualiteit na
tee streven.

3.11 Culturen in kaart
Dee populaire belangstelling voor cultuur in organisaties breekt definitief door in de
eerstee helft van de jaren tachtig (Wentink, 1998). Hoewel het onderzoek naar
organisatieculturenn al ettelijke decennia aan de gang is (Jacques, 1951; Parsons, 1951;
Bergerr & Luckmann, 1967; Geertz, 1973) dringt in die tijd het begrip door in de
managementliteratuur.. Studies naar de 'zachte succesfactoren' van organisaties van
Kanterr (1983), Burns & Nelson (1983), Deal & Kennedy (1982) en Peters & Waterman
(1985)) hebben daaraan in belangrijke mate bijgedragen. Volgens Peters & Waterman
onderscheidenn 'excellente ondernemingen' zich vooral op cultuurfactoren van minder
excellentee organisaties. De overlevingskracht van bedrijven wordt toegeschreven aan
socialee coherentie in het bedrijf, met de uniforme cultuur van de hevig concurrerende
Japansee ondernemingen als lichtend voorbeeld (Burnes, 2000; Quinn & Cameron,
1999).. Volgens Peters & Waterman is het geloof in de ondernemingsmissie en de sterk
gevoeldee eendracht vooral een gevolg van een informeel beheersingsproces van het
management,, waarin men appelleert aan niet-rationele aspecten als inzet, autonomie en
ondernemerss geest.
Rationeell beheersingsproces
Analyseren n

Informeell beheersingsproces
Observeren

Plannen n

Interactie

Specificeren n

Testen
Communiceren

Controleren n

Proberen, mislukken, leren

Verklaren n

Bijsturen
Veranderen

TabelTabel 3.1.1

Rationele versus informele

beheersing (Sanders en Neuijen,

1992)

Dezee succesopvatting is later door diverse auteurs gerelativeerd en bekritiseerd.
'Excellentee bedrijven' leiden tot elitarisme, korte termijn denken en burned owf-managers
(Kanter,, 1983). Aan deze culturen kleven morele bezwaren (Berg, 1988; Ekvall, 1989).
Bovendienn werden ook deze bedrijven in een latere fase geconfronteerd met grote
moeilijkhedenn en continuïteitsproblemen. Organisaties met sterke culturen blijven dus
niett succesvol in lengte van dagen (Kotter & Heskett, 1992). Sommige auteurs
concluderenn daaruit dat gedivergeerde culturen 'sterker' zijn dan uniforme, coherente
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culturenn (2de: Janssen & Steyaert, 2001).

3.1.13.1.1 Een definitie
Hoewell men kanttekeningen kan maken bij het discours over 'succesculturen' is
nietteminn de interesse voor de 'onzichtbare kracht' in organisaties definitief gewekt.
Veell managers beseffen dat 'waarden' en 'normen' in de organisatie ook van invloed
zijnn op de prestaties van organisaties. Maar is cultuur wel te herleiden tot 'waarden en
normen'?? En op welke wijze zijn deze dan verbonden met prestaties van organisaties?
Enn zijn die verbanden wel beïnvloedbaar? Wat is überhaupt cultuur? Volgens Mijs
(1992)) wordt onder cultuur verstaan symbolen, helden, waarden, 'corporate identity',
mythen,, verhalen, symbolische producten, logo's, basisassumpties, gedragscodes,
gedrags-praktijken.. Kroeber & Kluckhohn (1952) telden ruim vijftig jaar geleden al
meerr dan honderd definities van het begrip cultuur. Wentink (1998) verzucht dat
'eensgezindheidd over dit onderwerp ver te zoeken is'. En volgens Martin & Frost (1996)
iss het wetenschappelijk onderzoek naar organisatiecultuur 'chaotisch, onsamenhangend
enn vol tegenstrijdigheden'. In deze studie willen we cultuur, net als de andere systeemaspecten,, vooral opvatten als een perspectief, als een uitsnede van de werkelijkheid die
uiteindelijkk wel de werkelijkheid bepaalt (Wierdsma, 1999). We vinden het dus minder
vann belang te weten wat een cultuur is (het an sich, Nietzsche, 1984, p 763), maar zijn
voorall geïnteresseerd in verschillende opvattingen (discours) over hoe een cultuur
functioneertt en de rol van cultuur in veranderingsprocessen (zie ook: Berg, 1988).
Volgenss Hofstede (1991) is de bedrijfscultuur de collectieve mentale programmering die
eenn categorie mensen onderscheidt van andere groepen. Daarmee benadrukt hij de
cognitievee invalshoek van cultuur, de identiteit die een cultuur genereert en de sociale
overdrachtt van de cultuur. Met deze historische en sociale benadering van cultuur (als
identiteit)) zijn wij het eens (zie ook: Selznick, 1957). Dat geldt echter niet voor de
inperkingg van cultuur tot mentale programmering. Daardoor komen andere (im)materiëlee manifestaties van cultuur niet tot uitdrukking, zoals de kleding die mensen
dragen,, de inrichting van het gebouw of de 'emotionele structuur' van organisaties
(Baum,, 1987). Allaire & Firsirotu (1984) geven in hun overzichtartikel van
antropologische,, sociologische, psychologische en organisatiekundige cultuurbenaderingenn aan dat de functie van organisatieculturen betrekking heeft op processen van
internee integratie (organisatie) en externe adaptatie (strategie). De 'cognitieve school'
ziett cultuur vooral als een 'system of knowledge, of learned standards for perceiving,
believing,, evaluating and acting' (Allaire & Firsirotu, 1984, p 198). De functie daarvan is
internee integratie: 'Policies tacitly and gradually concocted by groups of people for the
furtherancee of their interests, and contracts established by practice between and among
individualss tot organize their striving into mutually facilitating equivalence structures
(Wallace,, 1970).' De socioculturele school daarentegen, beziet de organisatiecultuur
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voorall als een aanpassingsproces aan de externe omgeving. 'Organizations (...) adapt to
environmentall characteristics (...), act upon their enacted environments (Pfeffer &
Salancik),, or are elected in or out of existence by ecological circumstances' (in: Allaire &
Firsirotu,, 1984, p 201).
Volgenss Schein (1992) en Pettigrew (1979) vormen oplossingsstrategieën van leiders in
dezee processen van interne integratie en externe adaptie een belangrijk fundament voor
dee organisatiecultuur. In de jonge jaren van de organisatie worden oplossingen, ideeën,
waardenn en normen nog expliciet gehanteerd. Naarmate de organisatie ouder wordt,
wordenn ze tot routines (onbewuste gewoonten en standaarden) en staat vaak niemand
err nog bewust bij stil. Zo kan het gebeuren dat de cultuur het gedrag in een organisatie
bepaalt,, zonder dat de medewerkers zich dit bewust zijn. Men heeft de cultuur
geïnternaliseerd,, is zelf onderdeel van de cultuur geworden en produceert de cultuur
doorr het handelen (enactment). Silverman (1970) accepteert maar nuanceert tevens deze
visiee door eraan toe te voegen dat 'present participants continually shape and reshape
thee pattern of expectations by means of their actions. For as they act they validate, deny
orr create prevailing definitions of the situation (...) (Silverman, 1970, p 196). Men kan
cultuurr dus beschouwen als een historisch en actueel proces van enactment dat houvast
biedtt in processen van interne integratie en externe adaptatie, waardoor de onzekerheid
vermindertt en tijd en creativiteit kan worden vrijgemaakt voor het oplossen van
nieuwe,, complexe vraagstukken. De functie van cultuur is stabiliserend en richtinggevend. .

3.1.23.1.2 De schillen van de cultuur
Inn het cultuurdiscours worden diverse perspectieven gehanteerd om culturen te
beschrijven:: als processen van betekenisgeving, als gedragspatronen, als onbewuste
schemata,, maar ook als waarneembare praktijken en artefacten. De cultuur heeft
blijkbaarr vele gedaanten. Bij wijze van metafoor kan worden gezegd dat de cultuur als
eenn 'ui' in lagen is opgebouwd, met een zichtbare buitenkant waaronder steeds diepere
lagenn verborgen gaan. De veronderstelling is dat de buitenste culturele lagen
gemakkelijkerr te beïnvloeden zijn dan de lagen dichter bij de kern.
Inn deze optiek bestaat de buitenrand van de cultuur uit symbolen. Voorwerpen, woorden
off handelingen die uitdrukken wat de organisatie wil zijn of wil betekenen.
Symbolischee zeggingskracht hebben bijvoorbeeld de huisvesting van een bedrijf, de
bedrijfskleding.. Voorbeelden van symbolische acties zijn het uitreiken van prijzen aan
medewerkers,, nieuwe logo's, campagneslogans.
Moeilijkerr direct waar te nemen en te veranderen is de mythologie van de organisatie.
Datt zijn clusters van verhalen over (anti-)helden uit de organisatie, die in essentie
weergevenn wat men als (on-)wenselijk gedrag beschouwt. Het gaat hier om gedragsmodellen.. Voorbeelden zijn oprichters van organisaties, onderzoekers die grootse
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prestatiess hebben verricht, mensen die gedurfde stunts uithaalden.
RituelenRituelen worden verricht omwille van zichzelf en verwijzen naar iets essentieels of
sacraalss (Van Doorn & Lammers, 1976). Rituelen zijn verbonden aan gedragspatronen
(Douglas,, 1973) en onderstrepen machts- en invloedsverhoudingen. Voorbeelden zijn
introductierituelenn of de wijze waarop men conflicten hanteert (Swanink, 1991).
WaardenWaarden hebben een dichotoom karakter. Organisatieleden ondenen hieraan hun
oordelenn over wat zij goed/slecht, mooi/lelijk, nuttig/onnuttig, normaal/ abnormaal,
rationeel/irrationeell vinden. Voorbeelden van sterk waardegedreven organisaties, zijn
pioniers-- of zendingsorganisaties zoals 'Artsen zonder grenzen'. Waarden zijn moeilijk
tee beïnvloeden.
Dee allerdiepste waarden, waarover geen twijfel bestaat, noemt Schein 'basic assumptions'.
Hett zijn eerder vaste aannames of grondbeginselen geworden, die 'ononderhandelbaar'
zijn.. Men kan begrip opbrengen voor, maar oneens zijn met andermans waarden. Het
betwijfelenn van basic assumptions is bijna niet mogelijk (Beek, 1999; Bögels & Van
Opperen,, 1999).
Samengevatt kunnen we stellen dat cultuur beschouwd kan worden als een
gemeenschappelijkk erfgoed van een groep met een betekenisgevend karakter. Deels is
ditt erfgoed materieel, deels is het immaterieel, symbolisch of spiritueel. Veel van het
geestelijkee erfgoed is on- of voorbewust, en tegelijkertijd zijn wij er van top tot teen
meee doordrenkt. De cultuur is gericht op interne integratie en externe adaptatie
(Mintzberg,, 1991; Schein, 1992, 2000, 2001; Van Muijen, 1996). De functies van de
cultuurr hierin zijn: standaardisatie van probleemoplossing en onzekerheidsreductie
(Hampden-Turner,, 1994). De cultuur kan direct waarneembaar zijn in de vorm van
symbolenn en verhalen, of diep verholen zijn in het 'binnenste' van de organisatie door
onbewustt werkende waarden en assumpties. Gezien de stabiliserende en angstreducerendee functies is het niet moeilijk te begrijpen dat de cultuur in veel
veranderingsprocessenn eerder als obstakel optreedt dan als katalysator (Mijs, 1992;
Wentink,, 1998).

3.22 Weerstand tegen verandering
Weerstandd tegen verandering treedt op bij praktisch elke substantiële verandering
(Quinn,, 1991). Als een verandering leidt tot drastische personele, technologische of
organisatorischee wijzigingen, is het begrijpelijk dat weerstand ontstaat. Maar soms is het
feitt dat een status-quo wordt doorbroken al voldoende aanleiding. Kurt Lewin heeft als
eenn van de eersten het psychoanalytische begrip 'weerstand' (Abwehr) vertaald naar
organisaties.. Volgens Lewin streven mensen naar het behoud van een psychologisch
evenwicht.. Dit evenwicht is bestand tegen kleine schokjes, maar wordt de druk van
buitenaff te groot, dan ontwikkelt men psychologische tegenkrachten ofwel 'weerstand
tegenn verandering.' Weerstand heeft als functie het behoud van evenwicht. In dit
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stabiliserendee karakter schuilt tevens de overeenkomst met de organisatiecultuur
(Schein,, 2001). Door hun onzekerheidsreducerende en richtinggevende karakter zijn
organisatiecultuurr en weerstand meer gericht op stabilisering en continuering van de
status-quoo dan op vernieuwing.

3.2.13.2.1 Herkennen van weerstand
Zoalss gezegd kunnen veranderingen het evenwicht in organisaties danig verstoren. Men
kann onderscheid maken in psychologische, sociale, culturele en organisatorische
verstoringenn (Van den Nieuwenhof, 1996). Een belangrijke psychologische factor is de
angstt voor het onbekende: staat mijn baan op de tocht? Moet ik ander werk gaan
verrichten?? Ben ik opgewassen tegen het nieuwe werk? Verlies ik status, rechten,
privileges?? Geassocieerde negatieve ervaringen uit het verleden spelen daarbij een rol
(Beek,, 1999; Bögels & Van Opperen, 1999). Negatieve ervaringen zullen de angst voor
veranderingg versterken en de weerstand doen toenemen. De intensiteit van de weerstand
correleertt met de intensiteit van de onderliggende gevoelens van angst of onzekerheid
(ziee paragraaf 3.4.3). Er is een groot verschil tussen morrend een bevel accepteren (lage
weerstand)weerstand) en de vakbond inschakelen om een staking te organiseren (hoge weerstand).
eenn klassieke studie van psychiater Kübler-Ross (1969) wordt sterke weerstand
beschrevenn als het doorleven van een rouwproces met als fasen: ontkenning, woede,
marchanderen,, bedroefdheid en geleidelijk aan aanvaarding. Maar niet alle
uitingsvormenn van weerstand hoeven noodzakelijk sterk te zijn. Een 'nuchtere' reactie
zoalss 'Laten we met beide benen op de grond blijven staan' of 'Daar hebben we op dit
momentt geen tijd voor', 'Het hoort niet tot de prioriteiten', kunnen ook vormen van
weerstandd zijn.
Eenn tweede vraag is hoe weerstand zich uit. Verandering gaat niet altijd gepaard met
duidelijkk zichtbare weerstand. Duidelijk herkenbare weerstandsvormen zijn wellicht
onaangenaam,, maar bieden tenminste het voordeel dat ze in de openbaarheid afspelen.
Anderee vormen van weerstand zijn moeilijker te herkennen. Dat is bijvoorbeeld het
gevall als de kwaliteit van het product daalt, het aantal ziektemeldingen toeneemt, het
verloopp toeneemt, geruchten de ronde doen of formele toezegging worden gedaan
zonderr dat actie erop volgt. Weerstand kan dus diffuus zijn, onduidelijk te herkennen
(maarr niettemin grote gevolgen hebben voor de organisatie) maar ook manifest, wat
somss confronterender is, maar wel mogelijkheden biedt ermee om te gaan en
oplossingenn te vinden. Lage en diffuse vormen van weerstand zijn lastig te hanteren
(Balogunn & Hope Hailey, 1999). Er is niemand die openlijk reageert tegen een
voorgesteldee verandering. Er is geen verzet. Desalniettemin wordt de verandering niet
geaccepteerd,, wat leidt tot een onzichtbaar niet-accepteren. Men laat de voorgestelde
werkwijzee liggen, besteedt er geen aandacht aan, andere zaken gaan voortdurend voor
(Scott-Morgan,, 1984).
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3.2.23.2.2 Weerstand en het veranderingsproces
Veranderingsprocessenn kunnen het bestaande evenwicht verstoren, onlust of angst
veroorzakenn en leiden tot weerstand. Hieruit volgt dat, indien veranderingsprocessen
goedd worden ingericht, er minder angst zou zijn of dat angst niet wordt omgezet in
weerstand.. Deze conclusie vinden we terug in onderzoek van onder meer Wissema e.a.
(1991)) en Boonstra (2001). Wissema e.a. concluderen uit casestudies dat de
veranderingsbereidheidd (de afwezigheid van weerstand, zich willen inzetten als een
anderr het initiatief neemt) positief wordt beïnvloed door een zekere gewenningstijd,
goedee voorbereiding en duidelijke doelstellingen, goede informatie en communicatie,
flexibiliteitt in het veranderingsproces, enkelvoudige verandering en geen gedwongen
ontslagenn (zie onderstaande tabel).
Lagee veranderingsbereidheid

Hogee veranderingsbereidheid

Geen tijd om aan de verandering te
wennen n

EE is een zekere, beperkte gewenningstijd

Door een gebrekkige voorbereiding
moett er veel worden geïmproviseerd

Err is een goede voorbereiding

Informatie is onduidelijk of niet aanwezig

Err is een goede communicatie of
informatie e

Alles ligt al vast en medewerkers kunnen
geenn invloed uitoefenen op het proces

Err kan 'tijdens de rit' worden bijgestuurd

Er spelen meerdere grote veranderingen
tegelijkertijd d

Err is slechts één ingrijpende verandering
gaande e

Er is onzekerheid of er ontslagen zullen
vallen n

Err is de verwachting dat er geen
gedwongenn ontslagen zullen vallen

Er is onzekerheid over het waarom van
dee verandering.

Err is een duidelijke veranderingsdoelstellingg geformuleerd

TabelTabel 3.2.1 Factoren die de veranderingsbereidheid beïnvloeden (Wissema e.a., 1991)

Oorzakenn voor een lage veranderingsbereidheid kunnen worden teruggebracht tot een
gebrekk aan 'psychologische veiligheid' (Schein, 2001) en gevoel van machteloosheid
vann de medewerkers. Lage veranderingsbereidheid ontstaat door onduidelijke
communicatiee over de urgentie, noodzaak en doel van de verandering. De ervaren
machteloosheidd van medewerkers neemt toe, naarmate participatiemogelijkheden
afnemenn (Guba & Lincoln, 1989). Werkman e.a. (2001) trekken een vergelijkbare
conclusiee op basis van Nederlands onderzoek (Werkman, Boonstra & Bennebroek
Gravenhost,, 2001): 'Er blijkt een directe relatie te bestaan tussen steun voor de
veranderingg met allerlei kenmerken van het veranderingsproces zoals helderheid over
doell en aanpak van de verandering, spanning tussen groepen, timing, communicatie,
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aandachtt voor het creëren van draagvlak en de rollen van veranderingsmanagers en
leidinggevenden.'' In organisaties waar geen knelpunten bestaan en waar het
veranderingsprocess handig wordt aangepakt, is de steun en inzet voor veranderen hoog
enn doen zich nauwelijks barrières voor, aldus Werkman.
Behalvee het 'handig georganiseerde veranderingsproces' is ook de inhoud van de
veranderingg van grote invloed op de veranderingsbereidheid. Of veranderingen
inhoudelijkk als bedreigend worden ervaren, hangt vooral samen met de bedreiging van
belangenbelangen van (groepen) werknemers. Sommige mensen hebben baat bij voorgestelde
veranderingen.. Er ontstaan bijvoorbeeld kansen voor ontplooiing, carrière te maken,
machtt te vergroten (Burnes, 2000; Guba & Lincoln, 1989). Niet zelden geldt dit voor
dee (verander-)managers zelf (Janssens & Steyaert, 2001). Omgekeerd zijn er groepen die
geenn baat (menen te) hebben bij de verandering. In de strijd om schaarse middelen
(kennis,, geld, mensen) veroorzaken de veranderingen voor hen ongewenste
verschuivingenn in de status-quo (Ten Bos, 1995; Nathans, 1994). Veranderingen zijn
duss ook politieke processen waarin het machtsevenwicht wordt verlegd. We zullen deze
driee aspecten hieronder aan de orde laten komen: verandering als communicatief
proces,, als participatief proces en als een politiek proces.
VeranderingVerandering als een communicatief proces
Eenn speciale rol bij het verminderen van weerstand tegen verandering lijkt te zijn
weggelegdd voor de communicatie tijdens het veranderingsproces (Van Woerkom,
1999;; De Caluwé e.a., 2000; Augustine, 2000). Dit onderwerp zal in hoofdstuk vijf
uitgebreidd worden behandeld. Over het belang en de noodzaak van goede
communicatiee bij veranderingsprocessen bestaat slechts bij weinig auteurs twijfel.
'Communicatiee blijkt (...) hét grote probleem te zijn bij veranderingsprocessen (...).
Informatiee vóór en tijdens het proces dient meer te zijn dan alleen het rondsturen van
schriftelijkee informatie. Aan de top blijkt men te denken dat, als men zelf een duidelijk
overzichtt heeft over het waarom en hoe van de veranderingen, en men dit op goede
wijzee communiceert, dat daarmee deze inzichten zijn overgedragen op de werknemers'
(Wissemaa e.a., 1991, p 75). Te vaak komt het voor dat het management vooral
antwoordd geeft op eigen vragen, en niet ingaat op de vragen die leven in de organisatie
(Lange,, 1988). Of men informatie achterhoudt: 'omdat de tijd er nog niet rijp voor is'
off 'omdat er nog niks te communiceren valt'. Hoewel het management meestal wel
weett dat communicatie van essentieel belang is, wordt het toch op een laag pitje gezet.
Eenn reden is dat managers worden geconfronteerd met toenemende drukte en voor de
moeilijkee opgave staan hun mensen een slechte boodschap te brengen. De neiging
bestaatt dan om zaken heen te gaan draaien en niet te laten weten hoe zaken er
werkelijkk voorstaan (Kets de Vries & Balazs, 1996). Sommige managers vermijden de
emotionelee reacties van medewerkers (Conger, 2000). Men trekt zichzelf terug en richt
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allee energie op de technische aspecten van de veranderingen.
Err blijken in dit discours verschillende opvattingen te bestaan over wat goede communicatiee is. Enerzijds doelt men op adequate informatievoorziening, met aandacht voor
eenn goede timing van de informatie, heldere en duidelijke informatie, het effectief
bereikenn van doelgroepen. Veel onzekerheid over de inhoud van de verandering kan
relatieff eenvoudig worden opgelost door heldere informatie. Als niet duidelijk wordt
gemaaktt wat de doelen van de verandering zijn en wat de visie van het management is
opp de organisatie, laat men werknemers achter in onzekerheid. Helderheid, timing,
feedbackk en aansluiten bij de vragen die leven zijn de trefwoorden van dit discours.
Dezee opvatting kan worden getypeerd als een ontwerpbenadering.
Aann de andere kant wordt onder communicatie de kwaliteit van het sociale proces
verstaann met daarin aandacht voor emoties, wederzijds vertrouwen en samenwerking
omm het veranderproces gezamenlijk vorm te geven (Isaacs, 1999; Schein, 1987).
Communicatiee waarin oprechtheid, geloof, inspiratie, energie doorklinkt vergoot de
impactt en daarmee de kwaliteit en effectiviteit van de communicatie. 'Alle media
waarbijj er sprake is van overwegend éénrichtingsverkeer (...) zijn nodig en functioneel,
maarr beperkt effectief waar het gaat om het mobiliseren van veranderingsgezindheid en
hett laten ontstaan van een gevoel van eigendom' (Frantssen & Wetzels, 2001, p 20).
Menn kan veiligheid bieden door een overtuigende positieve visie, coaching,
opleidingenn 'on the job', praktijkbijeenkomsten, feedback, rolmodellen en
ondersteuningsgroepenn (Schein, 2001). 'Supporting openness, reducing uncertainty, and
encouragingg experimentation can be powerful mechanisms for promoting change'
(Maybeyy & Mayon-White, 1993). Communicatie als een sociaal proces (van
betekenisgeving))
past
meer
bij
de
ontwikkelingsbenadering,
waarbij
organisatieproblemenn worden opgevat als sociaal construct, waaraan men diverse
inhoudenn en betekenissen verleent (Schein; 1987; Burnes, 2000; Boonstra, 2000;
Bouwen,, 1990/1994).

VeranderingVerandering als een participatief proces
Eenn ander deel van het discours richt zich op participatie als methode om weerstand te
beslechtenn en de betrokkenheid bij het veranderingsproces te verhogen (Oshry, 1980,
1982;; Schlesinger & Oshry, 1984; Axelrod, 1992; Wentink, 1998). In een klassiek
onderzoekk van Coch & French (1948) werden drie groepen samengesteld die
respectievelijkk werden gekenmerkt door %non-partidpatië in het veranderingsproces,
'participatie'participatie door representatie' en een groep met de mogelijkheid direct te participeren in
veranderingsproces.. Bij deze laatste groep was veruit de minste weerstand waar te
nemen.. Daaruit concluderen Coch & French dat directe participatie het meest geschikt
iss om met weerstand om te gaan. Volgens Werther & Davis (1986) hebben mede-
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werkerss bij participatie minder redenen om weerstand te vertonen. Omdat hun
behoeftenn en verlangens serieus worden genomen, voelen zij zich veilig in de veranderendee situatie. Participatie appelleert aan de menselijke hang naar veiligheid, samenwerkingg en het gevoel persoonlijk gewaardeerd te worden.
Maarr tevredenheid is niet het enige gevolg van participatie. Veelal wordt opgemerkt dat
participatiee in de besluitvorming tot betere oplossingen voor problemen leidt (Alblas,
1983;; Goldhaber, 1990; De Leeuw, 1994; Mintzberg, 1985; Morgan, 1986; Ten Horn,
1991).. Het probleem wordt beter geanalyseerd. Latente kennis, ervaring en ideeën
wordenn aangewend. Oplossingen worden beter afgewogen en beoordeeld op hun
consequenties.. Er wordt met grotere inzet aan de probleemoplossing gewerkt en
oplossingenn worden beter geaccepteerd. Kanter (1983) wijst er op dat door participatie
beteree toegang tot informele informatie wordt verkregen, actieve ideeènuitwisseling
mogelijkk wordt, nieuwe contacten en communicatiepatronen kunnen ontstaan,
belangentegenstellingenn en verschillende visies eerder gesignaleerd kunnen worden,
beterr rekening kan worden gehouden met wensen en doeleinden van partijen en eerder
consensuss kan worden bereikt. Bovendien doen organisatieleden door participatie in
relevantee processen ervaring op met probleemoplossing, veranderingsprocessen en
orgarüsatieontwikkeling,, waardoor zij veranderingen steeds meer op eigen kracht
kunnenn vormgeven en flexibel kunnen reageren op voortdurend veranderende
omstandighedenn (Carnall, 1990; Boonstra, 1992). Pugh (1993) voegt daaraan toe dat
doorr de gezamenlijke diagnose van de verandering, de noodzaak van verandering kan
wordenn gecommuniceerd. Mensen die eerst niets met de verandering te maken willen
hebben,, ontdekken in een 'vormingsproces' dat veranderingen essentieel zijn (Nadler,
1999). .
Overr bovenstaande loftuitingen over participatie in het veranderingsproces kunnen
enkelee kanttekeningen worden gemaakt. Ten eerste wordt door participatie niet
automatischh aandacht aan veranderingsdoelen besteed. Participatie biedt daartoe de
mogelijkheid,, maar het is geen automatisme. Sommige auteurs merken op dat niet
iedereenn participatie als nuttig of plezierig ervaart (Burnes, 2000; Koopman-Iwema,
1980).. Overleg kan onplezierig zijn door ruzies, gespannen relaties, wederzijds
onbegrip,, waardoor ook de probleemoplossingen van mindere kwaliteit zijn. Koopman
&& Wierdsma (1992) onderscheiden ons inziens terecht de ideologische wenselijkheid
vann participatief management van de uitingen hierover in de dagelijkse bedrijfspraktijk.
Participatiee moet profijtelijk zijn voor werkgevers én werknemers. Met name aan de
laatstee voorwaarde wordt niet altijd voldaan, aldus Koopman & Wierdsma. Anderzijds is
participatieff management voor de organisatie niet effectief, als de macht is verdeeld en
hett aantal sturingsmogelijkheden beperkt is, zoals in professionele organisaties. 'Where
powerr is widely dispersed (...) (and) unstable over time and issue; where there is little
sharingg of values; where there are heavy workloads on individuals and meetings; where
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participationn in decision making is open and fluid; where access to choice situations and
participationn structures are open and unclear' (Stacey, 1996, p 42). Hier ontstaan
situatiess die Lindblom (1959) lang geleden 'muddling through' heeft genoemd en die
Cohen,, Mach & Olson (1972) betitelen als 'organized anarchies' en die aan actualiteit
nietss hebben ingeboet (Otto, 1989). Participatie is noodzakelijk voor de opbouw van
consen-sus,, maar dat is wat anders dan consensus in de besluitvorming (Nadler, 1999).
VeranderingVerandering als een politiek proces
Veranderingenn kunnen niet worden losgekoppeld van belangen, partijen en macht. O m
inzichtt in het politieke proces te krijgen, richt dit discours zich op de belangen en
invloedd van stakeholders in het veranderingsproces (Guba & Lincoln, 1989). Stakeholderss zijn belanghebbenden die mogelijkheden hebben om het veranderingsproces
positieff of negatief te beïnvloeden. Dat geldt voor eindverantwoordelijken voor
strategiee en aansturing (opdrachtgever; financier, e.a.), maar ook voor leveranciers van
(personele)) capaciteit (zoals lijnmanagers) en voor de uitvoerders en gebruikers (degenen
diee iets moeten gaan doen met de resultaten (Bos & Harting, 2000). De vraag richt zich
opp welke wijze het veranderingsproces raakt aan hun positie, macht, prestige, werk,
zekerheidd en andere belangen en over welke machtsbronnen zij beschikken om de
veranderingg te beïnvloeden. Vooral schaarse hulpbronnen en afhankelijkheid van die
hulpbronnenn zijn belangrijke sleutels tot macht. Hierbij gaat het om materiële
hulpbronnenn zoals geld, technologie, materialen, maar ook om kennis en de steun van
eenn netwerk. Het beheersen van besluitvormingsprocessen is een bron van macht en
alsmedee het beheersen van kennis- en informatiestromen Ogate keepers'). Zij kunnen
informatiee tegenhouden, filteren, vertragen of op andere wijze vervormen en daarmee
dee beeldvorming beïnvloeden. Ook degenen die de (kem-) technologie in de organisatie
beheersenn hebben een belangrijke machtsbron in handen. Inzicht in dergelijke
machtsbronnenn kan antwoord geven op de vraag of en hoe (effectief) organisatieleden
eenn veranderingsproces kunnen ondersteunen of tegengaan. Men veronderstelt dat de
politiekee factor varieert met de mate van openheid en participatie in het
veranderingsproces.. 'It can be seen that where decisions are taken in an open manner,
whenn those concerned are genuinely listened to and involved, and where serious
attemptss are made to identify and resolve reservations and resistance, there is less
likelihoodd that political behavior, individual interests or bias will be able to subvert the
process'' (Burnes, 2000, p 457).
Ookk een historische analyse kan licht werpen op de politiek in een organisatie: welke
veranderingenn zijn in het verleden doorgevoerd en welke ervaringen hebben partijen
daarmeee opgedaan? Inzicht in de veranderingshistorie maakt het mogelijk reacties op de
huidigee verandering in te schatten (Staarman, 1992). Interessant zijn veranderingsprocessenn die qua proces goed zijn verlopen en die een goed eindresultaat hebben
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bereikt.. Maar ook inzicht in factoren die het procesverloop of resultaatbereiking hebben
verhinderdd zijn bruikbaar als aandachtpunten voor de vormgeving van toekomstige
veranderingenn (Groeneveld, 1992). Een tweede mogelijkheid om politiek in beeld te
krijgenn is een spelers- en/of krachtenveldanalyse (French & Bell, 1990; Nutt, 1986;
Harrison,, 1991; Bos & Harting, 2000). Door van elke speler de belangen en machtspositiee te beschrijven, kan men de slaagkans van de verandering inschatten. De derde
mogelijkheidd is stakeholders zelf te vragen hoe men een verandering beoordeelt in
termenn van wenselijk/onwenselijk, de gevolgen voor de eigen positie en de bereidheid
hett veranderingsproces te ondersteunen. Hiertegen opperen Harrison (1991) en Schein
(2001)) het bezwaar dat men sociaal wenselijke antwoord kan geven, niet iedereen
openlijkk voor bepaalde belangen wil (of durft) uit te komen en agenda's verborgen
blijven.. Toch wordt deze werkwijze steeds meer toegepast tijdens interactieve
werkconferentiess (Bouwen, 1994; Weggeman, 1995; Bos & Harting, 2000; Van den
Berge,, De Boer & Klootwijk, 1994). W e komen daar in hoofdstuk 5 op terug.
Samengevatt hebben we gesteld dat weerstand kan worden begrepen als een verstoring
vann een evenwicht door de verandering. Zowel de inhoud als het proces van de
veranderingg kunnen daarvoor verantwoordelijk zijn. Omgekeerd dragen inhoudelijk
weinigg bedreigende veranderingen en een goed procesverloop bij aan een goed
veranderingsresultaat.. Inhoudelijk weinig bedreigende veranderingen hebben geringe
impactt op de belangen en waarden van organisatieleden. De kwaliteit van het
veranderprocess wordt onder meer bepaald door goede voorbereiding, heldere
doelstellingen,, adequate leiding, open communicatie, afwezigheid van conflicten, de
matee van betrokkenheid van medewerkers en de politiek in de organisatie. In deze
factorenn zijn duidelijk ontwerp- en ontwikkelingselementen herkenbaar. Naarmate
medewerkerss actiever deelnemen aan de vormgeving van het veranderingsproces,
kunnenn we bijvoorbeeld spreken van een ontwikkelingsbenadering. In deze benadering
gaatt het vooral om de kwaliteit van tweezijdige communicatie waarin wederzijds
vertrouwenn een centraal kenmerk is, bij participatie gaat om het gemeenschappelijk
uitvoerenn van een zoekproces naar nieuwe betekenis van en zingeving aan het werk, en
bijj de politiek van de organisatie gaat het om de bespreekbaarheid van verstoringen van
hett machtsevenwicht in de organisatie als gevolg van de verandering en de mate waarin
belangenbelangen worden geschaad of gediend. In de ontwerpbenadering gaat het vooral om
helderheidd en tijdigheid van informatieverschaffing. Participatie is gewenst als men de
vereistee deskundigheid inbrengt. Politiek wordt niet openlijk besproken, maar men
acteertt achter de schermen.

3.33 Cultuurinterventies
Tott dusver is ingegaan op welke wijze een organisatie weerstand kan bieden bij
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verandering,, wat oorzaken van weerstand zijn en wat de relatie is met de inrichting van
hett veranderingsproces. Weerstand dient dus niet als een a-priori gegeven te worden
opgevat,, maar is, behalve van de inhoud van de verandering, vaak een gevolg van een
slechtt procesverloop. In de volgende paragrafen zullen we de verandering van de
cultuurr zelf bespreken. Een cultuurverandering kan noodzakelijk zijn omdat de cultuur
problematischh is: niet klantgericht, ongemotiveerd, slechte communicatie, men is
passief.. Naarmate het accent meer komt te liggen op een verandering van de buitenste
schillenn van de cultuur en de benadering planmatiger verloopt, hebben we te maken
mett een ontwerpbenadering. Naarmate de aandacht uitgaat naar dieper liggende
culturelee lagen (zoals de waarden en assumpties) en het veranderingsproces is opener,
participatieverr ingericht, is er meer sprake van een ontwikkelingsbenadering.

3.3.13.3.1 De kracht van veranderingsmechanismen
Scheinn (1992) verwijst bij de vraag naar veranderingsmogelijkheden van de cultuur naar
dee ontstaansmechanismen van de cultuur. In zijn visie zijn leiderschap en cultuur twee
zijdenn van één medaille. Steeds als een organisatie in haar levensloop wordt
geconfronteerdd met nieuwe, complexe vraagstukken zullen de waarden, opvattingen en
veronderstellingenn van leiders (of andere gezaghebbers) doorklinken in de besluiten,
handelingen,, visies. Leiders zorgen onder meer voor een gemeenschappelijke taal,
consensuss over verdeling van status en macht en voor overeenstemming over normen,
beloningg en straf (interne integratie). Wat betreft de externe afstemming dragen zij de zorg
voorr consensus over de missie of de identiteit; over de concrete doelen die men
nastreeft;; over de middelen die worden ingezet; over de criteria om voortgang te meten
enn over de wijze waarop bijsturing plaatsvindt.
Primairee inbeddingsmechanismen •
Zakenn waaraan leiders aandacht
besteden,, issues die systematisch
gemetenn en gecontroleerd worden
Reactiess van leiders op kritische
incidentenn en organisatiecrisis
Waarr te nemen criteria aan de hand
waarvann leiders beloningen en status
toekennen n
Waarr te nemen criteria aan de hand
waarvann leiders organisatieleden
werven,, selecteren en ontslaan.

TabelTabel 3.3.1

Secundaire inbeddingsmechanismen
Organisatieontvverpp en structuur
Systemenn en procedures in organisaties
Ritenn en rituelen in organisaties
Ontwerpp van ruimten, facades en
gebouwen n
Verhalen,, legenden en mythen over
mensenn en gebeurtenissen
Officiëlee statements over de filosofie van
dee organisatie, de waarden en credo's.

De kracht van inbeddingsmechanismen

(Schein, 1992)
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Gezienn het grote belang van deze processen kent Schein veel gewicht toe aan het
vermogenn van leiders de organisatiecultuur te vormen en te veranderen. Hij
onderscheidtt primaire en secundaire inbeddingmechanismen van de cultuur (Schein,
1994,, 2001). De indeling in primair en secundair heeft vooral te maken met de mate
waarinn een element de organisatiecultuur beïnvloedt.
Uitt deze verdeling blijkt dat Schein aan het gedrag van leiders een grotere invloed
toekentt dan aan structuurvariabelen bij de cultuurbeïnvloeding. Zij beschikken over
'powerfull primary means by which founders or leaders are able to embed their own
assumptionss in the ongoing daily life of their organizations. Through what they pay
attentionn to and reward, through the way they allocate resources, through the role
modellingg they do, through the manner in which they deal with critical incidents, and
throughh the criteria they use for recruitment, selection, promotion, and
excommunication,, leaders communicate both explicitly and implicitly the assumptions
theyy really hold' (Schein, 1992, p 252). Schein legt hierbij de nadruk op wat leiders
demonstreren,, wat zij doen. Minder krachtig zijn de procedures, routines, rituelen, de
fysiekee lay-out, de verhalen en legenden en de formele verklaringen die de organisatie
(overr zichzelf) aflegt. Deze secundaire mechanismen fungeren als bekrachtigers van de
primairee mechanismen. 'The important point to grasp is that all these mechanisms do
communicatee culture content to newcomers. Leaders do not have a choice about
whetherr or not to communicate. They only have a choice about how much to manage
whatt they communicate.'

Visiblee organisational structure and
processess (hard to decipher)

Strategies,, goals, philosophies
(espousedd justifications)

Basicc assumptions
FiguurFiguur 3.3.1

Unconscious,, taken for granted beliefs,
perceptions,, thought and feelings (ultimate
sourcee of values and actions)

Lagen in de cultuur (Schein, 1992)

Dee opbouw van de cultuur zoals Schein die voorstelt, vertoont grote overeenkomsten
mett het eerder beschreven 'ui-model' (in paragraaf 3.1.2). Alleen hanteert Schein drie,
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inn plaats van vijf lagen (of schillen). De buitenste laag van de cultuur noemt hij de
artifacts.artifacts. Daaronder treffen we een laag aan van espoused values en de kern van de cultuur
bestaatt uit basic assumptions. Artefacten zijn de 'zichtbare' cultuurelementen van een
organisatiee voor een buitenstaander zoals de architectuur, de kantoorinrichting, de
technologie,, de stijl van kleding en omgang, verhalen die men vertelt, ceremonieën,
rituelenrituelen en dergelijke. Espoused values zijn de (uitgesproken) normen, het formele
beleid,, de strategieën en regels die het dagelijkse doen en laten van de groepsleden
moetenn bepalen (de officiële ideologie). Deze officiële ideologie kan echter afwijken
vann de bask assumptions die daadwerkelijk het doen en laten in organisaties bepalen.

3.3.23.3.2 Verandering van artefacten
Voorr een buitenstaander is het gemakkelijk de bovenste laag van artefacten van de
cultuurr te observeren. Men kan eenvoudig beschrijven wat men ziet of bemerkt. Staan
dee deuren van de kamers open, hoe zijn de mensen gekleed, hoe spreekt men elkaar
aan,, welke indruk maakt het interieur? Het is echter een hachelijk zaak om op basis van
zulkee observaties de organisatiecultuur te construeren. Pas als men langere tijd in de
cultuurr verblijft, worden de betekenissen van de artefacten in de cultuur geleidelijk aan
duidelijk.. Wel kan men artefacten gebruiken bij cultuurverandering. Met name de
ontwerpbenaderingg richt zich op veranderingen van artefacten door bijvoorbeeld
communicatiecampagnes,, het veranderen van logo's, het uitreiken van prijzen en
dergelijke.. Door anderen wordt daarover opgemerkt dat symbolische veranderingen
niett de plaats kunnen innemen van werkelijke culturele veranderingen van de organisatiee (Myerhoff, 1980; Van den Nieuwenhof, 1996). Daarvoor gaat de verandering
niett 'diep genoeg'. Het zou echter onjuist zijn badinerend te doen over
symboolwijzigingenn (Scott, 1994). Het zijn niet meer maar ook niet minder dan veranderingenn van symbolische uitingen met hun eigen effect (Wentink, 1998; Hendriks,
1986).. Door het wijzigen van een bedrijfslogo bijvoorbeeld, kan een symbolische
veranderingg 'in één klap' aan het bedrijf én de markt worden gecommuniceerd.

3.3.33.3.3 Verandering van de officiële ideologie
Dee espoused values staan dichter bij de kern van de cultuur van de organisatie dan de
artefacten.. Als voorbeelden noemen Hax & Majluf (1991) de algemene bedrijfsfilosofie,
normenn voor gedrag, slogans van de organisatie, regels voor sociaal gedrag of in het
algemeenn de geëxpliciteerde waarden: 'Hier staan wij als organisatie voor' of 'Zo doen
wijj dat hier.' Espoused values zijn vaak de weerslag van opvattingen van de leider en
ervaringenn die de organisatie heeft opgedaan met probleemoplossing. Espoused values
voorspellenn wat mensen zullen zeggen in een groot aantal gevallen. Zulke opvattingen,
meningen,, overtuigingen spelen een belangrijke rol in de reductie van onzekerheid.
Hett zijn standaardoplossingen die de onzekerheid en de angst in complexe situaties
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verminderenn en energie vrijmaken voor het oplossen van nieuwe vraagstukken. Als in
eenn organisatie de espoused values congruent zijn met de werkelijke organisatiewaarden,, is dat een bindende kracht om een groep tot een sociaal geheel te maken.
Somss bestaat echter een groot verschil tussen de officiële ideologie zoals die
bijvoorbeeldd wordt verwoord door de top van de organisatie en de theories in use van de
praktijkk van alledag in de organisatie (Argyris, 2000; Schein, 2001). 'In analyzing values
onee must discriminate carefully between those that are congruent with underlying
assumptionss and those that are, in effect, either rationalizations or only aspirations for
thee future' (Hax & Majluf, 1991, p 21). Daarnaast kunnen espoused values en theories
inn use ook conflicteren. Bijvoorbeeld een directeur wil weten welke calamiteiten zich
inn de organisatie voordoen, maar elke keer als een calamiteit wordt gerapporteerd wordt
iemandd ervoor bestraft. De officiële waarde is hier: 'Wees open en vertel me wat er in
dee organisatie gebeurt.' De werkelijke waarde is: 'Als ik hoor wie er fouten maakt,
reageerr ik met straf.'
Sommigee auteurs menen daarom dat espoused values per definitie misleiders,
rookgordijnen,, fantasieën of lege hulzen zijn. Anderen benadrukken het belang en de
roll van espoused values in organisaties. Zulke verhalen en opvattingen kunnen de
vitaliteitt van de organisatie aantasten, als ze niet op een juiste wijze worden gemanaged,
zoo wordt betoogd. 'By eliminating specific myths and by enhancing and revitalizing
others,, one can shape value and behavior' (Levy & Merry, 1986). Ook Boje (1982)
wijstt erop dat men espoused values opnieuw kan interpreteren en verrijken met nieuwe
gevoelens,, doelen en betekenissen en zo elementen van de cultuur kan revitaliseren.
InstrumentenInstrumenten voor verandering van de officiële ideologie
Hett managen van espoused values is kenmerkend voor zowel de ontwerp- en de
ontwikkehngsbenaderingg van veranderingstrajecten. De ontwikkelingsbenadering heeft
voorall oog voor de wijze waarop de officiële ideologie tot uitdrukking komt in de
socialee dynamiek van de organisatie. De ontwerpbenadering heeft met name aandacht
voorr de beïnvloeding van gedrag door systemen en het effectief uitdragen van formeel
beleid. .
Inn de ontwikkelingsbenadering vindt verandering van cultuur plaats doordat men zich
dee (consequenties van de) cultuur geleidelijk aan bewust wordt (Schein, 2001). 'De
persoonlijkee dialoog over de (nieuwe) inzichten kan op veel verschillende manieren
plaatsvinden.. Denk aan werkgroepen, begeleide zelfdiagnose, acteurs die sleutelscènes
spelen,, presentaties en discussie' (Franssen & Wetzels, 2001, p 42). Als veranderinstrumentenn noemen Franssen & Wetzels verder leiderschapsontwikkeling (teamcoaching,
individuelee coaching en management development), trainingen, workshops en 'werkingstrajecten'.. Werkingstrajecten zijn vormen van werkconferenties waarin
betrokkenenn naast inhoudelijke doelen tevens werken aan het realiseren van de
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gewenstee cultuurkenmerken door reflectie op de eigen sociale processen. Schein oppert
eveneenss de mogelijkheid om cultuurverandering vorm te geven door het instellen van
tijdelijkee parallelle leersystemen waarin men een andere denkwijze kan aanleren en die
alss bewijs voor andere organisatieonderdelen kunnen fungeren (Schein, 2001). Ook
trainingen,, workshops en opleidingen combineren het bloodeggen van bestaande
routiness met voortschrijdende bewustwording en verandering in de gewenste richting.
Daarbijj ligt minder het accent op het overdragen van cognitieve kennis, en meer op het
aanlerenn van nieuw gedrag, vaardigheden en inzichten. Het gaat bijvoorbeeld om het
aanbiedenn van rolmodellen en experimenten met nieuw 'gedrag' dat congruent is met
dee veranderdoelen (Mijs, 1992). Volgens Boonstra & Zürlohe (2000) moeten opleidingenn aansluiten bij de doelen van de organisatieverandering en knelpunten in het
werk;; kennisoverdracht combineren met het analyseren van het eigen handelen en het
oefenenn van vaardigheden; stimuleren om initiatieven te nemen en inventief met
probleemsituatiess om te gaan; complexe probleemsituaties vanuit meerdere
perspectievenn en kennisgebieden te analyseren; naar oplossingen te zoeken door samenwerkingg en uitwisseling van ideeën en ervaringen in teams; zorgen voor betrokkenheid
enn voorbeeldgedrag van de hiërarchie.
Dee rol van systemen
Scott-Morgann (1995) verlegt het accent van de rol van leiders bij de verandering van
cultuurr naar de rol van systemen en de waarden van betrokkenen zelf. Volgens ScottMorgann wordt de cultuur bepaald door wat de leiders (of machthebbers) belangrijk
vinden,, maar ook door wat medewerkers intrinsiek motiveert (motivatoren) en de rol van
systemenn (hefbomen) die erop gericht zijn gedrag te beïnvloeden zoals HR-systemen.
Scott-Morgann geeft aan dat de officiële regels van de organisatie (de officiële ideologie)
doorr deze mechanismen getransformeerd worden in de ongeschreven regels van de
organisatie.. Het zijn de ongeschreven regels (en niet de officiële ideologie) die het
daadwerkelijkk reilen en zeilen in een organisatie bepalen. Wie goed rondkijkt ziet en
hoortt inderdaad dat de 'ongeschreven regels' in een organisatie het gevolg zijn van
bekrachtigingg door leiders en door systemen.
'Hett gaat hier alleen maar om winstcijfers'
'Zee denken dat ze alles in cijfers kunnen uitdrukken'
'Zorgg ervoor datje collega's weten watje hebt bereikt'
'Voorkomm datje twee keer hetzelfde werk moet doen'
'Alss je een vette bonus wilt, moet je je afdelingschef en de chef daarboven te vriend
houden' '
'Alss vrouw kun je geen kinderen krijgen als je carrière wilt maken'
'Onderscheidd je van de rest, maar niet te veel*
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'Laatjee niet te veel door het team opslokken'
'Verbergg missers altijd voor de personeelsfunctionarissen'
'Jee moet altijd blijven glimlachen en onhoorbaar tandenknarsen'
KaderKader 3.3.1 Ongeschreven regels (Scott-Morgan, 1985)
Volgenss Scott-Morgan is het effectiever culturen te veranderen door 'systemen' te
veranderenn dan via leiders (ontwerpbenadering). Voorbeelden van systemen zijn
beoordelings-- en beloningssystemen, taakontwerp, loopbaansystemen, informatiesystemen,, systemen voor werving en selectie. Zulke systemen hebben grote invloed op
hett gedrag van organisatieleden. Scott-Morgan noemt deze systemen 'hefbomen' en
geeftt aan hoe zij ontegenzeggelijk de 'ongeschreven regels' (de cultuur) van de
organisatiee bepalen. Als men 'teamwerk' bijvoorbeeld belangrijk vindt (de officiële
ideologie),, maar de beloning wordt gebaseerd op individuele prestaties, zal dit 'systeem'
eenn belangrijke invloed op het (team-) gedrag uitoefenen. Omdat men systemen relatief
snell kan veranderen, leiden systeeminterventies redelijk snel tot resultaat in termen van
cultuurverandering.. 'Meestal binnen zo'n zes maanden', aldus Scott-Morgan (1995).
Wijj zijn het met Scott-Morgan eens dat systeemveranderingen effectief en efficiënt
kunnenn zijn, en een gemakkelijker aangrijpingspunt voor cultuurverandering vormen
dann het gedrag van leiders of de waarden van de medewerkers. Bovendien kan men het
enee doen zonder het andere te laten. De kans bestaat echter dat een dergelijke
cultuurveranderingg (door middel van systeemwijzigingen) onvoldoende fundamenteel
is.. 'Changing organizational structures, control systems and even power structures will
nott necessarily bring about a paradigm shift' (Senior, 1997, pl07). Het vasthouden aan
oudee waarden zoals de 'ABN-cultuur' of die van de A M R O kan vele jaren na de fusie
nogg doorklinken (zie ook: Hampden-Turner & Trompenaars, 2000). In zulke gevallen
zijnn diepere interventies nodig om een cultuurverandering op het niveau van waarden
enn 'basic assumptions' te bewerkstelligen. Meerdere auteurs (Bouwen & Steyaert, 1990;
Scholtz,, 1987; Furnham & Gunter, 1993; Beer, Eisenstat & Spector, 1993; Hope &
Hendry,, 1995; Wentink, 1998; Dawnson, 1994; Clark, 1994; Bumes, 2000) geven
echterr te kennen dat verandering van waarden een moeizaam proces is. Deze
veranderingenn kennen een heel andere procesdynamiek en een veel langere 'doorlooptijd'' variërend van vijf tot vijftien jaar (Swartz & Davis, 1981; Senior, 1997).
3.3.43.3.4 Verandering van waarden
Dee diepste kern van de cultuur bestaat uit de basic assumptions. Schein prefereert de term
'assumpties'' boven het begrip 'waarden' omdat assumpties zo vanzelfsprekend zijn dat ze
'ononderhandelbaar'' zijn. 'Basic assumptions, tend to be those we neither confront nor
debatee and hence are extremely difficult to change' (Schein, 1992, p 16). O p deze
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frontenfronten nieuwe overtuigingen leren, is zeer moeilijk omdat dit het wereldbeeld
destabiliseert.. 'Radier dian tolerating such anxiety levels we tend to want to perceive
thee events around us as congruent with our assumptions, even if that means distorting,
denying,, projecting, or in other ways falsifying to ourselves what may be going on
aroundd us. It is in this psychological process that culture has its ultimate power. Culture
ass a set of basic assumptions defines for us what to pay attention to, what things mean,
howw we react emotionally to what is going on, and what actions to take in various
kindss of situations' (Schein, 1992, p 22). Verandering van dieperliggende waarden
destabiliserenn fundamenteel het wereldbeeld en brengen een gevoel van essentiële
richtingloosheidd teweeg. Weerstand tegen verandering ('afweer') is de (onbewuste)
verdedigingg tegen de angstige toestand van destabilisatie (Berk, 2001; Gabbard, 1994;
Malan,, 1983; Van den Nieuwenhof, 2002). Hoe het onbewuste daarbij te werk gaat, is
12 2

voorall het onderwerp van de psychoanalyse. Gericht op de verandering van organisatieculturenn is de psychoanalyse te kenschetsen als een ontwikkelingsmethodiek.
HetHet onbewuste in culturen

Alss leiders een belangrijke rol spelen bij de vorming van de organisatiecultuur, zoals
Scheinn beweert, en de kern van de cultuur is onbewust dan kan men veronderstellen
datt ook (onbewust) gehanteerde afweermechanismen van de leiders in de diepste laag
vann de cultuur terechtkomen. De organisatiecultuur zal dus worden gekenmerkt door
dee afweermechanismen van leiders en hun onbewuste problematiek. Dit blijkt
inderdaadd een interessant perspectief te zijn. Verschillende studies wijzen op de
overeenkomstenn tussen de onbewuste problematiek van leiders en de cultuur van
organisatiess (Kets de Vries, 1993; Gould, 1993; Diamond 1993; Stacey, 1996). Miller &
Friesenn (1984) komen tot de volgende indeling van leiders en hun disfunctionele
13 3

culturenn (zie tabel 3.3.2).
FantasieFantasie
Hulpeloosheid d

Stift

Organisatie

Depressief f

Depressief, ,

afhankelijk k

afhankelijk, ,

Cultuur

Structuur

Vermijdend d

Divisie e

Charismatisch h

Ondernemend d

vermijdend d
Grootsheid d

Dramatisch h

Dramatisch, ,

theatraal/ /

narcistisch h

narcistisch narcistisch
Beheersing g

Dwangmatig g

Dwangmatig g

Bureaucratisch h

Machine e

Afstandelijkheid d

Afstandelijk k

Schizoïde e

Gepolitiseerd d

Adhocratie e

bureaucratie e

{schizoïde/ /
vermijdend) )

TabelTabel 3.3.2 Culturen naar onbewuste fantasieën (Kets de Vries & Miller, 1993)

DEE TAAL VAN VERANDERING

Inn deze indeling is elk cultuurtype gebaseerd op de onbewuste problematiek van de
leider.. In werkelijkheid zal men vooral mengvormen aantreffen. Naarmate echter a. de
invloedd van een leider groter is (hoe sterker de uitwerking van zijn persoonlijkheid op
dee organisatie); b. hoe eenduidiger de persoonlijkheidsstructuur van leiders, en c. hoe
groterr de overeenkomst tussen de sleutelfiguren en de leider, des te zuiverder de
organisatietypenn zullen zijn (Kets de Vries, 1993).
Achtervolging Achtervolging
Inn deze cultuur heerst een alomtegenwoordige ongerustheid. Achterdocht in de
managementstijll berust op de fantasie dat geen mens te vertrouwen is, dat een
'superieure'' kracht iemand te grazen wil nemen. Het 'op je hoede zijn' is een obsessie
diee zich uit in wantrouwen jegens anderen, overgevoeligheid en overdreven
waakzaamheid.. Kleine uitglijders van anderen worden uitvergroot, achter gewone
gedragingenn worden trucjes, valse spelletjes en complotten gezocht (Kets de Vries,
1993).. Achterdochtige managers kunnen overkomen als kil, rationeel en emotieloos
(Dee Wolf, 1999). In 'paranoïde' organisaties wordt de relatie tussen leiders en
ondergeschiktenn gekleurd door het achtervolgingsthema.
Achterdochtigee managers beschouwen ondergeschikten als oplichters en onbekwame
heden.. Als extreme reactie hierop wil men alles beheersen en controleren (d.m.v.
toezicht,, formele regels, straffen, beheersings- en informatiesystemen). De macht is omdatt je niemand kunt vertrouwen- gecentraliseerd. Er worden enkel mensen
aangenomen,, bevorderd en beloond die de opvattingen van de leiders delen. Op
strategischh niveau gedragen deze culturen zich reactief. Er is angst voor innovatie, het
nemenn van risico's, uitputting van budgetten. Vaak is de paranoïdie een reactie op een
persoonlijkee of organisatorische traumatische ervaring; bijvoorbeeld: een sterke terugval
vann de markt, de opkomst van een sterke concurrent, e.d..
Hulpeloosheid Hulpeloosheid
Dezee managementstijl wordt bepaald door de fantasie dat het hopeloos is de gang van
zakenn in een onderneming te beïnvloeden en dat je gewoon niet goed genoeg bent.
Managerss met een depressieve stijl hebben een sterke behoefte aan affectie en
verzorgingg en een lage zelfwaardering (Beek, 1999; Nicholi, 1988). Ze weigeren
verantwoordelijkheidd te nemen. Tegelijk kan kwaadheid over hun machteloosheid
leidenn tot schuldgevoelens. Deze managers zijn bang voor succes omdat dit anderen
jaloerss zou kunnen maken. Men tracht sterke figuren te behagen, en ziet uit naar een
'messias'.. Afhankelijkheid en idealisering (één worden met de leider) zijn twee kanten
vann één medaille (Bion, 1959; Gabbard, 1994; De Wolf, 1998).
Dee cultuur van een onderneming met dit leiderstype kan worden gekenschetst als
depressief,, afhankelijk of vermijdend. O p managementniveau heerst een indringend
gevoell van nutteloosheid. De managers brengen hun taken en bijdragen terug tot een
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minimum.. Als hogere leiders ongemotiveerd en vaak afwezig zijn, worden de zaken
afgeschovenn op anderen. De besturing gebeurt door geformaliseerde programma's. Het
enigee wat nog tot stand komt, zijn de zaken die geprogrammeerd en standaard zijn, en
diee geen initiatief vergen. Vanwege de desoriëntatie en apathie is er geen visie voor de
toekomst.. Een strategie ontbreekt (Kets de Vries, 1993).
Grootsheid Grootsheid
Inn deze stijl domineert de behoefte om aandacht op zichzelf te vestigen en draait de
fantasiee om de eigen grootsheid. Deze stijl is een mengeling van twee typen: het
theatralee en het narcistische (Gabbard, 1994; Van den Nieuwenhof, 2002). In het
actievee gedrag zijn er echter veel overeenkomsten. Narcistische personen hebben een
sterkee behoefte indruk te maken op anderen en hun aandacht te trekken. Ze kloppen
hunn prestaties op en gedragen zich emotioneel exhibitionistisch. Vaak hebben deze
personenn een gebrekkige zelfdiscipline en kunnen zij zich slecht concentreren.
Oppervlakkigg zijn zij charmant of innemend, maar van een authentiek
invoelingsvermogenn is doorgaans geen sprake. Uitbuiting van anderen is hen niet
vreemdd (De Wolf, 1998). De relaties met anderen zijn instabiel. Zij schommelen tussen
dee extremen van overwaardering van en minachting voor collega's.
Narcistischee leiders willen 'gevoed' worden door bevestigende en bewonderende
(weerspiegelende)) reacties van ondergeschikten. Wanneer het 'charisma' wordt
doorgeprikt,, ontketent dit woede en razernij. Het charisma van de leiders veroorzaakt
uniformiteitt en homogeniteit onder de volgelingen. Deze stellen zich vaak afhankelijk
enn onzelfstandig op, en verlaten zich op het oordeel van hun baas (Kets de Vries, 1993).
Theatralee ondernemingen zijn overactief, impulsief, dramatisch ondernemend en
gevaarlijkk ongeremd. Impulsieve leiders baseren hun strategie op basis van ('geniale')
ingevingenn in plaats van op feiten.
Beheersing Beheersing
Dwangmatigee managers voelen sterk de drang 'de loop der gebeurtenissen te beheersen'
(Ketss de Vries, 1993). Hun obsessie is: alles beheersen en in de greep krijgen. Door alle
regelss zien ze al snel de bomen door het bos niet meer. Dwangmatige personen worden
inn beslag genomen door triviale details, regels en voorschriften (Gabbard, 1994). Men
hoortt wel de woorden, maar niet de muziek. Typerend zijn de interpersoonlijke
afstandelijkheidd en ingehouden gevoelens. Emoties worden onder controle gehouden
enn er is gebrek aan plezier en ontspanning. Inflexibiliteit, overdreven voorzichtigheid en
eenn neiging tot herhaling zijn eveneens kenmerkend. Hoewel zij ijverig kunnen zijn,
ontbreektt het aan verbeeldingskracht en bestaat veel gedrag uit herhaling (Beek, 1999).
Zijj neigen ertoe besluiten uit te stellen, uit angst fouten te maken. In de dwangmatige
ondernemingg heerst wantrouwen tussen leiding en ondergeschikten.
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Hoewell de dwangmatige manager veel overeenkomsten heeft met de paranoïde manager,, wil de dwangmatige manager vooral intern de zaken tot in den treuren beheersen.
Dee managementstijl berust meer op regels dan op persoonlijke richtlijnen. Het gevolg is
datt de cultuur is gedepersonaliseerd. Onafhankelijke personen kunnen hierin niet leven
enn zullen vertrekken. De cultuur wordt gedomineerd door plannen, regels en
structuren.. Deze oriëntatie is -meer dan wat er in de buitenwereld gaande is- bepalend
voorr de strategie van het bedrijf.
Afstandelijkheid Afstandelijkheid
Sommigee managers hebben het gevoel dat alle interactie op niets uitloopt. Het is
veiligerr om op afstand te blijven. Managers met een 'schizoïde' persoonlijkheid houden
sociaall afstand, maar hen stoort de isolatie niet (Beek, 1999). De vermijdingsgerichte
persoonlijkhedenn zijn door traumatische afwijzingen wantrouwig geworden, maar
verlangenn wel naar nauwere banden met anderen (Van den Nieuwenhof, 2002). Beide
stijlenn vertonen een emotionele ongestoordheid, doen kil en gereserveerd aan, en
koesterenn een minimale belangstelling voor het wel en wee van mensen (De Wolf,
1998).. Afstandelijke of vermijdende managers geven aanleiding tot een gepolitiseerde
cultuur.. Het machtsvacuüm dat ze creëren wordt opgevuld door een gevecht tussen
jongee ambitieuze managers. Vanwege de rolonduidelijkheid zijn er steeds wisselende
coalitiess van carrièremakers. Informatie wordt meer gebruikt in de strijd om de macht
dann als middel om te besturen. De strategievorming wordt belemmerd door steeds
wisselendee coalities van carrièremakers van de 'tweede garnituur' (Kets de Vries, 1993).

3.44 Op weg naar een lerende cultuur
Alss een organisatiecultuur disfunctioneel is, zoals hierboven is beschreven, is de vraag
welkk type cultuur het beste de disfunctionele zou kunnen vervangen. In onze opvatting
dienenn organisaties in dynamische en complexe omstandigheden vooral over een groot
lerendd vermogen te beschikken (zie hoofdstuk 1 & 2). In een lerende cultuur is kennis
ietss dat men moet vergaren. Leiders in een lerende cultuur accepteren dat hun eigen
kenniss begrensd is, en dat het leerproces een gezamenlijke activiteit is. 'One of the first
thingss that the members of any organization must learn along with their leaders is that
thee environment is intrinsically a complex system, difficult to predict and analyze. At the
samee time, one must be able to believe that efforts to analyze it, to discover one's own
mentall models, and to test these against discovered reality constitute a valuable process
thatt improves one's ability to cope. The task of learning leaders is not only to gain their
ownn personal insights along these fines but to help others achieve such insights as well'
(Schein,, 1992, p 372).
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3.4.13.4.1 'Single loop' en 'double loop' leren
Fundamenteell leren is vooral gekoppeld aan inzicht in onderliggende mentale
modellen,, schemata, scripts of waarden die het gedrag bepalen (Schein, 1992; Gabbard,
1994;; Young, 1999). Argyris (1992) onderscheidt twee vormen van leren: single loop
lerenn en double loop leren (zie paragraaf 2.4.1). Een voorbeeld van 'single loop' leren is
eenn kamerthermostaat. Als de temperatuur in de kamer hoger of lager is dan de
ingesteldee temperatuur wordt het systeem bijgestuurd. De fout wordt gecorrigeerd
zonderr de vraag
off bijvoorbeeld of 23 graden wel de juiste temperatuur is. Dit laatste gebeurt wel bij
doubledouble loop leren. O m de terminologie zuiver te houden zouden we bij single loop leren
eigenlijkk niet moeten spreken van leren, maar van regelen of beheersen.

FiguurFiguur 3.4.1 Single loop and double loop learning (Argyris, 1992)
Veell veranderingsprocessen in organisaties verlopen volgens Argyris 'single loop'. Er
wordenn 'fouten hersteld' zonder dat fundamenteel 'leren' plaatsvindt, zonder dat
gekekenn wordt naar onderliggende patronen of principes. Single loop leren houdt
volgenss Argyris nauw verband met een bepaald type communicatie: Je mening geven
zonderr naar de mening van de ander te informeren. Gezichtsverlies proberen te
vermijden.. Trachten de omgeving (als enige) te beheersen. Inconsistenties negeren
tussenn retoriek en gedrag. Dit 'Model I-gedrag', zoals Argyris het noemt, verhindert
doubledouble loop leren. 'Defensive reasoning is the core thinking process of Model I (Agryris,
2000,, p 421). Dit leidt tot defensieve routines in organisaties.
Organisatiess waarin tweeslag leren kan plaatsvinden noemt Argyris Model II. Hier
wordenn doelen gezamenlijk bepaald, is er sprake van een vrije geïnformeerde keuze;
sterkee interne betrokkenheid en voortdurend testen van opvattingen. 'These governing
variables,, combined with stipulated action strategies, should lead to consequences where
searchh is enhanced and deepened, where ideas are tested publicly, where individuals
collaboratee to enlarge inquiry, and where trust and risk taking are enhanced' (Argyris,
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1992,, p 153). Mensen die volgens Model II werken zoeken naar duidelijke data, maken
hunn redenaties expliciet en men nodigt elkaar uit om conclusies te toetsen. Conclusies
wordenn verdedigd vanuit een persoonlijke betrokkenheid, maar als ze niet valide blijken
tee zijn, leidt dit niet tot schade of gezichtsverlies. Men zoekt naar patronen in ideeën en
trachtt van patronen tot theorieën te komen. Als een redenering 'concreet en geïllustreerd,, toetsbaar, tegenspreekbaar en beschrijvend is', zal Argyris dit als Model IIcommunicatiee beschouwen. De benadering van Argyris & Schön van het fenomeen
organisationeell leren is één van de meest specifieke en meest uitgewerkte theorieën in
dee organisatieliteratuur. 'In de toekomst zullen wellicht meer en meer organisaties hun
leercapaciteitt moeten verhogen. Dit leerproces zal een kwestie zijn van verdiept inzicht,
maarr nog veel meer een kwestie van opnieuw ter discussie stellen van basisassumpties en
waardepatronen'' (Bouwen, 1994, p 110).

3.4.23.4.2 Leerstijlen in organisaties
Hett model van Argyris raakt de kern van het organisationeel leren. Door defensieve
communicatiestijlenn wordt de noodzakelijke informatie-uitwisseling en exploratie
belemmerdd en kan geen leereffect optreden (Van den Nieuwenhof, 2002). Er is echter
ookk een aantal problemen verbonden met de overgang van Model I naar Model II. Ten
eerstee is het leermodel hoofdzakelijk individueel en vergt bovendien veel introspectief
vermogenn van organisatieleden. De paradox daarbij is dat personen of organisaties die
gebaatt zouden zijn met Model II leren, over weinig of geen introspectief vermogen
beschikken.. Ten tweede is Model II geen organisationeel of collectief model voor leren.
Hett is een extrapolatie van individueel leren naar collectief leren. Collectief leren is
echterr iets anders dan individueel leren. Individuele leerstijlen zijn vaak beperkt tot een
singulieree stijl: ordenend, explorerend, innovatief (zie: Kolb, 1984; Belbin, 1984). Als
organisatiee (afdeling, groep) kan men komen tot een volledig leerproces, als men
beschiktt over een goede representatie van verschillende stijlen en kennisgebieden
('vereistee variëteit', Ashby, 1960). Teams die kunnen beschikken over voldoende
verschillendee perspectieven, kennis, ervaringen, deskundigheden en leerstijlen kunnen
effectieverr omgaan met ambigue organisatievraagstukken. De kwaliteit van de
communicatiee kent een kwantitatieve en een kwalitatieve dimensie. De kwantitatieve
dimensiee verwijst naar het netwerk van contacten en 'korte lijnen' tussen
organisatieledenn van verschillende functies en hiërarchische niveaus (voldoende
redundantiee in verbindingen, zie paragraaf 2.4.1). De tweede en minstens zo belangrijke
dimensiee is de kwaliteit van de verbinding. Een wezenlijk aspect van een lerende
organisatiee is dat de organisatieleden saamhorigheid ervaren, elkaar onderling
vertrouwenn en er sprake is van open communicatie. Als aan deze drie voorwaarden is
voldaan:: er is een veelheid van functionele contacten, de kwaliteit van de relatie is goed
enn diverse perspectieven, stijlen en paradigmata zijn voldoende vertegenwoordigd, dan
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kann collectief leren optreden (zie ook paragraaf 4.5.1 en 5.4.6).

3.4.33.4.3 Weerstand als barrière bij veranderingen
Watt als bezwaar resteert is dat sommige persoonlijkheden en organisatievormen double
loopp leren niet toestaan. Het bediscussiëren van basic assumptions, diepere waarden of
basalee cognitieve schemata stuit al snel op weerstand en verhindert de open
communicatiee die nodig is om de verandering bespreekbaar en leerprocessen mogelijk
tee maken. Als men een poging zou ondernemen om de weerstanden door logische
argumentatiee te ontkrachten, is de reactie waarschijnlijk nog heviger weerstand en angst.
Somss is die angst zo sterk, dat men liever vasthoudt aan onlogische uitspraken en
waardenn die niet werken, dan te werken aan deze waarden. 'Rather than tolerating such
anxietyy levels we tend to want to perceive the events around us as congruent with our
assumptions,, even if that means distorting, denying, projecting, or in other ways
falsifyingg to ourselves what may be going on around us' (Schein, 1992, p 22).
Volgenss de psychoanalyse is de angst die optreedt bij een destabilisering van het
wereldbeeldd terug te voeren op onaangename, conflictueuze ervaringen, vaak uit de
is s

vroegee jeugd (Freud, 1985; Malan, 1999). Tegen de herinnering aan zulke trauma's zal
dee persoon zich verweren ('Abwehr'). Deze afweermechanismen noemen we in het
normalee spraakgebruik nogal ongedifferentieerd 'weerstand'. Op zich is weerstand
noodzakelijkk voor het goed functioneren van het individu. Maar een overmaat aan
weerstandd leidt tot de vorming van een problematische organisatie (individu, groep,
organisatie).. Sterke weerstand leidt tot rigiditeit van gedrag en verstoring van de
waarnemingg (Van den Nieuwenhof, 2002).

FiguurFiguur 3.4.2 Weerstand, angst en onderliggende conflicten (Malan, 1999)
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Volgenss Anna Freud is de taak van de analyticus 'allereerst het mechanisme van de
afweerr te herkennen. (...) De volgende opdracht is dan weer ongedaan te maken wat
dee afweer volbracht heeft, dat wil zeggen, wat door verdringing weggelaten is, weer aan
hett licht te brengen en in te passen, wat verschoven is weer terug te plaatsen, wat
geïsoleerdd was weer in het juiste verband te brengen' (Anna Freud, 1966, pp 26-27).
Voorbeeldenn van afweermechanismen zijn:
-- Verdringing Bij Verdringing is een veel gebruikte afweervorm waarbij gedachten aan
eenn gebeurtenis worden weggemaakt en de gevoelscomponent achterblijft.
-- Ontkenning Hierbij kan de werkelijkheid ontkend worden (dat gebeurt hier niet), of
gevoelenss (ik ben niet teleurgesteld, kwaad, etc). In de ontkenning treedt hetgeen
ontkendd wordt naar voren.
-- Isoleren Dit is het loskoppelen van gedachten en gevoelens. Zo wordt draaglijk wat
anderss ondraaglijk zou zijn. Gevoel en gedachten blijven beide bewust, zij het
losgekoppeld.. Deze loskoppeling kan jaren aanhouden.
-- Ongedaan maken Isoleren gaat vaak samen met 'ongedaan maken'. Kuiper (1985)
spreektt van loochening en ongedaanmaking. Hierbij wordt een bepaalde gedachte door
eenn handeling ongedaan gemaakt, bijvoorbeeld een verwijt aan een ander wordt
weggewerktt door zichzelf te verwijten te kritisch te zijn.
-- Reactieformatie Ook wel 'overdekking door het tegendeel' genoemd, is een verdediging
tegenn onaangename gedachten door deze in het omgekeerde om te zetten, bijvoorbeeld
onmachtt overdekken door flinkdoenerij.
-- Rationalisatie Het verbergen van ware drijfveren voor gedachten, gedragingen of
gevoelenss door het geven van (uitgebreide) verklaringen die voor zichzelf van pas
komen,, maar die (vaak apert) onjuist zijn.
-- Projectie Een verdediging tegen onaangename gedachten door deze in de buitenwereld
tee plaatsen. 'Anderen zijn slecht, gemeen, losbandig, vies en wat niet al' (Kuiper, 1985).
'Zoalss de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.'
-- Verschuiving Verschuiving treedt op als gevoelens van het ene object naar een ander
(meestall zwakker) object worden verplaatst. Bijvoorbeeld op tafel slaan als men hoort
datt de vakbond actie tegen het bedrijf gaat voeren.
-- Regressie Bij regressie is er sprake van een terugval naar een vroeger stadium van
ontwikkeling;; meestal als een reactie op externe spanningen.
-- Splitsing Bij splitsing worden elkaar neutraliserende opvattingen en emoties
gescheiden,, in bijvoorbeeld 'goed' en 'slecht'. Gevolg van splitsing is dat de lading van
hett affect sterk toeneemt.
O mm blokkades tegen double loop leerprocessen op te heffen dient de veranderaar onder
meerr uit te vinden welke verdedigingsmechanismen frequent worden gebruikt. Dit is
eenn proces van patronen herkennen en de weerstand adresseren. Het probleem daarbij is
datt de afweer (die functioneert als barricade tegen de onlust) zich nu ook tegen de
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veranderaarr zal richten. In zo'n geval wordt de veranderaar object van overdracht
(Gabbard,, 1994). Dat bemoeilijkt wellicht het veranderingsproces, maar is tevens een
belangrijkee indicator welke afweermechanismen actueel werkzaam zijn en om welke
onderliggendee conflicten het mogelijk gaat (De Wolf, 1998; Berk, 2001).
OnthullingOnthulling van het onbewuste
Dee psychoanalyse leidt naar de oorzaak waarom sommige personen weinig introspectief
vermogenn hebben, waarom sommige organisatievormen geen Model II leren toestaan
enn maakt duidelijk welke afweer (tegen een conflict) introspectie en open
communicatiee verhinderen. W e mogen echter niet vergeten dat afweermechanismen in
eerstee instantie personen en organisaties beschermen tegen de dreiging die uitgaat van het
onderliggendee conflict. In deze fase weegt de last die men ervan ondervindt niet op
tegenn de onlust of angst die door het conflict wordt veroorzaakt. O p vergelijkbare wijze
beschermenn afweermechanismen in organisaties tegen vroegere teleurstellingen, angsten,
onvrede,, machteloosheid en dergelijke ('Dat hoeft u niet te proberen, dat werkt toch
niett in deze organisatie"). Een probleem ontstaat wanneer de afweermechanismen qua
intensiteitt en frequentie vele malen erger worden dan de kwaal. Dat is bijvoorbeeld het
gevall als niet over het functioneren van een afdeling kan worden gesproken omdat het
'opp een andere afdeling er nog veel erger aan toe gaat' (rationalisatie) of omdat het
werkelijkee probleem nooit bij de medewerkers, maar altijd bij de leiding zit
(verschuiving). .
Doorr het mechanisme van afweer te onderzoeken (welk mechanisme is in het geding),
wordtt geleidelijk aan helder tegen welke onlust de afweer is gericht. Daarmee is de
logicalogica van de afweer in beeld gebracht (A. Freud, 1996). De volgende stap is de
onbewustee werking van de afweer bij betrokkenen aan het licht te brengen.
Openleggendee technieken daarvoor zijn duidingen, confrontaties, clarificaties (Van den
Nieuwenhof,, 2002). Tegelijkertijd wordt de veranderaar in dit proces van het
bloodeggenn van de weerstand object van overdracht. Het team, de afdeling, de
organisatiee zal de afweermechanismen (en bijbehorende emoties) nu ook gaan richten
opp de veranderaar. Zo kan de afhankeHjkheidsproblematiek een adviseur worden
aangewrevenn omdat de adviseur 'straks toch weer de organisatie in chaos achterlaat'.
Eenn narcistische organisatie zal op het bloodeggen van patronen reageren met
(narcistische)) woede en een afstandelijke organisatie zal zich stilaan terugtrekken en zo
hett verandertraject op een dood spoor loodsen. Het is dan zaak dat de veranderaar deze
(overdrachts-)informatiee gebruikt bij de verduidelijking van wijze waarop de cultuur
vann de organisatie (dis-) functioneert. De veranderaar bespreekt de weerstandsmechanismenn om ruimte te maken voor een andere, minder rigide en vertekende zienswijze.
Bepalendd voor het succes van een analytische werkwijze zijn de kwaliteit van de
werkrelatiee en de draagkracht van de organisatie (Berk, 2001). De organisatie zal
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voldoendee vertrouwen moeten hebben in de kwaliteiten van het veranderteam en de
draagkrachtt van de organisatie mag in het veranderingsproces niet worden
overschreden.. Opererend en balancerend tussen enerzijds angst en behoud en anderzijdss inzicht, verandering en groei, pelt de veranderaar disfunctionele cultuurelementen
aff en ontstaat er ruimte voor de ontwikkeling van meer functionele cultuurelementen.
Ditt afpelproces is een proces van voortdurende onthulling en verhulling tegelijk, waarin
steedss nieuwe betekenissen worden blootgelegd en andere vragen ontstaan. Het
generenn van inzichten in (en veranderen van) waarden en assumpties is veel minder
waardevrijj en managable dan de ontwerpbenadering veronderstelt Qanssens & Steyaert,
2001;; Guba en Lincoln, 1989). Zowel het verloop als de uitkomst van een open,
explorerendd ontwikkelingsproces zijn grotendeels onvoorspelbaar (Homan, 2001).
Voorwaardee is in elk geval dat degenen die leiding geven aan complexe veranderingen
dezee introspectie aan de dag kunnen leggen (Sifheos, 1972). Volgens Burnes is: 'The
keyy to success, the decisive factor in creating a focused agenda for organisational change
(...)) managers' own behavior. If managers are to gain the commitment of others to
change,, they must first be prepared to challenge their own assumptions, attitudes and
mindsetss so that they develop an understanding of the emotional and intellectual
processess involved' (Burnes, 2000, p 291)

3.55 Samenvatting en conclusies
Inn dit hoofdstuk hebben we een omschrijving gegeven van de organisatiecultuur. De
cultuurr kan worden beschouwd als een historisch construct van enactment, dat mensen
eenn identiteit verleent en hen aan elkaar verbindt en voorziet in processen van externe
adaptie.. De functies van de cultuur daarin zijn standaardisatie van probleemoplossing en
verminderingg van angst/onzekerheid (Jackson & Carter, 2000). Sommige lagen van de
cultuurr zijn eenvoudig zichtbaar, waarachter andere, dieper gelegen lagen schuilgaan.
Dee weerstand die mensen in een organisatie ontwikkelen tegen verandering kan
psychologischh wordt begrepen omdat mensen streven naar evenwicht (homeostase). De
verstoringg van het evenwicht kan samenhangen met de inhoud van de verandering of
mett de wijze waarop het veranderingsproces verloopt. Emotionele onzekerheid,
onwetendheidd en angst verhogen de weerstand tegen de verandering. Veel weerstand
tegenn verandering wordt verklaard als gevolg van onduidelijkheid over de inhoud en
slechtee begeleiding van het veranderingsproces. Mogelijkheden tot participatie en goede
communicatiee kunnen de weerstand verminderen. De veranderingsgezindheid kan
daarmeee positief worden beïnvloed. In plaats van te praten over 'de' weerstand en 'de'
bereidheidd om mee te werken aan het veranderingsproces is vaak zinvoller te bezien wie
well en wie niet van verandering zijn gediend. Dit richt het blikveld op de
belanghebbendenn en coalities in de organisatie. Deze politieke bril op de organisatiecultuurr verlegt de aandacht naar spelers die beschikken over machtsbronnen, en de mate
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waarinn hun belangen door het veranderingsproces worden gediend of geschaad.
Wanneerr men de organisatiecultuur wil veranderen omdat deze een verandering in de
wegg staat, of omdat de cultuur disfunctioneel is kunnen veranderingen op verschillende
niveauss in de cultuur plaatsvinden. Verandering van symbolen, systemen en van de
officiëlee ideologie stuiten meestal niet op grote bezwaren. Men kan bijvoorbeeld logo's
wijzigenn of beleid van nieuwe betekenis voorzien. Daarvoor wordt vaak een
ontwerpbenaderingg gebruikt. De organisatie communiceert met een PR-campagne aan
eenn groot publiek welke waarden zij belangrijk vindt. De rol en invloed van systemen
enn met name HRM-systemen op de cultuur van een organisatie kan nauwelijks worden
onderschat.. Deels omdat veranderingen van deze systemen gemakkelijk zijn uit te
voeren,, deels omdat het effect van dergelijke interventies relatief groot is. H R M systemenn zijn immers gemaakt voor selectie en bekrachtiging van (ideologisch) gewenst
gedrag.. Verandering van waarden is veel moeilijker, omdat basic assumptions onbewust
enn ononderhandelbaar zijn. Daarvoor is een noodzaak en introspectie nodig. In dit
hoofdstukk zijn vijf disfunctionele culturen beschreven, elk berustend op een fantasie:
achterdocht,, beheersingsdwang, hulpeloosheid, grootsheid en afstandelijkheid.
Kenmerkendd voor een lerende cultuur is men zich bewust wordt van onderliggende
patronen.. Leren op dit niveau veronderstelt de bewustwording van deze patronen en
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hunn achterliggende onbewuste processen. Volgens Argyris beschikken slechts zeer
weinigg bedrijven over een dusdanig open communicatie, dat zij hierin slagen. Dit
noemtt hij Model II-organisaties. Hoe een organisatie kan komen Van Model I tot
Modell II, wordt niet verteld. De systeemtheorie van Ashby biedt hier een theoretische
uitwegg door te wijzen op de veelheid van verbindingen, van goede kwaliteit en
kwantiteit,, tussen verschillende leerstijlen die collectief leren mogelijk maken. De
psychoanalysee wijst de weg naar double loop leren door de herkenning van
afweerreactiess (weerstand) die een open communicatie en introspectie in de weg staan.
Dee waarde van de psychoanalyse is dat ze over een taal beschikt voor onbewuste
processenn en dat ze de 'weerstand' differentieert in verschillende soorten. De
psychoanalysee laat zien wat de motieven zijn voor het niet-leren, differentieert naar
individuelee weerstandspatronen tegen Model II, leidt naar de dynamische oorzaak van
dee weerstand en biedt het individu of een groep handvatten om tot zelfinzicht te
komen.. Als een organisatie aan bovengenoemde criteria voldoet, kan leren op een
fundamentelerr niveau plaatsvinden. Het vormingsproces van deze cultuur is echter veel
minderr een effect van bewuste planning, maar onderhevig aan een eigen, intrinsiek en
vaakk onvoorspelbaar verloop. Samengevat kunnen we de cultuurbenaderingen naar hun
onderscheidendee paradigma als volgt weergeven:

'""•

-wam' -wam'
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Ontwerpbenadering g
vann cultuur

Ontwikkelingsbenadering g
vann cultuur

Planmatigg wijzigen van cultuur door:

Wijzigenn van diepere lagen van de cultuur
idoor: :

••

[••

••

Wijziging van artefacten en belangrijke
symbolen,, het managen van mythen,
rithenn en rituelen, verhalen, legendes

Bevragen van de officiële ideologie:
identiteit t
Inzichtt in referentiekaders, waarden en

Gebruik van systemen en vooral HRMsystemenn (beoordeling, loopbaansystemen,, werving en selectie etc.)

onbewustee assumpties

••

Communicatie doorzenden van
informatie,, officiële statements over de
filosofiee van de organisatie, missie,
beleid,, standpunten, credo's

Tweezijdigee communicatie, gezamenlijke
betekenisgeving,, wederzijds vertrouwen,
samenwerking,, bestaansrecht, functies,
gevoell van persoonlijke waardering

••

Leiderschap door nadruk op en hulp bij
formelee waarden (espoused values).

Leiderss gericht op openheid, aanmoedigingg van experimenten

••

Beheersing door organisatieontwerp en
structuur r

Aandachtt voor wat leiders demonstreren:
reactiess op incidenten, zaken waaraan
menn aandacht besteedt (espoused

Ist-soll-analysee en interventieplan

Veranderingg als politiek proces

values) )

Vormingg als een beheerstt proces:

Vormingg als een zoekproces:

Dee 'School'

De'Identiteit' '

TabelTabel 3.6.1 Ontwerp- en ontwikkelingsbenadering

van cultuur

Centraall bij de ontwerpbenadering staat de maakbaarheid en planmatigheid van de
cultuurverandering.. Er wordt (door de top) een cultural-gap vastgesteld en de kloof dient
stapsgewijss te worden overbrugd. Trainingen in organisatieveranderingstrajecten hebben
bijvoorbeeldd tot doel medewerkers een aantal duidelijk omschreven cognities en/of
vaardighedenn aan te leren. In de meeste gevallen gaat het daarbij om codificeerbare
kennis:: kennis die in een aantal regels of principes te vatten is. Separate vaardigheden als
'onderhandelen'' of 'verkooptechnieken' worden stapsgewijs behandeld. De training
fungeertt als een 'school' waar men deze vaardigheden kan leren. Hetzelfde kan worden
gezegdd over HRM-systemen die de disciplinering van medewerkers tot doel hebben
doorr gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag te negatief te bekrachtigen. Bij de
ontwikkelingsbenaderingg is er minder sprake van codificeerbare kennis, attitudes of
vaardigheden.. In hetzelfde voorbeeld van de verkooptraining, gaat het in deze benaderingg niet om het leren van een aantal stapjes voor de verkoop, maar om de analyse
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vann complexe situaties of de wijze waarop de verkoper de positionering van de
organisatiee in het verkoopproces representeert. Zo'n training grijpt dieper in en raakt de
betrokkenenn in hun (bestaans-)waarden. Klantvriendelijkheid is geen schematisch
gedragg (repertoire), maar een onderliggende attitude met flexibele uitingsvormen. Dit
geldtt veel meer nog voor het omgaan met gedragsmatige en cognitieve complexiteit
(Quinn,, 1999) of het ontwikkelen van creativiteit, inzicht, wijsheid, integriteit in een
trainingg (Fritz, 2001). Het leren ontdekken en leren vormgeven van deze vaardigheden
enn attitudes, op een eigen, authentieke wijze, is vergelijkbaar met het vinden van een
identiteit. .

mm
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Notenn hoofdstuk 3
1.. Zie voor een verhandeling hierover o.tn. Soeters: organisatiecultuur: inhoud, betekenis en veranderbaarheid.. In: Swanink, 1990.
2.. In: Allaire & Fisirotu, 1984, p 2.
3.. In: Wenrink, 1998.
4.. In: Ekvall, 1989.
5.. In: Allaire & Firsirotu, 1984, p 208.
6.. Bowlby (1980, p 85) onderscheidt vier stadia: 1. de verdovingsfase, met de duur van een paar uur tot een
week,, die onderbroken kan worden door uitbarstingen van diep verdriet en/of grote woede. 2. De fase van
verlangenn en zoeken naar de verloren geliefde, met de duur van een paar maanden of soms jaren. 3. De fase
vann ontregeling en wanhoop. 4. De fase van reorganisatie, in meerder of minder mate, in: Kets de Vries en
Balazs,, 1997, pp 24-25.
7.'Zijj zien communicatie als 'doelloos gepraat', een verspilling van tijd en realiseren zich niet dat het gebrek aan
toegankelijkheidd kan leiden tot wantrouwen vanuit het personeel. Zij zien niet in dat openheid van zaken over
dee hun gestelde opgave en het tonen van betrokkenheid juist sympathie kan wekken, en daarmee een grotere
bereidheidd van de kant van de werknemers om mee te werken en zo het bedrijf erdoorheen te trekken' (Kets
dee Vries & Balazs, 1996, pp 54-55).
8.. In: Cozijnsen & Vrakking, Organisatie diagnose en verandering, 1992, p 139.
9.. Schein, Organizational culture and leadership, 1992, p 252.
10.. Levy en Merry, 1986, p 87.
11.. 'They tend to be taken for granted and are treated as nonnegotiable.' Schein, E. Organizational culture and
leadership,, second edition, 1992, p 16.
12.. Freud, Die Traumdeutung, 1984.
13.. Gebaseerd op het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders van de American Psychiatric
Association:: DSM-III-R.
14.. Een voorbeeld geven Rogers & Rogers, 1976, p 71.
15.. Het gedrag is zo vanzelfsprekend en verloopt tegelijkertijd zo vaardig, dat het amper gebruik lijkt te maken
vann bewuste cognitieve processen.
16.. In die tijd beschikte het kind over onvoldoende rationele vermogens, om tot een adequate oplossing van
hett conflict te komen.
17.. Negatieve gevoelens en processen krijgen voorrang en worden open besproken.
18.. De fantasieën kunnen daarvoor als ordeningsmodellen (attractors) dienen (zie verder hoofdstuk 6).
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'Tott mijn verbazing begint Lubbers te zeggen dat hij het met mij eens is. Ernst wil te
hardd van stapel lopen. Er zijn diverse redenen om de functioneringsgesprekken niet nog
voorr het kamerdebat (over de I R T , rvdn) te voeren. Staatkundige redenen: het ligt
voorr de hand eerst het kamerdebat af te wachten; misschien moeten anderen (opvolgers)
dee gesprekken wel overnemen. Er zijn ook fysieke redenen: de ziekte van de minister
vann Justitie. De collega van Binnenlandse Zaken kan de gesprekken met het O M
onmogelijkk van hem overnemen. Bovendien kan het gewenst zijn om tijdens het debat
nogg iets achter de hand te hebben: het vervolgtraject. Ik haal opgelucht adem, maar echt
begrijpenn doe ik het niet. Hoe zit het krachtenveld in elkaar? Lubbers en Hirsch Ballin
zittenn niet op één lijn. Hoe loopt het onderling contact? Wat zijn de afspraken waard
diee ik hier maak?'

EiEi van Thijn, Retour den Haag, 1995, p 159.
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Eenn derde discours dat een rol speelt bij de inrichting van veranderingsprocessen, is de
structuurr van de organisatie. Dit perspectief richt de aandacht op het primaire proces,
besturingsprocessen,, de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Maar ook de
wijzee waarop structuren gedrag kunnen bepalen en de cultuur kunnen beïnvloeden is
hierr aan de orde, bijvoorbeeld de motivatie of vervreemding van medewerkers van hun
werkk als gevolg van de organisatiestructuur. Dit hoofdstuk beoogt aan te geven op
welkee aspecten en onderwerpen het structuurperspectief zich richt, wat de verschillen in
werkehjkheidsdefinitiess tussen beide paradigmata hier zijn en tot welke verschillen in
interventiess dit leidt. Uit deze ordening van wetmatigheden en heuristieken kan men
dann putten bij de vormgeving van unieke, complexe en dynamische veranderingsprocessenn (zie hoofdstuk 6).

4.11 Organisatiestructuur: een definitie
Organisatiestructurenn zijn geen statische gegevenheden maar processen van voort-
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durendee aanpassing en ontwikkeling. De inrichting van de structuur betreft enerzijds de
vraagg naar de arbeids- en taakverdeling en anderzijds de verdeling van beslissingsbevoegdhedenn en bevoegdheden in de organisatie (Keuning, 1991; Keuning & Eppink,
1993).. Taken kunnen worden verdeeld op grond van hun samenhang in het
productieproces,, maar ook de sociale samenhang of schaalgrootte kunnen van invloed
zijnn op de verdeling. Wat betreft de verdeling van bevoegdheden, kan men organisaties
centraall willen leiden of bevoegdheden willen decentraliseren. Coördinatiemechanismenn beogen eenheid aan te brengen in de verdeling in taken en bevoegdheden. 'It is
thee glue that holds organizations together' (Mintzberg & Quinn, 1986, p 334).

4.1.14.1.1 Taakverdeling en coördinatie
Binnenn taken onderscheidt men een horizontale dimensie (de variatie in handelingen op
hetzelfdee horizontale niveau) en een verticale dimensie {de mate waarin men controle
heeftt over de eigen taken). Het gevolg van sterke horizontale taakspecialisatie is dat de
bedrevenheidd in de taak toeneemt, tijdwinst kan worden geboekt, het leerproces
eenvoudigerr is en de juiste persoon de werkplek kan bezetten. Keerzijde is dat het leidt
tott herhaling en routinehandelingen, met als gevolg communicatie- en
motivatieproblemen,, verspilling van menselijke talenten, lage kwaliteit van de arbeid en
verkokeringg (Mintzberg, 1992; Lawrence & Lorch, 1967). Elke keuze voor een
bepaaldee verdeling heeft specifieke consequenties.
Hetzelfdee geldt voor de inrichting van de organisatiestructuur als geheel. Bekend is de
indelingg in product, markt, functionele en geografisch georiënteerde organisaties. Aan
elkee indeling zijn voor- en nadelen verbonden (Jagers & Jansen, 1991). Kleine en
middelgrotee organisaties hebben vaak een functionele indeling, vanwege het
efficiencyvoordeell van deze structuur (Keuning, 1991). Nadelen zijn geringe flexibiliteit
enn coördinatieproblemen. Gecentraliseerde functionele organisaties worden vaak
gekenmerktt door een hiërarchische structuur, coördinatie aan de top en sturing via
hiërarchischee lijnen. Steile structuren belemmeren de informatiestroom naar boven, met
veell vervorming van informatie als gevolg. Voordeel van verbijzondering naar productenn ligt in de doelmatigheid ('de beste producten leveren'), bij verbijzondering naar
functiess in de bundeling van kennis en deskundigheid ('de inkoopafdeling weet alles van
inkoop'),, bij verbijzondering naar markt dat men snel kan inspelen op wensen van
doelgroepen.. De verbijzondering naar geografische gebieden levert logistieke voordelen
opp waardoor de slagvaardigheid wordt vergroot (Jagers & Jansen, 1991; Heijnsdijk,
2000;; Cummings & Worley, 2000).
Coördinatiemechanismenn worden gebruikt om eenheid aan te brengen in de
taakverdelingg en om veranderingen te initiëren of te consolideren. Men kan gewenst
gedragg formaliseren om het uniform, voorspelbaar en controleerbaar te maken.
'Formalizationn involves organizational control over the individual (Clegg and Dunkerly,

104 4

VERANDERING:: STRUCTUUR & MOTIVATIE

1980).. Ook training en werving & selectie worden gebruikt voor de vastlegging van
gewenstt gedrag. Interne training bestaat uit socialisatie en 'training on the job'. Andere
coördinatiemechanismenn zijn: direct toezicht, wederzijdse aanpassing en standaardisatie.
Standaardisatiee kan betrekking hebben op werkprocessen (voorschriften en instructies),
opp de 'ouput' (prestatienormen), op kennis en vaardigheden van medewerkers en op
normenn (standaardisatie van de cultuur) (Mintzberg, 1992).

4.1.24.1.2 Verdeling van bevoegdheden en coördinatie
Behalvee op taakverdeling en coördinatie richt het structuurperspectief zich op de
verdelingg van bevoegdheden. Als de macht is geconcentreerd in één punt in de
organisatiee dan is de structuur gecentraliseerd. Voordeel is dat dit tegemoetkomt aan de
behoeftee van algehele coördinatie (Jagers & Jansen, 1991) of eenheid van leiding
(Mintzberg,, 1979). Voordeel van decentralisatie is dat hogere echelons worden ondast
vann beslissingen die niet op hun niveau liggen en dat besluiten worden genomen op
grondd van lokale kennis (Kuipers & Van Amelsvoort, 1993). De verdeling van de
bevoegdhedenn in de organisatie houdt nauw verband met wat men kan en wat men wil
decentraliserenn (de besturingsfilosofie). Wat men kan decentraliseren hangt samen met
dee omgevingsdynamiek, de 'span of control' van een manager en de zelfsturingsmogelijkhedenn van medewerkers. Wat de beste span of control is, is niet eenduidig te
beantwoordenn (Keuning, Opheij & Maas, 1993). Als de hiërarchie of direct toezicht het
belangrijkstee coördinatiemechanisme is, kunnen de eenheden relatief klein zijn en is de
organisatiestructuurr 'steil'. Naarmate meer gebruik wordt gemaakt van standaardisatie als
coördinatiemechanisme,, worden de eenheden groter en organisaties 'platter'. Voor de
begeleidingg van professionals zijn vaak kleine groepen vereist. Direct toezicht op
ongeschooldd werk is minder complex, zodat de werkeenheid groter kan zijn.
Coördinatie-CoördinatieVastleggingVastlegging taak
mechanismen
•• horizontaal
•• direct toezicht
•• Individu
-- horizontale specialisatie
-- verticale specialisatie
•• verticaal
•• standaardisatie
:: - formalisatie van gedrag
-- selectief
-- van processen
-- training en indoctrinatie -- van output
-- parallel
-- van vaardigheden
-- van de norm
;•• Afdeling
-- groeperen en grootte
vann eenheden
•• wederzijdse
aanpassing g
;•• Organisatie
-- product
-- markt
-- functie
-- geografisch

Verdeling
bevoegdheden

Verbinding*middelen

•• direct contact
•• liaison-posities
•• taakgroepen en
vastee commissies
•• integratiefuncties
•• overlegstructuren
•• matrixorganisatie

Tabel4.1.1Tabel4.1.1 Ontwerpparameters (Mintzberg, 1992, l991;Galbraith, 1976)
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Dee mate waarin men wil decentraliseren is onder andere afhankelijk van het mensbeeld
vann de leiding (Hartog, 1992). Een besturingsfilosofie die decentralisatie voorstaat legt
dee verantwoordelijkheid op het laagst mogelijke niveau. Wil men meer controle
handhavenn dan zal men meer willen centraliseren. Andere redenen zijn de complexiteit
vann het coördinatievraagstuk of een externe dreiging. Hiermee zijn de belangrijkste
internee ontwerpparameters beschreven. In tabel 4.1.1 worden ze weergegeven.

4.1.34.1.3 Verbindingsmiddelen
Somss zijn direct toezicht, wederzijdse aanpassing en de vier vormen van standaardisatie
ontoereikendd om de vereiste kwaliteit van coördinatie tot stand te brengen. In dat geval
maaktt men gebruik van extra verbindingsmiddelen (zie tabel 4.1.1). Volgens Galbraith
(1976)) bepaalt de mate van taakonzekerheid welke verbindingmiddelen de organisatie
nodigg heeft. Hoe groter de taakonzekerheid, hoe meer informatie door de
77

taakuitvoerendee werknemers moet worden verwerkt. In eenvoudige omstandigheden
kann gebruik worden gemaakt van relatief eenvoudige verbindingsmiddelen zoals direct
contactt tussen managers en verbindings- of'liaison'-posities. Meer omvattende middelen
zijnn taakgroepen en vaste commissies, integratiefuncties, overlegstructuren van managers
88

enn de matrixorganisatie als meest complexe vorm (zie paragraaf 4.6.3).

4.1.44.1.4 Contingentiefactoren
Naastt het belang van interne consistentie tussen genoemde ontwerpparameters, wijst het
discourss over organisatiestructuur op het belang van contingentiefactoren bij de
inrichtingg van organisaties. Daaronder vallen de leeftijd van de organisatie, de omgeving
(dee complexiteit, dynamiek en marktsegmentatie) en het technische systeem
(Mintzberg,, 1991). Naarmate organisaties groter en ouder zijn, worden gedragingen
immerss voorspelbaarder en kan men gedrag gemakkelijk vasdeggen in regels, functies en
dergelijkee (Mintzberg, 1992). Op dezelfde wijze leiden ook technische systemen die
routinegedragg bevorderen, tot verdergaande standaardisatie en formalisatie. Formalisatie
vergroott de voorspelbaarheid, controleerbaarheid en efficiëntie van gedragingen.
Bureaucratieënn functioneren goed in voorspelbare en stabiele omgevingen, maar niet in
complexee en dynamische omgevingen. Daar zijn flexibele of 'organische' structuren
gewenst.. In complexe en dynamische omgevingen is wederzijdse aanpassing het enige
coördinatiemechanisme.. Verder is de diversiteit van de markt van invloed op de
organisatiestructuurr (diversification breeds divisionalization) en leidt meer externe dreiging
(bijvoorbeeldd door aandeelhouders of de overheid) tot een toenemende centralisatie en
formalisatiee in de top.

4.1.54.1.5 Configuraties
Hett

inrichten

van een effectieve

structuur vereist consistentie tussen

interne
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ontwerpparameterss en contingentiefactoren, aldus Mintzberg (1992). Dit leidt tot een
aantall structuurtypen die voor bepaalde omstandigheden het meest adequaat zijn. Deze
opvattingg staat bekend als de configuration approach. Elementen waaruit een organisatie
kann worden samengesteld zijn: een uitvoerende kern, strategische top, middenkader,
technostructuurr (planning, controller, etc) en de ondersteunde structuur (juridisch, PR,
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R&D).. We bespreken achtereenvolgens de eenvoudige structuur, de machinebureaucratie,, de professionele bureaucratie, de divisiestructuur en de adhocratie. Elke structuur
kentt eigen voor- en nadelen.
Dee eenvoudige structuur wordt gekenmerkt door eenvoud: er is geen technostructuur, er
zijnn geen ondersteunende diensten (Mintzberg, 1992). De arbeidsverdeling is 'los', met
weinigg differentiatie tussen eenheden en een beperkte hiërarchie. De structuur is
dynamischh en organisch. Er wordt sporadisch gebruik gemaakt van formalisatie,
planning,, training en verbindingsmiddelen. Het primaire coördinatiemechanisme is
directt toezicht en het 'elan'. Vaak bestaat de top uit slechts één leider. Deze neemt alle
beslissingenn en is de spin in het web van de organisatie. Eenvoudige structuren vindt
menn vaak bij kleine en jonge organisaties. Voordeel is de klantgerichtheid en
flexibiliteit.. De omgeving van deze structuur is dynamisch en eenvoudig. Strategieën
wordenn vaak intuïtief geformuleerd en reflecteren de persoonlijke opvattingen van de
topmanager.. De keerzijde van het eenvoudige besluitvormingsproces is de
afhankelijkheidd van die persoon. Deze kan plotseling wegvallen, de complexe omgeving
niett meer overzien of anderszins een obstakel vormen voor verdere ontwikkeling.
Inn de machinebureaucratie zijn taken verregaand opgesplitst en weinig bevoegdheden
gedecentraliseerdd (Mintzberg, 1992). Formalisatie van gedrag en standaardisatie zijn in
dee uitvoerende kern de belangrijkste coördinatiemechanismen. Traditionele grote
productiebedrijvenn hebben deze vorm: vaak functioneel ingedeeld en centralistisch.
Veell macht is in handen van regelmakers (technostructuur) en de strategische top. Op
onzekerheidd en conflicten reageert men met uitbreiding van beheersings- en controlesystemen.. De machinebureaucratie is debet aan de massaproductie waarvan een groot
deell van de westerse welvaart afhankelijk is. Nadelen liggen in het hoge conflictgehalte,
dee gebrekkige motivatie van het personeel, slechte coördinatie en het doorschuiven van
onoplosbaree problemen naar 'boven' waardoor de leiding overbelast raakt. Er is een
uitgebreidee controlestructuur van toezichthouders op toezichthouders. Het
middenmanagementt vestigt zich vaak in koninkrijkjes, de scheiding van de
strategieformuleringg in de top en de implementatie elders in de organisatie leidt tot
coördinatieproblemenn en in de formele communicatie domineert vaak onbetrouwbare,
tee rooskleurige informatie.
Organisatiess kunnen bureaucratisch zijn zonder gecentraliseerd te zijn, zoals in de
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professioneleprofessionele bureaucratie (Mintzberg, 1992). In deze structuur gaat het om stabiele,
hoogstt ingewikkelde werkzaamheden en is de inbreng van deskundigen noodzakelijk.
Hett coördinatiemechanisme is standaardisatie van vaardigheden. Ministeries, universiteitenn en ziekenhuizen hebben vaak een professionele structuur. De uitvoerende kern
vormtt het hoofdbestanddeel, met weinig middenkader vanwege het geringe directe
toezicht.. De top heeft slechts de bestuurlijke leiding en opereert op het snijvlak met de
externee omgeving. De macht van de professionals wordt bepaald door hun kunde,
kenniss en vaardigheden. Professionals zijn op het eigen werkveld georiënteerd, loyaal
aann hun beroep en minder aan de organisatie. De professionele bureaucratie is
democratischh en er is ruimte voor autonomie. Keerzijde is de geringe controle op
werk-zaamheden.. Het moeilijke categorisatieproces (tot welk specialisme behoort deze
vraag?)) leidt vaak tot machtsstrijd, waardoor het besluitvormingsproces traag en met veel
intrigess verloopt. Verder leidt overadaptie van de professional aan routines tot obsoletie
(Vann Assen, 1990) of 'skilled incompetence' (Schön, 1983). Men werkt slagvaardig,
competent,, maar oplossingen zijn niet langer effectief. Samen met de weerstand van
professionalss om met elkaar samen te werken, vertaalt dit zich in innovatieproblemen.
Evenalss de professionele bureaucratie is de divisiestructuur geen hecht geïntegreerde
structuur,, maar een verzameling quasi-autonome elementen (Mintzberg, 1992). In de
divisiestructuurr zijn losse eenheden (divisies) naar verschillende markten gegroepeerd.
Dee Raad van Bestuur verzorgt het portfoliomanagement en biedt de divisies grote
vrijheidd van handelen (Heijnsdijk, 2000). Als alles goed gaat, controleert men alleen de
resultaten.. Omdat dit achteraf plaatsvindt, moeten resultaten kwantitatief meetbaar
zijn.. De divisiestructuur werkt goed in omgevingen die noch complex, noch dynamisch
zijn.. Voordelen van de divisiestructuur boven de machinebureaucratie zijn: efficiëntere
verdelingg van kapitaal, spreiding van risico over verschillende markten, strategisch
flexibel.flexibel. Ook de delegatie van verantwoordelijkheden en de accountability van de
divisiemanagerss worden tot de voordelen van de divisiestructuur gerekend (McCann &
Galbraith,, 1981). Nadelen is dat 'het controlesysteem van de divisiestructuur (...) in het
bestee geval weinig rekening houdt met sociale implicaties en in het ergste geval in
sociaall opzicht onverantwoordelijk is' (Mintzberg, 1992, p 260). De eenzijdige gerichtheidd op economische resultaten gaat ten koste van aspecten als arbeidsomstandigheden,
milieu,, innovatie, kwaliteit. Politiek gezien is de divisie beladen omdat de divisies eigen
doelenn nastreven (Cummings & Worley, 2000).
Dee organisatie die het meeste op innovatie is ingericht, is de adhocratie (Mintzberg,
1992).. Het is een flexibele organisatiestructuur voor complexe en dynamische
omgevingen.. In tegenstelling tot de eenvoudige structuur gaat het hier om
geavanceerdee innovaties. In tegenstelling tot de professionele bureaucratie om unieke,
niett gestandaardiseerde innovaties. Specialisten van de adhocratie werken voor de duur
vann een project in kleine, projectgeoriënteerde groepen. Er is weinig onderscheid in
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hiërarchiee en tussen lijn en staf. Wat telt is de inhoudelijke inbreng. Er is nauwelijks een
technostructuur.. Het gevolg is een organische structuur, met weinig geformaliseerd
gedrag,, een hoge mate van horizontale taakspecialisatie en .selectieve decentralisatie en
veell onderling overleg. Vanwege de losse structuur wemelt het van de managers en
taakgroepen.. De strategie wordt gevormd tijdens de projectuitvoering. De top stelt zich
minderr op als leiding, maar tracht met diplomatie conflicten in productieve banen te
leidenn en onderhoudt de contacten met de omgeving. Voordelen zijn de wendbaarheid
enn innovativiteit. Sommigen ervaren het gebrek aan (een duurzame) structuur als een
nadeel.. Ook het gebrek aan efficiëntie (weinig standaardisatie; veel overleg) en een
hoogg conflictgehalte zijn veelgenoemde nadelen.

4.1.64.1.6 'One best structure?'

Dee organisatiestructuur is in dit perspectief dus een complex samenhangend geheel van
internee en externe ontwerpvariabelen. O m te komen tot een adequate organisatiestructuurr moeten volgens de configuration approach de ontwerpparameters intern
consistentt zijn en moet de structuur voldoen aan contingente eisen. De consequentie
daarvann is dat in verschillende omstandigheden andere structuren effectief zijn. Er is niet
éénn beste structuur, zoals Mintzberg (1992) laat zien. De equifinality-theorie gaat hierin
nogg een stapje verder en laat zien dat onder dezelfde (contingente) omstandigheden
verschillendee effectieve structuren mogelijk zijn. Men beoogt daarmee een rijkere vorm
vann contingentie en meer keuzemogelijkheden. 'The concept of equifinality has come
too mean that the final state, or performance of an organization, can be achieved through
multiplee different organizational structures even if the contingencies the organizations
facess are the same' (Gresov & Drazin, 1997, pp 1-2). De keuzemogelijkheden zijn
afhankelijkk van het aantal ontwerpvariabelen waarover men kan beschikken (design
latitude)latitude) en mate van conflict tussen functionele eisen (functional conflict) (Gresov &
Drazin,, 1997)
Veranderingsprocessenn vergen verschillende gradaties van structuuraanpassingen.
Gewoonlijkk proberen organisaties eerst door kleine ingrepen tot verbeteringen te
komen,, zoals het reorganiseren van werkzaamheden, het wijzigen of toevoegen van
taken,, de inzet van nieuwe verbindingsmiddelen (Galbraith, 2000). Daarmee kunnen de
zichh voordoende disfuncties (voorlopig) worden opgelost. Mocht de problemen zich
blijvenn opstapelen of de omgevingseisen zich verder aanscherpen, dan zijn meer
omvattendee ingrepen nodig. In zo'n geval worden hele groepen, afdelingen, divisies,
directiess of organisaties gereorganiseerd. Het primaire proces wordt bijvoorbeeld
opnieuww uitgelijnd, er worden nieuwe organisatieonderdelen in het leven geroepen, of
err wordt een compleet nieuwe organisatiestructuur ingevoerd. De schaal van
structuurveranderingstructuurverandering kan dus variëren van kleine, onmerkbare spontane aanpassi
enn met grootscheepse reorganisaties. O m te beginnen zullen we onze aandacht richten
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opp organisatieveranderingen van 'lagere orde'. Hierbij gaat het om relatief geringe
veranderingenn op het niveau van de individuele medewerker (paragraaf 4.4). De meer
grootschaligee veranderingen van groepen en grotere delen van de organisatie komen
aann het einde van dit hoofdstuk aan bod (paragrafen 4.5 en 4.6). Ook hier zullen we
onderscheidd maken in ontwerp- en ontwikkelinterventies (paragraaf 4.3). Voordat we
echterr hieraan toekomen zullen we ingaan op relatie tussen organisatiestructuren en
veranderingsprocessen. .

4.22 Structurele belemmeringen bij verandering
Dee belemmeringen die de organisatiestructuur kan vormen bij veranderingsprocessen
zijnn tweeledig. Een bepaalde organisatiestructuur kan het veranderingsproces beïnvloeden.
Inn sommige structuren zijn medewerkers bijvoorbeeld vervreemd en niet geïnteresseerd
inn het realiseren van organisatiedoelen. 'Organizations that have been designed for
stabilityy actually block the forces for change, and the behaviour patterns they shape stifle
learning'' (Argyris & Schön, 1974). Daarnaast kan de structuur zelf inadequaat zijn, de
processenn kunnen bijvoorbeeld niet goed uitgelijnd zijn, de technologie verouderd, de
takenn en verantwoordelijkheden onvoldoende zijn gedefinieerd, de organisatie kan
onvoldoendee aangepast zijn aan eisen van de omgeving. In dit geval is de structuur object
vann verandering (Child, 1988; Pennings, 1992; Nadler & Tushman, 1988; Galbraith,
2000).. In deze paragraaf zullen enkele structuurvariabelen behandelen die veranderingsprocessenn negatief beïnvloeden. Vervolgens gaan we dieper in op de vraag wanneer een
organisatiestructuurr object van verandering is. Ter illustratie zoomen we in op een
klassiekk organisatietype waaraan veel problemen verbonden zijn: de bureaucratie.

4.2.14.2.1 Structuurvariabelen als belemmering voor verandering
Hett structuurperspectief laat de negatieve gevolgen zien wanneer ontwerpvariabelen
zoalss differentiatie, formalisatie/standaardisatie en centralisatie te ver worden doorgevoerd.. Sterke horizontale taakspecialisatie bijvoorbeeld leidt tot herhaling en
geestdodendd werk. Gevolgen kunnen zijn: communicatie- en motivatieproblemen,
verspillingg van menselijke talenten en lage kwaliteit van de arbeid. Bij veranderingsprocessenn waarbij een appèl wordt gedaan op de inzet en motivatie van medewerkers,
vormtt dit een belemmering om veranderingsdoelen te realiseren. Ook kan structurele
differentiatiee leiden tot emotionele differentiatie: leden van verschillende afdelingen van
éénn organisatie verschillen soms aanzienlijk qua attitude en gedrag en staat dit
samenwerkingg in de weg (Senior, 1997; Lawrence & Lorsch, 1967). Volgens Mintzberg
(1992)) leidt sterke taakverdeling tot conflicten en motivatieproblemen. 'Organizations
thatt are complex in this way face the problem of integrating the diverse occupations and
ideass deriving from the different organizational members' (Hall, 1991, p 61). Complexe
organisatiess kennen meer integratieproblemen en meer conflicten. Hage & Aiken
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(1967)) concluderen echter dat organisaties die gebruik maken van confrontatie als
oplossingsmethodee voor deze 'integratieproblemen' de meest effectieve organisaties zijn
(ziee verder paragraaf 5.6.5).
Dee mate van formalisatie en standaardisatie beïnvloeden eveneens het verloop van
veranderingsprocessen.. Indien organisatieleden zelfstandig tot de juiste afwegingen
kunnenn komen, neemt een organisatie minder toevlucht tot regels. Is men daartoe niet
inn staat, dan zal men regels ontwikkelen om het gedrag te reguleren. Een hoge mate van
formalisatiee leidt echter vaak tot ontevredenheid onder werknemers en minder
vernieuwing.. 'Formalization is negatively associated with the adoption of new
programs.. The reduction of individual initiative in the more formalized setting is
suggestedd as the major reason for this relationship' (Hall, 1991, p 66). De functie van
vastleggingg is onzekerheid te reduceren, waardoor organisatieleden binnen bestaande
kaderss blijven. Soms wordt het voldoen aan de regels belangrijker dan het realiseren van
dee doelen waarvoor ze zijn ontworpen.
Opp vergelijkbare wijze belemmert een hoge standaardisatiegraad werknemers nietgeprogrammeerdee activiteiten effectief op te pakken. Kansen worden schematisch
behandeldd of volledig verwaarloosd (Jagers & Jansen, 1991). Merton (1957) spreekt van
'trainedd incapacity': aangeleerde vaardigheden kunnen in nieuwe situaties een
belemmeringg vormen voor adequaat gedrag. Ook wordt een verband gelegd tussen
technologie,, formalisatie en verandering (Perrow, 1967; Litwak 1961). Naarmate de
technologiee meer geroutiniseerd is, maken organisaties meer gebruik van formalisatie en
vastee organisatierollen (Pugh, Hickson, Hinning & Turner, 1969). Een andere factor die
formalisatiee beïnvloedt is de traditie. Wanneer de oprichter veel gebruik maakt van formalisatie,, zal de organisatie vaker terugvallen op regels en procedures dan vergelijkbare
bedrijven.. Volgens Hall (1991) en Miller (1967) bestaat een omgekeerde relatie tussen
formalisatiee en professionalisering van de organisatie.
Eenn andere structuurvariabele die veranderingen in de weg kan staan is de mate van
centralisatie.. Naarmate een organisatie groter is en het aantal regels toeneemt, zal de
drukk toenemen om te decentraliseren (Dornbusch & Scott, 1977). Bij duidelijke en
voorspelbaree taken, worden opdrachten 'gedirigeerd'. Zijn taken complex en
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onvoorspelbaar,, dan zal men 'delegeren'. Als regels het gedrag kunnen bepalen, is
participatiee in de besluitvorming niet nodig (Hall, 1991). Eenvoudige taken kunnen
wordenn geformaliseerd en gedirigeerd. Zijn opdrachten complex en onvoorspelbaar dan
zall men werkzaamheden en bevoegdheden delegeren en doet dit een beroep op de
participatiee en professionaliteit van de werknemers. Dat proces verloopt moeizamer in
sterkk gecentraliseerde organisaties waar men dit niet gewend is.

4.2.24.2.2 Verandering van structuren: disfuncties van klassieke structuren
Naastt de invloed van structuurvariabelen op veranderingsprocessen, kan de structuur
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ookk object van verandering zijn (Galbraith, 2000). Veel van de genoemde structuurproblemenn hebben betrekking op één organisatietype, namelijk de bureaucratie.
Bureaucratieënn kunnen zich goed handhaven in stabiele, overzichtelijke omgevingen.
Inn complexe en onvoorspelbare omstandigheden zijn organische structuren nodig.
Sommigee auteurs zien de bureaucratie als het 'oude organisatie paradigma' waar een
'nieuww paradigma' voor in de plaats moet komen (Boonstra, 1992; Kuipers & Van
Amelsvoort,, 1993).
KlassiekeKlassieke productiestructuren
Kuiperss & Van Amelsvoort (1993) onderscheiden twee typen klassieke productiestructuren:: de lijnproductie en de functionele organisatie. Een lijnproductie lijkt
overzichtelijk.. Het is duidelijk te zien waar het product zich bevindt, het gereedkomen
vann het product is goed voorspelbaar. In werkelijkheid wordt de lijnproductie
gekenmerktt door hoge logistieke complexiteit. Kleine proces- en productinnovaties
leidenn soms tot onoverkomelijke aanpassingsproblemen. Door de verregaande splitsing
vann activiteiten dringen prikkels tot vernieuwing moeizaam door. Werknemers
beschikkenn over gefractioneerde kennis en ervaring, die men moeilijk in verband kan
brengenn met het totale proces. Als werknemers dan ook nog gevangen worden in een
dwangbuiss van instructies en regels, is er nog minder speelruimte voor vernieuwende
ideeën.. Kwaliteitsverbetering in een lijnorganisatie impliceert bijvoorbeeld een veelheid
vann gedetailleerde instructies en controles die erop toezien dat de instructies zijn
uitgevoerd.. Fouten in het ene station leiden onherroepelijk tot fouten in verder gelegen
stations.. Het nadeel van al die formalisatie en korte cyclustijden is monotoon werk,
demotivatiee van de werknemers en hoge verzuimcijfers. 'De relatie van uitvoerenden
mett het management is er een van afstand, vervreemding, wantrouwen en soms heftige
conflictenn die zich uiten in productiebeperkingen, sabotage en dergelijke' (Kuipers &
Vann Amersfoort, 1993, p 82).
Disfunctiess van een functionele structuur zijn minder extreem dan die van de
lijnproductie.. De flexibiliteit is groter, er zijn technische verbeteringen mogelijk, maar
vernieuwingenn zoals productverbeteringen komen evenmin vlot tot stand. Men
redeneertt vanuit verschillende deelbewerkingen en niet vanuit het product als zodanig
off vanuit doelgroepen. De vaklieden beschikken over de kennis en ervaring om tot
procesvernieuwingg te komen, maar kunnen moeilijk over de 'afdelingsmuren' kijken.
Verderr is de planning een complexe zaak, met lange wachttijden en grote buffervoorraden.. Kenmerkend voor de functionele structuur is dat vaak via informele wegen
afstenirningsproblemenn worden opgelost. Tezelfdertijd wordt de functionele organisatie
vaakk gekenmerkt door belangentegenstellingen tussen groepen die voor een goede
coördinatiee van elkaar afhankelijk zijn (Galbraith, 1993).
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TechnischTechnisch en sociaal systeem
Dee Sitter (1982) wijst erop dat 'technische' disfuncties (lange wachttijden, storingsveriiezen)) en het gebrek aan flexibiliteit, vernieuwing en motivatie niet van elkaar te
scheidenn zijn. Er is een patroon waarin de disfuncties elkaar versterken. Een organisatie
diee de weg heeft gekozen van scheiding, splitsing en bureaucratisering zal op eigen
krachtt lang niet altijd in staat zijn dit pad te verlaten. Juist als de moeilijkheden zich
opstapelenn bestaat de neiging om deze te bestrijden met nog meer scheiding, splitsing en
bureaucratiseringg (De Sitter, 1982). Volgens Kuipers & Van Amelsvoort is terugdringing
vann de arbeidsdeling een voorwaarde om de betrokkenheid van de werknemers bij het
werkk te herstellen. 'Een van de meest wezenlijke capaciteiten van mensen, namelijk het
vermogenn om de eigen relatie met de (sociale) omgeving zinvol te beïnvloeden wordt
doorr de (verregaande, rvdn) arbeidsdeling geblokkeerd. Men kan geen zingevende
betrekkingenn met de (sociale) omgeving onderhouden. Men heeft geen controle over
zijnn eigen omstandigheden en kan problemen daarin niet zelf oplossen. Problemen zijn
niett vervreemdend, integendeel. Vervreemdend is dat men niet over de attributen
beschiktt om zelf die problemen op te lossen' (Kuipen & Van Amelsvoort, 1993, pp
139-140). .
4.2.34.2.3 Samenvatting structurele belemmeringen bij verandering
Samengevatt wijst het structuurperspectief op belangrijke belemmeringen voor de
betrokkenheidd van de werknemers bij veranderingsprocessen en biedt het vuistregels
(heuristieken)) voor het adequaat functioneren van organisaties. De structuur kan
wordenn beschouwd als een factor die het veranderingsproces negatief beïnvloedt. Als
differentiatie,, centralisatie en formalisatie / standaardisatie te ver worden doorgevoerd,
kunnenn werknemers vervreemd taken en wordt de betrokkenheid op de organisatie (doelen)) negatief beïnvloed. In extremis zien we deze problematiek bij klassieke
structurenn zoals de lijnorganisatie en functionele bureaucratie. Zulke organisaties raken
verstriktt in de vicieuze cirkel van regels en toezicht. Ook veranderingsprocessen
wordenn langs deze lijnen vormgegeven, zoals de gedetailleerde vormen van
kwaliteitszorgg in lijnorganisaties. Voor innovatieve oplossingen of double loop
leerprocessenn is geen mogelijkheid. Dat werknemers in zulke structuren niet leren
omgaann met dynamiek en complexiteit, is evident (Weick, 2000; Bennis, 2000; Argyris,
2000).. Daarnaast kunnen structuuringrepen het object van verandering zijn. Hierop
zullenn we de volgende paragrafen ingaan. W e maken daarbij onderscheid in drie
niveauss van de organisatie. In paragraaf 4.3 bespreken we ingrepen op het individuele
taakniveauu van organisaties. In paragraaf 4.4 worden interventies op het niveau van
groepengroepen besproken en in paragraaf 4.5 behandelen we interventies op het algehele
organisatieniveau.. Doel is niet een volledige beschrijving van structuurinterventies, maar
eenn illustratieve ordening van structuurinterventies naar hun achterliggende paradigma.
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4.33 Structuurinterventies in veranderingsprocessen: ontwerp en
ontwikkel l

Ookk bij organisatie-inrichting kan men een ontwerp- of een ontwikkelingsmodel
hanteren.. Deze modellen noemen Koopman & Wierdsma (1992) respectievelijk het
beheersings-- en het betrokkenheidsmodel (naar Walton, 1985). In het beheersingsmodell worden werknemers gezien als uitvoerders van nauwkeurig omschreven,
gefragmenteerdee taken. Minimumeisen zijn exact geformuleerd. De beloning is
gekoppeldd aan individuele prestatie. Betrokkenheid bij hogere organisatiedoelen wordt
niett verwacht en inspraak niet gestimuleerd. Arbeid wordt gezien als een variabele
kostenpost.. Controle en efficiency zijn de dominante criteria. In het betrokkenheidsmodell worden bredere taken ontworpen. Individuele verantwoordelijkheden
veranderenn met wijzigende omstandigheden en zijn flexibel geformuleerd. Vaak zijn
teamss verantwoordelijk voor een bepaald product. Oriëntatie op de markt en continue
verbeteringg staan centraal. Voor coördinatie wordt meer vertrouwd op expertise en
wederzijdss overleg, dan op controle van bovenaf. Het beloningsstelsel sluit aan bij
gemeenschappelijkee verantwoordelijkheden en prestaties. Inspraak en betrokkenheid bij
allerleii deelterreinen wordt gestimuleerd. (Koopman & Wierdsma, 1992). Deze
onderverdelingg sluit aan bij het onderscheid dat French & Bell (1984) maken in
klassiekee Tayloriaanse benadering en OD-georiënteerde technieken zoals action research,
team-buildingteam-building en organization survey. Volgens French & Bell richt de ontwerpbenade
zichh met name op de individuele taak en kan de benadering worden gekenschetst als
eenn korte termijn, eenzijdige expertbenadering. De ontwikkelingsbenadering richt zich
opp het faciliteren van het proces, participatie van groepen en de langere termijn (French
&& Bell, 1984).
Zowell French & Bell alsook Koopman & Wierdsma presenteren ons inziens de paradigmataa te veel als een ideologische controverse (en de ontwikkelingsbenadering als het
beteree alternatief). In veranderingtrajecten kan volgens ons gebruik worden gemaakt
vann zowel ontwerp- alsook van ontwikkelingsinterventies, afhankelijk van de specifieke
vraagstellingg en de specifieke context. De onderliggende paradigmata zijn niettemin in
beidee typeringen duidelijk herkenbaar. In de volgende paragrafen zullen we nader in
gaann op de verschillen tussen beide paradigmata in dit discours en laten zien tot welke
verschillenn in werkelijkheidsopvattingen en interventiestrategieën dit leidt. W e maken
daarbijj onderscheid tussen individuele, groeps- en organisatiegerichte interventies.
Voorbeeldenn van individuele ontwerpinterventies zijn taakontwerp, goalsetting en
loopbaanontwikkeling.. Coaching, intervisie, intercollegiale consultancy kan men zien
alss ontwikkelingsgerichte interventies op het individuele niveau (paragraaf 4.4). In
paragraaff 4.5 behandelen we interventies op groepsniveau en in paragraaf 4.6 nemen we
hett algehele organisatieniveau als uitgangspunt en behandelen we ontwerpinterventies
alss verplatting en downsizing van organisaties, reengineering, de invoering van project- en
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matrixorganisatiess en ontwikkelingsbenaderingen van organisaties zoals netwerken.

4.44 Structuurinterventies op individueel niveau
Err is veel onderzoek verricht naar de relatie tussen de inrichting van het werk en de
tevredenheidd en prestaties van werknemers. Als voorbeeld beschrijven we The high
performanceperformance cycle van Locke & Latham (1990). Het model laat goed zien tot welke
werkelijkheidsdefinitiee het ontwerpparadigma leidt en welk type interventies men
hanteert. .
Moderators s
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Feedback k
Expectancy,, Self-Efficacy
Taskk Complexity
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4.4.14.4.1 'The High Performance Cycle'
Hett model is achtereenvolgens opgebouwd uit eisen die aan werknemers worden
gesteld,, zogenaamde modererende en mediërende variabelen, de invloed van beloningenn op het gedrag en de tevredenheid die men met het werk ervaart.
Eisen Eisen
Hett model start met de eisen die men stelt aan medewerkers. De theoretische basis
daarvoorr is de goal setting-theorie. Volgens deze theorie leiden specifieke en uitdagende
doelendoelen tot betere prestaties dan gemakkelijk te bereiken doelen of vage doelen. Men kan
doelenn uitdagend maken door hoge productieaantallen te formuleren, gedragskenmerkenn te eisen, meer verantwoordelijkheid te geven of een deadline of budget die
niett overschreden mogen worden.
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ModererendeModererende variabelen
Off men erin slaagt het doel te bereiken, is afhankelijk van moderators zoals de vaardigheid,, betrokkenheid, feedback, verwachting, zelfeffectiviteit van de medewerker en
complexiteitt van de taak (Locke & Latham, 1990). Het behoeft weinig betoog dat
vaardighedenvaardigheden de taakprestaties beïnvloeden. Betrokkenheid wordt bepaald door uitdag
doelenn te stellen, participatie bij het doelen stellen; door groepsdruk; door peermodels die
opp hoog niveau presteren en door de waarde van opbrengsten en de kans dat de
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prestatiee kan worden geleverd. Behalve betrokkenheid is feedback een belangrijke
moderator.. Goal setting met feedback leidt tot hogere resultaten dan elk apart (Reber &
Wallin,, 1984). Het gezamenlijke effect kan worden toegeschreven aan hun complementairee functies: doelen geven richting en sporen aan tot actie. Feedback geeft
duidelijkheidd over de vorderingen ten aanzien van het doel.

VerwachtingVerwachting en zei/effectiviteit {expectancy en self-efficacy) spelen een pregnante ro
performancee cycle. 'Self-efficacy indicates how well one can execute courses of action
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requiredd to deal with prospective situations.' Positieve verwachting en zelfeffectiviteit
leidenn tot betrokkenheid op het doel. De laatste moderator is de complexiteit en
volledigheidd {wholeness) van de taak. Een taak is bevredigend als ze betekenisvol is,
ruimtee laat voor eigen verantwoordelijkheid, voldoende feedback wordt verschaft en
bestaatt uit een afgeronde eenheid (Hackman & Oldman, 1980).
MediërendeMediërende variabelen
Alss een doel uitdagend is, en de modererende variabelen maken het doel bereikbaar,
langss welke mechanismen beïnvloeden doelen dan het gedrag? Deze mechanismen
noemenn Wood & Locke (1986) mediators. Specifieke doelen richten de aandacht
{attention){attention) beter dan globale of vage doelen. De inspanning {effort) is gerelateerd aan
moeilijkheidsgraad:: hoe moeilijker het doel, hoe groter de inspanning (indien men het
doell accepteert). En ten derde beïnvloeden doelen de volharding (persistance): mensen
werkenn langer en harder voor hogere doelen dan voor gemakkelijke doelen.
Uitdagendee doelen leiden tot het gebruik van bekende taakstrategieën of -als deze niet
voldoen-- tot de ontwikkeling van nieuwe taakstrategieën.
Prestatie Prestatie
'Too the degree that the demands are challenging, the facilitating moderators are present,
andd the mediators are operative, task performance will be high on whatever dimensions
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thee goal specifies as important (quantity, quality, etc.)'. Harde doelen zijn prestatienormen,, kwaliteit, geld, tijd. Zachte doelen zijn gedragskenmerken als klantvriendelijkheid,, een relatiegerichte stijl. De kwaliteit van de prestatie kan worden geoperationaliseerdd door er criteria of indicatoren aan toe te kennen (zie: Kaplan & Norton, 2000).
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Beloning Beloning
Gedragg wordt bepaald door beloningen uit het verleden, maar ook door verwachtingen
vann toekomstige opbrengsten, observatie van modellen, interne standaarden en de zelfeffectiviteitt (Bandura, 1986). 'Past rewards can be an incentive to act under certain
conditionss but they are not controlling.' Tevredenheid of satisfactie wordt bepaald
doorr de instrumentaliteit, de mate waarin met het bereikte doel (geld, status, erkenning)
anderee doelen (op langere termijn) bereikt kunnen worden (Vroom, 1964; Lawler,
1968).. Er wordt meer satisfactie ervaren als het succes aan het eigen gedrag kan worden
toegeschrevenn (Wiener, 1986) en erkenning speelt een belangrijke rol. Sommige organisatiess maken veelvuldig gebruik van tokens zoals badges, buttons en dergelijke (Peters &
Waterman,, 1982). Naast contingente beloningen (gerelateerd aan de prestatie)
ontvangenn werknemers non-contingente beloningen variërend van het salaris, veiligheid,, collegialiteit, flexibele werktijden, reputatie van de organisatie, goede leiding.
Satisfactie Satisfactie
Alss de beloning overeenkomst met wat men wenst of verwacht, ervaart men satisfactie
mett het werk. Satisfactie is het resultaat van een positieve waardering van het werk
tegenn de eigen standaard. Thus, if the job is appraised as a fulfilling or facilitating the
attainmentt of one's values, satisfaction is experienced; if the job is appraised as blocking
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orr negating one's values, dissatisfaction is experienced.'
ConsequentiesConsequenties van satisfactie en dissatisfactie
Eenn groot probleem op het onderhavige onderzoeksterrein was vast te stellen wat er
gebeurtt als een werknemer (on-)tevreden is. Aanvankelijk werd verondersteld dat een
tevredenn werknemer beter zou presteren, uit dankbaarheid voor de werkgever. Maar
dezee opvatting blijkt niet altijd juist. Tevredenheid versterkt in het algemeen wel de
betrokkenheidd van de werknemer op de organisatie. 'In sum, individuals who are bodi
satisfiedd with and thus committed to the organization should be more likely to stay widi
thee organization (Locke & Latham, 1990, p 17).
Dee wijze waarop prestaties en tevredenheid in dit model worden weergegeven (de
werkehjkheidsdefinitie)) doet mechanistisch en lineair aan. Het model legt prestaties
uiteenn in diverse afzonderlijke, beheersbare componenten. Door losse componenten te
beïnvloedenn kan de gewenste prestatie worden verkregen en tevredenheid worden
beïnvloed,, is de veronderstelling. Er bestaat een hoge verwachting ten aanzien van de
maakbaarheidd van veranderingsprocessen en van betekenisverlening in het bijzonder.
Ditt zijn ons inziens kenmerken van de ontwerpbenadering.
4.4.24.4.2 Interventies uit de 'High Performance Cycle'
Uitt Locke & Lathams model kunnen diverse interventiestrategieën worden afgeleid.
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Bijvoorbeeldd door de eisen te specificeren of aandacht voor de juiste moderatoren, zoals
trainingg en de benodigde middelen. Verder kan men de groepssamenstelling
beïnvloedenn en zorg dragen voor de terugkoppeling van resultaten. Ook het behalen
vann (kleine) successen is van belang voor de betrokkenheid van medewerkers op
veranderdoelen.. Dergelijke (ontwerp-)interventies volgen als 'vanzelf uit het model.
Hieronderr behandelen we meer in detail individuele ontwerpinterventies die kunnen
bijdragenn aan de verandering en zullen we ook enkele ontwikkelingsinterventies
bespreken. .

4.4.34.4.3 'Goalsetting'
Dee goalsetting theorie stelt dat werknemers gemotiveerd worden door juiste doelen.
Hierdoorr reguleren en motiveren mensen zichzelf (Orlemans e.a., 1993). O m dit te
bereikenn moet het doel concreet, meetbaar zijn en is het van belang dat het doel een
persoonlijkee uitdaging vormt. Rekening houdend met de kennis en vaardigheden, kan
menn dan steeds hogere eisen stellen en de prestaties vergroten. Grote, onoverzichtelijke
off complexe projecten dient men in kleinere klussen op te delen. Overzichtelijke korte
termijnn doelen bevestigen het zelfvertrouwen en worden als uitdagend ervaren (Van
Dam-Baggenn & Kraaimaat, 1993). Verder geldt dat gestelde doelen als haalbaar moeten
wordenn ingeschat. Specifieke doelen bevorderen de taakuitvoering op drie manieren: zij
gevenn richting aan de aandacht en de actie, zij mobiliseren de inspanning die men levert
enn zij bieden ondersteuning aan het doorzettingsvermogen. Dit kan worden vertaald in
hett zes eisen model bij een goalsetting procedure:
-- Specificeer de taken of het prestatiedoel
Weess helder over doelen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, aan wie
verantwoordingg moet worden afgelegd, etc.
-- Specificeer de wijze waarop prestaties worden gemeten
Bijvoorbeeldd door fysieke eenheden, door tijd, in financiële termen.
-- Specificeer de norm die gehaald moet worden
Datt kan zijn een productiecijfer, een deadline of een marktaandeel. Een norm moet
realistischh zijn — met enige inspanning haalbaar.
-- Specificeer het tijdsbestek voor de opdracht
Tee veel of te weinig tijd voor de uitvoering van een opdracht demotiveren beide.
Normenn kan men ondenen aan gemiddelden of tijdsbesteding aan aanverwante taken.
-- Specificeer de rangorde van de doelen
Bijj complexe en onoverzichtelijke taakopdrachten, is het van belang doelstellingen te
prioriteren. .
-- Specificeer de samenwerking
Alss het bereiken van de gestelde doelen afhankelijk is van de medewerking van andere
mensen,, dient men de samenwerking te coördineren (De Moor, 1992).
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Ookk de goalsetting theorie kan worden gerekend tot de ontwerpbenadering. Hoewel
goalsettingg een bruikbare techniek is om te motiveren, heeft het een tamelijk veralgemeniserendd en mechanistisch karakter (social engineering) en kan het eenzijdig voor
productieverhogingsdoeleindenn worden ingezet ten koste van menselijke aspecten.

4.4.44.4.4 Taakverbetering
Taakverbeteringg is erop gericht werk zinvoller te maken door de taakinhoud te laten
aansluitenn bij de mogelijkheden en ontplooiingsbehoeften van de werknemer. Uit
onderzoekk büjkt dat motiverende taken gevarieerde activiteiten zijn, zowel wat betreft
vaardighedenn als wat betreft bekwaamheden; er is sprake van een zinvolle werkeenheid,
inn plaats van repeterende handelingen; er is een zekere mate van autonomie en de
resultatenn zijn duidelijk gekoppeld aan de eigen prestaties (Hackman & Oldham, 1974).
Vormenn van taakverbetering zijn: taakroulatie (systematische overplaatsing naar een
anderr takenpakket); taakverruiming (nieuwe taken in een bestaande functie) en
taakverrijkingg (meer ruimte voor individuele verantwoordelijkheid en initiatief,
controlee over middelen en eigen beslissingsbevoegdheid).
Ookk deze interventies kunnen als ontwerpstrategieën worden gekenschetst. De meeste
interventiess worden top-down geïmplementeerd zonder participatie van betrokkenen.
Dee traditionele taakverrijkingsaanpak van Herzberg moest zelfs top-down worden opgelegd:: 'So far as the process of job enrichment itself is concerned, experimental
constraintss in the studies dictate that there could be no participation by job-holders
themselvess in deciding what changes were tot be made in their jobs. The changes
neverthelesss seemed to be effective' (Paul, Robertson & Herzberg, 1969, p 75).

4.4.54.4.5 Ontwikkeling van kerncompetenties
Eenn moderne loot is de aandacht voor de ontwikkeling van kerncompetenties in
organisaties.. Bij de ontwikkeling van kerncompetenties worden organisatiedoelen
vertaaldd naar lagere echelons, zoals afdelingsdoelen en stelt men de vraag over welke
(kern-)) competenties medewerkers van deze unit moeten beschikken om de doelen te
kunnenn realiseren. Vervolgens worden de competenties ontwikkeld in trainings- en
opleidingsprogramma's,, ervan uitgaande dat daarmee aan de voorwaarden is voldaan om
dee doelen te kunnen realiseren. Bij de 'ontwikkeling' van kerncompetenties herkennen
wee een twftmpbenadering, immers: het doel is bekend, de stappen ernaartoe moeten
éénn voor één worden gezet, waarmee de doelen worden bereikt.
Menn veronderstelt dat kerncompetenties te leren zijn door het volgen van trainingen.
Dezee opvatting doet weinig recht aan de opvatting dat de kerncompetentie van een
organisatiee (per definitie) een weinig 'maakbare' en moeilijk te imiteren eigenschap is
(Hamell & Prahalad, 1994). Behalve 'training' van separate kennis of codificeerbare
vaardighedenn zijn tal van organisatorische variabelen van invloed op de toepassing en
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ontwikkelingg van kerncompetenties, waaronder de technologie, de cultuur, de visie van
dee leiding en de politiek in de organisatie. Van deze aspecten wordt in de implementatiestrategiee geen rekenschap gegeven. Competenties worden als separate individuele
vaardighedenn beschouwd (en getraind) los van de context waarin ze uitgevoerd dienen
tee worden. Bij de ontwikkeling van competenties gaat het niet zozeer om separate
vaardighedenn maar om een dynamisch geheel (dat meer is dan de som der delen).
Verderr worden de (neven-) effecten van de begeerde strategische kerncompetenties als
vitaliteit,, creativiteit, in de vorm van bijvoorbeeld meer conflicten, eigenzinnigheid of
dee eis om hogere salarissen door de organisatie vaak niet begrepen en geduld. Men wil
well de lusten, maar niet de lasten van bepaalde competenties. Tenslotte wordt de
ontwikkelingg van kerncompetentie vaak ingevoerd door een eenmalige lineaire actie, in
plaatss van een cyclisch en complex leerproces van betrokkenen waarin hindernissen in
hett leerproces slechts moeizaam worden geïdentificeerd en kunnen worden aangepakt.
Ditt getuigt van een beperkte en mechanistische opvatting over de implementatie van
kerncompetentiess (Van den Nieuwenhof, 2002b).

4.4.64.4.6 'Coaching'
Dee aandacht voor coaching, intervisie en intercollegiale consultancy in organisaties die
opererenn in complexe en dynamische omstandigheden is groeiende (Van den
Nieuwenhof,, 2002, 2002b). Professionals staan voor de taak complexe en ambigue
probleemsituatiess tot een succesvolle oplossing te brengen. Wat een 'goede oplossing'
inhoudt,, is vaak niet a-priori gegeven maar het resultaat van een gemeenschappelijke
zoektocht.. Coaching is vaak gericht op de ontwikkeling van een professionele identiteit
enn kan worden gezien als een ontwikkelingsinterventie. Vaak worden in coaching
socratische,, explorerende vraagtechnieken gebruikt. Het explorerende gesprek is doel
enn middel van coaching tegelijk. Het proces dient bovendien congruent te zijn aan het
doel.. Dit geldt meer naarmate coaching is gericht op het identificeren van meer
persoonlijkee vragen van de medewerker (Crits-Christoph & Barber, 1991). 'We
accumulatee skills and information, not in the abstract as ends in themselves, but in
servicee of an identity' (Wenger, 1998, p 215). Bij coaching gaat het om het herkennen
vann onbewuste patronen, het verkrijgen van inzicht in gedrag, gedachten en emoties,
hett experimenteren met nieuwe perspectieven en het toegroeien naar een nieuwe
toestand.. Bij coaching op taakgerelateerde aspecten vervult de coach meer de rol van
trainer,, mentor of docent (Van den Nieuwenhof, 2002).
Nadeell van coaching is de onduidelijke doel-middel relatie. Coaching is kostbaar (tijd
enn geld) en van tevoren is onduidelijk wat de opbrengst ervan is. Het effect is
afhankelijkk van onduidelijke variabelen als de kwaliteit van de coach, de inzet van de
medewerkerr en de kwaliteit van de werkrelatie. Verder is coaching vaak voorbehouden
aann de bovenlaag van de organisatie, aan de hogere echelons. Het effect op de
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organisatiee (uitzonderingen daargelaten) is vaak gering.

4.4.74.4.7 Samenvatting: structuurinterventies op individueel niveau
Samengevatt worden individuele ontwerpinterventies gehanteerd om medewerkers te
motiverenn en beter te laten presteren in een veranderingsproces. De doelen van en
middelenn voor het veranderingsproces zijn in principe bekend en deze dienen op de
juistee wijze aan betrokkenen te worden overgedragen. Helderheid van doelen,
feedback,, beloning, duidelijke taakafbakening en dergelijke zijn daarbij van groot
belang.. Een planmatige benadering biedt uitkomst. De te leveren prestaties zijn van
tevorenn geoperationaliseerd, en geven meer richting aan het gedrag naarmate de doelmiddell verhouding voor de medewerker begrijpelijk (overzichtelijk) en hanteerbaar
blijft. .
Bijj de ontwikkelingsbenadering zijn de nagestreefde doelen ambiguer en interventies
moeilijkerr te specificeren (i.e. 'flexibele opstelling', 'openheid voor externe signalen',
'beterr klantcontact') en is de exploratieve methode vaak doel en middel tegelijkertijd.
Waarr tijd in de ontwerpbenadering een lineair, chronologisch karakter heeft, heeft het
inn de ontwikkelingsbenadering een cyclisch karakter: persoonlijke thema's keren steeds
weer,, in gemodificeerde gedaantes, terug en de onderliggende betekenis van thema's
wordtt slechts tentatief en 'a-proportioneel' benaderend. Nadeel van coaching is dat de
opbrengstt niet van tevoren kan worden gespecificeerd.

4.55 Structuurinterventies op groepsniveau
Naastt interventies op individueel niveau, zijn groepsinterventies mogelijk om
betrokkenheidd van werknemers bij veranderingsprocessen te verkrijgen. Zijn veel
individuelee interventiestrategieën afkomstig uit de ontwerpbenadering, op het groepsniveauu is de ontwikkelingsbenadering qua interventies uitgebreider vertegenwoordigd.
Wee zullen in deze paragraaf ingaan op onder meer de rol van teams in organisaties,
kwaliteitscirkels,, het managen van teams en zelforganiserende teams.

4.5.14.5.1 Werken met teams in organisaties
Err is een gestaag groeiende belangstelling voor teams. Door de toenemende dynamiek
enn complexiteit in de omgeving wordt van organisaties steeds meer flexibiliteit verlangd.
Onderr druk van ontwikkelingen op de afzetmarkt, de arbeidsmarkt e.d. worden
nieuwe,, lerende, organische organisatieconcepten toegepast. Het werken in teams kan
hiertoee worden gerekend. Sommige auteurs spreken van 'teams as the basic building
blockss of organizations and vital in rejuvenating them' (Tjosvold, 1991).
Teamworkk kan opgevat worden als een nieuw leidend principe bij het streven naar
flexibelee en innovatieve organisaties (Kampermann, 1992; Katzenbach & Smith, 1993).
Alss organisaties flexibel moeten kunnen reageren, zoals in dynamische omgevingen, is
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coördinatiee door standaardisatie van processen niet goed mogelijk en verschuift het
zwaartepuntt naar de hiërarchie. In complexe omgevingen kan ook de leiding het geheel
niett meer overzien. Men moet op zoek naar nieuwe kennis of genoegen nemen met
hett interpreteren van onvolledige en onzekere informatie. Men kan slechts zorgen voor
eenn breed arsenaal aan kennis en specialistische vaardigheden, om daarop een beroep te
kunnenn doen als dat zinvol lijkt (Hastings, e.a., 1990). Betrokkenen met specifieke
deskundighedenn moeten overeenstemming (zien te) bereiken over de meest adequate
interpretatiee van de situatie waarmee men wordt geconfronteerd en de meest kansrijke
aanpak.. 'In zulke situaties zijn multifunctionele of multidisciplinaire teams nodig die
flexibelflexibel kunnen inspelen op nieuwe en bijgestelde vraagstellingen' (Kapteyn, 1992, p
33).. In relatief eenvoudige en stabiele omgevingen kan men de coördinatie vormgeven
doorr standaardisatie van processen. Neemt de dynamiek toe, dan zal het zwaartepunt
vann de coördinatie verschuiven naar de hiërarchische leiding. Neemt daarnaast ook de
complexiteitt nog toe, dan kan ook de leiding het geheel niet meer overzien en is
teamworkk noodzakelijk.
Eenvoudig Eenvoudig
Stabiel Stabiel

Standaardisatiee van
processen n

Dynamisch Dynamisch
Directt toezicht

Complex Complex

Standaardisatiee van
kenniss en vaardigheden
Wederzijdsee aanpassing
Teamwerk k

11
%%

TabelTabel 4.5.7 Situaties voor teamwerk (Kapteyn, 1992}

4.5.24.5.2 Management van parallelle structuren
Err zijn teams in diverse vormen en gedaanten: probleemoplossingteams, taakgroepen,
(semi-)permanentee samenwerkingsverbanden tussen verschillende belangengroepen, et
cetera.. Mohrman (1993) hanteert drie dimensies waarmee zij aangeeft hoe verschillende
teamss verschillend gemanaged dienen te worden.
Tenn eerste is er de bijdrage van het team aan het productieproces van de organisatie. Een
'werkteam'' wordt afgerekend op de directe bijdrage die het levert aan de productie.
Vormenn van werkteams zijn (semi-)autonome taakgroepen, zelfsturende teams,
productieteams,, managementteams. Participatie in het team is primair de verantwoordelijkheidd van de teamleden. Andere teams, zoals kwaliteitscirkels zijn erop gericht
processenn te verbeteren. Deze werkzaamheden zijn meestal niet de hoofdtaak van de
deelnemers.. Qua management is het verschil met het werkteam significant (Lawler &
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Mohrman,, 1987). Zo worden in het verbeterteam geen ingrijpende besluiten genomen
zonderr goedkeuring van de hiërarchie (Cohen, 1993). Ten tweede kunnen teams
tijdelijktijdelijk of permanent zijn samengesteld. Voorbeelden van tijdelijke teams zijn
kwaliteitscirkelss en taakgroepen. Productieteams en customer-service teams hebben een
permanentt karakter. De dynamiek en het management van deze teams zijn verschillend.
Tijdelijkee teams kennen een begin-, midden- en eindfase, wat de groepsdynamiek en
werkzaamhedenn beïnvloedt. Het succes van het team is afhankelijk van één resultaat
waarvoorr het team is opgezet. Permanente teams vallen onder de plannings- en controlsystematiekk van de organisatie. Hier wordt het normale systeem van doelen, targets en
prestatie-indicatorenn gebruikt om het teamfunctio-neren te beoordelen. Ten derde
kunnenn teams al dan niet onderdeel uitmaken van de hiërarchie. Het productieteam
maaktt onderdeel uit van de hiërarchische structuur. De verbetergroep of
productontwikkelingsgroepp staat buiten de hiërarchie. Ook dit heeft gevolgen voor het
managementt van teams. Buitenstaande teams moeten leren omgaan met vraagstukken
vann ambiguïteit, leiding en prioriteitstelling. Hierbij kunnen conflicterende doelen en
belangenn optreden. Het bereiken van consensus is een vereiste voor goede samenwerking. .
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Werkteamss zijn volgens Mohrman (1993) qua management niet complex (sic!). Over
hett succesvol managen van verbeterteams, tijdelijke teams en teams die buiten de
hiërarchiee staan, is veel minder bekend, zo stelt Mohrman. Het ontwerpparadigma dat
Mohrmann hanteert lijkt leidend bij deze beoordeling. Bij het managen van minder
complexee teams hanteert men met name ontwerpachtige interventies. Daar is sprake
vann sturing. Complexe teams dienen in veel gevallen gemanaged te worden met behulp
vann ontwikkelingsinterventies die bijvoorbeeld zijn gericht op de groepsdynamiek, de
kwaliteitt van probleemverkenning en probleemoplossing, de creativiteit van diverse
specialisten,, de synergie tussen de betrokkenen en dergelijke. Daarmee hebben
organisatiess over het algemeen meer moeite, zoals ook de opkomst en teloorgang van
kwaliteitscirkelss in organisaties laat zien.

4.5.34.5.3 Kwaliteitscirkels
Kwaliteitscirkelss bestaan uit medewerkers van één of meerdere units die vrijwillig
deelnemenn aan bijeenkomsten waarin verbetervoorstellen worden gedaan. De klassieke
werkwijzee bestond uit statistische probleemoplossingmethodieken in combinatie met de
ontwikkelingg van sociale vaardigheden. Sommige successen met kwaliteitscirkels zijn
indrukwekkend:: het moreel stijgt en de besparingen bedragen in enkele gevallen
tientallenn miljoenen dollars (Goldhaber, 1990). Maar parallelle structuren conflicteren
mett de staande organisatie als tijd en capaciteit schaars zijn of men op eikaars
verantwoordelijkheidsgebiedenn dreigt te komen. 'Successful parallel structures are those
thatt have clearly stated organizational objectives, related to accepted business goals,
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utilizess systematic and effective process analysis and g r o u p p r o b l e m solving, and build
rich,, t w o - w a y links tot the regular organization. In short, the parallel structure must b e
welll integrated into the regular organization' (Galbraith, 1993, p 95).

VolvoVolvo Car BV Nieuwe stijl
'Dee Raad van Bestuur bijt (...) de spits af. Want 'top down', dat was de route die het project
(Volvoo Nieuwe Stijl) door het bedrijf zou moeten volgen. De Raad van Bestuur en de echelons
daarr vlak onder moesten een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen. 'Als het van boven regent,
wordtt de vloer vanzelf nat.' Zei een Volvo-directeur daarover. Uiteindelijk - m e n schatte dat het
zo'nn vier a vijfjaar in beslag zou nemen- zou heel Volvo Car BV doordrongen moeten zijn van
dee kwaliteitsgedachte. ledere afdeling zou dan werken in een klant-leverancier verhouding. De
werkvloerr zou bruisen van de ideeën en de motivatie, en het management zich alleen nog maar
bezighoudenn met het scheppen van de randvoorwaarden. Het 'hoe' kan met een gerust hart
wordenn overgelaten aan de mensen die het het beste weten, de uitvoerenden, door Deleye
(toenmaligg president van Volvo Car, rvdn) ooit getypeerd als 'die geweldige bron van tot nu toe
ongebruiktee energie die we ter beschikking hebben'.
Scepsis Scepsis
Maarr de materie bleek weerbarstiger dan men ooit had kunnen vermoeden. De eerste projecten,
voorall gericht op procesmatige verbeteringen als vooiTaadveirninderingen, just in time'
aanlevering,, sneller opvullen van vacatures en dergelijke verliepen vlot. En leverden vele
miljoenenn op. Daar lagen ook niet de grootste problemen.
Jirii Pesak, hoofd ondememingskwaliteit bij Volvo Car BV: 'In 1985 hebben we een enquête
gehoudenn onder zevenhonderd leidinggevenden die inmiddels een basistraining hadden
ontvangen.. Daaruit bleek dat qua methoden en technieken er veel was verbeterd, maar dat we de
werkvloerr niet hadden bereikt'.
Bijj de 'direct productieven1 sloeg het aanvankelijke enthousiasme om in scepsis toen verbeteringen
inn arbeidsomstandigheden uitbleven. Hen was slimmer werken beloofd, maar wat ze vooral
merktenn was dat er, door allerlei aanpassingen in het productieproces, harder gewerkt moest
worden.. En toen ze ook nog merkten dat met name door het middenmanagement Nieuwe Stijl
alleenn met de mond werd beleden, was voor hen het project al een mislukking voordat het goed
enn wel was begonnen.
Pesak:: 'Ik kon me die kritiek wel voorstellen. Want al was er voor hen wel degelijk wat
veranderd,, het is ons niet gelukt dat duidelijk te maken. Communicatie speelt een belangrijke rol
enn daarvan zijn we ons te weinig bewust geweest.'
KaderKader 4.5.1 Volvo Car BV Nieuwe Stijl (Hage, 1990)
H e tt goed functioneren van kwaliteitscirkels vergt m e e r dan de instelling van een
structuur,, het aanleren van statistische m e t h o d e n e n technieken of het verzorgen van de
formelee communicatie. Vaak staan menselijke (en politieke) verhoudingen optimaal
w e r k e n d ee kwaliteitscirkels in de w e g . H e t gevolg is dat de meeste bedrijven geen
effectievee kwaliteitscirkels van de g r o n d krijgen (Lawler & M o h r m a n , 1985). D e
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belangrijkstee obstakels zijn: het middenmanagement biedt weerstand, men verwerpt de
ideeënn uit de kwaliteitscirkels of implementeren de ideeën niet met als gevolg verlies
aann geloofwaardigheid van het programma en het management. Dit verlegt de aandacht
vann structuren 'an sich' naar de gevolgen van structuren voor sociale processen in
organisatiess (Goldhaber, 1990). Naarmate medewerkers in kwaliteitscirkels meer
participerenn in besluitvorming, men werkt aan gezamenlijk gedefinieerde probleemsituaties,, gebruik wordt gemaakt van facilitators en aandacht wordt besteed aan sociale
processenn in en om de taakgroep, is de aanpak meer congruent met de ontwikkelingsbenadering. .

4.5.44.5.4 'Teambuilding'
Eenn team is meer dan de som der delen. In vergelijking met individuele besluitvorming
komenn teams tot betere resultaten. In teams kan men eikaars denkfouten en blinde
vlekkenn corrigeren als er sprake is van open, kritische communicatie (Johnson &
Johnson,, 1991). Nadelen kunnen zijn dat de individuele inzet in een groep minder is
dann in de situatie waarin men individueel voor een opdracht staat, groepen roekeloos
gedragg kunnen vertonen (risky shift) of 'groupthink' kan optreden als groepsleden zich te
veell conformeren aan de heersende mening (Kapteyn, 1992). Voor effectief teamwork
iss het niet voldoende mensen bij elkaar te brengen en hen de taak op te dragen (Prein,
1992).. O m tot goede resultaten te komen moeten de groepsleden gemeenschappelijke
doelenn formuleren, een groepsidentiteit ontwikkelen, adequate werkstructuren
(communicatie-- en besluitvormingsprocedures) ontwerpen en in de praktijk brengen en
goedee werkrelaties tussen de leden bevorderen. Individuele leden moeten leren hoe ze
hunn activiteiten op elkaar kunnen afstemmen, hoe ze fricties in hun samenwerking
kunnenn opsporen, hoe ze met controverses moeten omgaan en hoe ze conflicten
positieff kunnen aanwenden ter bevordering van de creativiteit, van de kwaliteit van de
besluitvormingg en de betrokkenheid van ieder bij de uitvoering van de beslissingen
(Prein,, 1992). Kortom, werken in teams heeft organisatorisch voordelen, maar teamledenn moeten daarvoor wel beschikken over voldoende sociale vaardigheden (zie ook
hoofdstukk 5). Een aanpak om hiertoe te komen is teambuilding.
Teambuildingg 'is an inward look by the team at its own performance, behaviour, and
culturee for the purpose of dropping out dysfunctional behaviours and strengthening
functionall ones' (French & Bell, 1990, p 129). Het team analyseert haar performance,
dee sterke punten en tekorten en formuleert strategieën om het functioneren te
verbeteren.. Bij taakgeörienteerde teamontwikkeling worden teamdoelen, werkwijzen,
taak-uitvoering,, organisatie van het werk, samenwerking, overleg en besluitvorming
vastgesteldd en verbeterd (Rubin, Plovnick & Fry; 1977). Het onderzoek kan gericht
zijnn op bijvoorbeeld resultaatverbetering of planningsverbetering, verbetering van de
klantgerichtheidd of interne doelstellingen zoals 'komen tot betere samenwerking'
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(Cummingss & Worley, 2001). Teaminterventies kunnen ook betrekking hebben op
rollenn of op groepen die elkaar negatief bejegenen. De rolanalysetechniek is erop
gerichtt wederzijdse rolverwachtingen en —verplichtingen te expliciteren om daarmee de
teameffectiviteitt te verhogen. De rol negotiation technique (Harrison, 1972) is een
gestructureerdee onderhandelingstechniek waarin men de ander om een gedragsveranderingg vraagt om het eigen werk beter te kunnen uitvoeren, in ruil voor een eigen
gedragsveranderingg waaraan de ander voordeel heeft. Technieken om met groepen om
tee gaan die elkaar vijandig bejegenen zijn intergroup team building en organizational minor
(Frenchh & Bell, 1990). Deze technieken berusten op het expliciteren van de negatieve
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gevoelenss en gedachten, om deze vervolgens te herkaderen in een realistische context.

4.5.54.5.5 Zelforganiserende teams
Tott nu toe is er steeds sprake van teams die geleid worden om een bijdrage aan
veranderingg van de organisatie te leveren. Hetzij door de leiding hetzij door
inhoudelijkee of procesmatige experts. Bij zelforganiserende teams is dit element geheel
verdwenen.. Het gaat hier om het proces waarin mensen spontaan samenwerken aan een
gemeenschappelijkk doel zonder hiërarchische leiding. Wenger (1998) spreekt hier van
communitiescommunities of practice. Dit zijn spontane, organische, fluïde groepen die kennis
ervaringg creëren in de benadering van met name ongestructureerde problemen. Volgens
Pascall (1990) was in de transformatie bij Ford eindjaren '70 sprake van zo'n spontaan
proces.. 'Wat gebeurde bij Ford' schrijft Pascal, 'was dat, op enigszins mysterieuze wijze,
eenn aantal onafhankelijke initiatieven samenstroomden en elkaar wederzijds begonnen
tee versterken' (Pascal, 1990, p 122) B
Bijj zelforganiserende teams zoeken mensen support voor issues die hen aanspreken.
Kleinee omgevingssignalen worden opgepikt en versterkt. Men ontdekt een issue en
trachtt hiervoor support te winnen. 'The building of coalitions around issues, persuading
andd negotiating with others to support an idea, is clearly a political process' (Stacey,
1996,, p 331). Immers: of een issue de aandacht krijgt, wat de kwaliteit van die aandacht
is,, of men bereid is in het onderwerp te investeren of niet, wordt bepaald door de
invloedd die potentiële supporters willen aanwenden. Binnen het zelforganiserende team
iss sprake van een spontaan leerproces. Oude percepties, opvattingen, rollen en
structurenn worden verworpen, waarvoor nieuwe in de plaats komen. Dit veronderstelt
eenn leerproces en een proces van betekenisgeving, dat plaatsvindt in (informele)
groepenn die met elkaar acteren (Wenger, 1998). Zelforganiserende teams moeten niet
verwardd worden met zelfsturende teams (zie paragraaf 4.6.2): 'Self-organisation is a fluid
networkk process in which informal, temporary teams form spontaneously around issues,
whilee self-managing teams are permanent or temporary but always formally established
partss of a reporting structure' (Stacey, 1996, p 333). Zelforganiserende teams bepalen
zelff welke personen 'in' zijn en wie 'out' en wat de groepsgrenzen zijn. Zij werken
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vaakk in conflict met de hiërarchie, de macht is ongelijk verdeeld en macht wordt
veroverd,, waar het zelforganiserende team de hiërarchie vervangt en de macht in het
teamm is gedelegeerd en geëgaliseerd.

4.5.64.5.6 Samenvatting: structuurinten/enties op groepsniveau
Samengevatt kunnen teams worden beschouwd als een reactie op de complexiteit en
dynamiekk waarin veel organisaties verkeren. Zij zijn de bouwstenen van vitale
organisatiess in turbulente en complexe omgevingen. Teams kunnen worden gedimensioneerdd op de mate waarin ze direct bijdragen aan het primaire proces, de mate waarin
zijj vallen onder de reguliere hiërarchie en de duur waarvoor ze zijn samengesteld.
Naarmatee teams complexere en meer autonome taken en verantwoordelijkheden
krijgen,, zal een groter beroep worden gedaan op het zelfsturende vermogen van het
team,, en zullen sociale processen van grotere invloed zijn op het succes van teams.
Acceptatiee van rollen en posities, (inter-)menselijke vaardigheden, onderlinge sociale
verhoudingenn en andere sociale processen bepalen in zulke gevallen in grote mate het
adequaatt functioneren van het team. Het zelforganiserende team (of community of
practice),practice), dat zich spontaan vormt rond een issue, en niet geleid wordt door formele
verhoudingenn in de organisatie, is daarvan een sterk uitgekristalliseerde vorm.

4.66 Structuurinterventies op organisatieniveau

Eenn volgende point of entry is de structuurverandering van de gehele organisatie.
Structuurproblemenn kunnen veranderingsprocessen aanzienlijk belemmeren. Een
slechtee verhouding tussen Üjn en staf, is een sta-in-de-weg voor doeltreffende
verandering.. Een middenkader dat kampt met rolconflicten, is minder toegerust om
werknemerss in het veranderingsproces te laten participeren. Daarnaast kan de gehele
organisatiestructuurr
object
van
verandering
zijn. Als voorbeelden
van
ontwerpinterventiess komen aan de orde downsizing en verplatting (paragraaf 4.6.1),
reengineeringreengineering en 'sociotechniek' (paragraaf 4.6.2) en de project- en matrixorganisati
(paragraaff 4.6.3). Als een voorbeeld van een perspectief op organisaties uit de
ontwikkelingsbenaderingg sluiten we aan bij een tweetal theorieën over netwerkorganisatiess (paragraaf 4.6.4).

4.6.14.6.1 'Downsizing' en verplatting van organisaties
DownsizingDownsizing is het reduceren van het aantal werknemers door middel van ontslag,
afvloeiing,, vervroegde pensionering, outsourcing van producten of functies, reorganisatie,
verplatting,, e.d. (Cascio, 1993). Meestal met het doel kosten te reduceren en de winst
enn productiviteit te verhogen. Downsizing is een reactie op een fusie of overname; een
gevolgg van organisatieproblemen (door verlies van marktaandeel, wijzigingen in
technologie,, e.d.); het effect van een reorganisatie of het gevolg van de opvatting dat
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'kleinerr beter is' (McKinley, Sanchez & Schick, 1995).
Onderr verplatting verstaan we eenvoudig het verminderen van het aantal functies en
managementlagenn in een organisatie. Voordelen van verplatting zijn: meer efficiëntie,
flexibiliteitt en slagvaardigheid (Keuning, Opheij & Maas, 1993). Er is een internationale
trendd naar verplatting. Organisaties worden 'flatter and more agile' (Mohrman &
Mohrman,, 1993). Als redenen voor verplatting worden genoemd: toenemende
concurrentie,, verkorting van levenscycü van producten en diensten, fusies, overnames
enn allianties, ICT-mogelijkheden, het hogere opleidingsniveau van werknemers en de
turbulentiee van de vraag van de consument. Er zijn twee vormen van verplatting: de
verplattingg van de top en de verplatting van het middenkader. Motieven om over te
gaann op verplatting staan hieronder genoemd.

M o t i e v e nn voor v e r p l a t t i n g
v a nn d e t o p

M o t i e v e nn voor v e r p l a t t i n g
v a nn het m i d d e n k a d e r

Verliess aan samenhang en synergie

Onvoldoendee strategische flexibiliteit

Onduidelijkee afbakening taken en

Verstoppingg van informatiekanalen

bevoegdhedenn concerntop, divisie en

Gebrekk aan draagvlak voor beleid

businessunits s

Tee sterke scheiding tussen beleid en

Duplicatiee van staven en

uitvoering g

overlegvormen n

Weinigg intern ondernemerschap en
resultaatgerichtheid d
Weinigg mogelijkheden tot brede
Managementontwikkeling g
Bureaucratischee cultuur

Tabel4.6.1Tabel4.6.1

Motieven

voor verplatting

(Keuning,Opheij

& Maas, 1993)

Dee uitvoering van de verplatting van het middenkader is gebaseerd op het toekennen
vann integrale verantwoordelijkheid (voor bijvoorbeeld kwaliteit, levertijd en kosten)
vann processen rond product/marktcombinaties en het werken met taakgroepen. Door
meerr rond processen te organiseren in plaats van rond functies, zijn minder managers
nodigg en kunnen besluiten sneller worden gekomen. Als product/marktcombinaties
centraall staan, neemt tevens de decentrale resultaatverantwoordelijkheid toe. Deze
oplossingg kan echter leiden tot duplicatie van dure of schaarse capaciteit. Dit wordt vaal
opgelostt door deze diensten in cost centres onder te brengen. De relatie tussen profit en
costcost centres kan worden geregeld door middel van contractmanagement. Door te
organiserenn rond processen in plaats van rond functies neemt de bestuurlijke
complexiteitt af. Voordelen van deze wijze van organiseren zijn dat de slagvaardigheid
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toeneemtt en marktsignalen sneller kunnen worden omgezet in producten. Door cost
centrescentres in te stellen minima-liseert men het efficiëntieverlies (Keuning, e.a., 1993).
Aanleidingg voor verplatting aan de top zijn onder meer een trage besluitvorming of
stavenn die elkaar qua taak overlappen en de vraag of het hoogste management
voldoendee op de hoogte is van ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie.
Keuningg e.a. maken duidelijk dat zowel een succesvolle verplatting van de top als van
hett middenkader méér inhoudt dan een structurele ingreep alleen. 'Verplatting alleen,
gedefinieerdd als een aanpassing van de structuur van een organisatie, waarbij het aantal
managementlagenn vermindert, is onvoldoende om het gewenste effect te sorteren'
(1993,, p 124). De structuuraanpassing vergt de ondersteuning door een pakket van
samenhangendee maatregelen. Zij doelen daarbij op het ontwikkelen van leiderschap,
hett vaststellen, meten en bewaken van prestaties, voldoende geëquipeerde change agents
enn sleutelfunctionarissen, flexibele beloningssystematiek, duidelijke afspraken over
budgetten,, training en opleiding, kennismanagement.. Hamel & Prahalad (1994) pleiten
ervoorr downsizing voorzichtig uit te voeren en waarschuwen tegen 'organisatie
anorexia'.. De organisatie kan met downsizing sociale schade berokkenen en met het
ontslagenn personeel cruciale kerncompetenties kwijtraken die nodig zijn voor
toekomstigee groei en succes (zie ook: Balogun & Hope Haüey, 1999).

4.6.24.6.2 'Reengineering' en sociotechniek
Reengineeringg betreft de fundamentele wijziging van het productieproces met het oog
opp het leveren van meer toegevoegde waarde voor de klant (Hammer & Champy,
1993;; Champy, 1994). Reengineering verwerpt de klassieke ontwerpregels van
difFerentiatie,, taaksplitsing en coördinatie en beoogt het ontwerp van geïntegreerde
multidisciplinairee werkprocessen. 'This streamlines work processes and makes them
fasterr and more flexible; consequendy, they are more responsive to changes in
competitivee conditions, customer demands, product life cycles, and technologies
(Kaplann & Murdock, 1991). Vaak is er sprake van een radicale wijziging van de
organisatiee van het werk. Er vindt een verschuiving plaats van aandacht voor
gespecialiseerdee taken en functies naar de toegevoegde waarde van diverse
processtappenn voor de klant. In dit opzicht verschilt het transformatieproces van
reengineeringg van incrementele kwaliteitstechnieken zoals T Q M en kwaliteitscirkels.
Reengineeringg maakt veelvuldig gebruik van mogelijkheden van informatietechnologie
zoalss expertsystemen, shared databases en draadloze communicatie. 'The endeavour
identifiess and assesses core business processes and redesigns work to account for key task
interdependencess running through them. That typically results in new jobs or teams
thatt emphasize multifunctional tasks, result-oriented feedback, and employee
empowermentt -characteristics associated with motivational and sociotechnical
approachess to work design' (Cummings & Worley, 2000, p 303). De stappen van
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reengineeringg zijn:
-- Bepaal de strategische noodzaak van reengineering

Dee noodzaak kan bijvoorbeeld zijn gelegen in de liberalisering van de markt, zoals in de
telefonie,, het omroepbestel en de energiesector het geval is.
-- Specificeer de strategie en doelen

Dee strategie bepaalt welke processen gereengineerd en welke geoutsourced moeten
worden.. Er worden stretched targets gesteld (Dixon, 1994).
-- Herontwerp de processen

Hett procesontwerp start bij de eisen van de klant. Het proces wordt versimpeld door
hett combineren en elimineren van processtappen. Uitgangspunt is dat activiteiten in één
keerr goed gedaan worden.
-- Herstructureer de organisatie rond het nieuwe proces

Hierbijj gelden dezelfde eisen als bij elke reorganisatie met dit verschil dat informatie- en
meetsystemenn minder de interne processen meten (zoals verzuim en klachten) maar
voorall de 'output' zoals productiviteit, kostenreductie en klanttevredenheid.
'Reengineeringg is op zich een bruikbaar instrument om de efficiency van specifieke
bedrijfsprocessenn te vergroten. De reputatie van reengineering leed echter schade toen
hett werd uitgeroepen tot universele methode om grootschalige veranderingen tot stand
tee brengen. (...) De reengineeringtheorie houdt zo goed als geen rekening met mensen
enn informele structuren en daarom werden er ook zelden de ingrijpende veranderingen
meee bereikt die men dacht te kunnen bereiken. (...) Deze methode was van het begin
aff aan gedoemd te mislukken' (Nadler, 1999, p 28). Huizing vat de kritiek samen op
vierr noemers: gebrek aan visie waarom reengineering wordt toegepast, miskenning van
dee rol van sociale processen in de organisatie, de problematische relatie met ICT en
onvoldoendee theoretische onderbouwing van het concept (Huizing, 2002, p 90).
Sociotechniek Sociotechniek
Ookk de sociotechniek keert zich tegen de klassieke ontwerpregels als taaksplitsing en de
scheidingg tussen denken en doen. Scheiding en splitsing leiden tot een maximale
benuttingg van de technologie, maar dat gaat ten koste van de kwaliteit van de arbeid en
leidtt tot vervreemding. De sociotechniek streeft naar een 'joint optimalization' van de
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'technologie'' en het 'sociale systeem'. In de sociotechniek is de (taak-)groep de
elementairee bouwsteen van de organisatie. Naast de kwaliteit van de arbeid, vormen
flexibiliteit,flexibiliteit, procesbeheersing, innovatievermogen de eisen waaraan het organisatie
ontwerpp moet voldoen. Kernconcept van de sociotechniek is dat de regelcapaciteit
proportioneell moet zijn aan datgene wat er geregeld moet worden, om de variatie in de
omgevingg te kunnen beheersen. Onder regelen wordt verstaan het ingrijpen in een
process als zich een afwijking van de norm voordoet, waardoor de output blijft voldoen
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aann de norm. De regelcapaciteit is het vermogen om in te grijpen (Kuipers & Van
Amelsvoort,, 1993). Naarmate omgevingen veranderlijker en onvoorspelbaarder zijn, zal
menn vaker moeten ingrijpen (de regelnoodzaak neemt toe). Als de regelcapaciteit van de
organisatiee regelmatig wordt overschreden, zijn er twee oplossingen mogelijk. Men kan
dee regelnoodzaak verminderen door de input in de organisatie te vereenvoudigen. En
menn kan de regelcapaciteit vergroten door de vorming van hele taakgroepen. In de
sociotechniekk worden beide mogelijkheden gecombineerd door:
-- Complexe input (orderstromen) te parallelliseren (1)
Dee orderstroom kan worden onderverdeeld in verschillende substromen die worden
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toegewezenn aan zelfstandige productie-units met vereenvoudigde structuren.
-- Parallelle stromen te segmenteren (2)
Naarmatee de orderstromen complexer zijn, kan de input de regelcapaciteit nog steeds
overschrijden.. In dat geval kan men parallelle stromen segmenteren tot zinvolle,
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afgerondee groepstaken.
-- Instellen van autonome taakgroepen (3)
Menn kan het locale regelvermogen van de taakgroep vergroten door ze meer verantwoordelijkheidd en autonomie te geven.
Hett sociotechnische ontwerp was met name bedoeld als alternatief voor de functionele
structuurr en de lijnstructuur in complexe omstandigheden. Een klassieke organisatie is
niett berekend op veel variatie in de orderstroom. De sociotechniek maakt gebruik van
dee instelling van werkgroepen 'om de betrokkenheid van de leden bij het werk en bij
dee groep te vergroten, om de regelcapaciteit van de groep op te voeren zodat de groep
zelfstandigg de problemen die op lokaal niveau binnen het taakdomein ontstaan, kan
oplossen'' (Kuipers & Van Amelsvoort, 1993). Er zijn verschillende benamingen voor
dezee zelfstandige productie-eenheden: de productiecel, de autonome taakgroep,
productiecluster,, zelfsturende teams of hele taakgroep. De autonomie van de werkgroep
komtt tot uitdrukking in de zelfregulering van de inhoud van het werk; zelfevaluatie van
dee prestaties; zelfaanpassing aan wisselende omstandigheden; participatie in het bepalen
vann doelen. Ook het sociotechnische model kan worden gekenschetst als een ontwerp28 8

aanpakk (Van der Zwaan, 1990). De structuuroplossing wordt gekenschetst als een
blauwdruk.. Wel is er vergelijkenderwijs meer verticale decentralisatie dan bij klassieke
structuren,, waardoor de structuur 'organischer' wordt en afhankelijk van het verloop
vann sociale processen. Dit aspect geldt nog meer voor de project- en matrixorganisatie.

4.6.34.6.3 Project- en matrixorganisatie
Dee projectorganisatie stelt niet langer het productieproces centraal, maar het resultaat
vann het productieproces: de 'output' (Glaser, 1981). De projectorganisatie is een
resultaatgerichtee organisatievorm. Verschillende deskundigheden worden in een project
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geplaatstt met een vooraf bekend doel, dat bereikt moeten worden met vastgestelde
middelen.. Voordeel van deze organisatievorm is de mogelijkheid van een betere aanpak
vann interdisciplinaire vraagstukken om efficiënte coördinatie tussen diverse specialisten
tee bereiken (Jagers & Jansen, 1991). De projectorganisatie biedt veel autonomie en
ontplooiingsmogelijkhedenn aan de medewerkers die participeren in projecten.
Dezee voordelen veranderen in nadelen als medewerkers hierin niet goed worden
begeleidd (idem). Dan weegt de zelfstandigheid, keuzevrijheid en verantwoordelijkheid
tee zwaar. Goede samenwerkingsvaardigheden, mentoring en coaching zijn essentieel in
ditt type organisaties (Senior, 1997). Bovendien komen, na het beëindigen van het
project,, de medewerkers (tijdelijk) in het luchdedige te hangen - tenzij men onmiddellijkk naar het volgende project overstapt. Als medewerkers echter snel van project
naarr project springen, is het voor hen moeilijk een weloverwogen carrièrepad op te
zetten.. Men 'hopt' van project naar project en na verloop van tijd heeft de functionele
leidingg nauwelijks nog zicht op de ontwikkeling die de medewerker heeft doorgemaakt
(Jagerss & Jansen, 1991). Deze knelpunten hebben geleid tot het ontstaan van de
matrixorganisatie.. De matrixorganisatie kan worden beschouwd als een permanente
projectorganisatiee (Jansen, Jagers & Steenbakkers, 2000b). De activiteiten van de
organisatiee verlopen projectmatig, maar de aansturing gebeurt vanuit meerdere
invalshoekenn (matrixbazen). 'Every matrix organization contains three unique and
criticall roles: the top manager, who heads and balances die dual chains of command, the
matrixx bosses (functional, product or area), who share subordinates; and the two-boss
managers,, who report to two different matrix bosses' (Cummings & Worley, 2000, p
285).. De matrixorganisatie is een complexe organisatievorm omdat vanuit meerdere
dimensiess wordt gestuurd, maar is daarmee ook zeer flexibel.
Dee matrixorganisatie is meer dan een structuur. Het moet versterkt worden door
matrixprocessen,, zoals prestatiemetingsystemen die langs twee lijnen hun input krijgen,
doorr matrixleiderschap, die comfortabel kunnen omgaan met laterale besluitvorming en
doorr een matrixcultuur waarin men openlijk omgaat met conflicten en de macht in
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evenwichtt blijft (Joyce, 1986; Worley & Teplitz, 1993). Nadelen zijn dat, door de
meervoudigee sturing, anarchistische tendensen kunnen ontstaan, het spel om de macht
dee bovenhand gaat voeren, ongewenste groepsvorming kan ontstaan, buitenissige
overheadkostenn optreden door het fors aantal managers en de complexiteit de
besluitvormingg ernstig in de war kan schoppen (Davis & Lawrence, 1978).

4.6.44.6.4 Organisaties als netwerken
Organisatiess werken (inter-)nationaal steeds meer met elkaar samen. De globalisering
vann de economie en ontwikkelingen in de informatietechnologie zijn daarbij de belangrijksterijkste drijfveren (Jagers, 1999). In de samenwerkingstrategieën zijn drie vormen van
netwerkenn te onderscheiden: planeet-satelliet-organisaties, strategische allianties en
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virtuelee organisaties (Jansen, Jagers, Steenbakkers, 2000b).
NetwerkenNetwerken van organisaties
Satellietenn komen vaak voor in situaties waarin één organisatie eigenaar is van de meeste
aspectenn van de business. 'However, it has usually created business within the business,
which,, although still owned by the organization as a whole, operate independendy in
termss of the discipline of the market' (Senior, 1997, p 74). De organisatie-'onderdelen'
staann in een semi-commerciële klant-leverancier-relatie tot elkaar, waartussen
bijvoorbeeldd contracten of service-levels-agreements worden gesloten (Jansen, Jagers &
Steenbakkers,, 2000b). Volgens Snow beoogt een netwerk 'to capture entrepreneurial
andd market benefits without having the company engaged in much outsourcing" (Snow
ett al, 1992, p 11). Door bloot te staan aan eisen van afnemers, is de veronderstelling, dat
dee onderdelen hun prestatieniveau zullen verbeteren en zoeken naar innovaties. Soms
wordenn de onderdelen aangemoedigd de externe markt te betreden. Er is vaak een
'lead-firm'' of'server' die als centrale spil fungeert en diensten of producten van anderen
afneemt.. 'The lead firm may, itself, provide a core skill such as manufacturing or design.
However,, in some cases the lead firm may merely act as broker' (Senior, 1997, p 74).
Strategischee allianties worden vaak gesloten om economy of scale te bereiken of bepaalde
rechtenn of toegangen te verkrijgen zoals landingsrechten in het geval van de luchtvaart.
Nogg een stapje verder, en we komen bij virtuele organisatie waarin slechts sprake is van
eenn tijdelijk netwerkverband dat dynamische marktkansen tracht te benutten. De
nadrukk wordt hierin verlegd van contracten en juridische afspraken naar partnership en
vertrouwenn als belangrijkste mechanismen (Volberda & Elfring, 2001). Kenmerk van
virtuelee organisaties is dat de formele structuur grotendeels afwezig is en vervangen
wordtt door fluïde samenwerkingsvormen en een hoge mate van informele
communicatie.. Het netwerk functioneert door informele, laterale communicatie tussen
decentralee knooppunten (Kelly, 1999). Informatietechnologie staat hier aan de wortel
(Jagers,, 1999, Jansen, Jagers & Steenbakkers, 2000b). Formele hiërarchie, maar ook
statuss en rollen zijn veel minder van belang. Niet zozeer formele structuren, maar
socialee processen vormen het wezen van de organisatie.
NetwerkenNetwerken binnen organisaties
Volgenss Mastenbroek (1992) zijn organisaties te typeren als netwerken van netwerken.
Organisatiess zijn 'netwerken van interdependente subeenheden, die streven naar
positieverbeteringg ten opzichte van elkaar, maar die tegelijk ook elkaar nodig hebben'
(Mastenbroek,, 1992, p 38). Elke organisatie bestaat uit een complex geheel van
disciplines,, afdelingen, hiërarchische niveaus en functionele groeperingen. Al deze
eenhedenn zijn met elkaar verbonden door een web van onderlinge afhankelijkheden. In
veranderingsprocessenn is het zaak greep te krijgen op deze dynamiek en in de gewenste
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richtingrichting te sturen. Typen relaties die Mastenbroek onderscheidt zijn:
-- Machts- en afhankelijkheidsrelaties: bij machtsverhouding gaat het om het politiek
manoeuvrerenn van medewerkers met het doel status, prestige en positie te versterken.
-- Instrumentele relaties: organisatieleden verkeren in onderlinge taakafhankelijkheid.
-- Onderhandelingsrelaties: organisatieleden delen met elkaar 'schaarse goederen' zoals
ruimtes,, budgetten, apparatuur, capaciteit. Bij de verdeling van schaarse goederen
wordenn ruilprincipes gehanteerd.
-- Sociaal-emotionele relaties: organisatieleden onderhouden gevoelsmatige betrekkingen,
persoonsgerichtt en groepsgericht.
Mastenbroekk (1992) noemt de gewenste richting 'vitale organisaties'. Kenmerkend
voorr vitale organisaties is het 'dubbelkarakter' (i.e. autonomie én afhankelijkheid) en de
'productievee spanning' die bestaat tussen organisatieonderdelen. Dit betekent dat
managerss voor vier typen relaties het dubbelkarakter en de productieve spanning
moetenn vormgeven:
Watt betreft machts- en afhankelijkheidsrelaties tussen eenheden moeten managers zowel de
autonomiee alsook de onderlinge afhankelijkheid tussen eenheden benadrukken.
Structuuringrepenn gericht op autonomievergroting zijn het toekennen van eigen
resultaatverantwoordelijkhedenn en eigen budgetten, vorming van eenheden rondom
eigenn producten en markten. Als mogelijkheden om de autonomie en tevens de
afhankelijkheidd te vergroten noemt Mastenbroek: het versterken van de horizontale
mobiliteit,, centrale loopbaanplanning en -begeleiding, centraal personeelsbeleid, cost
centrescentres die subeenheden zich niet kunnen permitteren en outputgericht management.
Traditioneell worden instrumentele afhankelijkheden opgelost door hiërarchische besluiten.
O mm de nadelen hiervan te verminderen stelt Mastenbroek structurele maatregelen voor
zoalss gedecentraliseerde resultaatverantwoordelijke organisatie-eenheden, horizontale
kennisuitwisselingg en vergelijking, participatie van lagere echelons in besluitvorming,
meerr horizontale mobiliteit en door de afbakening tussen taken en specialismen 'bewust
vaagg te houden'.
Inn onderhandelingsrelaties is het managen van de spanningsbalans erop gericht enerzijds het
eigenn aandeel in de beschikbare middelen te vergroten en anderzijds het totaal aan
middelenn zo groot mogelijk te laten zijn. Vaak komt dit erop neer dat prestaties van
eenhedenn direct worden gekoppeld aan de verschaffing van middelen. Men kan werken
mett interne verrekenprijzen, stafdiensten aanbieden op de 'open markt', bonussen en
salarissenn koppelen aan behaalde resultaten of middelen toewijzen op basis van
toekomstigee prestaties. Dit confronteert managers met de consequenties van en
verantwoordelijkheidd voor de eigen plannen.
Bijj sociaal-emotionele relaties bestaat de spanningsbalans tussen enerzijds de behoefte aan
eenn eigen identiteit versus de emotionele steun van het grote geheel. Het wij-gevoel
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kann worden vastgelegd in een mission statement, of manifest worden gemaakt door
cijferss over belangrijke prestatiegebieden te publiceren en te vergelijken met cijfers van
in-- of externe concurrenten.
Tussenn netwerken in relaties bestaan per definitie spanning en conflicten. Het is de taak
vann het management deze spanning productief te maken. Voor het managen van
veranderingsprocessenn is het cruciaal de hiërarchische sturing en controle voor een
groott deel te vervangen door een 'milde horizontale rivaliteit'. De resultaten van
eenhedenn moeten zichtbaar worden gemaakt en snel worden teruggerapporteerd. Naar
buitenn toe concurreren eenheden met de markt, intern bestaat de 'drive' eruit het beter
tee doen dan andere eenheden. Relatief kleine en autonome eenheden beïnvloeden
elkaarr veel effectiever dan hogerhand. Deze beïnvloeding is resultaat-, in plaats van
functiegericht.. Zo wordt de rivaliserende energie rechtstreeks aangewend voor
gezamenlijkee effectiviteit, aldus Mastenbroek.

4.77 Samenvatting en conclusies
Inn dit hoofdstuk hebben we stilgestaan bij het structuurperspectief bij het managen van
complexee veranderingsprocessen. Allereerst is vastgesteld wat we dienen te verstaan
onderr begrip organisatiestructuur. Daarbij is niet zozeer de vraag beantwoord wat een
structuurr is, danwei welke perspectieven men hanteert en tot welke werkelijkheidsdefinitiess en interventiestrategieën dit leidt.
Structurenn spelen in veranderingsprocessen een aanzienlijke rol. Door bepaalde
structuuraspectenn kunnen organisatieleden ongemotiveerd raken. Een ongemotiveerde
off vervreemde werknemer is niet geïnteresseerd in het realiseren van organisatiedoelen
enn evenmin in veranderingsdoelen. Maar een structuur kan ook te weinig houvast
biedenn in veranderingsprocessen, waardoor problemen in resultaatbereiking en
coördinatieverliezenn optreden. Daarnaast kunnen structuren zelf disfunctioneel en zijn
structuurinterventiess nodig om organisaties beter te laten functioneren. Zoals in
voorgaandee hoofdstukken zijn perspectieven en interventies ingedeeld in de ontwerpenn de ontwikkelingsbenadering. De ontwerpbenadering richt zich vooral op de formele
organisatiess en maakt gebruik van een expertbenadering. Men ontwerpt een blauwdruk
(nieuwee taak, nieuwe afdeling, nieuwe structuur) die vervolgens wordt geïmplementeerd.. De ontwikkelingsbenadering richt zich meer op sociale en kwalitatieve
veranderingenn en maakt gebruik van procesbegeleiders. Diverse voorbeelden van
interventiess van beide benaderingen zijn uitgewerkt en kunnen worden gebruikt voor
hett vormgeven van veranderingsprocessen (zie hoofdstuk 6).
Dee goal setting theorie is bijvoorbeeld bruikbaar om algemene, vaak abstracte
veranderdoelenn (klantgerichtheid, slagvaardigheid, flexibiliteit) in concrete, realiseerbare
enn motiverende termen te vertalen (en zodoende houvast te bieden). Taakontwerp kan
takenn interessanter, duidelijker en uitdagender maken. Ontwikkelinterventies als inter-
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visiee en coaching, zijn gericht op de verkenning van en inzicht in complexe
persoonlijkee vragen zonder meteen op antwoorden te focussen. Ook de rol en functie
vann 'teams' en 'netwerken' kunnen we differentiëren naar de twee paradigmata. In de
sociotechniekk bijvoorbeeld, worden teams expertmatig ontworpen en top-down in de
organisatiee ingevoerd. Bij teambuilding of zelforganiserende worden teams opgevat als
eenn geheel van sociale interacties waarvan het proces en/of het doel niet van tevoren
vaststaat. .
Opp het niveau van de gehele organisatie hebben we downsizing, verplatting, reengineering
enn sociotechniek als ontwerpintervenries beschouwd. Met ook hier als ontwerpkenmerkenn het top-down karakter van het implementatieproces, de aanwezigheid van
eenn ontwerptechnologie, de rol van de veranderaar als expert, de aandacht voor de
formelee organisatie, de rol van hiërarchie in het implementatieproces en de machineachtigee benadering van de verschillende onderdelen in hun onderlinge samenhang. Een
metafoorr voor deze werkehjkheidsdefinitie is de organisatie als 'machine'. Als
voorbeeldenn van ontwikkelingachtige interventies zijn de project- en matrixorganisatie
enn de organisatie als netwerken beschreven. Hierbij verschuift het accent naar tweezijdigee relaties, het organische karakter van dergelijke structuren, de rol van de
informelee organisatie en de sociale processen (en problematiek die daaraan inherent is)
enn de rol van de veranderaar als facilitator van dergelijke processen. De metafoor voor
dezee zienswijze is de organisatie als 'organisme' (Flood, 1999).
Hett ene paradigma is niet beter of slechter dan het andere. Beide werkelijkheidsdefinitiess hanteren andere perspectieven en belichten andere aspecten van de organisatie
enn vullen elkaar aan of dagen elkaar uit. De meerwaarde van een meervoudige
benaderingg van 'de' organisatiestructuur komt goed tot uiting in de theorie over
organisatienetwerkenn en vitale organisaties. Mastenbroek (1992) laat zien dat (en hoe)
hett managen van veranderingen kan gebeuren vanuit het 'dubbelkarakter van
organisaties'.. Mastenbroek introduceert hierbij het interessante begrip 'productieve
spanning'' (Mastenbroek, 1992, p 72). Daarmee geeft hij aan dat men bij het managen
vann veranderingsprocessen een spanning tussen twee sporen dient aan te brengen om
eenn productieve dynamiek te bewerkstelligen. O m deze spanning te bereiken schetst
Mastenbroekk naast praktisch toepasbare ontwerpintervenries (zoals zelfstandige,
resultaatgerichtee eenheden) een arsenaal ontwikkelingsinterventies die hij simultaan
bruikbaarr acht binnen complexe veranderingsprocessen. Hierin schuilt een grote
overeenkomstt met deze studie.
Hett begrip productieve spanning van Mastenbroek heeft ons inziens twee tekorten.
Tenn eerste is onduidelijk is op welke wijze de aangebrachte spanning productief kan
wordenn gemaakt (en wordt verhinderd dat de spanning louter negatieve gevolgen
heeft).. En ten tweede is niet duidelijk voor wie de spanning productief is, en wie het
process van productieve spanning managet. Productiviteit lijkt ten onrechte te worden
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geobjectiveerdd en daarmee te worden geréificeerd (productief voor de organisatie).
Hett begrip productieve spanning bij Mastenbroek is te statisch. Het wordt niet duidelijk
hoee de dynamiek (van productieve spanning) verloopt en op welke wijze men deze kan
managen.. Er worden interventies voorgesteld als remedie voor een type netwerkproblematiek,, zonder in de gaan op de dynamiek in de specifieke omstandigheden
waarinn deze interventies plaatsvinden. In onze optiek hanteert Mastenbroek met de
indelingg in typen relaties een grove contingentietheorie. Deze benadering vraagt om
eenn nadere uitwerking voor specifieke omstandigheden, met behoud van het begrip
'productievee spanning'. Daarvoor zullen we het begrip 'subtiele contingentie'
introduceren.. Ten tweede lijkt het begrip productief te worden geobjectiveerd, terwijl
inn de praktijk juist daarover de meeste meningsverschillen bestaan. In onze optiek is een
definitiee van productiviteit geen a-priori definitie (bijvoorbeeld gerelateerd aan
prestatie-indicatoren),, maar een gedeelde definitie van betrokkenen. Wat 'productief is,
zall in eerste instantie een diffuus begrip zijn en geleidelijk aan van betekenis worden
voorzienn door gezamenlijke interactie. Op beide punten zullen wij in hoofdstuk zes
ingaan.. Resumerend kunnen we de zienswijze van de ontwerp- en ontwikkelingsbenaderingg samenvatten in onderstaande tabel:
Ontwikkelingsbenadering g
vann structuurverandering

Ontwerpbenadering g
v a nn structuurverandering
Eenzijdigee implementatie: structuur
wordtt top-down bedacht en
geïmplementeerd d

••

Structuurr is een kwestie van arbeids-

••

Structuur is een proces van exploratie en
ontvouwing g

verdelingg en coördinatie
Tijdd is lineair (thema's kennen een

Tweezijdige implementatie: participatie
alss noodzakelijke werkvorm

••

begin-- en eindpunt)

Tijd is cyclisch (thema's herhalen zich op
hogerr niveaus)

Belangrijkee rol voor logisch ontwerp en

••

hiërarchie e

Belangrijke rol voor informele en sociale
processen n

Leidingg en veranderaar in rol van expert

••

Aandachtt voor formele organisatie

••

(gedragg is gevolg van structuur)
Lossee onderdelen kennen een

••

Losse onderdelen werken dynamisch op
elkaarr in (analyse gericht op patroon-

opp de wetmatigheid)
ontwerpkeuzess en beste interventie

Aandacht voor groepen (teams,
netwerken) )

voorspelbaarr verband (analyse gericht
Grovee contingentie werkt door naar

Leiding / veranderaar in rol van facilitator

vorming) )
••

Grove contingentie werkt door naar
procesbegeleiding g
Structuurr als 'Organisme'

Structuurr als 'Machine'

Tabel4.7.1Tabel4.7.1

Ontwerp- en ontwikkelingsbenadering
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van

structuurverandering
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Hoewell bovenstaande tabel grotendeels voor zichzelf spreekt, willen enkele punten toelichten.. De conclusie kan niet zijn dat de ontwerpbenadering in het geheel geen oog
heeftt voor gedrag (in organisaties). Men kent een andere functie toe aan dat gedrag en
beschouwtt gedrag vanuit een ander perspectief. In de ontwerpbenadering is gedrag
bijvoorbeeldd een gevolg van een ontwerpvariabele als standaardisatie of formalisatie. Als
zodanigg vinden wij die opvatting niet onjuist, maar wel eenzijdig. Behaviour follows
structure,structure, zou het adagium zijn. Hoewel daarvan veel voorbeelden te geven zijn die als
bewijss kunnen dienen (en die ook in deze studie zijn genoemd), is het omgekeerde
evenzeerr onmiskenbaar waar: gedrag maakt structuren. Niet alleen dienen regels,
instructies,, procedures te worden opgevat als 'stollingen van gedrag', werknemers zijn
daarnaastt ook in staat regels los te laten of netwerkachtige, fluïde organisatievormen te
bewerkstelligen.. De opvatting dat gedrag structuren bepaalt, lijkt meer te passen in het
ontwikkelingsdenkenn over structuren, dan in het ontwerpdenken. Anders gezegd dicht
hett ontwikkelingsparadigma het menselijk handelen de actievere rol toe van een
handelendd en wilskrachtig subject, en beziet de ontwerpbenadering de medewerker als
eenn passiever en afhankelijker 'object'.
Tenn tweede worden veel interventies bijna contexdoos gepresenteerd. Teamwerken is
dee 'basic building block' voor organisaties en organisaties zijn netwerken van partijen.
Blijkbaarr houdt men zich meer bezig met ontologische vraagstukken (wat organisaties
zijn)) dan met pragmatische vraagstukken welke oplossingen bruikbaar zijn voor
specifiekee structuurproblemen in een specifieke context. Een theorie over fluïde
netwerkorganisatiess is zo goed als onbruikbaar als in een reorganisatietraject de vraag
naarr de afdelingsgrootte aan de orde is. De bruikbaarheid van bepaalde perspectieven op
organisatievraagstukken,, krijgt pas betekenis in een specifieke context. Deze beperking
geldtt zowel voor de ontwerp- als voor de ontwikkelingsbenadering van structuurvraagstukken. .
Alss er wel sprake is van contingente contextuele opvattingen, dan leiden deze steeds tot
dezelfdee (paradigmatisch getinte) conclusies: de ontwerpbenadering komt via een
ontwerplogicaa tot de beste (of optimale) keuze van het samenstel van
structuurvariabelenn en de ontwikkelingsbenadering komt uit op participatie en het
faciliterenn van het proces. Beide benaderingen zijn in hun interventiekeuzes redelijk
exclusief.. Wat we niet aantreffen is dat een ontwerplogica leidt tot een keuze voor het
faciliterenn van een sociaal proces, en een procesbenadering leidt tot een benutting van
ontwerpinterventiess (zie: Beer & Nohria, 2000). Verder is deze studie opgemerkt dat
hett contingentie-denken tamelijk deterministisch wordt uitgelegd en keuzeaspecten
onvoldoendee aan bod komen. Hieraan willen wij toevoegen dat contingentiedenken
ookk 'paradigmatisch vrij' dient te zijn. Dat wil zeggen dat de vertaalslag van
ontwerpregelss naar een specifieke probleemstelling in een specifieke context (subtiele
contingentie),, ook kan leiden tot interventiekeuzes als coaching, teambuilding, role-
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negotiationn (en vice versa). Een dergelijk 'vrij' procesmodel zal in hoofdstuk 6 aan de
ordee komen. Richten we ons eerst op de rol van sociale processen in een organisatie,
omm vervolgens in hoofdstuk zes aan de hand van dit hoofdstuk en de vorige
hoofdstukkenn tot een integraal en dynamische procesmodel te komen.
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Notenn hoofdstuk 4
1.. Onder een organisatie structuur verstaan we de fysieke structuur, de organieke structuur en de personele
structuurr (de personele bezetting).
2.. Hierbij berust de taakverdeling respectievelijk op het product (vanwege de gebundelde technische kennis
vann het artikel), op de markten die de organisatie bedient, op de functies (inkoop, productie, marketing) of
opp de geografische gebieden die de organisatie bedient {regio's, continenten, taalgebieden).
3.. Niet de samenhang tussen de werkzaamheden is het indelingscriterium, maar de functie.
4.. Doel van de vasdegging van gedrag is een constante en efficiënte productie (Mintzberg, 1992).
5.. O o k werving en selectie zijn een vorm van formalisatie: er worden functie-eisen vastgesteld waarop
iemandd wordt geselecteerd.
6.. Horizontale decentralisatie is de verdeling van macht over anderen dan lijnmanagers (bijvoorbeeld staf,
adviseurs,, medewerkers). Verticale decentralisatie betreft de wijze waarop macht over de hiërarchische lijn
iss verdeeld.
7.. De onzekerheid is een functie van de verscheidenheid van de output, het aantal verschillende inputs en
dee moeilijkheidsgraad van de prestatie (Galbraith, 1976).
8.. De mogelijkheden die Galbraith beschouwd zijn uitgebreider, namelijk: regels, hiërarchische verwijzing,
taakstelling,, inbouwen van 'slacks', scheppen van autonome taken, bouwen van verticale
informatiesystemenn en laterale relaties. Hier worden alleen laterale relaties genoemd.
9.. Mintzberg heeft hier later 'ideology' of'strong culture' aan toegevoegd.
10.. Het laagste leidinggevende niveau (chef) heeft een grote span of control, het middenmanagement heeft
eenn kleine span of control vanwege het grote aantal problemen dat bij hen terechtkomt (Heijnsdijk, 2000).
11.. Gegevens moeten worden verzameld, omgewerkt in rapporten en vervolgens langs de hiërarchische lijn
omhoog.. Er is een eenzijdige nadruk op kwantitatieve informatie. Terwijl geruchten, roddel, gissingen en
dergelijkee het topmanagement informatie verschaffen als (en waarom) er conflicten op komst zijn,
Mintzbergg 1992, p 195.
12.. De andere coördinatiemechanismen dan de controle van de resultaten zijn training van de
divisiemanagerss (standaardisatie van vaardigheden) en indoctrinatie door veelvuldige overplaatsing. Bevindt
dee divisie zich in grote moeilijkheden, dan is direct toezicht het aangewezen coördinatiemechanisme.
13.. In: Hall, 1991, p 77.
14.. De betrokkenheid is hoog als de inspanning leidt tot waardevolle opbrengsten, behalve wanneer de
haalbaarheidd gering wordt geacht -dit leidt tot demotivatie. Dan is het beter om de doelen 'in stukjes te
hakken'. .
15.. Geciteerd in Locke & Latham, 1990, p 8.
16.. Idem, p 13.
17.. Idem, p 13.
18.. Idem, p 16.
19.. In: French & Bell, 1990, p 184.
20.. Denk aan de problematiek binnen veel managementteams.
21.. In: Boonstra, 2000, p 86.
22.. Zie voor een uitwerking French & Bell, 1984, hoofdstuk 11.
23.. Er ontstonden diverse initiatieven om de bureaucratie te doorbreken, tot werknemersparticipatie over
tee gaan, de instelling van verschillende taakgroepen, de ontwikkeling van trainings- en
ontwikkelingsprogramma's,, zonder dat bij dit alles sprake van een of ander masterplan.
24.. In: Cummings & Worley, 2000, p 302.
25.. Technologie en sociale systeem staan tussen aanhalingstekens omdat in de moderne sociotechniek
gesprokenn wordt van productiestructuur en besturingsstructuur, De Sitter, 1989, p 233.
26.. Hierdoor wordt de externe variatie verminderd. Bij voorkeur wordt de externe variatie gereduceerd
doorr het ontwerpen van parallelle stromen per product/markt-combinatie zodat in feite zogenaamde
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'strategischee business units' ontstaan. De Sitter, 1989, p 240.
27.. Doel van segmenteren is de interne variatie te reduceren door het selectief bijeenbrengen van
uitvoerendee functies met een minimum aan gezamenlijke interfaces en een maximum aan onderlinge
afhankelijkheidd m.b.t. de uitvoering van een order, De Sitter, 1989.
28.. In: Boonstra, 2000, p 47.
29.. In: Cummings & Woriey, 2000, p 285.
30.. In: Jagers en Jansen, 1991, p 92.
31.. Vitaliteit kan worden afgemeten aan de doelmatigheid van de organisatie, het competitief functioneren,
hett innovatief vermogen, maar ook de inzet, het elan van werknemers, Mastenbroek, 1992, p 68.
32.. Mastenbroek, 1992, p 78.

VERANDERINGG & SOCIALE PROCESSEN IN ORGANISATIES
'Newspaperr reporters in Vietnam at the time observed that Army orders tended to be interpreted
veryy broadly, and frequently with distortion, as they passed from echelon to echelon down the
chainn of command. For instance, a war correspondent was present when a hamlet was burned
downn by the United States Army's First Air Calvalry Division. Inquiry showed that the order from
divisionn headquarters to the brigade was: 'On no occasion must hamlets be burned down.'
hee brigade radioed the battalion: 'Do not burn down any hamlets unless you are absolutely
convincedd that the Vietcong are in them.'
Thee battalion radioed the infantry company at the scene: 'If you think there are any Vietcong in
thee hamlet, burn it down.'
Thee company commander ordered his troops: 'Burn down that hamlet'.'

RogersRogers & Rogers, Communication in organisations, 1976, p 93
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PROCESSENN IN ORGANISATIES
Veranderingenn in organisatie zijn niet mogelijk zonder veranderingen van sociale
processenn in organisaties. In de vorige hoofdstukken is beschreven dat in elk
systeemperspectieff het menselijk handelen een essentiële rol vervult. Denk aan
coördinatiemechanismenn of aan strategisch management als plannings- of leeractiviteit of
aann het gedrag van leiders waar het de vorming van de cultuur betreft. Systemen
kunnenn niet zelfstandig interacteren, dat gebeurt door mensen die met elkaar door
socialee processen verbonden zijn (Van Dijk, 1989). Hetzelfde geldt voor de interventies.
Mett een term als 'hiërarchie' of 'tweeslagleren' is in feite nog niets gezegd over de
werkingg ervan. O m deze begrippen vorm te kunnen geven is gemeenschappelijke
betekenisgevingg en interactie nodig. Wel kan het veranderingsaccent meer op één van
dee systeemaspecten of op de verandering van sociale processen komen te liggen (Strebel,
2000).. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als medewerkers onvoldoende klantgericht
werken,, 'bloedgroepen' niet tot samenwerking overgaan of de aandacht te veel intern is
gericht.. Maar ook hier geldt: sociale processen zijn eerst en vooral een perspectief, ze
leidenn tot een bepaalde visie op de werkelijkheid en creëren deze werkelijkheid
(Bouwenn & Steyaert, 1990; Wierdsma, 1999). In dit hoofdstuk zal nader worden inge-
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gaann op de rol van sociale processen in organisaties en bij veranderingsprocessen. Een
vann de belangrijkste is communicatie. Het is echter moeilijk onderscheid te maken
tussenn processen van besluitvorming, samenwerking, leidinggeven of probleemoplossing
enn communicatie. Alle sociale processen veronderstellen communicatie en de kwaliteit
vann de communicatie beïnvloedt in sterke mate de kwaliteit van de sociale processen.
Vandaarr dat communicatie in dit hoofdstuk centraal wordt gesteld. Uiteraard is de
verbijzonderingg die plaatsvindt naar andere sociale processen wel van belang. Het is
onjuistt om bijvoorbeeld teamwerken of probleemoplossing gelijk te stellen aan 'het'
communicatieproces.. Daarom zal ook aandacht aan sociale processen in dit hoofdstuk
wordenn besteed. Daarbij zullen we opnieuw onderscheid maken tussen de ontwerp- en
dee ontwikkelingsbenadering. Het maakt immers groot verschil door welk paradigma
'communicatie'' of het managen van sociale processen tijdens een veranderingsproces
wordtt ingevuld. De beide paradigmata leggen wezenlijk verschillende aspecten van het
veranderingsprocess bloot en het type gereedschappen dat men selecteert beïnvloedt het
veranderingsprocess op geheel eigen wijze. Met behulp van het begrip 'productieve
spanning'' kan vervolgens worden bepaald welk instrumentarium in een specifieke
situatiee het meest adequaat is. Dat zal in hoofdstuk zes aan de orde komen. Maar laten
wee nu eerst beginnen met een omschrijving van het begrip communicatie.

5.11 Communicatie: een definitie
Hett is moeilijk een goede omschrijving te geven van communicatie. Communicatie is
bijj uitstek meervoudig gedetermineerd. Voor de één is communiceren synoniem aan
vergaderen,, voor de ander heeft het betrekking op datacommunicatie, een derde relateertt het aan leidinggeven. Desondanks, of misschien wel hierdoor, wordt een cruciale
roll toegekend aan 'communicatie' in veranderingsprocessen. 'Communication is
commonlyy viewed as a 'panacea for whatever ails an organisation (...). At the same
time,, research on communication is woefully inadequate' (Hall, 1991, p 163).
Inn de meeste gevallen verwijst communicatie in het discours naar informatieoverdracht.
Althans,, het doel van de communicatie-inspanning is het overdragen van gegevens of
informatie.. Dit is de doelbenadering van communicatie in het discours. Het bezwaar
tegenn deze opvatting is dat het persoonlijke en relationele karakter van communicatie in
dezee omschrijving slecht tot uiting komt. Naast gegevensoverdracht heeft communicatiee ook betrekking op interactie, betekenisgeving en emoties (Kiryama & Markus, 1997;
Damasio,, 1995; Schein, 1987). Deze benadering wordt de procesbenadering van communicatiee genoemd. Het onderscheid tussen 'doel' en 'proces' komt overeen met het
onderscheidd dat in deze studie wordt gehanteerd tussen ontwerp- en ontwikkelingsbenadering. .
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5.22 Ondersteunende en instrumentele communicatie
Bijj het vormgeven van complexe veranderingsprocessen wordt in de literatuur
veelvuldigg een beroep gedaan op het begrip communicatie om een veranderingsproces
tee faciliteren. ' We kunnen stellen dat het minimaal noodzakelijk is dat medewerkers
opp de hoogte zijn van de veranderingsstrategie en de maatregelen die de organisatie wil
treffen.. De rol die communicatie hier speelt wordt wel vergeleken met de rol van bloed
inn een organisme. O m optimaal te kunnen functioneren hebben medewerkers zuurstof
enn bouwstoffen nodig (informatie en voorzieningen). De communicatie die hierin
voorziett noemen we ondersteunende communicatie. Anderzijds wordt communicatie gezien
alss een instrument om medewerkers tot andere inzichten te brengen. Als communicatie
wordtt ingezet om gedrag en attitudes van mensen te veranderen, wordt dit instrumentele
communicatiecommunicatie genoemd (zie verder paragraaf 5.5 en 5.6).
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Ondersteunendee communicatie kunnen we onderverdelen in beleidsinformatie, procesinformatiee en motiverende informatie. Beleidsinformatie is informatie over het 'waarom'
vann besluiten. Uit onderzoek blijkt dat de behoefte van medewerkers aan (uideg over)
beleidsinformatiee door hogere managers vaak wordt onderschat (De Lange, 1988).
Daarbovenopp is motiverende informatie mogelijk. Zo werd een milieuactie tegen
verspillingg van chemische stoffen in de chemische industrie communicatief vertaald
doorr pennen, posters en andere parafernalia met deze slogan uit te delen (Van den
Nieuwen-hof,, 1996). Het gevaar ligt dan op de loer dat een op zich zinvolle campagne,
eenn holle, reclameachtige of zelfs negatieve betekenis krijgt (Scott, 1994) of dat in zo'n
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campagnee verwachtingen worden gewekt die men niet kan waarmaken omdat men de
organisatiee onvoldoende op orde heeft. (Zeithaml & Bitner, 1996). In de volgende
paragraaff zullen we de planmatige, doelgerichte aanpak van ondersteunende
communicatiee verder uitwerken (de ontwerpbenadering). De ontwikkelingsbenadering
vann ondersteunende communicatie zullen we in paragraaf 5.4 behandelen. Daarin zullen
wee onder meer ingaan op de rol van informele communicatie, communicatie in
groepenn en het comrnunicatieklknaat. Daarna zullen we in paragraaf 5.5 en 5.6 ingaan
opp met methoden uit de ontwerp- en ontwikkelingsbenaderingen om met communicatiee gedragsverandering te bewerkstelligen (zie tabel 5.1.1).

5.33 Doelgerichte ondersteunende communicatie
Doelgerichtee communicatie is erop gericht medewerkers effectief en efficiënt van de
noodzakelijkee informatie te voorzien, zowel wat betreft procesinformatie, als wat betreft
beleidsinformatiee en motiverende motivatie.

5.3.5.3.77 Aanpak van doelgerichte ondersteunende communicatie
Hett communicatiebeleid is gericht op de ondersteuning van de organisatie(doelstellingen)) met doelgerichte communicatie (Koeleman, 1992). Dat kan in de vorm
vann een missie, een communicatiestrategie of communicatieplan, waarin wordt aangevenn wat de organisatie op een bepaald vlak wil betekenen en wat de rol van
communicatiee hierin kan zijn.
CommunicatiedoelstellingenCommunicatiedoelstellingen en -doelgroepen
Vaakk wordt als eerste stap de concrete communicatiedoelen en doelgroepen vastgesteld.
Dee communicatiedoelen verwoorden de gewenste uitkomsten van de communicatieinspanningenn en de bijdrage aan de organisatiedoelen. Omdat medewerkers, afhankelijk
vann bijvoorbeeld hun functie of niveau, behoefte aan andere boodschappen hebben, is
hett van belang doelgroepen te segmenteren (Van Woerkom, 1999). De communicatie
kann bijvoorbeeld gericht zijn op sleutelfiguren die een grotere groep of de eigenlijke
doelgroepp kunnen beïnvloeden of op de achterban van de medewerkers. De vorm en
inhoudd dienen aan de doelgroep te worden aangepast. Daarna wordt per doelgroep
gezochtt naar effectieve en efficiënte kanalen om hen te informeren.
FormeleFormele communicatiestructuur
Informatieverschaffingg langs de formele kanalen van de organisatie wordt 'formele
communicatie'' genoemd. Formele communicatie kan persoonlijk zijn, via de lijn, zoals
eenn werkoverleg, of parallel, zoals plenaire personeelsbijeenkomsten waarin de start van
eenn veranderingstraject wordt aangekondigd. Ook schriftelijke en audiovisuele communicatiee behoort tot de formele communicatie. Denk aan functieomschrijvingen,
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procedures,, instructies, informatiebulletins, ideeënbussen, jaarverslagen. Naast formele
kanalen,, kent een organisatie ook informele kanalen (zie paragraaf 5.4).
Communicatieonderzoek Communicatieonderzoek
Vervolgenss is de vraag of de geboden informatie op de juiste manier bij de doelgroep
aankomt.. Hiervoor kan men onderzoek verrichten naar de kwaliteit van de
communicatiee en naar de effectiviteit van communicatiestructuur (Hammilton, 1987;
Downs,, 1988; Wijo, 1988). Bij onderzoek naar de kwaliteit van de informatie gaat het
onderr meer om de relevantie, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, tijdigheid en
doelmatigheidd van de informatie (Van Woerkom, 1999; Starreveld, 1991; Hartog e.a.,
1992)) .2 Bij onderzoek naar de communicatiestructuur gaat men bijvoorbeeld na welke
mediaa wel en welke niet door de doelgroep worden geraadpleegd (Hardeman &
Conjaerts,, 1993). Veel voorkomende knelpunten zijn:
-- De zenders hebben geen duidelijk beeld van de informatiebehoefte
-- Overvloedig gebruik van schriftelijke top-down communicatie ('overload1)
-- Te weinig aandacht voor persoonlijke communicatie
-- Slecht georganiseerde bottom-up communicatie
-- Onvoldoende doelgericht en gestructureerd overleg
-- Slechte timing: de informatie komt niet op tijd op de juiste plaats
-- Degene die de informatie verstuurt wordt niet vertrouwd
-- Men gebruikt de verkeerde media (kanalen)
-- De informatie is weinig inzichtelijk (onduidelijke presentatie, zonder normen)
-- De informatie is onbetrouwbaar
-- De informatie is niet bruikbaar (klanttevredenheid uitgedrukt in bv financiële termen)
-- Het management is niet op haar communicatietaken toegerust
-- Communicatie heeft geen prioriteit (Van den Nieuwenhof, 1993).
OpzetOpzet van een nieuwe communicatiestructuur
O pp basis van de doelstelling en gegeven knelpunten kan men de communicatiestructuur
off inforrnatieverstrekking aanpassen. Men kan bijvoorbeeld voor een ander kanaal kiezen,, de communicatiestructuur anders inrichten of de presentatie van de informatie
anderss verzorgen.

5.3.25.3.2 Samenvatting en kritische reflectie
Samengevatt zien we dat de doelgerichte ondersteunende communicatie voorziet in de
toestroomm van de juiste informatie, langs de juiste kanalen, naar de juiste doelgroepen,
zodatt zij op de hoogte zijn van de relevante aspecten van het veranderingsproces.
Onderzoekk naar de kwaliteit van de communicatie en de effectiviteit van de communicatiestructuurr bieden inzicht in de voorkomende knelpunten en leveren daarmee de
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aanknopingspuntenn voor oplossingen van deze knelpunten. Dit is het type communicatiee dat Cozijnsen & Vrakking beogen, toen we in het eerste hoofdstuk de rol van
communicatiee in het veranderprocessen bespraken. Deze vorm van communicatie is
eenn noodzakelijke, maar zeker niet voldoende factor voor het vormgeven van
complexee en dynamische veranderingsprocessen.

5.44 Ondersteunende communicatie als sociaal proces
Veell veranderingsprocessen leggen de nadruk op formele communicatie. Sommige
auteurss menen zelfs dat men moet blijven communiceren totdat de medewerkers en
'bijnaa ziek van worden'. Pas dan weet men zeker dat de medewerkers doordrongen zijn
vann de veranderingsnoodzaak (Kotter, 2000). Tweezijdige communicatie en de
kwaliteitt van sociale processen blijven buiten beschouwing. Kwaliteitskenmerken van
socialee processen zijn onder meer het onderlinge vertrouwen, de openheid in de
communicatie,, de dialoog, de kwaliteit van relaties. De ontwikkelingsbenadering van de
(ondersteunende)) communicatie richt zich op deze aspecten van de communicatie om
veranderingsprocessenn te faciliteren. In deze paragraaf zullen we daarop verder ingaan.

5.4.11nformele5.4.11nformele communicatie
Hett is ten eerste van belang te wijzen op de waarde van informele communicatie in
veranderingsprocessen.. In veranderingsprocessen is informele communicatie frequenter
dann formele communicatie (Downs, 1967). Deels is dat vanwege de tekorten van de
formelee communicatie (Andeweg, 1993). Formele communicatie is vaak ad hoc
(overlegg wordt meestal achteraf gevoerd), omslachtig (het kost tijd en inspanning om de
formelee weg te bewandelen), ongenuanceerd (gevoelige informatie wordt bijvoorbeeld
niett in ieders aanwezigheid in een vergadering besproken) en beperkt (een vergadering
iss qua tijd en ruimte begrensd). In bepaalde opzichten is informele communicatie ook
effectieverr dan formele communicatie (Andeweg, 1993). Veel berichten over het
veranderingsprocess in een organisatie vinden het snelst hun weg via het informele
circuit.. Informele communicatie kan in belangrijke mate bijdragen aan het verspreiden
vann veranderingsdoelen. Informele communicatie is functioneel ondanks dat het
spontaann is, niet gecontroleerd wordt door hogere leidinggevenden en vooral ontstaat
uitt eigen belang (Rogers & Rogers, 1976). Soms neigen managers ertoe informele
communicatiee (zoals geruchten) over het veranderingsproces als een kwaad te
bestrijden.. Onderzoekers melden dat dit niet mogelijk èn niet verstandig is (Goldhaber,
1990).. Informele communicatie komt altijd voor tijdens veranderingsprocessen, ook als
dee formele communicatie adequaat is. Davis (1967) geeft managers daarom het advies
openn te staan voor informele communicatie. Geruchten zijn bijvoorbeeld een prima
kanaall om te horen wat er leeft tijdens een veranderingsproces, een goede graadmeter
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voorr de effectiviteit van de formele communicatie en men kan onjuiste geruchten
bijsturenn door aanvullende informatie te verstrekken (Bekooy, 1993; Andeweg, 1993).

5.4.25.4.2 Het communicatienetwerk
Menn kan gebruik maken van de informele communicatie in veranderingsprocessen,
doorr het uitvoeren van een communicatienetwerkanalyse. Men kan een organisatie
opvattenn als netwerken die met elkaar verbonden zijn (figuur 5.4.1). Er zijn
persoonlijkee netwerken, groepen netwerken en uiteindelijk is de organisatie te
beschouwenn als een netwerk van netwerken (Mastenbroek, 1992; Meurs, 1974). In
netwerkenn nemen mensen verschillende posities of rollen in. Vanuit communicatief
oogpuntt zijn de belangrijkste rollen de bridges, de liaisons, de isolates, de gatekeepers, de
cosmopolitescosmopolites en de opinion leader.

Cliquee C
FiguurFiguur 5.4.7 Communicatienetwerken

(Rogers en Rogers, / 976)

Dee meeste informatie-uitwisseling in groepen verloopt via de bruggen. Zij zijn de
hoofdrolspelerss in het communicatienetwerk. Een brug is lid van een netwerk en maakt
verbindingg met een ander persoon van een ander netwerk. Degenen die veel contact
hebbenn tussen twee of meer groepen, maar niet tot de netwerken behoren zijn liaisons.
Liaisonss onderhouden veelsoortige contacten in de organisatie, hebben een hogere
statuss en zijn sterker vertegenwoordigd in het management (Schwartz, 1969).*
Organisatie-ledenn veronderstellen dat communicatie met liaisons meer invloed heeft op
dee machts-structuur van organisaties (MacDonald, 1990) .4 Isolates zijn niet sterk met de
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organisatiee verbonden. Zij worden uitgesloten van geruchtenstromen en zelden als bron
vann informatie genoemd (Roberts & O'Reilly, 1990).5 Gatekeepers filteren en selecteren
communicatiee naar een persoon of een netwerk. Zij hebben macht in veranderingsprocessenn door hun invloed op informatiestromen (Morgan, 1986). Opinion leaders zijn
dee informele leiders van de organisatie en spelen een cruciale rol bij de vormgeving en
acceptatiee van veranderingen. Cosmopolites zijn mensen in een netwerk die veel
contactt hebben met de omgeving van de organisatie. Enerzijds zijn dat
topfunctionarissenn die veel reizen, lezen en andere mensen ontmoeten. Anderzijds zijn
hett medewerkers die veelvuldig contact hebben met klanten, leveranciers en andere
externee contacten (Mintzberg, 1992). Cosmopolieten spelen een belangrijke rol bij de
vernieuwingg van de organisatie (Rogers & Rogers, 1976).
Netwerkenn zijn efficiënt in het overdragen van berichten en kunnen effectief in veranderingsprocessenn worden ingezet.^ Onderzoek naar het communicatienetwerk kan
bijvoorbeeldd behulpzaam zijn bij het identificeren van sleutelfiguren voor een veranderingsproces.. Deze personen kunnen meer informatie, bevoegdheden of verantwoordelijkhedenn worden gegeven. Of men kan besluiten deze personen van bepaalde zaken
(eerder)) op de hoogte te stellen. Netwerken die veranderdoelen versterken, moeten
behoudenn blijven of worden uitgebouwd. Als netwerken disfunctioneel zijn, kan
onderzoekk worden verricht naar de oorzaak van het disfunctioneren. Er kunnen
ingrepenn plaatsvinden, zoals het installeren van liaisons of bridges. Als nadeel van een
wetenschappelijkee netwerkanalyse geldt de tijd die ermee gemoeid is. Voor het
succesvoll invoeren van veranderingsprocessen is een wetenschappelijke benadering
(voorr het herkennen van netwerkrollen) echter geen voorwaarde.

5.4.35.4.3 Communicatie in groepen
Err is veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop groepen in organisaties functioneren
(Baron,, e.a., 1992; Noorderhaven, 1995). Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat men gemakkelijkerr consensus kan bereiken in een groep van vijf tot zeven mensen, dan een groep
vann twaalf tot vijftien personen. Qua cohesie? is de ideale groepsgrootte minder dan
vijfentwintigg personen (Harisson, 1995). Men acht grotere groepen minder productief,
omdatt er dan subgroepen ontstaan die de aandacht trekken naar diverse
subgroepbelangenn (zie ook 5.4.5). Samengevat laat het onderzoek zien dat met het
toenemenn van de groepsgrootte de interacties tussen deelnemers afnemen, de
emotionelee binding vermindert, de kans op dominant leiderschap toeneemt en het
politiekk gedrag in de groep toeneemt. Verder hangt de groepsdynamiek nauw samen
mett de communicatiestructuur. In een klassieke studie onderzochten Bavelas (1948) en
Leavittt (1951) vier communicatiestructuren in groepen en de invloed op de effectiviteit
vann de informatieverwerking (de kans op overload en op ruis), de tevredenheid van de
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deelnemerss en de snelheid van besluitvorming. De onderzochte structuren zijn: het
wiel,, de ketting, de cirkel en het netwerk (figuur 5.4.2).
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FiguurFiguur 5.4.2 Viertypen communicatiestructuur (Bavelas 1948,Leavitt 1951)
Hett 'wiel' is de meest hiërarchische communicatiestructuur, waarin één persoon als
middelpuntt fungeert en waarlangs alle informatie verloopt. Deze structuur leidt tot
weinigg tevredenheid bij de deelnemers, behalve bij de centrale persoon. Er is een
gemiddeldee kans op ruis, maar de kans op overhad van de middelste persoon is zeer
groot.. De structuur is snel en efFectief voor het oplossen van routineproblemen. De
kettingketting lijkt op het wiel, door de aanwezigheid van een centraal figuur, maar de
middelstee personen fungeren nu als doorgeefluik. Deze vorm van communiceren is zeer
onbevredigendd voor de eindpersonen, meer bevredigend voor de middelste en
bevredigendd voor de centrale persoon. Ook deze structuur is slechts geschikt voor de
communicatiee van routinebesluiten en er bestaat een reëel gevaar van informatieoverloadd voor de centrale figuur. In de cirkel heeft ieder lid evenveel communicatiemogelijkhedenn en beslissingsbevoegdheden. Cirkels zijn meer bevredigend voor
deelnemerss dan de perifere posities van het wiel en de ketting. Het tempo van
besluitvormingg is echter traag en de kans op ruis zeer groot. Bij de implementatie van
beslissingenn is de cirkel daarentegen snel. Tenslotte is er het netwerk waarin eenieder met
elkaarr kan communiceren. Deze vorm kent de minste beperkingen en leidt derhalve tot
dee meeste tevredenheid onder de deelnemers. De tijd om tot besluitvorming te komen
iss groot, maar de implementatie verloopt sneller. De kans op overload is groot.
Samengevatt zijn gecentraliseerde communicatiestructuren zoals het wiel en de ketting
effectieff voor het behandelen van routinevraagstukken, versterken zij de leiderschapspositiee van de centrale leden, leiden zij tot een stabiel patroon van interacties tussen de
ledenn en is de tevredenheid van de leden relatief laag. Minder centralistische structuren
zoalss de cirkel en het open netwerk leiden tot meer tevredenheid, zijn nodig voor nietroutinee beslissingen en leiden tot meer open discussies en creatieve en innovatieve
oplossingen.. De wederzijdse communicatie tussen de groepsleden in dit soort
netwerkenn lijkt ongeordend voor een buitenstaander, maar werkt in het algemeen beter
dann eenzijdige communicatie (Katona, 1963).°
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5.4.45.4.4 Bottom-up communicatie, feedback en focusgroepen
Dee waarde van tweezijdige communicatie in veranderingsprocessen is gelegen in een
aantall punten. Het vergroot de acceptatie van (en vermindert de weerstand tegen)
besluiten.. Het levert informatie over kennis, emoties en attitudes van lagere echelons.
Hett stimuleert 'intern ondernemerschap' doordat waardevolle ideeën opgemerkt en
gehonoreerdd kunnen worden. Het draagt bij aan een realistische planning en biedt het
managementt de gelegenheid om te begrijpen waarom in sommige gevallen vertragingen
enn misverstanden optreden.
Goedee feedback vormt vaak de Achilleshiel van veranderingsprocessen. Het biedt
voordelenn om dit gestructureerd aan te pakken (De Ruyter, 1992). In een zogenaamd
openn door programma worden de medewerkers uitgenodigd om klachten of suggesties
inn een brief te richten aan het topmanagement, dat zich bijvoorbeeld verplicht snel te
reagerenn in het personeelsblad. Voordeel van deze werkwijze is de anonimiteit van de
briefschrijver,, de vastgestelde procedure en het openbare antwoord van het directielid.
Eenn ander vorm zijn 'feedback focusgroepen'. Kleine groepen die worden samengesteld
uitt alle geledingen uit de organisatie en waarin wordt gediscussieerd over relevante
knelpunten.. Een voorbeeld zijn de lunchgesprekken die het management met
personeelsledenn voert. Naast 'verticale feedback' is ook de horizontale communicatie
gediendd met een systematische terugkoppeling. Z o wordt bij veel kwaliteitzorgprogramma'ss aandacht besteed aan de kwaliteit van de informatie waar een 'interne
klant'' behoefte aan heeft.
Inn een (..) bedrijf hebben regelmatig botsingen plaatsgevonden tussen de OR en onze afdeling.
Hett hoofd van de afdeling legt uit: 'Deze informatie valt in mijn optiek onder strategische
informatie.. Dus als de OR niet kan aangeven waarom ze de informatie willen, dan krijgen ze die
niet.. De onderneming kan zich dat niet permitteren. Vraag ik 'wat wil je met die informatie' dan
krijgg ik te horen: 'we zijn OR-lid en we hebben recht op die informatie en we zijn niet van plan
jouu te vertellen waarom.' Dan zeg ik: 'dan krijg je geen informatie.' Ik heb geen opstekers of
oproerkraaierss in mijn omgeving nodig. Zegt de OR: 'informatie kan bij ons vertrouwelijk
behandeldd worden. Dan zeg ik: 'Ja, dat lees ik in de krant. Als iets in de OR behandeld is staat het
nogg geen dag later in de krant.' Ik ga ze geen stok geven om op mijn rug te slaan.'
KaderKader 5.4.1 Vertrouwen en communicatie (Le Blansch, 1992)
Goedee feedback is niet alleen afhankelijk van een systematische en doelgerichte aanpak,
maarr ook van 'zachte factoren' als wederzijds respect, openheid en vertrouwen. Punt is
datt wederzijds vertrouwen soms ver te zoeken is. Medewerkers vrezen zich problemen
opp de hals te halen als zij eerlijk zouden zijn tegenover hun superieuren (Hall, 1991).
Zijj zijn bang als disloyaal te worden afgeschilderd of geloven dat hun meerderen niet
echtt geïnteresseerd zijn in hun opvattingen (Koehler, 1987). De kwaliteit van de relatie
iss van invloed op de communicatie en probleemverkenning (Van den Nieuwenhof,
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2002).. Zonder vertrouwensbasis zenden lagere echelons slechts de informatie naar
bovenn die de eigen positie ondersteunt. Het risico daarvan is dat hogere echelons niet
dee terugkoppeling krijgen die men nodig heeft en in een ivoren toren dreigen te
gerakenn (O'Reilly & Roberts, 1974; Blau & Scott, 1962). 9 Ook status- en
cultuurverschillenn vormen een barrière voor effectief tweerichtingsverkeer. Lagere
echelonss spreken een andere taal, met andere codes en zijn minder verbaal begaafd dan
dee hogere echelons (Goldhaber, 1990). 10
Dee kwaliteit van de communicatie wordt bepaald door de wijze waarop tweezijdig
wordtt gecommuniceerd (de toon, de openheid, de gehanteerde vooronderstellingen,
hett wederzijdse respect, aandacht voor gevoelens, etc.)- Dit wordt ook wel het
relatieaspectt van de communicatie genoemd (Watzlawick, 1967). Het relatieaspect is
directt van invloed op de tevredenheid en motivatie van werknemers in
veranderingsprocessen.. Als open communicatie en persoonlijke feedback niet mogelijk
zijn,, omdat het de relatie schaadt, of anderszins leidt tot conflicten in de organisatie,
wordtt leren en veranderen in een organisatie ernstig bemoeilijkt (Argyris, 1993).
Hiërarchiee en statusverschillen beïnvloeden over het algemeen openheid negatief (Hall,
1991).. Omgekeerd kunnen leidinggevenden het vertrouwen en explorerend vermogen
vergrotenn door zich respectvol en authentiek op te stellen. Accurate empathie creëert
vertrouwen,, open-hartigheid is van invloed op de ervaren intensiteit in het contact.
Accuratee empathie verhoogt het niveau waarop ervaringen, gedachten en gevoelens
wordenn geëxploreerd (Van den Nieuwenhof, 2002). H

5.4.55.4.5 Werkconferenties
O mm tweezijdige communicatie in veranderingsprocessen te verkrijgen wordt tegenwoordigg veel gebruik gemaakt van (interactieve) werkconferenties (Kotter, 2000;
Franssenn en Wetzels, 2001). Volgens Axelrod (1992, p 500) is een werkconferentie 'a
meetingg of the organization's stakeholders (...) from all levels and departments. The
purposee (...) is to examine an issue from a variety of viewpoints, to learn from each
other,, and to develop common ground, that is: What is it that we have in common?
Whatt ideas and values do we share about the topic in question? During the conference,
thee participants develop a common database and analyze the data from a variety op
perspective.' '
Eenn werkconferentie is een relatief korte, krachtige bijeenkomst waarmee een
participatievee en interactieve organisatieontwikkeling wordt beoogd. Het is niet alleen
eenn middel tot verandering, maar ook verandering zelf. 'Werkconferenties kunnen
gekarakteriseerdd worden als instant veranderingsprocessen, omdat met zoveel mogelijk
betrokkenenn tegelijkertijd, al werkend, zoekend en bijstellend collectief geleerd en
bepaaldd wordt hoe het verder moet met de organisatie' (De Wilde, 1994). Interactieve
strategischee planningsconferenties wordt door Weisbord (1987) 'productive workplaces'
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genoemd'' (Weggeman, 1995). Werkconferenties die gericht zijn op specifieke doelen
zoalss strategieformulering of organisatie-inrichting zijn: The Conference Model
(Axelrod,, 1992), Fast Cycle Full Participation Work Design (Pasmore, 1994), Real
Timee Work Design (Tolchinsky & Dannemiller, 1994) en Real Time Strategic Change
(Jacobs,, 1994). 12 Kwakman & Postma (1996) beschrijven een semi-gestructureerde
methodiekk voor werkconferenties die bekend staat als 'Metaplan'. Metaplan combineert
eenn vaste structuur en resultaatgerichtheid met een open, participatieve, en creatieve
werkwijze.. Bij werkconferenties in veranderingsprocessen gaat het, anders dan bij
anderee groepsbijeenkomsten zoals vergaderingen of toespraken, om interactieve, participatieve,, verkennende en (vaak oplossingsgerichte) werkvormen waarmee organisatieontwikkelingg kan worden vormgegeven.

5.4.65.4.6 Communicatieklimaat
Werkconferenties,, het werken in teams en participatieve besluitvorming worden vaak
alss veranderkundige interventies gedefinieerd. Voorwaarden voor effectieve
bijeenkomstenn zijn volgens Kwakman & Postma (1996) dat men heldere doelstellingen
hanteert,, gezamenlijke verantwoordelijkheid neemt, open communicatie hanteert,
wederzijdss respect toont, zich flexibel opstelt en initiatief toont. Deels is dit afhankelijk
vann de didactische inrichting van werkconferenties (Kwakman & Postma, 1996). Deels
vann de coöperatieve attitude van de deelnemers, een klimaat van open, eerlijke,
volledigee en effectieve communicatie (Schein, 1987; Prein; 1992, Isaacs, 1999). 13 In
eenn open cornniunicatieklimaat brengt men eigen standpunten in om kritisch
(falsifiërend)) commentaar van anderen erop te krijgen (Argyris, 2000). Er is een gevoel
vann waardering, respect en serieus genomen worden. Ieder groepslid neemt actief deel
aann de discussie, om tot overeenstemming te komen worden overredingsprocessen en
legitiemee vormen van macht benut. Invloed is gebaseerd op argumenten en
bekwaamheidd en niet op status. Er wordt begripvol geluisterd naar en omgegaan met
emoties.. Deelnemers vervullen complementaire rollen, omdat elk groepslid slechts
beschiktt over een gedeelte van de benodigde informatie, deskundigheid of andere
bronnenn die nodig zijn om de opdracht te vervullen. De teamleden weten dat ze op
elkaarr kunnen rekenen. Emotionele betrokkenheid en gedeelde historie geven het besef
aann dezelfde kant te staan, ook al handelt men vanuit verschillende perspectieven en zijn
err verschillende subdoelstellingen (Prein, 1992). Vanwege de uiteenlopende kennis,
standpuntenn en perspectieven zijn deze bijeenkomsten qua deelnemers vaak heterogeen
samengesteld.. De heterogeniteit kan creativiteit en kwalitatief hoogstaande oplossingen
teweegbrengen,, maar ook ontaarden in een win-of-verlies-strijd. Een goed verloop van
teambijeenkomstenn vergt communicatieve vaardigheden als:
-- Kunnen poneren en assertief presenteren wat men wil zeggen
-- Standpunten helder formuleren, zonder dreiging naar anderen
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-- Actief kunnen luisteren (zich inleven in het standpunt van de ander)
-- Zodanig communiceren dat het geen defensieve reacties oproept bij anderen: niet
veroordelend,, beschrijvend, probleemgericht, empathisch,, gelijkwaardig
-- Constructief hanteren van sterke emoties als woede, wraak, agressie, afwijzing
-- Vastberaden flexibiliteit (Pruitt, e.a., 1986) waarbij men aspiraties overeind houdt,
maarr ook flexibel naar nieuwe oplossingen zoekt.

5.4.75.4.7 Samenvatting en kritische reflectie
Ondersteunendee communicatie kan ook worden opgevat als een tweezijdig sociaal
proces.. Daarmee is de communicatie niet minder resultaatgericht, maar opereert langs
anderee wegen. Men heeft bijvoorbeeld oog voor onderlinge sociale verhoudingen in
hett communicatienetwerk, voor de tevredenheid en motivatie van deelnemen aan het
veranderingsproces,, de mate van 'ruis' binnen diverse communicatiestructuren. Verder
wordtt erop gewezen dat de kwaliteit van de communicatie samenhangt met openheid
enn vertrouwen. Open, volledige en falsifieerbare informatie zijn van essentieel belang
omm het gemeenschappelijke exploratieproces te kunnen inzetten. Moderne interactieve
werkconferentiess zijn erop gericht om dit exploratieproces vorm te geven. Naast de
didactischee structuur van deze bijeenkomsten, zijn de communicatieve en sociale
vaardighedenn van de deelnemers en het communicatieklimaat hier belangrijke succesbepalendee factoren. Daarmee is niet gezegd dat 'top-down communicatie' minder
waardevoll zou zijn dan 'bottom-up communicatie'. Top-down communicatie wordt in
dee literatuur vaak stiefmoederlijk behandeld (Blaauw, 1992). Het zou bevelend zijn,
directieff of zelfs autoritair. 'Bottom-up' daarentegen democratisch, humanistisch,
egalitair.. Zowel aan top-down als bottom-up communicatie zijn voordelen en
beperkingenn verbonden, waarvan men zich rekenschap dient te geven in de specifieke
contextt van het veranderingsproces. Top-down communicatie is snel, heeft een groot
bereik,, is eenduidig in de boodschap, is gerelateerd aan gezag en soms effectief en
tijdsbesparend.. Men kan in korte tijd, tegen relatief lage kosten veel mensen bereiken
(Vann Woerkom, 1999). Nadeel is dat de communicatie vrij globaal blijft. Er is geen
afstemmingg met het individuele referentiekader van de ontvanger mogelijk. Daardoor
verliezenn boodschappen aan persoonlijke betekenis en dus aan waarde. Verder worden
publicatiess niet altijd gelezen en arriveert de informatie niet of niet op tijd. Mondelinge
top-downn communicatie is vaak éénrichtingsverkeer, het bevestigt de hiërarchische
verhoudingg en er wordt weinig rekening gehouden met lokale kennis, individuele
behoeftenn van de werkvloer aan toelichting, de gelegenheid om vragen te stellen, of tot
interactiee te komen. Het lijkt dan alsof voorgestelde maatregelen worden geaccepteerd,
maarr er is geen motivatie om uitvoering te geven aan maatregelen. Nadelen van
bottom-upp communicatie zijn dat zulke processen langzaam verlopen, relatief veel
inspanningg vergen, relatief kleine veranderingen teweeg brengen op harde output als
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financiëlefinanciële prestaties, minder toepasbaar zijn bij urgente zaken en sterk gekleurd kunnen
wordenn door de bestaande organisatiecultuur en politieke verhoudingen (zie tabel
5.4.1). .
T o p - d o w nn communicatie

Bottom-upp communicatie

•• Van bovenaf

•• Uit de eigen laag

•• Rationeel

•• Incrementeel

•• De grote lijn

•• Oog voor details

•• Algemeen belang

•• 'Eigen' belang

•• Groot bereik

•• Eigen kringetje

•• Duidelijkheid (abstract)

•• Duidelijkheid (concreet)

.. Star

•• Stuurloos

•• Traag

•• Snel op korte afstand

.. Geringe acceptatie

•• Hoge mate van acceptatie

•• Geen feedback

•• Onmidlellijke feedback

•• Informatie komt niet aan

•• Informatiebehoefte ontstaat op de
plaatss waar ze nodig is

Communicatiee gericht op
beleidsinformatie e

.. Gericht op participatie en
besluitvorming g

Weinigg mogelijkheden voor oplossen
vann knelpunten

•• Biedt praktische mogelijkheden voor
hett oplossen van knelpunten

TabelTabel 5.4.1 Kenmerken van top-down en bottom-up
(Van(Van den Nieuwenhof, 1994)

communicatie

5.55 Verandering van gedrag: doelgerichte instrumentele communicatie
Tott op heden is gesproken over ondersteunende communicatie bij de invoering van
veranderingsprocessenn om betrokkenen van essentiële informatie te voorzien. Behalve
dee ondersteunende rol die communicatie kan vervullen, kan de communicatie ook op
gedragsveranderinggedragsverandering zijn gericht. Dit wordt ook wel instrumentele
genoemd.. Communicatie wordt hier opgevat als een 'sociale technologie' om het
denkenn en doen van anderen te sturen (Van Woerkom, 1997). In deze paragraaf gaan
wee nader in op de ontwerpvariant van instrumentele communicatie in veranderingsprocessen.. In paragraaf 5.6 komt de ontwikkelingsbenadering van instrumentele
communicatiee in veranderingsprocessen aan de orde.
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5.5.15.5.1 Aanpak voor doelgerichte instrumentele communicatie
Doelgerichtee instrumentele communicatie combineert twee modellen, namelijk een
zender/ontvanger-modell als theoretische basis voor de inrichting van de communicatie
enn een gedragsveranderingmodel als theoretische basis voor het stapsgewijs bereiken van
dee gewenste gedragsverandering. In deze paragraaf maken we gebruik van het model
vann McGuire (1985).
Zender/ontvanger-model Zender/ontvanger-model
O mm de stappen in het communicatieproces uiteen te leggen wordt in zeer veel
publicatiess uitgegaan van het klassieke zender/ontvanger-model (Shannon & Weaver,
1949).. In dit model zijn opgenomen een bron (of een zender), die een boodschap via
eenn kanaal naar een ontvanger stuurt. 14 Deze ontvanger 'vertaalt' (decodeert) de boodschapp in eigen woorden en handelt al dan niet in overeenstemming met de verwachting
vann de zender. Zo nodig kan er bijsturing plaatsvinden.
ModelModel van gedragsverandering
Watt betreft de gedragsverandering hanteert McGuire vervolgens een eenvoudig
driefasenn model waarin na (1) een oriëntatiefase (2) een acceptatiefase volgt en (3)
uiteindelijkk het gedrag zich consolideert in de integratiefase.15 O m te beginnen moet
volgenss dit model de ontvanger blootstaan aan het bericht, aandacht hebben voor de
boodschapp en moet de boodschap begrepen worden. Als bijvoorbeeld wordt gesproken
overr de oprichting van een call centre om de klantgerichtheid te vergroten, is dan
duidelijkk wat daaronder precies wordt verstaan? In de tweede fase gaat het om de
acceptatiee van nieuwe opvattingen (attitudes) en gedrag. Als men weet welke attitudes
hett huidige gedrag bepalen, kan men de communicatie daarop afstemmen
(Damoiseaux,, 1993; Van der Pligt & De Vries, 1995). Vervolgens zijn herhaaldelijke
communicatiee en prikkels (berichtgeving, beïnvloeding, feedback, beloning, training)
nodigg om van het nieuwe gedrag gewoontegedrag te maken (de integratiefase). De
combinatiee van het communicatiemodel en het gedragsbeïnvloedingmodel leidt tot een
matrixx waarin men aandachtpunten voor de communicatie kan noteren (Kok e.a, 1991;
McGuire,, 1985). Een aantal daarvan wordt hieronder kort behandeld.
DeDe bron
Dee bron is de zender van de boodschap naar de ontvanger. De effectiviteit van de
zenderr wordt bepaald door de waargenomen deskundigheid, geloofwaardigheid, attractiviteitt en macht (Weenig, 1991; Frantzen, 1992). Hoe deskundiger een ontvanger de
bronn vindt, hoe groter diens invloed. Zenders die meer overeenkomsten vertonen met
dee ontvangers, worden aardiger gevonden en hebben meer invloed. Aantrekkelijkheid
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enn betrouwbaarheid leiden tot aandacht en perifere informatieverwerking (Petty &
Cacioppo,, 1986; Petty, Cacioppo & Schumann, 1983). Ook macht is een factor van
belangg bij gedragsbeïnvloeding, zoals sanctionerende macht.

TabelTabel 5.5.7

Communicatie gericht op gedragsverandering (McGuire, 1988)

HetHet bericht
Hett bericht is de boodschap die de zender aan de ontvanger wil overdragen. Als
onderzochtt is welke attitudes het gedrag beïnvloeden, kan men het bericht daarop
afstemmenn (Van der Pligt & De Vries, 1995). Een attitude is een evaluatief oordeel dat
hett gedrag beïnvloedt (Martijn & Koelen, 1999). Meestal gaat het om drie tot vijf
basisoverwegingenn die het gedrag van het individu bepalen (Van der Pligt & De Vries,
1998).. Attitudeverandering kan optreden door cognities aan te reiken die dissonant zijn
mett het 'oude' gedrag en consonant zijn met het 'nieuwe' gedrag (Martijn & Koelen,
1999).. Behalve de persoon (of personen) op wie de communicatie zich richt, is ook de
socialee omgeving een gedragsbepalende factor (Sherif, 1935; Asch, 1951, 1956; Fishbein
&& Ajzen, 1975; Ajzen, 1988; Petty, Cacioppo & Schumann, 1983). Voor het bereiken
vann gedragsverandering is het van belang haalbare doelen te formu-leren (cfr hoofdstuk
4).. De boodschap moet niet té ver van de oorspronkelijke opvatting afliggen. Vooral
argumentenn die juist en nieuw zijn, kunnen leiden tot verandering van gedrag.
Dreigendee boodschappen zijn minder effectief (Frantzen, 1992). Positief geformuleerde
boodschappenn worden vaak beter onthouden (McGuire, 1985). 16 Van groot belang is
specifiekk te zijn. Niet alleen in de formulering van de boodschap, ook wat betreft de
gewenstee reactie van medewerkers (Munter, 1987).
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HetHet kanaal
Hett kanaal is elk hulpmiddel dat geschikt is om de boodschap over te dragen (zie Van
Riel,, 1994). O f communicatie gedrag kan beïnvloeden wordt in belangrijke mate
bepaaldd door de mogelijkheid tot terugkoppeling (Munter, 1987). Met andere
woorden:: is de communicatie een- of tweezijdig? Een 'open gesprek' tussen twee
mensenn is een van de meest effectieve vormen van beïnvloeding (Weenig, 1991). Uit
onderzoekk blijkt dat eenzijdige communicatie zelden meer bereikt dan
kennisveranderingg (informatietoevoeging). O m gedragsverandering te bereiken is
interpersoonlijkee communicatie noodzakelijk (Kok & Damoiseaux, 1991; Weenig,
1991).. Persoonlijke communicatie met sleutelfiguren (die verantwoordelijk zijn voor de
gewenstee gedragsverandering) is dus een tijdrovende, maar zeer effectieve communicatiemethode. .
DeDe ontvanger
Dee ontvanger is degene op wie de communicatie zich richt. Naarmate een doelgroep
meerr betrokken is bij een onderwerp, is men minder te beïnvloeden (Kok &
Damoiseaux,, 1991). Maar als men dan een attitude verandert, is die verandering
duurzamer.. Uit onderzoek blijkt dat communicatie vooral degenen bereikt die qua
sociaall economische status vergelijkbaar zijn met de zenders. Dit komt omdat deze
zenderss te weinig weten van hun doelgroepen en hun opvatting slechts afwegen en
controlerenn binnen de eigen sociale groep (Van Woerkom, 1997; Frantzen, 1992).

5.5.25.5.2 Samenvatting en kritische reflectie
Doelgerichtee instrumentele communicatie poogt door een fijnmazige afstemming van
dee boodschap op de attitudes van doelgroepen deze attitudes en daarmee het gedrag te
beïnvloeden.. Als men de onderliggende attitudes kent, kan men de informatie daarop
afstemmenn en zo het gedrag beïnvloeden. Er is veel onderzoek verricht (in het kader
vann reclame en voorlichting) naar de kenmerken van de bron en de boodschap en het
effectt ervan op de subjectieve waarneming, opinie of het gedrag van ontvangers,
waaruitt algemene richtlijnen voor de communicatie kunnen worden afgeleid.
Communicatiee is als zelfstandig instrument ongeschikt om gedrag te veranderen als het
gewenstee gedragsalternatief voor de doelgroep onaantrekkelijk is (als de nadelen
zwaarderr wegen dan de voordelen) of min of meer onmogelijk omdat de benodigde
voorzieningenn ontbreken (Van Meegeren, 1999). Communicatiewetenschappers
meendenn lange tijd dat als men de 'communicatieve predisposities' (Van Woerkom,
1999)) van de doelgroep maar goed genoeg kende (i.e. de interesse, de voorkennis, de
houdingg ten aanzien van de zender, de boodschap, het medium), het slechts een kwestie
vann goede uitvoering was om de beoogde gedragsverandering te realiseren. Uiteindelijk
iss men 'sadder and wiser' (Van Woerkom, 1999). De belangrijkste reden is dat de
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'ontvanger'' in het zender-ontvanger-model te veel wordt benaderd als een passief
objectt en niet als een actief betekenisgevend subject (Guba & Lincoln, 1989).
Natuurlijkk blijft het van belang de communicatie goed te richten en de boodschap
gedoceerdd en efficiënt af te stemmen op de doelgroep, maar men dient terughoudend te
zijnn qua verwachtingen in het toepassen van communicatie als 'social-engineering'
(Voogt,,
1995). Communicatie-processen
zijn
daarvoor
te
veel
sociale
interactieprocessenn waarin betekenissen gemeenschappelijk worden geconstrueerd.
Concreett betekent dit dat verschillende doelgroepen verschillende betekenissen aan één
boodschapp kunnen toekennen (Wierdsma, 1999). De boodschap dient zich veel meer
inn te voegen in het alledaagse discours van mensen over bepaalde thema's (Weenig,
1991).. Naast bewuste aandacht voor de boodschap spelen ook impliciete en
informatieverwerkingsprocessenn op basis van culturele en persoonlijke schemata die de
informatiee een eigen inkleuring geven. In plaats van in doelgroepen, kan men beter
denkenn in termen van 'interpretatieve gemeenschappen' (netwerken die gelijksoortige
betekenissystemenn hanteren). De consequentie is dat men voor de doelgerichte
instrumentelee communicatie meer gebruik dient te maken van interactieve kanalen
(Vann Woerkom, 1999).
'Ikk herinner me de gefrustreerde nieuwe president-directeur van een bedrijf uit de Fortune 500
diee een hartstochtelijke campagne was begonnen om de kwaliteit te verbeteren, de kosten terug te
brengenn en de klantgerichtheid te vergroten. Vier avonden per week trok hij erop uit om
lezingenn te geven en zijn troepen te motiveren. 'Iedereen is het met me eens' zei hij. 'Iedereen
glimlachtt tegen me, iedereen knikt en zegt: 'U hebt gelijk.' En er gebeurt niets. Helemaal niets.'
KaderKader 5.5.1 Effectieve communicatie, Nadler(1999)

5.66 Beïnvloeding van gedrag: procesgerichte instrumentele
communicatie e
Dee belangrijkste kritiek op het zender/ontvanger-model is dat het te lineair zou zijn
(Rölingg & Groot, 1999) en weinig recht doet aan de emotionele en dynamische aspectenn van de communicatie. Op zich is dat geen nieuws. Zie het citaat van Rogers &
Rogerss van 25 jaar geleden: 'The linear models imply a mechanistic concept of
communicationn act, which facilitates understanding because of its simplicity but
profoundlyy distorts reality. Worse, they may imply an autocratic, one-side vision of
humann relationship' (Rogers & Rogers, 1976, p 17). In dit verband wordt wel de term
'socialee technocratie' gebruikt. Het contact met de doelgroep loopt via enquêtes en
formulierenn in plaats van open debatten of samenspraak. Dat dit tot heel andere sociale
betrekkingenn en het verloop van veranderingsproces wezenlijk anders beïnvloedt
spreektt voor zich.
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Inn procesgerichte instrumentele communicatie wordt aandacht besteed aan sociale
processenn die van toepassing zijn bij het veranderen van gedrag. Een voorbeeld is
'politiek'' in organisaties en de communicatieve processen die daarbij een rol spelen. Een
anderee memode om medewerkers te inspireren is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een
visiee en door charismatisch leiderschapsgedrag. Dergelijke onderwerpen komen in de
volgendee paragraaf aan de orde.

5.6.15.6.1 Visiemanagement
Dee overweging van een medewerker om deel te nemen aan veranderingsprocessen in
eenn organisatie, worden bepaald door de mate waarin mensen zich aangesproken voelen
Affectievee binding ontstaat door de internalisatie van waarden en hogere doelen van het
collectieff (French, Kast & Rozenzweig, 1985; De Geus, 1997). Visieontwikkeling en
leiderschapp zijn hiervoor bruikbare interventies. Deze visie op de werkelijkheid verschilt
vann bovenstaande conceptie en leidt tot wezenlijk andere processen.
Volgenss Collins & Porras (2000) bestaat een visie uit twee onderdelen: de kernideologie
(dee kernwaarden en de kerndoelstelling) en de toekomstvisie. De visie biedt houvast bij
beslissingenn welke kern van de organisatie behouden moet worden en op welke
toekomstt het bedrijf zich richt. De kernideologie geeft aan welke intrinsieke waarden
daarbijj van belang zijn.^ Deze waarden zijn vaak afkomstig van de oprichter en
hebbenn het karakter van een dogma. Zelfs als de organisatie ervoor gestraft zou worden,
zoudenn deze waarden overeind blijven. De kerndoelstelling (niet te verwarren met
specifiekee doelen) dient 'minstens 100 jaar onveranderd te blijven' aldus Collins &
Porras.. Voor 3M is dat onopgeloste problemen op innovatieve wijze oplossen, voor
Hewlett-Packardd om met technologie de kwaliteit van het leven te verhogen, voor
Waltt Disney 'mensen gelukkig maken'. Het ontdekken van de kernideologie is geen
rationelee oefening. Evenmin kan men de medewerkers (nieuwe) kernwaarden of
doelstellingenn opdringen. Men voelt zich ertoe aangesproken of niet. Ook zonder
formelee definitie (een mission statement) kan een bedrijf een sterke kernideologie
hebben.. 'De echtheid, de gedisciplineerdheid en de consequente manier waarop naar de
ideologiee wordt geleefd —en niet de inhoud van de ideologie zelf- maken dat bedrijven
mett visie zich onderscheiden van de grijze massa' (Collins & Porras, 2000, p. 29).
Ookk de toekomstvisie bestaat uit twee delen: een zeer gedurfd doel (big hairy audacious
goal)goal) voor de komende 10-30 jaar en een beeldende omschrijving hoe het zal zijn als dit
doell is verwezenlijkt. Dit laatste is nodig om de visie 'tastbaar' te maken voor de
medewerkers.. Ford verbeelde zijn visie (democratisering van de auto) dat: 'elke man
mett een goed salaris er een kan bezitten, en met zijn gezin kan genieten van de zegen
vann uren plezier in Gods grote open ruimte... Als ik klaar ben, zal iedereen er een
kunnenn betalen, en iedereen zal er een hebben. Het paard zal verdwijnen van onze
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grotee wegen. De auto wordt een vanzelfsprekendheid ... (en wij zullen) werk bieden
aann een groot aantal mannen, tegen goede salarissen'. 18 Het heeft geen zin om te
analyserenn of een toekomstvisie 'juist' is. Bij een schepping bestaat er geen juist
antwoordd (Habermas, 1981). 'Componeerde Beethoven de goede Negende Symfonie?
Schreeff Shakespeare de juiste Hamlet?' Een toekomstvisie heeft betrekking op essentiële
vragenn als: Gaat ons bloed hier harder van stromen. Brengt dit de vaart erin? Krijg je
hiermeee mensen van hun stoel?' aldus Collins & Porras. Het is deze dynamiek en niet
dee visie of de definitie van de missie die de belangrijkste motor is van organisaties. De
visiee biedt slechts de context om de dynamiek tot leven te laten komen. 'Het
opbouwenn van een bedrijf met visie vergt 1% visie en 99% afstemming. Als de
afstemmingg goed is, kan een buitenaards wezen die op bezoek komt, uw visie afleiden
uitt de werkzaamheden en activiteiten van het bedrijf, zonder de visie ooit op papier te
hebbenn gezien' (Collins & Porras, 2000, p 38). Visiemanagement is meer dan een
papierenn mission statement. Het is een gevolg van een gemeenschappelijk
betekenisgevingtraject.. Het is een vorm van zelfonderzoek, een zoektocht naar congruentt gedrag. In deze gevallen krijgt het mission statement de vorm van een reële definitie,
datt wil zeggen 'een definitie die gekoppeld is aan de eigen ervaring en (...) die in
overeenstemmingg is met het eigen handelen. De definitie heeft een inhoud die je aan de
formuleringg zelf niet kunt aflezen' (Kessels, 1999, p 77). Dit proces van visiemanagement,, overstijgt de eenmalige bijeenkomst waarin men in één dag het eigen
missionn statement formuleert. Het is een complex en continu proces waarin meervoudigee betekenissen tot een gemeenschappelijke betekenis worden 'geconstrueerd'.

5.6.25.6.2 Processen van betekenisgeving en de rol van leiders
Veranderingg treedt niet op zonder energie, leiding en betrokkenheid van de leiding van
dee organisatie. Een deel van de leiderschapsrol bestaat uit het verwoorden, of de
organisatiee helpen verwoorden van redenen voor verandering en de doelstelling.
'Changee leadership entails being a continual catalyst for the change process by formulatingg and updating a compelling change agenda, helping the organization envision the
future,, unleashing energy and resources to fuel the change process, and helping the
organizationn experience change as success rather than failure' (Mohrman & Mohrman,
1993,, p 101). Leiders moeten aangeven wat de doelen en de missie van de organisatie
zijnn en deze vertalen naar concretere formuleringen voor afdelingen en groepen. Dat
kann zoals gezegd door de leiders zelf gebeuren, maar zij kunnen ook een belangrijke rol
vervullenn door het doelformuleringsproces van afdelingen of groepen te ondersteunen.
Opp deze manier specificeren en concretiseren onderliggende lagen de algemene
organisatiemissiee en -strategie in een eigen verhaal met specifieke doelstellingen. 'The
cascadingg of the mission, strategy, and values throughout the organisation often takes
thee form of the development of customised but congruent versions for different
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organisationall units at various system levels. (...) The cascading process allows
participantss to be more specific about unit level mission, strategy and norms (Morhman,
1993,, p 129). Effectieve leiders zijn mensen die de visie kunnen vertalen naar de
praktijk,, medewerkers erachter kunnen scharen (alignment), integer zijn en vertrouwen
kunnenn ontwikkelen, kunnen omgaan met onzekerheid, zelfbewust zijn, constant leren
enn zichzelf aanpassen (McCall, 1993).
Volgenss Weick (1995, 2000) houden leiders zich vooral bezig met 'sensemaking'.
Managerss interpreteren en verklaren, geven betekenis aan de wereld van de organisatie
voorr zichzelf en voor anderen, op zo'n manier dat het anderen leidt en een rationale
verschaftt voor hun handelen. Het is de fundamentele taak van leiders medewerkers te
lerenn omgaan met fundamentele onzekerheden in een veranderingsproces (Bennis &
Nanus,, 1985; Howard & Bray, 1988; McCall, Lombardo & Morrison, 1988; Schein,
1990).. Het ondersteunen van openheid, aanmoedigen van experimenten, zijn belangrijkerijke mechanismen om verandering in complexe situaties te bewerkstellingen (Maybey
&& Mayon-White, 1993). 'In this situation, it is essential to tolerate risk and cope with
ambiguity.. (...) You need (...) genuine consultation. This (...) requires managers to
facilitatee open, organization-wide communication via groups, individuals, and formal
andd informal channels' (Kanter et al, 1992). 19 Genus (1998) concludeert dat een
veranderingsprocess vooral een symbolisch proces is.20 'Elk signaal telt' zegt Henry
Schachtt (van AT&T) 'kleine signalen, grote signalen, bedoelde signalen en onbedoelde
signalen.'211 Managers moeten zich zeer bewust zijn van de mogelijke implicaties van
watt ze doen en zeggen, omdat veel mensen proberen signalen op te vangen, ook als
niemandd signalen probeert af te geven (Nadler, 1999). Maar leiders moeten
demonstrerenn dat ook zij niet altijd beschikken over a-priori antwoorden op complexe
enn ambigue vragen, maar dat men steeds tracht een (gemeenschappelijk) zoekproces
vormm te geven.
Weickk (1979) gaat daarin nog een stapje verder en geeft aan dat leiders vaak in eerste
instantiee handelen en pas achteraf betekenis toekennen aan die handeling (en de
effecten).. Betekenisgevingprocessen bestaan niet alleen uit rationele en cognitieve
processenn vooraf (analyse, keuze, implementatie), maar in veel gevallen uit subjectief
ingegevenn handelingen van leiders (enactment) waaraan men achteraf betekenis toekent.
'Managerss will not simply observe a given environment and a given organizational
capabilityy —the facts. They, like all other humans, will sometimes inevitably invent what
theyy observe. The whole process of simplifying and selecting means (...) is in a real
sensee the invention and creation of the manager observing it. It will then only be possible
forr managers to make sense of what they are doing after they have done it' (Weick, in
Stacey,, 1996, p 58, curs. rvdn).
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Volgenss Weick (1995, 2000) reageren leiders en organisatieleden (on-)bewust op een
veranderingg en beïnvloeden daarmee de veranderingsimpuls. Op deze wijze construeert
menn een eigen sociale werkelijkheid en gaat zich vervolgens hiernaar gedragen. Zij slaan
geselecteerdee ervaringen op in een collectief geheugen, waardoor bepaalde betekenissen
meerr en andere minder accent krijgen. Deze processen van selectie en retentie hebben
alss gevolg dat aan bepaalde signalen meer aandacht wordt besteed dan aan andere,
waardoorr niet willekeurige (patroonsgewijze) versterkingen ontstaan in het
veranderingsproces.. 'Since managers are inventing and creating their own environments
inn conjunction with other actors in the environment in a positive feedback loop, they
cann easily generate vicious and virtuous circles, self-fulfilling prophecies, chain reactions
andd bandwagon effects. Because all this, managers cannot know in advance what they
aree creating. They have to do something and then understand what they have done
beforee they do the next thing. Here, then, people are attaching meaning retrospectively
too what they have done, not deciding in advance what the meaning is of what they will
do.. In a sense the purpose of actions is defined after the actions have been taken. An
organizationn does not know what it is about until it looks back and imposes structure
andd meaning on what it has done' (Weick, in Stacey, 1996, p 291).

5.6.35.6.3 Politiek gedrag en communicatie
Veranderingsprocessenn zijn gevoelig voor politiek in organisatie. Men name de
ontwikkelbenaderingg heeft oog voor politiek in organisaties. Politiek is 'the process of
decidingg who decides' (Mack, 1971).22 Politiek in veranderingsprocessen is het gebruik
vann invloed om doelen voor zichzelf of de eigen groep gerealiseerd te krijgen (Allen,
1979).23244 Sonderen, masseren, manipuleren en persoonlijk gewicht aan een veranderingsprocess toekennen, zijn hier voorbeelden van (Feldman, 1988). Politiek gedrag in
organisatiess is van nature bedekt. Het staat in groot contrast met de open communicatie
enn het delen van informatie in situaties waarin partijen worden uitgenodigd onderlinge
standpuntenn uit te wisselen. Politiek gedrag ontstaat vooral als onderlinge afhankelijk-
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hedenn tussen mensen of groepen groot, de doelen tegenstrijdig en de bronnen schaars
zijnn (Noorderhaven, 1995).
Inn veranderingsprocessen kunnen we verschillende varianten van politiek gedrag ondercheidenn (Eisenhardt & Bourgeois, 1988). Een belangrijke is het proces van coalitievorming.. Mensen met dezelfde belangen (en vaak vergelijkbare achtergronden) vormen
coalitiess om greep te krijgen op het besluitvormingsproces. Een andere variant is het
selectieff achterhouden van informatie, waarna de informatie druppelsgewijs wordt
toegediendd om een positie op te bouwen. Harrison (1995) noemt als politieke
tactieken:: anderen aanvallen of zwartmaken; manipuleren van informatie; een goed
'image'' creëren, draagvlak ontwikkelen, anderen prijzen (en integreren), bondgenoten
enn coalities vormen, zich associëren met invloedrijke personen en diensten verlenen om
wederdienstenn te kunnen ontvangen. Mastenbroek (1977) beschrijft hoe politiek zich
vertaaltt in communicatie en sociale processen. Een belangrijke vorm van politiek gedrag
iss 'vechten'. Deze tactiek is erop gericht de tegenspelers te onderwerpen. Dit uit zich in
dee communicatie door drammen, informatie en argumenten van de ander negeren,
emotiess als woede en ongeduld veinzen, niet luisteren, of alleen maar luisteren naar
'zwakkee plekken', een absolute voorkeur voor de eigen oplossing uitspreken, arrogant
optreden,, verdeeldheid zaaien, aanvallen als men wordt uitgedaagd. Het gevolg is
meestall conflict en escalatie: de ander gaat terugvechten (zie 5.6.5). Subtieler is het
gebruikk van manipulaties. Hierbij wordt gemikt op waarden en normen, de relatie met
dee achterban of persoonlijke eigenschappen als intelligentie en integriteit. Emotionele
manipulatiess zijn gericht op het prijzen of kleineren van de tegenpartij. Andere
voorbeeldenn zijn: retorische vragen stellen, afwisselend 'lief en gemeen' doen, een appèl
doenn op 'geaccepteerde' regels van fatsoen en redelijkheid. En door vriendelijk, zielig te
doenn of waardering te tonen roept men reciproke reacties van de ander op. Ook kan
menn de machtsbalans beïnvloeden De machtsbalans in veranderingsprocessen is
gerelateerdd aan de macht van partijen binnen en buiten het veranderingsproces. Macht
iss bijvoorbeeld verbonden aan toegang tot deskundigheid zoals specialistische kennis,
beschikbaarheidd van alternatieven, politieke ingangen, status en steun van anderen
(Mastenbroek,, 1997; Kessels, 1999).
Manierenn om politiek in veranderingsprocessen te managen zijn volgens Balogun &
Hopee Hailey (1999): 1. Voorlichting en communicatie: het verstrekken van informatie
kann bijvoorbeeld onzekerheid reduceren. 2. Het organiseren van participatie en
betrokkenheidd bijvoorbeeld door werkgroepen of focusgroepen. 3. Het faciliteren en
ondersteunenn van betrokken door bijvoorbeeld counselingsessies of training in nieuwe
vaardigheden.. 4. Het voeren van onderhandelingen over (de gevolgen van)
deelaspectenn van de verandering (lonen, arbeidstijden). 5. Manipulatie en coöptatie
doorr bijvoorbeeld deelname aan overleg over het veranderingsproces. 6. Het uitoefenen
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vann impliciete of expliciete dwang, door het suggereren (of uitvoeren) van ontslag of
overplaatsing. .

5.6.45.6.4 Procesverliezen bij probleemoplossing in groepen
Inn veranderingsprocessen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van besluitvorming en
probleemoplossingg in groepen. Achterliggend idee is dat groepen tot betere diagnoses
komen,, het draagvlak voor implementatie wordt verhoogd, de flexibiliteit en het
zelfsturendd vermogen van de organisatie wordt vergroot, et cetera (zie hoofdstuk 4).
Hoewell een groep in principe betere besluiten kan nemen dan een individu, treden in
dee praktijk soms 'communicatieproblemen' op waardoor de kwaliteit van de groepsbesluitenn lager uitvalt dan men zou verwachten. Naast het feit dat groepen meer risico
neigenn te nemen ('risky shift') en het gevaar van groepsconformisme (groupthink), treden
inn de achtereenvolgende fasen van probleemoplossing ook allerlei 'procesverliezen' op
(Steiner,, 1972; Alblas, 1983).

Inn de eerste fase van de probleemoplossing, de omschrijving van het probleem en de
doelformulering,, is de valkuil dat het probleem te globaal/beperkt omschreven is. De
probleemformuleringg wordt gesteld in oplossingstermen of verbergt een belangentegenstellingg of het doel van de bespreking is onbekend. Als gevolg hiervan hanteren
groepsledenn verschillende uitgangspunten, sluiten hun bijdragen slecht op elkaar aan en
leidtt dit tot verwarring en misverstanden.
Inn de tweede fase leveren deelnemers 'relevante' input voor de probleemformulering.
Watt relevant is, wordt bepaald door persoonlijke percepties van beïnvloedingsmogelijkhedenn en probleemoorzaken en door belangenverschillen van groepsleden. Problemen
inn deze fase ontstaan door gebrekkige informatie-uitwisseling. Oorzaken zijn:
overbelasting:overbelasting: het probleem is complex, de groep te groot, de opvattingen te versch
waardoorr een stormvloed van informatie op de groep afkomt; selectiviteit: groepsleden
makenn verschillende keuzen uit het totaalprobleem; tijdsdruk: er is te weinig tijd om de
inputt van alle groepsleden te verkrijgen of verwerken; zelfcensuur, men conformeert zich
aann de groep, wil het besluitvormingsproces 'niet langer ophouden1, wil conflicten
ontwijkenn of meent minder status te hebben dan andere groepsleden. Het gevolg is dat
dee groep niet toekomt aan een uitgebreide probleemanalyse en de invoer van
informatiee die van belang kan zijn voor het ontwikkelen van oplossingsrichtingen.
Inn de derde fase wordt de 'input' van deelnemers verwerkt tot oplossingsrichtingen.
Vaakk wordt echter een willekeurig aantal voorstellen besproken. De rest valt om
onduidelijkee redenen af. Oorzaken zijn: snelle keuze voor voorstellen op basis van
persoonlijkee voorkeur (vaak in zakelijke bewoordingen); persoonlijke voorkeuren die
leidenn tot belangenstrijd en het terugvallen op eenvoudige oplossingen voor complexe
problemenn (oplossingen die in het verleden hebben 'gewerkt'). Door te veel aandacht
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voorr oplossingen in deze fase, is het risico dat een oppervlakkige probleemanalyse wordt
verkregen.. Men formuleert mogelijk 'goede oplossingen' voor het Verkeerde probleem'.
Vanwegee de angst voor onzekerheid worden voor de hand liggende, bekende en
weinigg riskante oplossingen gebruikt voor complexe problemen.
Inn de vierde fase worden verschillende oplossingsrichtingen afgewogen. Procesverliezen
inn deze fase zijn: onvolledige afweging; in het tumult van de beoordeling kunnen
onmogelijkk alle voorstellen worden besproken. Oorzaken zijn vooral vermijding,
besluiteloosheidd en strijd. Men kiest voorstellen die de minste weerstand opleveren; die
inn het verleden succesvol zijn geweest en die -na oppervlakkige beoordeling- voor de
groepsledenn het meest aantrekkelijk zijn. Ook strijd kan als een belangrijke oorzaak
wordenn aangewezen. Daaronder kan worden verstaan: dominantie (b.v. veel aan het
woordd zijn), sociale druk ('als dit voorstel doorgaat doen wij niet meer mee'),
manipulatiee met informatie, 'timing' (gebruik maken van vermoeidheid of tijdsdruk)',
gebruikk maken van autoriteit en coalitievorming.
Tott slot van het besluitvormingsproces dient men tot een gemotiveerde keuze te
komen.. Als het keuzeproces emotioneel slecht verloopt, is de kans groot dat de keuze
onduidelijkk is. In het tumult is een voorstel gekozen dat in algemene bewoordingen
wordtt geformuleerd, wat in een later stadium opnieuw bron voor onenigheid vormt of
waarvoorr de ondersteuning gebrekkig is (een minderheid heeft de discussie gevoerd en
hett besluit genomen). Als degenen die het besluit moeten uitvoeren vermijdingsgedrag
hebbenn vertoond, ontbreekt het aan steun. Als een besluit is genomen omdat dat weinig
weerstandd opleverde, is de kans eveneens klein dat men er enthousiast voor 'gaat'. In
extremee gevallen wordt er geen keuze gemaakt om pijnlijke besluiten of gezichtsverlies
tee vermijden. De oude situatie blijft gehandhaafd, en men besluit een volgende keer op
hett besluit terug te komen. Soms kan dit eindeloos worden herhaald. Na uitstel volgt
dann afstel.

5.6.55.6.5 Communicatie in netwerken en conflicten
Zeldenn wordt met buitenstaanders openlijk gepraat over conflicten in organisaties.
Conflictenn zijn taboe, net als 'politiek' een dirty word (Morgan, 1986). Wie langer in
eenn organisatie verblijft, kan zien dat veel relaties in de organisatie een conflictueus
karakterr kennen. Conflicten zitten 'ingebakken' in organisaties. In de hiërarchie en
functionelee verdeling van de organisatie, in de noodzaak tot samenwerking, in en tussen
hett netwerk van onderling afhankelijke groepen. Communicatie en sociale processen
spelenn hierin een centrale rol (Van de Vliert, 1992; Prein, 1992; Alblas & Wijsman,
1993).. Mastenbroek (1992) relateert het type conflict (en mogelijke oplossingen) aan het
typee relatie dat hij in een organisatie onderscheidt:
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-- Machtsrelaties en -interventies
Volgenss Mastenbroek zijn er drie soorten machtsrelaties. De eerste machtsrelatie is die
tussenn gelijke personen of groepen. Problemen die zich hier voordoen zijn de neiging
elkaarr vliegen af te vangen, onderhuidse positiegevechten en voortdurende fricties op
grensvlakkenn van beide netwerken. Valkuil is hier de win-lose-struggle waarbij beide
partijenn schade leiden. Een effectieve interventie is onder andere het creëren van een
machtscentrum.. Maar ook het verhelderen van de scheidslijnen, betere afkemmingsprocedures,, het integreren van eenheden, het bekwamen in onderhandelen en het
verduidelijkenn van het overkoepelend belang. Het tweede type machtsrelatie is die van
hoogg versus laag. Problemen in dit type machtsrelatie zijn motivatiegebrek en weerstand
tegenn verandering. Men kan de macht formaliseren (onpersoonlijk maken) door regels
enn procedures, een andere stijl van leidinggeven hanteren (de macht persoonlijk maken)
off de besluitvorming 'omlaag brengen'. 25 Het derde type machtsrelatie is hoog versus
middenn versus laag. Typische problemen van de middenmanager zijn rolconflicten en
rolonduidelijkheid.. Oplossingen worden onder meer gezocht in het 'platter' maken van
dee organisatie, functieverduidelijking en verticale taakverruiming (Mastenbroek, 1992).
-- Onderhandelingsrelaties en -interventies
Structurelee bron van conflicten in onderhandelingsrelaties is de verdeling van de
'schaarsee koek' in de organisaties -zowel materieel als immaterieel (status, prestige,
informatie,, bevoegdheden). Veel onderhandelingsrelaties raken gefrustreerd door
gebrekk aan ervaring in het onderhandelen. Men neigt ertoe met de ander te gaan
'vechten'' (positioneel onderhandelen): het conflict moet 'gewonnen' worden. Of er
ontstaann impasses. Effectief onderhandelen richt zich op de inhoud, de machtsbalans, het
klimaatt en de procedures. Het voert te ver om op deze plaats verschillende
onderhandelingsstrategieënn te gaan beschrijven. Waar het in wezen om gaat is het
vechtgedragg te vermijden en te komen tot een wederzijds geaccepteerd compromis
(Fisherr & Ury, 1981).
-- Instrumentele relaties en interventies
Hett instrumentele conflict is gelegen in de onderlinge (taak-)afhankelijkheid.26 Met een
toenemendee taakspecialisatie en onderlinge afhankelijkheid nemen instrumentele
conflictenn toe. Instrumentele conflicten hebben vooral een zakelijke en taakgerichte
inhoud.. Er kan bijvoorbeeld onduidelijkheid zijn over de prioriteitsstelling van verschillendee taken. Een andere uitingsvorm van een instrumenteel conflict is elkaar verkeerd
begrijpenn en 'over en weer een andere taal spreken'. 27 Effectieve interventies zijn
trainingg in communicatietechnieken en besluitvormingsprocessen, betere taakverdeling
enn de invoering van betere afstemmings- en planningsprocedures. Een andere effectieve
interventiee is het creëren van een overstijgend doel.
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-- Sociaal-emotionele relaties en interventies
Tott slot zijn er sociaal-emotionele relaties tussen netwerken in organisaties. Organisatieledenn kunnen zich onderling nauw verbonden voelen, maar ook (zeer) afkerig van
elkaarr zijn. Van de Vliert (1992) noemt de conflicten op het persoonlijke vlak
'identiteitsconflicten.'' Deze conflicten worden gekenmerkt door gevoelens als vrees,
minachting,, wantrouwen, wrok, haat en boosheid. 'Cognitieve belangenconflicten en
meningsverschillenn blijken bij escalatie gemakkelijk in affectieve identiteitsconflicten
overr te gaan (...), ook wel aangeduid als de personalisering van conflicten. Omgekeerd
blijkenn diep gewortelde affectieve frustraties via rationalisatie gedeeltelijk in manifeste
oppervlakteproblemenn te worden omgezet (...)' (Van de Vliert, 1992, p 421). Naarmate
dee gevoelens hoger oplopen zijn de interventies vaak therapeutischer van aard.
HetHet verloop van conflicten
Hett conflict begint meestal met een kleine aanleiding en wordt in de loop van het
process erger en erger. Naarmate het conflict escaleert, zal het gedrag van de partijen
veranderen.. De neiging ontstaat een meer rigide, formele en niet-flexibele opstelling te
kiezen,, informatie achter te houden, gewelddadiger en agressiever te reageren (Prein,
1992).. De beeldvorming van de andere partij en de omschrijving van het conflict raken
sterkerr gekleurd. Naarmate het conflict toeneemt hebben partijen de neiging om
informatiee te vervormen (om het eigen gelijk te benadrukken) en om het conflict te
omschrijvenn in 'grotere begrippen' als principes, rechten, precedenten en dergelijke.
Hierdoorr wordt het conflict steeds meer als onoplosbaar en als een kwestie van winnen
off verliezen gedefinieerd. Het conflict is in een escalatiespiraal terechtgekomen.
Hett verloop van een conflict wordt bepaald door de emoties van beide partijen en
anderee betrokkenen (de achterban) en door de afwezigheid van procedures, normen,
regelss en potentiële bemiddelaars (Alblas & Wijsman, 1993). Gebrek aan vaardigheden
kunnenn het conflict versterken (Van de Vliert, 1992; Prein, 1992). Mensen verschillen
sterkk in de manier waarop ze met conflicten omgaan. Dat heeft te maken met
communicatievaardigheden,, zoals zich duidelijk kunnen uitdrukken en motiveren, goed
kunnenn luisteren naar een ander, assertiviteit, goed kunnen omgaan met kritiek en
flexibell kunnen onderhandelen (Alblas & Wijsman, 1993). De wijze waarop mensen
conflictenn hanteren kan worden onderverdeeld in vijf typen: vechten, oplossen,
compromiss zoeken, vermijden en aanpassen.
-- Bij vechten of'forceren staat het eigenbelang van partijen op de voorgrond. De andere
partijj wordt gezien als een tegenstander die uitgeschakeld moet worden. Men is gericht
opp het winnen en het behalen van eigen voordeel. Vormen van vechten zijn:
persoonlijkee aanvallen (bespotten, beledigen, discrimineren), dwang en macht
gebruikenn (maatregelen opleggen, chanteren, staken), verkeerde informatie geven
(liegen,, informatie achterhouden, informatie vertekenen). Forceren is een geschikte
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conflicthanteringtechniekk als snelle ingrepen noodzakelijk zijn, of men zichzelf wil
beschermenn tegen misbruik.
-- Bij het oplossen van conflicten streven personen of partijen zowel het eigenbelang als
hett belang van de ander na. Men probeert oplossingen te vinden die aansluiten bij de
opvattingenn en belangen van alle betrokkenen. Men (her-)definieert de situatie als een
'win-win'-situatie,, als eerhjke strijd die voor beide winst op moet kunnen leveren. Deze
methodee wordt vaak de ideale manier van conflicthantering genoemd. In zakelijke
relatiess kost het echter veel (schaarse) tijd en energie. En beide partijen moeten beschikkenn over goede sociale vaardigheden; dit is niet altijd het geval (Prein, 1992).
-- In bepaalde situaties kunnen partijen kiezen voor een compromis. In een compromis
moetenn beide partijen genoegen nemen met een suboptimale oplossing. Bij emotionele
conflictenn zijn compromissen veel moeilijker of niet te bereiken (Alblas & Wijsman,
1993). .
-- Mensen die problemen vermijden of ontlopen, zijn meestal bang dat er ruzie wordt
gemaaktt of confrontaties volgen. Ze hebben behoefte aan een prettige sfeer, samenwerkingg en willen graag geaccepteerd worden. Of men voelt zich machteloos en ziet
geenn mogelijkheden om met de situatie om te gaan. In sommige situaties is vermijden
eenn verstandige manier om conflicten uit de weg te gaan (Alblas & Wijsman, 1993).
Hett is effectief als het probleem onbelangrijk is, weinig kans op resultaat bestaat of men
heeftt meer tijd nodig om het probleem goed aan te pakken.
-- Bij aanpassen of toedekken worden de eigen belangen opzij gezet ter wille van de
relatiee (Van de Vliet, 1992). Mensen die zich veel aanpassen kunnen bang zijn om een
anderr te kwetsen of afgewezen te worden. Ze vinden harmonie belangrijker. In
extremee vormen spreekt men van 'masochistisch toedekken' (Prein, 1992). Toedekken
kann positief zijn om krediet in de samenwerkingsrelatie op te bouwen. Aanpassen is ook
eenn geschikte techniek als men overtuigd is van zijn ongelijk of de kwestie voor de
anderee partij veel belangrijker is.
Anderee invloeden op het verloop van het conflict zijn de emoties van anderen die in
hett conflict zijn betrokken (zoals de achterban) en de afwezigheid van procedures,
regels,, normen en dergelijke (Alblas & Wijsman, 1993). Een van de redenen waarom
eenn conflict escaleert is als men bondgenoten gaat zoeken. Als twee afdelingshoofden
mett elkaar in conflict raken, kan het conflict zich uitbreiden naar een conflict tussen
tweee afdelingen. Als er geen objectieve regels zijn, kan men zich niet beroepen op
duidelijke,, onafhankelijke procedures en zal men het probleem in subjectieve termen
uiteenzetten.. Regels kunnen het conflict voorkomen en oplossen. De keerzijde is dat
regelss ook conflicten kunnen veroorzaken (Prein, 1992).
Samengevatt kan men conflicten beschrijven als gevolg van partijen met verschillende
belangen,, schaarste of als een voortvloeisel uit het feit dat men in organisaties moet
samenwerken.. Als bron van conflicten gaat het om communicatieproblemen zoals
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eikaarss jargon niet verstaan en onvoldoende communicatievaardigheden. Bij het verloop
vann conflicten zijn onder meer persoonlijke stijlen van conflicthantering van belang. De
relatiess in netwerken kan men typeren als instrumentele en sociaal-emotionele relaties,
onderhandelingsrelatiee en machtsrelaties. In elk type relatie doen zich specifieke
problemenn voor. In alle gevallen speelt communicatie een rol.

5.6.65.6.6 Samenvatting en kritische reflectie
Communicatiee als 'sociale technologie' om gedrag van mensen te veranderen gaat uit
vann een rationeel analytisch model. Daarin wordt weinig rekenschap gegeven van de
complexiteitt en (niet-lineaire) dynamiek van sociale processen: de wijze waarop
processenn op onvoorspelbare wijze interacteren. De ontwikkelingsbenadering gaat er
vann uit dat mensen geen passieve receptoren van informatie zijn, maar actief omgaan
mett informatie en betekenisverlening (Weick, 2000). Ook ziet men gedragsbeïnvloedingg en communicatie niet als waardevrij (Guba & Lincoln, 1989; Janssens &
Steyaert,, 2001). Bij veranderingsprocessen staan vrijwel altijd belangen van partijen op
hett spel (Duck, 2000). Dit komt tot uitdrukking in politiek gedrag zoals manipulatie en
coaütievorrning. .
Eenn proces om binding met een veranderingsproces te krijgen (en gedrag te
'beïnvloeden')) is het creëren van een aansprekende visie. Organisaties als Honda,
Komatsuu en Canon hebben daar grote successen mee geboekt (Prahalad & Hamel,
1989).. Visiemanagement is meer afhankelijk van de kwaliteit van het collectieve zelfonderzoek,, dan van eenzijdige gedragsbeïnvloeding of de formele inhoud van de visie
(dee mission statement). Een belangrijke rol van leiders is gelegen in de vertaling van de
missiee in operationeel beleid en heldere doelstellingen voor medewerkers. Anderzijds
kunnenn leiders de kwaliteit van communicatieprocessen verhogen door integriteit,
vertrouwenn en het leren omgaan met onzekerheid. Het absorberen van emoties en
aanmoedigenn van experimenten zijn belangrijke mechanismen om met complexe
veranderingenn om te gaan. Verder is aangegeven dat betekenisgeving niet altijd aan het
handelenn vooraf gaat (zoals doelgerichte modellen veronderstellen), maar dat in
complexee situaties het betekenisverleningsproces achteraf plaatsvindt; in de vorm van
eenn retrospectieve reflectie op (gemeenschappelijke) handelingen. Door de (a-typische)
selectie-- en versterkingsprocessen van een groep, ontstaat een eigen werkelijkheidsdefinitiee en door de handeling die daarmee is gemoeid construeert men een eigen
werkelijkheid. .
Opp vergelijkbare wijze zijn ook besluitvormings- en probleemoplossingsprocessen
grotendeelss afhankelijk van de kwaliteit van de communicatie en de dynamiek van
socialee processen. Lage kwaliteit van besluitvorming of probleemoplossing wordt veroorzaaktt door lage onzekerheidstolerantie, selectieve perceptie, onvolledige probleemanalyse,, cognitieve overbelasting, (groeps-)conformisme en verhullende communicatie.
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Veell sociale processen vinden plaats tussen netwerken in organisaties. Mastenbroek
onderkentt vier typen relaties tussen deze netwerken en binnen elk type relatie is sprake
vann een eigensoortige communicatieproblematiek en type conflicten. Aangegeven is
welkee sociale processen daarbij een rol spelen en welke interventies hierop kunnen
plaatsvinden. .

5.77 Samenvatting en conclusies
Bijj complexe en dynamische veranderingsprocessen spelen de drie systeemperspectieven
elkk een eigen, essentiële rol. De strategie belicht wat de koers is van de organisatie, de
organisatie-inrichtingg op welke wijze de werkzaamheden het beste kunnen worden
vormgegevenn en de cultuur welke waarden en gedragspatronen daarbij als ondersteunendd kunnen worden ervaren. Toch kan de verandering van organisaties nooit
plaatsvindenn zonder het perspectief van de sociale processen daarbij in ogenschouw te
nemen.. Sociale processen maken niet alleen wezenlijk onderdeel uit van de drie
systeemperspectieven,, ook kunnen sociale processen licht werpen de interacties tussen
dee diverse aspectsystemen.
Inn dit hoofdstuk is expliciet ingegaan op de wetmatigheden en heuristieken die het
perspectieff van communicatie en sociale processen kan bieden bij de vormgeving van
complexee veranderingsprocessen. In overeenstemming met de opzet van deze studie is
onderscheidd gemaakt in een ontwerp- en ontwikkelingsaanpak. Beide paradigmata zijn
uitgewerktt voor twee typen communicatie, namelijk voor de ondersteunende
communicatiee en de instrumentele communicatie. De ondersteunende communicatie is
gerichtt op het overdragen van informatie voor de taakuitvoering. De instrumentele
communicatiee is gericht op verandering van waarden en gedrag en grijpt vaak dieper in
opp de identiteit van medewerkers (grotere impact).
O mm te komen tot een goede structuur voor ondersteunende communicatie is het nodig
eenn helder communicatiebeleid op te stellen om doelgroepen effectief van de noodzakelijkee informatie te voorzien. De kwaliteit van de berichtgeving en de structuur bepaaltt of dit effectief gebeurt. Daarnaast kan men ondersteunende communicatie ook opvattenn als een sociaal proces. Dit werpt vooral een licht op communicatie via informele
kanalenn en binnen netwerken. De organisatie kan de wijze waarop de informele
informatiee verloopt, betrekken in de vormgeving het veranderingsproces. Bijvoorbeeld
doorr bottom-up communicatie te organiseren. Aangezien de kwaliteit van (bottom-up)
communicatiee afhankelijk is van openheid en vertrouwen, kan men daarop de aandacht
richten.richten. Een andere punt is de wijze waarop men de aanwezige kennis in de organisatie
kann benutten door het organiseren van feedback (focusgroepen) en door te werken in
teams.. Groepen kunnen in principe tot betere probleemoplossing komen, maar
daarvoorr moeten wel enkele communicatieobstakels overwonnen worden.

mm
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Behalvee ondersteuning heeft communicatie in veranderingsprocessen ook vaak tot doel
hett bewerkstelligen van gedragsverandering bij doelgroepen. Het zender/ontvangermodell is uitgewerkt als een veelgebruikt voorbeeld van doelgerichte instrumentele
communicatie.. Er zijn wetmatigheden aangegeven voor effectieve communicatie naar
grotee groepen. De combinatie tussen het zender/ontvanger-model en het model van
gedragsverandering,, levert een matrix met aandachtspunten op waarop bij de
communicatiee moet worden gelet. Of deze aanpak daadwerkelijk leidt tot blijvende
gedragsverandering,, is echter de vraag. Voor ingrijpende veranderingen op het niveau
vann de identiteit van personen of groepen is deze aanpak te eenzijdig, te weinig
exploratieff en wordt onvoldoende rekenschap gegeven van de dynamiek van sociale
processen.. Voordeel is dat deze vorm van communicatie bij minder ingrijpende
doelstellingenn een groter bereik heeft, en minder complexe boodschappen goed richting
(gesegmenteerde)) doelgroepen kunnen worden gecommuniceerd.
Eenn belangrijk kenmerk van de procesgerichte instrumentele communicatie is dat de
communicatiee wederzijds is en meer impact kan hebben. Bij visiemanagement wordt
verondersteldd dat medewerkers zich door de internalisering van de visie affectief met de
organisatiee verbonden voelen. De visieontwikkeling is geen rationeel proces, maar
gerichtt op het ontbloten van de daadwerkelijke krachtbronnen van de organisatie. Het
laatt zien wat mensen werkelijk drijft. De wijze waarop leiders de visie verwoorden en
vertalenn in handelingen, de openheid en integriteit naar medewerkers, de absorptie van
onzekerheidd en het aangaan van experimenten, zijn hierbij belangrijke kwalitatieve
dimensiess van de communicatie. De processen zijn meer open-eind en laten meer een
patroonn zien van zich ontvouwen, dan dat ze zich als een lineair proces zouden laten
sturen.. Indien medewerkers participeren in probleemoplossingsessies wordt het
probleemoplossendee vermogen van de organisatie aangesproken en ontwikkeld, wat het
zelfsturendd vermogen van de organisatie kan vergroten.
AlAl met al is deze visie op communicatie complexer, positiever en meer ideologisch
gedrevenn dan de ontwerpvisie. Anderzijds kunnen de uitkomsten van teambijeenkomstenn tegenvallen door 'procesverliezen' in de probleemoplossing. Veel van deze verhezenn worden door het perspectief van sociale processen zichtbaar gemaakt. Informatieoverload,, het verwoorden van persoonlijke belangen in zakelijke termen en selectiviteit
(keuzess op persoonlijke gronden) zijn hiervan voorbeelden. Tenslotte is aangegeven op
welkee wijze sociale processen een rol spelen in de organisatie als een netwerk van
onderlingg afhankelijke groepen. Elk type relatie kent een specifieke problematiek die
zichh manifesteert in de vorm van problematische sociale en communicatieve processen.
Bijj instrumentele conflicten bijvoorbeeld, is vaak onduidelijkheid over de prioriteitstellingg van taken of men spreekt 'over en weer een andere taal.' Op welke wijze men op
dezee verstoorde sociale processen kan interveniëren is in hoofdlijnen aangegeven.
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Samengevatt kan men veranderingsprocessen in organisaties bezien als processen
communicatiee en sociale processen tussen organisatieleden, en levert dit verschillende
heuristiekenn en instrumenten op waarmee in veranderingsprocessen kan worden
gehandeldd en waarop analyses en keuzeprocessen kunnen worden gebaseerd. Deze
perspectievenn en heuristieken zijn analytisch te kaderen als ondersteunend en
instrumenteell en kunnen uitgewerkt worden volgens respectievelijk de ontwerp- of de
ontwikkelingsbenadering.. Het is a-priori niet aan te geven of het effectief zenden van
informatiee van meer of minder belang is als het effectief verloop van sociale processen
enn het vertrouwen dat men in elkaar stelt. Dat zal onder meer afhangen van de
specifiekee vraag die aan de orde is en de context van de verandering. De routine is
echterr dat veel veranderingsprocessen wel gebruik maken van allerlei doelgeoriënteerde
vormenn van communicatie, maar dat slechts weinig organisaties in staat zijn sociale
processenn in de organisatie goed te laten verlopen. Beide perspectieven (ontwerp en
ontwikkel)) kunnen een bijdrage leveren bij het diagnosticeren en inrichten van
complexee veranderingsprocessen. Wat daarbij de beste aanpak is, de doelgeoriënteerde,
ondersteunende,, de ontwerp- of ontwikkelingsbenadering, dat zal onder meer in het
volgendee hoofdstuk aan de orde komen.
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O n t w i k k e l i n g s b e n a d e r i n gg van
O n t w e r p b e n a d e r i n gg van
C o m m u n i c a t i ee en Sociale P r o c e s s e n ! C o m m u n i c a t i e e n Sociale Processen
Ondersteunend Ondersteunend

Ondsteunend Ondsteunend

Planmatigee benadering van:

Ontvouwendee benadering van:

•• informatievoorziening naar behoefte

•• informele communicatie

•• verbeteren van communicatiestructuur

•• rollen in communicatienetwerken

•• motiverende campagnes

•• effectiviteit van sociale structuren

•• eenduidigheid in communicatie

•• participatie in communicatieproces

•• effectiviteit in communicatie

•• participatie in probleemoplossingsgroepen

•• bereik en kosten van communicatie

•• openheid in communicatieklimaat

•• beheersbaarheid van communicatie-

•• gevoelig voor emoties en politiek

processen n
Instrumenteel Instrumenteel

Instrumenteel Instrumenteel

Planmatigee benadering van:

Ontvouwendee benadering van:

•• analyse van attitudes: selectieve

•• leidinggevende als ondersteuner en als
modell voor onzekerheidstoleratie

bewerkingg van overtuigingen door
informatieverstrekking g
•• social engineering : bewerking losse

•• de inrichting van het zoekproces
•• betekenisgeving door reflectie op
experimenten n

delenn leveren voorspelbaar effecten
•• beheersing en optimalisering van

•• communicatie als betekenisgeving en
emotionelee verbondheid

gerichtee interventies {bron, bericht,
kanaal,, doelgroep)

•• participatie in probleemoplossingsgroepen

•• koppeling communicatie aan hiërarchie
(plan,, machine, school)

(visie,, organisme, identiteit)

TabelTabel 5.7.7 Ontwerp- en ontwikkelingsbenadering
socialesociale processen

,75 5

van communicatie
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Notenn hoofdstuk 5
1.. Zie: Cozijnsen en Vrakking, 1992; De Leeuw, 1994; Boonstra, 2000; Senior, 1997; Burnes, 2000; De
Caluwéé & Vermaak, 2000; Stacey, 1996; Jackson & Carter, 2000; Cummings & Worley, 2000; Kerklaan
e.a,, 2000; Kotter, 2000.
2.. De relevantie wordt bepaald door de overvloedigheid, volledigheid, gedetailleerdheid, nauwkeurigheid
enn de timing van de informatieverschaffing. De betrouwbaarheid is de mate waarin de informatie
overeenkomtt met de werkelijkheid. Complexe informatie wordt toegankelijker door een goede
presentatie:: eenvoudige taal en grafische weergaven. De doelmatigheid wordt bepaald door de kosten van
dee informatieverschaffing en door het beoogde rendement.
3.. In: Goldhaber, 1990, p 148.
4.. In: Goldhaber, 1990, p 149.
5.. Onderzoek van Roberts & O'Reilly, in: Goldhaber, 1990, p 149.
6.. Milgram ontdekte in de jaren '70 dat gemiddeld niet meer dan 5,5 tussenpersonen nodig zijn om via een
netwerkk een willekeurig bericht van Nebraska over te brengen naar een persoon in Massachusetts. Ter
vergelijking:: in sommige organisaties zijn zes tot zeven tussenpersonen nodig om de top te bereiken.
7.. Group cohesion can be described as the overall strength of positive relationships within the group',
Noorderhaven,, 1995, p 99.
8.. In: Harrison, p 238.
9.. In: Hall, 1991, p 172.
10.. Ambitieuze mensen zijn minder geneigd om 'upward information' te geven. Wellicht zijn zij
gezagsgetrouwerr en onthouden zich uit respect voor hun meerdere van bottom-up communicatie.
11.. Technisch gezien kan onderscheid worden gemaakt in accurate empathie op het eerste en op het
tweedee niveau. Empathie op het eerste niveau is gericht op het verkrijgen van een vertrouwensvolle
relatie.. Dit ontstaat onder meer door het tonen van begrip en door zich te verplaatsen in het standpunt van
eenn ander en dit adequaat te communiceren. Empathie op het tweede niveau is gerichtt op verandering van
gedrag.. Hierbij gaat het bijvoorbeeld o m duidingen, confrontaties en directheid in het contact (Van den
Nieuwenhof,, 2002).
12.. In: Van Nistelrooij, hoofdstuk 5, 1999.
13.. Prein onderscheidt de coöperatieve van de competitieve werkwijze, waarin teamleden weigeren
compromissenn te sluiten, machtsbewust selectief met informatie omgaan, eenzijdig de agenda en discussie
proberenn te domineren.
14.. Ook wel de 'electronic theorie' genoemd (Shannon en Weaver, 1949).
15.. Voor een beperkt overzicht van modellen zie: Jager. W., e.a., Energiebesparing door
gedragsverandering,, R u G , juli 1992.
16.. Uit experimenten met tieners over de morbide gevolgen van verkeersongelukken blijkt dat negatieve
beeldenn worden verworpen, terwijl minder angstige beelden minder indruk maken maar op termijn
effectieverr wel zijn, McGuire, 1985, p 270.
17.. Dat wil zeggen van belang voor de medewerkers, niet noodzakelijk voor buitenstaanders.
18.. In: Collins & Porras, 2000, p 33.
19.. In: Burnes, 2000, p 291.
20.. In: Burnes, 2000, p 285.
2 1 .. In: Nadler, 1999, p 111.
22.. In: Harrison, 1995, p 307.
23.. De term macht (power) verwijst naar het vermogen om de gewenste acties voor elkaar te krijgen ('the
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reservoirr of potential influence,' Harrison, 1995). Invloed is het proces van gedragsverandering van de
minderr machtige partij.
24.. Politiek gedrag is het gebruik van eigenlijke en oneigenlijke middelen om eigenlijke en oneigenlijke
doelenn na te streven (Coffey, e.a., 1994). Men kan eigenbelang nastreven door (on-) eigenlijke middelen
toee te passen. Of oneigenlijke middelen inzetten voor legitieme doelen. In deze zin kan politiek dus
'legitiem'' zijn omdat het ineffectieve processen kan corrigeren, bijvoorbeeld bij het versnellen of
doorvoerenn van besluitvormings- en veranderingsprocessen die door de traditionele structuren worden
tegengehoudenn (Mintzberg, 1995).
25.. Genoemd worden: inspraak, democratisering, werkoverleg, horizontalisering, participatie,
werkstructurering,, groepstaken, decentralisatie.
26.. Negatieve interdependentie: als de één z'n doel bereikt gaat dat ten koste van de ander. Bij positieve
interdependentiee heeft men elkaar nodig om het doel te bereiken.
27.. Mastenbroek, 1992, p 222.
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Wanneerr het symptoom betekenis heeft, is dat omdat het een metafoor is. Het
symptoomm drukt een waarheid uit, waar het subject niets van wil weten: de waarheid
vann het verlangen. De interpretatie in de analyse beoogt de metaforische betekenis
vann het symptoom te ontrafelen en het symptoom te verbinden aan het fantasma dat
hett subject bepaalt. Het symptoom ontstaat waar het spreken tekortschiet, maar het
iss ook door het spreken in de analytische kuur dat het symptoom verdwijnt.'
Schokker»Schokker» Schokker, Exümiteit, 2000, p211

^g>> INTEUilAAt MANAGEMENT VAN
[t)\[t)\ UNlWiE, CCWk4W<EXE ft PVNAMISCHE
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Inn het eerste hoofdstuk hebben we aangegeven op zoek te gaan naar een organisatiekundigg verandermodel waarmee unieke, dynamische en complexe verandervraagstukkenn voldoende rijk kunnen worden benaderd. Aangegeven is dat we organisaties
beschouwenn als open systemen, opgebouwd uit drie onderling gerelateerde aspecten:
strategie,, organisatie en cultuur, maar ook als een geheel van sociale processen. Tevens
zijnn twee benaderingen van systemen en processen onderscheiden. De eerste hebben we
inn navolging van Ganzevoort (1985) en Boonstra (1992, 1998, 2000, 2001) de
ontwerpbenaderingg genoemd, de tweede de ontwikkelingsbenadering. Daarmee is een
integralee benadering van organisaties verkregen en zijn in de vorige hoofdstukken
wetmatighedenn en interventies aangegeven die corresponderen met deze dubbele
ordening.. Maar deze benadering is nog geen (dynamische en) veranderkundige
benadering.. Het zet de opvatting van organisatieverandering nog niet in een
begrippenkaderr van schaal, impact, leverage, timing en dergelijke. Doel van dit
hoofdstukk is om de integrale visie op organisaties te koppelen aan een veranderkundige
benadering.. Dat levert een contingent en dynamisch model op dat bruikbaar is bij het
managenn van unieke, complexe en dynamische veranderingen.
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Tenn tweede zullen we aannemelijk maken dat zowel organisatieperspectieven alsook
veranderperspectievenn slechts bestaan uit taal. Deze taal bepaalt niet alleen de
waarnemingg van de werkelijkheid, maar construeert deze ook. De taal over verandering
iss gekoppeld aan handelingen in het veranderingsproces en creëert daarmee een eigen
werkelijkheid.. Dit sociaal constructionistisch uitgangspunt biedt ons de mogelijkheid
omm tot 'deconstructie' van de systeemperspectieven en opvattingen over sociale
processenn over te gaan en daarmee het proces van co-creatie te facilteren (Bouwen &
Steyaert,, 1990; Wierdsma, 1999). Naarmate veranderaars zich bewuster worden van de
beperkingenn van de taal van verandering die men hanteert, is vervlechting met andere
perspectievenn beter mogelijk. Zowel organisatiekundige, veranderkundige en
contextgebondenn kennis van de organisatie kunnen dan een rol spelen in de
vormgevingg van veranderingsprocessen. Dit bewustzijn kan worden verkregen door in
eenn dialoog 'productieve spanning' te creëren. Met deze sociaal constructionistische
radicaliseringg van de systeemperspectieven, beogen we overigens geen politieke
doelstelling,, zoals veel sociaal constructionisten, maar een pragmatische of een
functionele,, namelijk het verkrijgen van handelingskennis (phronèsis) in unieke,
complexee en dynamische situaties (Störig, 1972). 1 We beginnen dit hoofdstuk met de
verkenningg van het begrip 'verandering'.

6.11 Verandering: een definitie
Hett is niet eenvoudig het begrip 'verandering' te definiëren. Niet in de laatste plaats
vanwegee de modieuze toepassingen van de term (Beer & Nohria, 2000a). Verandering
iss 'the ultimate term in contemporary rhetoric, the 'god-term* (Bennis, Benne & Chin,
1962).. Er wordt gesproken over veranderingsprocessen bij kwaliteitsprogramma's,
efficiency-operaties,, reengineering, R&D-projecten en kennismanagement, fusies en
overnames,, verplatting, afslanking. 'It parades across many subject domains under
numerouss guises, such as transformation, development, metamorphosis, transmutation,
evolution,, regeneration and transition to name but a few' (Stickland, 1989). 2 De schaal,
duurr en impact van veranderingen kunnen variëren van grootschalige, ingrijpende
turnarounds,, transformatieprocessen, reorganisaties enerzijds en anderzijds geleidelijke
veranderingenn die spontaan ontstaan door dagelijkse keuzes en leerprocessen van
organisatieledenn (Beer, 2000; Martin, 2000). Soms is het synoniem met strategisch
managementt (Conger, 2000) en is verandering gericht op 'profit maximalization' of
'valuee maximalization' (Jensen, 2000). Soms staat het gelijk aan structuurwijzigingen of
veranderingg van processen in de organisatie (Galbraith, 1993, 2000). Of men beoogt
eenn verandering van attitude van werknemers en het verbeteren van de kwaliteit van
socialee processen of leerprocessen (Senge, 2000; Argyris, 2000). Men vraagt zich af of
veranderingenn top-down of bottom-up dienen plaats te vinden (Conger, 2000;
Hirschhorn,, 2000). Wat de rol van leiders is (Cohen, 2000; Bennis, 2000). Het belang
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vann structuurveranderingen en herontwerp van primaire processen in veranderingsprocessenn (Galbraidi, 2000). De rol van HR-instrumenten in veranderingsprocessen
(Wruck,, 2000; Ledford e.a., 2000). En men stelt zich sequentiële vragen zoals de vraag
off (zachte) cultuurveranderingen (harde) reorganisaties kunnen opvolgen (Weick,
2000)?? Of strategische veranderingen altijd aan andere veranderingen vooraf dienen te
gaan?? Tot op heden bestaan weinig tot geen eensluidende opvattingen over deze
vraagstukkenn (zie o.a. Beer en Nohria, 2000; Burnes, 2000; Stacey, 1996).
6.1.16.1.1 Veranderingen in hun specifieke context
Datt leidt tot de fundamentele vraag of de empirische wetenschap überhaupt wel in staat
iss vast te stellen welke veranderkundige factoren succesvolle veranderingen bepalen en
off dat heuristieken zijn waar men in de praktijk iets mee kan (Van de Ven, 2000; Chia,
1996;; Gergen, 2001; Argyris, 2000). In een overzichtsartikel van BPR-implementatieprocessenn selecteren Ascari e.a. (1995) een aantal factoren die naar hun mening
verantwoordelijkk zijn voor succesvolle implementatie. Zij noemen: bouwen aan
bereidheidd voor de start, heldere doelen, commitment van het topmanagement, een
klantgerichtee benadering, de beschikbaarheid van een duidelijke en gerespecteerde
leiderr van het veranderingsproces, juiste snelheid van de verandering door leerintensieve
pilot-projectenn en 'business objectives' die de verandering bepalen en niet vice versa.
Conclusiess waar een veranderaar in zijn of haar praktijk maar weinig mee kan.
Sommigee auteurs gaan een stapje verder en pleiten voor diepgaande, longitudinale
onderzoekenn om deze factoren te determineren. Pettigrew & Whipp (1991) komt na
uitgebreidd longitudinaal onderzoek (30 jaar!) tot de ons inziens schamele conclusie dat
organisatiess die succesvol zijn zich onderscheiden doordat zij: de omgeving verkennen,
veranderingenn leiden, strategie aan operationele veranderingen koppelen, de human
resourcess managen en de samenhang tussen de diverse activiteiten managen (in:
Pettigrew,, 2000).
PerformatiefPerformatief perspectief
Diversee auteurs uiten hun kritiek op de hoge algemeenheid en geringe toepasbaarheid
vann deze bevindingen. Argyris (2000) vindt dat (zulke) wetenschappelijke kennis voor
'practitioners'' niet bruikbaar is, omdat het geen handelingsperspectief bevat. Habermas
spreektt van het ontbreken van een performatief perspectief (1981). Leidende auteurs als
Andreww van de Ven en Michael Beer, die tevens verantwoordelijk zijn voor de
ontwikkelingg van wetenschappelijke curricula aan prestigieuze Amerikaanse
universiteiten,, pleiten voor een betere vervlechting van de traditionele wetenschap met
praktijkkenniss in de vorm van 'professional science' (Van de Ven, 2000). Dat deze
discussiee zo oud is als onze beschaving, kwam aan de orde toen we het begrip
'phronèsis'' (praktische kennis; handelingskennis) hebben geïntroduceerd als tegenhanger
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vann epistème. 'A sharp mind, in touch with the situation' zo vatten Mintzberg & Quinn
(1991)) het begrip krachtig samen. De actuele relevantie van het begrip moge blijken uit
hett feit dat slechts zeer weinig veranderingsprocessen succesvol verlopen (Martin, 2000;
Bumes,, 2000; Kotter, 1995; Boonstra, 2002). Leidinggevenden vinden het managen
vann veranderingen het moeilijkste obstakel voor het functioneren van hun organisaties
(Hanson,, 1993; Worall & Cooper, 1997).4Maar ook een coryfee als Philip Crosby wijst
eropp dat 90% van de TQM-programma's faalt, succesauteur Michael Hammer geeft toe
datt 70% van de BPR-trajecten niet slaagt, Hackman & Oldham boeken nauwelijks
success in het implementeren van hun opvattingen over taakontwerp en Robert Kaplan
meldtt ernstige problemen bij de introductie van de Balanced Scorecard in organisaties."
Inn dit hoofdstuk zullen we proberen de organisatieveranderkunde langs een andere, dan
prescriptievee wijze te benaderen. Zoals eerder aangegeven is het doel te komen tot een
procesmodell dat ons gevoelig maakt voor de complexiteit en dynamiek van
veranderingsprocessen.. Het doel is niet de formulering van nog meer algemene
wetmatigheden,, maar de ontwikkeling van een procesmodel om complexe
veranderingenn in hun complexiteit leren verstaan. 'Not an experimental science in
searchh of law, but an interpretive one in search of meaning' (Geertz, 1973, p 5).
Concreett betekent dit dat in deze studie geen inhoudelijke aanbevelingen gedaan
wordenn hoe de verandering het 'best' gemanaged kan worden. Het model dat wij in dit
hoofdstukk zullen ontwikkelen dient als een sensitizing device (Giddens, 1990) waarmee
deelnemerss aan het veranderingsproces de consequenties van hun zienswijzen en
handelingsmogelijkhedenn aan elkaar en aan de context leren relateren en zich bewust
wordenn van (de consequenties van) hun mentale frames (Janssens & Steyaert, 2001). Het
vormgevenn van unieke, dynamische en complexe veranderingsprocessen wordt daarmee
inn essentie een proces van gemeenschappelijke betekenisconstructie waarin de taal van
veranderingg een doorslaggevende rol speelt (paragraaf 6.3). W e starten dit hoofdstuk
mett een kort overzicht van de veranderkunde (paragraaf 6.1.2). Conclusie is dat
complexee veranderingstrajecten met voldoende complexiteit en in hun specifieke
contextt benaderd moeten worden. O m zulke veranderingsprocessen te kunnen
managenn zijn, analytische, interpretatieve modellen nodig, die het object van
verandering,, de context waarin de verandering plaatsvindt en de mentale modellen van
betrokkenenn (cliëntsysteem en verandermanager) in relatie tot elkaar ogenschouw
nemenn (paragraaf 6.2). O m tot handelingskennis te komen dient het model
communicatiee tussen betrokkenen mogelijk te maken, zodat gemeenschappelijke
leerprocessenn en gemeenschappelijk handelen kunnen plaatsvinden.
Hett procesmodel zal in drie stappen worden opgebouwd. De eerste stap is de duiding
vann de paradigmata die onder diverse organisatieveranderkundige benaderdingen
schuilgaann (paragraaf 6.4). Daarvoor grijpen we terug op het eerste hoofdstuk en
gebruikenn als paradigmata de ontwerp- en ontwikkelingsbenadering. De tweede stap is
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eenn definitie van het begrip organisatie (als open systeem én als geheel van sociale
processen)) en de invloed van beide paradigmata op deze organisatiekundige
perspectievenn (paragraaf 6.5). Met deze dubbele ordening is een integraal
organisatiekundigg model verkregen. In de derde stap voegen we daar de veranderkundigee dimensie aan toe en laten we zien dat de paradigmata ook ten grondslag liggen
aann de visies op veranderingsprocessen (6.6). Daarmee is het model tevens (rudimentair)
dynamisch.. De samenvoeging van deze drie dimensies leidt tot een dynamisch en
contingentt procesmodel dat voldoet aan de probleemstelling zoals in het eerste
hoofdstukk gedefinieerd (paragraaf 6.6.7). Vervolgens beschrijven we handvatten om met
hett model te werken. Het kader waar de vormgeving van de verandering plaatsvindt, is
dee dialoog binnen een veranderteam. Verandering wordt opgevat als een discursief
proces.. Het begrip 'productieve spanning' expliciteert daarin de onderliggende 'mentale
modellen'' van betrokkenen, maakt duidelijk dat er geen one best way bestaat voor het
succesvoll managen van veranderingsprocessen en opent de weg naar de benadering van
veranderingenn als een proces van deconstructie en -constructie (paragraaf 6.8). Tot slot
vann dit hoofdstuk komt de rol van de verandermanager in dit discursieve en
deconstructivistischee proces aan bod (paragraaf 6.9).
6.7.22 Veranderkunde in historisch perspectief
Vanaff de jaren veertig tot nu kunnen we in de ontwikkeling van de veranderkunde vijf
periodenn onderscheiden. Deze indeling start met de planned change gedachte van Kurt
Lewinn als antwoord op sociale vraagstukken van die tijd en eindigt met de problematiek
vann complexe en turbulente veranderingsvraagstukken in het huidige tijdgewricht. W e
zullenn de indeling in tijdvlakken in deze paragraaf gebruiken om enkele thema's en
observatiess te positioneren, en, zoals in het eerste hoofdstuk is aangekondigd, hieruit de
doelstellingg voor deze studie afleiden.
PlannedPlanned Change
Dee eerste periode, de 'introductie van de veranderkunde' (1945-1965), is gericht op het
ontwikkelenn en verbreden van sociale vaardigheden van organisatieleden. Instituten als
hett Center for Group Dynamics van het MIT, het Tavistock Instituut en de National
Trainingg Laboratories maken vooral gebruik van groepsdynamische en psychotherapeutischee inzichten om tot verandering te komen. Grondlegger van deze
'beweging'' is de psycholoog Kurt Lewin. Volgens Lewin (1951) verkeren groepen in
eenn 'quasi stationair evenwicht'. O m tot verandering te komen zal men de eerst de
'noodzaakk tot verandering' moeten onderkennen (unfreezing) en angst (voor
destabilisatie)) moeten overwinnen. Daarna kan geleidelijk de verandering plaatsvinden
inn de vorm van allerlei acties of processen (changing/moving) die leiden tot het
bereikenn van een volgend evenwicht. Vervolgens zijn er allerlei procedures, systemen of
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actiess nodig om 'regressie' of terugval uit dit nieuwe niet-stabiele evenwicht te
voorkomenn (freezing). Lewin koppelt deze veranderingsstadia aan zijn eerder
ontwikkeldee methode van Actie Onderzoek (1946), waarmee incremented veranderingenn participatief kunnen worden vormgegeven. Deze werkwijze heeft geleid tot een
veelheidd van interventies die tot op de dag van vandaag in de veranderkundige praktijk
wordenn gebruikt (zie: Cummings & Worley, 2001). In dezelfde traditie wijst Lipitt
(1958)) op de rol en het belang van vertrouwen en de relatie tussen cliëntorganisatie en
changee agent. En onderzoek van Everett Rogers (1962) naar de verspreiding van
innovatiess laat zien dat opinion leaders en change agents de adoptie van veranderingen
positieff kunnen beïnvloeden. Daarin wordt duidelijk dat diverse actoren diverse rollen
vervullenn in het veranderingsproces. Veranderingen worden in deze periode planmatig
benaderdd (planned change), men maakt vooral gebruik van sociale technieken, werkt
bottom-upp en gaat een (hulp-) relatie aan met het cliëntsysteem. De veranderkundige is
eenn facilitator, geen doener of 'expert' (Van de Bunt, 1978). Veranderkunde heeft in
dezee periode een sterker accent dan organisatiekunde.
DifferentiatieDifferentiatie veranderingsstrategieën
Inn de tweede periode (1965-1975) staan innovatiemodellen en -strategieën centraal.
Waarr Lewin veranderingen bottom-up en incrementeel vormgeeft, onderscheiden
Chinn & Benne (1974) verschillende implementatiestrategieën zoals de machtsstrategie,
dee overredingstrategie en de heropvoedingstrategie. Men erkent de noodzaak van
dwangg in 'bepaalde situaties' en 'bepaalde fasen'. Aan deze implementatiestrategieën
wordtt later door Zaltman & Duncan nog de ruil- of beloningsstrategie toegevoegd.'
Havelockk (1969) onderscheidt drie innovatiemodellen: het 'social interaction' model;
hett 'research-development and diffusion' model en het 'problem solving' model. In
19733 introduceert Zaltman het inmiddels bekende fenomeen van commissies, projectenn werkgroepen als tijdelijke parallelle organisatievormen om veranderingen te
organiseren.. In deze periode ligt het accent op het 'aanvaardingsvraagstuk' van
veranderingenn bij individuen en groepen. Aanvaarding van verandering door
uitvoerderss (een andere groep heeft de verandering bedacht), is vooral een kwestie van
goedee presentatie (Cozijnsen & Vrakking, 1992). Er ontstaat steeds meer aandacht voor
hett fenomeen weerstand tegen verandering. Bennis (1966) laat zien dat de
veranderingsbereidheidd afhankelijk is van bedreigde belangen rondom identiteit, werk
enn status door de verandering. Ook in deze periode voert veranderkunde de boventoon
bovenn organisatiekunde. De focus is gericht op individuen en groepen. De rol van de
changee agent schuift geleidelijk op naar een doener die de beschikking heeft over een
brederr arsenaal aan interventietechnieken dan louter faciliterende interventies.
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ToenemendeToenemende complexiteit: organisatieveranderkunde
Daarnaa (1975-1985) verschuift het accent naar het matchen van adviesaanpakken en
implementatiestrategieënn voor specifieke veranderingsvraagstukken. Men differentieert
dee geschiktheid van adviesaanpakken naar verschillende situaties (Baldridge, 1975; De
Ruyterr & Wiersema, 1976; Marx, 1978). Een bekend voorbeeld hiervan is het 'expertmodel',, het 'arts-patiëntmoder en het procesmodel (Schein, 1987). In het expertmodel
steltt de cliënt zelf de diagnose en koopt hij de oplossing bij de adviseur die hem ook
invoert.. In het arts-patiënt model stelt de adviseur de diagnose en draagt de oplossing
aan,, die de cliënt vervolgens zelf invoert. In het procesmodel is de adviseur
ondersteunendd in het diagnose- en veranderingsproces van de cliëntorganisatie. Van de
Buntt (1978) geeft aan welke rol de veranderaar in verschillende omstandigheden moet
aannemen.. Ten tweede wordt men zich bewust dat veranderingen niet altijd in goede
harmoniee verlopen, maar soms strijd vergen. Veranderingen stuiten op macht en
politiekee processen in organisaties. Belangengroepen strijden om het behoud of de
vergrotingg van eigen belangen (Pfeffer, 1981). Ten derde verschuift de focus van het
functionerenn van groepen in de organisatie naar het functioneren van grotere delen van
dee organisatie (Athos & Pascale, 1981; Leavitt, 1978; Lievegoed, 1977). In deze periode
verrichtt men veel bedrijfsvergelijkend onderzoek naar factoren die 'excellence' bepalen.
Ditt past in het beeld van de jaren tachtig waarin bedrijven zich steeds sneller aan
concurrentiee en technologische vernieuwingen moeten aanpassen. In deze studies
overheersenn (prescriptieve) aanbevelingen hoe de verandering dient te worden
gemanaged.. Zo wijzen Peters & Waterman (1983) erop dat culturen met durf, visie en
risicobereidheidd succesvol zijn. Veranderkunde en organisatiekunde gaan in deze
periodee hand in hand (Cozijnsen & Vrakking, 1992). De veranderaar is vooral een
doenerr en een expert.
ToenemendeToenemende dynamiek: discontinuïteit
Inn de volgende periode (1985-1995) komt het contingentiedenken tot wasdom. Er
wordtt minder waarde gehecht aan algemene prescriptieve one best way-modellen. Men
erkentt dat het succes en de keuze van de veranderingsstrategie in hoge mate afhankelijk
iss van de specifieke uitgangssituatie. Bedrijven in verschillende markten, met andere
producten,, verschillende culturen en diverse strategieën kunnen onderling niet worden
vergeleken.. Managers moeten de context waarin hun organisaties opereren leren
begrijpenn en doorzien (McCalman & Paton, 1992).* 'Turbulent times demand different
responsess in varied circumstances. So managers and consultants need a model of change
thatt is essentially 'situational' or 'contingency model', one that indicates how to vary
changee strategies to achieve 'optimum fit' with the changing environment (Dunphy &
Stace,, 1993, p 905). In de meeste gevallen wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen
stabielee omgevingen waarin veranderingen kleinschaliger (groepsgericht) en incre-
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menteell plaatsvinden en dynamische omgevingen waarin veranderingen grootschaliger,
integralerr en radicaler zijn en dus top-down worden gestuurd (zie: Kanter, e.a. 1992;
Kotter,, 1995, 1996; Senior, 1997) Men onderscheidt typen veranderingen, zoals eerste
enn tweede orde veranderingen, verbeteren en vernieuwen, etc. (Levy & Merry, 1986;
Kloosterboer,, 1993; Blanchard & Waghorn, 1997).9 Bovendien zijn bij organisatieveranderingg nu bijna alle organisatiefactoren in het geding variërend van strategie,
structuur,, cultuur, processen, systemen, management, macht, teameffectiviteit, persoonlijkee ontwikkeling van medewerkers (Cummings & Worley, 1993). Verandering 'is a
complexx analytical, political, and cultural process of challenging and changing the core
beliefs,, structure an strategy of the firm' (Pettigrew, 1987, p 650). Verandering is
daarmeee niet langer het exclusieve terrein van de change agent of sponsor, maar veeleer
vann de organisatie als geheel (Clark, 1994). Veranderingsmodellen en -theorieën
wordenn geleidelijk aan minder prescriptief en analytischer van aard (Pettigrew, 1985,
1987,, 1990a/b; Van de Ven, 2000). Pettigrew benadrukt dat veranderingen
samenhangenn in de tijd, dat bepaalde omstandigheden bepaalde acties vragen maar dat
omstandighedenn ook door deze acties worden bepaald. Veranderingen zijn 'multicausaal'' en niet-lineair van aard (Guba & Lincoln, 1989, p 45). Veranderingen worden
getypeerdd als opdoemende, onvoorspelbare, open-einde processen.
ToenemendeToenemende ambiguïteit: subtiele contingentie
Dee huidige periode (1995-nu) kan worden gekenschetst door toenemende ambiguïteit.
Inn ambigue situaties komen de consequenties van de hierboven beschreven complexe
enn dynamische veranderingsprocessen samen. Buchanan & Storey stellen dat ambigue
veranderingenn 'are in reality messy and untidy, and (...) unfold in an iterative fashion
withh much backtracking and omission' (Buchanan & Storey, 1997, p 127).
Veranderingenn creëren bekende en onbekende effecten, bedoelde en onbedoelde
terugkoppelingen,, spiraalsgewijze versterkingen die verwachtingen doorbreken, paniek
kunnenn veroorzaken, maar dan toch ook weer onverwachte kansen en openingen met
zichh meebrengen. Dawson (1994) ziet verandering als een transitieperiode gekenmerkt
doorr verstoring, verwarring en onvoorziene gebeurtenissen die zich uitstrekken over
langee termijn kaders. Tijd krijgt een transcendent karakter. Het management kan bij
ambiguee veranderingen vaak geen gedetailleerde beschrijving geven van waar het in de
toekomstt op moet uitdraaien. 'Er zijn gewoon te veel variabelen (Nadler, 1999). Ook
operationelee veranderingen dienen continu te worden bijgesteld en ontwikkeld om in
dee toenemende dynamiek hun relevantie te behouden.
Inn dynamische en complexe situaties is verandering noch het gevolg van een rationeel
besluitvormingsprocess van de kant van de managers, maar evenmin een (voorspelbare)
reactiee op grof contingente omstandigheden. 'There can be no simple prescription for
managingg organizational transitions successfully, owing to time pressure and situational
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variables'' (Bumes, 2000, p 284). Deterministische studies naar organisatorische en
anderee socioculturele variabelen die verandering bepalen, zijn niet of nauwelijks
generaliseerbaarr naar nieuwe, unieke en complexe situaties (Goss, Pascale & Athos,
2000;; Steyaert et al, 1996). Ambiguïteit betekent per definitie de afwezigheid van een
voorhandenn 'decision-logic' en de toevlucht tot de verkenning van subjectieve
perceptiess van stakeholders. 'Successful change is less dependent on detailed plans and
projectionss than on reaching an understanding of the complexity of the issues
concernedd and identifying the range of available options' (Dawson, 1994, pp 181-182).
Veranderingg is een proces dat zich ontvouwt door het samenspel van meerdere
variabelenn in een organisatie (Burnes, 2000; Duck, 2000). Vandaar dat succesvolle
veranderingenn minder zwaar leunen op gedetailleerde plannen en prognoses, dan op het
bereikenn van overeenstemming over de (betekenis van) complexiteit van de
onderhavigee vraagstukken en het identificeren van een range van mogelijke opties
(Gubaa & Lincoln, 1989; Loudon, 1998; Zijderveld, 1998). Open communicatie met
betrokkenenn is nodig om met risico en ambiguïteit om te gaan (Pugh, 1993; Weick,
2000;; Senge, 2000; Fry & Pasmore, 1983). Men onderkent dat meerdere perspectieven
nodigg zijn, om de probleemstelling zo veelzijdig mogelijk te belichten, maar elk
perspectieff genereert slechts postulaten en hypothesen wat een (deel-)oplossing zou
kunnenn zijn. Perspectieven zijn particuliere schemata of paradigmata van bijvoorbeeld
kenniss of een handelingslogica, die men uitdrukt in een eigen 'language meaning
system'' (Gergen, 1994) of'interpretative repertoire' (Marshall, 1994). Interessant is dat
procesgeoriënteerdee veranderingstheorieën macht en politiek in organisaties zien als
blokkadee tegen deze communicatie, terwijl volgens postmodernisten conflicterende
belangenn het veranderingsproces juist tal van nieuwe mogelijkheden kunnen bieden
(Finstad,, 1998; Gergen, 2001). Daarnaast is er kritiek tegen het deterministische
contingentiedenkenn 'van buiten naar binnen' (Goss, Pascale & Athos, 2000).
Veranderingenn zijn niet eenzijdig gedetermineerd door contingente factoren, maar
wordtt tevens bepaald door de keuze van de organisatie (Prahalad & Hamel, 1990;
Nonakaa & Takeuchi, 1999; Wierdsma, 1999).

6.22 Dilemma's in de veranderkunde
Uitt bovenstaande beschrijving komen de volgende, soms tegenstrijdige conclusies naar
voren.. W e noemen er enkele:
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##

Veranderingen verlopen in stadia of fasen

##

Veranderingen zijn beheersbaar

##

Veranderingen zijn open-einde

##

Veranderingen zijn onoverzichtelijke,
complexee processen met dynamische
interacties s

Weerstand,, conflict en politiek in verandering

##

Politiek en conflicten bieden openingen voor
hett veranderproces

zijnn belemmeringen in het
veranderingsproces s
Veranderingenn zijn op de hele organisatie

##

Veianderingen zijn op individuen of groepen
gericht t

gerichtt met inbegrip van alle aspectsystemen
enn functionele gebieden
Veranderingenn hebben sturing nodig van

##

Veranderingen verlopen spontaan en messy

##

Veranderingen zijn maatwerk

managerss ofverandetaars
Frr zijn algemene regels en richtlijnen voor
veranderingen n
Veranderingenn lopen top-down

.. Veranderingen verlopen bottom-up
(emergentt strategies)

(intendedd strategies)
Veranderingenn worden bepaald door macht

,, Voor verandeiingen is vertrouwen en
openheidd nodig

enn eigenbelang
Veranderingenn spelen zich af in een context

,, Veranderingen beïnvloeden de context en
wordenn als een keuzeproces beschouwd

enn moeten daarop nauwkeurig worden
afgestemd d
Veranderingenn verlopen volgens een

,, De samenhang Is onbekend, en daarin moet
inzichtt worden verkregen

geplandee samenhang
Veranderingenn vergen mono disciplinaire

.. Om complexe veranderingen inzichtelijk te
makenn zijn meerdere perspectieven nodig

expertise e
Dee rol van het management is plannen en

##

De managers dienen een klimaat te creëren
datt leren, experimenteren en risico nemen

implementerenn van veranderingen

ondersteunt t
Managerss hebben de verantwoordelijkheid

„„ Managers zijn ondersteuners en facilitators van
eenn veranderingsproces

omm een gemeenschappelijke visie of doel te
ontwikkeien,, wat richting geeft aan de
organisatiee (en als meetpunt kan dienen)

TabelTabel 6.2.1 Dilemma's in veranderkunde

Wee zullen in het vervolg deze dilemma's bespreken en vervolgens toewerken naar de
onderzoeksvraagg van deze studie, namelijk de constructie van een integraal ontwerpmodell voor unieke, complexe en dynamische veranderingsprocessen. Daarbij zullen we
terugkerenn naar de essentie van het veranderingsdenken van Kurt Lewin en met name
zijnn opvatting als organisaties als systemen in een dynamisch evenwicht.
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6.2.16.2.1 Open-einde of lineair?
Lewinss model is veel bekritiseerd omdat het veranderingsprocessen als een lineair en
beheersbaarr veranderingsproces zou schetsten. Menig auteur heeft inmiddels opgemerkt
datt veranderingen niet volgens keurige sequenties verlopen, maar vaker het karakter
dragenn van een (dis-)continu en open-einde proces (Garvin, 1993; Nonaka, 1988;
Peters,, 1989). Buchanan & Storey stellen in hun kritiek op de planned change dat 'their
attemptt to impose an order and a linear sequence to processes that are in reality messy
andd untidy, and which unfold in an iterative fashion with much backtracking and
omission'' (1997, p 127). Veel veranderingen hebben (in oplopende volgorde)
ontegen-zeggelijkk een open-einde karakter, zijn messy (AckofT, 1993; Senior, 1997) of
zijnn op bepaalde punten zelfs in het geheel niet beheersbaar (Stacey, 1996). Daar zijn we
hett mee eens, maar dat is nog geen weerlegging van de bruikbaarheid van Lewins
fasentheoriee voor complexe, dynamische veranderingen.
Volgenss Lewin (1951) verkeren organisaties in een quasi stationair evenwicht. Dat
veranderingenn dit evenwicht verstoren en angst oproepen, is herkenbaar als we kijken
naarr dagelijkse rumoer en ophef over veranderingen. Als psycholoog realiseerde Lewin
zichh dat een actieve, participatieve en onderzoekende rol van medewerkers (action
learning)) zowel begripsvormend, assimilerend alsook angstreducerend kan werken
(Lewin,, 1946). Door actie te ondernemen kunnen organisatieleden geleidelijk aan
betekeniss geven aan veranderingen en kunnen veranderingsprocessen beheerster
verlopen.. Action learning biedt medewerkers de gelegenheid voor hen messy
problemenn inzichtelijk te krijgen. Men formuleert korte termijn doelen (of
hypothesen),, zoekt naar informatie en tracht werkenderwijs een veranderingsrichting te
ontwikkelen.. Deze ontwikkeling vertoont een eigen dynamiek, met tal van complexe
terugkoppelingsprocessen,, waardoor er sprake is (of kan zijn) van open-einde
implementatieprocessen.. Wat we daarmee willen beweren is dat veranderingsprocessen
opp een bepaald niveau en binnen een bepaald tijdsbestek verlopen als onvoorziene,
spontanee en niet geplande veranderingen. Maar dat laat onverlet dat veranderingen
intentioneell zijn omdat men een patroon zal willen ontdekken en de verandering zal
willenn beïnvloeden. In hoeverre veranderingen dus 'messy' zijn, is afhankelijk van de
actorr en de tijdspanne. Veranderingsprocessen zijn echter altijd intentioneel omdat men
toewerktt naar (de ontwikkeling van) een doel (het gemis, het verlangen) en gewenste
resultatenn willen consolideren om terugval (regressie) te voorkomen. Bevriezing is dus
niett zozeer een eindpunt van een veranderingstraject of de formalisatie in de organisatie,
maarr de borging van elk gewenst tussenresultaat in een groter geheel. Maas (1988)
spreektt hier over reïficatie als basis voor actie. Alleen door terugval te voorkomen
kunnenn veranderingsprocessen op gewenste ontwikkelingen voortbouwen. Zonder
veranderingg ontstaat inertie, zonder stabiliteit erodeert de identiteit van de organisatie
(Weick,, 1996) en is crisis het gevolg (Stacey, 1996). De discussie over beheersing/
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bevriezingg versus open-einde/spontane verandering is daarom ons inziens eerder een
semantischee discussie in plaats van een principiële. Beslissend zijn in onze optiek het
actor-- en tijdsperspectief en de wijze van formulering van het doel, namelijk als resultaat
off als intentie.

6.2.26.2.2 Fasen in een veranderingsproces?
Sommigee auteurs stellen de vraag of de verandering wel in drie fasen verloopt, zoals
Lewinn beweert. Zijn dat er niet veel meer, wellicht zelfs tientallen? En wat zijn die fasen
dan?? Moss Kanter (1992) vergelijkt Lewins model met andere auteurs en komt tot de
volgendee indeling:
Unfreeze,, Changing, Refreezmg

Lewin;; 1947

Presentt state,Transition state, Future state

Backyardd &Harns; 1 9 / /

Dissao&fcKnon,, Process, Model

Beer:: 1980

Departure,, Strategic: decisions and primo movers. Action

Mosss Kanter; 1983

vehicless and institutionalization
Awakening,, Mobilizing en Reinforcing

Tichy&Devanna;; 1985

Energizing,, Envisioning, Enabling

NN ad ler & Tush man; 1989

TabelTabel 6.2.2 Overeenkomsten en verschillen in veranderstadia met Lewin

Dee vergelijking van tientallen veranderingsmodellen (Bullock & Batten, 1985) levert de
'substantiële'' uitbreiding op van één extra fase (i.e. planning). Interessanter dan de vraag
inn hoeveel fasen een proces precies moet worden opgeknipt, is de constatering in de
vergelijkingg van de modellen dat zich per fase meerdere en verschillende processen
kunnenn afspelen. 'Awakening' veronderstelt principieel andere acties en interventies dan
'dissatisfaction',, 'departure' of'energizing'. Hetzelfde kan worden gezegd voor 'freeze',
'reinforcing'' en 'enabling'. Hiervoor zijn soms zeer uiteenlopende interventies nodig.
Nietteminn streven al deze acties en interventies naar een soortgelijk doel. Het in
bewegingg krijgen, wakker schudden, ontevredenheid aanwakkeren, al deze processen
verwijzenn -ieder op eigen wijze- naar een gemeenschappelijke noemer. Elk proces lijkt
deell uit te maken van en te verwijzen naar een groter geheel (Lacan, 1966). Dit groter
geheell wordt door Lewin 'unfreeze' genoemd. Unfreeze veronderstelt processen zoals
awakening,, departure, energizing en dergeüjke, afhankelijk van de specifieke situatie. In
hett ene geval zal men gewenst gedrag bekrachtigen (als dat gedrag zich voordoet), in
hett andere geval zal men ondersteuning bieden (als dat in die situatie adequaat wordt
geacht)) en in een derde geval zal men urgentie creëren, steeds afhankelijk van wat de
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specifiekee situatie vereist. De conclusie is daarom dat het niet zozeer gaat om de exacte
definitiee van het aantal fasen, maar om de betekenis die men toekent aan de bijdrage
vann diverse verschillende processen aan een (gewenst) tussendoel in een specifieke
context.. Dat maakt de andere modellen (en hun termen) dus niet overbodig, in
tegendeel,, zij maken een rijke analyse van verandering in de specifieke context
mogelijk.. Zij kunnen dus niet gezien worden als de verwerping van de drie fasen
theoriee van Lewin, maar maken daar onderdeel van uit.
Volgenss Kotter (1996), Pettigrew (1992), Storey (1992) en ook Mintzberg (1991) is een
strategischee verandering een set van grote en kleine projecten (acties) die zijn gericht op
hetzelfdee overkoepelende doel, maar die op verschillende momenten starten, en die
verschillendd van aard zijn en verschillend gemanaged moeten worden. Deze processen
vertonenn vaak een geheel eigen (niet-lineaire) dynamiek met soms zeer complexe
terugkoppelingsprocessen,, waardoor de top het veranderingsproces vaak nog maar zeer
moeilijkk kan overzien (Nadler, 1996). Deze veranderingen ontstaan gewild of ongewild
enn ontvouwen zich. 'Change is a multilevel cross organization process that unfolds in a
messyy fashion over a period of years and comprises a series of interlocking projects
(Burnes,, 2000, p 299). Het managen van zulke veranderingen bestaat door het
verkrijgenn van inzicht in patronen in het ontvouwingproces (Gergen, 2001). Managers,
medewerkerss en veranderaars trachten de complexiteit en spontane dynamiek van het
process te begrijpen door in de chaos regelmatigheden te herkennen (Stacey, 1996). Dat
verlegtt het accent van veranderingsmanagement als een blauwdruk (planning), naar het
zorgvuldigg en onbevooroordeeld waarnemen en interpreteren van consequenties
(stollingspunten)) van spontane en bewust gepleegde interventies, spontane processen en
hunn onderlinge interactie in de praktijk. Het managen van complexe en dynamische
veranderingenn is naast planning en uitvoering daarmee vooral een leerproces.

6.2.36.2.3 Object-subject: change agent, manager of medewerkers
Inn het model van Lewin is de veranderaar een facilitator, wiens belangrijkste taak is een
omgevingg te creëren waarin inzicht en leerprocessen mogelijk zijn. In latere OD-versies
(Bullockk & Batten, 1980) wordt de veranderaar een meer directieve en minder
ondersteunendee rol toegedicht. Veranderingsprocessen zijn gebaat bij organisatieveranderkundigee experts met kennis van zaken (Cozijnsen & Vrakking, 1992) en échte
leidenn die mensen bij elkaar kunnen brengen en motiveren (Kanter, 1997; Kotter,
1996;; Peters, 1997). 'The consultants task is not only to facilitate but also to provide
solutions'' (Burnes, 2000, p 276). De projectbenadering bijvoorbeeld, met vaste doelen
enn een strakke tijdplanning, leunt sterk op de rol van directieve managers en verondersteltt dat zij volledig begrip hebben van de consequenties van hun acties en dat hun
plannenn door anderen worden begrepen en kunnen worden geïmplementeerd (Wilson
&& Storey, 1997).
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Dee veranderaar wordt klaarblijkelijk afwisselend een ondersteunende, directieve en een
expertmatigee rol toegedicht. Afgezien van de tegenstrijdige (of complementaire) eisen
diee men dus aan veranderaars stelt, is het probleem met bovenstaande benaderingen dat
inn complexe en dynamische situaties per definitie geen experts zijn, in de zin dat (alleen)
zijj over de kennis zouden beschikken die leidt tot oplossingen (Homan, 2001). In deze
situatiess staan alle betrokkenen als het ware aan het begin van de reis. Zij zijn meer
eikaarss lotgenoten of partners met een gemeenschappelijke klus of doelstelling, met
iederr een eigenstandige inbreng op inhoud en/of proces (zie ook paragraaf 6.9).
Veranderaar,, manager en medewerkers zijn tot elkaar veroordeeld. Veranderingen zijn
zoo complex en multi-faceted, dat Clark (1994) opmerkt dat 'it is not a specialist activity
too be facilitated or driven by an expert but an increasingly part of every manager's
role'.' 55 Veranderingen zijn te complex om centraal door een kleine groep managers te
kunnenn worden geleid (Duck, 2000). Zij kunnen de verandering qua omvang en
complexiteitt niet overzien (Fry & Pasmore, 1983). Adviseurs hebben (op een aantal
terreinen)) meer veranderingservaring, maar de vraag is of deze kennis altijd direct
toepasbaarr is: 'Though many 'experts' claim some sort of universal applicability for their
favouredd approach or theory (...) the reality is that such approaches are developed in
particularr circumstances, at particular times and often with particular organisations in
mind.. It follows that a key role for organisations and their managers is to understand the
approachess on offer, identify their own circumstances and needs, and choose the
approachh which best suits them' (Burnes, 2000, p 434).
Inn deze situaties is het inrichten en managen van complexe en dynamische
veranderingenn een collectief leerproces (Chia, 1996). Volgens Pugh (1993) is het nodig
datt meerdere mensen worden betrokken bij de diagnose van organisatieproblemen en
dee ontwikkeling van oplossingsrichtingen. De kunst is volgens ons, eerdere ervaringen,
algemenee wetmatigheden en vuistregels, te vertalen naar deze ene specifieke situatie. In
ditt proces ligt de nadruk op onderlinge discussie, gemeenschappelijke beeld- en
oordeelsvormingg en het gemeenschappelijke keuzeproces van de diverse betrokkenen
(Gergen,, 2001; Guba & Lincoln, 1989). De taak van veranderaars en managers is ervoor
tee zorgen dat organisatieleden gevoelig zijn voor de specifieke omstandigheden en over
dee noodzakelijke vaardigheden en motivatie beschikken om zulke processen in te gaan.
Hett managen van complexe en dynamische veranderingen is dus in essentie een
collectieff proces van betekenisgeving dat bestaat per gratie van een gemeenschappelijk
leerprocess tussen diverse betrokkenen (Homan, 2001; Amit & Schoemaker, 1993;
Barney,, 1991; Argyris 1974, 1992; Zijderveld, 1998; Fry & Pasmore, 1983). Daarvoor is
meerr nodig dan de aanwezigheid van expliciete organisatiekundige kennis. Het gaat om
dee verweving van wetenschappelijke kennis met contextuele kennis (Wierdsma, 1999),
persoonsgebondenn kennis (Nonaka & Takeuchi, 1999) of organisatiegebonden kennis,
mett het doel te komen tot wat Socrates praktische wijsheid (phronèsis) noemt (Kessels,
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1999).. Barnard beschrijft dit proces als 'aanvoelen', 'oordeel', 'gevoel', 'proportie',
'evenwicht'' en 'toepasselijkheid': 'Het is meer een kunst dan een wetenschap, meer een
zaakk van esthetiek dan van logica. Daarom wordt het eerder herkend dan beschreven,
enn wordt het eerder gekend door zijn gevolgen dan door de analyse ervan' (Barnard,
1958,, p 235). Het verweven van kennis tot phronèsis is niet beperkt tot expliciete,
cognitievee kennis. Veel kennis is gekoppeld aan het handelen. Wij zullen deze
'handelingen'' terug tot de taal en beschouwen de vormgeving van veranderingsprocessenn in essentie als een discursief proces van co-creatie (zie paragraaf 6.3).
Complexee en dynamische veranderingen moeten zorgvuldig worden afgestemd op
contextuelee factoren (zie paragraaf 6.7.2). Maar men mag een contingente benadering
niett reduceren tot een deterministische deductie vanuit grove situationele generalisaties.
Algemenee contingente regels kunnen in specifieke omstandigheden zeer onbruikbaar
zijn.. De vraag is niet wat in het algemeen waar of voorkomend is, de vraag is wat in
dezee specifieke omstandigheden juist of geldig is (Habermas, 1981). Voor de
totstandkomingg van praktische handelingskennis is subtiele contingentie nodig. Subtiele
contingentiee is contextgevoelig, actueel en veronderstelt een nauwkeurige registratie en
verwerkingg van persoonlijke indrukken van de situatie en de toepassing van
verschillendee vormen van kennis (zie verder paragraaf 6.7.3). Daarvoor moeten
betrokkenenn zo onbevooroordeeld mogelijk (datagedreven) de werkelijkheid
waarnemenn en dus hun mentale schemata (en paradigmata) ter discussie durven stellen
(Fryy & Pasmore, 1983; Isaacs, 1999). Bovendien is verandering niet alleen een kwestie
vann waarneming van en aanpassing aan externe omstandigheden, maar beïnvloeden
organisatiess ook hun context: 'organizations can influence or change the constraints
underr which they operate' (Burnes, 2000, p 460). 'Organizations (...) act upon their
enactedd environments (Pfeffer & Salancik, in: Allaire & Firsirotu, 1984). Een lerende
organisatiee is een plaats waar mensen voortdurend ontdekken hoe zij hun eigen
werkelijkheidd creëren - en hoe zij die kunnen veranderen (Senge, 1990, p 13).

6.2.46.2.4 Omgaan met 'messy problems'
O mm te ontsnappen aan het postmodern nihilistisch 'anything goes' dat bij de messy of
ambiguee problemen op de loer ligt, proberen diverse auteurs manhaftig verschillende
theoretischee kaders te integreren (systeemdenken, partijendenken, sociotechniek, chaostheorie)) en theoretische consistentie te ontwikkelen (Volberda & Elfring, 2001;
Mastenbroek,, 1992; Boonstra, 1992; Van Nistelrooij, 2000; Cooper, 2001; Ericson,
Meianderenn & Melin, 2001). Wij noemen deze auteurs 'organisatietheorievormers',
omdatt de integratie een poging is tot een meeromvattende organisatietheorie te komen
inn het wetenschapsontwikkelingsproces. Daarnaast wint binnen de veranderkunde het
procesdenkenn steeds meer terrein (Dawson, 1994; Pettigrew, 1987; De Bruin et al,
1999).. Dit worden ook wel 'procesdenkers' genoemd (Burnes, 2000). Deze auteurs
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gevenn aan dat, als zowel veranderingsdoelen en oplossingstechnologieën onbekend zijn,
menn zijn 'toevlucht' moet nemen tot het inrichten van het proces door de toepassing
vann procesontwerpen. Deze modellen bieden ruimte aan diverse deelnemers om hun
eigenn opvattingen en visies in te projecteren en bieden ondersteuning in de constructie
vann gemeenschappelijke betekenisgeving. Nadeel van de (prescriptieve) uitwerking die
bijvoorbeeldd De Bruin, Ten Heuvelhof, In 't Veld (1999) hieraan geven is dat het
process zich richt op het compromis en daarmee een tamelijk stroperige procedure
wordtt en dus niet geschikt is voor dynamische vraagstukken. Andere auteurs (Senior,
1997;; Burnes, 2000; De Caluwé & Vermaak, 2000; Boonstra, 1992) hanteren meer
analytischee procesmodellen en trachten de paradigmata die schuilgaan achter de keur
vann veranderingsbenaderingen eruit te lichten en ter discussie te stellen. Dit noemen wij
dee 'wetenschapsfilosofen'. Voordat men het denken over het veranderen start, moet
menn zich bewust worden welke schemata of mindsets het eigen denken sturen — is hier
dee leidende redenering. Aansprekende voorbeelden van zulke verborgen bestuurders
zijn:: 'ontwerpen' en 'ontwikkelen' (Ganzevoort, 1985; Boonstra, 1992, 1998, 2000,
2001),, de 'harde' en 'zachte' aanpak van Senior (1997), de E- en O-theorie van Beer &
Nohriaa (2000) en de 'Vijf kleuren van verandering' van De Caluwé & Vermaak (2000).
Dezee laatsten laten bijvoorbeeld zien hoe verschillende paradigmata kunnen leiden tot
zeerr uiteenlopende verandertrajecten en betogen dat men bewust voor één paradigma
moett kiezen. Wij zijn met hen van mening dat veranderaars hun eigen paradigma
bewustt moeten worden, maar denken niet dat één paradigma (of 'kleur' zou De
Caluwéé zeggen) leidend zou moeten zijn. Door voor een leidend paradigma te kiezen
looptt men het risico de noodzakelijke multi-perspectieve benadering te verliezen.
Kleurenn veranderen dan van perspectieven in scripts. Men heeft bijvoorbeeld wel oog
voorr het inhoudelijke ontwerp van de verandering, maar niet meer voor macht en
leerprocessenn die dit ontwerp (on-)mogelijk kunnen maken. Ook de én-én-oplossing
diee Boonstra (2001) voorstaat, brengt ons praktisch gezien niet veel verder. Dat men bij
veranderingenn zowel van de ontwerp- als van de ontwikkelingsbenadering gebruik kan
makenn is een sympathiek, maar onvoldoende uitgewerkt principe om er handelingen
opp te kunnen baseren en keuzes te kunnen maken. Wat dan wel? Wij zullen een
conceptt ontwikkelen dat zich richt op verschillen tussen zelfstandige elementen. Dit
noemenn we productieve spanning.

6.2.56.2.5 Samenvatting en kritische reflectie
Samenvattendd komt uit bovenstaande analyse het volgende beeld naar voren:
veranderingenn zijn integraal (betreffen alle aspectsystemen van de organisatie en niet
slechtss geïsoleerde onderdelen van de organisatie), veranderingen zijn meervoudig,
complexx en dynamisch (er spelen diverse processen en complexe, onvoorspelbare terugkoppelingen),, veranderingen spelen in een specifieke context (organisatie en omgeving)
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enn moeten daarop worden afgestemd (maar kunnen die context ook beïnvloeden) en
veranderingenn zijn in principe open-einde (zijn spontaan, dynamisch) maar kennen wel
'stollingspunten'' (die verankerd moeten worden). Op weten-schappelijk gebied tracht
menn voor deze vraagstukken oplossingen te vinden door (integratieve) theorievorming,
procedureontwerpenn of het accentueren van paradigmata in veranderingsprocessen. Het
gevolgg hiervan is drieledig:
1.. Voor de analyse van complexe en dynamische veranderingen zijn meerdere perspectievenn en deelnemers nodig. Dat is deels een kwestie van cognitieve complexiteit.
Veranderingenn zijn niet door één persoon te overzien (Simon, 1976). Deels is het een
gevolgg van het feit dat de verschillende soorten kennis die nodig zijn om de verandering
tee belichten versnipperd in de organisatie aanwezig is (Nonaka & Takeuchi, 1999;
Gergen,, 2001). Deels is dat een kwestie van een 'juiste' representatie van belangen en
machtt (Chia, 1996; Guba & Lincoln, 1989; Homan, 2001). Complexe veranderingen
vergenn voldoende complexe benaderingen. Dit noemen we het principe van de
'vereistee complexiteit'. Voor het vormgeven van veranderingen zijn dus teams nodig
diee deze graad van complexiteit kunnen vormgeven (Wierdsma, 1999). Meestal zijn er
zelÉÉ meerdere teams. Er spelen immers meestal meerdere veranderingsprocessen in de
organisatiee die (al dan niet spontaan) door meerdere personen en groepen worden
geïnitieerd,, uitgevoerd, gestuurd, geleid (Conger, 2000).
2.. Veranderingen worden ten dele gepland en 'ontvouwen' zich ten dele (Dunphy,
2000).. O m deze combinatie van planning én ontvouwing (en de consequenties daarvan
voorr de verdere ontwikkeling/beheersing) inzichtelijk te maken zijn analytische,
interpretatievee procesmodellen nodig. Analytische modellen zijn, in tegenstelling tot
prescriptievee en algoritmische modellen, contextgevoelig. De functie van procesgeoriënteerdee analytische modellen is het object van verandering (het probleem, de
stappen,, het doel), de context van de verandering (de organisatie, de mensen, de
omgeving)) en de mentale modellen (de kennis, scripts, paradigmata, schemata) van de
veranderaarss met elkaar in verband te brengen in een gemeenschappelijk keuzeproces.
3.. Analytische procesmodellen dienen te sensibiliseren en open communicatie mogelijk
tee maken tussen diverse betrokkenen zodat een uitwisseling van kennis, percepties en
standpuntenn kan plaatsvinden waardoor in de betreffende context een leidraad en
houvastt ontstaat (Steyaert, 1996), gemeenschappelijk handelen en het organiseren van
dee verandering (Gergen, 2001; Weick, 1995) en leerprocessen mogelijk worden (Fry &
Pasmore,, 1983). Het veranderingsproces wordt daarmee gedefinieerd als een discursief
process en een proces van co-creatie (Bouwen & Steyaert, 1990; Wierdsma, 1999).
Naarmatee de mentale modellen van de veranderaars meer onderdeel van het probleem
uitmaken,, zoals bij 2' orde problemen, is verandering meer gerelateerd aan verandering
vann de zienswijze.
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O mm dit alles te realiseren willen wij het accent verleggen naar de rol van taal in het
veranderingsproces. .

6.33 De Taal van Verandering
Zoalss gezegd is de vormgeving van complexe en dynamische veranderingen in essentie
eenn sociaal (discursief) constructieproces. Daarin speelt de taal een cruciale rol. Er zijn
tweee manieren om naar taal te kijken. In de eerste opvatting geven woorden de
werkelijkheidd weer. De taal representeert de werkelijkheid. De spreker is degene die de
taall hanteert. Het woord boom verwijst bijvoorbeeld naar de boom die in mijn tuin
staatt en iedereen (die mijn tuin kent) weet welke boom wordt bedoeld. Het woord
'boom'' is een zelfstandige, positieve term. In een pragmatisch en sociaal constructionistischh perspectief is er echter geen sprake van een 'objectieve werkelijkheid' die
doorr de taal kan worden gekend. 'Language is not memetic' (Gergen, 2001, p 30). Alle
informatiee en data zijn 'van een interpretatie voorzien', 'ingebed in een taal die zelf al
eenn sociale constructie is' (Van Nistelrooij, 1999, p 54). Ook veranderkundige
vraagstukkenn als 'de' probleemoorzaak of 'het' veranderingsdoel zijn in essentie geen
objectief,, maar een (inter-) subjectief gegeven en het gevolg van een proces van sociale
constructiee in een specifieke context (Wierdsma, 1999; Guba & Lincoln, 1989).
Koppelingg van betekenis kan alleen plaatsvinden als mensen sociale betrekkingen
aangaan,, hun gedrag op elkaar afstemmen. Taal is daarmee sociale interactie, handeling
tussenn mensen (Weick; 2000; Habermas, 1981; Wittgenstein, 1953). 'Daarmee staat het
individuu niet (meer) in het middelpunt, maar komt de relatie op de voorgrond' (Voogt,
1995,, p 20). O p het niveau van de taal krijgen termen slechts betekenis door hun
onderlingee verschil in een relatie (hun differentiële aaneenschakeling) en dienen we ons
duss te richten op deze verschillen als bron van betekenisgeving in plaats van op
'positievee termen' (Schokker & Schokker, 2000). Dat betekent dat een enkel begrip als
'verandering'' niet bestaat (geen betekenis heeft). Hetzelfde geldt voor andere positieve
termenn als 'strategie' of'cultuur'.

6.3.16.3.1 Taal en betekenisconstructie
Inn het vormgeven van het veranderingsproces dienen betrokkenen zich bewust te
wordenn van verschillen in percepties en 'reflective practitioners' te worden die vanuit
eenn performatief perspectief, 'on action' en 'in action' met elkaar reflecteren (Schön,
1985/1987)) om handelingskennis te genereren. Eenvoudiger gezegd dienen zij goed
naarr elkaar te luisteren en zich af te vragen wat zij met die verschillen in visies of
benaderingenn kunnen doen -wat de handelingsconsequenties zijn (zie: Isaacs, 1999).
'Elkaar'' zijn betrokkenen zoals veranderaars, managers, medewerkers, klanten en
dergelijke.. In het bespreken van eikaars visie zal men bemerken dat elke term in de
dialoogg tegelijkertijd 'het' organisatieprobleem onthult en verhult (Deridas, in: Berns,
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IJselingg & Moyaert, 1981). Door het blootleggen van verschillen in opvattingen worden
routiness in de eigen aanpak inzichtelijk, komen de belangen en verhoudingen aan het
oppervlakk en rijst de vraag hoe men 'de' problematiek collectief wil definiëren. Het
ontvouwenn van complexe veranderingsvraagstukken is een proces van gemeenschappelijkee constructie, deconstructie en reconstructie van betekenissen in een dialoog
(Bouwenn & Steyaert, 1990; Janssens & Steyaert, 2001). Elke actor spreekt vanuit een
particulierr perspectief (een eigen 'taal van verandering') met daarin opgenomen
algemenee en particuliere kennis, een eigen handelingslogica en een eigen positie in
relatiee tot andere posities (Foucault, 1972). De dialoog is een continu discursief proces
vann collectieve betekenisgeving dat zich op diverse niveaus afspeelt: 'while working on
relationall involvement and co-ownership, the actors co-construct an emerging new
meaningg in the innovation episode (Steyaert et. al, 1996). Soms leidt dialoog tot
voortschrijdendd inzicht en overeenstemming waardoor (collectief) handelen mogelijk
wordt.. Soms komt men tot mogelijke alternatieven (scenario's) die experimenteel
kunnenn worden getoetst, en soms blijft het veranderingsvraagstuk voorlopig nog even
duisterr en onontsloten als het was (Cauwenberg & Robaeys, 1978). Dit proces van cocreatiee kan in de tijd worden vormgeven. Dit is het voordeel dat de 'theorievormers' en
'procedureschool'' ons te bieden heeft.

6.3.26.3.2 Verborgen bestuurders in de taal
Maarr de 'wetenschapsfilosofen' hebben ook een punt, als zij ons wijzen op de rol van
dee verborgen bestuurders. In onze opvatting is de taal de verbogen bestuurder. Een
discourss van meervoudige opvattingen maakt echter niet onmiddellijk zichtbaar wat het
'patroonn van verschillen' is. Door het 'discours' naar twee paradigmata te expliciteren
maaktt men de verborgen besturing door de taal bewust en kunnen patronen worden
ontdekt.. Het verlegt het accent van een veelheid van mogelijke perspectieven op de
werkelijkheidd (het fenomenologische standpunt) naar een kleiner aantal onderliggende
bestuurderss waarmee de deconstructie van deze bestuurden mogelijk wordt (het sociaal
construc-tionistischee perspectief), en biedt daarmee mogelijkheden voor verandering en
vernieuwingg in het reconstructieproces (het pragmatische of functionalistische
standpunt).. De paradigmata categoriseren de invloed van de taal op ons denken, onze
inzichten,, onze gevoelens, ons handelen en maken die beïnvloeding inzichtelijk en de
consequentiess gemakkelijker toepasbaar (Bögels & Van Oppen, 1999; Beek, 1999).
Voorr Foucault (1972) heeft de taal, het 'discours', een politieke lading. De taal zeeft en
normaliseertt (hij spreekt van een 'dressuur') en stratificeert (niet iedereen mag met
hetzelfdee recht ergens over spreken). Taal is verbonden met macht en posities. Voor ons
heeftt het discours vooral de betekenis van 'logos' bij de sofisten en de geconstrueerde
werkelijkheidsopvattingg van Nietzsche (in: Berns, IJseling, Moyaert, 1981). De mens is
inn onze opvatting niet het subject van spreken. Alleen door zich te onderwerpen aan de
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taall krijgt hij positie en wordt hij subject. Subjectiviteit en identiteit zijn altijd ontleende
subjectiviteitt en ontleende identiteit (Lacan, 1966). Zelfstandigheid komt tot stand
binnenn het discours en de plaats van het subject wordt door het discours toegewezen.
Dee mens is geen heer en meester over zijn woorden, maar kan zich het discours slechts
inn beperkte mate toe-eigenen door zich in het bestaande discours te voegen. Foucault
will de mens (politiek) 'bevrijden' door de vraag te stellen wat er gebeurt als er
gesprokenn wordt. Hij wil de mens enigermate bewust maken van het systeem van
gesprokenn of geschreven woorden, in materiële zin, in de totstandkoming en in hun
effecten.. Door werkelijk aan een discours deel te nemen kan men er ook een kritisch
standpuntt tegenover aannemen en er een zekere vrijheid tegenover verwerven. 'Dit
kritischh standpunt en deze vrijheid zijn echter zelf weer mogelijk grond van een reeds
bestaandd discours' (Berns, IJseling, Moyaert, 1981, p 78).

6.3.36.3.3 Deconstructie en productieve spanning
Ditt is ons inziens de kern van een veranderkundige dialoog. De dialoog is gericht op de
deconstructiee van de taal van verandering (perspectieven, opvattingen, handelingskennis)) waardoor de positie (van de spreker) in De Taal van Verandering (het
veranderkundigee discours) expliciet wordt gemaakt en een proces van
gemeenschappelijkee constructie (co-creatie) kan plaatsvinden. Hierbij gaat het ons niet
zozeerr om het verhelderen van sociale posities waar het Foucault en veel sociaal
constructionistenn (Gergen, Chia, Janssen, e.a.) om te doen is, maar om de bevrijding
vann de mentale posities door de (onbewuste) koppeling tussen taal en handelen (de
werkelijkheidsconstructie)) aan het licht te brengen waardoor leerprocessen en
vernieuwingg van veranderingsprocessen mogelijk worden (pragmatisme). We zijn het
mett Foucault en andere postmodernisten eens dat men daarvoor het 'spreken' aan een
kritischee dialoog dient te onderwerpen. O m dit te bewerkstelligen zou men dus in
veranderingsprocessenn eerder eikaars kennis, standpunten en paradigmata moeten
confronteren,, prikkelen, bevragen en uitdagen, dan zich te scharen achter één
uniformerendee benaderingswijze van organisaties, achter één paradigma zoals De
Caluwéé betoogt of het én-én principe van Boonstra. Hiermee sluiten wij aan op auteurs
diee pleiten voor paradigmatische pluriformiteit in de kennis(de) constructie (Feyerabend,
1975;; Bourgeois, 1984; Boland, 1982; Bowman, 1990; Marsden, 1993; Cooper, 2001;
Gergenn & Thatchenkery, 2001). Concreet betreft dit de adressering (en deconstructie)
vann diverse constructies over de organisatie (systemen, processen) alsook van de
schemata,, referentiekaders, mentale modellen, verborgen bestuurders, fantasma,
fantasieën,, die hieraan ten grondslag liggen. Belangrijk is dat deze schemata niet alleen
cognitieve,, maar ook emotionele en handelingsinformatie bevatten (Gabbard, 1994;
Young,, 1999). Het openleggen van paradigmata is echter geen gemakkelijke en zeker
geenn neutrale activiteit (Bouwen, 1994; Van den Nieuwenhof, 2002). Integendeel:
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doorr paradigmata of andere veronderstellingen in de taal van de ander te deconstrueren,
raaktt men de ander in zijn kern (de taal vormt immers het subject). In dit opzicht
bestaatt de 'bevrijding' van Foucault (wij praten dus liever over 'leren') ook uit het
aflerenn van oude opvattingen en gewoontes en zich kunnen openstellen voor nieuwe
informatiee en betekenisconstructie in de relatie.
Voorwaardee is dat het sop de kool wel waard is (wat bij sociaal constructionisten niet
altijdd het geval is). Dat is de pragmatische inslag (Störig, 1972). De spanning die wordt
gecreëerdd door de uitdaging van schemata moet voor betrokkenen een duidelijke
meerwaardee opleveren en als productief worden ervaren. Het criterium hiervoor is
gelegenn in het verkrijgen van praktische handelingskennis voor de concrete situatie
(phronèsis).. Kennis die werkt. Dit is kennis die ontstaat door de subtiele waarneming
vann de complexiteit van de actuele situatie en het co-constructieproces van de
deelnemerss aan de verandering dat daarop volgt. Het is overigens interessant om op te
merkenn dat 'uitdaging' ook de 'afwezigheid' (de inhouding) van het discours kan
betekenen.. Dat is de functie van 'abstinentie' in een veranderingsproces (De Wolf,
1998).. Deze verhouding tussen taal, abstinentie en betekenisgeving wordt in de
psychoanalysee door onder meer Jacques Lacan uitgewerkt en zal verderop worden
behandeld.. Ten derde is reeds opgemerkt dat concepten als 'kennis', 'leren' en
'bewustwording'' veel verder gaan dan louter cognitieve (herdefiniëring. Het vergaren
enn afleren van 'kennis' is eveneens verbonden aan emoties en gekoppeld aan
handelingsscriptss en een praxis (Damasio, 1995; Kitayama öc Markus, 1997; Vaillant,
1993;; Schippers, 1993). Deelname aan en bewustwording van het veranderingsdiscours
iss derhalve geen passief proces, maar een actieve en emotionele handeling in de taal
(Bouwen,, 2001). Ook hier komen we later op terug. Het operationaliseren van dit
discursievee proces en de vertaling van organisatiekundige en organisatiegebonden
wetmatighedenn naar een specifieke context (het proces van co-creatie) zie ik als de
uitdagingg voor deze studie. Memoreren we de doelstelling van deze studie:
Hett doel van deze studie is het ontwerp van een integraal, contingent, dynamisch en
praktischh veranderingsmodel dat als leidraad kan dienen voor het inrichten van unieke,
dynamischee en complexe veranderingsprocessen en daarbij het leervermogen (leren
leren)) van betrokken partijen stimuleert door het creëren van productieve spanning in
eenn (samenwerkings)proces van co-creatie.
Inn het vervolg van dit hoofdstuk zullen we het model ontwerpen dat aan bovenstaande
eisenn tracht te voldoen. In de eerste paragraaf (6.1) is ingegaan op de beschrijving van
veranderingsprocessenn en daaruit is een aantal essentiële thema's afgeleid. Kern daarvan
iss dat het managen van unieke, complexe en dynamische veranderingsprocessen in
essentiee een deconstructieproces is van de posities die men inneemt in De Taal van
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Verandering.. De taal van verandering (van de spreker) wordt enerzijds bepaald door het
gehanteerdee paradigma, anderzijds door de wijze waarop men een organisatie
conceptualiseert.. In de volgende paragraaf (6.4) zullen we kort de paradigmata
resumerenn die ten grondslag liggen aan de waarneming van organisatieproblemen en die
inn belangrijke mate opereren als 'verborgen bestuurders' in de constructie van
systeemperspectieven. .

6.44 Paradigmata in organisatieveranderkunde
Onzee stelling is dat voor het managen van complexe en ambigue veranderingen
tenminstee twee contrasterende benaderingen nodig zijn. Een veranderaar heeft
tenminstee twee soorten zoeklichten of benaderingswijzen nodig om verschillen bloot te
leggenn en het organisatieprobleem te verhelderen. Door twee antagonistische
benaderingswijzenn te hanteren komen impliciete veronderstellingen in de dialoog aan
hett oppervlak. Wij kiezen in deze studie voor de ontwerp- en ontwikkelingsbenadering
(Kranendonkk & Hopstaken, 1988; Ganzevoort, 1985; Boonstra, 1992). Hieronder
zullenn we de ontwerp- en ontwikkelingsbenadering achtereenvolgens bespreken.
Tevenss zullen we elk paradigma deconstrueren om de beperkte geldigheid of
toepasbaarheidd ervan te illustreren.

6.4.1.6.4.1. De ontwerpbenadering
Inn de voorafgaande hoofdstukken hebben we gezien dat de ontwerpbenadering
organisatiess beschouwt als formele systemen waarin ad-hoc aanpassingen hebben geleid
tott een opstapeling van tekortkomingen (Boonstra, 1992). Bij de verandering worden
hett organisatieprobleem en de uitgangspunten voor het optimaal functioneren van de
organisatiee bekend verondersteld. De probleemoriëntatie is oplossingsgericht.
Veranderingg wordt gezien als een eenmalig, lineair proces. Doelen zijn bekend en
voldoendee concreet om te weten wanneer ze zijn bereikt (Senior, 1997). Als de nieuwe
situatiee is ingevoerd en de doelsituatie is bereikt, wordt het veranderingsproces
beëindigd.. Men hanteert in de ontwerpbenadering een economisch-technische
rationaliteitt (Schippers, 1993), met veel aandacht voor kwantificeerbare kosten en baten.
Weberr hanteert hiervoor de term 'Zweck-Rationalitat' (Weber, 1947, 12). ' Janowitz
(1972)) spreekt over het 'engineering model'. Men richt zich vooral op de formele
organisatie,, structuren en systemen. Informele relaties en de sociaal-politieke
haalbaarheidd van oplossingen krijgen weinig aandacht. Veranderingen worden
geïnitieerd,, gecoördineerd en gecontroleerd vanuit de top. Bij het strategjeontwerp ligt
dee nadruk op formele doelstellingen en het benodigde organisatieontwerp. De aanpak
kentt een programmatisch of planningsgericht karakter: men gebruikt precieze normen,
eenn strakke fasering en tussentijdse fiatteringen. De organisatie is een geheel van
radertjess en één daarvan is de mens (De Geus, 1997). Het besluitvormingsproces is in
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hogee mate gestructureerd en geformaliseerd. Voor meningsverschillen is weinig ruimte,
dezee worden ze ontkend of terzijde geschoven door machtsstrategieën van het
managementt (Koopman & Wierdsma, 1992). De veranderingsmethodiek maakt
gebruikk van formele modellen om de complexiteit van de organisatie te overzien. Er
wordenn algemeen geldende ontwerpregels en uniforme werkwijzen en methoden
gehanteerdd (Hammer & Champy, 1993; Champy, 1994; Vrakking & Cozijnsen, 1992).
Hett ontwerp begint met het vaststellen van doelen en de aandacht is vooral gericht op
dee gewenste output van de organisatie, het formele transformatieproces en het daaraan
gekoppeldee informatieproces. De adviseur is overwegend een expert die zich primair
richtt op het ontwerp van een nieuwe technologie en arbeidsorganisatie (Boonstra,
2001).. Het ontwerp en de implementatie van de verandering zijn gescheiden en
gebeurtt door verschillende groepen of personen. De implementatie richt zich op het
achteraff aanvaardbaar maken van de nieuwe organisatie en het zoeken naar oplossingen
voorr weerstanden tijdens de implementatie (Boonstra, 1992). Participatie tijdens het
ontwerpenn of tijdens de implementatie wordt gezien als onnodig (de expert heeft de
oplossingg in huis) en problematisch (Boonstra, 1998). De vraag is niet 'wat' moet
wordenn opgelost, maar 'hoe'.
Deconstructie:: hierboven wordt de ontwerpbenadering in hoofdzakelijk negatieve
termenn beschreven. Dat is niet terecht. Er zijn duidelijk voordelen aan de
ontwerpbenaderingg verbonden. Voordelen zijn dat de benadering de stakeholders
duidelijkheidd en openheid biedt bij de doelen die worden nagestreefd en de gevolgde
koers.. De regels die zijn ontworpen bieden een duidelijk kader en gedurende het
veranderingsprocess een houvast voor het handelen voor een groot deel van de
organisatieledenn (Weick, 2000). Het is helder wat men wil en waarom. De boodschap
vann de verandering is goed aan een breed publiek te communiceren, door middel van
massamedialee schriftelijke en audiovisuele communicatie. Dat maakt het mogelijk dat
eenn groot deel van de organisatie snel bij de verandering betrokken is en hieraan vanuit
dee eigen functie en afdeling een bijdrage kan leveren. De verandering kan met macht
wordenn bijgezet om voortgang te verkrijgen. Bovendien kan men de voortgang van de
veranderingg afmeten aan de bereikte tussenresultaten. Dat biedt de mogelijkheid dat
successenn kunnen worden gevierd, wat weer motiverend kan werken voor de
medewerkers.. Daarnaast biedt de objectiviteit en rationaliteit van de ontwerpbenadering
kaderss voor objectieve toetsing en wetenschappelijke bestudering. Daarmee kan de
ontwerpbenaderingg (met haar modellen en theorieën) zich langs het pad van de
wetenschapp voortdurend verder ontwikkelen.

6.4.2.6.4.2. De ontwikkelingsbenadering
Dee ontwikkelingsbenadering ziet organisaties niet als bron van tekortkomingen maar als
eenn resultaat van kennis, inzicht en ervaring waarvan tijdens het veranderingsproces
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zoveell mogelijk gebruik moet worden gemaakt (French & Bell, 1990). De oriëntatie is
inn eerste instantie probleemgericht. Bij het veranderen van organisaties worden eerst
problemenn en tekortkomingen geanalyseerd (probleemoriëntatie). Verschillende visies
opp het probleem zijn niet hinderlijk, maar leiden tot een betere probleemverkenning
(Gubaa & Lincoln, 1989). Het verandervermogen van de organisatie wordt vergroot
doorr organisatieleden te laten deelnemen in de analyse van probleemsituaties zodat zij
gaandewegg leren veranderingen zelfstandig vorm te geven (Kanter, 1983; De Geus,
1997).. Er is aandacht voor het politieke systeem van de organisatie, er wordt rekening
gehoudenn met verschillende machtscentra (Pfeffer, 1992; Pugh, 1983). Er wordt een
sociaal-politiekee procesrationaliteit gehanteerd. Er is aandacht voor de geleidelijke
ontwikkelingg van een organisatiecultuur, het gedrag van mensen en hun vaardigheid en
lerendd vermogen om problemen op te lossen (Levy & Mery, 1986). Weber spreekt van
'Wert-rationalitat'.. Anders dan bij de 'social engineering' worden de organisatieleden bij
veranderingenn betrokken doordat zij medevormgevers zijn van hun eigen veranderingsproces.. Het besluitvormingsproces richt zich op het bereiken van gemeenschappelijke
doelenn door overleg en onderhandeling (Cummings & Worley, 2001). De
veranderingsmethodiekk heeft oog voor de integratie van denken en doen, voor sociale
processenn in de organisatie en voor de verdeling van de macht in de organisatie. Er
wordtt niet gewerkt met een blauwdruk. De werkwijzen en methoden zijn sterk
afhankelijkk van het verloop van de verandering. De bestaande organisatie wordt veelal
alss uitgangspunt voor de verandering genomen. Probleemanalyse, doelbepaling en
veranderingg gaan vloeiend in elkaar over en kennen een iteratief verloop.
Organisatieledenn zijn bij alle fasen van het veranderingsproces betrokken. Participatie is
goedd mogelijk omdat wordt uitgegaan van de bestaande situatie, de doelen gaandeweg
wordenn vastgesteld en overleg en bijstelling mogelijk is (Boonstra, 1992). Door het
betrekkenn van organisatieleden bij het veranderingsproces wordt gepoogd gedragsveranderingg te realiseren en het zelflerend vermogen van organisatieleden te vergoten.
Dee vraag 'wat' het probleem is, is onlosmakelijk verbonden met de vraag voor 'wie'
(wiee zijn de probleemhebbers).
Deconstructie:: Wellicht lijkt in deze beschrijving de ontwikkelingsbenadering de
voorkeurr te geniet boven de ontwerpbenadering. Dat is niet de bedoeling. De
ontwikkelingsbenaderingg heeft evenzeer nadelen. Belangrijk probleem van de
ontwikkelingsbenaderingg is dat de effecten van de organisatieontwikkeling vaak pas op
langeree termijn zichtbaar zijn, de aanpak een langere termijn visie vraagt en dat deze
langee termijn prioriteiten zwaarwegender moeten zijn dan de korte termijn problemen
diee moeten worden opgelost. Het gevaar is reëel dat zulke prioriteiten in moeilijker
tijdenn van de agenda verdwijnen (Koopman & Pool, 1992). Een ander probleem is dat
hett fundament waarop de ontwikkelingsaanpak wordt gelegd, niet altijd voldoende
stevigg is om het bouwwerk te dragen. Dat kan zijn omdat belangrijke dragers (sponsors,
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champions)) van het organisatieontwikkelingsproces de organisatie verlaten, omdat het
managementt onvoldoende vermogens aan de dag legt voor diepere leerprocessen of
omdatt betrokkenen niet kunnen of willen participeren. Verder veronderstelt de
ontwikkelingsbenaderingg een houding van het management (het gezamenlijk managen
vann sociale processen in de organisatie) wat tevens een resultaat van het ontwikkelingsprocess is. Als daarvoor geen solide aangrijpingspunten zijn, heeft de ontwikkelingsbenaderingg een moeilijke start. Een vierde nadeel is dat de gerichtheid op cultuur,
socialee processen en mensen ten koste kan gaan van het belang van resultaatbereiking en
harderee organisatiedoelen. Het risico bestaat dat de aanpak ontaardt in een eindeloze
meepraatcultuurr en er concreet weinig van de grond komt. Volgens Weick zijn
veranderingenn van de ontwikkelingsbenadering 'too slow to cumulate; too small to
affectt outputs or outcomes; less well suited for responding to threats than for exploiting
opportunities;; limited by pre-existing culture and technology; deficient when
competitorss are wedded to transformation; better suited to implementation in
operationss (...) than to (...) corporate changes; diffuse rather than focused; insufficiendy
boldd or visionary; wedded to a teleological view of change ('intent' driven change) (...);
andd unlikely to generate a shift from one frame of reference to a totally different one'
(Weick,, 2000, p 227).

6.4.36.4.3 De paradigmata
Dee ontwerp- en de ontwikkelingsbenadering leggen dus twee fundamenteel
verschillendee benaderingen voor organisatieverandering bloot. De ontwerpbenadering
sluitt vooral aan bij de empirische bedrijfe- en organisatiekunde (Keuning & Eppink;
1993;; Lammers, 1991) Daarin overheersen prescriptieve modellen. Er is een objectieve
werkelijkheidd die niet ter discussie staat. Tijd heeft een lineaire dimensie en kan in
gelijkwaardigee componenten worden opgedeeld. De ontwikkelingsbenadering sluit aan
bijj de sociale wetenschappen (w.o. de sociologie, de psychologie) en de veranderkunde.
Inn onze opvatting zijn beide benaderingen vooral sociaal geconstrueerde heuristieken
mett ieder een eigen taal en eigen praxis. De benaderingen dienen in ons model vooral
alss antagonistische zoeklichten voor het deconstrueren van de perspectieven van de
deelnemerss aan een veranderingsproces. In elk paradigma komt tot uiting welke
opvattingenn een veranderaar heeft over tijd, veranderbaarheid, resultaat, causaliteit, de
menselijkee natuur. Op deze paradigmata zijn diverse theorieën gestoeld, die, hoewel ze
heell verschillende kennisterreinen bestrijken, een aantal uitgangspunten gemeen
hebben.. Deze conceptuele kaders bepalen welke onderwerpen de veranderaar
onderzoektt in een organisatie, wat hem als normaal opvalt, waar de organisatie afwijkt
vann verwachtingen en wat de organisatie te doen staat. Op deze wijze beïnvloeden
paradigmataa theorieën en het type interventies van een veranderaar en wordt de
werkelijkheidsconstrcuctiee erdoor beïnvloed (hier komen we in paragraaf 6.5 op terug).
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Paradigmataa zijn niet 'hard', moeilijk te bewijzen en doen voor de herkenning een
beroepp op het inlevingsvermogen van de veranderaar (verstellen). Een aantal kenmerken
vann de onderliggende paradigmata is in onderstaande tabel samengevat.
Ontwerpbenadering g
technisch-economischee rationaliteit

Ontwikkelingsbenadering g
sociaal-politiekee rationaliteit

oplossingsgericht t

probleemgericht t

ontwerp,, planning, beheersing

ontwikkeling g

top-down n

bottom-up p

systemen,, processen, structuren

gedrag,, sociale processen

formeleformele organisatie

informelee organisatie

externee doelbereiking

zingeving g

tijdd is lineair

tijdd is circulair

TabelTabel 6.4.1 Paradigmatische kenmerken van ontwerp- en

ontwikkelingsbenadering

6.55 Constructie en deconstructie van systeemperspectieven
Inn deze studie zijn organisaties tot dusver beschouwd als open systemen. Dit systeem is
eenn gevolg van dynamische sociale processen (Van Dijk, 1989). In ons geval zijn
systeemperspectievenn en het perspectief van sociale processen heuristieken die een
bepaaldee werkelijkheid definiëren en construeren en die door taal worden bepaald. De
sturingg door de taal is door ons teruggebracht tot twee paradigmata. Samengevat kan
wordenn gesteld dat een integrale benadering van organisaties zowel de ontwerp- als de
ontwikkelingsbenaderingg als vertrekpunt kan nemen, alsmede zich richt op de samenhangg van structuur, strategie en de cultuur van de organisatie. Dat leidt tot het volgende
schemaa (tabel 6.5.1).
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Structuur r

Vaststellenn 'strategie gap'
Vann buiten naar binnen.
Strategischee planning;
positionering;; formeel
analytisch;; haalbare
doelen;; sturingsmechanismen; ;
shareholders s

Bepalenn 'organisatiekloof'; ;
Optimaliserenn procesen,
structuren,, systemen.
Toedelenn taken via
hiërarchie;; streven gericht
opp beheersing en
detaillering;; Instellen
formelee coördinatiemechanismen n

Vaststellenn 'cultural gap'
Wijzigenn van cultuur door
wijzigenn van de direct
observeerbaree buitenlaag
vanvan de organisatie
(artefacten,, symbolen)
Gebruikk van HR-systemen
Formelee communicatie
Wegnemenn van
weerstandd (tell/sell)

Hett plan

Dee Machine

Dee School

Vann binnen naar buiten.
Strategieontwikkeling; ;
visie,, gericht op macht en
belangenn van spelers en
stakeholders.. Emergent
strategy.. Sensemaking.
Vergrotenn leervermogen
enn kerncompetenties.

Basiss van organisatie zijn
netwerken,, coalities,
teams,, zelforga-niserende
groepen.. Aandacht voor
rollenn en ruil. Gebruik van
werkconferentiess en
probleemoplossings-groepen.. Teambuilding.

Gedeeldd inzicht diepere
lagenn van de cultuur,
routines.. Bevragen van de
officiëlee ideologie.
Onderzoekk van stijl,
waarden,, assumpties.
Doorwerkenn van
weerstand. .
Tweeslagleren.. Kwaliteit
vanvan sociale processen.

Dee Visie

Hett Organisme

Dee Identiteit
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TabelTabel 6.5.1

Integraal management

van complexe

veranderingen

O mm de complexiteit van unieke, dynamische en complexe vraagstukken tot
uitdrukkingg te laten komen dienen veranderingsprocessen in onze optiek integraal te
wordenn beschouwd. Dat betekent dat zowel aandacht dient te worden besteed aan
doelen,, formele processen en formele systemen van de organisatie (ontwerp) als aan
gedragsaspectenn en sociale processen in organisatie (ontwikkeling) aandacht besteed
moett worden op de aspecten strategie, structuur en cultuur. We kiezen ervoor in dit
schemaa sociale processen te beschouwen als onlosmakelijk onderdeel van de systeemperspectieven.. Het plan, de machine, de school zijn metaforen voor de ontwerpbenadering.. De visie, het organisme, de identiteit zijn metaforen voor de ontwikkeibenadering.. Dat integraal management betrekking heeft op diverse aspectsystemen (of
functionelee aspecten) van de organisatie, is niet nieuw. Dat bij de systeemperspectieven
verschillendee paradigmata een rol kunnen spelen die leiden tot fundamenteel verschil-
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lendee praktijken, is minder bekend en voor zover bekend nergens systematisch
uitgewerkt. .
Dee volgende stap die wij hieraan willen toevoegen is dat we deze dubbele ordening
vanuitt een sociaal constructionistische optiek beschouwen. 'A system is not something
presentedd to the observer, it is something recognized by him (...) it is a process of
arbitraryy distinction (Beer, 1980, p 67). Een systeemdefinitie maakt deel uit van de
conceptuelee wereld en niet van de echte wereld (Checkland, 1989). Systemen, opvattingenn over sociale processen en paradigmata zijn sociaal gedefinieerde heuristieken om
(binnenn een veranderkundig discours) situaties en problemen te beschrijven en te
analyseren.. Het is 'een zaak van definitie' (Voogt, 1995, p 87) en bestaat slechts 'in the
eyee of the beholder' (De Laat, 1983, p 165). Deze 'conceptuele werelden' of'sociaal
gedefinieerdee heuristieken' komen volgens ons tot stand door taal (zie paragraaf 6.3).
Conceptuelee werelden en sociaal gedefinieerde heuristieken zijn geconstrueerde
conceptuelee werelden en geconstrueerde heuristieken. In de vertaalslag van deze
heuristiekenn naar praktische kennis voor het ene geval, dient dus in een discursief proces
eenn deconstructie en vervlechting plaats te vinden van verschillende algemene, sociaal
gedefinieerdee werkehjkheidsdefinities in relatie tot een specifieke context. Verschillen
zijnn daarbij belangrijker dan positieve termen.
Dee ordening naar systeemperspectieven en paradigmata wordt in deze studie dus
gebruiktt als methode om verschillen in werkeUjkheidsdefinities te expliciteren en de
consequentiess voor het veranderingsproces te onderzoeken langs de 'wetten' van
constructiee en deconstructie. We zullen hieronder per systeemperspectief laten zien wat
wordtt bedoeld met constructie en deconstructie. Voor de ordening grijpen we terug op
dee hoofdstukken 2-5. We beginnen de beschrijving van elk aspectsysteem met een
constructiee van het discours waarin de buzz-words in italics of tussen apostrophes
wordenn gezet en eindigen telkens met een (korte) deconstructie van dit discours.

6.5.77 Strategie
Dee ontwerpbenadering heeft lange tijd de strategiediscussie gedomineerd (Ansoff, 1965,
1990;; Porter, 1980, 1985, 1991, etc). Het strategieformuleringsproces verloopt van
'buitenn naar binnen'. Een onderneming verkent de 'kansen' en 'bedreigingen' in de
externee omgeving en brengt deze in relatie met de 'sterkten' en 'zwakten' van de
organisatie,, waaruit een '(concurrentie-)strategie1 (kosten, diversificatie, etc) of
marktstrategiee (marktpenetratie, marktontwikkeling, etc.) kan worden afgeleid, die
wordtt vormgegeven in een planningscyclus (doelen, plannen, evalueren en bijstellen).
Hett voordeel van de strategieformulering en strategische planning is de helderheid in
systematiekk en de opvolging in (organisatorische) activiteiten (Keuning & Eppink,
1993).. Er wordt eenheid aangebracht, in een anders versnipperd werkende organisatie.
Dee inspanning om bijvoorbeeld producten naar specifieke markten te brengen of
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bepaaldee kwaliteit van diensten te verlenen, krijgt focus en wint daardoor aan kracht.
Tegenstrijdighedenn kunnen worden geëlimineerd en er wordt gewerkt aan meerjarendoelstellingenn (Hussey, 1974; Cauwenbergh & Van Robaeys, 1978). Kenmerkend voor
ditt strategisch paradigma is de expertbenadering (met als metafoor het Plan).
Deconstructie:: De kritiek is dat de strategieformulering beperkt rationeel is (namelijk
technischh economisch); denken (plannen) en doen (uitvoeren) gescheiden verlopen en
datt men nauwelijks oog heeft voor (irrationele) sociale processen en politiek in
organisaties.. Wat op papier 'Het Beste Plan' kan zijn, kan voor diverse coalities in of
buitenn de organisaties onaanvaardbaar zijn (Pfeffer & Salancik, 1978; Pfeffer, 1981;
Quinn,, 1991). Ook veronderstelt de strategieformulering een logische sequentiële
opvolgingg van acties: na de probleemformulering maakt men een keuze, dan worden
plannenn uitgewerkt, et cetera. Onder dynamische omstandigheden verloopt een
strategievormingsprocess heel anders. Besluiten worden vertraagd, teruggedraaid,
plotselingg versneld. Alternatieven vallen ongemerkt van de agenda, bepaalde onderwerpenn zijn taboe, et cetera (Mintzberg, e.a.,1976).
Inn de ontwikkelingsbenadering is strategisch management gericht op het managen van
socialee processen in organisaties. Men wil het 'menselijke potentieel' beter voor
organisatiedoelenn aanwenden. De oriëntatie is dus hoofdzakelijk intern en minder op de
externee omgeving gericht (Amit & Schoemaker, 1993; Teece, 1990). Bij de interne
strategischee oriëntatie hanteert men machtspolitieke analyses: wie zijn de 'spelers'? Wat
iss hun 'rol'? Waar liggen de 'belangen'? Hoe zijn die te 'mobiliseren'? Wat is de
'veranderhistorie'?? Een andere reden voor de interne oriëntatie is dat de omgeving
dusdanigg turbulent en complex is, dat goede voorspellingen maken (zoals de
strategieformuleringg beoogt) uitermate twijfelachtig is. Of zoals Niels Bohr het
formuleerde:: 'Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat.' In de
leerprocessenbenaderingg van strategie, wil men vooral een eigen visie implementeren
(Prahaladd & Hamel, 1990), kerncompetenties en een lerend vermogen ontwikkelen om
(eerderr dan de concurrent) te profiteren van veranderingen. Daarvoor is het nodig dat
mensenn in een organisatie dezelfde taal spreken (De Geus, 1988), dat men routines
loslaatt en dat men 'leert leren'. Een lerende organisatie (Argyris, 1974, 1992) probeert
denkkaderss te verbreden, veranderingen sneller aan te voelen, sneller te reageren, te
innoverenn en te initiëren. O p deze manier kan men omgaan met complexe en
dynamischee veranderingen. Het management stelt zich minder op als expert, maar meer
alss facilitator of helper (French & Bell, 1984; Senge, 2000). De metafoor is hier de Visie.
Deconstructie:: Nadeel van de ontwikkelingsbenadering is dat de aandacht voor actoren,
macht,, interne belangen en sociale processen ook verandering kan tegengaan. De
veranderingg raakt gevangen in een machtspolitiek spel. Het doel raakt uit het vizier en
dee toegevoegde waarde van de participatie gaat ten koste van de snelheid en besluit-
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vaardigheid.. Een ander nadeel is dat de aanpak hoge eisen stelt aan medewerkers in de
organisatiee qua cognitieve en sociale competenties. Dynamiek, verandering, leren en
kwaliteitssprongenn vergen veel van mensen. Niet iedereen kan daar adequaat mee omgaan.. Hetzelfde kan worden gezegd over een aansprekende visie. Sommige medewerkerss hebben behoefte aan een concrete vertaling daarvan of beheerste coördinatie
vann diverse inspanningen.

6.5.26.5.2 Organisatie
Veranderingsprocessenn richten zich op primaire processen of structuren, omdat deze
niett voldoen aan (externe) eisen of omdat zij verandering in de weg staat. De
ontwerpbenaderingg beschikt over een uitgelijnde methodologie om te komen tot het
idealee organisatieontwerp, waarbij men interne en externe ontwerpvariabelen consistent
enn congruent op elkaar afstemt. Dat leidt bijvoorbeeld tot de conclusie dat in turbulente
omgevingen,, 'flexibele structuren' nodig zijn, de span of control afhankelijk is van de
complexiteitt van de taak en matrixorganisaties het idee van eenheid van leiding
verstorenn en de complexiteit verhogen. De ontwerpbenadering kent verder een
klassiekee psychologische stroming die door middel van structuurinterventies als
taakverrijking,, taakverbreding, goal setting en dergelijke probeert de motivatie van
medewerkerss te stimuleren (Locke & Latham, 1990).
Deconstructie:: Door structuurinterventies zijn grootschalige organisatieveranderingen
mogelijkk (zoals reengineering en kanteling), maar zij dragen onmiskenbaar een
mechanistischh karakter en het succes ervan is vaak minder groots dan verwacht (Nadler,
1999;; Huizing, 2002). Ook bij kwaliteitscirkels en de sociotechnische taakgroepen is dat
hett geval (Van Klaveren, 1989). Mensen, groepen en de organisatie worden gezien als
eenn (deel van een) machine, die opnieuw afgesteld moet worden en voorzien van
nieuwee onderdelen weer verder kan met het werk - maar nu efficiënter (In 't Veld,
1989)) of humaner (De Sitter, 1989). Dat kan in het eerste geval leiden tot maatregelen
waarinn weinig rekening wordt gehouden met humane aspecten van de arbeid of in het
tweedee geval tot patriarchale opvattingen van de veranderaar over 'humaniteit' die niet
altijdd op dezelfde wijze door de cliëntorganisatie worden gedeeld. W e gebruiken
hiervoorr de metafoor van de Machine.
Inn de variant van de organisatieontwikkeling wordt vaak gezocht naar een verandering
vann sociale verhoudingen en organische structuren Van teams wordt gevraagd zich
bewustt te worden van de diversiteit aan 'rollen', men onderwerpt ingeslopen 'routines'
aann onderzoek en tracht tot 'eerste orde' en 'tweede orde verbeteringen' te komen.
Teamss worden, naast hun kwaliteit als productie-eenheid, ook benaderd als
'sociologischee entiteiten'. Men heeft met andere woorden oog voor groepsdynamische
processen,, zoals rollen, conflicten, besluitvormings- en probleemoplossingsproblematie-
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ken.. Men ziet organisaties als netwerken van groepen waartussen wederzijdse
afhankelijkhedenn bestaan (Cummings & Worley, 2001). Deze 'relaties' kunnen
hiërarchischh zijn, maar evengoed instrumenteel (men heeft eikaars 'output' nodig voor
dee eigen 'input'), kunnen 'onderhandelingsrelaties' zijn (omdat men schaarse goederen
zoalss geld, tijd en capaciteit moet verdelen) of 'sociaal-emotioneel' omdat men affectief
mett elkaar verbonden is (Mastenbroek, 1992). De metafoor hiervoor is het Organisme.
Deconstructie:: Het nadeel van de ontwikkelingsbenadering is dat door de nadruk op
participatievee veranderingen en focus op de verandering van organische en sociale
processen,, de veranderingen langzamer en minder beheersbaar verlopen dan
'mechanische'' veranderingen. Ook is het moeilijker om dit type processen te
consolideren,, waardoor het gevaar ontstaat van terugval in oude patronen. De
verondersteldee kwaliteit van deze interventies (zoals betere probleemanalyses in
groepen)) wordt lang niet altijd gerealiseerd. Als het gaat om het wegnemen van
structurelee oorzaken van moeizame sociale processen (zoals conflicten in organisaties),
zijnn 'structuurinterventies' soms sneller, minder ingrijpend op het persoonlijke niveau
enn effectiever. Daarnaast wordt het werken in teams geïdealiseerd (Kapteyn, 1992), en
inn de praktijk wordt soms weinig onderkend dat teams ook beperkend (fanis, 1985),
struikelendd (Bettenhausen & Murningham, 1985) en conflictueus kunnen zijn (Van de
Vliert,, 1992) en dat getroebleerde sociale verhoudingen zowel de effectiviteit van als het
socialee klimaat in teams kunnen verstoren (Prein, 1992).

6.5.3.6.5.3. Cultuur
Hett derde systeemperspectief is de cultuur. Ook hier kunnen we een ontwerp- en
ontwikkelingsaanpakk onderscheiden. Met de metafoor van de 'ui' kan worden gezegd
datt een cultuur is opgebouwd uit lagen of schillen. Naarmate diepere lagen van de
cultuurr in het veranderingsproces worden betrokken zal de werkwijze verschuiven van
ontwerp-- naar ontwikkelingsbenadering.
Dee buitenste lagen van de cultuur zijn eenvoudig waarneembaar. Dat zijn bijvoorbeeld
symbolen,, de inrichting van een organisatie, de verhalen die de ronde doen. Deze laag
vann de cultuur is gemakkelijk te wijzigen door bijvoorbeeld communicatie- en reclamecampagness (Scott, 1994). Er wordt een 'gap' tussen de 'gewenste' en 'huidige cultuur'
vastgesteldd en vaste stappen geven aan hoe men de nieuwe cultuur gaat 'implementeren'
(ontwerpbenadering).. Men verandert bijvoorbeeld logo's of communiceert de gewenste
cultuurr door posters of nieuwe mission statements.
Deconstructie:: Hoewel de informatieoverdracht door zulke 'symboolwijzigingen' of
veranderingg van 'artefacten' door de organisatie vaak eenzijdig en patriarchaal (schools)
wordtt toegepast (Van den Nieuwenhof, 1996), is het onjuist om er badinerend over te
doenn (Scott, 1994). Mits op de juiste wijze toegepast kan daar voldoende werking
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vanuitt gaan. Anderzijds kunnen door de 'PR' ook verwachtingen worden gewekt die
menn geheel niet kan waarmaken (Zeithaml & Bitner, 1996). Daarnaast kan de
benaderingg oppervlakkigheid worden verweten omdat men zich geen inzicht verschaft
vann het werkingsmechanisme van de cultuur. Vanwege het asymmetrische karakter van
dee vormingsrelatie gebruiken we hiervoor de metafoor van de School.
Dee tweede laag van de cultuur is die van de 'officiële waarden' (Schein, 1992). Deze
waardenn vinden we bijvoorbeeld in het beleid van de organisatie en de doorvertaling in
diversee programma's en prestatie-indicatoren. Op deze wijze kan de cultuurverandering
wordenn 'gestuurd' of ontwikkeld (ontwerp/ontwikkeling). Beloningssystemen en
anderee HRM-instrumenten kunnen het gedrag van organisatieleden in belangrijke mate
richtenn en de cultuur beïnvloeden (Scott-Morgan, 1995). Dergelijke systemen en
instrumentenn scharen we onder de ontwerpbenadering. Daarnaast worden
'dieperliggende'' waarden vooral bepaald door processen van 'socialisatie', 'modelling' en
'bekrachtigingg door de leiders' (Schein, 1992). Zulke mogelijkheden om de cultuur te
beïnvloedenn behoren tot de ontwikkelingsbenadering.
Deconstructie:: De beperkingen van de ontwerpbenadering zijn dat mensen op een
aantall wezenlijke aspecten als louter geconditioneerde, passieve en weinig reflectieve en
oorspronkelijkee wezens worden beschouwd. De verhouding tussen veranderaar en
mensenn kan worden gekenschetst als een subject-object-verhouding (Guba & Lincoln,
1989).. Omgekeerd leiden processen van socialisatie, modelling en bekrachtiging in een
aantall gevallen niet of niet snel genoeg tot de gewenste resultaten. Modellen of nieuwe
werkwijzenn worden niet begrepen, als onwerkelijk getypeerd of ronduit afgewezen.
Verderr kan men zich afvragen tot op welk niveau de bemoeienis van de organisatie met
dee waarden van het individu mag gaan (Janssen & Steyaert, 2001). Modelling kan in
bepaaldee gevallen ook worden opgevat als een vorm van indoctrinatie (Hall, 1991).
Dee derde laag in de cultuur zijn de 'diepst gewortelde waarden'. Kenmerk daarvan is
datt ze grotendeels onbewust zijn. Het veranderen of alleen al het ter discussie stellen van
dezee waarden (ook als ze overduidelijk inadequaat zijn) leidt tot grote 'onzekerheid' en
hevigee 'weerstand'. Niettemin is dit soms nodig om tot verandering te komen. 'Wo Es
war,, soil Ich werden' luidt het beroemde adagium van Freud. Er zijn voorbeelden van
'irrationeell gedrag van leiders', waardoor organisaties aan de rand van de afgrond zijn
gebrachtt (Janis, 1985). 'Waarden in organisaties' kunnen aanzienlijke belemmeringen
voorr veranderingen vormen. Interventies zijn erop gericht irrationele onbewuste
schemataa door bewuste reflectie plaats te laten maken voor meer 'adequate waarden'.
Verschillendee auteurs wijzen hier op de overeenkomst tussen de 'fantasieën' van leiders
enn de aard van organisatieculturen (Kets de Vries, 1992, 1996; Diamond, 1993; Gould,
1993;; Schneider, 1993). Een rigide splitsing tussen denken en doen (beleid en uitvoe-
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ring)ring) is bijvoorbeeld kenmerkend voor een schizoïde organisatie. Een allesbeheersende
bureaucratiee heeft de kenmerken van een 'dwangmatige organisatie'. Een wervend
adviesbureauu met een charismatisch leider kan leiden aan de euvelen van een
'narcistischee organisatie'. De 'ontogenetische' of'psychodynamische' benadering, waarin
wordtt aangegeven hoe deze disfunctie is ontstaan, biedt mogelijkheden voor
verandering. .
Deconstructie:: Nadeel van deze opvatting is dat er niet altijd voldoende 'lijdensdruk'
(noodzaak,, urgentie) en 'introspectief vermogen* aanwezig is voor zo'n fundamentele
aanpakk (Sifheos, 1972). Het adresseren van veranderingen op het niveau van de
identiteitt is voor medewerkers of leidinggevende vaak bedreigend en vaak slechts
moeizaam,, over een langere periode te realiseren. Het veronderstelt (als remedie) een
zekerr introspectief vermogen, wat in de meeste gevallen ook als oorzaak van de
deficiëntee cultuur kan worden aangemerkt. Bovendien: wat als morele vraag is
opgeworpenn over de toelaatbaarheid van interventies op waarden, geldt des te meer
voorr interventies op dit niveau van de identiteit (Janssen & Steyaert, 2001). Wat is het
criteriumm op grond waarvan waarden mogen worden veranderd? Als metafoor hanteren
wee de Identiteit.

6.5.46.5.4 Organisaties als sociale processen
Behalvee dat men organisaties kan begrijpen vanuit het systeemperspectief, kan men
organisatiess ook zien als een geheel van sociale processen. We hebben onderscheid
gemaaktt tussen de ontwerp- en de ontwikkelingsbenadering van communicatie (doelenn procesgeoriënteerde communicatie), alsmede tussen ondersteunende (het leveren van
dee juiste informatie) en instrumentele communicatie (gericht op gedragsverandering).
Ookk hier gaat de ontwerpbenadering rationeel analytisch te werk. Er wordt een
'communicatiedoelstelling'' bepaald, de organisatie wordt onderverdeeld in
'doelgroepen'' en per doelgroep wordt bepaald welke boodschap via welke 'kanalen' het
meestt effectief kan worden verzonden (Koeleman, 1992; Van Woerkom, 1999). Deze
werkwijzee wordt zowel toegepast voor de ondersteunende communicatie alsook voor
hett bereiken van gedragsverandering van de doelgroep.
Deconstructie:: Er is sprake van effectiviteit in de (verschillende vormen van)
informatieoverdrachtt zonder dat expliciet is welke criteria men hanteert. Gaat het om
kosteneffectiviteit,, om overtuigingskracht, om integriteit, om het ontwikkelen van het
lerendd vermogen, om eigenaarschap? Voor wie is het effectief (voor welke groepen)?
Enn wie beoordeelt de effectiviteit? Bij instrumentele communicatie heeft de ontwerpbenaderingg weinig tot geen aandacht voor de dynamiek van sociale processen.
Oorzaak/gevolg-relatiess worden lineair en mechanistisch weergegeven
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Dee ontwikkelingsbenadering richt de aandacht op sociale processen waaronder de
'informelee communicatie' en 'communicatienetwerken', de 'kwaliteit van de
communicatie'' in diverse groepsstructuren en 'bottom-up communicatie' zoals 'zoekenn werkconferenties' bij de analyse en oplossing van organisatievraagstukken met
betrokkenen.. Dit zijn voorbeelden van procesgerichte ondersteunende communicatie.
Bijj verandering van gedrag (procesgerichte instrumentele communicatie) richt men zich
bijvoorbeeldd op politiek gedrag in communicatie (zoals 'manipulatie' en 'vechten') en
socialee processen (zoals 'coalitievorming').
Deconstructie::
de wijze waarop men oorzaak-effectrelaties in deze processen
waarneemtt zijn vaak zeer complex (theoriegedreven), door meerdere factoren bepaald
enn niet altijd onmiddellijk (voor iedereen) (her-)kenbaar. Daarnaast zijn participatieve
processenn langzaam, onderhevig aan machtsinvloeden en in sommige gevallen te
complexx voor betrokkenen om te overzien.

6.66 Visies op veranderingen
O pp deze wijze hebben we een integraal model geconstrueerd dat gebruik maakt van
eenn dubbele ordening van systeemperspectieven. Men kan zowel paradigmata als de
perspectiefkeuzee problematiseren voor het ene geval. Een integraal organisatorisch
model,, is echter nog geen dynamisch en ook nog geen contingent veranderingsmodel.
Inn deze paragraaf willen we komen tot een dynamische invulling van het
veranderingsmodel.. Dynamiek is enerzijds gericht op het stapsgewijs bereiken van een
doell en heeft dus kenmerken van de ontwerpbenadering (6.6.1). Anderzijds verlopen
veranderingsprocessenn spontaan en zijn ze onderhevig aan diverse krachten en sociale
dynamiek,, wat spoort met de opvatting van de ontwikkehngsbenadering (6.6.2). De
combinatiee van beide invalshoeken krijgt zijn uitwerking in opvatting over planned
changee zoals Lewin die oorspronkelijk formuleerde (6.6.3). W e kiezen hier dus voor
eenn terugkeer naar Lewins opvatting over intentionele veranderingen in een dynamisch
evenwichtt van krachten (6.6.4). Lewin heeft evenwel nooit de dynamiek van een
complexx krachtenspel blootgelegd. Een dynamisch procesmodel is erop gericht deze
complexee interacties tussen een scala van processen te kunnen inventariseren en
analyserenn (waarna gerichte keuzes voor interventies mogeüjk zijn). Dat zullen wij doen
inn de vorm van een dialoog (6.8). Daarvoor dienen we echter eerst een model voor
organisatieveranderingg te construeren dat deze dynamische analyses mogelijk maakt.
Watt wij verstaan onder 'contingentie' zal vervolgens in paragraaf 6.7 aan de orde
komen. .

6.6.16.6.1 Doelgericht veranderen: ontwerp
Alss het veranderingsproces wordt gezien als een doelgerichte activiteit, betekent dat het
veranderingsprocess als zodanig niet volledig open is. Er is een ontwerp nodig.

INTEGRAALL MANAGEMENT VAN UNIEKE, COMPLEXE EN DYNAMISCHE
VERANDERINGSPROCESSEN N

Complexee veranderingen vragen om een doel en richting van de verandering, de
consequentiess voor de organisatie en voor de individuele leden van de organisatie. Het
iss veelal de taak van het management om deze visie te formuleren en te communiceren.
Voordeell van een duidelijke planning en fasering van de verandering is dan dat (sub-)
doelenn kunnen worden aangereikt voor een stapsgewijze verbetering. Dit concretiseert
hett inzicht in de richting waarin de verandering zich voltrekt. Ook wordt het hierdoor
mogelijkk de verschillende onderdelen van de verandering stapsgewijs in verschillende
afdelingenn of groepen te introduceren en te coördineren en kan men het proces
toesnijdenn op de vaardigheden, wensen en dergelijke van de organisatieleden. Men kan
doelmatigg met sociale processen omgaan: momenten (en doelen voor) communicatie,
discussie,, reflectie en bewustwordingssessies inlassen. Door ontwerpmatig te veranderen
wordtt sturing van de verandering in stappen mogelijk gemaakt. Tijd is lineair
(klokkentijd),, en kan onderverdeeld worden in gelijkwaardige componenten (uren,
dagen). .

6.6.26.6.2 Open veranderingsproces: ontwikkel
Aann de andere kant is een veranderingsproces nooit een volledig gesloten proces. Het is
onmogelijkk om het pad en het einddoel van het veranderingsproces precies te voorspellen.. Dat geldt zeker voor complexe en dynamische veranderingen. Er is sprake van
eenn richting, maar de contouren daarvan kunnen afhankelijk zijn van vele onbekende
factoren,, onvoorspelbare, spontane (re-)acties van verschillende partijen en onvoorziene
terugkoppelingenn van onverwacht gerelateerde processen. Veranderingen zijn daarom
tevenss te beschouwen als processen van ontvouwing. Doelen ontvouwen zich en
krijgenn betekenis in zoekprocessen zo ontstaat en reële betekenis (Kessels, 1999) en
commitmentt op dat doel. Een open veranderingsproces biedt de mogelijkheid om
kleinschaligg te experimenteren met veranderingen (door pilots of proefprojecten),
waarna,, als zich voldoende kansen op succes voordoen, een grootschaliger traject kan
wordenn ingezet (Balogun & Hope Hailey, 1999). Tijd is een 'nexus' (Berk, 2001)
waarinn het heden interacteert met het verleden (het 'actuele verleden', Loewald, 1971).
Veranderingenn in het hier-en-nu veroorzaken veranderingen in het verleden (zie verder
paragraaff 6.9.2).

6.6.36.6.3 'Planned change'
Eenn veranderingsproces waarin zowel aandacht wordt besteed aan beheersing alsook aan
hett dynamische procesverloop en spontane veranderingen, lijkt daarmee de
belangrijkstee bijdrage te kunnen leveren aan het managen van complexe veranderingen.
Eenn startpunt daarvoor vinden we bij de planned change waarvan Kurt Lewin als de
grondleggerr wordt beschouwd. In een overzicht van planned change benaderingen
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constaterenn Burnes (2000) en Senior (1997) dat planned change benaderingen de
volgendee elementen bevatten:
-- een aanleiding voor de verandering (historie, noodzaak, beweegreden, context),
-- een doel of intentie (richting) waarin wordt gewerkt (bekend of diffuus),
-fasen-fasen waarin het proces verloopt (ordening, stappen, volgorde van acties en activiteiten
inn de tijd),
-- analyse en sturing van de verandering (door monitoring, meting, overleg, bijstelling),
-- communicatie binnen en over de verandering (interactie, betekenisgeving, sociale
processen)) en
-- de actieve rol van betrokkenen (actoren, belanghebbenden, partijen) in het veranderingsproces. .
Dee opvatting dat Lewin veranderingsprocessen als gesloten beschouwt en veranderingsprocessenn eindigen in een bevroren toestand, is volgens ons niet in zijn werk terug te
vinden.. Laten we tot de essentie van Lewins theorie terugkeren, namelijk verandering
inn een dynamisch evenwicht van krachten.

6.6.46.6.4 Retour naar Lewin
Dee kern van Lewins denken is dat hij organisaties beschouwt als sociale systemen (als
eenn evenwicht van krachten) en die weerstand vertonen als dat evenwicht wordt
verstoord.. Daarmee vermijdt Lewin een gereïficeerde opvatting van organisaties, maar
onderkentt tevens het belang van 'stollingen' (structuren, afspraken, gewoonten, regels)
voorr het goed functioneren van een sociaal systeem (organisatie, groep, individu). "It is
importantt (to notice, rvdn) that a social standard to be changed does not have the nature
off a 'thing' but of a 'process' (Lewin, 1948, p 279).22 Lewin beschouwt het evenwicht
vann krachten in organisaties niet als een statisch evenwicht, zoals sommigen beweren,
maarr juist als een dynamisch evenwicht. "It is clear that by a state o f ' n o social change'
wee do not refer to a stationary but to a quasi-stationary equilibrium (...) (idem, p 279).
Hett duidelijkst komt deze visie naar voren in de door hem ontworpen krachtenveldanalyse,, waarin tegenwerkende en meewerkende partijen in een veranderingsproces als
vectorenn (krachten) op het verloop van het veranderingsproces worden beschouwd. Als
psycholoogg was Lewin ervan doordrongen dat substantiële veranderingen het bestaande
evenwichtt van deze krachten in een organisatie verstoren, waartegen de krachten in het
geweerr komen in de vorm van weerstand tegen de verandering (Lewin, 1937, 1941).
'Sincee we have to assume that the strength of social forces always shows variations, a
quasi-stationaryy equilibrium presupposes that the forces against raising the standard
increasee with the amount of raising (...) and the forces against lowering increase (...)
withh the amount of lowering' (idem, p 280). Verandering is dus op te vatten als een
veranderingg in de dynamiek van krachten in het systeem.

INTEGRAALL MANAGEMENT VAN UNIEKE, COMPLEXE EN DYNAMISCHE
VERANDERINGSPROCESSEN N

Hett doel van intentionele veranderingen is dat het systeem een nieuw (hoger)
dynamischh evenwicht bereikt. O m te voorkomen dat organisaties terugvallen in de
oudee evenwichtstoestand door de werking van oude krachten, stelt Lewin voor
gewenstee veranderingen te consolideren. 'A change toward a higher level of group
performancee is frequendy short lived (...) This indicates that it does not suffice to define
thee objective of a planned change in group performance as the reaching of a different
level.. Permanency of the new level, or permanency for a desired period, should be
includedd in die objective' (idem, p 282). Het betreft hier dus niet de consolidatie van
eenn nieuw statisch evenwicht, maar het blijven beïnvloeden van het spel van
dynamischee krachten ten gunste van het gewenste, nieuwe, dynamische evenwicht.
'Sincee any level is determined by a force field, permanency implies that the new force
fieldfield is made relatively secure against change' (idem, p 280).
Tenn tweede is belangrijk bij het model van Lewin dat hij de fasen van verandering
benoemtt in termen van resultaat (een bepaalde toestand). Dit resultaat is het gevolg van
onderliggendee processen en acties (zie 6.2.2). Het is belangrijk het resultaat (unfreeze) te
onderscheidenn van de actie of het proces (zoals diagnosticeren of probleemoplossing)
omdatt het proces niet noodzakelijk hoeft te leiden tot het gewenste resultaat. Een
diagnosee kan de aanzet tot de 'unfreeze' zijn, maar dat is niet pene het geval.
Bijvoorbeeldd als de probleemoplossing door belangrijke partijen niet wordt gedeeld.
Ookk het opbouwen van vertrouwen met het cliëntsysteem is een noodzakelijke, maar
niett voldoende voorwaarde voor de unfreeze van het systeem. De toestandsveranderingenn bepalen derhalve de noodzaak, samenhang en chronologie van processen
enn interventies -en niet omgekeerd. In die zin is het model wel normatief, maar niet
prescriptief.. Er is voldoende ruimte voor diversiteit aan opvattingen en interventies (zie
paragraaff 6.2).
Tenn derde is van belang dat elke fase een ongedefinieerde duur heeft. Het is mogelijk
datt processen (en groepen) lange tijd in unfreeze fase verkeren, zoals bij struikelende
groepenn (Bettenhausen & Murningham, 1985) of geheel niet tot 'unfreeze' kunnen
komen.. De opvatting over de duur van een fase is bovendien niet vooraf gegeven, maar
paradigmatischh bepaald door het discours van betrokkenen. In complexe en dynamische
situatiess zijn wij van mening dat de unfreezefase voldoende lang dient te duren om de
'vereistee complexiteit' te verkrijgen. We zullen hieronder de drie fasen beschrijven en
kortt toelichten welke processen volgens ons daarin plaatsvinden.
Unfreeze Unfreeze
Waarr het allereerst om gaat is dat 'de' organisatie een duidelijke behoefte moet voelen
aann 'een' verandering. De onderkenning van de noodzaak en urgentie tot verandering
(bijj een persoon, een groep, een organisatie) wordt het ontdooien (unfreeze) van het
systeemm genoemd. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de omzet significant daalt, de
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kwaliteitt van de producten slechter wordt, klanten klagen, door technologische
ontwikkelingenn bij concurrenten, omdat een actiegroep dwarsligt of omdat een overheidd het bedrijf de wacht aanzegt. 'Cues are provided that suggest that past practices are
noo longer effective' (Nutt, 1992). Voorwaarde is dat deze gegevens en signalen (liefst
tijdig)) worden waargenomen en door belangrijke partijen in de organisatie als zodanig
wordenn geïdentificeerd. Voor het 'ontdooien' moet voldoende dissonante data aanwezig
zijn,, die bij bepaalde mensen of groepen substantiële onlust veroorzaken én moet er een
psychologischee uitweg bestaan om de situatie onder ogen te zien (Schein, 1992, 2001).
Datt dit niet altijd het geval is, spreekt vanzelf. Soms verdringt of ontkent men signalen
doorr bijvoorbeeld het probleem te reduceren tot uitzonderlijke, eenmalige
omstandigheden.. Signalen worden om psychologische, sociale, culturele, technische of
politiekee redenen genegeerd (Balogun & Hope Hailey, 1999). 'To break open the shell
off complacency and self-righteousness, it is sometimes necessary to bring about
deliberatelyy an emotional stir-up' (Lewin, 1948, p 282). Maar het kan ook eenvoudiger,
omdatt niet iedereen in de organisatie in de positie verkeert om zulke signalen waar te
nemen.. Of omdat aan bepaalde signalen door verschillende groepen in verschillende
omstandighedenn betekenissen wordt toegekend.
Veranderkundigee processen die plaatsvinden in de ontdooiingfase zijn: het stellen van
eenn diagnose (dat wil zeggen het onderzoeken van de aanleiding, historie, context,
urgentie,, schaal, beweegredenen, rollen en posities van actoren) en het opbouwen van
eenn werkrelatie van de veranderaar met de cliëntorganisatie (De Caluwé & Vermaak,
2000).. Van belang is zich te realiseren dat —vanuit dynamisch perspectief- genoemde
elementenn zoals schaal, urgentie, beweegredenen, actoren en het opbouwen van een
werkrelatiee geen afzonderlijke processen zijn, maar onderling op elkaar betrekking
hebbenn en het verandertraject vanaf het prille begin beïnvloeden (Balogun & Hope
Hailey,, 1999). Procesmatig kan men het resultaat van de unfreeze fase definiëren als
voldoendee probleemherkenning en draagvlak bij de belangrijkste actoren. Essentieel is
dee mate van overeenstemming over de (visie op de) probleemdefinitie en het gewenste
streefbeeld,, inzicht in de aard van de verandering (schaal, diepte, noodzaak,
complexiteit,, type: zoals 1' en 2* orde verandering), opvattingen over de relatie met de
aanleidingg (de historie, de veranderingservaring, de context) over posities van
betrokkenenn (actoren, krachten, machtsverhoudingen, voor- en tegenstanders, kan en
will men het?) en over de vraag of men de verandering haalbaar acht. Inzicht en
overeenstemmingg is een geleidelijk proces verhelderings- en verdiepingsslagen voor
complexee vraagstukken. 'It is an attempt to raise understanding, rather than to realise
absolutee knowledge. (...) a process of critical reflection that helps people think or
debatee their way out of mind traps (...) or mental models' (Flood, 1999, p 64). Het
inhou-delijkee resultaat is een probleemanalyse en voorlopige probleemdefinitie in
kwalitatievee of kwantitatieve termen en een min of meer gedeelde opvatting over het
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gewenstee streefbeeld. Soms is dat beeld helder en concreet gedefinieerd, soms is het
diffuuss of zelfs 'messy' (maar men weet meestal wel wat men niet wil). 'Formulating the
messs aims to help people get to grips with an organisational mess and thus work out the
futuree that they are already in if nothing is done about things' (Flood, 1999, p 48). De
uitgangspuntenn die men nodig acht om de toekomstige situatie te bereiken, kan men
vasdeggenn in een veranderingsstrategie. Dit kan uitmonden in een gedetailleerde
beschrijvingg van de aanpak, ingeval van goed beheersbare veranderingsvraagstukken.
Hett kan een globaler veranderplan zijn in situaties waarin de dynamiek en complexiteit
hogerr is. Het kan ook een zich geleidelijk ontvouwend concept, idee, leidraad zijn
(Gergen,, 2001), of wat Guba & Lincoln (1989) treffend een emergent design noemen: een
ontwerpp dat ontstaat uit handelingen van betrokkenen. Hulpvragen bij planvorming
zijn:: ondersteunen de acties de doelbereiking, is er een logische volgorde aan te geven,
zijnn er tegenstrijdige acties, doen meerdere acties gelijktijdig (of langdurig) een beroep
opp dezelfde (schaarse) hulpmiddelen, zijn er voldoende korte termijn successen gepland,
watt is de schaal, impact, leverage en timing van verschillende acties? Naarmate een plan
meerr detaillering toelaat kunnen meer sturingselementen in het interventieplan worden
opgenomen:: wie zijn bij de uitvoering betrokken, wat zijn de tussenresultaten, wat is de
benodigdee doorlooptijd, wat is het benodigde budget, wat zijn kritische randvoorwaardenn en hoe wordt de communicatie geregeld? In andere gevallen kunnen bepaalde
vuistregelss behulpzaam zijn (zie paragraaf 6.7.2). Zo zijn sommige doelen met bepaalde
middelenn niet bereikbaar (en met andere wel) en kan een bekende aanpak vaak rekenen
opp meer erkenning in de organisatie (De Caluwé & Vermaak, 2000). Een andere
vuistregell is dat ingrijpende veranderingen (zoals veranderingen in de identiteit van de
organisatie)) tot meer weerstand leiden en de complexiteit van het veranderingsproces
verhoogt.. Maar dit zijn geen wetten van Meden en Perzen. Het afstemmen van de stijl
vann verandering op herkenning in de organisatie heeft als voordeel dat men gebruik
maaktt van aanwezige ervaring en cognitieve kaders. Nadeel is dat het kan leiden tot
'meerr van hetzelfde aanpakken' die in het verleden niet hebben gewerkt. Het is dus in
allee gevallen raadzaam deze vuistregels per situatie te valideren (zie ook 6.7.3).
Change/move Change/move
Dee volgende fase in het veranderingsproces is een wijziging van de situatie (change of
move).. In deze stap wordt de veranderingsrichting verder gepreciseerd en vaak een
groteree groep betrokken bij het veranderingsproces. In deze fase gaat het om de
invoeringg van tal van zaken, zoals nieuwe procedures, technieken, ontwikkeling van
vaardigheden,, opleiding van het management, ontwikkeling van nieuwe normen, maar
ookk om nadere diagnosticering, het zoeken naar aanvullende informatie, verdere
detailleringg van plannen, nadere bewustwording en betekenisgeving, etc. In de
ontwerpbenaderingg is de formele organisatie het object van verandering en worden de
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veranderingenn top-down gestuurd. Procedures worden ontwikkeld en de medewerkers
krijgenn in opleidingen de 'vereiste' separate vaardigheden aangeboden. In de
ontwikkelingsbenaderingg verlopen veranderdingen als gevolg van verschuivingen in
socialee processen: coalities worden gevormd, proeftuinen geopend, zoek- en werkconferentiess georganiseerd, et cetera. Verspreiding, bewustwording, ontwikkeling,
beproeving,, beoordeling en internalisatie zijn hier de kernactiviteiten. Dat verlegt het
accentt van veranderingsmanagement van sturing op voorshands bekende variabelen,
naarr het zorgvuldig en onbevooroordeeld waarnemen en interpreteren van
consequentiess van bewust gepleegde interventies, spontane processen en hun onderlinge
interactiee in de praktijk (Homan, 2001). Het managen van complexe en dynamische
veranderingenn is naast planning en sturing vooral ook een gezamenlijk experimenteerenn leerproces. 'The knowledge and understanding gained from this exchange of views
andd perceptions of the issues often result in a redefinition of the situation and of the
problem.. This in turn demands new action planning, if the outcome is to be followed
up,, fed back en evaluated. From this fact finding process, hypotheses are framed, and
thee line of action decided upon, implemented and evaluated. All this happens in the
groupp and with the consent of every member' (Burnes, 2000, p 269).
Freeze Freeze
Veranderingenn die 'geslaagd' zijn kan men consolideren (freeze). In de ontwerpbenaderingg worden procedures geformaliseerd, prestatie-indicatoren ingesteld, controlemechanismenn ingevoerd, gewenste gedragingen beloond, et cetera. O p deze manier
wordtt de beoogde verandering opgenomen in de organisatie, althans in het systeem dat
gedragingenn beïnvloedt. De verschillende deelprocessen van het totale veranderingsprocess komen echter nooit tegelijkertijd over de finish en nog lang na de 'consolidatie'
zullenn de gedragingen systematisch bekrachtigd moeten worden. Deze 'fase' wordt ook
well de integratiefase genoemd (Burnes, 2000) of de institutionalisering van de veranderingg (Cumrnings & Worley, 2001).
Inn de ontwikkelingsbenadering gaat het veelal om verandering van sociale processen,
waardepatronenn of de cultuur van de organisatie. Dit betreft het stabiliseren en het
door-ontwikkelenn van vaardigheden en inzichten die de gewenste verandering
ondersteunen.. In de meeste gevallen gaat het hier niet om het formaliseren van
gewenstee verandering X op tijdstip Y, maar om een continue ontwikkeling in de
richtingrichting
van
bijvoorbeeld
meer
klantgerichtheid,
flexibiliteit,
motivatie,
innovatievermogen,, enzovoort. Deze fase wordt niettemin door ons 'freeze' genoemd,
omdatt ook in zulke open-einde processen behoefte aan bestendiging bestaat. Kotter
(2000)) noemt als een van de belangrijkste fouten in veranderingsprocessen dat
verandermanagerss te snel victorie kraaien en bestendiging van de verandering niet als
eenn expliciete taak opvatten. Daarbij bestaat het gevaar dat nieuw ingevoerde structuren
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off ontwikkelde gedragingen om zeep worden geholpen door conservatieve krachten."
'Thee task is not finished when the goal has been achieved. Left to themselves, oil and
waterr will separate again' (Simon, 1976, p 338).

6.7.. Dynamisch en contingent model voor integrale
organisatieverandering g
Hoee verschillend men ook tegen veranderingen moge aankijken, over één ding zijn de
meestee auteurs het eens: veranderingen verlopen altijd als een bepaald
toestandsveranderingg in de tijd. Volgens Zijderveld (1998) is 'geen verandering mogelijk
zonderr 'duur' en geen 'duur denkbaar zonder verandering'." Als ergens op een plaats
geenn veranderingen hebben plaatsgevonden, zeggen we dat 'de tijd er heeft stilgestaan'.
Naarr onze mening is in de 'toestandsverandering' in de 'tijd' een globaal patroon
herkenbaarr van unfreeze, change en freeze, zoals we hierboven hebben beschreven.
Belangrijkk is nog eens er op te wijzen dat ook de waarneming van de toestandsveranderingg gebaseerd is op subjectieve percepties en paradigmatisch zijn bepaald.

6.7.16.7.1 Dynamisch model voor integrale organisatieverandering
Koppelenn we deze visie op verandering aan de visie die we hebben ontwikkeld op
organisatiee als integratie van 'systeem' en 'gedrag' en de twee paradigmata die zowel het
denkenn over veranderingen alsook het denken over organisaties beïnvloeden dan
ontstaatt het volgende dynamische model voor integrale organisatieverandering (6.7.1).
FaseFase van verandering
Freeze Freeze
Paradigma Paradigma
Systeem-Systeem- Unfreeze UnfreezeChange/Move Change/Move
perspectief perspectief
Ontwerp p

Strategie e
Organisatie e
Cultuur r

Ontwikkeling g

Strategie e
Organisatie e
Cultuur r

11
TabelTabel 6.7.1 Dynamisch model voor integrale organisatieverandering
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Fasee van Verandering
Unfreeze Unfreeze
Strategischee planning
Positionering g
Doelenn en
sturingsmechanismen n
Shareholders Shareholders
(buitenn naar binnen)
•S S Optimaliseren n
-Processen n
aa
s s -Structuren n
? ? -Systemen n
o oOO

•ï ï

Change/Move Change/Move
Programma's// projecten
Uitvoeringg in de lijn

Implementaties s
detaillering: :
-- Procesinrichting
-Taakontwerp,, coördinatie,
verbindingsmiddelen n
-Systeeminrichting g
HRM-- beleid
HRM-programma'ss & systemen n
(beloning,, opleiding,
Managementt van symbolen.
wervingg en selectie, etc)
rituelen,, artefacten.
Veranderingsbereidheid d
Formelee communicatie
Formelee communicatie
kanalen,, Taak- en
>>
S3 3
beleidsinformatie e
ww
OO
Wegnemenn van weerstand
aa
(overtuigen,, uitleg, etc)
rjj j
aa
Visieontwikkeling g
EmergentEmergent strategy
EE
Begripsvormingcyclii en
Strategieontwikkeling g
01 1
Sensemaking Sensemaking
Kerncompetenties s
(inconsistenties,, bevragen, Faciliterenn & ondersteunen
uitdagen) )
Veranderingg (proeftuinen)
Doelenn vermijden
Continuerenn dissipatieve
Werkconferenties s
toestanden n
Vuilnisbakmodel l
iX iX
"" " (binnenn naar buiten)
[[
Spelers/stakeholders: Spelers/stakeholders:
Netwerken n
-- supporters/champions
Parallellee structuren
Zelforganiserendee groepen
[! [ -coalities/belangen n
IVV
-- powerstructure
Coalitievorming g
Coöptatiee / onderhandeling
/ruil l
33 .8
Rolontwikkeling; ;
OO
pi
Teambuilding; ;
oo
Probleemoplossings-groepenn en werkingstrajecten n

11

Freeze Freeze

Doelbereiking g
Control Control
Bijstellen n
Strategie e

Formaliseren n
Control Control
Bijstellen n

Formaliseren n
Control Control
Bijstellen n

SS

Verinnerlijking g
Formaliserenn van
commitment commitment

•f f
• . • >>

11

Patrooninzichtt in onder
Kwaliteitt sociale processen
(besluitvorming, ,
andere: :
onderhandeling, ,
-- stijl
conflicthantering g
| | -- waarden
o o -- sociale relaties weerstand vertrouwen,, openheid)
TheoriesTheories in use
Doorwerkenn van routines, ,
BoundedBounded rationality waarden,, assumpties en
weerstandd (2 slag leren)
Continuerenn dissipatieve
toestand d

11
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Bekrachtigen n
nieuww sociaal evenwicht
(hogerr niveau)

Dieperr inzicht
{becoming) {becoming)
Loslaten n
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Ditt model kan vervolgens worden 'geladen' met inzichten die van toepassing zijn op
hett veranderingsproces. Het model dient als een 'sensitizing device' voor de deelnemers
vann het veranderingsteam om vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te benaderen
enn verschillen in posities te kunnen benutten. In hoofdstuk twee tot en met vijf is
daarvoorr grondwerk verricht. Laden we het model met de inzichten die zijn opgedaan
uitt de literatuurstudie dan ontstaat globaal het volgende beeld, (zie tabel 6.7.2). Daarin
zijnn diverse theorieën, concepten, heuristieken en perspectieven opgenomen, die per
fasee van verandering bruikbaar zouden kunnen zijn. Wellicht is het niet overbodig op te
merkenn dat deze weergave geen volledige is, en dat ook de organisatiegebonden kennis
vann de deelnemers aan het veranderingsproces in dit model een plaats dient te krijgen
(ziee figuur 6.7.2). Daarop komen we later nog terug.
Eenn dynamisch model voor organisatieverandering maakt een weergave mogelijk van
dee verandering in de tijd, maar daarmee hoeft het procesverloop niet lineair te zijn.
Menn kan zich de noodzaak van verandering bewust worden (unfreeze) en tot acties
overgaann (change), om zich tijdens de uitvoering te realiseren dat de
veranderingsnoodzaakk meer aspecten omvat dan aanvankelijk werd gedacht (unfreeze).
Veell modellen van psychologische groei zijn bijvoorbeeld op die gedachte gebaseerd.
Daarr wordt bijvoorbeeld gesproken over regressie naar en fixaties in bepaalde
ontwikkelingsstadiaa (zie: Freud, Piaget, e.a.). Bewustwording van een noodzaak of een
oorzaakk van verandering bestaat volgens deze theorieën bij de gratie van een goed
begripp (acceptatie) van het verleden.
Daarnaastt vormen veranderingen complexe onderlinge interacties (met diverse
feedbackloops).. In 'het' veranderingsproces kunnen verschillende subprocessen worden
onderscheiden,, gericht op verschillende onderwerpen of zich afspelend op verschillende
niveauss in de organisatie. Subprocessen kunnen elkaar ondersteunen of tegenwerken,
waardoorr versnellingen en vertragingen ontstaan. Ook dit is een belangrijk aspect van
dynamiek.. 'One key insight into complexity is that dynamic behaviour is capable of
producingg unexpected variety and novelty through spontaneous self-organisation. This
iss where a complex of variables interrelates with multiple feedback, which
spontaneouslyy creates new order' (Flood, 1999, p 86). Deze versnellingen en
vertragingenn kunnen spontaan optreden door invloeden van binnen- en buitenaf, maar
kunnenn (tot op zekere hoogte) ook in het veranderingsontwerp worden gemanaged.
Hett managen bestaat dan uit het verkrijgen van inzicht in patronen in het
ontvouwingprocess (Gergen, 2001).
Inn sommige gevallen is de dialoog tussen veranderaars erop gericht patronen in deze
dynamiekk te herkennen en betekenis te geven. W e onderscheiden in deze studie
zogenaamdee eenvoudige en complexe dynamische dialogen (zie paragraaf 6.8). In deze
paragraaff is de basis gelegd voor zo'n dialoog in de vorm van een dynamisch model
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voorr integrale organisatieverandering. Laten we nu eerst insteken op de vraag waarom
hett model contingent zou zijn?

6.7.26.7.2 Grove contingentie: algemene logica in veranderingsprocessen
Veranderingsprocessenn zijn afhankelijk van en beïnvloeden de context waarin ze
wordenn uitgevoerd. Indien rekenschap van deze context wordt gegeven bij de
vormgevingg van de veranderingsstrategie, spreken we van een contingente benadering.
W ee onder-scheiden in deze studie een grove contingente benadering en wat wij
noemenn een 'subtiel contingente' benadering. De grove contingente benadering bestaat
uitt algemene, gegeneraliseerde uitspraken (algoritmen en heuristieken) over de
consequentiess van contingente variabelen op de inrichting van het veranderingsproces.
Wee zullen in deze paragraaf een aantal van deze variabelen bespreken, zonder daarbij
volledigg te willen zijn. Subtiele congruentie is het proces (van deelnemers aan de
verandering)) om tot specifieke handelingskennis te komen. Daarop zullen we in
paragraaff 6.7.3 ingaan. Variabelen die worden gebruikt voor een grove contingente
veranderkundigee redenering kunnen worden samengevat onder:
-----

context (externe omstandigheden)
interne omstandigheden
rol van het management
rol van de adviseur

Context Context
Omstandighedenn buiten de organisatie, kunnen van grote invloed zijn op de
veranderingsdoelenn en de veranderingsstrategie. Als de toekomst voorspelbaar is, het
verandervraagstukk relatief eenvoudig en het probleem bekend (omdat men er eerder
ervaringg mee heeft opgedaan), dan is de ontwerpbenadering vaak een geschiktere
aanpakk dan de ontwikkelingsbenadering. Men beschikt immers over een bewezen
oplossingstechnologiee (zie: Kor, 1996; Gevers en Zijlstra, 1998, e.a.). Als de toekomst
onzekerr is en we van doen hebben met een complex, onbekend en nieuw vraagstuk,
dann is de ontwikkelingsbenadering meer geëigend (Bennis, 2000; Boonstra, 1992). Men
zoektt tastend zijn weg, en vindt daarin stapje voor stapje de contouren van een
oplossingsrichting. .
Eenn zelfde redenering wordt toegepast bij situaties die tamelijk stabiel zijn, wanneer er
relatieff weinig tijd is om de verandering door te voeren, de verandering grote omvang
(schaal)) of impact (scope) heeft op de organisatie en/of wanneer er sprake is van risico's
diee niet zomaar gedelegeerd kunnen worden. In deze gevallen wordt eerder gebruik
gemaaktt van de ontwerp-, dan van de ontwikkelingsbenadering. Als bijvoorbeeld tijd
eenn knelpunt vormt, omdat regelgeving voor bepaalde datum ingevoerd moet zijn, de
marktt op een vaststaand tijdstip liberaliseert, of men in de huidige omstandigheden zeer
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snell marktaandeel verliest, dan is uitgebreid over het probleem delibereren wellicht wel
wenselijk,, maar geen haalbare kaart (Otto, 2000). Er moeten dan knopen worden
doorgehakt.. Men kiest in zulke omstandigheden voor centrale en directieve sturing
(Mintzberg,, 1992). 'The capital requirements for these initiatives are simply too big and
thee implication too profound for lower-level managers to make the decisions. And the
incrementall change decisions lower-level managers can make are simply not enough
anymore.. Moreover, in many change situations, leaders do not have the time it takes to
buildd consensus through participation. Speed is of the essence, and is faster for onepersonn -the leader- to make the decisions and for others to implement them' (Beer &
Nohria,, 2000, p 7).
Inn tegenovergestelde omstandigheden kan men dus voor een ontwikkelingsbenadering
kiezen.. Dat is het geval wanneer de omstandigheden zich onduidelijk en labiel
ontwikkelen,, draagvlak in de organisatie voor de verandering nodig is en de impact van
dee verandering gekoppeld is aan degenen die de verandering moeten uitvoeren, of
wanneerr de verandering vooral een sociaal-politiek karakter heeft (en niet een
technisch-economisch)) en ruim voldoende tijd en mogelijkheden zijn om participatief
vormgegevenn veranderingsprocessen te organiseren, of, zoals in bovenstaande geval,
inspraakk een wettelijke verplichting is. Verder is de mate van vereiste sturing op de
onderlingee samenhang van de diverse onderliggende veranderingsprocessen een
variabele.. Anders gezegd: als centrale coördinatie wenselijk (nodig) en mogelijk is, moet
menn het niet nalaten. Als het niet wenselijk is, of niet mogelijk, en men onderneemt
tochh pogingen, dan tracht men te coördineren tegen beter weten in. Coördinatie kan
niett wenselijk zijn, omdat het de vrijheidsgraden in het ontwikkelingsproces te veel
belemmertt of omdat het de vorming van het draagvlak dat noodzakelijk is voor het
veranderingsprocess te veel in de weg staat.
Eenn andere factor die hierin meespeelt is de mate waarin de organisatieverandering
wordtt geregeerd door interne of externe machtsfactoren. Dat kunnen aandeelhouders
zijn,, vakbonden, de politiek (2' Kamer, Minister, GS, B&W) in een ambtelijke
organisatie,, het moederbedrijf of de RvB in private organisaties. 'In reality, many
organizationss are constrained in what they can undertake by their relationship with
otherr institutions' (Balogun & Hope Hailey, 1999, p 92). Intern wordt de verandering
bepaaldd door de opdracht en 'bandbreedte die de opdrachtgever meegeeft' aan het
process (Wierdsma, 1999).
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Ontwerpbenadering g

Ontwikkelingsbenadering g

>> Toekomst zeker

•• Onzekere toekomst

ii Eenvoudig vraagstuk

•• Complex vraagstuk

ii Eerdere ervaring

•• Nieuw vraagstuk

•• Stabiele omstandigheden

•• Labiele omstandigheden

.. Probleem bekend

•• Probleem onbekend

ii Technisch-economisch vraagstuk

•• Sociaal-politiek draagvlak

.. Integraal veranderen

•• Proeftuinen mogelijk

.. Weinig tijd

•• Ruime tijd

.. Grote invloed

•• Geringe reikwijdte

.. Gedetailleerde planning nodig

•• Flexibele planning mogelijk

ii Centrale sturing gewenst

•• Delegatie

.. Directieve sturing:

•• Participatie:

.. Deskundigheid aanwezig

•• Weinig knowhow aanwezig

.. Participatie geen wettelijke plicht

•• Wettelijke plicht

TabelTabel 6.7.3

Omstandigheden

die de veranderingsstrategie

kunnen

beïnvloeden

InterneInterne variabelen (binnen de organisatie)
Hierbovenn staat al een aantal interne variabelen genoemd die aan externe variabelen zijn
gerelateerd.. Daarnaast zijn er variabelen die louter intern zijn, zoals beschikbare
middelenn (geld, tijd, menskracht), de rol van het management (zie hieronder), macht en
hett psychologische contract dat bestaat tussen organisatie en medewerkers. Organisaties
diee voor een ontwikkelingsbenadering kiezen, hebben vaak een sterker psychologisch
contractt met medewerkers opgebouwd (Beer & Nohria, 2000). Men wil voortbouwen
opp krachten die de levensvatbaarheid van de organisatie hebben gerealiseerd (Beer,
1979).. Dit vergt een oog voor 'het beste wat er is' (Cooperrider & Srivasta, 1987;
Barrett & Srivasta, 1991). Elk systeem dat leeft, bezit levensvatbare krachten en het is de
moeitee waard om, ondanks de vele problemen, te analyseren wat de krachten zijn die
dee levensvatbaarheid hebben gerealiseerd. Bij de ontwikkeling van de organisatie is van
belangg dat deze resources intact worden gelaten en dat daarop wordt voortgebouwd
(Wierdsma,, 1999). Dat kunnen materiële resources zijn, maar ook immateriële
resourcess zoals de 'tacit knowlegde' van bepaalde functiegroepen, de 'teamspirit'. 'It is
importantt that all resources that contribute to an organization's competitive advantage
aree retained during the change process, but it is particularly important that the change
processs does not lead to the loss of the resources that are unique and difficult to imitate'
(Balogunn & Hope Hailey, 1999, p 71).
Galbraithh en Cohen stellen daar tegenover dat 'fundamentele' strategische
veranderingenn alleen door (hiërarchische) macht bereikt kunnen worden. De
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veranderingg van bijvoorbeeld een functionele organisatie naar een marktgeoriënteerde
organisatiee vereist een wisseling van de macht (Galbraith, 2000). Indien het huidige
personeell na de reorganisatie niet meer nodig is, kan men een ontwerpbenadering
hanterenn en met ingrijpende structuurveranderingen beginnen, aldus Cohen (2000).
Hett nadeel van bottom-up benaderingen is immers dat betrokkenen de situatie niet
kunnenn overzien en hun eigen bias introduceren: 'bottom-up approaches too often
reflectt the functional or departmental biases of the groups driving the change. As a
result,, such groups are often blind to the cross-functional implications of what they are
proposing'' (Conger, 2000). Ook kan de top-down benadering worden toegepast om
hevigee weerstand met macht te beslechten. 'Decisive top-down leadership is particularly
importantt in corporate turnarounds where significant interest groups oppose change'
(Dunphy,, 2000, p 127).
Verderr betogen Balogun & Hope Hailey dat veel veranderingsprocessen onvoldoende
rekeningg houden met 'de beschikbare capaciteit' van de organisatie. 'The research on
changee is Uttered with examples of organizations which either implemented
inappropriatee change designs, or attempted change designs that were too sophisticated
forr the level of change competence (Balogun & Hope Hailey, 1999, p 79). Deze
aanpakkenn overschrijden de capaciteit van de organisatie. Dit kan gaan om de
hoeveelheidd geld die voor de verandering is gereserveerd, de beschikbare tijd die
medewerkerss en managers hebben voor het doorvoeren van veranderingen naast het
'gewonee dagelijkse werk', maar ook om de vaardigheid (kennis en kunde) van medewerkerss en managers om adequaat met veranderingen om te gaan. Als het management
niett over de vereiste vaardigheden beschikt om veranderingen te plannen, begeleiden,
communiceren,, medewerkers te motiveren, et cetera, dan kan mogelijk meer effect
wordenn verwacht van ingrepen in het formele systeem van de organisatie dan van
ontwikkelingsgerichtee interventies. Omgekeerd, als medewerkers ervaren zijn in het
omgaann
met veranderingen,
of de verandering is erop gericht
het
veranderingsvermogenn van de medewerkers te vergroten, en daarvoor zijn voldoende
tijdtijd en middelen beschikbaar, dan zijn ontwikkelingsgerichte aanpakken mogelijk meer
adequaat. .
Ottoo (2000) wijst verder nog op elementen als het risico van escalatie tussen partijen
(hoee hoog is de spanning intussen opgelopen?), de aanwezigheid van regels die het
handelenn kunnen verhelderen, vertragen of blokkeren en de (vorm van) afhankelijkheid
tussenn spelers. In politiek geleide en bureaucratische organisaties ontstaat vaak een
stroperigg veranderingsproces vanwege de hoge mate van functionele afhankelijkheid
tussenn partijen en de grote hoeveelheden regels waaraan gevolg moet worden gegeven.
Jacobss (1992) noemt dit het 'wachtersyndroom'. Stroperigheid kan mogelijk door-
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brokenn worden door (de slagkracht van) een ontwerpbenadering en zal waarschijnlijk
alss een sterke hinderfactor fungeren in een ontwikkelingsbenadering.
DeDe rol van het management en de sponsor
Ookk het type manager (diens persoonlijkheid) speelt een rol in het vormgeven van het
veranderingsproces..
Managers
die
grote
reorganisaties
doorvoeren,
met
noodgedwongenn ontslagen, distantiëren zich vaker van de organisatie om emotionele en
praktischee redenen. Emotioneel, omdat het anders te aangrijpend is. Praktisch omdat
menn vindt dat deze werknemers een deel van het probleem uitmaken. 'Becoming
disconnectedd from the people makes it easier for top-management increasingly to see
thee firm as an economic institution only and to ignore its human side and purpose'
(Beerr & Nohria, 2000, p 11). Maar aan de andere kant blijft het ressentiment jegens de
leidingg niet beperkt tot de groep die in een reorganisatie wordt ontslagen. Na een
traumatischee reorganisatie ziet men bij de overblijvers een lage moraal, sterke interne
gerichtheid,, risicomijdend gedrag, minder productiviteit en wantrouwen naar het
management.. Cascio (1993) noemt dit het 'survivor syndrome'. Omgekeerd zijn
managerss die veranderingen in overleg met en met medewerking van het personeel
willenn doorvoeren, niet degenen die harde reorganisaties willen en kunnen doorvoeren.
Volgenss Conger zijn jongere managers niet altijd geschikt om complexe veranderingsprocessenn door te voeren. 'Junior-level management may lack the courage needed to set
andd achieve radical goals (Conger, 2000, p 104). Ze missen de ervaring, kennis,
politiekee handigheid en toegang tot fondsen. De beschikking van het management over
machtt en gezag is van belang. Voor het top-down doorvoeren van veranderingen is
machtt nodig. Men moet zelfstandig kunnen besluiten over grote financiële uitgaven of
overr de toekomst van het personeel, bestaande regels, voorschriften en dergelijke
kunnenn doorbreken en anderen (hiërarchisch) kunnen aansturen. Het ontwikkelen van
veranderingsprocessenn berust eerder op gezag dan op macht. Hier heeft het
managementt vooral de taak van visieontwikkelaar en facilitator van het
veranderingsproces. .
Hett (top-) management kan als sponsor verschillende rollen vervullen in het
veranderingtrajectt - afhankelijk of zij negatief, positief of neutraal jegens de verandering
staan-- en zij vragen andersoortige benaderingen. Negatief ingestelde sponsors vervuilen
eenn rol van 'scepticus' of 'advocaat van de duivel'. Zij stellen gedetailleerde eisen aan het
plann en de veranderaar. Harde ondervraging wordt gezien als nuttig voor verdere
aanscherpingg en detaillering. Neutrale sponsors zien kansen en zoeken naar een
pragmatischee benutting daarvan. Het plan wordt geaccepteerd als het kosteneffectief
('rationalist')) of politiek effectief ('makelaar') is. Een makelaar zal het plan toetsen,
aanscherpenn en bijstellen naar de eisen van machtscentra. Positieve sponsors omhelzen
hett plan als het hun stokpaardje is (de 'uitslover') of vanwege het innovatieve karakter
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(dee 'visionair'). De uitwerking van het plan is minder op details en meer op de grote lijn
gericht.. De acceptatie van het plan hangt ervan af of het stokpaardje bewaard blijft, of
anderenn de visionaire waarde van het plan appreciëren (Nutt, 1992). De vormgeving
vann bepaalde type veranderingen is dus mede afhankelijk van de bereidheid van de
sponsorenn om hun 'mentale kaders' te heroverwegen ten behoeve van het
veranderings-proces.. Daarvoor is het nodig dat sponsoren de problemen te
onderkennen,, introspectief te zijn, bereid zijn actief mee te werken, nieuwsgierig zijn
enn bereid zichzelf te begrijpen, bereid zijn tot verandering, exploratie en experimenten,
reëlee verwachtingen te hebben over het resultaat en bereid zijn om voor de verandering
enkelee offers te brengen (Sifheos, 1972).
DeDe rol van de veranderaar
Nett zo goed als managers paradigmatisch gefixeerd kunnen zijn, kan dat gelden voor
veranderaars.. Men 'kiest' (al dan niet bewust) voor een bepaalde routine in oplossingen
omdatt die 'in het verleden hebben gewerkt' en veronderstelt dat deze oplossing ook in
dee actuele situatie zal werken. Op deze wijze tracht men met onzekerheid om te gaan.
O mm de complexiteit van veranderingsvraagstukken te reduceren, herformuleren
sommigee veranderaars probleemsituaties in algemene of bekende termen waarvoor wel
eenn standaardprogramma aanwezig is. Perrow (1970) noemt dit verschijnsel pigeon
holing.. Van veranderaars mag worden verwacht dat zij voldoende nieuwsgierig,
exploratieff en introspectief zijn en over voldoende methodische flexibiliteit beschikken
omm deze methodische fixaties te vermijden. Een belangrijke taak van de veranderaar is
hett uitdragen en verbreden van de mentale kaders van betrokkenen in het
veranderingsprocess en het absorberen van de gevoelens van onzekerheid en dergelijke
diee daarmee gepaard gaan (Van den Nieuwenhof, 2002). Zij vervullen in bepaalde
opzichtenn de functie van een rolmodel wat betreft openheid en omgaan met
onzekerheidd (Maybey & Mayon-White, 1993). 'One of the first things that the
memberss of any organization must learn along with their leaders is that the environment
iss intrinsically a complex system, difficult to predict and analyze. At the same time, one
mustt be able to believe that efforts to analyze it, to discover one's own mental models,
andd to test these against discovered reality constitute a valuable process that improves
one'ss ability to cope. The task of learning leaders is not only to gain their own personal
insightss along these lines but to help others achieve such insights as well' (Schein, 1992,
pp 372).
SamenvattingSamenvatting en enkele conclusies
Samenvattendd hebben we geconstateerd dat het vormgeven van complexe en
dynamischee veranderingen vooral processen van co-creatie zijn (van een veranderteam),
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waarbijj ook verschillende contingente veranderkundige variabelen zoals de context van
dee verandering, interne variabelen, de stijl van het management, maar ook het type
interventiee en de stijl van de veranderaar (om enkele variabelen te noemen) op de
concretee situatie moeten worden betrokken. Concluderend kunnen we stellen dat
algemenee contingente richtlijnen gehanteerd kunnen worden in de vormgeving van
veranderingsprocessen,, zoals de opvatting dat grootschalige veranderingen beter snel en
top-downn dan incrementeel kunnen verlopen. Anderzijds wordt gewaarschuwd voor
hett blindelings en deterministisch toepassen van deze contingente regels. Contingente
regelss zijn 'grondstoffelijk' en dienen te allen tijde te worden getoetst op hun
toepasbaarheidd in specifieke probleemsituatie. Het zijn eerder aandachtspunten om
bepaaldee aspecten in het veranderingsproces te problematiseren dan dat het prescriptieve
regelss zouden zijn (how to do). Daarvoor zijn contingente regels te algemeen wetmatig.
Watt betekent het bijvoorbeeld dat medewerkers 'betrokken moeten worden bij een
veranderingsproces'' of dat de leiding een 'visie' op de verandering moet hebben?
Moetenn dan alle medewerkers betrokken zijn? Welke dan niet en waarom? En wat is
betrokkenheidd precies? Is kritische betrokkenheid ook betrokkenheid? En als kritische
betrokkenheidd grenst aan weerstand of zich uit in verzet, is dat dan ook een vorm van
betrokkenheid? ?
Tenn tweede leiden contingente heuristieken tot dilemma's in de veranderingsaanpak.
Datt is bijvoorbeeld het geval indien belangrijke doelgroepen wier kennis in het
veranderingsprocess behouden moet blijven, tevens degenen zijn die het
veranderingsprocess blokkeren. Of in het geval dat het topmanagement dat de
veranderingg moet trekken niet over de vereiste vaardigheden of tijd beschikt. O f in het
gevall dat de verandering snel moet worden doorgevoerd, maar tevens draagvlak van
grotee aantallen medewerkers (die niet gemotiveerd zijn) nodig is en bovendien te
weinigg budget beschikbaar is. Of in de opvatting dat doelstellingen vooral globaal
geformu-leerdd dienen te worden (om niet te snel voor één anker te liggen) of juist
specifiekk omdat ze anders niet motiveren.
Tenn derde is het aantal contingente regels vaak legio. Het is ondoenlijk om alle
variabelenn op rationele wijze elkaar te betrekken. Dat zou een overschatting zijn van
hett cognitieve vermogen van veranderaars en andere betrokkenen (Simon, 1976). Het
iss zaak gemeenschappelijke keuzes te maken welke relevante factoren in het specifieke
process aan de orde zijn en hun relatieve gewicht aan het oppervlak te krijgen. In dit
keuzeprocess spelen subjectieve inschattingen vaak een grotere rol dan zogenaamde
objectievee factoren (Alblas, 1993). In hoeverre veranderingen 'urgent' of 'noodzakelijk'
zijn,, wat 'draagvlak' betekent, wie of wat 'coalities' zijn en dergelijke, bestaat vooral 'in
thee eye of the beholder'. Dit geldt ook voor de betekenis die wordt toegekend aan
zogenaamdee 'objectieve criteria' zoals het (dalende) winstpercentage of het (afnemende)
marktaandeell (Schippers, 1993). Het topmanagement kan vinden dat er sprake is van
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eenn 'ernstige daling' of een 'substantieel' marktverlies en veranderingen noodzakelijk
achten,, waar het middenkader heel andere waarden (of betekenis) aan deze cijfers
toekentt omdat zij bijvoorbeeld geen behoefte aan veranderingen hebben of zij de lasten
ervann moeten dragen. En in sommige omstandigheden kan zelfs een 'substantieel
verlies'' nog (relatief) hoopgevend zijn (Kahneman & Tversky, 1982).

FiguurFiguur 6.7.1 Contingente factoren voor keuze

veranderingsstrategie

Tenn vierde is het goed te beseffen dat genoemde factoren veelal (zeer) dynamisch zijn.
Datt geldt voor hun 'zelfstandige status' alsook voor de onderlinge wisselwerking. Een
sceptischee sponsor kan bijvoorbeeld door bepaalde ontwikkelingen veranderen in een
ijveraarr voor een veranderingstraject. Geld wat niet beschikbaar is, blijkt later wel
vrijgemaaktt te kunnen worden, de noodzaak voor participatie wordt hoger (lager)
ingeschatt dan voorzien. Bedreigingen kunnen transformeren in kansen en vice versa.
Bovendienn oefenen genoemde factoren invloed op elkaar uit. De beleefde urgentie
houdtt bijvoorbeeld verband met de schaal en impact van de verandering (hoe langer we
wachten,, hoe erger het wordt) en de beschikbaarheid van middelen (dit kost meer dan
wee dachten...). Ontwikkelingen in de status van de sponsor beïnvloeden het draagvlak
voorr verandering. Contingente veranderingsfactoren zijn daarmee geen a-priori tableau
vivantt van gefixeerde variabelen, maar eerder een voortdurend veranderend en
variërendd wolkendek wat niet zozeer voorafgaat aan het veranderingsproces, maar er
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wezenlijkk onderdeel van uitmaakt (figuur 6.7.1) Veranderingen worden niet eenzijdig
gedetermineerdd door contingente factoren. Keuzen in het veranderingsproces beïnvloedenn eveneens de contingente factoren.
Dee consequentie van deze bezwaren is dat grove contingente regels in de veranderpraktijkk als veranderkundige 'heuristieken' (zoeklichten) in een specifieke situatie
dienenn te worden gehanteerd. Deze heuristieken kunnen meer of minder toepasbaar
wordenn geacht door het veranderteam. Van Aken (1994) onderscheidt lichte en zware
heuristiekenn en hij merkt op dat zware heuristieken zeldzaam zijn in de
organisatieveranderkunde.. Habermas onderscheidt met dit doel 'waarheid' van
'juistheid'' en 'waarachtigheid' (Habermas, 1981). Wat 'juist' is, is een subjectief gegeven
enn ter beoordeling aan het veranderteam. De waarde van heuristieken is naar onze
meningg niet hun waarheid, maar het gegeven dat ze relevante aspecten van het
veranderingsprocess blootleggen die het veranderteam kan problematiseren voor het
specifiekee geval. De taak van het veranderteam is tot situationele afwegingen te komen
overr de relevantie van de heuristiek in het specifieke geval (n=l). Daarvoor is het nodig
datt men in een dialoog verschillende werkehjkheidsconstructie onderling relateert
binnenn de context van het ene geval. De methode om verschillende werkelijkheidsdefinitiess te confronteren en te problematiseren om te komen tot subtiele contingentie
noemenn we productieve spanning. We zullen dit hieronder toelichten en plaatsen
daarmeee het veranderingstraject opnieuw in een sociaal constructionistisch kader.

6.7.36.7.3 Subtiele contingentie: heuristieken voor specifieke omstandigheden
Vanuitt sociaal constructionistisch perspectief is de betrokkenheid van meerdere actoren
aann het veranderingsproces een noodzaak. 'Volgens het sociaal constructionisme is de
organisatiee niet alleen te beschouwen als een sociale werkelijkheid, maar met name als
eenn meerduidige sociale werkelijkheid. Meerduidig wil zeggen dat de verschillende
actorenn in organisaties, verschillende werkelijkheidsconstructies erop nahouden.
Actorenn kunnen vanuit verschillende perspectieven handelend, uiteenlopende
constructiess en interpretaties produceren. Als een interventiemethodologie die variatie
teniett zou doen, zou een deel van de context en daarmee ook de actoren (als de
constructeurss ervan) buiten het veranderingsproces gesloten kunnen worden. Een
interventiemethodologiee die gebaseerd is op het sociaal constructionistisch perspectief
moett in staat zijn meerdere, zelfs op gespannen voet met elkaar verkerende constructies
tee interpreteren' (Van Nistelrooij, 1999, p 70).
Doorr variatie in perspectieven toe te staan, met inbegrip van antagonistische
perspectieven,, verkrijgt men rijkdom in de probleembenadering. Naast (de meer
bekende)) aspecten van inclusie van de belangrijkste spelers en 'rijkdom' van
probleemanalyse,, heeft het benoemen van probleemsituaties in eigen woorden en met
eigenn perspectieven ook een eigenstandige probleemoplossende (heuristische) waarde.

lÜÜ
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Veell van deze uitingen bergen namelijk organisatiespecifieke kennis in zich waardoor
subtielee contingentie kan worden verkregen (i.e. in de specifieke context). Private
perspectievenn kunnen naast organisatiekundige en veranderkundige algoritmen en
heuristiekenn een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van een
veranderingsstrategiee (Gergen Sc Thatchenkery, 2001). Samengevat gaat het bij het
vormgevenn van organisatieveranderingsprocessen in onze visie dus om drie gelijkwaardigee soorten kennis:
-- Organisatiekundige kennis, daarmee bedoelen we het theoretische discours over
strategie,, organisatie, cultuur en sociale processen. Dit discours kent twee paradigmata
zoalss we hebben laten zien in de hoofdstukken twee tot en met vijf.
-- De tweede vorm is veranderkundige kennis: dat wil zeggen het discours over het
ontwerpenn en ontwikkelen van veranderingen.
-- De derde vorm van kennis die we onderscheiden is organisatiespecifieke kennis. Dat is
dee kennis die impliciet of expliciet in de organisatie aanwezig is en waarvan in meerdere
opzichtenn gebruik moet worden gemaakt bij het vormgeven van unieke complexe en
dynamischee veranderingen.
Hett organisatiekundige en veranderkundige discours is uitgebreid besproken in de
voorafgaandee hoofdstukken en paragrafen. Het belang van (het benutten van) het
organisatiespecifiekee discours, en met name bij het vormgeven van complexe en
dynamischee veranderingsprocessen, zal in deze paragraaf aan de orde komen.
AlgemeneAlgemene en organisatiespecifieke kennis

Inn het eerste hoofdstuk is aangegeven dat wetenschappelijke kennis noodzakelijk, maar
niett voldoende is voor het beantwoorden van vragen die uniek, complex en dynamisch
zijn.. Wetenschappelijke bevindingen worden door ons niet afgewezen, maar door de
herformuleringg van contextspecifieke observaties (empirie) naar brede generalistische
uitsprakenn (concepten, theorie), ontstaan vaak te algemene abstracte uitspraken, die in
onbewerktee vorm weinig directe heuristische waarde hebben voor specifieke, complexe
enn dynamische vraagstukken (Wierdsma, 1999; Kessels, 1999; Argyris, 2000; Van Aken,
1994).. Algemene kennis (epistème) vergt in de veranderpraktijk steeds een vertaalslag
naarr specifieke omstandigheden, zo hebben we in het eerste hoofdstuk betoogd. Wat
eenn reflective practitioner (Schön, 1983) in dit opzicht onderscheidt van een
wetenschapper,, is dat de reflective practitioner over het vermogen beschikt abstracte
(wetenschappelijke)) kennis te valideren en te vertalen naar handelingskennis in
specifiekee situaties. Essentieel daarbij is de reflectieve vaardigheid van de practitioner om
bruikbaree perspectieven te selecteren (of simultaan te hanteren), contextspecifieke
informatiee te genereren (phronèsis) en de praktische consequenties van de handelingskenniss (acties, interventies) aan de deze context te relateren (juistheid/bruikbaarheid).
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Schönn (1983) noemt dit reflection on action en reflection in action. In cognitief
psychologischee termen kan men zeggen dat een reflective practitioner een metaschema
hanteertt voor de selectie van potentieel toepasbare perspectieven en contextspecifieke
heuristiekenn (phronèsis). Het model in deze studie doet in deze dienst als een
metaschema,, als een sensitizing device.
O mm tot subtiele contingentie te komen is ten tweede nodig de aanwezige organisatiegebondenn kennis te expliciteren en te benutten. Ook hierbij kan het model behulpzaam
zijnn (zie figuur 6.7.1). Deelnemers kunnen hun organisatiespecifieke observaties,
ervaring,, kennis, vuistregels rangschikken onder de diverse noemers van het model. De
metaforenn kunnen bijvoorbeeld als 'organizer' of als 'kapstok' dienen om de kennis en
ervaringg aan op te hangen. In veel gevallen is organisatiegebonden kennis echter
impliciet.. Polanyi (1966) noemt deze kennis 'persoonsgebonden kennis'. Het is lastig
dezee kennis te expliciteren omdat kennis niet alleen cognitief is, maar ook de vorm kan
hebbenn van emotionele kennis (Young, 1999) of handelingskennis (Weick, 1996, 2000;
Nonakaa & Takeuchi, 1999; Argyris, 2000). Bekend is de uitspraak van Polanyi: 'Wij
kunnenn meer weten dan wij kunnen zeggen' (Polanyi, 1966, p 4). Hoewel
organisatiepecifieke,, impliciete, persoonsgebonden kennis van groot belang is bij het
vormgevenn van veranderingsprocessen, wordt deze kennis in de praktijk door weinig
wetenschapperss en veranderaars op waarde geschat (Gergen & Thatchenkery, 2001).
Eenn probleem is dat expliciete (wetenschappelijke) kennis in een krachtiger taal is gevat
(Czarniawska,, 1998) en status of macht een rol speelt bij de selectie van het ene of
anderee wetenschappelijk perspectief (Foucault, 1972; Guba & Lincoln, 1989).
Persoonsgebondenn kennis is vaak 'pre-verbaal' of 'voorbewust' (Freud, 1984) en kan
slechtss met enige aandacht en onder de juiste omstandigheden in het bewustzijn
wordenn opgroepen en, soms tastend en zoekend, worden omgezet in woorden.
Voorwaardee is dat openheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen bestaan, omdat onze
psychischee mechanismen de toegang tot de informatie anders onmogelijk maken.
Daarmeee wordt de fragiliteit van het (dialogische) proces van subtiele contingentie
benadrukt. .
Tenn derde moeten organisaties in het veranderingsproces nieuwe kennis creëren. Het
gaatt niet alleen om het vertalen van wetenschappelijke kennis naar praktische toepassingen,, of om het expliciteren van organisatiegebonden, vaak impliciete
persoonsgebondenn kennis, maar ook om het vinden van neue Kombinationen
(Schumpeter,, 1951, p 66). Antwoorden op complexe en dynamische vragen zijn niet
opp voorhand te geven, maar moeten per definitie worden gecreëerd. Volgens Nonaka
&& Takeuchi (1999) wordt menselijke kennis gecreëerd door sociale interactie tussen
persoonsgebondenn en expliciete kennis. Het kenniscreatieproces verloopt een via een
(vaste)) spiraal die begint met de uitwisseling van persoongebonden kennis, waaruit
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conceptuelee kennis wordt gedestilleerd, die wordt verbonden met overige kennisvelden
enn tenslotte operationeel wordt gemaakt (Nonaka & Takeuchi,1999).
Inn onze opvatting is kenniscreatie een veel chaotischer verlopend proces waarin diverse
kennisdomeinen,, paradigmata en vormen van impliciete en expliciete kennis in een
dialoogg of 'hermeneutisch dialectisch proces' worden verweven tot verrijkte
handelingskenniss (Guba & Lincoln, 1989). Wel zijn wij van mening dat sociale
interactiess hierin een cruciale rol spelen (paragraaf 6.3), maar met een veel onvoorspelbaarderr niet-lineaire dynamiek. Volgens Weick (1996) worden in communicatieprocessenn 'puzzling inputs', die meervoudig interpreteerbaar zijn, gezamenlijk afgestemd
omm tot een eenduidige werkelijkheidsdefinitie te komen. O m het observeerbare
karakterr van dit afstemmingsproces te benadrukken, noemt Weick dit proces het
'koppelenn van gedrag'. Het resultaat wordt bepaald door de dynamiek van de interactie.
'(...)) it is the pattern of interacts, that determines the outcome - not the personal
qualitiess of individuals' (Weick, 1996, p 35, curs. rvdn). Door het proces van
wederzijdsee beïnvloeding ontstaan interdependente communicatieve relaties met
'dubbelee interactie': De actie van de één wordt op specifieke wijze waargenomen en
leidtt tot een specifieke actie van de ander, die weer op specifieke wijze wordt
waargenomen,, e t c . In deze 'loops' wordt een eigen sociale realiteit geconstrueerd (met
processenn van 'counteracting' en 'amplification'). Ook ambiguïteit en complexiteit zijn
geenn a-priori gegeven, maar een gevolg van verschil in interpretatie en interactie.
Complexiteitt 'ontstaat in de relatie' (Voogt, 1995, p 51).

FiguurFiguur 6.7.2

Het veranderingsmodel

als sensitizing device
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6.7.46.7.4 Samenvatting en kritische reflectie
Eenn dynamisch model van veranderingsprocessen voegt de dimensie 'tijd' toe aan de
statischee organisatiekundige perspectieven en maakt het mogelijk de inwerking van een
actiee op andere processen in het verloop van de verandering zichtbaar te maken. Tijd
enn interactie van processen zijn belangrijke kenmerken van dynamiek. Daarbij is het
vann belang zich te realiseren dat tijd verschillende connotaties kan hebben, zoals 'lineaire
tijd'' in de ontwerpbenadering en 'cirkulaire' en 'transcendente tijd' in de
ontwikkelings-benadering.. Wat betreft de contingentie hebben we een grove en een
subtielee vorm van contingentie onderscheiden. Grove contingentie bestaat uit algemene
organisatie-veranderkundigee heuristieken. Zo vragen urgente en grootschalige
interventiess in stabiele omstandigheden eerder om een ontwerpbenadering, dan om een
ontwikkelingsbenadering.. W e hebben echter gewaarschuwd voor het blindelings toepassenn van deze regels en gepleit voor de problematisering van deze regels bij de
totstandkomingg van veranderingsprocessen. Grove contingente regels zijn te algemeen,
onderlingg tegenstrijdig en te veeltallig om stelselmatig op elkaar betrekken. Daarnaast
zijnn de afzonderlijke contingente variabelen zelf dynamisch (veranderlijk) alsook hun
onderlingee wisselwerking. Dit alles maakt veranderkundige regels niet onbruikbaar,
maarr zij dienen eerder als aandachtspunten dan als veranderkundige algoritmen te
wordenn gehanteerd.
Subtielee contingentie verlegt de aandacht van de inhoud van contingente heuristieken,
naarr het proces van totstandkoming van specifieke inzichten en uitgangspunten in een
specifiekee context (n=l). Ervan uitgaande dat meerdere perspectieven nodig zijn, teams
dee verandering vormgeven, de context en de mentale modellen van betrokkenen met
elkaarr verband houden en verandering als een leerproces (en een proces van co-creatie)
dientt te worden gezien, is het onvoldoende in veranderingsprocessen algemene
organisatiekundigee en veranderkundige kennis te mobiliseren, maar zal deze kennis
geïntegreerdd moeten worden met de organisatiespecifieke en persoonsgebonden kennis
vann betrokkenen in het veranderingsproces. In complexe en dynamische
omstandighedenn dienen immers voor unieke problemen unieke oplossingen (neue
Kombinationen)) gevonden te worden. De verweving van kennis betreft niet zozeer een
process van onderlinge informatie- en kennisoverdracht zoals Nonaka en Takeuchi
veronderstellen,, maar een dynamische proces van wederzijdse betekenisgeving door
dubbelee interactie waarmee betrokkenen een eigen sociale realiteit creëren. Het concept
vann productieve spanning is erop gericht verschillende vormen van kennis in een
dialoogg op elkaar te betrekken en daarmee de vorming van deze sociale realiteit te
beïnvloeden. .
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6.88 Dialoog en productieve spanning
Dee vormgeving van een veranderingstraject wordt door ons dus opgevat als een
discursieff proces waarin diverse heuristieken (wetenschappelijke, persoonsgebonden)
mett elkaar worden geconfronteerd om hun bruikbaarheid (juistheid) te toetsen in een
specifiekee context. O m dit proces te faciliteren is een verandermodel ontwikkeld. Dit
modell werkt als een sensitizing device en positioneert de diverse perspectieven die
betrokkenenn hanteren in een organisatieveranderkundig discours. Het is dit discours dat
wee de 'Taal van Verandering* noemen (zie verder paragraaf 6.9.2). Door het creëren
vann productieve spanning in de dialoog binnen of tussen deze perspectieven kan subtiel
contingentee handelingskennis worden verkregen (zie figuur 6.7.2). W e onderscheiden
hiertoee drie functies van de dialoog, zeven typen dialoog en drie dialoogvormen.

6.8.16.8.1 Functies van productieve spanning in de dialoog
Unieke,, complexe en dynamische vraagstellingen vergen een voldoende unieke,
complexee en dynamische benadering die recht doet aan het ene geval. Opvattingen
overr hoe dergelijke veranderingen dienen te worden aangepakt kunnen worden verrijkt
doorr impliciete redeneringen (concepten, heuristieken, etc.) te expliciteren en
(eventueell in hun onderlinge samenhang) te toetsen. Naarmate beweringen minder
makkelijkk onderuit te schoffelen zijn, zal de waarschijnlijkheid van de beweringen
toenemenn (de bewering is in elk geval niet gefalsificeerd). Dit is de klassieke (logisch)
positivistischee visie op het verkrijgen van kennis en de functie van de dialoog
daarbinnenn (zie: Lakatos, 1970). De dialoog is gericht op toetsing en weerlegging van
beweringen.. O p wat 'waar' is (Habermas, 1981). Daarnaast kan het voorkomen dat
doorr de uitdaging van de ene bewering door een andere bewering beide opties worden
afgewezenn ten gunste van een (derde) optie van een hogere orde. In termen van
probleemanalysee is men tot vervlechting van alternatieven en tot een rijkere benadering
gekomen.. Dit is het principe van de dialectische ontwikkeling (zie ook: Van de Ven,
2000).. Tenslotte heeft de dialoog een reflectief-generatieve functie. Het verandermodel
geeftt ruimte aan meerdere gezichtspunten, maakt onderliggende patronen in het
veranderdiscourss zichtbaar en ondersteunt het proces van gemeenschappelijke
betekenisgevingg en handeling. 'Dialogic methods often enable participant to escape the
limitationss of the realities with which they enter and, working collaboratively, to
formulatee modes of understanding or action that incorporate multiple inputs' (Gergen &
Tatchenkery,, 2001, p 161). De laatste twee dialogen zijn gericht op was men 'juist'
vindtt (in termen van Habermas) of wat wij 'plausibiliteit' willen noemen.
Behalvee naar functie differentiëren we dialoog verder naar proces en naar inhoud. Het
dialogischh proces wordt ons inziens bepaald door de vorm van de dialoog zoals de
socratischee dialoog, psychoanalytische opvattingen over taal en spreken of dialoog in het

DEE TAAL VAN VERANDERING

kaderr van complexiteits- of chaostheorie (paragraaf 6.9). Een dialoog over de inhoud
kann betrekking hebben op kennisdomeinen, paradigmata, dynamiek, complexiteit en
veranderingsprocessen.. In het navolgende zullen zeven typen (inhoudelijke) dialogen
wordenn behandeld.

6.8.26.8.2 Zeven typen dialoog
Dee dialoog toetst, zoekt naar synthese en naar plausibiliteit van betekenis. Kenmerkend
voorr de dialoog is het gezamenlijke exploratieve karakter (Isaacs, 1999), de generatieve
kwaliteitt (Gergen, 2001) en de reductie van dubbelzinnigheid en gemeenschappelijke
betekenisvormingg (Weick, 1996). Daarin kunnen zoals gezegd in onze opvatting drie
kennisbronnenn een rol spelen: organisatiekundige opvattingen, veranderkundige notities
enn persoonlijke kennis van het cliëntsysteem.
Mogelijkee onderwerpen van een dialoog in veranderingsprocessen zijn: de aanleiding
vann de verandering, de diagnose, veranderingsstrategie, interventiekeuzes, maar ook de
haalbaarheid,, wenselijkheid, verschillen tussen partijen, persoonlijke ervaringen met
strategieënn en dergelijke. Dialogen kunnen zich richten op het verleden (zoals bij de
aanleidingg en de diagnose), maar evenzeer op het heden (dialogen tijdens het
veranderingsproces)) en op de toekomst (zoals dialogen over de veranderingsstrategie,
hett veranderingsplan en dergelijke), op emoties, op feiten, enzovoort.
Beperktee denkkaders werken als een belemmering. O m hierin verandering te brengen,
steltt de dialoog a-priori opvattingen over fundamentele kwesties ter discussie, om
daarnaa gezamenlijk kennis op te bouwen. Dit is niet zozeer een kwestie van
kennisoverdracht,, maar een gezamenlijk onderzoek van achterliggende principes van
gehanteerdee modellen. Is eenmaal een dialoog (samenspraak) verkregen en zijn de
mentalee modellen op elkaar afgestemd, dan kan dieper collectief inzicht in de situatie
wordenn verkregen en wordt gemeenschappelijk handelen mogelijk.
O mm dialogen in een veranderingsproces te kunnen organiseren onderscheiden we zeven
typenn dialogen. De veronderstelling is dat deze dialogen opklimmend in moeilijkheidsgraadd zijn.
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FiguurFiguur 6.8,1 Dialoog binnen een kennisdomein
TypeType 1: Binnen het kennisdomein

Eenn eerste type dialoog is die binnen één bepaald kennisdomein. In het geval van
bijvoorbeeldd de diagnose van een probleemsituatie, kiest men voor de uitwerking van
éénn perspectief, in het bovenstaande voorbeeld (figuur 6.8.1) het perspectief van de
organisatiestructuur,, en stelt men zich de vraag wat de problemen zijn die kunnen
wordenn geconstateerd vanuit het perspectief van dit kennisdomein. Problemen op een
afdelingg kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door overbelasting van de hiërarchie,
onduidelijkee toegevoegde waarde van bepaalde processen, onduidelijke verdeling van
taken,, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het ontbreken van een aantal
essentiëlee procedures, een veelheid van ondoorzichtige procedures, procedures die niet
aansluitenn bij de behoefte van medewerkers of bij de actualiteit en dergelijke.
Enkelee deelnemers aan de dialoog kunnen uiteenzetten waarom zij vinden dat hun
hypothesenn belangrijk zijn om meegenomen te worden in de probleemdiagnose.
Anderenn kunnen het belang van deze hypothesen in het kader van de organisatieproblematiekk betwijfelen of bevragen, maar men dient (in dit type dialoog) binnen het-
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zelfdee kennisdomein te blijven. Een argument kan dan bijvoorbeeld zijn dat het
herdefiniërenn van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet van belang is, in
eenn professionele organisatie met een sterk informele cultuur, omdat behalve wat betreft
dee bevoegdheden, toch niemand zich aan zijn functiebeschrijving houdt. Ook niet als
dezee straks wel 'kloppend' zijn, en dat het daarom beter is om de grootte van de
afdelingenn te beïnvloeden zodat er meer onderlinge communicatie kan plaatsvinden.
Dezee vorm van dialoog zal als weinig problematiserend en als praktisch ervaren worden.
Dee veranderaar zal vooral als expert gezien worden.
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FiguurFiguur 6.8.2 Dialoog tussen kennisdomeinen
TypeType 2: Tussen kennisdomeinen

Bijj de tweede vorm die we onderscheiden, is de productieve spanning geplot in de
dialoogg tussen twee kennisdomeinen maar nog steeds binnen één paradigma (figuur
6.8.2).. Dat kan in hetzelfde voorbeeld een dialoog zijn tussen één partij (persoon,
groep)) die van mening is dat de afdeling verkleind moet worden om meer communicatiee op gang te brengen, en een andere partij die van mening is dat de mede-werkers
vann de afdeling niet voldoende zijn opgeleid om de gewenste communicatie te laten
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plaatsvinden.. De mensen zijn gewend om onder een hiërarchische chef te werken, en
hebbenn nooit geleerd om met elkaar of op een effectieve wijze problemen op te lossen.
Hett verkleinen van een afdeling, maakt communicatie gemakkelijker, maar lost niets op
zolangg een aantal communicatievaardigheden niet verbetert. Daar stelt de andere partij
inn de discussie tegenover dat 'ergens een begin moet worden gemaakt', en in elk geval
dee structurele drempel voor goede onderlinge communicatie moet worden weggenomen,, omdat anders de mensen terugkeren van een opleiding en dan weer in een
veell te grote en onoverzichtelijke groep moeten uitzoeken met wie ze hun
vraagstukkenn moeten bespreken. De dialoog hoeft niet het karakter van een discussie te
hebben.. Men kan ook vragen stellen om verheldering van standpunten te verkrijgen.
Voorbeeldenn zijn: tot welke omvang zou jij de afdeling willen terugbrengen? Wat is de
rangee die tot de mogelijkheden behoort? Wat zijn de consequenties voor het
leiderschap?? Wat bete-kent het voor de taken die men verricht, blijven die hetzelfde,
wordenn ze ruimer, minder ruim? Wat zijn de effecten daarvan op de cultuur? Wat zijn
dee kosten van het verkleinen van afdelingen? Deze vorm van dialoog is moeilijker
vanwegee de ongelijk-soortigheid van analytische kaders die ten opzichte van elkaar niet
goedd te vergelijken zijn (appels en peren). Er zal begrip zijn voor de andere
perspectieven,, maar de onzekerheid neemt erdoor toe (wel juist, minder praktisch). De
veranderaarr zal vooral als beslisser gezien worden in ongelijksoortige vergelijkingen
(Gubaa & Lincoln, 1989).
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FiguurFiguur 6.8.3 Dialoog tussen paradigmata
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TypeType 3/4: Tussen paradigmata

Dee derde en vierde vorm is de dialoog tussen paradigmata, maar binnen één
kennisdomeinn (3' vorm) of tussen kennisdomeinen (4 vorm) (zie figuur 6.8.3). In de
bovenstaandee figuur is de spanning getekend tussen de opvatting dat de afdelingen
verkleindd moeten worden en iemand die van mening is dat het vooral aan
zelforganiserendd of —zelfsturend vermogen in de cultuur van de organisatie ontbreekt.
Menn is niet in staat om de juiste prioriteiten in het werk te stellen, niet bestand tegen de
groeiendee vraag naar complexere producten, stelt zich afwachtend en vermijdend op, is
niett aanspreekbaar op resultaten en maar vindt wel dat men zich met alle andere zaken
vann anderen kan en mag bemoeien. Als deze mentaliteit niet ter discussie staat en wordt
omgevormd,, heeft het geen zin om structurele organisatieveranderingen door te
voeren. .
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FiguurFiguur 6.8.4 Eenvoudige dynamische dialoog

Freeze

INTEGRAALL MANAGEMENT VAN UNIEKE, COMPLEXE EN DYNAMISCHE
VERANDERINGSPROCESSEN N

Gaatt het bij de dialoog tussen kennisgebieden binnen één paradigma om verschil in
inzichtenn maar met een zelfde paradigmatisch vertrekpunt, bij de dialoog tussen de
verschillendee paradigmata gaat het vaak om een verschil in stijl en waarden tussen de
deelnemerss van het veranderingsteam. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het
stijlverschill in de communicatie minder afstandelijk en emotioneler wordt beleefd (zie
hoofdstukk 3). Dit stelt dus hogere eisen aan het veranderteam in termen van
empathisch,, vermogen, bereidheid om te luisteren, lerend vermogen en dergelijke (zie
paragraaff 5.4.6). De dialoog wordt als moeilijker (onoplosbaarder) ervaren: sprekers
komenn uit andere werelden, hebben moeite met elkaar te verstaan, voelen zich
verwarderr naarmate men meer probeert de kloof te overbruggen. Weerstand ligt op de
loer.. De veranderaar zal vooral als procesexpert worden gezien.
TypeType 5: Eenvoudige dynamische analyse
Hett vijfde type (eenvoudige dynamische) dialoog heeft een tijddimensie in zich. De
dynamischee dialoog richt zich op veronderstelde samenhang en causaliteit: welke
interventiess zijn beïnvloed door of van invloed op andere interventies (zie figuur 6.8.4).
Stel,, in het bovenstaande geval heeft men besloten om te starten met het ontwerp van
eenn aantal opleidingsprogramma's voor het organisatieveranderingtraject (A). Vrijwel
parallell aan deze activiteit is men gestart met een workshop waarin de afdeling het
strategischh beleid gezamenlijk onder de loep heeft genomen (B). O p basis van deze
inzichtenn (uit het opleidingsplan en de strategische sessie) heeft men een voorstel gedaan
richtingg het management om de taken en verantwoordelijkheden voor een aantal
processtappenn in het primaire proces anders te regelen. Deze wijziging in
verantwoordelijkhedenn
kan
vervolgens
worden
ondersteund
door
het
opleidingsprogrammaa (C->A). O p deze wijze is een eenvoudige (overzichtelijke)
dynamischee analyse verkregen over de onderlinge samenhang tussen deze elementen
mett beoogde versterkingen en neutraliserende effecten. Dynamische inzichten zijn
inzichtelijkerr naarmate ze binnen minder kennisdomeinen en paradigmata plaatsvinden.
Dee veranderaar zal hier vooral als veranderexpert worden gezien.
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FiguurFiguur 6.8.5 Complexe dynamische dialoog
TypeType 6: Complexe dynamische analyses

Hett zesde type dialoog behandelt de complexere dynamiek in het veranderingsproces.
Hett bouwt voort op de vraag als interventie A en B in een eerder stadium worden
genomen,, wat daarvan het effect op C is of kan zijn. In sommige gevallen hebben deze
ingrepenn reeds plaatsgevonden en is bekend tot welke effecten dit heeft geleid. In
anderee gevallen is er sprake van een toekomstverkenning waarin het veranderteam zich
bijvoorbeeldd afvraagt of met interventie A en B voldoende basis is gelegd voor het
uitvoerenn van interventie C. Vervolgens kan men zich bijvoorbeeld afvragen wat de
variabelenn zijn die vooraf zijn gegaan (aan A, B en C) (hier is dat D) en wat de invloed
vann het totaal is op toekomstige variabelen (hier E). Het gaat erom in dit type dialoog
patronenn te leren voorzien ofte leren herkennen. Daarbij kunnen de variabelen en hun
onderlingee relatie echter aan verandering onderhevig zijn (A wordt tenietgedaan, B
raaktt versterkt, etc).
Dee mate van dynamiek kan variëren met het aantal variabelen, de complexiteit van deze
variabelen,, hun onderlinge wisselwerking en de veranderlijkheid van de variabelen.
Indienn een groot aantal, complexe en veranderlijke variabelen met veel onderlinge
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wisselwerkingg in het geding is, zal het veranderingsverloop chaotischer zijn en de
analyseerbaarheidd en voorspelbaarheid geringer. Het spreekt voor zich dat deze dialoog
eenn grote mate van ambiguïteit met zich meebrengt en dat de kwaliteit van de
persoonlijkee inschattingen sterk wisselend kan zijn. De dialoog wordt ons inziens nog
verderr bemoeilijkt naarmate meerdere kennisgebieden en paradigmata betrokken zijn,
zoalss in bovenstaande figuur (figuur 6.8.5) is weergegeven.
Hett managen van zulke veranderingen bestaat uit het verkrijgen van inzicht in patronen
inn het ontvouwingproces. Men tracht de complexiteit en spontane dynamiek van het
process te begrijpen door in de chaos regelmatigheden te herkennen. Dat verlegt het
accentt van veranderingsmanagement van planmatig handelen, naar het zorgvuldig en
onbevooroordeeldd waarnemen en interpreteren van consequenties van bewuste
gepleegdee interventies, spontane processen en hun onderlinge interactie in de praktijk.
Hett managen van complexe en dynamische veranderingen is daarmee vooral een
leerproces.. De veranderaar zal als één van de deelnemers van het proces worden
betiteld. .
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FiguurFiguur 6.8.6 Dialoog met het lege veld
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TypeType 7: Dialoog met het onbekende: het lege veld
Hett zevende en tevens laatste type dialoog dat we onderscheiden is de dialoog met het
'legee veld' (figuur 6.8.6). Dit is de dialoog met het onbekende of het 'onbewuste'
(Lacan,, 1966). Het lege veld is het veld dat buiten het cognitieve, praktische en/of
emotionelee bereik van betrokkenen in het veranderingsproces ligt. Waarover men niet
inn staat is zich een beeld te vormen, dat (deels) buiten de taal van betrokkenen ligt. Een
veranderingsteamm heeft bijvoorbeeld gekozen voor 'opleidingen' als oplossing voor een
cultuurprobleem.. In deze opleidingen dient een aantal werknemers van 'attitude te
veranderen'.. Deze 'opleidingen' kunnen ongetwijfeld een belangrijke bijdrage leveren
aann de oplossing van de attitude- of cultuurproblematiek, maar de vraag kan ook
wordenn gesteld welke interventies men zou kiezen indien voor een ontwikkelingsbenaderingg van het probleem zou worden gekozen? Tot welke interventies en aanpak
zouu dat kunnen leiden?
Inn ons voorbeeld kan het team geen antwoord op deze vraag geven (leeg veld) omdat
menn niet beschikt over parate kennis op dit terrein, omdat men geen affiniteit heeft met
andersoortigee interventies ('we willen geen 'sensitivity-trainingen') of anderszins. Op dat
momentt kan een dialoog worden gestart om bijvoorbeeld te verkennen wat (wel)
passendee mogelijkheden zouden kunnen zijn. Er wordt opnieuw teruggegrepen op de
uitgangspuntenn van de ontwikkelingsbenadering, en gezocht naar problemen en
oplossingenn in deze specifieke situatie. In deze dialoog construeert men een (meer)
gedeeldee visie over 'het attitudeprobleem', worden 'nieuwe' interventies verkend en
onderzoektt en toetst men de eigen en eikaars referentiekaders. Dialogen met het lege
veldd komen regelmatig voor bij vragen als: 'Hoe krijg ik een visie die motiveert?' of
'Hoee kom ik tot zelforganiserende teams? Hoe kan ik de afhankelijkheid van de
medewerkerss reduceren? (Sterke) weerstand in de vorm van bijvoorbeeld devaluaties,
splitsing,, rationalisaties kunnen een rol spelen bij dit type dialoog (Van den
Nieuwenhof,, 2002). De veranderaar zal naarmate weerstand meer speelt, een meer
faciliterendee respectievelijk meer 'modellerende' en 'therapeutische' rol innemen (Van
denn Nieuwenhof, 2002).

6.8.36.8.3 Samenvatting en kritische reflectie
Inn een dialoog kan men gebruik maken van eikaars ervaring, zienswijze en kennis om
tott een rijkere en contextgerelateerde benadering van de verandering te komen.
Dialoogg kan gericht zijn op het bevestigen of falsificeren van uitspraken, op dialectische
ontwikkelingg of op verdieping en gemeenschappelijke betekenisgeving van
betrokkenenn in het veranderings-proces (de drie functies van de dialoog). Daarin spelen
driee vormen van kennis een rol: organisatiekundige kennis, veranderkundige noties en
organisatie-- en persoonsgebonden heuristieken. Onderwerpen van dialoog zijn
bijvoorbeeldd de aanleiding van de verandering, de diagnose, veranderingsstrategie, inter-
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ventiekeuzes,, de haalbaarheid, macht, sociale verhoudingen, persoonlijke ervaringen, et
cetera. .
Beperktee denkkaders werken belemmerend op de vormgeving van het veranderingsproces.. O m hierin verandering te brengen, stelt de dialoog a-priori opvattingen over
fundamentelee kwesties ter discussie, om daarna gezamenlijk handelingskennis op te
bouwenn voor het ene geval. Daarbij richt de dialoog zich in onze visie op de (de-)
constructiee van 'de taal van verandering' door middel van productieve spanning. We
hebbenn zeven typen dialoog onderscheiden, in oplopende moeilijkheidsgraad. Dialogen
binnenn kennisdomeinen, tussen kennisdomeinen, binnen en tussen paradigmata,
eenvoudigee en complexe dynamische analyses en de dialoog met het lege veld. De rol
vann de veranderaar varieert in deze dialogen van inhoudelijke expert tot
procesbegeleiderr en van buitenstaander tot participant in het veranderings-proces bij
dynamischee en complexe veranderingsprocessen.
Eenn van de constateringen in deze studie is dat complexe, dynamische veranderingen
vormm dienen te krijgen in een team (of teams) van betrokkenen. Deze teams hebben als
taakk het object van verandering, de context van de verandering en de mentale modellen
vann de betrokkenen met elkaar in verband te brengen. De inrichting van een unieke,
complexee en dynamische verandering is daarmee een gezamenlijk leerproces en proces
vann co-creatie. Context, verandering en veranderaars zijn in complexe dynamische
situatiess onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De rol van de veranderingsmanager is
voorall gericht op het onbevooroordeeld waarnemen van signalen, het duiden van
patronenn en het bevorderen van leerprocessen van deelnemers. Is eenmaal een dialoog
verkregenn en zijn de mentale modellen op elkaar afgestemd, dan kan dieper collectief
inzichtt in de situatie worden verkregen en kan de vereiste complexiteit worden bereikt.

6.99 Vormen van dialoog: de rol van de verandermanager
Dee rol van de veranderaar bestaat uit het creëren en faciliteren van optimale condities
voorr het veranderingsproces. In het licht van onze analyse kan worden gezegd dat de
veranderaarr in unieke, complexe en dynamische processen moet toestaan dat
meervoudigee perspectieven en productieve spanning de complexiteit vergroten (het
principee van de vereiste complexiteit) waardoor een voldoende rijke benadering kan
wordenn geconstrueerd. In sommige gevallen is de dynamiek van vraagstukken zo groot
datt interventies minder in detail kunnen worden uitgewerkt, maar meteen in de
praktijkk moeten worden gebracht. Niet als 'de' oplossing maar als een experiment om
dee waarde van de hypothese te toetsen en tevens de omgeving te beïnvloeden. De
volgendee stap is dat het team nauwkeurig observeert en reflecteert op het experiment,
waarbijj men zich afvraagt hoe de hypotheses en waarneembare data in het kader van
hett experiment geduid (begrepen) moeten worden. Bij louter complexe vraagstukken
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(zonderr hoge dynamiek) heeft men meer tijd om het juiste' antwoord te vinden op de
probleemsituatie.. Deelnemers laten al hun kennis, ervaring en creativiteit los op de
geselecteerdee probleemsituatie om in tweede instantie uit de veelheid van ideeën en
informatiee bruikbare ingrediënten te combineren waarmee het merendeel van de
probleemmanifestatiess afdoende kan worden geadresseerd. Consensusvorming en
onderhandelingg spelen daarbij een belangrijke rol. Bij complexe én dynamische
vraagstukken,, is de veranderaar zich ervan bewust dat:
-- élke vorm van actie, ook het uitblijven van acties, de probleemsituatie kan beïnvloeden.. Acties beïnvloeden het probleemveld. De omgeving evalueert mee met wat het
teamm doet.
-- acties die men onderneemt sterk tijd- en contextafhankelijk zijn. Wat op moment X
opp plaats Y een waardevolle ingreep is, hoeft dat enige tijd later of op een andere plaats
niett meer te zijn. De omgeving kan in tussentijd dusdanig zijn veranderd, dat
vasthoudenn aan een eertijds succesvolle lijn nu wellicht averechtse gevolgen kan
hebben. .
-- de 'halfwaardetijd' van kennis en inzichten in deze situaties (veel) korter is, en het
veranderingsteamm zich 'bescheidener' dient op te stellen (Homan, 2001).
-- antwoorden worden tastender, tentatiever gezocht in de redelijk snelle cycli van
interventie,, reflecties, bijstellingen, interventie.
Ditt soms graduele, soms fundamentele onderscheid tussen complexe, dynamische en
complexee én dynamische vraagstukken zal hieronder worden uitgewerkt naar de rol van
dee veranderaar en het proces van betekenisgeving van de verandering. We zullen
daartoee eerst ingaan op klassieke en moderne (socratische) dialoogvormen. Daarna
zullenn we een psychoanalytisch referentiekader introduceren om de rol van taal en
weerstandd in het constructieproces verder toe te lichten. Als derde laatste invalshoek
zullenn we een aantal groepsdynamische aspecten beschrijven in relatie tot het
veranderingsprocess als een collectief leerproces en zingevingproces in de context van
'de'' complexiteits- en chaostheorie.

6.9.16.9.1 Socratische dialoog
Socratess was van mening dat wij, alvorens iets te kunnen leren, eerst moeten weten dat
wee iets denken te weten, dat we niet werkelijk weten. We hanteren bij complexe
vraagstellingenn een samenstel van ideeën en opvattingen dat vol zit met tegenstrijdigheden,, inconsistenties, vervormingen. Het eerste dat Socrates probeerde was deze
inconsistentiee aan het licht te brengen om aan te tonen dat de gebruikelijke ideeën niet
toerijkendd zijn om een vraag op een fundamenteler niveau te beantwoorden. Socrates
ondervraagtt iemand over een onderwerp, expliciteert diens kennis, zet vervolgens zijn
uitsprakenn naast elkaar en laat zien dat zij in feite in strijd zijn met elkaar. Dit is de
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elenchuss in de dialoog, dat letterlijk 'weerlegging' of 'beschaming' betekent. Het is de
ondergravingg van de onjuiste mening. Het destructieve, deconstructieve deel van het
socratischh proces. Pas als iemand in beschaming is gebracht en beseft dat hij eigenlijk
onwetendd is, ontstaat de mogelijkheid de vraag op een dieper niveau te onderzoeken.30
Hett tweede gedeelte, de maieutiek, is het constructieve deel, gericht op de vorming van
dee juiste mening. Socrates veronderstelde dat de juiste mening, de gezochte kennis, op
ongearticuleerdee wijze al in ons aanwezig is. De kunst van het vraaggesprek is iemand
bewustt te maken van die reeds aanwezige kennis. In een socratisch gesprek wordt geen
kenniss overgedragen, maar slechts vragen gesteld, waardoor inzichten zich
ontwikkelen.. Bij de ontwikkeling van kennis gaat het om 'praktische wijsheid'
(phronèsis)) en niet om theoretische kennis (epistèmè). Phronèsis is gericht op praktisch
handelenn in ambigue situaties (Jonsen & Toulmin, 1988).32 Praktische kennis is
contextgebondenn en kent aan de toevallige ingrediënten van een situatie meer waarde
enn gezag toe dan aan algemene principes (Nussbaum, 1986, p 300).33 Zulke kennis is
'perceptueel'' van aard. O m een handelwijze te kunnen kiezen, moet men 'in
confrontatiee met de situatie zelf de relevante details van de situatie kunnen
onderscheiden.. Er zijn te veel details, te veel eigenaardigheden, te veel uitzonderlijke
aspectenn om een algemene regel te kunnen toepassen. Pas in een later stadium, wanneer
hett beeld van de feiten completer wordt, kan een reductie van complexiteit
plaatsvindenn door de onderliggende conceptuele structuur eruit te destilleren. Dat
betekentt dat veranderaars erop gericht moeten zijn een veelheid aan detailinformatie
aann het oppervlak te krijgen en het oog voor de subtiliteiten van de ervaringen te
vergroten.. Een socratisch onderzoek is erop gericht de collectieve waarnemingen van
dee situatie te verfijnen. Phronèsis is de reflectie op een situatie met de vraag wat een
concreett persoon met praktische wijsheid in die situatie zou doen.
StappenStappen in de dialoog
Dee taak van de veranderaar is die van ondervrager, uidokker, toetser, onderzoeker.
Socratischee gesprekken zijn gericht op het onderzoeken van (impliciete) mentale kaders,
schemata,, paradigmata, heuristieken, routines, handelwijzen die worden gebruikt bij het
oplossenn van veranderingsvraagstukken. 'In een Socratisch gesprek wordt de geldigheid
vann cognities (..) overtuigingen, denkgewoontes en uitgangspunten onder de loep
genomen'' (Kessels, 1999, p 139). Doel is om na het blootleggen van wat men denkt te
weten,, maar niet werkelijk weet te komen tot opbouw van wat men wérkelijk weet.
Dee hoofdlijn van deze dialoog verloopt langs de volgende stappen:
1.. Wat is de fundamentele vraag die besproken gaat worden? 2. Welke concrete,
eenvoudigee voorbeelden uit de eigen praktijk zijn er te geven waaraan men een oordeel
verbindtt of handelend heeft opgetreden? 3. Wat is de kembewering uit het
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oordeel/beweringg of de handeling? Wat is het verband tussen de uitgangsvraag, de
voorbeeldenn en de bewering? Wat zijn de rechtvaardigingen van de bewering in de
vormm van 4. algemene verklarende regels of 5. onderliggende principes en waarden.
Daarnaa wordt de hele beweging herhaald, maar nu vanuit alternatieve gezichtpunten.
Alss we het nu eens vanuit de optiek van X of Y bekijken, wat zou u doen als u Z was?
Watt zou een wijs man doen in deze omstandigheden? O p deze manier worden
verschillendee uitspraken naast elkaar gezet en tegenstrijdige punten opgespoord. Van
belangg hierbij is dat het proces voldoende 'traag' verloopt om op diverse 'details' te
kunnenn inspelen en voldoende beweringen te kunnen genereren (Isaacs, 1999).
Ookk bij het onderzoek naar veranderingsvragen is dit proces van toepassing. Stel dat
menn het organisatieprobleem definieert als een samenwerkingsprobleem. Wat zijn
daarvann dan concrete voorbeelden? Wat is de kern van die voorbeelden? Is dat
onduidelijkheidd in de opdrachtverlening? De wijze van leidinggeven? Het tekort aan
kennis?? Is het een attitudekwestie? Gebrek aan structuur? En is het dan nog wel een
samenwerkingsprobleemm te noemen? Wat is het verband tussen bijvoorbeeld het
kennistekortt (kernbewering) en de gegeven voorbeelden? Is dat de grote achterstand in
opleidingen,, het sterk gewijzigd takenpakket, het gebrek aan budget? En wat zijn de
principess die hieraan ten grondslag liggen: investeert de organisatie onvoldoende in
toekomstigee opleidingen? Zijn de opleidingen verkeerd vormgegeven (te weinig
strategischh georiënteerd)?
ModerneModerne varianten: 'dialoog als zijnswijze'
Modernee vormen van dialoog leggen niet zozeer de nadruk op elenchus en retorische
technieken,, maar doen meer een appèl op de juiste attitude en gedrag van deelnemers
aann een dialoog. De overeenkomst met de klassieke werkwijze is dat in de dialoog eerst
dee mentale kaders (schemata, onderliggende principes, e.d) ter discussie worden gesteld
omm vervolgens een rijkere en meer consistente kijk op de werkelijkheid op te bouwen.
Dee identificatie met standpunten van anderen, speelt daarin een centrale rol. In de
huidigee dialoogpraktijken worden veel groepsdynamische en (groeps-)therapeutische
inzichtenn toegepast. Zo onderscheidt Isaacs (1999) vier gedragingen om tot dialoog te
komenn en schetst hij de groepsdynamische ontwikkelingsstadia van een team dat de
dialoogg hanteert. De gedragingen die hij noemt zijn luisteren, respect tonen, uitstellen
enn 'voicing' (zich uitspreken).
Bijj luisteren gaat het erom zich bewust te zijn van de eigen mentale modellen waarmee
dee waarneming wordt gefilterd (Bögels & Van Oppen, 1999). In onze waarnemingen
liggenn accenten en oordelen vervat die andere waarnemingen uitsluiten. Vragen zijn
veelall vermomde opvattingen. 'We tend to seek evidence that we are right and avoid
evidencee that we are wrong' (Isaacs, 1999, p 95). Onze opvattingen sturen ons gedrag
enn confirmeren en creëren onze wereld. Vandaar dat Isaacs ervoor pleit een patroon te
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ontdekkenn in onze waarnemingswijze en andere wijze van waarnemen toe te staan.
Concreett kan dit door perspectieven van anderen in een dialoog over te nemen.
Daarvoorr dient men anderen wel te respecteren, het tweede principe van Isaacs. Als
menn niet opnieuw naar of vanuit de ander kijkt (re-specere), leert men diens
beweegredenen,, opvattingen en dergelijke nooit kennen, maar ziet men hooguit de
eigenn mening bevestigd. Dit betekent echter dat men de spanning (onzekerheid) die
afwijkendee meningen, opvattingen en dergelijke teweegbrengen, moet kunnen
verdragenn en moet kunnen opschorten (het derde principe). 'Suspension (is) the art of
looseningg our grip and gaining perspective' (Isaacs, 1999, p 135). Door een stapje terug
tee doen en de eigen gedachten te registreren, kan men inzicht krijgen in onderliggende
regelss en verborgen bestuurders. De laatste attitude om tot dialoog te komen, noemt
Isaacss 'voicing', letterlijk: stem geven. Veel van wat wordt gedacht, durft men niet te
uiten.. 'In every work of genius we recognize our own rejected thoughts' (Emerson, in:
Isaacs,, 1999, p 163). In veel gevallen geven we geen woorden aan gedachten,
ervaringen,, gevoelens die we werkelijk hebben, maar geven we de voorkeur aan andere
gedachten.. De combinatie met de andere gedragingen impliceert dat 'vrijelijk spreken'
hierr niet betekent dat men 'alles moeten mogen zeggen'.
VerbondenheidVerbondenheid en stadia in groepsvorming
Dialoogg creëert een situatie van 'flow' of een generatieve dialoog (Isaacs, 1999; Gergen
2001)) waarin informatie snel rond zingt (Homan, 2001) en waarin men zich zinvol
verbondenn voelt met een groter geheel. De ontwikkeling van een dialoog gaat echter
niett vanzelf. Daarvoor dienen groepen een aantal stadia te doorlopen. Groepen zijn
vaakk struikelend (Bettenhausen & Murnigham, 1985) of gevangen in 'defensive
routines'' (Argyris, 1974, 1992, 2000) waardoor leerprocessen substantieel worden
verhinderd.. Groepsontwikkeling wordt door Stock-Whitaker & Lieberman (1980)
gedefinieerdd als een proces waarbij in een groep in eerste instantie veel restrictieve,
geslotenn oplossingen bestaan (die angstreducerend fungeren) om allengs meer
ruimtescheppende,, open oplossingen te ontdekken (in: Homan, 2001). Barrières die
dergelijkee transities verhinderen zijn volgens Gersick: niet buiten bestaande kaders
kunnenn denken en handelen (cognitieve barrières), angst om fouten te maken
(motivationelee barrières), verplichtingen aan derden en voordelen van de status-quo
(idem,, p 127).
Stadiaa in de groepsontwikkeling die Kantor (2001) noemt zijn: 1. Beleefdheid, 2.
Doorbraak,, 3. Onderzoek en 4. Flow. In het eerste stadium volgen de groepsleden de
regels:: 'rules governing the whole are primary and more important than what any one
individuall wants' (Isaacs, 1999, p 259). Het accent ligt op het formuleren van acties en
richtingg geven. Afwezigheid daarvan is problematisch. Tijd is beperkend en beperkt. In
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hett tweede stadium volgt teleurstelling: de dialoog brengt niet wat men ervan verwacht.
Menn voelt onmacht en realiseert zich dat dialoog niet 'maakbaar' is. Men begint te
zeggenn wat men denkt, en -vaak- wie wat mag zeggen. Er wordt gepraat, gedacht en
gehandeldd in termen van opposities, conflicten en tegenstellingen. Dominante emoties
zijnn woede en frustratie. De uitdaging is erin gelegen de betekenis van de spanning te
veranderen.. Veel groepen komen echter niet verder dan dit punt en vallen weer terug
inn beleefdheid. Transitie vindt plaats als men het standpunt van de ander kan
onderkennen,, zonder de eigen stabiliteit te verhezen. In het derde stadium stopt men
'voorr de groep te praten'. Persoonlijke ervaringen treden op de voorgrond. Men
ontdektt dat een groter geheel zich ontvouwt in de communicatie. Men raakt verrast.
Stiltess zijn nadenkend. Men begint de eigen assumpties te onderzoeken en de regels
waaraann men zich onderworpen voelde (reflective dialogue). Verschillende standpunten
enn perspectieven kunnen worden ingebracht, er is geen noodzaak om te reageren of
overeenstemmingg te bereiken. 'Ideas tend to flow freely, often grounded in the fact that
peoplee are now speaking for themselves' (Isaacs, 1999, p 273). In het vierde stadium
komenn nieuwe mogelijkheden aan het oppervlak, radicale tegenstellingen kunnen naast
elkaarr bestaan, deelnemers ervaren een collectieve flow: wat de een denkt, kan door de
anderr worden verwoord (generative dialogue). Stilte wordt als inzichtgevend ervaren.
Tijdd heeft zijn grip verloren. Isaacs voegt daaraan toe dat terugkeer van deze
piekervaringg naar de fase van beleefdheid onvermijdelijk is en een verplichting met zich
meebrengt.. 'Many of the ancient myths picture the return as a kind of responsibility, a
requirementt to bring new insights into the life of the community' (Isaacs, 1999, p 287).
Naarmatee de communicatie meer gecodificeerd is, is de dialoog toegankelijker voor
anderen.. Regels zijn de meest gecodificeerde vorm van inzichten over het organiseren
vann veranderingsprocessen. De dialoog beperkt zich niet tot actoren die een gedeelde
'context'' hebben, maar staat open voor iedereen die in de gelegenheid is bij te dragen
aann de dialoog. Dialoog over principes is voorbehouden aan een selecte groep van
actoren.. Deze groep heeft intensief contact en een hoge mate van relationele
verstrengelingg (Wierdsma, 1999, p 107). Daarbij is het doel niet gelegen in de
relationelee kwaliteit van de dialoog, maar in het feit dat deze inzichten en handvatten
biedtt die bruikbaar kunnen zijn om het veranderingsproces vorm te geven.
RolRol van de veranderaar
Eenn facilitator heeft per fase verschillende rollen: In de eerste fase wordt de status-quo
uitgedaagd.. De facilitator luistert naar alle afzonderlijke perspectieven, vraagt naar
verderee detaillering, men wordt uitgenodigd hardop te dromen, tegenstellingen worden
gelegitimeerd,, maar tegelijk worden deelnemers gevraagd hun oordelen uit te stellen. In
dee tweede fase komen tegenstellingen en conflicten aan het oppervlak. De veranderaar
zoektt en benoemt de onderliggende structuur van het conflict en probeert tegen-
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stellingenn op deze noemer(s) te verenigen. In het derde stadium reflecteren deelnemers
opp hun eigen rol en bijdrage (in plaats van die van anderen). De veranderaar heeft hier
eenn participatieve rol. De valkuil is dat (sommige) individuele bijdragen geïdealiseerd
wordenn ('speciaal', 'eigenstandig'), wat de dialoog (fluïde staat) niet ten goede komt. In
dee laatste fase is de veranderaar ondersteunend: 'It is intended to provide for the need of
otherss in the team or group, or as a group seeks to discover what can best provide for
others'' (Isaacs, 1999, p 298). De veranderaar ondersteunt wat deelnemers hebben
geleerdd en de acties die daaruit voortkomen en die voor iedereen geldig zijn.

6.9.26.9.2 Psychoanalyse, taal en linguïstiek
Err zijn (tenminste) twee goede redenen om de psychoanalyse te betrekken op de
dialoogg in een veranderingsproces. De eerste reden is om te kunnen aangeven op welke
wijzee het individu (de deelnemer aan het veranderingsproces) zich verhoudt tot De Taal
vann Verandering (de 'symbolische orde'). De tweede, meer bekende reden, is om aan te
gevenn op welke wijze deelnemers met weerstand ('defensive routines', 'Abwehr')
kunnenn reageren op situaties van psychologische destabilisatie. De rol en functie van
afweerr in veranderingsprocessen zijn reeds uitgebreid behandeld in het derde hoofdstuk
vann deze studie en daar gaan wij nu niet verder op in (zie ook: Van den Nieuwenhof,
2002).. Beperken wij ons hier tot de eerste reden, namelijk het verband tussen het
(kennenn van het) individu en de cruciale rol van de taal.
Hett is met name Jacques Lacan geweest die het spreken in de analyse heeft gekoppeld
aann een taaltheorie (i.e. de linguïstiek).36 De analyse is volgens Freud een 'Austausch von
Worten'' of een 'talking cure' zoals één van zijn patiënten het noemde (Freud, 1983).
Dee analysant vertelt zonder terughoudendheid wat in hem opkomt (eerste grondregel
vann de psychoanalyse) en de analist zoekt naar de verborgen betekenis. Volgens Lacan
zijnn symptomen (net als dromen, versprekingen, grappen) manifestaties van het
onbewuste,, en hebben de structuur van een taal (langue). Als we de parallel trekken met
organisatieveranderingg dan betekent dit dat we organisatieproblemen opvatten als
'symptomen'' (als een verlangen naar verandering), dat dit symptoom de structuur heeft
vann een taal en dat het verwijst naar een onderliggende, onbekende (onbewuste)
structuurr (Schokker & Schokker, 2000). W e weten dat aan het symptoom een structuur
tenn grondslag ligt, maar kennen deze niet.37 Volgens de psychoanalyse is er dus geen
directee relatie tussen symptoom en het onbewuste (zoals bijvoorbeeld Jung
veronderstelde).. Een symptoom is meervoudig gedetermineerd en met de onthulling
vann bepaalde betekenissen worden tegelijkertijd andere betekenissen verhuld. Als
bijvoorbeeldd wordt aangenomen dat het organisatieprobleem wordt veroorzaakt door
dee leidinggevende kwaliteiten van het management, dan rijst de vraag om welke
managerss het gaat of welke kwaliteiten dit dan zijn en raken met de beantwoording van
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dezee vragen andere betekenissen meer op de achtergrond of komen in het geheel niet

meerr op de voorgrond.
Dee meervoudige determinering van symptomen kan volgens Lacan worden begrepen
aann de hand van de mechanismen van verdichting (Verdichtung) en verschuiving
(Verschiebung).(Verschiebung). Verdichting verwijst naar het gegeven dat de symptoommanifest
eenn compacte vorm een breder onderliggende organisatieproblematiek omvat. Het
sym-ptoomm is een metafoor voor een algemene problematiek (zoals een droom of
psycho-somatiekk bij een patiënt). De verschuiving is erin gelegen dat achter elke
betekeniss of uideg van het probleem een andere betekenis of uideg schuilgaat,
waarachterr weer een andere betekenis of uideg schuilgaat, enzovoort. In linguïstische
termenn werken verschuivingen als metonymie, en verdichtingen als metaforen.
Verschuivingenn en verdichtingen zijn volgens Lacan geen toevallige vervormingen van
probleem-manifestaties,, maar kenmerkend voor de structuur van het onbewuste (i.e. de
eindelozee verzameling van mogelijke betekenissen). Dat bijvoorbeeld juist
'samenwerking'' en 'gebrek aan vernieuwing' (en niet 'klantgerichtheid') problematisch
zijnn voor deze organisatie, is niet toevallig, maar typerend voor deze organisatie. Het
verwijstt naar een onderliggend patroon. Blijft in het symptoom de betekenis nog in het
systeemm (het individu, de groep, de organisatie) opgesloten, in het woord krijgt de
betekeniss een universeel karakter. De universele vorm van de taal, zorgt ervoor dat de
onbewustee inhouden een vorm krijgen die verstaanbaar is (Moyaert, 1981, p 39).
TaalTaal en betekenis in een context
Volgenss Lacan kan, met het idioom van De Saussure, de Freudiaanse verhouding tussen
symptoomm en onbewuste (tussen het probleem en onderliggende structuur), worden
weergegevenn door de verhouding tussen een betekenaar (S, signifiant) en het
betekendee (s, signifié). In deze formule (S/s) accentueert Lacan met de kapitale S het
primaatt van de betekenaar (het taalsysteem) ten opzichte van de betekenis (Schokker en
Schokker,, 2000). Taal is geen functie van het sprekend subject, maar gaat eraan vooraf.4'
Voorr elk menselijk denken bestaat een weten, een systeem (De Wolf, 1998). Lacan
volgtt hier De Saussure die aangeeft dat een term slechts als relatie fungeert, dat wil
zeggen:: als hij verschilt van of in oppositie staat tot een andere term (Mooij, 1983, 57).
Dee betekenis van een term, krijgt pas gestalte in een context en varieert met de context
(Mooij,, 1983, p 67). Wordt een term in verband gebracht met andere termen dan
aanvankelijkk geschiedde, dan licht ook een andere betekenis op.4 Dit is tevens de
betekeniss van de subtiele contingentie zoals wij die eerder benoemden. Door de
confrontatiee met andere termen (door de introductie van productieve spanning) in een
specifiekee context te laten plaatsvinden, krijgt een term (het perspectief, de
benaderingswijze,, de interventie) de situationele of specifieke betekenis waarnaar de
veranderaarr op zoek is.
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Ditt is wat we bedoelden toen we beweerden dat een enkelvoudig begrip als
'verandering'' of 'strategie* geen zelfstandige betekenis heeft (zie paragraaf 6.3). Als een
organisatiee bijvoorbeeld aangeeft een 'samenwerkingsprobleem* te hebben, is
'samenwerking'' een 'leeg begrip', wat pas betekenis krijgt door bijvoorbeeld de
afwezigheidd van een samenwerkingsprobleem voordien. Lacan spreekt hier van een
'parolee vide'. Wat het samenwerkingsprobleem 'op zich' inhoudt, is onduidelijk. In
linguïstischee termen zegt men dat het betekende niet onmiddellijk kan worden afgeleid
uitt een betekenaar. 'De fundamentele onbepaaldheid van het betekende is het gevolg
vann het feit dat er geen eigenlijke (en dus ook geen oneigenlijke) betekenis bestaat. De
betekeniss komt tot stand via de differentiële aaneenschakeling van betekenaars die
principieell eindeloos is, omdat ze nooit een vaste betekenis kan tegenkomen' (Moyaert,
1981;; Bergson, 1911). Het 'samenwerkingsprobleem' in ons voorbeeld krijgt slechts
betekeniss door een verschil te accentueren. En dat kan slechts door er andere termen
aann toe te voegen: Tussen wie? Sinds wanneer? In welk opzicht? In welke vorm?
Waarover?? In het integraal organisatieveranderingmodel kan het geheel van metonymie
opp
het
terrein
van
'samenwerking'
worden
gesitueerd
in
de
zes
organisatieveranderkundigee categorieën (tabel 6.5.1). Ook een metaforische
representatiee ('de samenwerking verloopt stroef), kan de betekenis van het probleem
(tijdelijk)) fixeren, maar onvermijdelijk volgt dan de vraag: 'Wat is er dan met de
samenwerkingg aan de hand?' waarmee de fixatie onderuit wordt gehaald en een
'eindeloos'' verglijden ontstaat door de opvolging van betekenaars en metonymie uit de
organisatieveranderkundigee categorieën.44
HetHet onbewuste: de taal van de Ander
Hett lege begrip 'samenwerkingsprobleem' wordt in ons model dus 'vertaald' in
strategische,, organisatorische en culturele aspecten, die, door, maar ook ondanks, het
gehanteerdee paradigma, in talloze bewoordingen kunnen worden weergegeven, en die
elkk de veronderstelde samenwerkingsproblematiek anders benoemen: medewerkers
hebbenn geen richting, de coördinatie deugt niet, het botert niet tussen de afdelingen, er
iss geen sturingssystematiek, e t c . Hierdoor ontstaat een veelheid van invalshoeken en
verhalen,, waarmee de deelnemer aan het veranderingsproces zich kan (laten) verstaan.
Lacann noemde deze veelheid van mogelijke opvattingen en verhalen 'Ie discours de 1
'Autre'' en stelt dit gelijk aan het onbewuste (L'inconscient, c'est Ie discours de 1'Autre).
Dee praktische consequentie is dat de benadering van organisatievraagstukken en
veranderingsprocessenn nooit in een singulier perspectief kan zijn gelegen, maar in de
veelheidd van benaderingswijzen, perspectieven en verhalen. O f een interventie
'toepasbaar'' is, kan slechts worden bepaald door er nieuwe termen aan toe te voegen
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(voorr wie, wanneer, in welk opzicht, in welke mate) en de verschillen in bruikbaarheid
inn die specifieke context met elkaar te wegen. Ons veranderingsmodel ordent deze
veelheidd van benaderingswijzen eenvoudig naar inhoud, paradigma en tijd, zonder het
principee van vereiste complexiteit geweld aan te doen. Het is tegen deze achtergrond,
datt het verhaal van een subject, groep of organisatie bepaalde patronen en accenten
latenn zien. Patronen rond bepaalde paradigmata of perspectieven worden (in het
spreken)) als patroon herkenbaar tegen de achtergrond van een algemeen
veranderkundigg discours. Dit discours hebben wij De Taal van Verandering genoemd.
Hetzelfdee geldt voor het systematisch ontbreken van bepaalde perspectieven. Spreken is
immerss onthullen en verhullen inéén. Door iets te beweren wordt tegelijk iets niet
beweerd.. 'Het onbewuste is datgene wat in het verhaal systematisch onder tafel valt, en
hett is te interpoleren in de leemtes die dit verhaal laat (Mooij, 1983, p 104).
'Interpreterenn is, in dit licht, het aanvullen en invullen van de leemtes die het verhaal
toont,, en waarvan het door zijn misvormingen getuigenis aflegt, waarbij tevens de zin
vann deze leemtes aangegeven kan worden (Mooij, 1983, p 105). In ons geval kan dat
doorr de taal die de sprekers gebruiken (met behulp van het model) te vergelijken met
Dee taal van Verandering, waardoor patronen, accenten en leemtes zichtbaar worden, en
kann worden gezocht naar de betekenis en (dis)functionaliteit van deze patronen,
accentenn en leemtes.
RolRol van de veranderaar: ontwikkelen van betekenis
Ditt zoeken naar betekenis kan op een sturende, actieve, uitnodigende, directieve wijze
plaatsvinden,, maar ook door een betrokken terughoudendheid ('abstinentie') van de
zijdee van de veranderaar, zoals dat gebruikelijk was in de klassieke analyse (Gabbard,
1994;; De Wolf, 1998). Lacan volgt hier, niet verwonderlijk, de klassieke opvatting. Het
verhaall van de analysant bevat een veelheid van presentaties, objectivicaties en
identificatiess ('eigen waarheden').* De taak van de analyticus is het spreken (dat vraagt
omm een 'ant-woord') onbeantwoord te laten. Door een enigszins abstinente (en tevens
ondersteunende)) houding wordt dit vragen gefrustreerd en komen door processen van
regressiee de eigen waarheden in beweging (Berk, 2001). De analysant projecteert in dit
process zijn vroege verlangens op (zijn relatie tot) de analyticus. In deze 'overdracht'
neemtt de analyticus de positie in van 'imaginaire ander' (De Wolf, 1998). Op deze
wijzee laat de analysant belangrijke patronen rond belangrijke figuren (vader, moeder,
broers,, zussen) herleven en ontstaat geleidelijk inzicht in de (onderliggende) betekenis
diee deze patronen voor hem hebben. Zo ontstaat het zinvol spreken, het 'parole
pleine'.477 Lukt dit niet, dan treedt in plaats van de vertelling over patronen uit het
verleden,, een herhaling van deze patronen op. In plaats van Verhalen' komt dan
'herhalen'' (Ferenczi & Ranck, 1924).
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Dee rol van inzicht in verandering
Dee regrediërende functie van abstinentie is in veranderingstrajecten niet anders dan in
eenn therapeutische situatie, namelijk in situaties waarin een herhaling van zetten niet
langerr afdoende is en gewijzigd of patroondoorbrekend inzicht in het verleden geboden
is.. Zonder dit inzicht zal men geneigd zijn wederom gebaande paden te betreden en is
dee kans groot dat in plaats van verandering herhaling van ongewenste resultaten
optreedt.. Daarvoor is het nodig historische identificaties met deze patronen
(oplossingen,, visies, 'beproefde methoden') los te laten. De veranderaar kan abstinent
zijnn door deze oplossingen te negeren of door ze problematiseren. Door het negeren,
expliciterenn en problematiseren van deze presentaties, objectivicaties en identificaties,
ontstaatt regressie en moet het logische, het vanzelfsprekende, de routine, het ongeformuleerdee worden benoemd. Het 'vanzelfzwijgende' moet worden geëxpliciteerd (Van
denn Nieuwenhof, 2002). Hierdoor treedt het subject van de onmiddellijke 'imaginaire
orde'' in de 'symbolische orde' van de taal en is er plaats voor distantie, 'nieuwe
identificatiess en voor de Ander als Ander' (Moyaert, 1981, p 67).

6.9.36.9.3 Chaos- en complexiteitsopvattingen over leren
Vanuitt heel andere optiek, komen 'de' chaos- en 'de' complexiteitstheorie tot
vergelijkbaree opvattingen. Hier richt men zich op kwalitatieve analyse van niet stabiele,
niet-lineaire,, dynamische systemen (Homan, 2001). Dynamiek en variëteit in de
omgeving,, vereisen een evenredige dynamiek en variëteit in de organisatie (Ashby,
1960).. Het veranderteam zal bij ambigue vraagstukken dus langdurig(er) in een
unfreeze-toestandd verkeren. In de chaostheorie spreekt men dan van 'toestanden uit
evenwicht'' of'dissipatieve structuren' (Prigogine & Stengen, 1984, 1996). De chaos op
microniveauu tendeert in een bepaalde richting (attractor) naar een nieuwe ordening of
patroonn op macroniveau. Deze ordening is het gevolg van op zichzelf onvoorspelbare
systeeminteractiess (Homan, 2001). Het team dient zich bewust te zijn van het feit dat
'oplossingen'' in de complexe dissipatieve toestand eerder het karakter hebben van
kortdurendee werkhypothesen. Deze hebben tot doel de omgeving te beïnvloeden,
dragenn het karakter van een experiment en hebben een korte 'halfwaardetijd'.
Experimentenn dienen daarom in een hoge frequentie worden uitgevoerd en een open
karakterr te hebben. Voldoende ambiguïteit in de werkhypothesen vormt de bron voor
nieuwee werkhypothesen en het ter discussie stellen van uitgangspunten. 'Elke kleine
gedragsvariatie,, elk afwijkend standpunt, elk nieuw idee wordt daarbij aangegrepen (...)
omm het systeem uit evenwicht te krijgen en te houden' (Homan, 2001, p 253). Men
dientt het subtiele midden te vinden tussen stabiliteit (waarin verandering onmogelijk is)
enn het gevoel van crisis.
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RolRol van veranderaar

Dee functie van de veranderaar is gelegen in het destabiliseren van het team, het
scheppenn van transitionele ruimte en het consolideren van het vermogen om met
complexiteitt om te gaan. Destabilisering van het evenwicht bestaat voor een groot deel
uitt het adresseren van 'defensive routines' en het versterken van de zelforganiserende en
lerendee krachten. Eenmaal in beweging, eenmaal uit evenwicht, is het van belang het
teamm zo lang mogelijk in dissipatieve toestand te houden. Wierdsma spreekt over deze
toestandd als 'de plek der moeite' (1999). Dankzij het ontbreken van structuur, staan alle
opvattingen,, visies, argumenten, aannames, toepasbaarheid van ervaringen, vuistregels,
kenniss en dergelijke open voor discussie. Hoe langer deze toestand voortduurt, hoe
rijkerr de probleembenadering wordt. Dit is vergelijkbaar met de associatieve toestand
waarinn klassieke psychoanalytici trachtten hun cliënten te laten verkeren. Winnicott
spreektt hier over het betreden van de 'transitionele ruimte', de ruimte tussen de mentale
innerlijkee realiteit en de externe werkelijkheid. 'Wanneer bij een dergelijke vrije
associatiee al een min of meer coherent thema naar voren komt, heeft de angst (...) al
toegeslagen:: cohesie in dergelijke gedachteseries is in feite al een defensieve routine'
(Winnicott,, 1971).
Inn de transitionele ruimte kan diversiteit ongeorganiseerd bestaan, maar het is een
fragielee constellatie die verdampt zodra enige ordening wordt aangebracht. Zo kan het
benoemenn van de 'flow-staat' van deze fase de transitionele ruimte al vernietigen
(Csikszentmihalyi,, 1998, 2001). In het ontdekken van de ruimte stellen deelnemers zich
kwetsbaarr op. Men brengt elementen in zonder a-priori garantie dat het wordt
opgepiktt door anderen en 'dat het werkt'. De kans bestaat dat het misgaat en men in
verlegenheidd wordt gebracht. Door de minimale structuur lijkt het proces meer op
'play'' (vrije experimenten) dan op 'game' (spelen volgens spelregels) (Voogt, 1995). De
veranderingsrichtingg ontvouwt zich doordat bepaalde ideeën, gedachten, opvattingen,
gevoelenss die voordien 'los leken rond te zweven' steeds meer patronen gaan vormen
enn gaan resoneren met opgave van het team. Er ontstaan verdichtingen waaraan opeens
anderee ideeën kunnen worden opgehangen. Plotseling begrijpt men de wereld vanuit
eenn heel nieuw perspectief (Homan, 2001).
Dee volgende functie van de veranderaar betreft het stimuleren van verbindingen tussen
hett team. Daarbij is het geheel van relaties en de kwaliteit van de relaties belangrijker
dann de kwaliteit van de individuele teamleden. Een team is meer dan de som der delen.
Eenn belangrijk aandachtpunt hierbij is de variëteit in de relaties en de openheid van de
interacties.. De veranderaar problematiseert te eenvoudige oplossingen, brengt nieuwe
(conflicterende)) informatie binnen, geeft steun aan (kleine) afwijkende standpunten en
meningenn (weak signals), versterkt (latente) tegenstellingen en conflicten, geeft feedback
overr het groepsproces, laat de informatie 'rondzingen' zodat iedereen op de hoogte is
vann gedachten, ideeën en gevoelens die leven, vestigt de aandacht op het hier en nu,
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geeftt ruimte aan 'egoïsme' (om onderdrukte talenten naar boven te laten komen),
schetstt toekomstscenario's en legt verbanden met het verleden.
Tott slot is het van belang om van tevoren een aantal grondregels vast te stellen. Daarbij
kann men denken aan regels als: wees bereid een proces te ondergaan wat risicovol en
onzekerr is en waarvan de uitkomsten niet van tevoren vast staan, omarm nieuwe
mogelijkheden,, afwijkende gezichtspunten en controversiële opmerkingen, tolereer het
evenn niet meer te weten, sta open voor gevoelens en intuïties tolereer fouten en missers,
durff zekerheden en assumpties los te laten en te onderzoeken.

6.9.46.9.4 Samenvatting en kritische reflectie
Inn complexe, unieke en dynamische situaties staan veranderteams voor de taak
vraagstukkenn met een grote mate van onzekerheid onder hoge tijdsdruk te bespreken.
Veelzijdigheidd in de probleemperceptie kan een rijkere probleembenadering opleveren,
mitss men in staat is om constructief met deze veelzijdigheid om te gaan.
Eenn belangrijke belemmering is gelegen in de cognitieve kaders van betrokkenen in het
veranderingsprocess (Pugh, 1993; Weick, 2000; Senge, 2000; Gergen, 2001). Reeds lang
geledenn wist Socrates dat onderliggende opvattingen de waarnemingen kunnen
beïnvloedenn en bepaalde aspecten in- en andere kunnen uitsluiten. De elenchus is erop
gerichtt aan te tonen dat men zaken (zeker) meent te weten die men in werkelijkheid
niett weet, om daarna tot een rijkere werkelijkheidsconstructie te komen. Beschaming
enn meer data gedreven observatie (perceptuele kennis) zijn belangrijke voertuigen om
inn concrete situaties tot kennis te komen. Dat beschaming echter niet onmiddellijk leidt
tott inzicht, heeft Socrates uiteindelijk met zijn leven moeten bekopen. Moderne
dialoogvariantenn verbreden het onderzoeksproces door de toegang tot de persoonlijke
kenniss van de ander tot grondslag van de dialoog te maken. Door te luisteren, zich in te
levenn in de ander, oordelen op te schorten en persoonlijke opvattingen stem te durven
gevenn
(voicing), kan het
team meerdere
zienswijzen
assimileren,
de
werkehjkheidsdefinitiee verbreden en komen tot gemeenschappelijke oordeelsvorming
(generatievee dialoog). Het model dat in deze studie is ontwikkeld, classificeert hiertoe
basalee organisatiekundige en veranderingkundige perspectieven in de tijd en biedt de
mogelijkheidd aanvullende of contrasterende werkehjkheidsdefinities in de dialoog aan te
reiken. .
Probleemm is echter dat veranderteams de gewenste dialooghouding niet gemakkelijk en
alss vanzelf zullen innemen. Taal speelt hierin in een sleutelrol. De taal bepaalt het denkenn en handelen (interactie) van mensen zonder dat men zich de effecten van het eigen
discourss direct bewust is. De taal constitueert het subject. Het adagium van Socrates
('Watt zou een wijs man doen?') krijgt hier nieuwe betekenis. Volgens psychoanalytici
zijnn symptomen (klachten, vraagstukken) meervoudig gedetermineerd. In het spreken
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overr (mogelijke) achterliggende oorzaken en onderliggende structuren van symptomen
wordenn altijd tegelijkertijd bepaalde betekenissen onthuld en andere verhuld. Ons
modell is erop gericht delen van dit onbewuste (waarover binnen het discours niet
gesprokenn wordt), systematisch aan het oppervlak te krijgen waardoor zinvol spreken
kann ontstaan. Waar de socratische methode gebruikt maakt van ondervraging en
retoriek,, zal de analyticus eerder het spreken vertragen of onbeantwoord laten waardoor
regrediërendee processen optreden die het subject terug in de verhouding tot de taal
plaatsenn (Wat zeg ik? Wat betekenen mijn woorden?) en historische patronen in de
overdrachtt zichtbaar worden. Door (het verwoorden van) inzicht in deze patronen en
overdrachtt ontsnapt het subject uit de (onmiddellijke) imaginaire orde, ontstaat distantie
(doorr toetreding tot de symbolische orde) en zijn vrije (gemeenschappelijke) keuzes
mogelijkk in de ontwikkeling (co-creatie).
Niett voor niets bepleit 'de* chaostheorie voor rust in de verwerking van dissonante
informatie.. Het doel is niet de reductie van dissonantie (chaos), maar het bloodeggen en
begrijpenn van de verborgen orde. Daarvoor dient de chaos te persisteren zodat de
complexiteitt zich ten volle kan manifesteren. Zoals de analyticus het subject uitnodigt
tott vrije associatie (spreken zonder orde), de (socratische) dialoog oproept tot vrijelijk
sprekenn (zonder adressant), is de chaostheorie erop gericht teams uit evenwicht te
krijgenn (unfreeze) en de dissipatieve toestand in groepen langdurig te behouden. De
veranderaarr problematiseert hiertoe -net als in de socratische en analytische dialoog- te
eenvoudigee oplossingen, brengt geleidelijk meer dissonante informatie in, geeft steun
aann afwijkende opvattingen en 'egoïsme' en versterkt (latente) tegenstellingen en
conflicten.. Hoe langer deze (mentale) toestand, deze aanwezigheid op 'de plek der
moeite'' duurt, hoe breder en diepgaander het onderzoeksproces verloopt en hoe rijker
dee dialoog kan worden.
Dee drie theoretische benaderingen hebben dus grote overeenkomsten in werkwijze,
maarr vullen elkaar ook aan. De overeenkomst is gelegen in de betekenisgeving buiten
hett bestaande discours over verandering. De socratische dialoog bevraagt daartoe
meningenn en opvattingen en laat zien dat die tegenstrijdig zijn, de psychoanalyse is
gerichtt op inzicht in de disfunctionaliteit van historisch bepaalde schemata en de
chaostheoriee biedt een aantal belangrijke groepsdynamische handvatten om de dissipatievee toestand te behouden. De complementariteit is er bijvoorbeeld in gelegen dat de
psychoanalysee in de dialoog 'attractors' kan benoemen door bepaalde presentaties en
identificatiess in het spreken te koppelen aan patronen rondom dwang, afhankelijkheid,
narcismee en vormen van weerstand (zie hoofdstuk 3). De analyse richt zich daarbij op
hett waarachtig spreken (Habermas, 1981, Lacan, 1966) en het onthullen van patronen
inn het onbewuste (Schokker & Schokker, 2000). Ook het onvermogen (in de vorm van
weerstand)) van cliëntsystemen om met (verhoogde) complexiteit om te gaan, kan door
dee psychoanalyse worden geadresseerd. De chaostheorie maakt bijvoorbeeld duidelijk
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waaromm het toevoegen van veel afwijkende informatie (in een socratische en analytisch
proces),, destabiliserend, complexiteitsverhogend en inzichtgevend kan werken. En de
socratischee dialoog laat onder meer zien welke houding is vereist om tot gedeelde
inzichtenn te komen.

6.106.10 Samenvatting en conclusies
Inn het eerste hoofdstuk van deze studie is het veranderingsmodel van Cozijnsen &
Vrakkingg (1992) als voorbeeld genomen om aan de hand daarvan te komen tot kritische
kanttekeningenn en onderzoeksdoelstellingen voor deze studie. In retrospectief kunnen
wee stellen dat dit model getypeerd kan worden als een representant van de ontwerpbenaderingg van veranderingen. Als we de aanleiding van de verandering kennen, de
veranderingsvisiee kunnen formuleren, dan moet het mogelijk zijn om, rekening
houdendd met het veranderingsvermogen van de organisatie, een beheerst proces te
doorlopen,, de medewerkers erbij te betrekken en de veranderingsdoelen te realiseren.
Helaass is dat niet altijd het geval. Nog afgezien van het gegeven dat veel van dergelijke
veranderingsprocessenn niet succesvol zijn (6.1.1), zijn ook de premisses waarop het
modell stoelt niet algemeen geldig. Dat geldt met name voor situaties die kunnen
wordenn gekenschetst als uniek, dynamisch en complex (6.1.2).
Inn zulke gevallen is er geen manier om 'de* aanleiding of 'de' organisatiediagnose of
*het'' verandervermogen eenduidig te definiëren. Een eenduidige diagnose veronderstelt
immerss een conceptie van organisatievraagstukken die objectief kan worden
gerepresenteerd.. In dit hoofdstuk hebben we aangeven dat wij de formulering van een
diagnosee niet beschouwen als de weerspiegeling van een objectieve werkelijkheid, maar
datt elke formulering van aanleiding, diagnose of andere interventie in essentie een
socialee constructie is. Alle informatie is ingebed in een taal, die zelf een sociale
constructiee is (6.3.1). Organisatieproblemen zijn in onze optiek principieel meervoudig
gedetermineerdd en krijgen betekenis in hun differentiële aaneenschakeling (6.9.2). De
(praktischee en theoretische) consequentie van deze opvatting is dat men niet eenzijdig
tott een expertmatige, objectieve, uniforme formulering van de diagnose kan komen,
maarr dat men pluriformiteit als uitgangspunt dient te nemen om vervolgens (in dubbele
interactie)) tot een onderling vergelijk en/of overeenstemming te komen. Het is een
process van co-creatie. Daarvoor is het nodig dat men in veranderteams eikaars
probleemperceptiess en onderliggende paradigmata kritisch leert verstaan (6.2.5). Het
verstekenversteken is erop gericht de functionaliteit van het gehanteerde perspectief van de ander
tee leren kennen (re-specteren, koppeling van gedrag). Het kritische geeft aan dat men
dee zienswijze en paradigmata van de ander toetsend, ondervragend en experimenteel
tegemoett kan treden. In de dialoog richt men zich op de de- en reconstructie van de
taall van verandering. (OZD 1, 3 en 4). Betekenisgeving in veranderingsprocessen staat
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immerss niet los van de wijze van probleemdefiniëring door betrokkenen, maar maakt er
onlosmakelijkk onderdeel van uit (OZD 10, 11). Het begrip productieve spanning is
geïntroduceerdd om dit kritisch verstaan en het gemeenschappelijk leerproces vorm te
gevenn (paragraaf 6.8).
Daarnaastt zijn we van mening dat de validiteit van zienswijzen, algoritmen en
heuristiekenn contextueel bepaald is en dus contextueel getoetst dient te worden (OZD
6).. In de organisatieveranderkunde zijn uitspraken zelden 'algemeen waar' maar
mogelijkk wel bruikbaar (plausibel) voor bepaalde situaties (OZD 2, 5). In plaats van te
strevenn naar nieuwe grove contingente heuristieken (paragraaf 6.7.2) hebben we
aangegevenn te willen streven naar een procesmodel ten behoeve van actuele,
contextgevoelige,, praktische kennis. Dit hebben we subtiele contingentie genoemd
(paragraaff 6.7.3). We hebben vanuit de handelingsoptiek van een veranderaar een aantal
problemenn geconstateerd met algemeen wetmatige organisatiekennis (open deuren,
weinigg handelingsgericht) en veranderkundige vuistregels (dilemma's, cognitieve
complexiteit,, veranderlijkheid). In de constructie van subtiele contingentie hebben we
hett keuzeproces, de rol van verschillende type kennis, het leerproces van betrokkenen
enn de noodzaak van een voldoende complexe benadering van complexe veranderingen
willenn benadrukken (OZD 7, 8, 10, 11). Door het gebruik van brede categorieën zoals
'strategie',, 'cultuur', 'ontwerpen', 'ontwikkelen' in combinatie met de dialoog en
productievee spanning als werkwijze voor toetsing, synthese en gemeenschappelijke
betekenisverlening,, biedt het model de mogelijkheid tot een contextgevoelige, integrale
benaderingg van organisatieveranderingsvraagstukken te komen (OZD 9).
Hett is voor een organisatieveranderaar onmogelijk alle organisatiekundige en
veranderkundigee kennis en principes bij te houden en toe te passen (OZD 2). Daarvoor
iss het wetenschappelijke kennisveld veel te breed en valt de contextgebonden kennis
vaakk grotendeels buiten het gezichtsveld van een externe veranderaar. Het antwoord op
ditt probleem is dus niet in gelegen in het zich eigen maken van al deze kennis, maar
doorr de veranderingsstrategie in een proces van co-creatie te organiseren. Dit komt tot
uitingg in alle dialoogvormen waar de productieve spanning erop gericht is de zienswijze
vann betrokkene te 'problematiseren' en andere perspectieven in concepties en
handelingenn toe te staan en in het 'mental frame' te integreren. Behalve
organisatiekundigee en veranderkundige kennis, gaat het hier ook om persoonsgebonden
enn organisatiespecifieke kennis. Weerstand en de rol van communicatie krijgen in deze
contextt dus een andere betekenis. Namelijk als het mentale onvermogen om eigen
inzichten,, opvattingen, gevoelens en kennis in het leerproces (proces van co-creatie) te
vervlechten.. Weerstand en communicatie zijn aspecten van een gezamenlijk leerproces
(OZDD 12, 13) en minder een consequentie van ongelijke machtsrelatie. We zullen de
onderzoeksdoelstellingenn in het volgende hoofdstuk uitgebreider behandelen.
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Mogelijkk trekt de lezer uit dit betoog de conclusie dat de veranderingsstrategie daarmee
conformm de ontwikkelingsbenadering zou dienen plaats te vinden. Of als een leerproces.
Datt is echter niet wat wordt betoogd. Dialogen in complexe en dynamische
veranderingsprocessenn zijn gericht op het problematiseren van verschillen en zullen
doorr de deconstructie van de taal van verandering in belangrijke mate een sociaal
constructionistischh karakter vertonen. In dit hoofdstuk hebben we aangegeven dat
processenn van (de) constructie op zowel de ontwerp- als op de ontwikkelingsbenadering
vann toepassing zijn. De deconstructie dient paradigmatisch vrij te zijn. Na de
deconstructiee van bijvoorbeeld de leerprocessenbenadering in een specifieke context,
zouu het veranderteam kunnen besluiten voor de uitvoering van een structuuringreep
(alss voorbeeld van een ontwerpinterventie) of voor een specifieke combinatie van
beide. .
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Notenn hoofdstuk 6
1.. Het pragmatisme richt zich richt zich op de toepassing van het denken. Störig noemt als de drie
kenmerkenn van het pragmatisme: het is dynamisch (de wereld is niet af) 'ons denken is een stroom een
vlieten,, een systeem van betrekkingen', ten tweede het pluralisme: 'de wereld kan niet uit één beginsel
wordenn verklaard. De werkelijkheid bestaat uit vele, zelfstandige gebieden. Zij is geen universum, maar
eenn multi-versum' en ten derde de 'skeptische onbevangenheid'. Volgens James kennen wij de wereld
evenzeerr als onze lievelingshonden en -katten het menselijk leven kennen: 'Zij bevolken onze
woonkamerss en bibliotheken. Zij treden slechts in voorbijgaand, even aanrakend contact met de
ingewikkeldee loop van de geschiedenis... O p dezelfde wijze komen wij met het totale leven van de dingen
slechtss tangentiaal in aanraking...' (in: Storig, pp 199-200).
2.. In: Burnes, 2000, p 303.
3.. Argyris (2000), Van de Ven (2000), Beer (2000), Gubba & Lincoln (1989), Van Aken (1994), Checkland
(1985),, Senge (1990).
4.. In: Bumes, 2000, p 253.
5.. Idem.
6.. In: Beer, 2000, p 437.
7.. Zie ook paragraaf 6.2.4.
8.. In: Mastenbroek, 1992.
8.. In: Burnes, 2000, p 286.
9.. In: De Caluwé & Vermaak, 1999, p 117.
10.. In: Burnes, 2000, p 283.
11.. Men kan na verandering bemerken dat er 'feitelijk niets veranderd is', o f - n a de verandering- verlangen
naarr hoe de toestand vroeger was
12.. Idem.
13.. Dat laat onverlet dat urgente veranderingsprocessen zo'n tijdrovende werkwijze niet toestaan of dat
ingrijpendee besluiten centraal genomen dienen te worden indien de top het grote geheel overziet, zie:
Balogunn & Hope Hailey, 1999.
14.. 'From a middle standpoint halfway between near and distant, emergent and planned change begin to
becomee indistinguishable' (Weick, 2000, p 232).
15.. In: Burnes, 2000, p 285.
16.. Het team moet in elk geval de interne variëteit representeren (Wierdsma, 1999)
17.. N B : in de dialoog wordt compromis verwopen (zie: Schein, 2001; Steyaert, 2001; Isaacs, 1999).
18.. Zie: James, 1842-1910
19.. Deze bespreking is gebaseerd op Senior (1997), Burnes (1999), Beer & N o h n a (2000) en Boonstra
(1992,, 1998, 2000, 2001). Kernbegrippen worden in de beschrijving aangegeven door woorden in italics of
tussenn apostrophes te plaatsen.
20.. In: Lammers, 1991, p 25.
21.. In: Lammers, 1991, p 47.
22.. In: Gold, M., The complete Social Scientist, a Kurt Lewin Reader, American Psychological
Association,, Washington D C , 1999.
23.. Wat in strikte zin ook als een verandering kan worden opgevat.
24.. Zijderveld betoogt dat zelfs na een 'volstrekt revolutionaire verandering' er nog elementen resteren uit
hett 'oude cultuurgoed'.
25.. In: Wierdsma, 1999, p 269.
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26.. In: Dunphy, 2000, p 130.
27.. Wij zien het onderscheid tussen paradox en dilemma als gradueel.
28.. In: Nonaka & Takeuchi, 1999, p 72.
29.. Dit model is beschreven in hoofdstuk 5 (zie figuur 5.6.1).
30.. Technieken voor de elenchus zijn 'sorites' (ophopen) of'a contrario redeneren'. Kern van de elenchus
iss het proces van destabilisering.
31.. Daarom noemde Socrates zich ook geen leraar, maar ondervrager en zijn methode dialektikè.
32.. In: Kessels, 1999, p 125.
33.. Kessels, 1999, p 126.
34.. Dat betekent dat we ' niet zozeer hulp zouden moeten zoeken in een of ander theoretisch domein,
maarr juist in de concrete details van de situatie' (Kessels, 1999, p 126).
35.. Dit is de methodiek van 'regressieve abstractie': door terug te gaan naar de kern van de vraag (regressie)
kann de essentie in algemene termen worden verwoord (abstractie).
36.. Lacan verweet de Amerikaanse egopsychologie een grondig misverstaan van de psychoanalyse en
beoogdee een 'retour a Freud' door de verdrongen essentie van de analyse weer aan het licht te brengen (De
Wolf,, 1998).
37.. Het zijn bepaalde versprekingen, bepaalde grappen, die -naar later blijkt- een onderliggende noemer
kennen. .
38.. Betekenisgelijkheid op de verticale paradigmatische taal-as: boot, zeil, boeg, schroef.
39.. De verspringing van het ene semantische veld naar het andere (deze organisatie is 'rot').
40.. De betekenaar bevat alle materiele inscripties (symptomen en linguïstische betekenaars) waarin het
onbewustee een zekere gestalte krijgt, Moyaert, 1981, p 4 1 . Voor Lacan heeft de betekenaar op zichzelf
geenn enkele betekenis: 'Le signifiant n'est pas fonctionel.'
41.. Vergelijk Heidegger als hij zichzelf de vraag stelt wie er spreekt als er gesproken wordt 'Die Sprache
spricht'' (in: Unterwegs zur Sprache).
42.. 'Dans la langue il n'y a que des differences' (Lacan, 1966), in: Mooij, 1983, p 57.
43.. De betekenaar is geen betekenisdragend element, maar een betekenisonderscheidende instantie
(Moyaert,, 1981, p 44).
44.. De term 'eindeloos' staat tussen apostrofi, omdat Lacan veronderstelt dat de verglijding tot staan kan
wordenn gebracht door een verankerpunt (point de caption). Later duidt hij dit aan als de zuivere betekenaar
enn weer later als meesterbetekenaar. Van een meesterbetekenaar is sprake als iemand die al tijden misselijk
is,, vermoeid, bleek ziet, etc. van een arts te horen krijgt dat hij 'geelzucht' heeft. Geelzucht is dan de term
diee 'alles' verklaart, de meesterbetekenaar (zie Schokker & Schokker, 2000, p 33).
45.. Behalve het politieke aspect, is dit het tweede verschil met de sociaal constructionistische benadering.
Wijj stellen geen inperking voor van het aantal mogelijke invalshoeken, maar pleiten wel voor een
overzichtelijkee samenvatting ervan door middel van een beperkt aantal systeemperspectieven.
46.. Het verhaal is een presentatie, een tegenwoordig stellen van de mens en wereld. Spreken is noemen en
niett noemen, onthullen en verhullen. In de onthulling wordt iets vastgesteld, het verhaal is daarom ook een
affirmatie.. Voorts is het een objectivicatie, omdat er gesproken wordt over iets of iemand en deze in het
verhaall een positie van object krijgt toegewezen. Verder vertelt de verteller zijn verhaal, waarin hij een
bepaaldee rol speelt of zijn zienswijze blijkt. Het verhaal is daarmee ook een identificatie (Mooij, 1983, p
93). .
47.. Het begrip parole verwijst naar het individuele spreken, en wordt gebruikt naast het begrip 'langue' wat
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verwijstt naar het taalsysteem.
48.. Lacan ontleent de term 'symbolische orde' aan de antropoloog en structuralist Lévi-Strauss (Schokker
enn Schokker, 2000).
49.. In de imaginaire orde wordt de ander niet als ander (h)erkend, hij wordt gelijkgeschakeld. De
imaginairee positie wordt overwonnen binnen de oedipale constellatie. Relaties worden dan van duaal,
triangulairr en vanuit het imaginaire stadium treedt het kind binnen in de symbolische orde (De Wolf,
1998,, p 80).
50.. Bedoeld wordt hier vrij van de ontwerp- en de ontwikkelingsbenadering, zie ook De Zeeuw e.a.
(1980). .
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Vreemdeling:: 'Ze gaan iemand die meent dat hij over een bepaald onderwerp
zinnigg spreekt (...) ondervragen. (...). Ze brengen tijdens het onderhoud alle
uitsprakenn bijeen en vergelijken ze met elkaar. Door die vergelijking kunnen ze
aantonenn dat die opmerkingen over hetzelfde onderwerp, vanuit dezelfde
invalshoekk (...) met elkaar strijdig zijn. Wanneer betrokkenen dat zien, worden
zee kwaad op zichzelf en milder gestemd tegenover anderen. (...). (De ziel) zal
pass profijt hebben van de verstrekte vormen van kennis wanneer zij eerst aan
kritiekk onderworpen is geweest, en degene die bekritiseerd werd tot schaamte
inn staat is.'
DeDe sofist (Plato, 1997)

"^^*f "^^*f
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Inn voorafgaande hoofdstukken is een model voor integraal veranderingsmanagement
uiteengezet.. Dit model combineert twee paradigmata met een visie op organisaties
(systeem/socialee processen) en een veranderkundig kader (planned change/openeinde).. Het model beoogt niet prescriptief of descriptief te zijn, maar fungeert als een
sensitizingsensitizing device ten behoeve van een reflectief-generatieve dialoog en proces van cocreatie.. Door middel van deze dialoog beoogt het model veranderaars in staat te stellen
grovee heuristieken uit de organisatie- en veranderkunde (epistème) en persoonsgebonden
heuristiekenn van de cliëntorganisatie te 'vertalen' naar subtiel contingente benaderingen
vann complexe veranderingsprocessen om handelingskennis te verwerven (phronèsis).
Middell daarvoor is de productieve spanning (zie figuur 6.7.2).
Dee praktische waarde van het model is gelegen in vijf punten: ten eerste is het een
diagnostischh model. Aan de hand van het model kan een rijkere analyse worden
gemaaktt van de veranderingsvraag en daarmee samenhangende probleemelementen.
Tenn tweede kan het model dienen als leidraad bij de ontwikkeling van dynamische en
subtiell contingente complexe veranderingprocessen en kunnen (ten derde) effectievere
interventiess worden ontwikkeld. Ten vierde is het model integraal, dynamisch en contingentt waardoor rijkere en effectievere veranderingsstrategieën kunnen worden gecon-
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cipieerd.. En ten vijfde dient het model als een Taal waarin verschillende posities van
deelnemerss inzichtelijk kunnen worden gemaakt en waardoor benaderingen kunnen
wordenn verkregen die de complexiteit van de vraagstelling voldoende complex
benaderen.. Het model fungeert als een sensitizing device doordat het de posities zichtbaar
maaktt die deelnemers innemen in De Taal van Verandering. Dit veronderstelt een
metapositiee die het spreken over het veranderingsproces mogelijk maakt. Daarnaast is er
eenn spreken met elkaar (dialoog) mogelijk vanuit deze verschillende posities in De Taal
vann Verandering. De positie van de spreker in De Taal van Verandering is in deze
dialoogg geen expliciet onderwerp van de dialoog, maar bepaalt hem wel. Dialogen
hebbenn drie functies. De functies hebben betrekking op de uitwerking van productieve
spanningg in de dialoog. De eerste dialoogfunctie is de empirisch positivistische functie:
hierinn wordt nader onderzoek gedaan naar (bewijslast voor) de 'waarheid' van een
bepaaldee bewering (Habermas, 1981). De tweede functie is de (hermeneutisch)
dialectischee dialoog (Guba & Lincoln, 1989), die is gericht op het verkrijgen van
hogeree orde inzichten en analyses via het spel van these en antithese. De derde functie
iss de reflectief-generatieve dialoog, gericht op gemeenschappelijke betekenisverlening
enn genereren van nieuwe opties in ambigue kwesties (Wierdsma, 1999) die voor
betrokkenenn als 'juist' of'waarachtig' worden beschouwd (Habermas, 1981).
Wee hebben in het vorige hoofdstuk zeven typen dialoog onderscheiden: binnen een
kennisdomeinn (type 1); tussen kennisdomeinen (type 2); binnen en tussen paradigmata
(typee 3 en 4); een eenvoudige dynamische dialoog (type 5); een complexe dynamische
dialoogg (type 6) en de dialoog met het lege veld (type 7). Deze typen dialogen zullen in
verschillendee cases in dit hoofdstuk worden gedemonstreerd. W e maken hierbij
onderscheidd tussen dialogen als korte vignetten (frames waarin kritische, discontinue
veranderingsmomentenn tot uitdrukking komen) en veranderingsprocessen als een
stroomm van communicatief handelen (Bouwen, 2003; Ford & Ford, 1995; Shorter,
2002).. De veronderstelling is dat de dialogen een opklimmende moeilijkheidsgraad
kennenn naarmate kennis en inzichten over het onderwerp minder codificeerbaar is
(Wierdsma,, 1999) en meer verbonden is met waarden en basisassumpties van het
subjectt (Schein, 1992; Argyris, 2000; Bouwen, 1990). De complexe dynamische
dialoogg en de dialoog met het lege veld worden derhalve als meest ingewikkelde type
dialoogg beschouwd.
Verderr zijn drie dialoogvormen onderscheiden: De klassieke socratische dialoogvorm is
gerichtt op elenchus (afbraak) en maieutiek (geboorte) van het weten en inzichten
(Plato,, 1997; Kessels; 1999), de moderne variant van de (socratische) dialoog die zich
richtricht op gedeelde betekenis bij 2e orde vraagstukken (Isaacs, 1999). De psychoanalytischee benadering van taal (Lacan, 1966) laat de verdichting en het verglijden van
betekenissenn zien, waarin de 'taal' zich verhoudt tot 'betekenis' als 'symptomen' tot het
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'onbewuste** (Mooij, 1983). Alleen door zich te onderwerpen aan de 'taal van de
Ander'' wordt betekenis mogelijk. De chaostheorie betoogt dat als groepen gedurende
langeree tijd in dissipatieve toestand kunnen verkeren, patronen in de chaos zichtbaar
kunnenn worden: door het betreden van 'de plek der moeite* wordt inzicht in de
probleemstructuurr mogelijk (Wierdsma, 1999). W e zullen in dit hoofdstuk ingaan op
hett proces om te komen tot die plek der moeite.
Inn dit hoofdstuk zullen we vijf cases aan bod laten komen. Aan de hand van deze cases
zall de 'werking' van een integrale, dynamische, contingente en praktische
veranderingsaanpakk worden gedemonstreerd. In de toepassing van het model hanteren
wee een performatief perspectief (Habermas, 1981), gericht op de ontwikkeling van
subtiell contingente handelingskennis. De beschrijving van de cases gebeurt van
binnenuit.binnenuit. Het doel is niet zozeer het formuleren van generaliseerbare organisatiekundigee of algemene veranderkundige heuristieken, maar de beschrijving van het
process van totstandkoming van subtiel contingente, praktische kennis. Daarvoor is
perceptuelee kennis van belang, ofwel de waarneming van het detail in het specifieke
geval.. Dit vergt een uitgebreide beschrijving van het verloop van het veranderingsprocess van binnenuit en van de subtiele details waarop een subtiel contingente aanpak is
gericht.. Voor de keerzijde van deze methodologische consequentie, in de vorm van
eenn aanzienlijke lengte van de casus en de inspanning die dit vergt van de lezer, wil de
auteurr zich bij voorbaat excuseren. Waar mogelijk is redactie gevoerd.
Dee eerste case betreft de invoering van milieuzorg bij een Glasfabriek. De tweede case
gaatt over de outsourcing van een onderhoudsdienst van elektriciteitsproducent GVZ en
dee invoering van contractmanagement. De derde case behandelt de totstandkoming van
eenn veranderprogramma voor de Dienst Operationele Bijstand van de Regiopolitie
Beemster-Laaglanden.. De vierde case gaat in op de 'afronding' van een reorganisatie
vann de afdeling Bijzondere Zaken van de Provincie Noord-Geveland. En de vijfde en
laatstee case betreft de fusie tussen twee directies van de Gemeente Walschoten. Alle
personenn en organisaties die hun medewerking aan de cases hebben verleend zijn
geanonimiseerd.. Het consultancybureau waar ik werkzaam ben, wordt ABC genoemd.
Quaa opbouw van de cases hanteren we een 'theory building structure' (Yin, 1984) met
behulpp van reflectief handelingsonderzoek (Boonstra, 2001). In elke opvolgende case
zullenn we vragen en kritiekpunten uit de voorafgaande case adresseren (zie tabel 7.1.1).
Inn elke volgende case wordt ook (aanvankelijk retrospectief later prospectief) een
volgendee stap van het veranderingsproces behandeld (analyse, diagnose, strategie, etc).
Dee scope van analyse varieert van het 'totale veranderingstraject', tot en met de
totstandkomingg van een (deel-)interventie in een werkconferentie (van de provincie
NG).. In de beschrijving wordt geprobeerd een toenemende graad van complexiteit tot
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TabelTabel 7. T. 7 Overzicht theory-building

structure

uitdrukkingg te brengen in het veranderingsproces. Dit komt tot uitdrukking in de
accentverschuivingg van korte dialogen als illustraties van de taal van verandering en
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markeringenn van discontinue frames van verandering, naar verandering als een continu
discursieff proces en de beschrijving van uitgebreide dialogen als stroom van
verandering.. Naast het demonstreren van de werking van het model wordt in dit
hoofdstukk een aantal heuristieken ontwikkeld voor de toepassing van het model in het
algemeenn en het genereren van productieve spanning in de dialoog in het bijzonder.
Daarbijj zullen we ingaan op de selectie van de vorm en het type dialoog in het
veranderingsproces,, en zullen we de begrippen correctieve ervaring en metadoel van de
veranderingg introduceren ten behoeve van de congruentie van het veranderingsproces.

7.11 Case 1: Milieuzorg bij De Glasfabriek
Dezee case betreft een Glasfabriek in het zuiden van het land waar men 'milieuzorg'
wildee implementeren. De case is gebaseerd op slechts één interview met de destijds
verantwoordelijkee milieufunctionaris. Op basis hiervan construeren we retrospectief
eenn veranderkundige diagnose om daarmee de toepassing van het model te kunnen
demonstreren.. W e willen laten zien op welke wijze het verandermodel als een rijk
diagnostischh model, als leidraad voor verandering en voor de ontwikkeling van een
brederr arsenaal veranderingsinterventies kan worden gebruikt. De beperkingen van
dezee methode (in het kader van deze studie) zijn dat het model op metaniveau,
expertmatigg is toegepast en geen dialoog met de cliëntorganisatie over het
veranderingsprocess plaats heeft gevonden. Daaraan zal in latere cases worden tegemoetgekomen.. Deze casus dient als voorbeeld van een eerste 'droge' toepassing van het
verandermodel,, als zou er een dialoog met het veranderteam gaan plaatsvinden. Hoe
zouu het model dan kunnen worden toegepast? Uit deze oefening zullen we de handvattenn destilleren om het model in de volgende cases in dialoog met cliëntorganisatie te
kunnenn toepassen.

7.7.77 Diagnose van de Milieuzorg
Dee Glasfabriek kampt met het probleem dat er geen draagvlak bestaat voor de
invoeringg van een milieuzorgsysteem dat wettelijk voor bepaalde datum ingevoerd
moett zijn. Doel van zo'n systeem is dat organisaties de zorg voor het milieu zelf ter
handd nemen (Van den Nieuwenhof, 1994). De Glasfabriek is al sinds de zeventiger
jarenn doende milieumaatregelen in te voeren. De corporate staff heeft uitgebreide
milieuhandboekenn ontworpen, maar deze worden door de fabrieken nauwelijks
gebruikt.. Ook nieuwe, verbeterde versies leveren een teleurstellend resultaat op. Men
achtt de 'moeizame communicatie' de oorzaak van dit probleem. Halverwege de jaren
negentigg noteren wij de veranderingsgeschiedenis in gesprek met het toenmalige hoofd
vann de milieuafdeling (Van den Nieuwenhof, 1996). Voor de diagnose worden de
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actiess en interventies uit het veranderingstraject door ons in onderstaande tekst van een
cijferr voorzien en vervolgens in het model gepositioneerd. Het verhaal gaat als volgt:
'Halverwegee de jaren zeventig, als de milieuwetgeving toeneemt (1), richt het concern
eenn centrale milieubeleidsgroep op (2). Een van de eerste activiteiten van deze groep is
datt men de milieuverantwoordelijkheid van de plantmanager definieert (het verplicht
aanstellenn van een milieucoördinator, het actualiseren van de vergunningen,
milieubewustt omgaan met afvalstoffen) (3) en er worden milieurichtlijnen (4) gemaakt
diee top-down worden geïmplementeerd. Aansluitend worden bij verschillende
fabriekenn zogenaamde milieu-audits gehouden (5) om de stand van zaken in beeld te
brengen.. De aanbevelingen worden neergelegd in een rapport voor de plantmanagers
(6).. Conclusie is dat de miheuplanning de toets der kritiek niet kan doorstaan (7) en dat
milieuzorgg te veel is afgestemd op de vergunningverlening (8). Verder wordt
opgemerktt dat de plantmanager milieuzorg ervaart alsof er bij hem 'in de keuken wordt
gekeken'' (9); vindt men de positie van de milieucoördinator onduidelijk (10) en is er te
weinigg 'management' in de zin van 'de verdeling van milieutaken, -verantwoordelijkhedenn en -bevoegdheden' (11).
Vervolgenss wordt een stuurgroep van plantmanagers en diverse werkgroepen van
milieucoördinatorenn opgericht (12) om tot een leidraad te komen voor de versterking
vann milieumanagement (13). Dit voorstel wordt door de hoofddirectie goedgekeurd
(14)) en daar vloeit een milieuzorgmanual uit voort (15). 'Een complete blauwdruk,
uitgevondenn door de plants zelf aldus de milieufunctionaris. Het is dan eind jaren
tachtig.. O m de implementatie van de voorgenomen activiteiten te ondersteunen wordt
bijj alle plants een milieucommunicatiecampagne gestart (16), 'met een videofilm, een
sett overhead sheets, dia's, een boekje en een tekenwedstrijd voor kinderen'. Vervolgens
blijktt dat aan de milieubewustwording niets is veranderd. Op de fabrieken heerst een
sfeerr van 'zolang ik niks hoor van de milieucoördinator, zal het wel goed zijn.' Daarna
richtricht men de aanpak meer op 'awareness' en 'commitment. Men kiest nu voor een
'bottom-upp aanpak'. Op afdelingsniveau worden sleutelfiguren (17) benaderd om hen
uitlegg te geven over milieuzorg en de gelegenheid geboden hieraan een eigen invulling
tee geven (18). In deze periode ontvangt het milieuzorgmanual van de Glasfabriek een
belangrijkee internationale milieu-prijs (19). De interne conclusie is echter: 'het werkt
niett echt.' De vraag is nog steeds 'waarom'?
Beginn van de jaren negentig gaat de aanpak 'nog een stapje verder.' Er wordt een
bedrijfsmilieuplann (BMP) opgesteld (20) en een 'rondje gemaakt langs het hele
managementteamm (21) om awareness en commitment te verkrijgen.' Vervolgens wordt
eenn inventarisatie gemaakt van alle emissies en per milieuconipartirnent aangegeven wat
dee huidige emissie en de norm is (22). Deze concrete tooi wordt opgepakt door de
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organisatie.. Voor de uitvoering van het milieuconvenant (het BMP) is een indeling
gemaaktt in vijf fasen: oriëntatie, doorlichting, BMP, implementatie, audit (23).'
MogelijkeMogelijke diagnose
Bovenstaandee beschrijving van de veranderhistorie is sterk vereenvoudigd waardoor
wellichtt niet aan alle aspecten van het veranderproces recht wordt gedaan. Dit is echter
geenn bezwaar voor het onderhavige doel: het demonstreren van een diagnoseproces aan
dee hand van het verandermodel. Hiertoe zijn de onderscheiden stappen van de
Glasfabriekk (1-23) naar onze inschatting in het model gepositioneerd (zie tabel 7.1.2).
Uitt deze verdeling vallen naar ons idee drie zaken op.
Tenn eerste dat de implementatie hoofdzakelijk verloopt middels de formele organisatie
(handboeken,, procedures, instructies, audits). Men richt zich vooral op de beheersaspectenn van de milieuzorg, terwijl het doel tevens is een bewustwordingsproces te
starten. .
Tenn tweede de incongruentie tussen het veranderingsdoel en de aanpak. Men wil dat
'milieu'' gaat leven bij de diverse plants, maar het beleid wordt op grote afstand van (en
voor)) die plants gemaakt. Er wordt weinig gebruik gemaakt van participatie. Onze
hypothesee zou zijn dat de moeizame implementatie een gevolg is van 'politiek' in een
multinationalee onderneming (geredeneerd vanuit de ontwikkeUngsbenadering). Het
onderwerpp ontbeert aan status, relevantie en (dientengevolge) macht. In politiek
getinte,, bureaucratische organisaties moeten nieuwe richtlijnen vaak met redelijk veel
(in)formelee macht kracht worden bijgezet om te worden opgemerkt (Strebel, 1996).
Tenn derde valt op dat het aandragen van concrete instrumenten wel tot resultaat leidt.
Wellichtt ontbrak het tot dusver aan de nodige kennis, mensen en middelen in de
organisatiee (cfr hoofdstuk 4).
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TabelTabel 7.1.2 Analyse en diagnose Invoering Milieuzorg Glasfabriek

Bovenstaandee beschrijving is summier en heeft slechts tot doel te illustreren hoe men
opp grond van een subtiel contingente insteek tot een diagnose zou kunnen komen met
behulpp van het model. Deelnemers van een veranderteam zouden (in een dialoog) op
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basiss van hun eigen waarnemingen deze opvattingen kunnen delen, aanscherpen of
verwerpen.. O p deze wijze kan men een gemeenschappelijk beeld ontwikkelen over de
veranderhistoriee en plausibele verklaringen opstellen voor het relatieve gebrek aan
success van deze case. O m een diagnose te stellen zou het veranderteam bijvoorbeeld
overr de volgende onderwerpen een dialoog kunnen voeren:
a.. Wat is het commitment van de leiding op diverse niveaus. O p welke wijze wordt er
gestuurd,, gepland en gerapporteerd en welke rol spelen budgetten?
b.. Wat motiveert de leiding (wat is hun visie en wat zijn hun belangen) en hoe kan dit
wordenn vertaald naar een veranderingsaanpak?
c.. Wat is de rol van macht, het informele circuit en welke acties (en van wie zouden
tott milieubewustzijn kunnen leiden?
d.. Wat is de veranderhistorie van de organisatie? Wat zijn de ervaringen met eerdere
veranderingsprocessen,, in negatieve en positieve zin?
e.. Wat verklaart de lage en diffuse vorm van weerstand? Wat is de relatie met de
organisatiecultuur?? Zijn er champions, success-stories?
f.. Is milieuzorg opgenomen in de prestatiemeting en het belonings- en
beoordelingssysteem? ?
g.. Welke korte termijn successen zijn haalbaar? Zijn hierop pilots te formeren?
i.. Ontbreekt het aan concrete middelen, kennis, geld?
j .. Kan de communicatie worden verbeterd in termen van informatie-overdracht
(taakinformatie,, beleidsinformatie, motiverende informatie)?
k.. Wie zijn de uitvoerders en kan hun betrokkenheid worden verbeterd door
vroegtijdigee participatiefin termen van werkgroepen, kwaliteitsgroepen,
verbetergroepen? ?
1.. Hoe lopen decentrale sociale processen als besluitvorming, actieplanning,
samenwerking,, conflicthantering?
Mogelijkk bieden zulke (of andere) nieuwe invalshoeken bruikbare inzichten in het
probleem.. Het model expliciteert welke paradigmata en systeemperspectieven worden
gehanteerdd en daarmee ook welke invalshoeken onderbelicht zijn gebleven. Het
expliciteertt de 'routine' in het veranderings-proces. Nieuwe invalshoeken leveren
mogelijkk nieuwe (rijkere) diagnostische informatie en leiden tot andersoortige
interventies.. Men kan de waarde van deze informatie en mogelijke interventies
vergelijkenn met de eigen voorkeur aan de hand van veranderkundige criteria zoals de
effectiviteit,, haalbaarheid of leverage van de interventie in die context (Balogun & Hope
Hailey,, 1999). O p deze wijze wordt een leidraad voor het handelen verkregen.
Samengevatt biedt het model:
-- Structuur voor het diagnoseproces
-- Houvast voor discussie met betrokkenen over relevantie van de gestelde diagnose
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-- Mogelijkheden tot onderlinge vergelijking van diagnoses
-- Inzicht in en de mogelijkheid tot zelfdiagnose (diagnose van de diagnose).

7.1.27.1.2 Leidraad voor het handelen
Bijj het vormgeven van een veranderingsproces is het gebruikelijk bij de aanvang vast te
stellenn wat de aanleiding, urgentie en noodzaak voor de verandering zijn (cfr hoofdstuk
6).. Daarbij gaat het in deze casus om drie elementen: een milieutechnische invalshoek
(Watt is de aard en omvang van de vervuiling?), een organisatorische (Wat is de relatie
mett organisatorische variabelen?) en een veranderkundige (Op welke wijze kan het
process worden vormgegeven?).
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TabelTabel 7.1.3 Diagnose en leidraad Invoering Milieuzorg Glasfabriek

Hett accent van de toenmalige milieumanagementaanpak lag op de (milieu-)technische
enn formeel organisatorische invalshoek. Men stelt beleid op, voert audits uit, vertaalt
bevindingenn naar programma's, etc. (Van der Horst, 1991). De communicatie is
hoofdzakelijkk eenzijdig en top-down. Milieumanagement kan worden gekenschetst als
eenn beheersingsvraagstuk. Aandacht voor besluitvorming, betekenisverlening, onder-
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handeling,, macht, conflicten en een gemeenschappelijke exploratieve benadering van
hett bedrijfemilieuvraagstuk, zoals de ontwikkelings-benadering voorstaat, ontbreken
nagenoeg.. W e zullen dit per fase van het veranderingsproces toelichten.
Dee Glasfabriek zou bijvoorbeeld in de unfreeze fase in teams kunnen onderzoeken
welkee milieuacties men wil/moet uitvoeren en welke kennis en middelen men hierbij
nodigg denkt te hebben o m de veranderingen succesvol uit te voeren. Bij een politieke
diagnosee kan men onderzoeken wie hierbij de betrokken spelers zijn, wat voor hen de
consequentiess van de verandering zijn en wat draagvlak voor verandering is (Nutt,
1992).. Zijn voldoende mensen overtuigd van de veranderingsnoodzaak? Wat is de
gepercipieerdee 'status' van milieuvraagstukken. Zijn er 'champions' die de verandering
gaann trekken? Deze vragen dienen meer samenhangend te worden behandeld dan het
gevall is bij de Glasfabriek om te komen tot een succesvolle benadering (zie tabel 6.7.2).
Hetzelfdee kan worden gezegd over de change-fase (move). De ontwerpaanpak is
hoofdzakelijkk erop gericht milieuaspecten in de bedrijfsvoering te integreren (Maas &
Doeleman,, 1993; Zwetsloot & Sprengers, 1992). De gehanteerde terminologie is
hierbijj leidend. Zo moet de 'primaire verantwoordelijkheid' bij de lijn komen te liggen
(Uitgebreidee Toets Milieuzorgsystemen, 1992). 'Ervaringen uit de kwaliteitszorg leren
datt men zich anders niet verantwoordelijk gedraagt' (sic!) (Van der Kolk e.a., 1992).
'Goedd functio-nerende procedures en instructies' dienen 'kort, helder en
bedrijfseconomischh interessant' te zijn (Kloeg, 1991). Een programmatische aanpak staat
vooropp (onderzoeks- en meetprogramma's). De consequenties van zulke termen, is dat
zee niet neutraal zijn, maar het handelen, de menselijke bejegening, de veranderingsstrategiee en de beoogde veranderingsresultaten sterk beïnvloeden.
Inn plaats daarvan zou men veranderingen bijvoorbeeld ook vorm kunnen geven door
proefprojecten.. Nadeel is dat proeftuinen veel tijd vergen. Voordeel is dat relevante
leerervaringg en samenwerking kan worden opgedaan en dat ze kunnen overtuigen
(Koopmann & Pool, 1986). Zo'n aanpak past goed bij het ambigue karakter van veel
bedrijfsmilieuvraagstukkenn zoals de verschillende betekenissen die men toekent aan de
ernstt van de vervuiling, het stelsel van onderliggende waarden die men hanteert (zoals
hett voorzorgprincipe) en de onduidelijkheid over rollen in de organisatie. Veel milieucoördinatorenn krijgen bijvoorbeeld nauwelijks de kans hun rol als interne adviseur waar
tee maken.2 Zulke problematiek kan bijvoorbeeld worden opgepakt door role analysis of
rolerole negotiation (zie: French & Bell, 1984).
Dee freeze fase in de beheersingsaanpak betreft bijvoorbeeld het formaliseren van
proceduress die werken en bijstellen van instructies, procedures en voorschriften die niet
werken.. Goede interne 'control' en rapportage zijn hierbij van belang (Scholtens,
1993).. Op grond van deze informatie kan het management beslissen tot het bijstellen
vann het milieuzorgsysteem; het implementeren van nog niet ingevoerde onderdelen;
hett ontwerpen en uitvoeren van nieuwe milieumaatregelen; het herformuleren van het
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bedrijfsmilieubeleid;; het (opnieuw) verrichten van een milieudoorlichting (Van de
Nieuwenhof,, 1996).
Hoewell het formaliseren en sluiten van regelkringen zeker van nut zijn, moet het effect
ervann niet worden overschat. Soms wordt vervuiling toegestaan 'tot aan de wettelijke
norm'' en blijft milieuwinst hierdoor uit. Men verschuilt zich achter normen en
vermijdtt innovaties (Jagers & Jansen, 1991). Bovendien kan sterke formalisatie en
functiescheidingg leiden tot verkokering en machtsstrijd in organisaties. Zo ontstaan
situatiess dat de milieuafdeling het milieubelang verdedigt tegenover het 'productie
draaien'' van de fabrieken. Milieuzorg raakt niet dus alleen de 'techniek' en formele
kantt van de organisatie (ontwerpbenadering), maar ook de menselijke kant (ontwikkelingsbenadering).. Het vergt een andere attitude en kennis van werknemers en
kann zelfs de cultuur of identiteit van de organisatie raken. Tiofine-directeur Van Loon
(ziee kader) spreekt over een transformatieproces waarin het zoeken naar een nieuwe
identiteit,, gezamenlijke zingeving, 'afscheid nemen' en 'rouw' een belangrijke rol
hebbenn gespeeld.

Bijj de fabricage van 40.000 ton titaandioxyde -een witmaker voor verf, papier en kunststof- door
Tiofinee verdwijnt jaarlijks 80.000 ton afvalzuur in de Nieuwe Waterweg. Rijkswaterstaat,
verantwoordelijkk voor de waterkwaliteit van de Waterweg, kon deze situatie niet langer aanzien.
Naa lang touwtrekken werd Tiofine, dat werkgelegenheid biedt aan circa 300 mensen, voor de
keuzee gesteld: saneren of verdwijnen. Daarbij werd wel een deadline gesteld voor de algehele
saneringsoperatie:: 1 januari 1990.
Vann Loon (algemeen directeur van Tiofine): 'De overgang heeft grote gevolgen voor de laag
opgeleidee werknemers van Tiofine. De nieuwe technologie is veel gecompliceerder, terwijl aan
dee veiligheid hoge eisen worden gesteld. Daarom is een omvangrijk omscholings- en
trainingsprogrammaa noodzakelijk, waarvan de totale kosten 8 miljoen gulden bedragen. Alleen
mett omscholing kom je er echter niet.
Vanwegee de abrupte verandering van het productieproces en de beperkte tijd, is een totale
transformatiee van de organisatie nodig. (...) Er is behoefte aan bewustzijnsverandering, aan een
nieuwee kijk op de werkelijkheid. U moet zich bijvoorbeeld realiseren dat nog niet zo lang
geledenn onze medewerkers de Greenpeace boot voor de wal bij Tiofine met stenen te lijf wilden
gaan. .
Nuu streven wij naar een voortrekkersrol op het gebied van milieu. Ook werden ambtenaren
vroegerr gezien als lastige indringers, terwijl we nu met de overheid willen samenwerken.'
KaderKader 7.1.1 Tiofine: witmaker zwartgemaakt (Van den Nieuwenhof, 1996)
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7.1.37.1.3 Mogelijkheden voor interventies
Naastt mogelijkheden voor gezamenlijke diagnose en een gemeenschappelijke dialoog
overr de veranderingsstrategie en veranderingsplan, kan het model discussies entameren
overr het type interventie dat men in deze specifieke context kan toepassen. De taal
waarinn het probleem, het doel of de oplossingen worden gesteld, bepaalt ongemerkt
welkk typ interventie wordt verkozen. Door de grote nadruk op beheersing worden hier
voorall ontwerpinterventies geselecteerd (zoals audits, registraties, formalisatie, control).
Hett gevolg is dat men niet snel zal overgaan tot 2e orde veranderingen, zoals preventievee benaderingen van milieuvraagstukken (Van Berkel, 1991) of rolonderhandeling in
hett samenspel van milieuzorg in de organisatie (French & Bell, 1984; Mastenbroek,
1992).. Door de toepassing van het model verkrijgt men een beeld van de (vaak
verborgen)) samenhang tussen het discours en het type interventies dat men hanteert.
Dee interventies van de Glasfabriek zijn (volgens ons) niet als zodanig insufficiënt, maar
blijkbaarr wel in deze specifieke context. In dit geval kan men zich bijvoorbeeld
afvragenn of nog meer regels en eenzijdige communicatie wel leiden tot de beoogde
politiekee verandering? Langs welke weg kan de politiek effectiever worden beïnvloed?
Menn zou bijvoorbeeld het veronderstelde effect van werkconferenties in deze context
enn met dit doel, kunnen vergelijken met de uniformering van procedures. In dit type
dialogenn kunnen verschillende type interventies, hun uitgangspunten en veronderstelde
effectenn met elkaar worden vergeleken en bruikbare interventies worden geselecteerd.
Inn hoofdstuk 2-5 is uitgebreid stilgestaan bij diverse interventietechnieken. Het is niet
doenlijkk om op deze plaats alle technieken op te sommen of uitputtend in ons schema
tee plaatsen. Waar het om gaat is dat het veranderteam gevoelig wordt voor de
bruikbaarheidd van alternatieve interventies in de specifieke context van De Glasfabriek.
Beoordelingenn van het effect van interventies zijn altijd subjectief, gelden tegen de
achtergrondd van De Glasfabriek en hebben altijd het karakter van een hypothese.
Naastt de verbreding van keuzen van interventies en de veranderkundige beoordeling
ervan,, kan men een analyse maken van de dynamische samenhang van gekozen
interventiess in relatie tot het veranderdoel en de context. Vertoont het pakket aan
interventiess de juiste veranderkundige en organisatiekundige samenhang, is het een
congruentt en consistent geheel, komt het pakket voldoende tegemoet aan specifieke
contextuelee factoren zoals de urgentie van de verandering en beschikbaarheid van
mensenn middelen? Het is deze samenhang die ten grondslag ligt aan de vorming (en
evaluatie)) van de veranderingstrategie.

7.1.44 Een integraal en dynamisch model
O pp deze wijze kan een integrale, contingente en dynamische aanpak van de
implementatiee van milieuzorg in organisaties worden verkregen. Milieuzorg wordt
daarbijj gezien als een onderdeel van alle aspectsystemen van de organisatie. Ten tweede
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entameertt het model een dialoog over de aanpak van het veranderingsproces. Er
kunnenn discussies worden gevoerd over de toepassing en het effect van losse
interventies.. Maar er kunnen ook verbanden worden gelegd tussen parallel verlopende
processenn en hun wederzijdse beïnvloeding. Bijvoorbeeld tussen de noodzakelijke
formalisatiee van de milieuzorg en het (even noodzakelijke?) bewustwordingsproces in
dee fabrieken. Tussen eerste en tweede orde veranderingsprocessen in de organisatie.
Tussenn de noodzaak tot beheersing van afval en emissies en het tempo van de leerprocessenn die daarvoor nodig zijn. In zo'n dialoog kunnen interventies worden samengevoegdd of tegen elkaar worden afgewogen op contextspecifieke criteria als rendement,
timing,timing, congruentie, alignment en dergelijke. Ten derde maakt het model de 'verborgen
bestuurders'' van betrokkenen en de daaraan verbonden handelingspraktijken expliciet.
Hett expliciteert, contrasteert, evalueert en integreert mentale kaders van veranderaars
tegenn de achtergrond van een breder veranderkundig discours. Daarmee is ons inziens
eenn rijkere benadering verkregen dan het geval is in de beschreven verandergeschiedeniss van de Glasfabriek (De Zeeuw, e.a., 1980). Hieronder worden enkele
interventiess die zouden kunnen leiden tot een rijkere benadering in een schema
geplaatstt (tabel 7.1.4)

7.1.57.1.5 Conclusies en verder
Hett voorbeeld van de Glasfabriek is een vereenvoudigd voorbeeld, maar laat goed zien
hoee veel veranderingsprocessen in organisaties verlopen, namelijk vanuit een sterk op
beheersingg en uniformering gerichte aanpak (Boonstra, 1992; 2000; 2001). De grof
contingentee opvatting is dat milieuzorg aan wettelijke standaarden dient te voldoen,
juridischee risico's geminimaliseerd dienen te worden (veiligheid, aansprakelijkheid,
e.d.),, uniformiteit in de beheersing verkregen dient te worden en zakelijke afwegingen
gemaaktt moeten worden in de kosten/baten-verhouding van milieumaatregelen
(Braakhuiss e.a., 1995; Van der Horst, 1992; Van der Kolk e.a., 1992). Op zich is er
nietss 'tegen' deze benadering van milieuzorg, ware het niet dat de veronderstelde
resultatenn van deze interventies (lang) kunnen uitblijven zoals bij de Glasfabriek het
gevall is. In onze terminologie is de veranderstrategie niet contextspecifiek, niet subtiel
contingentt genoeg. De diagnosestelling en de ontwikkeling van
een
veranderingsstrategiee zouden erop gericht moeten zijn vanuit een meer integrale
benadering,, contextgevoelige informatie op te halen. Door een dialoog hierover te
voerenn kan geleidelijk aan duidelijk worden waar en waarom de knelpunten in de
veranderingsaanpakk in die situatie zich precies voordoen. Hoewel deze casus slechts als
eerstee illustratie van de toepassing van het model dient, kunnen we wel de eerste
processtappenn eruit afleiden om te komen tot een integrale, dynamische en contingente
benaderingg van veranderingsprocessen.
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TabelTabel 7.1.4 Een integraal model voor de Invoering van Milieuzorg bij Glasfabriek
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Dee stappen voor een gezamenlijke dialoog zijn:
Stapp 1: Analyse en diagnose van het veranderingsvraagstuk in een integraal en
contingentt perspectief, signaleren van ontbrekende perspectieven en
mogelijkee probleemelementen die in deze context van invloed zouden
kunnenn zijn. Onderzoek naar de juistheid van deze veronderstellingen.
Verbredingg naar paradigmata en aspectsystemen leidt tot rijkere, contingente
diagnosee en bijstelling van het veranderdoel.
Stapp 2: Genereren van interventies vanuit integraal en contingent perspectief.
Verbredingg van de veranderstrategie door het betrekken van inter-venties
vanuitt ontbrekende systeemperspectieven en aanvullingen vanuit ontbrekende
paradigmata..
Beoordeling
van
interventie-mogelijkheden
vanuit
contextspecifiekee (veranderkundige) criteria in relatie tot veranderdoel.
Resultaat:: rijke, contingente interventie-strategie.
Stapp 3: Beschouwen van de samenhang van interventiemogelijkheden in relatie tot de
vraagstelling,, veranderdoel en de context van de verandering. Toetsing aan
organisatiekundige,, veranderkundige en contextspecifieke criteria.
Stapp 4: Keuze van interventie voor veranderingsstrategie/-plan op basis van
samenhang,, veranderdoel en context van verandering: selectie en fasering van
dee interventies.
Stapp één tot en met vier verlopen in een iteratief proces, zoals onderstaande figuur laat
zien.. De diagnose leidt tot interventies en interventiemogelijkheden sturen de diagnose.
Hett overzicht van interventiemogelijkheden roept vragen op over bijvoorbeeld de
samenhangg of over de haalbaarheid van het pakket van maatregelen. En het
samenhangendd pakket van maatregelen wordt teruggekoppeld op de aanleiding van de
veranderingg en het veranderdoel.

7RÖ Ö
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FiguurFiguur 7.1.1 Veranderstrategie: diagnose, leidraad en interventiekeuze

Dee volledige werking van het model is in deze casus om een aantal redenen niet aan
bodd gekomen. De casus is tot stand gekomen op basis van één interview. Het is een
kortee beschrijving van een lange veranderingshistorie en doet wellicht geen recht aan
allee pogingen die in de organisatie nog meer zijn ondernomen om verandering te
bewerkstelligen.. Ook kan worden opgemerkt dat er geen sprake is van een dialoog of
gemeenschappelijkk vormgegeven veranderingsproces. In de beschrijving van een 'droge
casus'' hebben wij vooral de positie ingenomen van de 'expert' (Schein, 1987),
aangegevenn wat volgens ons 'aan de hand is' en wat volgens ons mogelijke
vervolgstappenn zouden kunnen zijn. Het model is gehanteerd als een metamodel. Er is
geenn sprake van een veranderteam waarin men in onderlinge dialoog (en productieve
spanning)) gezamenlijk tot begripsvorming komt met betrekking tot diagnose,
veranderingsstrategiee en interventiekeuzes. Ook is er (dus nog) geen sprake van een
leerprocess van de organisatie om ambigue veranderingen zelfstandig vorm te geven. Dit
alless is inherent aan het type casus, namelijk expertmatig, solistisch, retrospectief en op
basiss van één interview.
Well zijn de stappen ontwikkeld om het model met een veranderteam toe te passen. In
dee volgende paragrafen zal worden getracht aan een aantal van de genoemde bezwaren
tegemoett te komen. De volgende casus is eveneens grotendeel retrospectief, maar tot
standd gekomen op basis van meerdere interviews met diverse betrokkenen. Ook hier is
sprakee van een expertdiagnose waarmee echter het cliëntsysteem is geconfronteerd en
waaroverr een dialoog is gevoerd. Tot slot is de methode met het cliëntsysteem
geëvalueerdd aan de hand van een vragenlijst.
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7.22 Case 2: 'Outsourcing' Onderhoud Elektriciteitscentrale GVZ
Dee GVZ-casus is tot stand gekomen op basis van documentonderzoek, participatie en
semi-gestructureerdee interviews met een aantal direct betrokkenen met het
veranderingsprocess (Yin, 1984; Wester, 1991). Dat zijn ing. Bart Vergoot MBA,
directeurr van het onderhoudsbedrijf van de toenmalige elektriciteitsproducent GVZ en
tweee collega adviseurs van ABC Management Consultants die verantwoordelijk waren
voorr de vormgeving van het veranderingsproces. Tezamen vormden wij het 'veranderteam'.. Het veranderingsproces zoals hieronder beschreven verliep van 1997-1999. De
interviewss zijn gehouden in de periode 2000-2001 en in 2002-2003 samengevat tot
eenn lopend verhaal. In bijlage 7.3.1 is de vragenlijst opgenomen.
Inn de casebeschrijving is niet zozeer getracht 'het' GVZ-verhaal weer te geven (als een
historischh correcte weergave), maar komen verschillende verhalen van verschillende
betrokkenenn aan bod (beschrijving van binnenuit). Het model wordt als metamodel
toegepastt om deze verhalen te positioneren in De Taal van Verandering. We geven
daarbijj onze visie op het gehanteerde paradigma en het aspectsysteem dat (volgens ons)
aann de orde is. De termen ontwerpen en ontwikkelen worden in de tekst afgekort met
dee symbolen O l (ontwerpen) en 0 2 (ontwikkelen). De systeemperspectieven worden
afgekortt met S, O en C (strategie, organisatie en cultuur). Er wordt voor O
(organisatie)) gekozen en niet voor S (structuur), om de afkorting te kunnen
differentiërenn van de 'S' van strategie. Een icoon in de marge geeft de positie van de
interventiee weer in De Taal van Verandering. O p deze manier is het mogelijk de 'golf
vann verandering door het systeem te volgen' (Nadler, 1999). In deze case wordt het
modell in eerste instantie expertmatig retrospectief diagnostisch toegepast op de
veranderhistorie,, waarna een bespreking van de diagnose volgt met enkele betrokkenen
uitt het veranderteam en waarin wij 'productieve spanning' in de dialoog zal worden
geïntroduceerd.. De rol verandert daarmee van expert naar deelnemer. De casebesprekingg besluit met een evaluatie van de methodiek met de geïnterviewden.

7.2.17.2.1 Strategische oriëntatie
Volgenss de Elektriciteitswet van eind jaren tachtig dient de opwekking, transport en
distributiee van stroom door gescheiden bedrijven te gebeuren. Als gevolg daarvan zijn
dee drie elektriciteitsbedrijven van GVZ zelfstandig neergezet. Daarnaast functioneerde
eenn centrale afdeling Projecten (voor de engineering van grote projecten), een afdeling
Financieell Economische Zaken en een afdeling Sociale Zaken. Op de locaties waren
Bedrijfsvoeringg (BV) verantwoordelijk voor het primaire proces, 'Onderhoud' voor
grootonderhoudswerkzaamhedenn en 'Projecten' voor modificaties. 'Dit was in lengte
vann jaren de manier van werken in eigenlijk heel Nederland: bureaucratisch en
functioneell gestructureerd' aldus E&O-directeur Vergoot. Begin jaren negentig
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verandertt de stroommarkt. Terwijl landelijk de vraag naar elektriciteit toeneemt, daalt
hett marktaandeel van grootschalige installaties. De stroomvoorziening wordt steeds
meerr ingevuld door kleinere, vaak industriële warmte/krachtcentrales. Vergoot: 'Door
hett wegvallen van vraag naar grootschalige stroom zouden de productiebedrijven steeds
meerr afzet verliezen en zou op termijn een ernstig werkgelegenheidsprobleem
ontstaan.'' Tevens dreigt Nederland door de liberalisering van de stroommarkt beleverd
tee worden door buitenlandse stroom tegen marginale kosten. ABC: 'In een open
energiemarktt zou GVZ de boot volledig missen. Daarnaast ontstaat in Nederland druk
vann grote consortia die minder voor stroom wilden betalen. Voor GVZ betekende dit
alless dat men scherper naar de markt moesten gaan zeilen: stroom leveren als er vraag is
enn tegen de beste prijs.'
Vergoot:: 'In een strategische sessie hebben we toen gezegd 'als wij geen stroom direct
aann de markt mogen leveren, hoe kunnen we dan het gevaar keren?' Het was feitelijk
eenn vraag naar de kerncompetenties van GVZ. 'Kerncompetenties zijn: bedrijfsvoeren,
onderhoudd en projecten. Bedrijfsvoering mocht van de overheid niet naar de markt.
Blevenn over: Onderhoud en Projecten. Zo is de idee ontstaan om Onderhoud als
dienstt naar de markt te brengen.' De kerncompetentie van Exploitatie en Onderhoud
(E&O)) van GVZ is het uitvoeren van complex, grootschalig onderhoud in korte tijd.
ABC:: 'Tijdens een revisie lopen er zo'n 600 mensen rond, die in drie dagen tijd precies
uitvoerenn wat er moet gebeuren zonder elkaar in de weg te lopen.' De Engelse en
Amerikaansee trend naar uitbesteding van onderhoud ziet men als bevestiging dat
onderhoudd een aparte vakdiscipline is. Consultants becijferen de marktpotentie voor
E&O:: circa € 52 min. omzet binnen GVZ en € 45 min. in de externe markt. Vergoot:
'Opp basis van deze inschattingen is in het Businessplan 2001 een interne omzet van €
300 min. geprognosticeerd en een realisatie van 15% van het externe marktpotentieel (€
7,55 min.). Op grond hiervan besluit E&O onderhoud naar de markt te brengen en alles
aff te stoten wat makkelijker of goedkoper door anderen kan worden gedaan.'
Hett 'naar de markt brengen' werd de taak van Vergoot. De voormalige E & O directeur,, De Waard, was een technische onderhoudsman. Vergoot was bekend met
hett implementeren van veranderingsprocessen. 'De Waard zou alleen een structuur
hebbenn neergezet en dan aan de gang zijn gegaan.' Vergoot wilde 'een filosofie
neerzetten'' om het bedrijf naar de markt te brengen en de mensen ervoor klaar te
maken.. Conclusie uit een onderzoek naar de factoren die succesbepalend zijn bij de
verzelfstandigingg van nutsorganisaties was dat E&O langzaam naar de markt moest gaan.
'Wee moesten op zoek naar opdrachtgevers met een vergelijkbare cultuur als de onze'
alduss Vergoot. E & O bleef onderdeel van GVZ en richtte zich vooral op de nutsector.
Zoo kon men langzaam volume opbouwen en geleidelijk verzelfstandigen. Daarna heeft
GVZZ de organisatie gekanteld met één afdeling Productie, één afdeling Exploitatie &
Onderhoudd (E&O) en één afdeling Projecten. Productie bevatte 550 mensen,
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Exploitatiee en Onderhoud circa 570 en Projecten circa 80 mensen. Een
consultancybureauu berekende wat de 'kritische massa* van zo'n bedrijf is. Voor E&O
warenn dat zo'n 250 medewerkers. Vergoot: 'Als we dat niet overeind zou kunnen
houden,, zou we down the drain gaan. Wij wisten dat we met zo'n 250 mensen circa 37
miljoenn euro omzet moesten gaan halen.'
Intermezzo Intermezzo
Tott dusver lijkt in dit veranderingsproces vooral een ontwerpparadigma gehanteerd. Er
iss sprake van een technisch-economische rationaliteit: er worden studies gedaan naar de
prestatiess van onderhoud, naar het omzetpotentieel en er wordt teruggerekend van de
omzett naar de omvang en structuur van de organisatie. Het doel is berekend en men
hanteertt een lineaire (stapsgewijze) logica om er te komen. Verder ligt het accent op de
inrichtingg van de formele organisatie, wordt de veranderaanpak top-down wordt
vormgegevenn en zijn 'denken' en 'doen' gescheiden. Ook richt de organisatie zich in
dezee fase vooral op strategische vraagstukken: marktomzet, verzelfstandiging, consequentiess van de liberalisering van de stroommarkt (cfr. hoofdstuk 2). Samengevat
hanteertt men vooral een strategisch ontwerpperspectief (OIS) gevolgd door
ffiffi
a
aandachtt voor organisatie-inrichting (OIO).
Vergoott zegt het heel duidelijk: 'In deze fase is nog geen sprake van een
krachtenspel.. Het is het is alleen nog maar tekentafelwerk. Je moet het kunnen
verkopenn aan de Raad van Commissarissen. Als je dat niet cijfermatig kunt neerzetten,
benn je weg. Eerst de besluitvorming rond krijgen. Daarna bij de eigen mensen en bij de
O R . '' Dat een ontwikkelperspectief ook zinvol kan zijn, wordt door Vergoot dus niet
ontkend,, maar in zijn timing (veranderkundige heuristiek) geeft hij in deze situatie op
datt moment de voorkeur aan het ontwerpparadigma. Mogelijk speelt de schaal van de
veranderingg hierbij een rol als veranderkundige afweging.
FlexibelFlexibel bedrijf: personele consequenties
Behalvee een nieuwe strategie en structuur heeft het veranderingsproces ook personele
consequenties.. ABC: 'De inschatting was dat 50% van de mensen relatief vast (circa 1
jaar)) op de plant zou komen te werken. De andere 50% zou als contractor gaan werken.
Wee wilden het bedrijf flexibel neerzetten. 'Man naar werk' was de kreet. De mensen
moestenn onder contractcondities in heel gebied X aan het werk. Dat was men absoluut
niett gewend! Van de overige 250 mensen moesten we afscheid nemen. Zij waren niet
werkzaamm op de kernactiviteiten. Daarvoor is een sociaal plan opgesteld.'
Vergoott resumerend: 'Deze twee veranderingstrajecten moesten als gevolg van onze
filosofiee de komende jaren worden neergezet. Dat moesten we verkopen aan de
medezeggenschapp en aan het personeel. In 1998 is dit verhaal neergezet. 1999 was het
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jaarr van de principebesluiten. Voor 2001 was het doel in de positieve cijfers te komen.
R o n dd de jaarwisseling is het Businessplan 2001 gemaakt. Vanuit marktprijzen en
tarievenn is teruggerekend naar overhead en het aantal medewerkers dat we nodig
hebben.. W e kenden het doel, de functionaliteiten, de salariskosten. Er is gewoon een
blauwdrukk gemaakt en die is voorgelegd aan de R v C . Dat gaat een paar keer heen en
weerr en toen hebben we goedkeuring gekregen. Vervolgens hebben we de vraag
gesteldd hoe we de verandering gingen doen. Want een blauwdruk is één. Verandering
iss wat anders.'

7.2.27.2.2 Dominante perspectiefkeuze (mental frame)
Samenvattendd vormen concurrentieprikkels de aanleiding voor het besluit onderhoud
tee outsourcen en kosten te besparen. Buitenlandse trends wijzen erop dat onderhoud als
zelfstandigee dienstverlening kans van slagen heeft, mits men de verzelfstandiging
geleidelijkk uitvoert —zo leert onderzoek naar de Nederlandse situatie. Een omzetprognosee vormt het fundament voor het organisatieontwerp en de businessplanning.
Dezee werkwijze kan worden geschetst als 'strategieformulering' en organisatieinrichting.. Beide zijn ons inziens voorbeelden van het ontwerpparadigma (zie
hoofdstukk 2 en 4). Ontwikkelingsvraagstukken worden door het veranderteam wel
onderkend,, maar uitsluitend door ontwerpinterventies geadresseerd (sociaal plan, het
conceptt tussen de oren van anderen zien te krijgen, het verkopen aan medezeggenschap
enn personeel). Het ontwerpparadigma lijkt de ondertoon te vormen voor het
veranderingsproces.. Deze kleuring wordt duidelijker naarmate een aantal vraagstukken
zichh pregnanter aandient.

OnderhoudOnderhoud nader bekeken: kosten en cultuur
Dee hoogte van de onderhoudskosten blijkt nauw samen te hangen met de cultuur van
GVZ.. Men kan kortcyclisch, installatiegebonden onderhoud onderscheiden van
revisies,, groot onderhoud voor langere perioden. Door centralisatie wil GVZ
onderhoudd efficiënter en (kosten-)effectiever organiseren (ontwerpbenadering: O l ) .
Daarvoorr moet echter de bestaande onderhoudscultuur worden doorbroken. 'De
praktijkk was dat dagelijks onderhoud en storingen werd gedaan door mensen die hun
statuss ondeenden aan het verhelpen van storingen. Bepalend voor onderhoud was de
relatierelatie tussen mensen ('kun je dit voor mij repareren'). Terwijl onderhoud in feite erop
gebaseerdd moet zijn de kosten van de installatie te verminderen en de beschikbaarheid
tee vergroten, niet het op afroep verrichten van reparaties' aldus ABC. 'Onze opgave
wass de beschikbaarheid van de installatie te garanderen tegen zo laag mogelijke kosten.'
Bijkomendd gegeven is dat de prijs van stroom fors fluctueert tussen piek- en daltijden.
Dee mindset van mensen moest worden veranderd van: 'onderhoud als het ons uitkomt'
naarr een 'planmatig, effectief en efficiënt onderhoudsconcept.' Zo'n rationeel concept
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botstt echter met belangen van werknemers. De werknemers moeten 'tussen de oren
krijgen'' dat zij moeten meewerken aan het goedkoper maken van het eigen werk.
'Maar'' zo constateert ABC 'dat is in feite de vraag: 'maak jezelf overbodig'. De
consequentiee was dat men om zich heen begon te kijken en zich begon af te vragen:
'wiee is de volgende die hier er uit gaat: jij of ik?" Het ligt dan in de rede te verwachten
datt weerstand tegen de verandering kan ontstaan (dialoog type 5).
II I
üü
//

FaseFase 2: Contractmanagement

zz z

Hett is interessant te bezien welk type interventies het veranderteam voor deze situatie
bedachtt en welke paradigma daarbij werden gehanteerd. ABC: ' O m de verandering
doorr te voeren was het vooral zaak de mensen niet meer op de centrale aanwezig te
latenn zijn. Als daar capaciteit beschikbaar is, gaat men werk doen. Zo gaat dat. Iemand
gaatt plannen, er worden materialen besteld, verrichtingen uitgevoerd, kortom: kosten
gemaaktt die feitelijk geen directe toegevoegde waarde hebben. Daarom is het
overtolligee personeel zo snel mogelijk buiten de deur gezet door het sociaal plan en
contractenn te sluiten met derden zoals Hoest en B Z N (OIS).
Vervolgenss is ook intern een contractsystematiek gelanceerd. Productie werd gevraagd
hett onderhoud te definiëren op basis van het bedrijfs-voeringconcept. Aan bijzetcentraless kan onderhoud gebeuren op normale tijden, maar niet op piektijden. Andere
centraless moeten 100% van de tijd productief zijn. Daar wordt tijdens een geplande
revisiee in korte tijd alles aangepakt wat maar nodig is om de beschikbaarheid te
garanderenn tot de volgende revisie. ABC: 'Dat is een spel wat beide partijen moesten
lerenn spelen. Productie moet aangeven wat zij wil op basis van hun
bedrijfsvoeringconcept,, E&O moet uitvinden wat zij de klant aan onderhoud moet
aanbieden.' '
E&OO wilde in één keer alle echelons bij het veranderingsproces betrekken. Daarvoor
zijnn meerdere routes opgestart: een professionaliseringsproces, een VCA-certificatie en
eenn ISO-certificatie van de organisatie. De professionalisering was gericht op het
ontwikkelenn van de diverse rollen in het multifunctionele contractteam ( 0 2 0 ) , VCA
opp de borging van de veiligheid en ISO op het definiëren van de processen (OIO). In
ditt kader zijn toolboxmeetings georganiseerd waarbij leidinggevenden en medewerkers
sprakenn over concrete problemen die men moest oplossen. ABC: 'Op deze manier
krijgg je meer zicht en grip op het veranderingsproces.'
l) l)
() )

7.2.37.2.3 Veranderkundige observaties eerste fase

() )

Hett veranderteam veronderstelt in deze fase de verandering met de genoemde
interventiess te kunnen managen. Na het 'tekentafelwerk' worden nu 'bottom-up
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interventies'' ingezet om aansluiting te vinden tussen het strategische concept en de
praktijk.. ISO en VCA hebben tot doel duidelijkheid en onderlinge overeenstemming
tee scheppen over de processen. De benadering is 'bottom-up' maar nog vooral gericht
opp de formele aspecten van de organisatie (procesbeschrijving, taken, sturing) en qua
stijll eerder beheersmatig georiënteerd dan op de ontwikkeling van het menselijk
potentieel.. Er is ons inziens dus sprake van een ontwerpparadigma bij een bottom-up
aanpak.. Wat bijvoorbeeld opvalt is dat de interventies om contractmanagement in te
voerenn weinig worden 'geproblematiseerd'. Men veronderstelt dat de gewenste effecten
optredenn (ontwerpbenadering) en vraagt zich in mindere mate af óf de gewenste
effectenn zullen optreden, hoe ontvangers zich hierin verhouden en hoe de verandering
zichh zou kunnen ontvouwen. Ook hierin herkennen we het ontwerpparadigma waarin
grotee waarde wordt toegekend aan de beheersbaarheid van het veranderingsproces en
lineariteitt in het proces wordt verondersteld.
EenEen weerbarstige praktijk
Inn de tweede fase van het veranderingsproces moesten drie groepen met het
onderhoudsconceptt aan de slag: de lijn (Productie), het contractteam (een multidisciplinairr samengesteld E&O-team dat Productie op het contract ging bedienen) en
MaintenanceMaintenance Engineering (ME): de specialisten van E&O op het gebied van onderhoud.
W ee laten een stukje zien van de dialoog die over dit deel van het veranderingsproces
mett enkele collega consultants van ABC en directeur Vergoot is gevoerd. In de dialoog
trachtenn we productieve spanning te introduceren door het problematiseren van het
paradigmaa en/of het systeemperspectief. De passages tussen haakjes geven onze lezing
vann de tekst wat betreft het gehanteerde systeemperspectief en paradigma. Ook wordt
aangegevenn waar ons inziens weerstand aanwezig is en welk type dialoog wordt
gevoerd.. De dialoog met een collega van ABC laat zien hoe lastig het kan zijn om de
spanningg productief te krijgen. Die met Vergoot wat de vruchten ervan kunnen zijn in
dee vorm van nieuw verworven inzichten (reflectieve en generatieve dialoog). Tenslotte
gevenn we aan waar naar onze mening een 'leeg begrip' wordt gehanteerd (Lacan,
1960). .

7.2.47.2.4 Dialoog met ABC Consultant
ABC:: 'Ons idee was: als Productie hun rol van vragende partij zou waarmaken, dan zou E&O de
roll van biedende partij kunnen spelen. Maar dat gebeurde niet. Productie had moeite de juiste
vraagg te formuleren. Daar hebben we van alles aan gedaan. We hebben sessies georganiseerd om
samenn de processen in te richten. Door 'ISO' is geprobeerd aan twee kanten afstemming te
vinden,, maar ISO sloeg om naar een doel op zich. (02/1)
Tweedee probleem was: E&O was een centraal georkestreerde organisatie maar bij Productie had
jee te maken met regionale productie-eenheden. Meerdere malen is geprobeerd met de MT's tot
overeeratemmingg te komen. Steeds werden die afspraken niet nagekomen.' (01/2)
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RvdN:: 'Waarom was dat?' ('afspraken niet nakomen' is 'leeg begrip')
ABC:: 'Ze werden niet centraal afgedwongen (Ol). De productiebazen zijn ook
onderhoudsbazenn geweest ze weten dus vaak beter of denken het in elk geval beter te weten
(02).. Het is echt een gebrek aan centrale sturing geweest aan de kant van productie (Ol). Er
werdd niet opgetreden tegen vestigingsmanagers die 50 tot 70% andere dingen doen dan is
afgesproken.'' (Ol)
RvdN:: 'Waarom is er dan niet opgetreden?' (problematiseert)
ABC:: 'De Kerk (baas van Productie) hanteerde een ander concept. Hij deed niet mee in de
benadering.'' (intellectualisering)
RvdN:: 'Maar dat had toch een onderdeel van het veranderingsstrategie kunnen zijn: E&O
verandert.. Wat doen we als Productie als belangrijke speler niet meedoet?' (productieve spanning
vanuitt 0 2 )
ABC:: 'Dat hebben we te weinig gedaan. Klopt. We hebben wel de hulp van de statutaire directie
ingeroepenn (Ol). En vervolgens deed hij het nog niet.'
RvdN:: 'Waarom grijpt de statutaire directie niet in?' (problematiseert, dialoog type 1)
ABC:: 'Geen lef.' (intellectualisering)
RvdN:: —
ABC:: 'Ja. Soms komt het op hele simpele dingen neer.' (idem)
RvdN:: 'Was de directie van begin af aan geïnformeerd en gecommitteerd bij dit
veranderingsproces?'' (productieve spanning, dialoog type 3)
ABC:: 'Nee.'
RvdN:: 'Waarom niet?' (dialoog type 3)
ABC:: Niet geïnteresseerd. In de zin van: zolang je maar resultaten boekt en de directie uit de
windd houdt, kun je doen watje wilt. Zet vooral je eigen koers uit. Van boven komt het manna
niet.'' (intellectualisering)
RvdN:: 'Had het achteraf beter gekund?' (problematiseert)
ABC:: 'Nee. Het involvement van de top was ontoereikend.' (intellectualisering)
RvdN:: 'Wat zijn daarvan de gevolgen geweest voor het veranderingsdoel?'
ABC:: 'Aan de E & O - kant zat men toe te snijden op kostenbeheersing. En aan de productiekant
werdenn steeds meer uren gevraagd en kosten gemaakt. En wij maar uitleggen aan de mensen dat
zee minder moesten werken en kosten. Het wordt dan langzaam maar zeker een moeilijk
verkoopbaarr verhaal.'

Intermezzo Intermezzo
Inn bovenstaande passage p r o b e r e n w e vanuit het ontwikkelingsparadigma vragen te
stellenn en de ABC-collega dit paradigma aan te reiken (dialoog type 3). D e vragen zijn
bedoeldd als een middel o m de gesignaleerde problematiek ('Productie doet niet m e e ' )
brederr en rijker te analyseren e n alternatieve interventies te genereren. D i t h e b b e n w e
inn hoofdstuk 6 een dialoog 'tussen paradigmata' g e n o e m d . O n z e voorzetten w o r d e n
echterr niet opgevolgd en stuiten zelfs o p weerstand. E e n voorbeeld van z o ' n voorzet is
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dee vraag: 'Had het achteraf beter gekund* met betrekking tot de rol van de directie.
ABCC kan zich bijvoorbeeld afvragen welke opties destijds gemist zijn om de directie
meerr te involveren. Wat was de timing toen de hulp van de directie werd ingeroepen?
Hoee is de relatie tussen de directie en Productie? Welke belangen heeft de directie in
dezee specifieke situatie? Het ontwikkelingsparadigma wordt echter niet overgenomen
off anderszins productief opgepakt. Dat geldt ook voor het vervolg:
VervolgVervolg dialoog
RvdN:: 'Wiens probleem is dit eigenlijk? (veranderkundig perspectief)
ABC:: 'Nou voor E&O helemaal niks. Die verdiende in feite meer geld aan de stommiteit van
Productie.. Het paradoxale van de hele redenering was dat het feit dat productie niet meewerkte,
datt leverde E&O alleen maar meer winst op. Van Onderhoud wordt constant gevraagd te
adviserenn tegen het eigen commerciële belang. Als je het doet word je niet geloofd, en als het
niett geloofd wordt levert dat winst op.' (...)
'Tott op de dag van vandaag krijgt De Kerk budgetten voor zijn neus geschoven die miljoenen
hogerr zijn dan dat hij met zijn mannen had afgesproken. Het is niet die man die makkelijk zijn
eigenn mannen aanpakt. Hij heeft in het verleden alle mensen die voor hem werkten afgebrand.
Niett één maar allemaal. En dan moet hij nu weer ruzie gaan maken? Hij weet dat als hij dat twee
keerr achter elkaar doet dat hij in feite zichzelf afbrandt.' (...)
'Hett probleem met De Kerk is dat hij niet consistent is in zijn denken. Hij denkt incremented.
Hijj maakt telkens kleine stapjes maar laat na anderen hierover te informeren. Hij is erg chaotisch.'
Intermezzo Intermezzo
Weerstandd belemmert een explorerende dialoog. 'Voor E&O is er geen (!) probleem.
Wantt die verdient meer geld' aldus ABC. Indien we dit argument letterlijk zouden
nemen,, zouden ABC en Vergoot de verandering niet verder moeten doorvoeren (dat
levertt E&O nog meer winst op). Dat E&O wel een probleem heeft (onderhoud wordt
niett doelmatiger), wordt dus 'ontkend'. De Kerk frustreert het veranderingsproces van
E&O,, waardoor hij niet alleen 'dom' is, maar ook 'slecht voor zijn mensen' en
'chaotisch'' (devaluatie, splitsing). N u kan dit allemaal waar zijn, praktisch gezien brengt
ditt een oplossing niet dichterbij. Vanuit een ander gezichtspunt zou men zich kunnen
afvragenn welke andere factoren, belangen of mechanismen (dan kostenbeheersing) De
Kerkk ervan weerhouden met E&O samen te werken. Kostenbeheersing is blijkbaar niet
hett overheersende belang voor De Kerk. Wat zijn de belangen van De Kerk? Wat is de
rationalee in zijn gedrag jegens E&O?
Eenn dialoogsituatie wordt echter moeizaam bereikt. Ook in retrospectief neemt ABC
nauwelijkss afstand van het eigen paradigma. Dat is in overeensteniming met de
hypothesee die we in hoofdstuk 6 over de dialoog tussen paradigmata hebben opgesteld.
Dee dialoog met ABC heeft een gesloten karakter. Eigen gedachten (meningen,
opvattingen)) lijken als feitelijkheden te worden gepresenteerd ('de directie heeft geen
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lef,, 'de man is chaotisch') en leiden in veranderkundig opzicht tot een dood spoor. Er
iss sprake van verabsoluteringen (Bögels & Van Oppen, 1999) die geen recht doen aan
bijvoorbeeldd politieke afwegingen van De Kerk of de directie. Daarnaast blijven de
praktischee vragen voortbestaan en wordt weinig erdoor verduidelijkt. Praktische vragen
zijnn bijvoorbeeld: Hoe veranderen we de positie van de directie? Hoe gaan we om met
dee ongewenste rol van Productie? Hoe kunnen we werknemers ondersteunen in het
veranderingsproces?? Het aandragen van productieve spanning in de vorm van 'pendante
redeneringen',, contrasterende benaderingen, andere voorstellen voor timing van
interventiess en dergelijke, wordt door ABC als 'niet realistisch' afgedaan. Veranderen
betekentt voor ABC 'beïnvloeden' of'sturen'. Andere connotaties ontbreken. Lezen we
dee reactie van ABC op een aantal concrete voorstellen.
7.2.57.2.5 Productieve spanning niet productief
ABC:: 'Klinkt allemaal fantastisch. Maar het grote probleem in het hele proces is, hoe je het ook
wendtt of keert, datje uitgaat van een bepaald contingent aan mensen. Waar de genzen zijn
bereikt,, zijn de grenzen bereikt. Je moet op zeker moment constateren dat sommige mensen
überhauptt niet in staat zijn om die vertaling te maken.' (Ol)
RvdN:: 'Maar veranderingstechnisch is dat natuurlijk dood in de pot.'
ABC:: 'Dat betekent datje de overtuiging hebt, datje alles kunt veranderen ongeacht de kwaliteit
vann de mensen die er zitten...' (Ol) (weerstand: splitsing)
RvdN:: 'Nee, maar je hebt redeneringen nodig om door te zoeken als je het gevoel hebt datje op
eenn dood spoor zit.' (veranderkundige problematisering)
ABC:: 'De routes die we nu aan het proberen zijn, is ervoor zorgen dat de mensen met te weinig
niveauu vervangen gaan worden (OIO). Je kunt pas iets ontwikkelen als je mensen hebt met een
bepaaldd conceptueel vermogen die in staat zijn mee te denken met het concept en een vertaalslag
kunnenn maken naar een eigen omgeving.'
MaintenanceMaintenance Engineering
Eenn andere groep die aan de slag moest met het onderhoudsconcept was Maintenance
Engineering:: de specialisten op het gebied van onderhoud en in belangrijke mate verantwoordelijkk voor de ontwikkeling van het onderhoudsconcept van E&O. De
startsituatiee was dat 'ME-ers' van diverse locaties afkomstig waren en door de kanteling
tott één groep werden gebombardeerd. ME stond voor de taak het eigen specialisme via
hett Contractteam aan Productie aan te bieden. Dat ging niet vanzelf. Een belangrijk
verschill met de voorafgaande dialoog is dat de auteur in belangrijke mate betrokken is
geweestt bij de professionalisering van ME. Daardoor ontstaat de situatie dat de dialoog
mett ABC van binnenuit kon worden gevoerd (met personsgebonden, perceptuele
kennis).. Wat waren volgens ABC de redenen dat ME moeilijk tot een goede positioneringg kwam?
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Diagnose Diagnose
ABC:: 'Ten eerste is Ter Braak, de manager van ME, niet zo'n gogo-er. Dat is meer een
conceptuelee man (02C). Hij had grote moeite zijn ideeën over te dragen. Tweede probleem was
datt ME gevangen zat in die hele benadering. Organisatorisch zou de vraag naar groot onderhoud
moetenn komen vanuit de contractmanagers. Maar die vraag kwam niet omdat de rollen
onduidelijkk waren ( 0 2 0 ) . Het bleef bij day to day ondersteuning aan het contractteam. ME kreeg
zijnn winkel niet verkocht. Dat heeft bijna eenjaar geduurd. Toen heeft Vergoot uiteindelijk
ingegrepen.' '

55

RvdN:: 'In de veranderingstrategie zat volgens mij een aantal fouten.
Tenn eerste was er in het begin helemaal geen onderhoudsconcept bij ME aanwezig (OIS).
Misschienn wel in het hoofd van Ter Braak. Maar de meeste ME-ers hadden nog nooit van een
Pareto-analysee gehoord (OIC), laat staan van een gedeeld onderhoudsconcept. (02S) Ter Braak
enn ik moesten in het professionaliseringsproces van ME vanaf nul beginnen. Ten tweede was men
niett gewend als groep specialisten samen te werken. Leuke ideeën over centralisering en synergie.
Inn de praktijk werd constant naast elkaar gepraat. Men had grote moeite naar elkaar te luisteren,
elkaarr te begrijpen ( 0 2 0 ) . Het waren zeer gescheiden werelden. Ten derde werd ME op ad-hoc
basiss door het Contractteam aangestuurd. Er kwam geen vraag naar een planmatige
onderhoudsbenadering,, alleen naar specialisten die tussendoor de moeilijke klussen moesten
opknappenn ( 0 2 0 ) . En ten vierde had ME geen organisatieconcept. Alle focus lag op het
opbouwenn van een eigen onderhoudsconcept, maar men wist niet hoe men die ideeën bij
Productiee over de Bühne moest krijgen en hoe men de eigen organisatie daarop moest inrichten.'
(OIO) )

..

.X-Interventies Interventies

""

ABC:: 'De inrichting van de organisatie hebben we onderschat (sic!). Het was absoluut
noodzakelijkk om na het strategieontwerp de processen en de ME-organisatie te ontwerpen. Op
driee niveaus: aansluiting met contractmanagers (CM-ers), aansluiting met productie,
inrichtingg ME zelf in de vorm van accountmanagement (AM).' (OIO)
R v d N :: 'De insteek die ik bij ME heb gekozen is de CM-ers (en productie) via
eenn adviesbenadering mee te krijgen in het onderhoudsconcept. We hebben fors ingestoken M E erss een adviesattitude en adviesgesprekken te leren: laat de CM-ers zien wat de opties
zijnn waaruit ze kunnen kiezen met de voor- en nadelen. ME kan de CM-ers niet
dwingen,, dus moetje ze verleiden.' ( 0 1 C / 0 2 C ; dialoog type 3 en 4)
ABC:: 'Dat is uiteraard ook een benadering: een adviesbenadering. Alleen, als je vanuit de leiding
vann E&O kijkt, zou je veel beter (sic!) op beide lijnen kunnen sturen. De één (ME) moet zorgen
datt het er komt en de ander (CM) moet erom gaan vragen. N u ontbrak één lijn: er is geen vraag.
Enn aan de andere kant staan mensen die nauwelijks nog weten wat ze
moetenn verkopen.' (OIO)
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RvdN:: 'Is het tempo en detaillering van de organisatieverandering niet gebrekkig geweest?'
(veranderkundigg criterium, 02)
ABC:: 'Als je kijkt wat daarbij de belangrijkste problematiek is geweest. En die valkuil komt steeds
weerr terug: zodra het MT snapt wat de bedoeling is, en het één keer uitgelegd hebben, dan
denkenn ze dat de rest het ook snapt. De laatste maanden zie je ook steeds meer dat er wordt
geroepen:: Hoho. Stop! Neem de troepen mee. Je merkt dat er iedere keer weer in dezelfde
valkuill wordt getrapt. Het overdragen van de verandering. Zij snappen het, het is logisch, het is
slim.. Dan moet iedereen het snappen. Alleen de vertaling naar de precieze consequenties in de
eigenn omgeving, daar wordt onvoldoende tijd voor gegeven. Er wordt onvoldoende tijd
gegeven,, gegund ook, aan mensen om de strategie van ME uit te werken, neer te zetten, noem
maarr op. Tijd is een hele belangrijke factor.'
Ontwerpvalkuilen Ontwerpvalkuilen

'Eenn blauwdruk is één. Veranderen wat anders.' Dat waren wijze woorden van
Vergoot,, toen hij sprak over de afronding van de tekentafelfase en de overgang naar de
implementatie.. In deze case zien we veel klassieke valkuilen van een centraal
georkestreerdee ontwerpbenadering van veranderingen de revue passeren. Had het
veranderteamm het dan anders moeten of kunnen aanpakken? Dat blijft de vraag. Het is
niett gemakkelijk grootschalige trajecten zonder 'tekentafel' te ontwerpen. Het model is
err ook niet op gericht om de 'juiste' inhoudelijke benadering voor te schrijven. Wel
omm veranderingsprocessen collectief te evalueren, verbeteren of te ontwikkelen. W e
gevenn een aantal impressies.
Vanuitt een grove contingente veranderkundige redenering kunnen we zeggen dat de
schaall {omvang en impact) van de verandering vraagt om snelheid en duidelijke topdownn sturing (cfr hoofdstuk 6). Bovendien zijn in de 'implementatiefase' incrementele
processenn ingevoerd, zoals het gezamenlijk procesontwerp en de professionaliseringssessiess voor het contractteam en ME, althans dat was wat men met de interventies
beoogde.. Dat dit niet is gebeurd, kan worden verklaard door het overheersende
ontwerpdenkenn en -doen van het veranderteam. Dat blijkt bijvoorbeeld als R v d N een
rijkee analyse maakt, waaraan het zijns inziens in het verandertraject heeft ontbroken:
geenn concept, geen organisatie-inrichting, lastige cultuur, onwennige samenwerking,
etc.. Het enige onderwerp dat hieruit door ABC wordt overgenomen is het
inrichtingsvraagstuk.. Alle overige analysepunten verdwijnen onder tafel. Dit soort bijna
onbewustt verlopende selectieprocessen (Weick, 1979; zie hoofdstuk 5) drukken een
nadrukkelijkee stempel op het karakter van veranderingsprocessen. Het ontwerpdenken
domineertt (als theory in use), dus worden ontwerpinterventies geselecteerd. Hetzelfde
geldtt voor de (klassieke) volgorde in het veranderingsproces, te beginnen met de
strategie,, gevolgd door de organisatie-inrichting en tenslotte de mensen. Gevolg is dat
organisatiee en mensen moeten gaan realiseren wat door de top is bedacht. 'De top heeft
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hett bedacht, het is slim, dus moet het werken' aldus ABC. De kernproblematiek bestaat
eruitt dat de veranderinspanning van de medewerkers zich vervolgens niet spontaan en
zekerr niet moeiteloos voltrekt (om culturele en politieke redenen). Hierop reageert het
veranderteamm met een reeks aanvullende ontwerpdiagnoses en —interventies. Het
mancoo van deze interventies is echter dat ze eveneens 'slim bedacht zijn en dus moeten
werken.'' Ook aanvullende interventies worden binnen het ontwerpparadigma geformuleerd:: lineair en met duidelijk vooropgestelde, weinig geproblematiseerde middeleffectt relaties. Tijd heeft in dit paradigma de connotatie van een beheersbare 'doorvoersnelheid'' en minder van rijpingstijd, de tijd die een groep mensen nodig heeft om tot
inzichtt te komen. ABC staat niet open voor andere diagnoses en interventies en keert
steedss weer terug naar het 01-paradigma.

7.2.67.2.6 Een generatieve dialoog
Tott slot van deze casus spreken we het veranderingstraject door met de heer Vergoot
aann de hand van onderstaand schema. Hieruit wordt duidelijk dat voor Vergoot op een
aantall punten het veranderingsproces een ander verhaal is dan dat van ABC. Populair
gezegdd kunnen we constateren dat Vergoot 'er anders in staat'. Dat komt tot uitdrukkingg in een andere taal, waarin ontwerpen en ontwikkelen dichter tegen elkaar
aanzitten,, meer aanvullend en geïntegreerd zijn en vooral minder weerstand wordt
gehanteerd.. Gevolg is dat de dialoog zich exploratiever voltrekt en op een bepaald
momentt zelfs de plek der moeite kan worden bereikt (cfr hoofdstuk 6). Dat wil zeggen
dee plek waarop bestaande antwoorden niet meer afdoende zijn en moet worden
gezochtt naar nieuwe grond(en).
Dee wijze van annoteren met ikoontjes zoals hierboven toegepast bij de dialoog met
ABC,, kan ook op de dialoog met Vergoot worden toegepast. W e geven er echter de
voorkeurr aan dit niet te doen om de beschrijving niet te veel te verstoren, in de hoop
datt daarmee de weg naar de plek der moeite tekstueel beter tot uitdrukking komt. Het
beschrijvenn van de plek der moeite is op zich al moeilijk genoeg, omdat het in de
relatiee tot uitdrukking komt en vooral een kwestie van beleving is (Isaacs, 1999;
Wierdsma,, 1999; Kessels, 1999). In de diagnose van het veranderingsproces met
Vergoott is bovenstaande figuur gebruikt (zie de dialoog voor toelichting).
Dialoog g
Vergoot:: 'We hebben de organisatie als een blauwdruk neergezet vanuit de analyse van de markt
(OIS,, OIO). Flexibiliteit was het uitgangspunt (leeg veld). 'Mensen naar werk' in plaats van
'budget-denken'.. Dat een grote verandering qua besturing (OIS) en qua cultuur (leeg begrip). En
wee zouden contractmanagement gaan neerzetten (leeg begrip). Dan is vervolgens de vraag hoe ga
jee dat doen?
Bijj GVZ werden in de historie veel veranderingen ingezet, maar nooit afgemaakt (leeg begrip).
Dee afspraak was dat we de verandering nu een paar jaar zouden vasthouden. Niet op het concept
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terugkomen.. (02S). We moeten gaan werken onder marktconforme condities. Dat is het E&O
20011 verhaal geworden. We hebben teruggeredeneerd: wat is het volume dat we kunnen
krijgen?? Wat is de kritische massa? Hoeveel mensen mag je dan hebben? Zo hebben we de
organisatiee gebouwd. Dat is een technische analyse geweest' (OIS en O I O ) .
'Toenn was de vraag: hoe krijgen we dit geïmplementeerd? We wilden de verandering via de lijn
implementeren.. Top down (Ol). De lijn zou het aan den volke moeten verkondigen. Ik ben
begonnenn bij mijn managementteam. Ik heb gezegd: zo kijk ik dit tegen de wereld aan. Zien
julliee dit zitten? Letterlijk zo! Je kunt nu 'Ja' of 'Nee' zeggen. Als je 'Nee' zegt zoek ik heel
charmantt naar een oplossing buiten E&O. Dat weet niemand verder. Zegje 'Ja', dan ga je mee
dee rit in. Dan krijgje een persoonlijke taakstelling en daarop word je afgerekend!' (weerstand:
reactieformatie,, komt tot uitdrukking in de sterke toon)
RvdN:: Waarom heb je dat zo geformuleerd? Was er enige twijfel? (problematiseert)
Vergoot:: 'Ik wilde accountability. Men moest zich verantwoordelijk voelen en ook dragen (02).
Tweee mensen hebben aangegeven dat ze twijfelde aan hun eigen kunnen. Zij vonden het wel in
goedee richting maar waren er niet zeker van dat ze de rit mee uit zouden kunnen zitten'.
RvdN:: 'Wat waren de twijfels?' (problematiseert, dialoog type 1)
Vergoot:: 'Voornamelijk persoonlijke twijfels. Ze vroegen zich af of ze dit traject naar hun
mensenn vol zouden kunnen houden. Een uitvoeringsbaas was nogal een doener en die had altijd
eenn baas boven zich gehad. N u moest hij ineens een concept gaan uitwerken. Hij zat een paar
jaarr voor zijn pensioen en wist niet of hij die slag nog kon maken (leeg begrip). Die andere man
kwamm op een inkoopfunctie terecht waar hij geen ervaring mee had. Het was een administratieve
man.. Hij zei 'dat kan ik niet.' Ondanks de twijfels zijn ze toch allebei begonnen. Ik heb ze
toegezegdd dat we het traject met elkaar als managementteam instappen. W e zijn getraind in
doelenn stellen, feedback geven naar de mensen. Maar snel werd duidelijk: deze managementstijl,
datt was hun sterke kant niet (02). De uitvoeringsbaas werkte zichzelf zodanig in de stress dat hij
zijnn bloeddruk niet in de hand kon houden. Die wilde uit zijn lijden verlost worden.'

Intermezzo Intermezzo
Inn d e opmaat

naar de generatieve

dialoog kan achteraf w o r d e n

bezien

welke

interventiess daaraan h e b b e n bijgedragen. W a t ten eerste opvalt is d e sterke t o o n waarop
Vergoott aangeeft te steven naar accountability. Dit vindt z'n oorzaak in het verleden
waarinn veel projecten 'niet w e r d e n afgemaakt'. O p zich is z o ' n t o o n logisch. Aan de
anderee kant is dit wat w e b e d o e l e n m e t aandacht v o o r subtiele dissonante informatie en
perceptuelee kennis. D e t o o n verwijst naar een verschil tussen w a t m e n wil bereiken e n
watt m e n in het verleden niet heeft bereikt. D a t is e e n cruciaal gegeven in h e t huidige
veranderingstraject.. D i t type complexiteit dient in het gesprek verder tot uitdrukking te
k o m e n .. D a a r d o o r w o r d t helder w a t h e t p r o b l e e m i n h o u d t en w a t

onderliggende

oorzakenn zijn e n kan m e n ernaar handelen. O o k de vraag: ' W a t w a r e n de twijfels?' is
eenn problematisering van een bewering dat het M T accountable m o e t zijn. Bij deze
problematiseringg is het ontwikkelparadigma leidend: naast de opvatting dat accounta-
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bilityy kan w o r d e n afgedwongen, vragen w e ons bijvoorbeeld af of accountability niet
juistt ontwikkeld m o e t w o r d e n . W a a r organisatieleden geleidelijk aan naar toegroeien. D e
roll v a n

twijfel,

het

deconstructieproces..

toestaan
Door

het

van

twijfel,, is cruciaal

toelaten

van

twijfel

in

de

wordt

dialoog
dissonante

en

in

het

informatie

toegelaten.. D i t blijkt o p n i e u w uit h e t vervolg:

DenkenDenken en doen
RvdN:: i n feite zag je al heel snel dat de organisatieverandering niet gemakkelijk door het
personeell opgevolgd kon worden (problematiseert). Te beginnen bij het M T . Daarna volgden
anderen.. Heeft je dat niet aan het denken gezet? (leeg begrip)
Vergoot:: i k heb mezelf afgevraagd: is dat nou de goede manier? Ik heb daar een keer met
'Walingss Limburg' over gesproken. Die hadden een soortgelijk project gedaan. Een directeur
verteldee me dat hij de helft van zijn leidinggevenden in de periode van 5 jaar heeft vervangen
(OIO).. Dat zou ook bij ons gaan plaatsvinden.'
RvdN:: i s dat een dilemma voor jou geweest. In de zin van: ga ik te hard, te snel?' (verkenning
veranderkundigee afwegingen, type 1)
Vergoot:: i n het begin wel. Maar we zijn altijd vrij open geweest naar elkaar. W e hebben samen
naarr alternatieven buiten E&O gezocht. Toen we een goede oplossing hadden gevonden was
voorr mij het probleem een beetje weg. Maar als een verandering 50% van je leidinggevenden
kost,, kom je in een moeilijk pakket. Wie moet het dan doen? Je weet datje een probleem hebt,
maarr nog niet hoe je het oplost.' (erkent het probleem)
R v d N :: 'Vertragen zou een alternatief kunnen zijn...' (veranderkundig criterium)
Vergoot:: 'Nee. De doelen waren heel duidelijk. Vanaf 2001 moest E&O uit de rode cijfers zijn
(Ol).. Dat was mijn taakstelling. Dat is bij mijn benoeming aan de orde geweest.' (nadert plek der
moeite) )
RvdN:: 'Zou dat onderhandelbaar zijn geweest.' (problematiseert verder)
Vergoot:: 'Ja alles is onderhandelbaar. Met de toenmalige directie zou het onderhandelbaar zijn
geweest.. Maar de start van het verhaal is: afspraak is afspraak. Probeer eens niet terug te komen op
eerderee standpunten. Dus eenmaal 2001 als doel gesteld, stond dat voor mij niet meer ter
discussie.' '
RvdN:: 'Je was niet bang voor een dead end street?' (nadert plek der moeite)
Vergoot:: 'Ja maar dat zou het dan toch geweest zijn. Dan moetje zoeken naar een andere
oplossing.. Dan moetje het verkopen of een andere oplossing. Je kunt niet met een failliete
boedell blijven doorgaan.' (buigt af)
i kk had overigens de indruk dat ons kader meer kwaliteit had dan Walings. En ik had de stellige
overtuigingg dat we het gros van het volume konden halen in de nutssector. Daarmee zou het
process minder ruw verlopen. O m die redenen heb ik bij mezelf gedacht: dit moet te doen zijn.
Hett is wel af toe tegen gevallen. Ik heb wel getwijfeld, maar ook gezegd: Nee: 2001 is 2001.'
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Intermezzo Intermezzo
Vergoott durft 'de plek der moeite' te benaderen. Hij onderkent het probleem, maar
heeftt geen onmiddellijk antwoord. Ook antwoorden die door ons worden aangedragen
zijnn niet afdoende. De consequenties is dat het onderscheid tussen expert en klant even
vervaagt.. Beide komen in de situatie dat men het 'even niet meer weet' (cfr hoofdstuk
6).. De grof contingente redenering (de parallel met Walings) doorbreekt helaas deze
opmaatt naar 'plek der moeite'.
DenkenDenken en doen, part two
RvdN:: 'Wat werd je duidelijk na de discussiebijeenkomst met 1 lijnskader waarin je bottom-updee processen ging definiëren?'
Vergoot:: 'Het is de vraag is of het een discussie was. Het was meer tell and sell (O IC). De
veranderingg werd van boven naar beneden uitgerold. Jan Keyzer (van Uitvoering) heeft uitgelegd
watt contractmanagement inhoudt. Daarin is weinig ruimte gegeven. Wel over hun eigen rol
daarinn (020). Daar kwam overigens weinig uit. Het was de eerste keer in hun leven dat ze die
ruimtee geboden kregen. Dat was een groot vacuüm denk ik (02C). Ook al heb je de intenties
datt ze het concept mogen invullen. Dat red je niet in één, twee keer. Dat was well duidelijk.'
(tijdperspectieff in ontwikkelkader)
RvdN:: 'Was dat een signaal?' (subtiel contingente veranderhypothese; problematiseert)
Vergoot:: 'Bewust of onbewust, hebben we daar wel rekening mee gehouden. We wisten het
wel.'' (leeg begrip)
'Dee werkprocessen waren nog niet doorgeakkerd. Ze mochten zelf aangeven hoe ze dat wilden.
Dee structuur neerzetten is één ding. Maar het proces van aanmelding tot afmelding, daar hadden
wee inhoudelijk niets over gezegd. Dat was de bedoeling een bottom-up actie te zijn.' (020)
'Daarnaastt hebben we om de verandering te faciliteren nog het ISO- en VCA-traject en de
professionaliseringstrajectt ingezet. ISO was het vehikel om de werkprocessen samen met
Productiee gedefinieerd te krijgen ( 0 1 0 / 0 2 0 ) . Het werkend krijgen van het contractteam was
hett doel van het professionaliseringstraject (020). Achteraf denk ik dat het niet helemaal zo heeft
gewerktt (als ontwikkelingsinterventie, rvdn). Maar dit was de opzet.'
Intermezzo Intermezzo
Opvallendd in bovenstaande dialoog is dat Vergoot een ontwikkelingsaanpak wil
introduceren,, maar de ontwerproutine (als theorie in use) het karakter van de interventie
inkleurtt en het niet tot ontwikkelingsinterventies komt. Dat is het geval als het T
echelonn bottom-up mag aangeven hoe men de processen wil definiëren, maar dit niet
kann door gebrek aan ervaring met deze rol. Vanuit het ontwikkelparadigma zou dit
wordenn opgevat als een 'te grote stap in één keer' en bijvoorbeeld kleinere
vervolgstappenn of andere ondersteuning worden gepland. Tweede moment is dat men
ziett dat ISO niet als een ontwikkelingsinterventie werkt (wat op zich wel zou kunnen),
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o m d a tt m e n zich slechts richt o p h e t beschrijven van de eigen processen. E n het d e r d e
m o m e n tt is als V e r g o o t zijn M T vraagt o m c o m m i t m e n t aan h e t veranderingstraject.
Letterlijkk m a g m e n ter plekke 'ja' o f ' n e e ' tegen h e t veranderingsproces zeggen, terwijl
c o m m i t m e n tt o o k als een ontwikkelproces tot stand kan k o m e n d o o r bijvoorbeeld
gevoelenss van twijfels bespreekbaar te m a k e n .

ProfessionaliseringProfessionalisering nader beschouwd
Vergoot:: 'Ik heb elke contractmanager (CM) de ruimte gegeven met zijn team naar de
gedragscomponentt te kijken. Jan Keyzer heeft met ABC Management Consultants hiervoor een
programmaa ontwikkeld. Bedoeling was dat elk contractteam multifunctioneel ontwikkeld zou
worden.. Het contractteam (CT) bestond uit de contractmanager (CM), projectleiders,
ondersteunerss en enkele hoofdtechnici. Doel was de werkprocessen door te lopen en de rollen
rondomm die werkprocessen te bespreken ( 0 2 0 ) . Welke rol heeft een ME-er. Welke rol een
inkoper.. Mijn gedachte was dat iedereen daar suggesties over zou doen, waarover de naasthogere
leidingg besluiten zou nemen. Van dat laatste heb ik echter niets gemerkt'.
'Ikk denk dat daar de zwakte heeft gezeten van het professionaliseringtraject. Alle contracten zijn
aann de orde geweest. ME ook. Maar op de kruisbestuiving is te weinig sturing geweest (Ol). De
zakenn zijn binnen de kokers afgewerkt. Ter Braak is met zijn club aan het nadenken over het
onderhoudsconcept.. De Keyzer is bezig de uitvoering te organiseren. Die werelden zijn niet bij
elkaarr gekomen (leeg begrip). Het professionaliseringsprograrnrna is één keer bedacht en aan
Uitvoeringg en ME meegegeven. We hadden de kruisbestuiving op het MT-niveau moeten
organiseren.. Hoe sluit ME aan op datgene Uitvoering roept. Zijn de contractteams nog met
elkaarr in lijn? Dit soort discussies hebben we als M T niet met elkaar gevoerd. Achteraf vind ik dat
eenn fout.'
R v d N :: 'Het programma is niet in één keer bedacht. Er was van te voren een lijn, een rode draad
bedacht,, maar daar hebben we fors op moeten bijsturen. Zowel voor de contractteams (CT) als
voorr ME. Mijn ervaring bij ME was dat het niveau van de mensen heel laag was. Ten eerste was
hett geen team (leeg begrip). Ieder had een eigen specialisme, wat men moeilijk kon verbaliseren
enn overdragen aan anderen. Men had grote moeite eikaars specialisme te leren kennen en daarop
tee kunnen terugvallen als een klant een vraag had die een integrale benadering vereiste ( 0 2 0 ) .
Tenn tweede is Ter Braak pas laat gestart met het invullen van het onderhoudsconcept (Ol). Hij
stakk het bovendien erg academisch in en wist het niet aan zijn mensen over te dragen.' (02) (type
1) )
Vergoot:: 'Dat is precies wat ik bedoel! (tekent kokers) Hier ME. Hier CM. Hier Inkoop. Hier
Control.. Maar er zijn geen verbanden gelegd (leeg begrip). Het proces bij Uitvoering rolt
gewoonn door. Er is geen relatie met ME, maar er komen geen signalen. De Keyzer gaat gewoon
doorr met zijn club en roept dan na eenjaar 'Ik ben klaar!' Dan werkt die afstemming toch niet?'
(Ol) )
RvdN:: 'Maar het is wel aan de orde geweest. Ik heb meerdere malen met Ter Braak over de
relatiee met de CT's gesproken. Zowel qua attitude als qua organisatie. Qua attitude wilde we
ME-erss adviesvaardigheden bijbrengen zodat zij het onderhoudsconcept als advies aan de klant
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(CT)) zouden kunnen aanbieden en qua organisatie door te kijken welke processen ontwikkeld
moestenn om te komen tot accountmanagement.' (type 3 en 1)
Intermezzo Intermezzo

Bovenstaandee passage is een goede illustratie van wat wij bedoelen met een beschrijving
vanvan binnenuit. Wij zijn (als onderzoeker) in dit geval voldoende op de hoogte van het
veranderingsprocess om de aandacht te kunnen richten op concrete details en met name
opp dissonante informatie. Vergoot beschrijft een type professionalisering van de
contractteamss dat in onze opvatting valt onder de metafoor van 'De School'. Er is een
programmaa bedacht dat keurig wordt uitgevoerd, maar zonder rekenschap te geven van
ontwikkelingenn in de praktijk. Het vertrekt vanuit algemene wetmatigheden, zonder
oogg voor spontane dynamiek, complexiteit en dissonantie in de praktijk. Het grappige
iss dat Vergoot ons voorhoudt geen rekening te hebben gehouden met
praktijkontwikkelingenn ('Het programma is in één keer bedacht..'). De beschikking
overr perceptuele kennis kan Vergoot echter van het tegendeel overtuigen: het
programmaa is niet in één keer bedacht. De situatie die we aantroffen was uiterst
zorgwekkendd en heeft geleid tot een radicale bijstelling van het programma (zie het
vervolgg van deze dialoog). Bovendien heeft de adviseur wel afstemming gezocht met
dee organisatie - maar niet gevonden, e t c . Dit voorbeeld is niet bedoeld om ons 'gelijk'
aann te tonen. Het punt dat we willen maken is fundamenteler: om een dialoog te
voerenn en complexiteit te genereren is kennis van de specifieke situatie, is perceptuele
kenniss noodzakelijk. Perceptuele kennis is een cruciale bron voor dissonante informatie
enn dus noodzakelijk voor het toestaan van complexiteit. Dit is een belangrijk aspect van
subtielee contingentie.

PlekPlek der moeite
Vergoot:: 'In het MT is die discussie nooit gevoerd. Misschien hadden we bij de implementatie
vann het contract moeten temporiseren. Een belangrijk deel van het ME-team is er niet klaar voor.
Datt is wat ik bedoel met die kokers: er wordt alleen binnen de eigen afdeling gekeken, en dan
roeptt men: we zijn klaar met de professionalisering. Maar men heeft de aansluiting met de andere
afdelingenn gemist.' (problematiseert verandercriterium)
RvdN:: 'Ik denk dat ME veel te laat opgestart is. In 1996 bepaal je dat de kerncompetentie van
E&OO naar de markt toe moet worden gebracht (OIS). De kerncompetentie is het
onderhoudsspecialisme.. In 1999 blijkt ME niet eens een concept te hebben (OIS). Dat is de
grotee verrassing van 1999. Iedereen heeft het over een concept. En ineens blijkt dat we geen echt
onderhoudsconceptt hebben.'
(plekk der moeite)
Vergoot:: 'Dat weten we aardig te verbloemen met elkaar... Maar dat is wel wat er aan de hand
is...' '

CASUÏSTIEK K

(stilte) )
Maarr het gaat niet om Ter Braak. Joris is in 1998 aangetrokken. Zijn voorganger, Gert Diks, dat
wass één van de mannen die heeft aangeven: 'ik kan de verandering niet meemaken, dat red ik
niet'.. Ik heb toen Joris binnengehaald. Hij is conceptueel sterk, maar slecht in het overdragen van
zijnn kennis...'
(stilte) )
'Watt ik heb onderschat is datt ik ervan uitging dat er concepten lagen. Dat heb ik te laat
geconstateerd...' '
R v d N :: 'Maar stel dat die er wel waren geweest. Dan had je het nog met deze club niet gered.
Dann is nog steeds de vraag: zijn zij in staat om het concept bij de klant te implementeren?
Kunnenn zij die adviseursrol invullen? En dat zijn ze tot de dag van vandaag nog steeds niet.'
(terugkoppelingg aan het doel; continuering dissipatieve toestand)
Vergoot:: 'Er staat dus geen concept, men moet een product leveren aan hun klant, er staat druk
opp vanuit de organisatie. Maar de vraag is of die club überhaupt die slag kan maken?'
(stilte) )
'Beginn 1999 hebben Joris en ik ons de vraag gesteld: 'Moeten we niet afscheid nemen van een
paarr mensen?' Hij heeft ook ruimte gekregen om andere mensen aan te trekken. En toch zie je
datt er weinig schot in komt..'
(stilte) )
'Uitvoeringg dendert gewoon door.. Achteraf zeg ik 'Wat Jan heeft gedaan is cowboywerk. We
haddenn afgesproken: C M is trekkend. Zij moeten de anderen meetrekken. Maar hij trok alleen
zijnn eigen club en signaleerde niet dat anderen niet klaar waren. Joris had het moeten rapporteren
inn het M T . Dat deed hij niet. Iedereen had het kunnen rapporteren. Ook de consultants hebben
ditt niet gesignaleerd. Er was een vliegwiel draaiende dat niet meer stopte.'
'Alss ik terugkijk, dan zeg ik dat het proces, veranderkundig, te technocratisch is afgerond. De
castingg (Jan, Joris, ABC) dat zijn technocratische personen. Als die een inhoudelijke analyse
hebbenn gemaakt, dan is men klaar. En dat is wat ik zelf te laat gezien heb. Dat verwijt ik mezelf.'
(Plekk der moeite)
'Alss je me dit vorig jaar gezegd had, had ik het niet gezien. Door er achteraf op terug te kijken
wordtt het me duidelijk.'
(inzicht) )

Intermezzo Intermezzo
V e r g o o tt blijkt in staat toevoegingen in complexiteit t e absorberen, enige tijd o p de plek
derr m o e i t e te verkeren e n k o m t hierdoor tot 'inzicht' (cfr hoofdstuk 6). R v d N tracht
d ee dissipatieve

toestand te continueren

door

d e spanning in

het vraagstuk

te
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onderhoudsconceptt lag, kan dat o o k leiden tot een reductie van productieve spanning
d o o rr een verwijt. ' D o m van V e r g o o t ' . Daarmee is de zaak afgedaan en w o r d t tevens de
complexiteitt van het vraagstuk (ten onrechte) teniet gedaan. R v d N tracht te spanning
tee continueren d o o r te vragen: 'Stel dat die concepten er wel w a r e n geweest* waardoo r
dee overige probleemaspecten aan de o r d e blijven en de complexiteit zich verder kan
o n t v o u w e n .. W e k o m e n hier later o p terug. Duidelijk is dat V e r g o o t m i n d e r weerstand
inn de dialoog hanteert dan A B C e n de productieve spanning beter o p zich laat
inwerken.. W a a r A B C e e n belangrijke oorzaak ziet in het niet meespelen van Productie
vann het spel (dat d o o r E & O was bedacht!), heeft Vergoot daar e e n andere m e n i n g over.
D o o rr geen weerstand te hanteren, maar te trachten vanuit andere perspectieven o f
paradigmataa het vraagstuk te benaderen, k u n n e n andersoortige oplossingen ontstaan.
D ee spanning w o r d t productief. D i t k u n n e n w e lezen in de volgende dialoog.
RolRol van Productie
RvdN:: 'E&O was ook in een strijd verwikkeld met productie.'
Vergoot:: 'Ja dat is waar, maar dat vind ik meer een excuus. Productie is onze klant. Het klopt dat
zee zich niet aan afspraken hielden. Dat kun je dan wel via de hiërarchie afdwingen (Ol), maar dat
doee ik niet. Ik bespreek een aantal zaken met De Kerk, maar op enig moment is de klant de
klant.. Als wij losstaan van GVZ kunnen dit soort problemen zich ook voordoen.
'Hett is aan mij om de condities te vervullen (leeg begrip). Je kunt van de klant niet zeggen dat hij
faalt.. De Kerk heeft inconsequent de lijn naar beneden toe uit gezet. Dat is waar. Het is een
lastigee klant. Onbetrouwbaar ook ( 0 2 C ) . Maar daar moeten wij mee leren omgaan. Je moet als
dienstverlenerr van uurtje-factuurje een ontwikkeling in je dienstverlening proberen door te
makenn naar partnership.'
RvdN:: 'Ik had een rode draad bedacht. De twaalf professionaliseringssessies van de CT's waren
eropp gericht om te komen tot partnership {leeg begrip). Dat verhaal heb ik bij diverse
professionelee organisaties uitgevoerd, bij banken, bij overheden. Dat gaat ons lukken, dacht ik.
Maarr toen ik voor de eerste keer het contractteam voor me had... Dat valt met geen pen te
beschrijven!! Een defensieve cultuur. Vijandig zelfs. (02C) Slechte communicatie. (02C) Geen
team.. ( 0 2 0 ) Wantrouwen naar de leiding. (02C) Wantrouwen naar ABC. ( 0 2 C ) Ik heb de
eerstee 3 a 4 sessies niets anders gedaan dan terugschakelen, terugschakelen, terugschakelen.' (type
3) )
'Samenn met (een collega van ABC) hebben we gezegd: 'we moeten het hele verhaal loslaten'.
W ee moeten het hele begrip 'partnership' vergeten. W e moeten back to basic en minder dan dat.
W ee hebben toen een analyse gemaakt van de kernproblemen. Daar kwamen drie onderwerpen
uit.. Eén: ze luisteren niet naar mekaar. De communicatie is allerberoerdst. Er wordt zoveel langs
elkaarr heen gepraat, op die manier bereik je niks ( 0 2 0 ) . Ten tweede, zodra er een obstakel is,
valtt men terug in passiviteit en gaat men wijzen (02C). Naar de hogere legerleiding, naar ons,
naarr de buitenwereld. Het is een passief agressieve cultuur. En het derde: Ze moeten leren zelf
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verbeteringenn in te voeren. Ze moeten de verbetering van het eigen primaire proces in de vingers
zienn te krijgen (OIO). Terugschakelen van 'partnership' naar het leren van basale
communicatievee vaardigheden en het vergroten van zelfstandigheid in het eigen handelen. Dat
wass terug van 100% naar 3%. En zelfs die 3%, in eenjaar tijd, ik denk dat we daarvan nog maar
zo'nn 80 of 70% gehaald hebben.' (type 3)
Vergoot:: 'Dat betekent dat ik het beeld, dat ik had ten aanzien van het professionaliseringsproces,
datt is onder mij, geruisloos, op een lager pitje komen te staan.'
RvdN:: 'Ja, zo zou het kunnen formuleren.
Vergoot:: 'Dat heb ik niet gezien.'
R v d N :: 'Wat had je gedaan als je het geweten had?' (problematiseert)
Vergoot:: 'Waarschijnlijk: bedenk een list T o m Poes. Ik weet het niet. Van Jan kreeg ik de
mededeling:: Ik ben bijna klaar. Er kwam in toenemende mate kritiek op het functioneren van
Jan:: geen tijd, oppervlakkig. Toen is Kees Snel gekomen en die heeft dat -confHctmijdend als hij
is-- afgedempt. Ik heb dat op een gegeven moment niet meer gezien, dat het zo speelde.' (02)
R v d N :: 'Ik heb bij een aantal CT's geprobeerd klantgerichtheid, partnership over het voetlicht te
krijgenn (leeg begrip). Bij ME heb ik Joris meekregen. Die is gaan denken in termen van
accountmanagement,, maar stak dat te technisch in (01). Ik zei: vergeet even die economische
analysee en steek het veel meer organisatorisch en politiek in. Ik heb toen twee kolommen
getekend:: vul jij die technische kant van het onderhoudsconcept in, en laten we samen de
rechterkolomm (accountmanagement) invullen. Dat hebben we een aantal keren gedaan. De offerte
ligtt er nog. Ik denk dat hij het als een soort van zwaktebod zag. Dat hij het niet met mij, maar
zelff wilde doen.' (02)
'Tweedee is: er ontstond een soort schizofrene situatie waarin jij dacht het verhaal loopt maar in
feitelijkk stond het denken te los stond van de werkelijkheid. Het schizofrene is dat het niet is
gesignaleerd.. Dat er geen actie op ondernomen is. In feite sta je nu nog steeds voor diezelfde
vraag.. Je had het misschien zelfs van het begin af aan kunnen weten. Als je M T al niet kan
meekomen,, kun je er donder op zeggen dat het eronder ook aan de orde komt, natuurlijk. En je
wass gewaarschuwd door Walings. Achterafis dat misschien makkelijk praten, maar...'
Vergoot:: 'Nee: ik denk dat we de signalen die we kregen, dat we daar alerter op hadden moeten
zijn.' '
(plekk der moeite)
R v d N :: 'Maar als we het nu weten: wat is het alternatief?
Vergoot:: 'Wat is de verandering die ik nu neer kan neerzetten. Ik word nu wel als een interne
clubb neergezet, maar een heleboel contractmanagement gaat naar buiten... Hoe trek ik de
gedachtee nu door... In feite wil ik het concept niet loslaten... (voicing)
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(plekk der moeite)
RvdN:: 'Partnership wordt niet beloond.' (voicing)
Vergoot:: 'Het onderhoudsconcept en special maintenance zijn niet echt ingevuld. Dat is belangrijk.
Wee moeten die lege huls gaan vullen en een weg vinden waarlang je partnership ontwikkeld.
Ookk moeten we in tijd iets terugschakelen. Een manier van werken vinden die meer aansluit bij
dee huidige werkwijze, (inzicht)

GeneratieveGeneratieve dialoog
'Tegenn adviezen van iedereen in ga ik Jan de Keyzer van contractuitvoering afhalen. Ik heb het
mett hem besproken en hij is het er mee eens. Iedereen zegt laat Jan zitten. Hij is daadkrachtig,
uitvoeringsgericht.. Maar Jan pakt het op als een groot project en timmert dat in z'n eentje af. Ik
zett Drees erop. Daarvan zegt iedereen: die werkt nog in de historie. Maar als ontwikkelingen niet
mett elkaar sporen, signaleert hij dat. Drees neemt zijn mensen bij de hand mee. Maar hij heeft
niett die commerciële attitude. Die zijn er heel weinig, binnen onze organisatie.'
'Verderr ga ik een aantal CM-ers naar een andere positie brengen. Misschien naar een ander
contract,, misschien uit het contract. Zowel langs de inhoud als lang de dragers van het
veranderingstrajectt ga ik aanpassingen plegen. En ik ga de fusie met (...) als een veranderingsmomentt gebruiken. Dat betekent dat ik met het M T een gedetailleerder implementatieplan ga
makenn waarop ik in het M T ga sturen. Het moet gedetailleerder en samenhangender worden
neergezet.. Verder ben ik nog niet in mijn denken...'
RvdN:: 'Een probleem is dat er geen incentives op het partnershipdenken staan. Zowel intern,
binnenn het C T niet, als voor de klant niet. Waarom is het voor Logistiek lonend om zich naar
hett C T als contractpartner op te stellen? Ze kunnen heel gemakkelijk terugvallen in oud gedrag.
Hetzelfdee geldt voor Inkoop, Financiën, voor Productie. Men heeft steeds gedacht: als we het
C TT maar tegen de klant aanzetten, dan vraagt de klant vanzelf om een onderhoudsprogramma. Er
zoudenn meer beloningen of andere prikkels moeten zitten op de samenwerking (OIC). In een
commerciëlee omgeving is de concurrentiedruk zo groot dat samenwerking wel gezocht móet
worden.. Maar productie voelt blijkbaar helemaal geen behoefte om kosten te drukken.'
Vergoot:: 'Ik wil met Productie naar een lange termijn onderhoudscontract (tekent een
horizontalee lijn). W e maken afspraken over deze prijs (de lijn). Het belang van de
vestigingsmanagerr is dat volume te halen, of gas terug te nemen bij overschrijdingen (tekent
schommelingen).. Dat is ook het belang van de CM-er. Dat is het spel was ik wil introduceren
(OIS).. Als dit doel (de lijn) niet gehaald wordt, ontstaat er aan twee kanten een probleem: bij de
contractmanagerr van E&O en bij de vestigingsmanager van Productie. Vervolgens moet het
efficiëntt en mag er geen commerciële partij zijn die het goedkoper kan dan wij. Centraal punt is:
datt de kosten van onderhoud omlaag moeten. Daar moet de CM-er op worden beloond. Niet
opp de marge op de uren, want daardoor gaat hij omzet draaien. Dat wordt de incentive voor het
CT.' '
'Vervolgenss krijg je dat de C M moet gaan samenwerken met toeleverende partijen zoals Inkoop.
Daarvoorr heeft hij een aantal raamcontracten. Hij stuurt de leveranciers aan. Zijn opdracht is dat
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dee kosten omlaag moeten. Daarvoor is hij verantwoordelijk. Inkoop wordt vastgespijkerd op zijn
positiee van toeleverancier. De CM besluit wat de rol van inkoop wordt. De administratie zorgt
ervoorr dat de CM op het einde van de dag definanciëlecijfers heeft. En de tevredenheid bepaalt
dee CM eveneens. Dat is de gedachte die ik nu wil neerzetten.'
Intermezzo Intermezzo
Hett betreden van de plek der moeite betekent dat de gesprekspartners zich realiseren
datt 'oude oplossingen' in de 'nieuwe omstandigheden' niet meer werken. Daarvoor is
err te veel dissonance informatie. Er moet out of the box worden gedacht. Het betreden
vann de plek der moeite gaat niet vanzelf. Onze rol is het aanbrengen en vasthouden van
dissonantee informatie, zodat de complexiteit zich kan manifesteren. De stilte staat voor
hett absorberen van deze dissonante informatie en de het proces van inkeer van de
deelnemers.. Dissonante informatie passeert het geestesoog, op zoek naar een nieuw
patroon,, een nieuw verband dat voldoet aan de nieuwe condities: Jan is te snel geweest,
partnershipp wordt niet beloond, het plan moet gedetailleerder.. Gesprekspartners
adresserenn elkaar niet, maar spreken zich vrij uit (voicing). En dan ontstaat een stroom
nieuwee gedachten, nieuwe oplossingen, een generatieve dialoog. Kenmerkend voor de
dialoogg is de afwezigheid van het compromis (Schein, 1993, Steyaert, 2001) en het
vasthoudenn aan de dissonantie. Het gebrek aan compromis komt in het onderstaande
fragmentt goed tot uiting:
Vergoot:: 'Dat betekent dat ik het beeld wat ik had ten aanzien van het
professionaliseringsprocess dat ik had. Dat is onder mij, geruisloos, op een lager pitje komen te
staan.' '
RvdN:: 'Ja, zo zou het kunnen formuleren...'
Vergoot:: 'Dat heb ik niet gezien '
(pijnlijkee constatering wordt geaccepteerd)
Tenn tweede willen we wijzen op het fragiele karakter van de dialoog. Beide
gesprekspartnerss stellen zich kwetsbaar op door excuses te negeren, constateringen te
doenn die 'lastig zijn' of interpretaties te geven die gemakkelijk als verwijten of
beschuldigingenn geïnterpreteerd zouden kunnen worden. Enkele voorbeelden:
RvdN:: 'E&O was ook in een strijd verwikkeld met productie.'
Vergoot:: 'Ja dat is waar maar dat vind ik meer een excuus. Productie is onze klant..
(hett excuus wordt genegeerd)
Alss je MT al niet kan meekomen, kun je er donder op zeggen dat het eronder ook aan de
ordee komt, natuurlijk. En je was gewaarschuwd door Walings. Achteraf is dat misschien
makkehjkk praten, maar...'
Vergoot:: 'Nee: ik denk dat we de signalen die we kregen, dat we daar alerter op hadden
moetenn zijn.'
(vergoelijkingg wordt genegeerd, observatie wordt toegestaan)
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Hett is niet moeilijk voor te stellen dat andere, meer verdedigende reacties eveneens tot
dee mogelijkheden zouden behoren (denk aan splitsing, projectie, rationalisaties en
intellectualiseringen:: uitleggen waarom het allemaal zo gelopen is en dat ABC of
Vergoott geen blaam treft...). Eén zo'n reactie zou waarechijnlijk voldoende zijn om de
generatievee dialoog, de flow zoals Isaacs (1999) en Kantor (2001) het noemen, te
doorbeken.. Het opschorten van oordelen (suspension) en het continueren van de
onzekeree 'dissipatieve toestand' vergen een wederzijds vertrouwen. Naast de
'afwezigheidd van weerstand' is de kwaliteit van de relatie is essentieel voor het voeren
vann deze dialoog.
Tenn derde valt de cruciale rol op die de perceptuele kennis in deze dialoog speelt. Er
ontstaatt een 'figuur' waarin de dialoog over het veranderingstraject plaatsvindt in
specifiekee termen, tegen een algemene organisatiekundige, veranderkundige en
contextspecifiekee achtergrond. Het gaat over concrete mensen, daadwerkelijk genomen
besluitenn (en eventuele alternatieven), werkelijker reacties daarop van groepen en niet
overr de toepasbaarheid van algemene wetmatigheden (zoals in de dialoog met ABC).
'Samenn met (een collega van ABC) hebben we gezegd: 'we moeten het hele verhaal loslaten'.
Wee moeten het hele begrip 'partnership' vergeten. We moeten back to basic en minder dan
dat.. We hebben toen een analyse gemaakt van de kernproblemen. Daar kwamen drie
onderwerpenn uit. Eén: ze luisteren niet naar mekaar. De communicatie is allerberoerdst. Er
wordtt zoveel langs elkaar heen gepraat, op die manier bereik je niks (020). Ten tweede...'
Dee dialoog is gevat in een context (Wierdsma, 1999). De concrete casuïstiek en het
performatievee perspectief zijn leidend. Er is geen behoefte aan algemene regels, maar
aann observaties, waarnemingen, problematisering, een verstehen. De onderzoeker
acteertt in de dialoog als een deelnemer aan het veranderingsproces. Onderscheid tussen
expertt en klant is verdwenen. Een niet-participerende onderzoeker zou deze dialoog
niett hebben kunnen voeren, eenvoudig door het gemis aan context en perceptuele
kenniss kennis. O m tot subtiele contingentie te komen is het dus essentieel dat
veranderaarss als deelnemers aan (handelend in) het veranderingsproces het
performatievee perspectief hanteren en de specifieke context leren kennen.
Tenn vierde heeft dit een aantal gevolgen voor het proces. De rol van de veranderaar is
dissonantee informatie onder de aandacht van de gesprekspartner te brengen, en niet te
bezwijkenn voor het compromis. Daarvoor is het nodig dat hij beschikt over perceptuele
kennis,, specifieke kennis van de specifieke context. Deze kennis kan slechts van
binnenuitt worden verkregen 'in confrontatie met de situatie' (Kessels, 1999), niet door
algemenee wetmatigheden. Dissonante perceptuele kennis verhoogt de complexiteit.
Hett is de taak van de veranderaar deze complexiteit tot uitdrukking te laten komen.
Bijvoorbeeld: :
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-- 'We moeten het hele verhaal loslaten'. We moeten het hele begrip 'partnership'
vergeten.. We moeten back to basic en minder dan dat.'
-- 'In feite zag je al heel snel dat de organisatieverandering niet gemakkelijk door het
personeell opgevolgd kon worden (problematiseert). Te beginnen bij het MT.
-- 'Dat betekent dat ik het beeld wat ik had ten aanzien van het professionaliseringsproces,, dat ik had. Dat is onder mij, geruisloos, op een lager pitje komen te staan.'
Enn daarna de spanning continueren. Voorbeelden:
-- 'Had het achteraf beter gekund?'
-- Wat had je gedaan als je het geweten had?'
-- 'Zou het onderhandelbaar zijn geweest?'
-- 'Wat waren de twijfels?'

7.2.77.2.7 Evaluatie door het veranderteam
Watt is nu de waarde van het model en de dialoog in dit veranderingsproces? O m dit te
onderzoekenn is onder het veranderteam een semi-gestructureerd interview afgenomen
(ziee bijlage 7.3.1). Daaruit komen de volgende persoonlijke evaluaties en conclusies
naarr voren:
Hett veranderteam is van mening dat het model 'bruikbaar' is en 'niet ingewikkeld'.
'Uitt een complex traject worden snel de belangrijkste sporen gehaald' (Vergoot, score:
8).. Voor ABC is het 'uitstekend denkmodel voor de opbouw van redeneringen, analyse
opp metaniveau, helpt het kompas richten en detaillering aanbrengen' (ABC:
gemiddeldee score 8). Als leidraad voor verandering scoort het model gemiddeld lager
(7.2).. Op 'operationeel niveau' vindt de klant het model 'ingewikkelder' (Vergoot:
6.5).. Voor collega's van ABC ondersteunt het model bij de diagnose, bij 'het genereren
vann alternatieven en (het) maakt een betere afweging tussen alternatieven mogelijk '(9).
Alss taal functioneert het model goed. Vergoot: 'Het zet de verandering snel,
schematischh neer op één A4tje. Daardoor blijft het gemakkelijk op het netvlies hangen
(8.5).. Volgens ABC (7.4) is het voor consultants onderling een perfect communicatiemiddel.. Klanten dit model leren is minder gemakkelijk' vinden Vergoot en ABC.
Vergoott kan de waarde van het model als probleemoplossingsmodel (en bij keuze bij
interventies)) niet goed inschatten: 'Je maakt analyses en oplossingsrichtingen zichtbaar.
Maarr daar volgen niet automatisch interventies uit. Dat is toch meer de kunst van het
adviserenn of managen.' De range van score van ABC-adviseurs is van 6.5-10. 'Het
definieertt de zoekrichting. Maar er is veel kennis en ervaring voor nodig. Het is een
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'doodd hulpmiddel' (score: 6.5). Anderzijds: 'het haalt je langs alle perspectieven die
nodigg zijn biedt je de mogelijkheid de vinger op de pijnlijke plek te leggen' (score: 10).
Dee volgende vragen betreffen het integraal benaderen van organisaties door het
(simultaan)) hanteren van drie systeemperspectieven, hun 'spontane voorkeur' in dit
opzichtt en het perspectief dat het meeste nieuwe inzichten oplevert. Vergoot noemt
hett 'nuttige perspectieven om organisatieveranderingen in beeld te brengen' (score:
8.5).. Zelf denkt hij vanuit de markt en 'vertaalt dat door naar de organisatie'. De
charmee vindt hij dat het een beperkt aantal invalshoeken wordt gebruikt. 'Het zijn ook
dee juiste.' Gemist wordt de aandacht voor de (inrichting van) de besluitvorming in het
veranderings-proces.. Een ABC-collega noemt zich een 'adept' van de integrale
benaderingg (score: 9) maar 'mist het ICT-perspectief.
Dee spontane voorkeur voor Vergoot is 'als eerste strategie en markt, dan organisatie en
alss laatste mensen.' Daar zoekt hij ondersteuning. 'Ik wil het goede doen voor mensen,
maarr langs de lijnen van strategie en organisatie. Ik ben van huis uit een techneut, met
dee neiging het technisch aan te pakken en te structureren.' Beide ABC-collega's starten
hunn redenering meestal vanuit het primaire proces. 'Door werkwijzen en processen te
ontwarrenn krijg je handvatten voor het herontwerp van organisaties.' Het meeste
nieuwee inzichten biedt ABC het cultuurperspectief, met name bij de invulling van het
onderhoudsconcept.. Voor Vergoot is er geen perspectief dat het meeste nieuwe
inzichtenn heeft gegeven. Het veranderteam geeft aan deze systeemperspectieven in de
toekomstt simultaan te willen en kunnen gebruiken Vergoot is daar heel resoluut (score:
9)) in: 'Dat is een spijkerharde noodzaak. Je kunt je niet permitteren op slechts één veld
werkenn (cfr hoofdstuk 6). Vergoot vindt organisatieontwerp 'de minst interessante
discussie.'' Daar ben je snel uit 'baasje erboven, mensen eronder.' Het ontwerp is aan de
rekentafell gedaan, met vier mensen. 'Maar het is geen doel op zich.' Cruciaal is de stap
erna:: 'het inrichten van de processen, de rollen en verantwoordelijkheden.' Dat wordt
vaakk niet uitgewerkt. Zo'n proces kan één, twee jaar in beslag nemen. Maar openheid
hieroverr 'past niet in de Nederlandse medezeggenschapscultuur: ontwikkelingsbenaderingenn kun je niet voorspellen.' Soms geldt dat ook voor het management: men
probeertt onzekerheid te reduceren. Ook ABC ziet de ontwerpbenadering als een
conditiescheppende,, maar daarmee ook dominante activiteit in samenhang met het
veranderdoel:: 'Het betreft geen incremented veranderingsproces, maar een radicale
ommezwaaii in een operationele omgeving. Daarin is het denken in structuren beter
toepasbaarr dan politieke analyses' aldus ABC (cfr hoofdstuk 6). Het organisatieontwikkelingsdenkenn is pas daarna ontstaan. Uit onderlinge discussie. In het begin
leverdee dat veel moeilijkheden op. 'Het is toch een heel andere manier van kijken en
vergtt veel van de veranderteamleden. W e hebben het ontwikkelingsdenken niet niet
onderkent,, alleen verkeerd onderkend en verkeerd aangepakt. We hebben steeds
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gedachtt dat het lerend vermogen van de organisatie voldoende zou zijn om zelf die gap
tee vullen. Achteraf kun je je dan afvragen waar de fout 'm in zat: in de ambitie? In de
aanpak?? Ik constateer dat we in elk geval te laat zijn begonnen met het hanteren van
hett ontwikkelparadigma. Ik snap het nu ook beter. O f ik het zelf zou kunnen hanteren
iss vers twee. Maar dat hoeft misschien ook niet. Die expertise kun je ook inhuren.'
Samengevatt ondersteunen ABC en Vergoot de stellingen dat elk paradigma en
systeemperspectieff zijn eigen valkuil heeft. Vergoot illustreert dit treffend: 'Je kunt wel
strevenn naar een kleinere organisatie en meer uitbesteding, maar de projectleiders lieten
hunn mensen gewoon niet gaan. Die moesten op locatie blijven van ze.' Volgens ABC
zijnn er altijd bruikbare alternatieve perspectieven om het probleem te benaderen. Maar
hett blijft altijd een 'gok om te weten welke het beste werkt.' Daar kun je over
nadenkenn en discussiëren, zeker weten doe je het bijna nooit (cfr hoofdstuk 6). Men is
hett er echter (zeer) mee eens dat het begrip productieve spanning deze valkuilen
bloodegt,, en dat dit productief is voor het zoeken naar verbeteringen in
veranderingstrajecten.. Terecht voegt ABC hieraan toe dat de productiviteit een
resultantee is van een aantal variabelen: 'Of de kennis goed vertegenwoordigd is in het
veranderteamm en de openheid die de deelnemers naar elkaar hebben. Die openheid, dat
iss heel belangrijk. Als je verdedigingsgedrag krijgt, dan daalt de productiviteit. Het moet
uitnodigenn tot exploratie. Maar dat blijkt heel moeilijk te zijn: veel mensen kunnen dat
niet.'' Sterk aan het model vinden de deelnemers de rijkere analyse en bredere benadering.. Zwak noemt men de overdraagbaarheid naar 'klanten'. Is het eigenlijk een
adviseurmodell of kan het ook door cliëntorganisaties zelfstandig worden toegepast?

7.2.87.2.8 Conclusies en verder
Dee case van GVZ is uitgebreid besproken met drie personen. Er zijn meerdere semigestructureerdee interviews geweest. Het veranderingtraject had een lange duur en grote
omvang.. Er zijn zes contractteams van 15 tot 20 mensen per team, tweewekelijks
begeleidd gedurende één jaar om de taken, rollen, bevoegdheden, verbeteringen in het
primairee proces gezamenlijk vorm te geven. ME heeft een soortgelijk professionaliseringsprocess van enkele maanden doorlopen. Verder is in korte tijd het ISOcertificaatt en het VCA-certificaat behaald. In deze zin is het traject geslaagd te noemen.
Bovendienn is de commerciële doelstelling voor 2001 gehaald. De winst bedraagt nu
enkelee miljoenen. Meer op microniveau kunnen met het model en een dialoog veel
oneffenhedenn uit het trajecten worden opgespoord. Dat kan worden beschouwd als
winst,, getuige ook de verbeteropties die Vergoot hierdoor heeft kunnen bedenken.
Methodologischh valt er wellicht veel aan te merken op deze casusbespreking. Uit de
complexee casus zijn om te beginnen (vast) niet alle elementen naar voren gekomen en
veell deelveranderingen zijn slechts globaal beschreven (hoewel uitgebreider dan in de
eerstee case). Ook zijn de verschillende impressies van gebeurtenissen van betrokkenen
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niett op alle punten helemaal consistent. Het blijven persoonlijke impressies, met alle
verstoringenn van dien. De vragenlijst was semi-gestructureerd en liet veel ruimte voor
eenn kwalitatieve benadering (en weinig kwantitatief) waardoor beoordelingen subjectief
zijnn en in de meeste gevallen ontbreken de nodige operationaliseringen van cruciale
begrippen.. De onderzoeker is bovendien niet onafhankelijk, maar duidelijk 'partij' in
hett geheel. Dit kan tot gevolg hebben dat de geïnterviewden 'sociaal wenselijke'
antwoordenn hebben gegeven (antwoorden waarop de onderzoeker zat te wachten). En
wellichtt vergeten we nog meer belangrijke tekortkomingen.
Inn het eerste (en zesde) hoofdstuk hebben aangegeven dat het niet de inzet van deze
studiee is tot een 'objectieve weergave' van een veranderingstraject te komen, noch om
dee doeltreffendheid van het model te meten aan de hand van vaststaande afhankelijke
variabelen.. Het model is analytisch en biedt een kader voor gezamenlijke interpretatie
(Geertz,, 1973). Door gebruikmaking van De Taal van Verandering als sensitizing
devicee is getracht middels productieve spanning tot een rijkere veranderingsstrategie te
komenn (De Zeeuw, e.a., 1980). Verstoringen in de veranderpraktijk worden niet als
ruiss gelabeld, maar als bron van informatie. Waar we de casusbespreking dus
methodologischh (en inhoudelijk) op moeten toetsen, is de vraag of het model heeft
bijgedragenn aan een (retrospectieve) verrijking van het veranderingsproces. Dat is per
definitiee een vraag aan betrokkenen of zij de dialoog verrijkend vinden ten opzichte
vann het uitgevoerde proces. Beter gezegd: of zij deze dialoog verrijkend vinden ten
opzichtee van hun eigen, impliciete veranderingsbenadering.
Wee menen te kunnen constateren dat 'n dialoog als verrijkend wordt ervaren. Het
(tussentijds)) evalueren van een veranderingsproces lijkt dus in elk geval nuttig te zijn.
Dee respondenten geven aan dat het hun een aantal nieuwe inzichten en perspectieven
heeftt opgeleverd en men zegt met deze benadering verder te willen gaan. Hieruit
trekkenn we de conclusie dat het model ook een zekere eigenstandige bijdrage heeft
geleverdd in de discussie. Dat neemt echter niet weg dat een aantal methodologische
kritiekpuntenn overeind blijft. Zowel in de eerste als in deze tweede casus hebben wij
voorall opgetreden als 'experts'. De toekenning van de positie van de spreker in De Taal
vann Verandering, is in deze case de expertise van de adviseur. De diagnose en dialoog is
doorr ons opgezet, gestuurd en geduid. Met andere woorden, het model is in deze casus
gehanteerdd als metamodel, waarvan de werkwijze en uitkomsten aan de deelnemers van
hett veranderingsteam zijn voorgelegd.
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FiguurFiguur 7.2.2 Productieve spanning en dialoogkeuze

Dee stappen in de toepassing van het metamodel kunnen we als volgt samenvatten:
Stapp a
Inschatting van de positie van de interventie in De Taal van
Veranderingg (aan de hand van het gehanteerde paradigma,
systeemperspectiee en fase van verandering)
Stapp b/c
Problematisering: selectie van alternatieve posities en of introductie van
veranderkundigg criterium op basis van specifieke context ('wat wordt er niet
gezegd'). .
Stapp d
Keuze dialoog: functie, type en vorm op basis van relationele variabelen en
matee van weerstand (Van den Nieuwenhof, 2002; Sifneos, 1972).
Stapp e
Introductie productieve spanning (zie figuur 7.2.2)
Inn de eerst stap wordt ingeschat welke positie de spreker inneemt in De Taal van
Verandering.. Dit is een typering aan de hand van het gehanteerde paradigma (Ol of
0 2 ) ,, het systeemperspectief (S, O, C) en de tijd (fase van verandering). O m deze
positiebepalingg te illustreren hebben we in de tekst steeds deze afkortingen
weergegevenn en in de marge een icoontje geplaatst dat deze positie weergeeft. Ook kan
hiervoorr een metafoor worden gebruikt, zoals de School, de Machine, het Plan, etc.
Dee tweede stap betreft de vraag wat gezien deze context eveneens een reële benadering
zouu kunnen zijn. Met andere woorden welke positie wordt niet gekozen, valt onder
tafel.. Is er een uitdagend (en liefst gelijkwaardig) perspectief of verandercriterium dat
menn kan inbrengen om de gekozen positie in het model te problematiseren?
Bijvoorbeeld:: werkt de interventie hier wel snel of diep genoeg? Is dat niet al een
gepasseerdd station? Is dat een haalbare stap in één keer? Stap b en c bepalen voor een
belangrijkk deel de inhoud en de richting van de productieve spanning.
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Overr de keuze van de dialoogvorm (stap d) kunnen we zeggen dat het type dialoog
(samenn met b en c) de intensiteit van de productieve spanning en de communicatie
bepaalt.. Maatgevend voor de intensiteit van de communicatie is de kwaliteit van de
relatiee tussen gesprekspartners en het introspectief vermogen van de cliënt (Simeos,
1972).. Een goede kwaliteit van de relatie bevordert de exploratie in de dialoog en
verhoogtt de intensiteit van het contact (Van den Nieuwenhof, 2002). De kwaliteit van
dee relatie en communicatie wordt negatief bepaald door de mate van weerstand die
wordtt gehanteerd.
Dee laatste stap tenslotte is een vaardige uitvoering van de deconstructie in de dialoog.
Daarr komen we later op terug.
Dee dialoog is in deze case vooral toegepast als een dialoog over (de verandering en
veranderaars)) meer dan een dialoog met de veranderaars in het veranderingsproces.
Onzee doelstellingen reiken echter verder dan de toepassing als metamodel, zoals het
vergrotenn van het veranderend vermogen van de organisatie. Complexe veranderingstrajectenn vergen echter teambenaderingen (het principe van vereiste complexiteit). Van
eenn dialoog met een team was hier geen sprake (het betrof een serie losse dialogen).
Bovendienn zijn de dialogen gevoerd ten behoeve van onze studie, niet voor het
verandertraject.. In die zin is het ook nog geen echte dialoog, zoals bedoeld in het
vorigee hoofdstuk, waarin inzichten als gevolg van de dialoog als heuristieken worden
geïmplementeerdd in het vervolg van het veranderingsproces.
Maarr de kritiek gaat nog één stapje verder. Als we aan de ABC-collega's en Vergoot
vragenn of zij het model zelÉtandig kunnen toepassen, beluisteren we een lichte
aarzelingg in hun antwoorden. Niet alleen is de kwaliteit van de dialoog afhankelijk van
hett adequaat kunnen registreren en adresseren van weerstand in een dialoog, zoals een
ABC-collegaa treffend opmerkt. Ook lijkt de modeltoepassing op operationele
vraagstukkenn problematisch ('dan wordt het ingewikkelder'). Men vraagt zich af of het
niett meer een generiek model is voor adviseurs dan een model waarmee een veranderteamm zelÉtandig een veranderproces kan vormgeven. Het is de moeite waard om deze
vraagg in de volgende cases te gaan onderzoeken. Daarmee verleggen we tevens het
accentt van onze 'bewijsvoering' van de toepasbaarheid van het model als
diagnosemiddell en leidraad voor veranderingsprocessen (en interventie-keuzes), naar de
vraagg op welke wijze het model als taal kan dienen voor betrokkenen in een
veranderingsproces. .
Inn de eerstvolgende casus presenteren we een verandercasus in een politieorganisatie
waarinn het model zelÉtandig (door het veranderteam zelf) wordt toepast. Voor dit doel
iss een methodiek ontwikkeld om het model stapsgewijs aan de cliëntorganisatie te
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presenteren.. Dit stappenplan wordt uitgevoerd met behulp van de metaplanmethodiek
(Kwakmann & Postema, 1996). Doel van deze case is aan te geven dat met het model
eenn rijkere veranderaanpak wordt verkregen en te bezien of het lerend vermogen van
dee cliëntorganisatie wordt vergroot. Daarbij zal niet alleen de positie van de spreker in
Dee Taal van Verandering, maar ook diens taal (in het speken) nadrukkelijker naar
vorenn komen. Dat zullen we doen door onder meer aandacht te besteden aan de
metaforen. .

7.33 Case 3: Regiopolitie Beemster-Laaglanden: DOB
Dee Dienst Operationele Bijstand van de Regiopolitie Beemster-Laaglanden wenst anoniemm te blijven in de casebeschrijving. De case richt zich met name op de toepassing
vann het veranderingsmodel op de totstandkoming van een veranderstrategie en
veranderplann en in minder mate op het vaststellen van de diagnose, zoals in de eerste en
tweedee case het geval was (zie tabel 7.1.1). Een ander verschil met de eerdere cases is
datt een veranderteam hier zelf het veranderingsproces vormgeeft en de onderzoeker
mett name faciliterend optreedt. O m het veranderingsmodel aan het veranderteam over
tee dragen is een stappenplan ontwikkeld dat kan worden gezien als een uitbreiding van
hett stappenplan uit de eerste case (figuur 7.1.1). De dialoog heeft in deze case meer het
karakterr van spreken met elkaar (binnen de verandering) dan (met behulp van het model)
sprekenspreken over de verandering. De case beschrijft twee werkconferenties met het
managementteamm van de organisatie plus enkele andere personen. De eerste sessie vond
plaatss in november 2002 en duurde 2,5 dag. De tweede werkconferentie vond plaats in
februarii 2003 en duurde één dag. Beide bijeenkomsten zijn opgenomen met een
videocamera,, waardoor de dialogen later konden worden uitgeschreven. Ter voorbereidingg zijn semi-gestructureerde interviews gehouden en zijn diverse documenten
bestudeerd,, waaruit een voorlopige diagnose is afgeleid. Wellicht ten overvloede: waar
inn deze (en de volgende) case(s) ABC wordt geschreven, wordt nu de onderzoeker
bedoeld. .

73.173.1 DOB in de regio
Dee regiopolitie van Beemster-Laaglanden (RBL) is georganiseerd als een lijnorganisatie
bestaandee uit een aantal districten en centrale diensten. De lijn wordt bijgestaan door
ondersteundee diensten zoals de Dienst Personeelszaken, Financiën en de Dienst Operationelee Bijstand (DOB). Globaal heeft D O B twee taken: het ter beschikking stellen van
mensenn en middelen en de onderaanneming van een aantal gespecialiseerde diensten.
Hett ter beschikking stellen van mensen en middelen is belegd bij Bureau Mensen en
Middelenn (BMM), waaronder vallen: surveillanten, bereden politie, tolken, paarden,
hondenn e.d. die op 'uitzendbasis' kunnen worden ingehuurd. Men levert waar nodig de
districtenn extra menskracht, middelen en materieel. Hiermee kan de politieorganisatie
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flexibelerflexibeler worden gemaakt. O m deze reden wordt ook Bureau Arrestanten Verzorging
(BAV)) in komende reorganisatie aan BMM toegevoegd.
Bijj onderaanneming is sprake van een structurele vraag naar gespecialiseerde diensten.
Naastt BAV betreft dit de Meldkamer (Mk) en het Bureau Orde Handhaving (BOH).
Dee Meldkamer ontvangt alle telefonische meldingen (waaronder alarmnummers),
coördineertt spoedgevallen en sluist overige gevallen door naar de districten. Jaarlijks
behandeltt Mk zo'n 1.5 miljoen telefonische meldingen. Onder B O H valt al het
grootschaligg politieoptreden, crisisbeheersing en openbare ordevraagstukken. Daarnaast
iss er een Bedrijfsbureau (BB) dat belast is met de inkoop van bedrijfsmiddelen,
personeelszaken,, financiën & control en administratieve ondersteuning. Aan het hoofd
vann de Dienst Operationele Bijstand staat de dienstchef, de heer Gerard Holterman. De
leidingg van de vijf bureaus berust bij de bureauchefs. In totaal telt D O B circa 600
medewerkers.. BMM, de Meldkamer en BAV zijn gewikkeld in een reorganisatie.

7.3.27.3.2 Aanleiding en doel van de verandering
Dee aanleiding voor D O B om met ABC een veranderingstraject in te gaan, is het
aantredenn van de nieuwe dienstchef per 1 juli 2002. Samen met zijn plaatsvervanger,
Hanss Beenders, tevens bureauchef van Bureau Orde Handhaving, is een evaluatie
gemaaktt van het functioneren van D O B . Hoewel de afgelopen jaren aanzienlijke
inspanningenn zijn gepleegd, is een aantal onderwerpen aan substantiële verbetering toe
zoalss de verkokering van de dienst, het matige imago van D O B bij de districten, de
slechtee externe communicatie, het dienstmanagement (DIMA) dat niet als team
functioneert,, het achterstallige opleidingsbeleid en het hoge ziekteverzuim. De vraag
aann ABC is een handzaam veranderprogramma op te stellen dat een leidraad kan
vormenn voor het veranderingsproces voor D B O voor de komende twee jaar. ABC
heeftt ter voorbereiding van de werkconferentie met alle bureauhoofden en de
controllerr van de dienst, Inge Klaver, een interview gehouden van circa 1,5 uur. Tot
hett dienstmanagement van D B O behoren, chef DBO, de vijf bureauchefs, de
controllerr en Chris van Loon, voorzitter van de Onderdelencommissie (OC). Tijdens
dee 2e werkconferentie is ook de directiesecretaresse, Gertrui Wensink, aanwezig.

7.3.37.3.3 Eerste bijeenkomst: de veranderstrategie
Inn november 2002 komt het DIMA van de Dienst Operationele Bijstand de eerste keer
bijeenn voor een tweedaagse werkconferentie. Het doel is naast teambuilding, te komen
tott een visie op de organisatieontwikkeling van D O B voor de komende twee jaar.
Startpuntt van de bijeenkomst vormt de vraag wat D O B gemeenschappelijk heeft. O m
eenn discussie binnen het DIMA te entameren is de conferentie gestart met de discussie-
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stellingg dat D O B een 'ongunstig imago heeft door een gebrek aan identiteit.' Dat levert
hett volgende beeld op.
Imago Imago
Datt D O B een 'ongunstige imago' imago zou hebben lijkt te absoluut te zijn gesteld.
Hett imago varieert per product (en bureau) en per doelgroep. Daarnaast zijn volgens
hett DIMA andere factoren van invloed op het imago zoals irreële verwachtingen van
afnemers,, de kwaliteit van de producten en de naleving. Daarentegen heeft de korpsleidingg 'in deze tijd' veel aandacht voor DOB. De Meldkamer en BMM zijn
paradepaard]ess van de politie. Er is een 'dure plicht' deze bureaus goed te laten
functioneren.. Gunstig is dat de relatie dienstchef/korpsleiding aanzienlijk is verbeterd
(voordienn werd merendeels rechtstreeks gecommuniceerd met de bureauchefs). De
wijkteamss zijn duidelijk minder tevreden over DOB. Men vindt dat D O B onvoldoendee bijdraagt aan het 'echte werk'. Zij moeten 'alles zelf doen' en zien weinig toegevoegdee waarde van D O B . Sommige bureaus worden gunstiger beoordeeld, maar als
totaall heeft D O B geen gunstig imago. Algemeen concludeert het DIMA dat gebrek
aann identiteit ('Wie of wat is DOB') hierbij een rol speelt.
SWOT SWOT

Nadatt een aantal uitgangspunten is gedeeld, een opstap naar een dialogische sessie is
gemaaktt en de noodzaak tot verandering is gedeeld, wordt overgaan op het vormgeven
vann een middenlange termijn visie. Hiervoor worden strategische ontwikkelingen in de
omgevingg van D O B in relatie gebracht met de sterktes en zwaktes van de organisatie.
Voorr deze SWOT-analyse wordt de metaplantechniek gebruikt (zie hoofdstuk 5). Als
kansenn worden onder meer genoemd het toenemend veiligheidsbewustzijn als gevolg
vann 'Volendam, Enschede en de Bijlmer' en de vraag om flexibele professionele ondersteuning.. Indien deze kansen niet worden benut, slaat de trend om in een bedreiging.
Alss sterk worden aangemerkt de schaal, de expertise, betrokkenheid en motivatie van
medewerkers,, de mensgerichtheid en veranderingsbereidheid van het DIMA en een
aantall organisatorische innovaties (BMM, Mk). Als zwaktes wordt aangegeven dat
D O BB niet trots is op zichzelf, de verkokering, reorganisatiemoeheid, stroperigheid, het
verzuimm en het gebrek aan eerlijkheid en openheid naar elkaar toe.
Intermezzo Intermezzo
Naa twee relatief korte inventariserende interventies ligt een wereld van informatie op
tafell en is de gezamenlijke diagnose goeddeels geslaagd. Vier punten zijn daarbij van
belang.. Door een dialoog over een zorgvuldig gekozen probleemstelling en de
gemeenschappelijkee strategische verkenning, kan veel organisatiegebonden informatie
snell expliciet worden gemaakt. In dit geval betreft het informatie over de kwaliteit van
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dee producten, de wijze van dienstverlening en relatiebeheer, over de kwaliteit van
externee communicatie, over de politieke verhoudingen binnen de dienst. Ten tweede
biedtt de dialoogmethodiek deelnemers de mogelijkheid gedachten, opvattingen, emotiess te ventileren, zonder direct in positionele discussie terecht te komen (Prein, 1992).
Verschillendee meningen kunnen naast elkaar bestaan waardoor een eerste opstap kan
wordenn gemaakt naar een reflectieve dialoogsetting (Isaacs, 1999). Ten derde kan in de
dialoogg een vervlechting plaatsvinden tussen de organisatiespecifieke kennis van de
deelnemerss en de organisatieveranderkundige kennis van ABC. Hierbij doet zich een
mechanismee voor dat wij met Alexander (1956) 'correctieve ervaring' willen noemen
(ziee vignet). Er vindt een uitruil plaats tussen organisatietaai van D O B en organisatiekundigee taal van ABC, met correctieve elementen naar beide kanten. Dit veronderstelt
eenn onderwerping aan de 'taal van de ander' (Lacan, 1966) en een 'gelijkheidsprincipe'
(Habermas,, 1981).
Vignet t
Rogier:: 'We moeten wel communiceren wat in die denktanks gebeurt.'
ABC:: 'OK. Hoe doe je dat?'
Fred:: 'Nieuwsbrieven.'
Rogier:: 'Werkoverleg.'
ABC:: 'OK. Dat zijn de formele lijnen. (..) Wat zijn andere mogelijkheden? Via informele
communicatie?' '
(...) )
'Hoee zou je bijvoorbeeld sleutelfiguren kunnen inzetten?
Fred:: 'We kunnen vragen of de denktanks zelfde communicatie naar de organisatie verzorgen.'

Tenn vierde wordt uit de dialoog duidelijk hoe de spelers zich tot elkaar en het veranderingsprocess verhouden. In de dialoog constitueert men zichzelf in de relatie tot de
ander.. Men noemt als voorbeeld de veranderingsbereidheid van het DIMA als sterkte.
Anderzijdss vindt men dat 'sommige bureaus' beter presteren dan anderen en dat de
kwaliteitt van 'producten' (lees bureaus) sterk verschillen. De dialoog reflecteert de
onderlingee sociale verhoudingen en tot het reorganisatieproces. Men is verkokerd en
reorganisatiemoe,, bovendien geeft men aan naar elkaar niet helemaal 'open' en 'eerlijk'
tee zijn.

7.3.47.3.4 Het teamfunctioneren
Dee laatste constatering is aanleiding voor het DIMA hierop nader in te gaan. Men vindt
hett moeilijk zich collegiaal kwetsbaar op te stellen, elkaar adequaat aan te spreken op
verantwoordelijkhedenn en functioneren. Er speelt een lange historie van gespannen
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verhoudingen.. Na enige tijd blijken twee bureauchefe gekeerd te zijn tegen één collega.
Dee dialoog die volgt heeft een hoog emotioneel gehalte en duurt ruim 7 uur. O p een
aantall momenten weigeren bepaalde mensen nog verder te praten, verlaten ze de zaal,
moetenn time-outs worden ingelast en vloeien de tranen rijkelijk. Die avond en de
volgendee ochtend is de sfeer geladen. De situatie is jarenlang niet besproken geweest en
barstt nu in alle hevigheid los.

Dee situatie voor de belaagde bureauchef is nagenoeg uitzichdoos. Zijn projecten
wordenn onder de maat bevonden. Er is geen vertrouwen in herstel. De chef heeft grote
moeitee dit alles onder ogen te zien en argumenteert, biedt alternatieve verklaringen,
geeftt op een aantal punten toe niet goed te hebben gehandeld, maar kan ondanks dit
alless niet (meer) op consideratie rekenen. ABC wordt meegezogen in een onbekend
verleden.. Het is hier onmogelijk te oordelen wat 'waar' of'juist' is (Habermas, 1981).
Casuïstiekk wordt doorgespit, maar men springt van het ene voorval op het andere. Dat
maaktt het lastig een beeld te vormen, tegenstrijdigheden te problematiseren,
deelnemerss ermee te confronteren en (on-)eigenlijke posities in het geheel te ontrafelen.. Wel kan worden geïntervenieerd op 'authenticiteit' en (in-) congruent gedrag
('waarachtigheid').. Er volgen procesduidingen. ABC bekruipt sterk het gevoel van een
'spel'.. Door de dienstchef wordt dit in een vertrouwelijk gesprek ontkend. Later wordt
inn de rapportage hierover geschreven: 'Men gedraagt zich tactisch: poneert een mening en
ontrektontrekt zich vervolgens aan de discussie. Gedrag en uitingen zijn niet altijd congruent. Ah men
aangeeftaangeeft zich ongemakkelijk te voelen, is dat in het gedrag niet zichtbaar. Verder lopen functionele
beoordelingenbeoordelingen en persoonlijke oordelen door elkaar (en worden oordelen niet altijd explicie
gemaakt).gemaakt). Men heeft moeite met het accepteren van andere stijlen en gezichtspunten. Men
redeneertredeneert vanuit eigen bureaubelangen en weinig vanuit het collectief. Vaak wijst men erop wat de
anderander 'fout' doet, zonder na te gaan wat de eigen rol of bijdrage daarin is geweest en zou kunnen
zijn.' zijn.'
Kortomm een situatie verre van een open dialoog. In tussentijdse gesprekken één op één
mett de belaagde bureauchef kan ABC evenmin tot een vaststaand oordeel komen.
Somss lijkt sprake te zijn van weerstand in de vorm van isolatie en loochening, maar aan
dee andere kant, in zo'n situatie is dat normaal. Op een bepaald moment besluit ABC
omm loochening als uitgangspunt te nemen. De belaagde bureauchef anticipeert op
herstell van vertrouwen en is (naast gevoelens van woede en teleurstelling) daarvoor
bereidd zijn collega's te 'vergeven'. Deze optie is echter nagenoeg uitgesloten. Waarom
will hij terugkeren naar een DIMA dat hem zo (onheus in zijn eigen termen) heeft
bejegend?? Welke delen van het probleem worden onderkend en welke niet? Dat wordt
dee insteek van een lang en vertrouwelijk gesprek.
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Intermezzo Intermezzo
Dee dialoog is niet los te zien van de kwaliteit van de relatie. Als een dialoog wordt
gevoerd,, staat de kwaliteit van de relatie ter discussie. In zekere zin is de dialoog de
kwaliteitt van de relatie (Steyaert, 2001). De dialoog is een appèl op de wederkerigheid.. Het beroep om het perspectief van de ander in te nemen. De ander te respecterenn zoals Isaacs het zo treffend verwoordt (1999). In dit proces speelt de relatie (de
cognitiess en gevoelens over die ander én over zichzelf) een centrale rol. De dialoog
vraagtt van de deelnemers 'een stapje terug te doen' en de eigen gedachten en gevoelens
overr de ander te registreren en inzicht te krijgen in het eigen patroon van onderliggendee opvattingen en emoties. In de dialoog komt de kwaliteit van de relatie tot
uitdrukking.. Een wezenlijke dialoog is niet dus mogelijk als de ander wordt gedevalueerdd of het perspectief van de ander wordt ontkend. Dit appèl om de 'ander te zien als
Ander'' (Peperzak, 1977; Moyaert, 1981) en daarin de eigen schemata of mentalframesin
beschouwingg te nemen, frustreert en maakt de emoties los die zijn gekoppeld aan de
beperkingenn van de relatie. Boosheid, angst, verdriet zijn vaak de basale onder-liggende
emotiess (De Wolf, 1999; Gabbard, 1994)). De weerstand en de onderliggende thema's
kunnenn worden geduid. In het geval van de bureauchef is loochening een vorm van afweerr tegen de boosheid en het verdriet over de uitsluiting, en devaluatie en splitsing de
afweerr van de overige bureauchefs tegen de krenking van het zelf (ik sluit niet uit, hij
verdientt het). Hier is 'waarachtigheid' het object van de dialoog (Habermas, 1981). De
dialoogg van het DIMA verkeert echter nog in de fase waarin wordt gedacht in termen
vann opposities, conflicten, tegenstellingen (Isaacs, 1999; Kantor, 2001). Het spreken is
restrictieff (Homan, 2001), er is geen sprake van voicing (Isaacs, 1999) en flow waarin de
relatiee zich ten volle kan manifesteren. De weerstand is niet doorbroken.
7.3.57.3.5 Visie organisatieontwikkeling DOB
Dee volgende ochtend wordt de keuze voorgelegd om met de dialoog verder te gaan of
hett programma te hervatten. Men kiest voor het laatste. De belaagde chef weet zich te
vermannenn en besluit eveneens aan het vervolgprogramma deel te nemen. We starten
mett een samenvatting van de vorige dag, waarin de noodzaak tot imago- en identiteitsverbeteringg wordt geplaatst in een strategisch kader (SWOT) en stellen vervolgens de
vraagg wat volgens het veranderteam in deze situatie nodig is om 'DOB op de kaart te
zetten?'' Uit deze brainstorm worden speerpunten gedestilleerd waaraan D O B komende
jarenn kan gaan werken:
-----

Strategieontwikkeling (OIS, 02S)
Werken aan eenheid (leeg begrip)
Werken aan de organisatie (stroperigheid)
Verbetering van producten en diensten (leeg begrip)
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-- Werken aan de relatie met de klant (leeg begrip)
InterventiesInterventies voor veranderplan

Vervolgenss is de vraag gesteld op welke wijze D O B deze speerpunten zou kunnen
realiseren.. Wat zijn volgens het DIMA de interventies om deze doelen te bereiken? De
volgendee voorstellen tot acties/interventies worden volgens de metaplan methode op
kaartjess geschreven en op een bord geprikt. Deze kaartjes (uit de eerste ronde) hebben
eenn gele kleur:
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_________ _
FiguurFiguur 7.3.1 Interventies t.b.v. veranderdoelen

7.3.67.3.6 Toepassing verandermodel: keuze veranderingsstrategie
Hett DIMA wordt uitgenodigd zelfstandig een organisatieveranderkundige analyse uit te
voerenn vanuit ons De Taal van Verandering (zie voor de toelichting die ABC heeft
gegevenn bijlage 7.3.1). O m het model over te dragen naar de cliëntorganisatie hanteren
wee vijf stappen (zie ook het stappenplan uit de eerste casus):
1.. De eerste stap is (hier) een gezamenlijke beoordeling van de interventies vanuit
systeemperspectief.. Vervolgens verdelen de deelnemers de inter-venties over de
systeemaspectenn en reflecteren zij over deze verdeling, waarna men na onderlinge
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discussiee aanvullingen / wijzigingen kan aan-brengen om de interventies passend te
makenn voor de concrete situatie bij D O B (subtiele contingentie).
2.. De tweede stap bestaat uit een paradigmatische reflectie en verdeling van de
interventies.. ABC presenteert hiertoe de kernmerken en werking van de
paradigmataa (zie bijlage 7.3.1). De vervolgstappen voor de deelnemers zijn gelijk
aann die van de eerste stap, namelijk verdeling & reflectie en subtiel contingente
aanvullingen// wijzigingen & reflectie.
3.. In stap drie volgt een terugkoppeling naar vraagstelling, doel en context.
4.. In de vierde stap worden de interventies in de tijd (in fasen) verdeeld (zie bijlage
7.3.1).. Ook hier wordt voorafgaand door ABC een toelichting gegeven over
fasering.. Daarna volgt de verdeling van de interventies over de fasen, aspectsystemen
enn paradigmata (inclusief reflectie) en volgen eventuele aanvullingen/ wijzigingen
(alss gevolg van een reflectie).
5.. In de vijfde stap wordt een integrale veranderkundige analyse uitgevoerd door
middell van het adresseren van een aantal generatieve dialogen. Deze analyse is een
vervolgg op en voortzetting van eerdere veranderkundige subanalyses uit de eerste
driee stappen
StapStap 1: Integrale analyse
Alss eerste stap verdelen de deelnemers de interventies (gele kaartjes) van de brainstormsessiee (zie figuur 7.3.1) over de drie systeemperspectieven van de organisatie. ABC
iss in dit proces niet sturend, maar helpt desgevraagd de DIMA-leden een 'redenering
opp te zetten' als een deelnemer vraagt tot welk systeemperspectief een interventie
behoort.. Nadat de deelnemers al pratend en discussiërend de kaartjes hebben verdeeld
volgtt een gezamenlijke reflectie: Wat valt ons op in deze wijze van verdeling (zie figuur
7.3.2)? ?

CASUÏSTIEK K

Strategie e

rr
(nieuw) )

Eenheid d

Organisatie e

Cultuur r

Flexibelee organisatie
Opp vinktouw

Scannenn van de

Denktanks s

omgeving g
Opp DIMA-agenda
Communicatieplan n

Missie/oneliner r

Activiteitenplan n
DOB-speld d

Strategischh plan
Kernproducten n

Marketingplanning g

Accountaanpak k

Proceduress inkorten

INK-plan n

FiguurFiguur 7.3.2

Verdeling interventies

naar

aspectsystemen

Uitt de eerste stap blijkt D O B vooral veel aandacht te besteden aan de planmatige uitwerkingg van veranderingen. Voorbeelden zijn opstellen van een actieplan, een
marketingplan,, een strategisch plan, communicatieplan, INK-plan. Men herkent hierin
eenn eigen patroon en kent daar een oordeel aan toe (reflectieve dialoog).

Vignet t
Rogier:: 'Wat opvalt is dat we veel aandacht besteden aan het 'wat', en maar heel weinig aan het
'hoe'.. Hoe gaan we nou al die acties doen?'
Inge:: 'Het zijn weer veel plannen!'
Rogier:: 'Het is vooral inhoud. Over het proces hebben we nog niet zoveel gezegd.' (...)
Hubert:: 'De meeste plannen worden heel solo gemaakt. Lekker in je eentje op je kamer.'

Voortss valt hen op, ondanks de 'mensgerichtheid van het DIMA' {espoused values) men
weinigg acties inzet om de cultuur in het veranderingstraject te beïnvloeden. Door
expliciett naar dit 'type' interventies te vragen, worden additionele interventies
benoemdd en bewuster gemaakt (dialoog type 7). Doel van de cultuurverandering is de
hokjesgeestt te doorbreken, zorgen de flexibiliteit van medewerkers te vergroten en
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voorkomenn dat mensen zich achter procedures verschuilen. Als interventies worden
onderr meer genoemd: werken aan een open cultuur, het gebruik van denktank in het
veranderings-traject,, werken aan een enthousiaste cultuur. Een aantal van deze acties
wordtt op groene kaartjes opgeschreven en toegevoegd aan de gele kaartjes.

Vignet t
ABC:: 'Grijpen jullie wel eens naar cultuurinterventies?'
Hubert:: 'We gaan het vaak anders organiseren om de cultuur te beïnvloeden.'
ABC:: 'OK dat is dit?' (wijst aan OIO)
Hubert:: 'Ja.'
Rogier:: 'Wat zouden nu cultuurontwikkelingsinterventies kunnen zijn?'
ABC:: (verbreedt) 'Wie heeft een idee...?"
Linda:: 'Ik nodig wel eens mensen uit om de strategie te spiegelen of om aan communicatie of
teambuildingg te doen.'
ABC:: 'OK'
Gerard:: 'Integriteitdagen: praten met elkaar over bewustwording integriteit. Dat is volgens mij
well cultuurontwikkeling.'
ABC:: 'Ja.'
Fred:: 'Verdelen van menskracht. Om aan te geven dat een functie niet minderwaardig is.'
ABC:: 'Ja precies. Door mensen met een bepaalde attitude in een groep plaatsen, hoopje dat het
uitstralingg zal gaan hebben op de rest.'

Inn de eerste stap kan men de analyse wijzigen en acties toevoegen of schrappen met als
doell de verandering succesvol te laten verlopen. O p deze wijze wordt de reflectiefgeneratievee dialoog geoperationaliseerd in de vorm van extra kaartjes van een andere
kleurr (groen) op basis van het ontwikkelde patrooninzicht. In de gezamenlijke afweging
welkee additionele maatregelen nodig zijn, komen vaak ook de eerste situationele
veranderkundigee criteria naar boven. In deze case wordt bijvoorbeeld door betrokkenenn opgemerkt dat 'het aantal onderwerpen groot is', 'weer veel plannen op het
lijstjee staan', veel aandacht is voor het 'wat' en weinig voor het 'hoe'. Op deze wijze
wordd organisatie- en persoonsgebonden kennis geëxpliciteerd (Nonaka & Takeuchi,
1999) )
StapStap 2: Paradigmatische analyse
Dee tweede stap betreft de bewustwording van de onderliggende paradigmatische
insteekk (zie bovenstaande vignet). Ook deze stap bestaat uit twee geïntegreerde substappen.. Ten eerste worden de gele en groene kaartjes in gezamenlijk overleg verdeeld
overr de twee paradigmata. Vervolgens gaat men onderling in dialoog over de betekenis
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enn wenselijkheid van deze verdeling. Is dit de veranderingsaanpak die men beoogt?
Waaromm wel/niet? Wat zijn de consequenties? Daarna kan men weer interventies toevoegenn of schrappen. De kaartjes die nu worden toegevoegd krijgen een oranje kleur.
Daarmeee word de (relatieve) bijdrage van de paradigmatische verdeling
geoperationaliseerd.. Over de (betekenis van) wijzigingen en aanvullingen wordt een
dialoogg gevoerd. Bij D O B worden de volgende observaties gedaan:
-- Organisatie: het dominante

perspectief

Dee dominante insteek van het DIMA is de ontwerpbenadering van de organisatie
(OIO).. In totaal tellen we negen gele kaartjes en één groene (totaal 10). Voorbeelden
vann 0 1 O-interventies zijn volgens het DIMA onder andere het verkorten van
procedures,, het INK-jaarplan, de (her-)inrichting van de overlegstructuur. De
ontwikkelvariantt van de organisatie (020-interventies) is met twee kaartjes redelijk
onderbelichtt gebleven (1 gele en 1 groene).
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L Z JJ

dj

"" CZJ"

BrainstormBrainstorm

Aanvullingen

Paradigmata

FiguurFiguur 7.3.3 Reflectieve en generatieve dialoog: organisatie

Naa de verdehng van de kaartjes over beide paradigmata komen er 13 (!) oranje kaartjes
bij,, waarvan 3 ontwerp (bovenste helft) en 10 ontwikkel (onderste helft figuur 7.3.3).
Voorbeeldenn van de ontwikkelingsbenadering zijn participatie van het management in
denktankss en denktanks als middel om personeel te ontwikkelen, kennis te delen en te
komenn tot teamvorming. In onderstaand vignet wordt een kort voorbeeld gegeven van
eenn dialoog over de verdehng over de paradigmata.

Vignet t
ABC:: 'Taken, rollen en verantwoordelijkheden. Vanuit het ontwerpparadigma geredeneerd, wat
betekentt het dan?'
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Allen:: 'Functietyperingen.'
ABC:: 'En als ik het vanuit het ontwikkelparadigma bekijk. Wat betekent het dan?'
Allen:: 'Inhoud geven aan die functietypering. Afspraken nakomen.'
ABC:: 'Waar gaat het jullie om?
Allen:: 'Dat laatste'

-- Strategie: plannen als insteek

Opp het gebied van strategie tellen we aanvankelijk 10 interventies: 4 gele kaartjes (2
ontwerp,, 2 ontwikkel) en 6 groene kaartjes (2 ontwerp en 4 ontwikkel). Daar worden
naa de verdeling over de paradigmata 8 oranje kaartjes aan toegevoegd: 3 ontwerp en 5
ontwikkell (zie figuur 7.3.4).
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FiguurFiguur 7.3.4 Reflectieve en generatieve dialoog: strategie

Dee dialoog in het DIMA over strategie had vooral betrekking op de vraag op welke
wijzee het veranderdoel de interventiekeuze beïnvloedt en vice versa. Als voorbeeld is
genomenn 'het imago van D O B ' (veranderdoel) dat door een 'marketingaanpak'
(interventie)) kan worden verbeterd. Maar 'marketing-aanpak' is een leeg begrip. Het
kann een reclamecampagne inhouden (ontwerpbenadering), maar men kan ook het
personeell een ambassadeurs-functie naar buiten laten vervullen en daar in het
opleidingsbeleidd vorm aan geven (ontwikkeHngs-benadering). Beide interventies zijn
gerichtt op het veranderdoel, maar leveren een verschillende bijdrage aan dat doel.
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-- Cultuur: onlosmakelijk onderdeel van veranderingen

Toenn in de eerste ronde de vraag werd gesteld 'hoe krijgen we DOB op de kaart' werd
aann 'cultuur' het minste aandacht besteed. 'Het op de kaart zetten van D O B ' en de
cultuurr van de organisatie houden in de ogen van de DIMA klaarblijkelijk weinig
verband.. Er werd slechts 1 geel kaartje ingediend: 'op het vinkentouw zitten bij het
korpsoverleg'' (zie figuur 7.3.2).
Datt veranderde in de tweede ronde toen de deelnemers de interventies verdeelde over
dee drie systeemaspecten (figuur 7.3.2) Als reactie op deze verdeling volgde er aanvullendd 8 interventies (groene kaartjes). Men realiseert zich de relatief geringe aandacht
diee men besteed aan de cultuur van de organisatie ten opzichte van de ander
systeemaspectenn in dit type ver-anderingsproces. In de dialoog daarover wordt vooral
gesprokenn over de 'hokjesgeest' binnen D O B en de noodzaak tot meer 'flexibiliteit'
vann medewerkers. Bij de verdeling over de paradigmata wordt daar de rol van de missie
(zoalss hierboven beschreven) als ontwerpinterventie en de rol van de leidinggevenden
alss ontwikkelmaatregel aan toegevoegd.

Brainstorm Brainstorm

Aanvullingen Aanvullingen Paradigmata Paradigmata

FiguurFiguur 7.3.5 Reflectieve en generatieve dialoog: cultuur
Intermezzo Intermezzo

Inn de vorige case is De Taal van Verandering vooral gebruikt als een metamodel om
(retrospectief)) te praten over veranderingen. In deze case werden de deelnemers van het
veranderteamm uitgenodigd om met elkaar een dialoog te voeren terwijl men zich in het
vormgevingsprocess bevindt. O m dit mogelijk te maken zijn de stappen van het
stappenplann uit de eerste case (figuur 7.1.1) uiteengerafeld in substappen, namelijk:
verdelingg van de interventies naar systeemaspecten en de reflectieve dialoog (stap 2a),
verdelingg van de interventies naar paradigma en een reflectieve dialoog (stap 2b). Door
dee verdeling stapsgewijs te organiseren kan de waarde van het model worden
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gedemonstreerdd en de bijdrage van reflectieve dialoog worden geoperationaliseerd.
ABCC treedt op als facilitator.
Procesmatigg valt op dat tijdens de toedeling van interventies over de systeemperspectievenn men vooral 'tot' elkaar praat, zij het met veel overtuiging en enthousiasme.. De gesprekken zijn geanimeerd maar hebben een sterk zender/ontvangerkarakter.. De veranderaar heeft hier de rol van luisteren en ondersteunen. Het gaat
minderr om het aandragen van goede antwoorden, maar om het gezamenlijk leerproces
inn te richten.
Daarnaa volgt de dialoog over het resultaat (de verdeling van het DIMA over de drie
systeemperspectieven:: figuur 7.3.2). Men doet een stapje terug. Deelnemers acteren
ookk in deze fase nog solistisch, maar oordelen worden nu uitgesteld. Er ontstaat ruimte
voorr een reflectieve dialoog. Men stelt vragen aan en begrijpt zichzelf vanuit een nieuw
perspectieff (re-spectere). Een collectief handelingspatroon en onderliggende assumpties
wordenn geleidelijk aan inzichtelijk. Zo constateert D O B dat de meeste interventies
binnenn de veranderroutine van de organisatie vallen. 'We doen niets dan plannen
schrijven'' is het commentaar. Ook het gebrek aan cultuurinterventies is opvallend en
onverwacht.. Er wordt spontaan uiting gegeven aan eigen gedachten, zonder dat men
zichh daarmee tot een ander richt (voicing). De veranderaar heeft hier de rol van luisteren,
ondersteunenn en (helpen) benoemen van onderliggende patronen (Isaacs, 1999). Er
wordenn acties aan het geheel toegevoegd en weggehaald. Het veranderplan wordt
robuuster.. Door ABC worden geen inhoudelijke interventies gepleegd op 'de kwaliteit'
vann het veranderplan.
GeneratieveGeneratieve dialoog
Dann worden de interventies verdeeld naar paradigmata. Het onderliggende patroon
verdieptt zich, krijgt een extra dimensie. De reflectieve dialoog kan voortduren. N u
inzichtelijkk is geworden dat D O B dominant het ontwerpparadigma hanteert, wordt een
stroomm aan alternatieve interventies gegenereerd. Voor het systeemperspectief
'organisatie'' worden maar liefst 13 aanvullende interventies gegenereerd. Voor het
systeemperspectieff 'strategie' zijn er dat 8. De dialoog over cultuur heeft echter het
karakterr van een dialoog met het lege veld (type 7; zie vignet). Men name voor het
ontwikkelparadigmaa komt men niet tot een zelfstandige invulling.
Uitt de samenhang van interventies realiseert men zich dat er veel meer veranderwerk
opp het bordje ligt, dan men aanvankelijk dacht, dat de verandering veel geïntegreerder
dientt te worden aangepakt en dat men duidelijker keuzes in de aanpak dient te maken.
Dee aanpak verdiept zich. Ook borrelt de vraag op naar de haalbaarheid van de
verandering.. Wat zijn de obstakels voor het type verandering dat wordt beoogd? Welke
lessenn uit het verleden kunnen worden getrokken? Het oordeel is dat er keuzes moeten
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wordenn gemaakt. Daarvoor is het nodig om zich als DIMA opnieuw te bezinnen op de
aanleidingg en doel van de verandering: Waarom willen we een lange termijn
veranderingsaanpakk en wat willen we daarin bereiken? Niettemin is men van oordeel
datt er een 'substantiële aanzet' gegeven is voor een veranderingstraject om DOB 'op de
kaartt te zetten'. Zowel inhoudelijk alsook met betrekking tot het proces binnen het
DIMA. .
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FiguurFiguur 7.3.6 Reflectief-generatieve dialoog over de samenhang
TotaalplaatjeTotaalplaatje (Gestalt)

Opp deze wijze is een totaalplaatje ontstaan waarmee de veranderingsstrategie kan wordenn weergegeven. Dit plaatje kan kwalitatief en kwantitatief worden beoordeeld.
Kwalitatieff kan men het onderliggende patroon, de nieuwe ordening, zien als een
'Gestalt'' waarin het veranderkarakter van het plan tot uitdrukking komt. Het ontdekkenn van de onderliggende patroonmatigheid, vraagt niet zozeer een reflectie op losse
onderdelen,, maar op de samenhang van de veranderaanpak, op het geheel. Los van de
inhoudd van de acties, ontstaat een beeld door de typische verdeling acties en
interventiess over de paradigmata en systeemperspectieven. Deze verdeling is niet
toevallig,, maar kenmerkend voor DOB. Het zegt iets over de routine van de
organisatie.. Over het veranderteam. Over verandernoodzaak en de beleving van de
organisatie.. Het vertelt een verhaal dat vraagt om een lezing. De metaforen van het
Plan,, de Visie, de Machine, de School, het Organisme en de Identiteit kunnen hierbij
behulpzaamm bij zijn (zie hoofdstuk 6). Op DOB lijkt vooral de metafoor van de
Machinee van toepassing te zijn. Acht van de veertien eerstgenoemde interventies (57%)
hebbenn betrekking op organisatie, gezien vanuit het ontwerpparadigma (OIO). Voor
dee deelnemers is dit een herkenbaar patroon (zie vignet).
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Vignet t
Hans:: 'Als ik kijk naar het verleden dan herken ik dit patroon. We interveniëren al jarenlang op
dee organisatievorm. Meer dan op de andere delen.'
Rogier:: 'Dat is typisch voor de politie. Een organisatie veranderen is hetzelfde als de structuur en
dee formatie veranderen. (...) Natuurlijk begint een reorganisatie met een strategie en wordt
cultuurr wel genoemd. Maar de feitelijke verandering beperkt zich tot dat vak (OIO) en daarna
wordtt geroepen dat het klaar is. Letterlijk!'

Blijkbaarr geldt dit niet alleen voor 'de' politie, maar ook voor de deelnemers zelf. De
stellingg die gebruikt is ter opening van het programma (slecht imago door een gebrek
aann identiteit) is retrospectief aardig, gezien de geringe score op het vlak Het Innerlijk
(02C).. Naast de vraag naar een algemeen Gestalt kan men er voor kiezen een aantal
specifiekee dialogen uit te voeren over de veranderingsstrategie. Bijvoorbeeld over deze
aanpakk in verhouding tot de werkwijze uit het verleden. Waarin is deze aanpak wezenlijkk verschillend? Wat waren de sterke en zwakke punten uit de aanpak uit het verleden
enn hoe verhouden deze zich tot de actuele aanpak? Een andere dialoog zou betrekking
kunnenn hebben op het plan in verhouding tot het doel. Zijn de interventies congruent
mett het veranderdoel? Wat is het tempo van het veranderplan? Is het effectief, efficiënt?
Zulkee vragen verdiepen het zelfinzicht van het veranderteam over hun veranderstrategiee en dragen bij aan hun lerend vermogen.
Hett 'verhaal' kan ook kwantitatief worden benaderd. Het totale aantal interventiemogelijkhedenn is toegenomen van 14 tot 51. Het aantal strategische interventies is
gestegenn van 4 naar 18. Het aantal organisatorische interventies is gestegen van 9 naar
233 en het aantal culturele interventiemogelijkheden van 1 naar 10. Er heeft een
substantiëlee uitbreiding van het aantal interventiemogelijkheden plaatsgevonden.
Binnenn deze toename heeft zich een aantal interessante verschuivingen voorgedaan. Lag
inn eerste instantie het accent vooral op de organisatie vanuit het ontwerpparadigma
(57%),, na de volledige analyse is deze nadruk beduidend minder. Percentueel is de
0 11 O-interventiestrategie gedaald van 57% naar 15% {8 op een totaal van 54). Ten
tweedee is de verhouding ontwerp- en ontwikkelinterventies veranderd van hoofdzakelijkk het ontwerpparadigma (11:3) aan de start van de analyse naar een nagenoeg
gelijkee verhouding tussen ontwerpen en ontwikkelen (25:19) aan het einde. Opvallend
iss ook de inspanning die de organisatie wil plegen om tot cultuurontwikkeling te
komenn (11 interventies) gezien het gering aantal cultuurontwikkehnginterventies (1)
aann de start.
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Evaluatie Evaluatie
Inn de evaluatie is men enthousiast over de gevolgde aanpak: 'Laat goed de complexiteit
zien,, maakt redeneringen expliciet, dwingt tot formuleren, je leert met en andere bril
opp kijken.' Daarmee is een vraag uit de tweede case behandeld, namelijk: het verandermodell is niet noodzakelijk een adviseursmodel en kan door de cliëntorganisatie zelfstandigg worden toegepast. Immers ABC heeft inhoudelijk niet geïntervenieerd. Wel
lijktt het bewaken van de kwaliteit van de dialoog en het adresseren van weerstand nog
inn veel gevallen te zijn toebedeeld aan de rol van de veranderaar. Aan de evaluatie in de
contextt van D O B en terugkoppeling aan het doel (de derde en vierde stap van het
stappenplan)) komen we wegens tijdgebrek niet meer toe. Aan het einde van de eerste
werkconferentiee ligt er geen afgerond veranderplan. De crisisinterventie is hier debet
aan.. Het DIMA wil zich echter ook opnieuw bezinnen op het doel en de haalbaarheid
vann de veranderingsstrategie. De afspraak wordt gemaakt in de vervolgsessie hieraan te
werken. .
7.3.77.3.7 De 2e werkconferentie: planvorming
Inn februari 2003 wordt het vervolg van de werkconferentie georganiseerd om de
veranderstrategiee door te vertalen naar een veranderplan. Er worden vier speerpunten
gekozenn die vervolgens in vier groepen projectmatig worden uitgewerkt (met vragen
naarr beoogd resultaat, acties, doorlooptijd, etc). In de plenaire dialoog over de
uitwerkingg van de speerpunten vindt een vervlechting plaats van heuristieken van D O B
enn ABC en is de aanpak subtiel contingent gemaakt:
1.1. Werken aan eenheid
Binnenn het thema 'werken aan eenheid' beoogt men als resultaat dat 'de medewerker
zichh gerespecteerd voelt' en 'medewerkers elkaar als persoon en functioneel kennen'.
Menn kiest voor OlC-achtige interventies zoals het inrichten van werklunches, feest,
borrel,, smoelenboek (verandering van artefacten). In de dialoog hierover constateert
ABCC dat 'eenheid' een functioneel en relationeel aspect kent en dat hier vooral het
relationelee aspect wordt geadresseerd (ieuke dingen doen voor de mensen'). Hoewel
vann belang, lijkt de urgentie en impact daarvan niet bijzonder hoog (hoofdstuk 3). Op
grondd van deze problematisering verkiest het DIMA een probleempunt uit het
medewerkerstevredenheidsonderzoekk (MTO) uit te werken.

Vignet t
ABC:: (problematiseert:) 'Als symboliek zijn zulke interventies nuttig, maar welk effect kunnen
wee ervan verwachten?'
Rogier:: 'Het MTO scoort ook de tevredenheid over de leiding. Ofje trots bent op je organisatie.
Datt soort onderwerpen.'
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Hubert:: 'Daar hebben we nog geen donder aan gedaan.'
Gerard:: 'Je zou een aantal van die onderwerpen uit het MTO waarop we slecht scoren kunnen
meenemenn in het veranderprogramma. We zouden de twee belangrijkste eruit kunnen pikken en
daarmeee aan de slag gaan. Je moet ook aandacht aan je eigen organisatie besteden. Niet alleen
extern.' '
Rogier:: 'De medewerkers zijn de klanten van de leidinggevenden. Misschien moet dat een
onderdeell zijn van de missie.'
Gerard:: 'We pakken de top 2 punten uit het MTO.'

2.2. Werken aan organisatie
Eenn tweede groep heeft zich gebogen over thema 'werken aan organisatie'. Het
resultaatt dat men wil bereiken is een 'acceptabele werkdruk' (leeg begrip). Uit de
dialoogg komt naar voren dat men werkdruk kan objectiveren door gestandaardiseerde
takenn om te zetten in normen en kengetallen. Daarmee kan worden berekend wat het
capaciteitsbeslagg is voor de gegeven werklast (Ol). Op deze wijze kan D O B bijvoorbeeldd richting opdrachtgevers aantonen wat de werklast is van urgente opdrachten.
Aann de andere kant is werkdruk een psychologisch gegeven en afhankelijk van de efficiencyy en houding van de medewerker, van de helderheid van taakafbakening, stijl van
leidinggeven,, goed uitgelijnde processen en dergelijke. Hierbij kan het H R M instrumentariumm oplossingen aanreiken, zoals opleiding, coaching en dergelijke (OIC).
Tweedee punt betreft het verkorten en verhelderen van procedures. Acties hiervoor zijn
procedurebeschrijvingenn en doorlichting van een aantal processen. Uit de dialoog blijkt
datt niet zozeer het opnieuw beschrijven van de processen, danwei het verkorten en
minderr stroperig maken van procedures aan de orde is. Uitzonderingen zijn de nieuw
tee formeren afdelingen, waarvoor het zinvol is om wel tot procesbeschrijvingen over te
gaan.. In de dialoog wordt gekozen voor een quick win benadering (zie vignet).

Vignet t
ABC:: 'Waar zit 'm dat dan in? Die stroperigheid?
Rogier:: 'Misschien gaat het niet over processen, maar meer over mentaliteit' (02C)
ABC:: 'Dan hoort 'ie niet hier (OIO). Wil je iets aan procedures doen of aan mentaliteit?'
Allen:: 'Allebei. Het is een combinatie.'
ABC:: 'Wat heeft het meeste leverage of wat is het meest haalbare?' (veranderkundig criterium)
(...) )
ABC:: 'Heeft het effect als je de procedures verandert? Of gaat het gewoon door?' (grof
contingent) )
Fred:: 'Gaat gewoon door.'
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Hubert:: 'Nou... Als je bijvoorbeeld de parafenprocedures verandert, dan gaat het allemaal wel
veell sneller.' (contextspecifiek: subtiel contingent)
Allen:: (instemming: mee eens)
ABC:: 'Dus we moeten de quick wins benutten. Dat kun je per afdeling doen.' (...)

3.3. Relatie met de klant
Eenn derde groep heeft zich gebogen over de 'relatie met de klant.' Vergelijkbaar met
eenn M T O overweegt men een klanttevredenheidsonderzoek (KTO). In de dialoog
merktt ABC op dat een KTO-enquête (OIS) vaak een kostbaar instrument is. Voordeel
iss de zogenaamde 'hardheid' van de cijfers en de communicatieve en politieke
aanwendingg van cijfers. Als nadeel geldt, naast de kosten, dat dergelijke onderzoeken
weinigg interactief zijn. Snellere, goedkopere en interactieve instrumenten om informatiee te verschaffen over verbeterpunten van D O B zijn bijvoorbeeld klantenpanels.
Daarnaastt wil D O B met de korpsleiding komen tot een gezamenlijk afgestemd doel,
duidelijkee PMC's (hier: 'klantenmatrix' genoemd) en een heldere 'opvolgstructuur'
voorr de 'klantenmatrix'. D O B beoogt hiermee interactieve beleidsontwikkeling en
participatiee van klanten in innovatieprojecten van D O B .
4.4. Strategieontwikkeling
Eenn vierde groep heeft zich gebogen over een gedragen missie van DOB. Een van de
aspectenn van een missie is een slogan (een motto). Daarvoor kan op korte termijn een
ideeënbusactiee worden opgezet (OIC). Maar mogelijk ontstaat 'hierdoor geen
betrokkenheid'' of wordt de slogan vanuit het 'oude denken' opgesteld. Er is een
discussiee gevoerd of de missie top-down of bottom-up vormgegeven diende te worden
(ziee vignet paragraaf 7.3.9). Daarnaast wil men vier keer een speciale DOB-bijlage
verzorgenn in het korpsbericht (OIC) en de missie afstemmen met de wijkteams (leeg
begrip). .
7.3.87.3.8 Toetsing aan vraagstelling, doel en context
Naa bespreking van de uitwerking is de vraag gesteld of met deze inspanning
daadwerkelijkk het doel in 2004 bereikt gaat worden (stap 3)? Leiden de genoemde
inspanningenn tot het gewenste MLT-doel? Uit deze discussie blijkt dat het klantmatrixprojectt een strategisch project is. Veel van de genoemde doelstellingen zijn daarvan
afhankelijk.. Conclusie is dat dit project daarom duidelijke (gefaseerde) deelresultaten
dientt te benoemen. Verder geeft het DIMA aan dat:
-- eerste fase vooral aandacht dient uit te gaan naar het 'op orde krijgen van de winkel'
-- aantal acties beperkt dient te zijn
-- er voldoende samenhang in de acties moet zitten
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Ditt is de (voorlopige) som van contextspecifieke veranderkundige criteria voor de
eerstee fase (EVfl).

7.3.97.3.9 Het veranderplan
Aansluitendd op deze contextspecifieke veranderkundige criteria om (fasen van) het
veranderingsprocess te beoordelen, presenteert ABC enkele algemene veranderkundige
criteria,, die kunnen worden gebruikt bij de verdeling en toetsing van interventies over
dee fasen van verandering. Deze criteria zijn draagvlak, urgentie en noodzaak, impact, de
roll van diverse spelers, congruentie, leverage, alignment en haalbaarheid (dr hoofdstuk
6).. O m te komen tot een fasering is gebruik gemaakt van het onderstaande model. De
beschrijvingg van het veranderingsplan van D O B zal per fase gebeuren. Elke fase heeft
dee duur van een halfjaar.
Fasee 1

Fase 2

Fase 3

Fase n

^Vf2

SVf3

SVfl-n

Strategie Strategie
Organisatie Organisatie
Cultuur Cultuur
Strategie Strategie
Organisatie Organisatie
Cultuur Cultuur
S V f ll

FiguurFiguur 7.3.7 Integraal management van veranderingsprocessen
EersteEerste fase van verandering

D O BB heef al aangegeven dat men in de eerste fase vooral de eigen winkel op orde wil
krijgenn (contextspecifiek veranderkundig criterium). Er dienen niet te veel veranderinspanningenn ingepland te worden en de acties moeten een goede samenhang vertonen
(idem).. Uit de dialoog volgen de volgende (nog vrij algemene) aanvullende
veranderkundigee criteria (zie vignet) voor deze fase:
-- Grote lijnen moeten zichtbaar worden
-- Verandering moet zichtbaar zijn
-- Moet aansluiten bij het urgentiegevoel van medewerkers (IVfl).
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O pp grond van bovenstaande criteria is gekozen o m de strategieontwikkeling centraal te
stellenn in deze fase. Verder wil m e n een missie en een m o t t o formuleren. D e sportdag is
eenn symbolische actie o m het geheel te ondersteunen (hoofdstuk 3). Daarnaast w o r d t
eenn strategisch plan opgesteld dat aan de korpsleiding zal w o r d e n gepresenteerd.

Fasee 1
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FiguurFiguur 7.3.8 Veranderstrategie DOB: Fase 1
H i e r o n d e rr volgt een vignet van de dialoog die over de veranderkundige criteria van
dezee fase is gevoerd. D e beginsituatie is dat de deelnemers de interventies zelf over de
vierr fasen h e b b e n verdeeld. Z e e r veel acties zijn in de eerste fase gepland. Daarna start
dee dialoog op zoek naar een subtiel contingente aanpak van de verandering. D e
weergavee in de figuur hierboven is het eindresultaat van de dialoog over de eerste fase
(enn zijn dan aanzienlijk m i n d e r acties o p g e n o m e n ) .

Vignet t
ABC:: 'Wat zijn criteria voor deze fase?'

(...) )
Fred:: 'We moeten prioriteiten stellen?' (leeg begrip)
ABC:: 'OK. En wat betekent dat voor deze fase..?' (ondersteunt, problematiseert)
Fred:: 'Dat we de grote lijnen neerzetten. Duidelijk richting geven.' (Ol)
Rogier:: 'Maar ook aansluiten bij de beleving van de mensen. Dat het begrijpelijk is en de
noodzaakk voor hen helder...' (02)
ABC:: 'En voldoen deze acties hieraan? (wijst naar bord) Welke wel? Welke niet? Die kunnen we
dann doorschuiven naar later.' (toetst aan verandercriteria)
Gerard:: 'Die sportdag is heel zichtbaar.' (veranderkundig criterium, 02?)
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Hans:: 'Ja, maar die geeft geen grote lijnen aan.' (veranderkundig criterium; O l )
Inge:: 'Nee, maar het is wel voor het eerst sinds een hele tijd dat we iets samen doen!' (idem; 0 2 )
ABC:: 'Het heeft een symbolische functie. En kan als ondersteuning dienen...' (idem; O IC)
Gerard:: 'Dan kunnen we het motto van D O B op de shirtjes zetten' (idem, O IC)
(...) )
ABC:: 'Als we kijken naar andere criteria. Bijvoorbeeld leverage. Wat heeft dan het meeste effect?
Fred:: 'Ik denk datje een soort kick-off nodig hebt. O m die nieuwe beweging. O m die heel erg
duidelijkk te maken.' (OIC)
ABC:: 'Wat zou je dan kiezen?'
Fred:: 'Sportdag. De sportdag. Met de inkijkdag (open dag per bureau, rvdn) bereikt niet
iedereen.'' (reikwijdte)
Gerard:: 'Missie, motto sportdag. Dat is het. Dat is een goed start.'
(...) )
ABC:: 'Wat valt jullie op. Als je nu naar de eerste fase kijkt?' (eerste fase is nu bijna afgerond)
Gerard:: 'Het is allemaal wel heel intern gericht.' (toetst aan doel: externe oriëntatie)
ABC:: 'Hmhm. Welke actie kan dat veranderen?
Hans:: 'De wensenmatrix. 'Die geeft aan welke producten en diensten we gaan bieden.'

Intermezzo Intermezzo
Inn bovenstaand vignet is nog niet echt sprake van een dialoog. De deelnemers opperen
hunn meningen en argumenten veelal vanuit het eigen denkkader in plaats van vanuit
eenn collectief patroon (Isaacs, 1999). De dialoog heeft een los, statementa.ch.tig karakter
(Fordd & Ford, 1995). Het is eerder praten tot elkaar, dan praten met elkaar.
Verderr valt de paradigmatische tegenstelling op tussen uitingen van personen in het
typee interventie dat men voorstelt. Als Hans bijvoorbeeld aangeeft dat je met een
sportdagg 'geen grote lijnen uitzet' vindt hij meteen Inge op zijn weg die vanuit een
ontwikkelparadigmaa hierop reageert (dialoog type 3). Uit deze zinsneden wordt duidelijkk hoe de inhoudelijke bewering en het onderliggende paradigma in de taal met
elkaarr zijn vermengd. Grote lijnen uitzetten sluit een sportdag uit, althans volgens het
ontwerpparadigmaa van Hans, die zich richt op inhoudelijke 'grote lijnen' en daarmee
procesmatigee 'grote lijnen' uitsluit. Er is echter geen geldig argument te bedenken
waaromm inhoud en proces elkaar dienen uit te sluiten. Grote lijnen en sportdag
verhoudenn zich in de (dialectische) dialoog als tegengestelden ten opzichte van elkaar.
Alss Gerard oppert dat de 'sportdag heel zichtbaar is' (de these), is de reactie van Hans
datt daarmee het doel (grote rijnen) niet wordt bereikt (antithese). Inge versterkt
vervolgenss de 'these' dat het wel voor het eerst is dat D O B (zichtbaar) 'iets samen gaat
doen'.. Het is de dienstchef die vervolgens uitdrukking geeft aan een synthese (het
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mottoo op shirtjes tijdens de sportdag). Dit is een voorbeeld van een eenvoudige
(dialectische)) paradigmatische discussie zoals we die in hoofdstuk zes hebben
beschreven. .
Eenn uitgebreide dialoog is gevoerd over de gewenste volgorde met betrekking tot de
missieformulering,, het formuleren van een motto en de totstandkoming van de
wensenmatrixx (type 5). Met welke interventie kan D O B het beste beginnen en wat is
dee optimale samenhang tussen de interventies? Hieronder volgt een verkorte weergave
vann deze dialoog:

Vignet t
ABC:: Wat is de beste volgorde als we het hebben over missie, motto en de wensenmatrix.'
Rogier:: 'Het motto is leidend voor de wensenmatrix. (...). Je wilt mensen goed gekaderd op pad
sturen,, met een motto in hun hoofd. (...) (Ol)
Fred:: 'Maar de klant bepaalt onze taak helemaal niet. Dat doet de korpsleiding.' (type 1; Ol)
Hans:: 'We hebben afspraken met de korpsleiding over de producten die we moeten leveren.'
(idem) )
Inge:: 'Maar we ontlenen ons bestaansrecht aan wat de klant van ons wil.' (type 1; 02)
Rogier:: 'De wijkteams zijn geen klanten. Via de politiek, via de burgermeester, krijgen we van
dee korpsleiding opdracht om meer aan veiligheid te doen. De burger is onze klant. De wijkteams
zijnn partners. Daar werken we mee samen aan hetzelfde doel.' (type 1; Ol)
Inge:: 'Waarom is DOB dan opgericht? Dat hadden ze ook anders kunnen doen?' (type 1)
Gerard:: 'We hebben meerdere klanten...' (type 1)
Inge:: 'Als we met klanten praten, hoeven we ze toch niet meteen allerlei dingen te beloven. We
kunnenn gewoon eerst vragen wat zij willen.' (type 1; 02)
ABC:: (terug naar type 5:) 'Wat zijn de belangrijkste argumenten om van 'binnen naar buiten' of
vann 'buiten naar binnen' te redeneren? Hubert geeft aan datje niet naar de klant moet afstappen
alss je niet zelf eerst een idee gevormd hebt. Hans zegt dat er kaders liggen over producten die
moetenn worden geleverd. Inge geeft aan datje in gesprek kunt met klanten om hun
verwachtingenn te peilen?'
Inge:: 'De wensenmatrix geeft je inzicht in de behoeften van je klanten. En je betrekt ze en dat
geeftt ze een goed gevoel. Ze kunnen meepraten en meedenken' (type 1; 02)
Rogier:: 'Ik zag pasgeleden een sketch van Lebbis en Jansen op TV. Ze dreven de spot met de
politiek.. Vroeger zeiden partijen: 'Wij hebben een idee. Wie sluit zich bij ons aan. Dan gaan we
samenn aan de slag'. Nu zeggen ze: 'Wij weten het ook niet. Zeggen jullie het maar. Wil je
linksaf,, dan gaan we linksaf. Willen jullie rechtsaf, dan gaan we met z'n allen rechtsaf.' Het is toch
niett slecht om zelf een idee te hebben.' (type 1)
Fred:: 'Ik ben bang datje veel te hoge verwachtingen oproept als je met klanten gaat praten.'
(...) )
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ABC:: 'Ik zie twee mensen 'nee' schudden: Gerard en Inge.
Gerard:: 'Zo gaat het helemaal niet. Het is niet: 'We hebben een paar honderd man. Zegt u het
maar:: 'Wat moeten we ermee doen?' Zo werkt het niet. Je managet juist meer de verwachting in
zo'nn klantenpanel in plaats van datje roept: 'Dat vullen we voor je in'. Denk ik.' (type 1; 02)
Rogier:: 'Om dat goed te kunnen moetje weten watje wilt. Dat is je missie.' (type 5)
Gerard:: 'Als je je motto intern en extern wilt laten aansluiten. Dan is het toch niet gek om met
dee klant te gaan brainstormen?' (criterium congruentie; type 1; 02)
(...) )
Inge:: 'Misschien moeten we er nog eens over nadenken.' (plek der moeite)

Ookk de dialoog over de samenhang van interventies verloopt voornamelijk vanuit het
eigenn perspectief en heeft een enigszins absolute en overtuigende toon (het motto is
leidend;; de klant bepaalt onze taak helemaal niet; we ontlenen ons bestaansrecht aan wat
dee klant van ons wil, de wijkteams zijn geen klanten). Het is ook minder een dialoog
overr samenhang (van interventies) en meer een verzameling van losse opmerkingen
binnenn één kennisdomein (type 1). In de verkenning van standpunten binnen dit type
dialoogg blijkt op den duur dat voor elk standpunt wel wat te zeggen valt. Op zich is het
eenn adequate vorm van probleemverkenning, maar het veranderteam loopt vast
naarmatee de complexiteit van de analyse toeneemt en besliscriteria of andere leidende
heuristiekenn ontbreken. Er valt voor alles wat te zeggen, maar wat is daarvan dan de
conclusie?? Men arriveert op de plek der moeite en uitstel dreigt. Wat kunnen we
concluderenn ten aanzien van deze dialoog?
Driee opmerkingen. Ten eerste een dialogische: Het veranderteam leeft mogelijk in de
veronderstellingg dat objectieve criteria ('waarheid') in deze problematiek uitsluitsel
zullenn geven, in plaats van in te zetten op een proces van onderlinge aÉtemming en
overeenstemmingg ('juistheid'). Men zoekt naar zekere en overtuigende argumenten in
plaatss van te exploreren en argu-menten te delen. Er vindt nauwelijks tot geen
uitwisselingg plaats tussen de gehanteerde perspectieven waardoor bijvoorbeeld een
aantall probleem-opvattingen niet kan worden verkend. De tweede opmerking is een
veranderkundige:: de deelnemers voeren vooral een 'organisatiekunctige' dialoog (i.e.
overr strategie), die echter onvoldoende is ingebed in een veranderkundige analyse. Er
wordenn geen veranderkundige criteria toegepast op de keuze van de strategieinterventie.. Men zoekt naar een algemene 'beste strategie' en tracht elkaar daarvan te
overtuigen.. Maar de criteria voor beoordeling ontbreken. Daaruit volgt tevens de derde
enn laatste opmerking: de dialoog is contextloos. Het gaat om een tamelijk abstracte
afwegingg van (strategische) interventies 'an sich' in plaats van de interventiekeuze te
baserenn op een specifiek gezamenlijk doel zoals de gewenste DOB-klant-relatie.
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ABCC probeert hierin verandering aan te brengen met enige hilariteit als gevolg. Merk
opp dat in de eerste fase van dit vignet nog geen sprake is van een dialoog en hoe dat
verandertt door het introduceren van specifieke contextuele en veranderkundige
criteria. .
Vignett (vervolg)
ABC:: 'Laat ik het anders formuleren. Als we nou een ander veranderkundig criterium zouden
nemen.. Bijvoorbeeld zichtbaarheid of leverage. Wat zou dan jullie keuze zijn ten aanzien van de
volgorde?' '
(...) )
'Stell ik werk bij jullie op kantoor... In welk scenario zou ik nou het snelste en meeste van de
veranderingenn merken?'
Chris:: (positioneel) 'Ik zou de missie toetsen aan de wensen van de klant en daarna een motto
bedenken.. De klant kan niet dingen verwachten die we niet kunnen waarmaken', (type 5)
Inge:: 'De klant erbij betrekken is niet hetzelfde als dat hij het voor het zeggen zou hebben.' (type
1) )
Rogier:: 'Beginnen met wensenmatrix kan ook prima. Het is niet slecht om je beeld te
verbreden.'' (type 5)
ABC:: (onderbreekt:) 'Maak het eens wat minder theoretisch.
Allen:: (lachend:) 'Nou, dat hebben we nog nooit eerder gehoord!' (gelach)
ABC:: 'Minder vanuit wat allemaal kan, maar meer waarvoor je kiest. Wat zijn voor DOB de
belangrijkstee criteria? Als je bijvoorbeeld redeneert vanuit haalbaarheid. Wat is haalbaar voor
DOB?? Waaroor kies je dan?'
Inge:: 'Ja.. Dan kiezen we voor zelf doen. Dat is het snelste.' (type 5)
Rogier:: 'De wensenmatrix heeft meer leverage.' (type 5)
ABC:: Is dat een belangrijk argument?'
Rogier:: 'Als je in gesprek gaat met de wijkteams, je gaat een heel aantal mensen spreken, dan
levertt dat meer zichtbaarheid op, denk ik, en meer betrokkenheid dan wanneer je in een klein
comitéé een missie vormt. En vanuit snelheid, het volgende-week-resultaat-idee, dat pleit meer
voorr om te starten met de missie. (...) Zou je risico's lopen als je eerst met de wijkteams in
gesprekk gaat? Als dat risico niet al te groot is ' (type 5)
ABC:: Dus als we snelheid van belang vinden, dan zouden we moeten starten met de missie.
Vindenn we afstemmen met de klant belangrijk, dan starten we met de wensenmatrix. De
hamvraagg is dus: wat is voor DOB belangrijker, snelheid of afstemming?'

Belangrijkstee argument om eerst de klantwensen te inventariseren is dat het 'outside in'
iss (congruentie met de veranderdoelstelling). Belangrijke reden om met de
missieformuleringg te starten is dat dit een snelle top-down actie kan zijn (timing) met
eenn hoge demonstratieve (communicatieve) waarde naar de DOB-medewerkers. Dit
zijnn echter grove, nog weinig contextspecifieke contingente redeneringen. ABC
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intervenieertt op de dialoog door aan te geven dat men zich minder zou moeten richten
opp de algemene vraag welke interventie het eerste dient te worden opgepakt vanuit een
contextlooss criterium, maar meer op een discussie wat werkt binnen de specifieke
contextt van DOB. Vandaar dat het algemene (organisatiekundige) perspectief wordt
gewijzigdd naar een medewerkerperspectief ('Stel ik werk bij D O B . Wanneer zou ik
nouu iets merken van de verandering?'). Zo'n perspectief biedt mogelijk meer uitzicht
opp subtiele contingentie dan een algemene discussie over de beste strategie (zoals in het
vorigee vignet). ABC formuleert deze perspectiefwijziging door de deelnemers te vragen
off zij willen aangeven wat zij zelf willen, waar zij binnen DOB mogelijkheden zien. Of
doorr zich te verplaatsen in de huid van de medewerker. Daardoor krijgt de dialoog
geleidelijkk aan een contextspecifieke wending en ontstaat er meer focus in het gesprek.
Hett wordt DOB duidelijk dat men voor het formuleren van een veranderstrategie (en
-plan)) keuzes dient te maken.
TweedeTweede fase van verandering

Gezienn de veranderhistorie van DOB, kan worden vastgesteld dat het van belang is in
dezee fase veranderingen vooral te willen borgen en goed te consolideren. Daarnaast is
voorr de tweede fase van belang dat de medewerkers en klanten van DOB geloof
krijgenn in de verandering (ZVf2).

Fasee 2
Capaciteits s
planning g
Verbeteren n
werkoverleg g
FG/BG G

DOBB krant
HRM-agenda a

Werklunches s

Leidingg
aanspreekbaar r

DOB -Borrel

-I I

Inkijkdagen n

FiguurFiguur 7.3.9 Veranderstrategie DOB: Fase 2

Dee centrale projecten in de tweede fase zijn de uitwerking van het klanttevredenheidsonderzoekk en de 'opvolgstructuur' van wensenmatrix (uit de eerste fase). Een van
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dee vormen voor deze opvolgstructuur is een klantenpanel en het afstemmen van de
missiee van D O B met wijkteams. De dialoog verloopt gaandeweg vloeiender dan in de
eerstee fase. Er is op sommige momenten sprake van een reflectieve dialoog: alle
deelnemerss zijn op hetzelfde onderwerp gericht, men vult elkaar aan, stelt vragen, de
discussiee verloopt minder positioneel, het onderwerp verdiept zich door de bijdrage van
voor-- en tegenstanders. Er volgen spontane dialogen met betrekking tot de samenhang
(typee 5), spontane vragen naar de terugkoppeling aan het doel, men oppert vanzelf
veranderkundigee criteria, er ontstaan subtiele contingenties. Kortom: er zit beweging in
hett lerend vermogen van het veranderteam, zo blijkt uit de volgende weergave:

Vignet t
ABC:: (samenvattend:) 'Na de eerste fase staan we dus hier: We hebben een missie, een motto.
Dee wensenmatrix is opgesteld. Er is een sportdag geweest. De mensen zijn alert gemaakt op de
verandering.. Dan is het zaak om de dingen vast te houden. Te borgen ook. Voorkomen dat het
inzakt.. Wat gaan we dan doen?
Gertrui:: 'Werklunches!'
(gelach) )
Gertrui:: 'Ja, zorgen datje de aandacht van de mensen vasthoudt.' (02)
ABC:: 'OK. En wat voor een type maatregel is dat? Organisatie, cultuur, ontwerp, ontwikkel?'
Gertrui:: 'Het moet uiteindelijk wel in de cultuur terechtkomen. En het is ontwikkel.'
ABC:: 'OK.' (plakt kaartje in schema en brengt nieuw onderwerp aan:) 'Procesbeschrijving. Gaan
wee dat in de 2e fase doen? Is dat urgent genoeg. Borgen we daar iets mee?' (toetsing aan
verandercriterium) )
Hubert:: 'Het is een goede opvolging van je klantenpanel (wensenmatrix) om je processen te gaan
optimaliseren.'' (type 5)
ABC:: 'OK. Het is een logische opvolging. Maar moetje het ook nu doen?' (vraagt naar urgentie)
Fred:: 'Ja. Je moet er niet te lang mee wachten. Want de klant verwacht het (de
procesverbetering,, rvdn) van je.'
Rogier:: (tegenwerpend:) 'Het is een enorm moeras zo'n procesbeschrijving. Wij hebben het bij
dee meldkamer gedaan. Dat heeft ons 1 Vi jaar en heel wat adviesuren gekost. Het is zeker geen
quickquick win.1 (type 1)
ABC:: Zou je de processen ook kunnen verbeteren zonder ze te beschrijven?' (type 1,
terugkoppelingg naar het doel)
Ingrid:: 'Nee, je moet ze eerst beschrijven, anders kan je ook niks verbeteren.' (type 1)
Gerard:: i k heb jarenlang niks beschreven, maar je kunt best wel processen veranderen.' (type 1)
Ingrid:: 'Heb je de beschrijving dan niet ook nodig voor je capaciteitsberekening?' (type 5)
(...) )
Gertrui:: 'Moetje alle processen beschrijven?' (type 1; vraagt door op leeg begrip)
Rogier:: 'Bij de meldkamer hebben we alles gedaan. Maar dat is niet nodig. De processen van
personeelszakenn bijvoorbeeld, die kijk ik nooit in. Die andere processen hadden we nodig voor
dee automatisering.' (type 1)
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ABC:: 'Laat ik het anders formuleren: we wilden de processen optimaliseren om de stroperigheid
aann te pakken. Hoe kunnen we dat doen?' (terugkoppeling naar het doel)
Gerard:: 'We kunnen vanuit de 'wensenmatrix een actieplan maken (schrijft kaartje:
'opvolgstructuur').. Een onderdeel daarvan kan zijn dat we de aanvraag van ondersteunende
dienstenn onder de loep nemen, zoals de aanvraag van honden en paarden. Misschien moeten we
daarr een helpdesk-functie van maken, ofzo.' (type 5)
Rogier:: 'Ja daar is een noodzaak. Dat is prima om daar aan te sleutelen!' (subtiel contingent)
ABC:: 'Dus die 'opvolgstructuur' die volgt op de 'wensenmatrix'. Is dat top-down of bottom-up?
Gaann we dat sterk sturen, plannen en beheersen of....' (bevraagt paradigma)
Allen:: Dat moetje regelen: ontwerp.' (Ol)
ABC:: (prikt kaartje in schema en introduceert nieuw onderwerp) 'Die capaciteitsplanning. Hoort
diee bij deze fase?'
Gertrui:: 'Nee nu nog niet.' (leeg begrip)
ABC:: 'Gaat dus door naar de derde fase?'
Gerard:: 'Het is wel goed om te doen. Noodzakelijk. Maar het is niet urgent.' (veranderkundig
criterium;; type 1)
Ingrid:: 'Maar als we met z'n allen vinden dat we het te druk hebben. Moeten we dan niet eens
goedd naar de capaciteit kijken. Dat is wel logisch toch?' (problematiseert; type 1)
Rogier:: 'Ik vind het te boekhouderig.' (stelt/problematiseert; type 1)
Fred:: 'Als we het nou eens anders doen. Als we een grove schatting maken van de huidige
activiteitenn en die verbinden aan capaciteit.' (type 1) (synthese)
Rogier:: 'Waar doen we het ook allemaal weer voor?'(terugkoppeling aan het doel)
Hans:: (licht toe:) 'We hebben meetbare gegevens nodig om, als we extra taken erbij krijgen, te
kunnenn aangeven wat er aan taken afvalt.'
Rogier:: 'Maar die discussies die lopen helemaal niet zo op het niveau van de korpsleiding. Dat is
tee veel en detail. Dat gaat anders in zulke gesprekken.' (mogelijk type 3)
Fred:: 'Maar je moet wel de consequenties kunnen aangeven!' (Ol)
Gertrui:: 'Het is ook voor Gerard van belang.'
Gerard:: 'Toen wij die discussie hadden over die 150 mannen voor (noemt onderwerp). Toen was
hett wel van belang om te kunnen aangeven welke taken daar bijhoren! Dat inzicht heb je wel
nodig.. En dat hebben we ook geroepen! Je hoeft niet zo diep te gaan Maar het was wel effe
lekkerr dat we dat inzicht hadden!'
ABC:: 'Dus we willen capaciteitsinzicht op hoofdlijnen?' (OIS)
Allen:: 'Ja'
ABC:: 'En dan aan het einde van 2e fase, begin derde fase?'

H e tt t e m p o - en kwaliteitsverschil tussen de dialoog over de eerste en t w e e d e fase is
opvallend.. W o r d t in de dialoog over de eerste fase n o g vooral vanuit losse individuele
perspectievenn gesproken (Isaacs, 1999), in de t w e e d e fase lijkt een onderliggend p a t r o o n
tee zijn g e v o r m d waarop m e n elkaar vindt en wat de dialoog aanmerkelijk versoepelt.
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Typee 1 discussies zijn minder positioneel, meer op elkaar gericht en leiden tot een
brederee belichting van het onderwerp. Daarnaast lijkt men elkaar ook meer op de
veranderkundigee aspecten gevonden te hebben. Concepten als urgentie en noodzaak
hebbenn intussen enige betekenis gekregen en worden geïntegreerd in de dialoog.
'Capaciteitsplanningg is wel noodzakelijk maar niet urgent' concludeert de dienstchef.
Menn formuleert in deze fase zelfs een aantal subtiel contingente analyses bijvoorbeeld
overr de procesoptimalisering en koppelt dit aan de wensenmatrix (type 5), waar dit in
dee dialoog over de eerste fase veel trek- en duwwerk vergde. De dialoog gaat
gemakkelijker.. Wellicht speelt mee dat er in deze dialoog geen paradigmatische problematiekk speelt zoals in type 3-dialogen uit de vorige fase. De meeste onderwerpen
(proceduress optimaliseren, capaciteitsplanning) vallen immers binnen het ontwerpparadigma.. Er ontstaat spontaan een discussie als de toepassing van capaciteitsberekeningenn in een politieke context wordt geplaatst: helpen deze cijfers de korpsleiding
tee beïnvloeden? Hier geeft een contextgebonden rede-nering de doorslag: de ervaring
vann de dienstchef welke gegevens hij bruikbaar acht in een discussie met de
korpsleiding.. Niet cijfers als zodanig (als contexdoze opvatting), maar de gedeelde
perceptiee dat de mogelijkheid in deze context plausibel is (op juistheid berust, zou
Habermass zeggen) is hier doorslaggevend. Meer subtiele contingentie had verkregen
kunnenn worden door de ervaring van de korpschef te problematiseren voor dit geval.
Zoalss gezegd is consolidatie voor D O B in deze fase van groot belang. Dit aspect komt
inn het vignet niet voldoende naar voren. Consolidatie kan worden bereikt door gebruik
tee maken van de formele structuur zoals (her-)inrichting van het werkoverleg, een
systematiekk van functionering en beoordeling. Anderzijds wil het veranderteam ook via
'bottom-up'' acties tot borging komen. Dit wil men doen door middel van een ' H R M agenda'.. Tot slot wijst ABC er op dat op het niveau van cultuurontwikkeling veel
symbolischee acties plaatsvinden (borrel, feest, krantje).7 In hoofdstuk drie hebben we
gezegdd dat we niet badinerend moeten doen over dit type interventies, maar de vraag
blijftt gerechtvaardigd of met deze acties een wezenlijke (cultuur-) verandering kan
wordenn bewerkstelligd en in welke mate cultuurveranderingen in deze fase worden
geborgd. .
DerdeDerde fase van verandering
Dee derde fase staat in het teken van succes oogsten, doorzetten, teleurstelling
voorkómen,, evalueren en verbeteren (£V8). Belangrijke stappen zijn hier het opstellen
(enn deels) implementeren van een HRM-beleid en de K T O opvolgstructuur. O m het
K T OO traject te verbeteren wordt een benchmark voorgesteld. De reorganisatie van
BAVV en BMM wordt opgevolgd door procesbeschrijvingen van beide afdelingen. Er
wordtt een mobiliteitstraject ingezet.
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Ookk hier geldt opnieuw de opmerking die voor de 2e fase is gemaakt ten aanzien van
dee cultuurontwikkeling: welk duurzaam effect kan van symbolische acties (borrel, feest)
wordenn verwacht? Over borging heeft men in eerste instantie geen idee (leeg veld). Na
eenn korte inventarisatie (dialoog type 7) volgen bruikbare suggesties voor interventies
diee in deze leemte voorzien zoals persoonlijke ontwikkelingsplannen, opleidingen en
bewustt belonen.
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FiguurFiguur 7.3.10 Veranderstrategie DOB: Fase 3

Vignet t
ABC:: (samenvattend:) 'Op het culturele vlak doen we in deze fase niet zoveel (02C). In de fases
ervoorr nemen we wel initiatieven zoals die lunches en die inkijkdagen. Maar het effect daarvan
kunn je niet consolideren.'
Inge:: 'Maar hoe borgje nou dingen op cultuurvlak? Geen benul.'
ABC:: 'Nou?'
Inge:: 'Dat zeg ik: geen benul. Ik heb daar geen gevoel bij...'
ABC:: 'Daarom is het ook leeg...'
Hubert:: 'We hebben een handreiking nodig.
ABC:: (adresseert groep:) 'Hoe borgen we dingen op cultuurvlak...'
Hans:: 'Door opleidingsplannen. (OIC) En door functioneringsgesprekken te voeren.' (01/2C)
ABC:: 'Ja. Die zijn aan elkaar gekoppeld.'
Gerard:: 'Door POP's.' (01/2C)
ABC:: 'Ja.'
Rogier:: 'Bewust belonen.' (OIC)
(Volgtt vraag aan Rogier hoe hij dat georganiseerd heeft)
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VierdeVierde fase van verandering
Dee actieplanning van vierde fase (2e helft 2004) valt een beetje buiten het zicht van het
veranderteam.. As aanbeveling is meegegeven dat een aantal ingezette acties uit de derde
fasee monitoring en mogelijk een verbeterslag verdienen.

Fasee 4
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FiguurFiguur 7.3.11 Veranderstrategie DOB: Fase 4

InrichtingInrichting veranderorganisatie
Voorgesteldd wordt de verandering nu verder als projectorganisatie in te richten (Ie orde
verandering).. De DIMA functioneert als stuurgroep. Elke manager adopteert één of
enkelee veranderprojecten, die door een nog nader aan te wijzen projecdeider worden
uitgewerkt.. De projectleider geeft leiding aan een werkgroep en is verantwoordelijk dat
hett overeengekomen projectresultaat op tijd en volgens norm wordt gerealiseerd.

7.3.107.3.10 Conclusies en verder
Inn deze casus is de aandacht gericht op het vormgeven van een veranderstrategie en
veranderplann dat door het veranderteam gedragen zou worden. Daarvoor is een
stappenplann ontwikkeld, dat de componenten van het verandermodel uiteenrafelt in
separatee stappen. Op deze wijze konden de leden van het veranderteam (met behulp
vann de metaplan methodiek) het veranderingstraject zelfstandig vormgeven. Daarmee is
hett accent verlegd van het verandermodel verandert van een metamodel (een dialoog
overr de verandering) naar een 'constructiemodel' (een dialoog tot elkaar in het
veranderingsproces). .
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Allereerstt heeft in deze case een verkenning van de context plaatsgevonden (SWOT),
enn zijn doelen en interventies vastgesteld. Daarvoor is het model hier niet gebruikt (zie
casee 1 en 2). Het verandermodel is toegepast om de interventies in de eerste stap te
verdelenn over de aspectsystemen en in de tweede stap over de paradigmata. Dat maakt
duidelijkk waar de verander-voorkeur van de organisatie ligt. Voor DOB geldt dat men
eenn 0 1 O-benadering prevaleert (acht van de in totaal veertien interventies). Over dit
patroonn kan een dialoog worden gevoerd door een koppeling aan het veranderverleden,, de veranderinspanning, het veranderdoel. Daarover wordt bij D O B opgemerktt dat de 0 1 O-stijl typisch is voor de politie, maar dat geldt blijkbaar ook voor
hett veranderteam zelf.
Interessantt is vervolgens te constateren dat deze 'stijl' niet de veranderstrategie is die
menn wenst, maar dat het wel de aanpak is die impliciet voortvloeit uit de wijze waarop
veranderingsprocessenn worden beschouwd. De handelwijze is een gevolg van de taal
vann verandering die men (impliciet) hanteert. In eerste instantie mist men eenvoudig de
woordenn om veranderings-processen op andere wijze te beschouwen. Letterlijk zegt
eenn deelneemster van het veranderteam bijvoorbeeld 'geen benul te hebben' hoe men
cultuurontwikkelingg zou kunnen consolideren. De reflectie die vervolgens plaatsvindt
maaktt zulke (ontbrekende) routines bewust en biedt de gelegenheid een ander discours
tee betreden. De Taal van Verandering is daarbij behulpzaam omdat het een eenvoudig
overzichtt biedt van alternatieve perspectieven. De deelnemers kunnen zelf (in)zien
welkee posities zij op het spelveld innemen, hoe zij zich tot elkaar verhouden en wat
eventuelee alternatieven voor die posities zouden kunnen zijn. Nadat men dus dialogen
heeftt gevoerd als actief subject (als vormgever van het veranderingstraject), kan men
zichzelff (het team) in tweede instantie vanuit een metamodel als object beschouwen en
patronenn ontdekken. O p deze manier ondersteunt het model een reflectiegeneratieve
dialoogg en constitueert het (nieuwe) onderlinge verhoudingen.
Inn de dialoog komt de relatie tot uitdrukking. W e hebben geconstateerd dat de dialoog
dee relatie is. In deze optiek is het begrijpelijk dat beperkingen in de relatie tot
uitdrukkingg komen als beperkingen in de dialoog (en vice versa). Als we het
veranderingsprocess beschouwen als een discursief proces van co-creatie, wat een beroep
doett op de wederkerigheid van de relatie, dan frustreren beperkingen in wederkerigheidd het veranderingsproces. Vanuit psychologisch perspectief zal die frustratie een
emotionelee reactie opleveren. Dat kan variëren van onverschilligheid tot woede en
teleurstelling.. Naarmate het appèl op de relatie sterker is, en de frustratie groter, zal de
emotiee in intensiteit toenemen. Het veranderingsproces (de dialoog over de verandering)) vergt immers een onderwerping aan de taal van de ander.
Nett als sommige wetenschappers (zie hoofdstuk 1) vertonen ook de deelnemers van het
veranderingsprocess in deze case de neiging veranderingsvraagstukken contextloos te
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beschouwen.. Men discussieert over 'de beste strategie' zonder daarbij de specifieke
contextt van de eigen organisatie in ogenschouw te nemen. Met name de toevoeging
vann veranderkundige contingenties aan een organisatiekundige analyse maakt de
dialoogg in deze case veel specifieker en in onze termen 'subtiel contingent'. In deze
casee is gekozen voor het criterium: in welk geval merkt een medewerker het meest van
dee verandering (impact). In de dialoog vindt een verstrengeling van vormen van kennis
plaats.. De veranderaar heeft daarbij bijvoorbeeld tot taak wetenschappelijke heuristiekenn aan te dragen (zoals in de commentaren van ABC op de projectvoorstellen van
dee vier werkgroepen). Het veranderteam levert de organisatiegebonden kennis als input
voorr de dialoog. Op deze wijze vindt een vervlechting en toetsing van wederzijdse
heuristiekenn plaats die 'corrigerend' werkt naar beide partijen indien men deze correctie
toestaatt in een open en gelijkwaardige dialoog. Van een verregaande problematisering,
enn vorming van werkelijke subtiele contingentie (zoals in de tweede case het geval was)
iss hier minder sprake, hoewel wel de beweging kan worden geconstateerd van
algemenee wetmatigheden naar een meer specifieke benadering van de veranderaanpak.
Inn de derde stap heeft een terugkoppeling plaatsgevonden naar de vraagstelling, doel en
contextt van de verandering. Daaruit is de conclusie getrokken dat één project
'strategisch'' is omdat veel doelen ervan afhankelijk zijn. Ten tweede is een aantal
contextspecifiekee veranderkundige criteria genoemd waaraan de eerste fase van het
veranderingstrajectt dient te voldoen.
Dee vierde stap bestaat uit de selectie en verdeling van de interventies over de fasen. Bij
D O BB valt op dat er in eerste instantie nogal veel interventies in de eerste fase van
veranderingg werden gepland, wat niet strookte met het veranderkundige criterium dat
dee verandering uit slechts een beperkt aantal, goed samenhangende interventies zou
moetenn bestaan. Er is vervolgens een aanzienlijke reductie van interventie aangebracht,
waardoorr een evenwichtiger plan is ontstaan dat meer rekening houdt met de
beschikbaree capaciteit om veranderingen door te voeren. Verder valt op dat sommige
veranderkundigee criteria fasespecifiek zijn, althans bij D O B .
Inn de kwalitatieve analyse is gebruik gemaakt van de Gestalt-methodiek. Door het
overzichtt van interventies over de zes systeemperspectieven, en de koppeling van de
perspectievenn aan metaforen (het Plan, het Innerlijk, de School, etc) kon men zich een
beeldd vormen van hoe het spreken van DOB over veranderingen zich verhoudt tot De
Taall van Verandering. De constatering was dat D O B zich veel bezighoudt met
plannenmakerij.. Later kon daaraan de observatie worden toegevoegd dat cultuurinterventiess (De School, het Innerlijk) ondanks de mensgerichtheid van het DIMA in
eerstee instantie op de agenda van de veranderingsstrategie ontbraken.
Eenn kwantitatieve analyse leert het volgende: Het aantal interventiemogelijkheden
(kaartjes)) is in de analyse- en diagnosefase toegenomen van 14 tot 51 interventies. Op
hett gebied van strategie is het aantal kaartjes gestegen van vier naar 18. Daarvan zijn in
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totaall 13 interventies in het veranderplan opgenomen. In de eerste fase van het
veranderingstrajectt is het aantal strategische ontwerp- en ontwikkelinterventies gelijk
(2:2),, in de tweede fase van het plan overheersen de ontwikkelinterventies (1:4), in de
derdee fase overheersen de ontwerpinterventies (3:1) en in de laatste fase zijn geen
strategischee interventies in het plan opgenomen.
Voorr het systeemperspectief 'organisatie' is het aantal interventies gestegen van negen
naarr 23, waarvan uiteindelijk 'slechts' acht interventies in het veranderplan zijn
opgenomen.. Van deze acht interventies vinden vier ontwerpinterventies plaats in de 2'
fasee (OIO) met name met het doel het verandertraject te borgen. De eerste fase kent
geheell geen organisatie-interventies wat als een significante wijziging kan worden
gezienn tegen de achtergrond van de veranderhistorie van DOB.

Hett aantal cultuurinterventies is gestegen van één tot 10. Uiteindelijk zijn er zelfs 23
cultuurinterventiess in het veranderplan opgenomen (inclusief herhalingen). Van de 23
interventiess zijn er, althans volgens het DIMA, 11 te beschouwen als cultuurontwikkelingsinterventiesontwikkelingsinterventies (voorheen het lege veld) en 12 als ontwerpinter
laatstee hebben met name als doel de cultuurontwikkeling te borgen. De toename van
hett aantal cultuurontwikkelinginterventies leidt tot een substantiële karakterveranderingg van het veranderingsproces (langere doorlooptijd, ander wijze van
monitorenn en sturing, etc). D e cultuurinterventies zijn redelijk gelijk over het
veranderingsprocess verdeeld. In de eerste fase zijn vijf cultuurinterventies opgenomen
(3:2),, in de tweede zeven (3:4) in de derde zeven (4:3) en in de laatste fase vier (2:2).
Perr fase is de verhouding ontwerp- ontwikkelingsinterventies redelijk gelijk, met
uitzonderingg van de derde fase waarin de ontwerpinterventies overheersen. Dit wordt
grotendeelss veroorzaakt door het uitzetten van een aantal nieuwe beleidslijnen. Het
aantall interventies is het grootste in fase twee en het minst in de vierde fase. Waarmee
mogelijkk iets gezegd kan worden op het beslag dat deze fase op de verandercapaciteit
vann de organisatie doet.
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Dee vijfde stap in het stappenplan bestaat er uit dat een aantal dialogen over het
veranderplann gevoerd wordt. Deze kunnen betrekking hebben op het geheel (Gestalt)
off over (de samenhang tussen) specifieke onderdelen, e t c . Aan deze stap zijn we in
dezee case niet toegekomen vanwege tijdgebrek. Uiteraard zijn er wel de nodige
dialogenn gevoerd, maar niet over het geheel na afronding van het veranderplan. Het is
niett aan ons om inhoudelijke conclusies te trekken (dat is ook niet het doel van deze
studie).. Wel kunnen we aangeven welke veranderkundige onderwerpen (toetsstenen)
wee voor een dialoog zouden agenderen: wat zijn in het verleden de succesfactoren
geweestt die dit (type) veranderplan ondersteunen? Hoe zit het politieke krachtenveld in
elkaarr en wat zijn de consequenties daarvan op het veranderplan? Welke vormen van
ondersteuningg heeft men nodig (denk aan de cultuurontwikkelinterventies en de
wensenmatrix)) ?
Overr de functie van de dialogen kan worden gezegd dat weinig uitgesproken
dialectischee dialogen hebben plaatsgevonden waarin een discussie leidt tot geïntegreerde
oplossingenn die voorafgaande standpunten op een hoger plan brengen. Veel dialogen
hebbenn een reflectief-generatief karakter om onderling tot gedeelde opvattingen te
komen.. Daarbij blijkt ook uit deze casus de dialoog tussen paradigmata een moeilijke
vormm te zijn (type 3 en 4). Dit kan verklaard worden omdat hier veronderstellingen in
hett geding zijn die nauw verbonden zijn met het wereldbeeld van de deelnemers aan
dee dialoog. De mate van destabilisatie van het wereldbeeld zal gepaard gaan met hogere
weerstandd (cfr hoofdstuk 3). Naast complexe dynamische dialoog (type 6) en de dialoog
mett het lege veld (type 7) lijken dit dus de moeilijkst te voeren dialogen te zijn. Deze
typenn zullen in navolgende cases nadrukkelijker aan de orde komen. Hetzelfde geldt
voorr de drie dialoog methoden die we onderscheiden hebben, de socratische,
psychoanalytischee werkwijze en methode die gebruikmaakt van chaostheorie. Daar
zullenn we in de komende case meer aandacht aan gaan besteden. Na enige gewenning
hebbenn we ook kunnen constateren dat de dialogen minder struikelend en vloeiender
zijnn gaan verlopen, en men zelfs in staat is met elkaar enkele eenvoudige dynamische
analysess te maken (dialoog type 5).
Tott slot kunnen we dus concluderen dat in vergelijking met de eerste aanzet om te
komenn tot het veranderdoel een aanzienlijk rijkere analyse is verkregen. Het problematiserenn naar systeemperspectieven en paradigmata heeft geleid tot inzicht in de eigen
figuurfiguur van DOB tegen de achtergrond van De Taal van Verandering en is men
uitgedaagdd een meer contextspecifieke aanpak te ontwikkelen. De inhoudelijke
ondersteuningg van ABC daarin was gering (zeker tijdens de eerste bijeenkomst), zodat
wee kunnen concluderen dat het proces (het door ons ontwikkelde veranderingsmodel)
eenn bijdrage heeft geleverd tot het vergroten van het lerend vermogen van de
cliëntorganisatie. .
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7.44 Case 4: Afdeling Bijzondere Zaken Provincie Noord-Geveland
Dee casus van de Afdeling Bijzondere Zaken van de Provincie Noord-Geveland betreft
eenn deels retrospectieve, deel prospectieve casus. De afdeling had twee jaar geleden een
verandertrajectt ingezet dat men op twee onderdelen wilde evalueren. Men wilde
aanbevelingenn over de invoering van een 'duale ladder' binnen de Provincie. O p dit
elementt gaat deze casusbeschrijving niet verder in. Ten tweede wilde men
aanbevelingenn over het resultaat van het veranderingstraject van de afdeling Bijzondere
Zaken.. Na presentatie van de onderzoeksresultaten door ABC is een veranderteam
samengesteldd om de vervolgfase van het veranderingstraject van BZ vorm te geven.
Inn de vorige case is aangeven op welke wijze de politieorganisatie bekend is gemaakt
mett het verandermodel gedurende een driedaagse bijeenkomst. In het geval van de
afdelingg Bijzondere Zaken was slechts korte tijd (één middag) ingeruimd voor het
formulerenn van een veranderstrategie. O m deze reden kiest ABC ervoor 'de grote
lijnen'' van het model door een diapresentatie toe te Üchten en ter illustratie het model
(alss metamodel) op de eigen veranderhistorie toe te passen. Daarna is gezamenlijk
gewerktt aan de vormgeving van de veranderstrategie voor de toekomst (constructiemodel).. Het betreft de formulering van ruim tien projecten die in de lijn zouden
wordenn gebracht. ABC heeft gedurende de periode februari 2002 tot maart 2003 het
veranderingsprocess gefaciliteerd. Anders dan in de vorige cases waar het accent lag op
diagnose,, veranderstrategie en -planvorming, komt in deze case het 'implementeren'
nadrukkelijkerr aan de orde (zie tabel 7.1.1). Eén van de vijf'strategische projecten' in
hett implementatieproces was de professionalisering van het accountmanagement van de
afdelingg BZ. In deze case beschrijven we op welke wijze met de projectleider en
accountmanagerss het veranderingsproces is ingezet. Van diverse gesprekken en
bijeenkomstenn zijn video- en geluidsopnamen gemaakt, die in deze case zijn gebruikt
omm de dialoog in het veranderingsproces weer te geven. In de vorige case is de dialoog
mett het veranderteam aan de orde geweest. In deze case zullen we vooral ingaan op de
dialoogg met de verantwoordelijke projecdeider, en met name op de constituerende rol
vann taal in het veranderingsproces. We zullen in deze case onder meer 'de
onderwerpingg aan de taal van de ander', het 'lege begrip', de 'meervoudige
determinering'' van symptomen (verdichting) en het 'verglijden van betekenissen' aan
dee orde laten komen.

7.4.17.4.1 Aanleiding
Dee afdeling Bijzondere Zaken (BZ) van de Provincie Noord-Geveland was januari
20000 gestart met een organisatieveranderingsproces. Dit strategisch actieplan, SAP zoals
menn het noemde, richtte zich met name op de personele en culturele problematiek van
dee afdeling (02C) en beoogde hierin een wijziging aan te brengen door de invoering
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vann een andere organisatie-structuur (OIO). Twee jaar na dato is het verandertraject op
verzoekk van de begeleidingscommissie van de Provincie Noord-Geveland beoordeeld
doorr ABC Management Consultants.
Onderzoeksresultaten Onderzoeksresultaten
Volgenss het onderzoek is de verandering weinig gestructureerd en planmatig verlopen
enn hoofdzakelijk op de organisatiestructuur (de inrichting van de functies en de
plaatsing)) gericht geweest (OIO) en ontbrak een veranderingsplan. 'De afdeling heeft
hierdoorr lange tijd nodeloos in chaos verkeerd.' Met name de 'beheersmatige aspecten
vann het veranderingsproces* en de 'sturing en beheersing van het primaire proces' zijn
sterkk onderbelicht gebleven en dienen in het vervolg snel te worden opgepakt' aldus
hett evaluatieonderzoek (OIO). Verder is er weinig aandacht besteed aan de culturele
elementenn van de verandering ( 0 1 / 2 C ) . Veel culturele problematiek speelt nog steeds.
Inn het vervolg van het veranderingsproces dient meer gebruik te worden gemaakt van
kortee termijn successen en dient het veranderingsproces er op gericht te zijn het lerend
enn zelfsturend vermogen van de afdeling te vergroten.
O pp grond van het onderzoek is ABC gevraagd de organisatieontwikkeling van BZ te
begeleiden.. O m het vervolgtraject te organiseren is een kick-off met het veranderteam
belegd.. Ter voorbereiding is gesproken met K. Wares, directeur van de directie HGF,
dee beide Teammanagers van BZ, de decentrale en centrale P&O-functionaris en de
tijdelijkee coördinator Facilitair Bureau en is een aantal aanvullende documenten
bestudeerd. .
7.4.27.4.2 Diagnose en introductie verandermodel
Alss werkwijze voor de kick-off is gekozen voor een werkconferentie met behulp van
dee metaplanmetJiodiek en een korte presentatie. De presentatie beoogt de belangrijkste
begrippenn van het verandermodel snel inzichtelijk en gemeenschappelijk te maken (zie
bijlagee 7.4.1). Voor deze werkwijze is gekozen wegens de beperkt beschikbare tijd van
dee sessie.
OpeningOpening kick-off
Waress opent de kick-off met een recapitulatie van het verandertraject en geeft aan dat
hett programma beter 'eindsprint reorganisatie B Z ' kan worden genoemd, dan veranderprogramma.. Er is immers 'veel bereikt' ten aanzien van de doelen van SAP. Bij
ABCC rijst op grond hiervan de vraag of Wares als sponsor voldoende op de hoogte is
vann de 'achterstand' die de afdeling heeft en de gevolgen daarvan voor de doorlooptijd
enn inspanning van het veranderingstraject (zie case 2).
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PresentatiePresentatie veranderingsmanagement
Vervolgenss houdt ABC een presentatie over het veranderingstraject tot nu toe. De aanleidingg om twee jaar geleden tot de verandering over te gaan was onder meer een
conflictt tussen management- en uitvoerende taken (02), onevenredige verdeling werklastt over de medewerkers (02), geringe zelfstandigheid van de medewerkers (02),
wildgroeii aan taken (01/2) en de verkokering van de afdeling (02). O m hierin
veranderingg te brengen heeft men onder meer besloten de 'bureaustructuur' te verlaten
(Ol),, de sturing in te richten door coachend management (02) en de inrichting van
(regionaal)) accountmanagement en projectmanagement (Ol). Later is er een training
projectmatigg werken (PMW) aan toegevoegd (Ol). Op de vraag aan ABC of deze
maatregelenn effectief zijn geweest, geeft ABC onder meer aan dat de ingezette strategie
zeerr ambitieus was (een grote stap ineens) en nauwelijks tot beheerste opvolging heeft
geleidd (ontwerptekort, strategie). Verder is de visie niet geoperationaliseerd in cultuurontwikkelingg (ontwikkeltekort, cultuur). De focus lag vooral op de organisatiestructuur
(OIO).. Veel veranderingen zijn niet geleid maar als automatismen verondersteld (Ol)
(verandertekort).. Als voorbeeld om te laten zien hoe ABC tot deze conclusies is
gekomen,, is de evaluatie van de interventies Projectmatig Werken en Accountmanagementt voor het team uitgewerkt.

EenEen voorbeeld : Projectmatig Werken en Accountmanagement
Dee problematiek is in een strategische sessie (B) met name als een cultuurvraagstuk
geformuleerdd (A). Vervolgens is de invoering van accountmanagement en van de
projectorganisatiee (C) als een structuuringreep toegepast (OIO). Met deze structuurwijziging
iss in principe meer flexibiliteit verkregen. Maar of andere functiebeschrijvingen daadwerkelijk
wordenn omgezet in gedrag (en doelbereiking), hangt onder meer af van de (samenhang met)
anderee systeemaspecten.
Inn het evaluatieonderzoek (van SAP) is bijvoorbeeld nagevraagd of de strategie (D) voldoende
houvastt biedt als planningsinstrument (OIS)? Heeft men duidelijk wat de doelen zijn die met
accountmanagementt worden beoogd (dialoog type 2) en weten de medewerkers (E)
bijvoorbeeldd op basis van welke criteria zij worden beoordeeld (productieve spanning OIC;
dialoogg type 2)? Uit deze en dergelijke vragen blijkt dat BZ als projectorganisatie niet
beschiktt over personele capaciteitsplanning, voortgangsrapportages over projecten nagenoeg
ontbreken,, de projectcasting ad-hoc is geregeld waardoor belangrijke projecten door
capaciteitsgebrekk niet kunnen worden uitgevoerd. Kortom, het ontbreekt binnen de afdeling
BZZ ernstig aan instrumenten voor planning en beheersing (Ol).
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GenererenGenereren van verbetersuggesties

Opp basis van deze diagnose is ABC tot aanbevelingen gekomen. BZ zou in de volgende fase
bijvoorbeeldd een formele strategie (en planning) kunnen vaststellen (en uitvoeren) (OIS, F),
off samen met de betrokkenen een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op de
projectorganisatiee is die als leidraad voor het handelen kan worden gehanteerd (02S, G).
Dezee opties (F, G) zijn in figuur 7.4.1 aangegeven als een onderbroken lijn. Welke
interventiess de voorkeur hebben, kan gezamenlijk worden beoordeeld aan de hand van
subjectievee inschattingen van de geschiktheid van de interventies in deze specifieke situatie.
Dee werkwijze hiervoor is de dialoog.

Intermezzo Intermezzo

Middelss deze presentatie is het veranderteam in korte tijd de belangrijkste ingrediënten
vann het verandermodel gepresenteerd. Het nadeel van deze didactiek is de kloof die
ontstaatt tussen 'theorie' (de presentatie) en 'uitvoering' (het werken met het model).
Ditt wordt de transferproblematiek genoemd. In vergelijking met bijvoorbeeld de
aanpakk die bij DOB is gevoelgd is deze presentatie conceptueel, het model leidend, is
hett model in algemene termen gesteld, ontstaat mogelijk transferproblematiek, treedt
ABCC op als expert en kan kennisoverdracht redelijk snel gebeuren.
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7.4.37.4.3 Veranderstrategie: doelen en interventies
Doell van de kick-off was de veranderingsstrategie voor de 'eindfase' van het
veranderingsprocess vast te stellen. Als eerste stap is geïnventariseerd wat het team exact
beoogtt met de 'eindsprint reorganisatie BZ' (leeg begrip). Wat zijn de doelen die het
veranderteamm met de 'eindfase' beoogt? En wat is de impliciete aanpak die men daarbij
hanteertt in termen van ons verandermodel? Het veranderteam formuleert de volgende
doelen: :
7.. Positionering BZ
Hett veranderingsproces heeft tot doel BZ goed in het veld te positioneren, zowel
binnenn de provinciale organisatie alsook naar derden. (OIS, leeg begrip)
2.2. Focus in beleid
Tweedee doelstelling is focus aan te brengen in het beleid. Men wil zich concentreren
opp een beperkt aantal goed samenhangende kernactiviteiten. In het Werkplan BZ is
daartoee een aanzet gedaan. Deze keuze dient verder te worden uitgewerkt en organisatorischh te worden vertaald naar capaciteiten, competenties, etc. (OIS, O I O , O I C )
3.3. Organisatie
Derdee doelstelling is te komen tot een betere structurering en transparantie van de
werkprocessen.. Het betreft met name het inrichten van processen (ontwerp) en het
verbeterenn van de samenwerking tussen accountmanagement en projectmanagers
(ontwerpp en ontwikkel). ( O I O , 0 2 0 )
4.4. De mens binnen BZ
Unaniemm is de cultuur van BZ als doelstelling opgenomen. Concreet wil men komen
tott betere samenwerking; een programma voor de professionalisering van de afdeling
BZ;; een open- en directe cultuur (aanspreekbaar zijn) en een 'natuurlijk control
bewustzijn'.. (02C)
5.5. Beheersing
Vijfdee doelstelling is te komen tot een goede beheersorganisatie. Dat betekent dat de
juistee managementinformatie voorhanden is (MARAP en PMS) en de planning en
controll kan worden uitgevoerd. (OIO)
Samengevatt lijkt de focus van de verandering vooral te liggen op de organisatie (2,3,5)
enn de ontwerpbenadering (1,2,3,5). Voordeel is dat de ontwerpbenadering duidelijk
houvastt biedt, bijvoorbeeld in de vorm van een goed uitgewerkt stappenplan. Daarmee
iss voldaan aan de tekorten die in het voorafgaande veranderingstraject is geconstateerd.
Toetsvraagg is of met deze aanpak ook de gedragsmatige problematiek kan worden
geadresseerdd (02C).
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SelectieSelectie interventies en toetsing aan het doel
Naa het vaststellen van de doelen is de vraag aan het veranderteam welke interventies tot
doelbereikingg kunnen leiden? In het 'Werkplan 2002' had BZ met behulp van het
zogenaamdee INK-model een groot aantal relevante verbeterpunten gesignaleerd (zie
bijlagee 7.4.2). Tijdens de kick-off krijgt het veranderteam een beperkt aantal stickers
omm daarmee de onderwerpen te selecteren die in het veranderplan dienen te worden
opgenomen.. Per deelnemer zijn slechts 3 stickers uitgedeeld om het veranderteam te
'dwingen'' keuzes te maken en bewust om te gaan met de beperkt beschikbare
verandercapaciteitt van BZ. Daarna heeft een toetsing plaatsgevonden in welke mate
dezee interventies aan de doelen bijdragen (zie bijlage 7.4.3).
7.4.47.4.4 Vaststelling veranderplan
Vervolgenss is gezien de veranderhistorie en gebrekkige operationele uitwerking van het
Werkplan,, de deelnemers gevraagd per onderwerp aan te geven wat de aanleiding c.q.
dee probleemstelling van het onderwerp is, wat concreet het beoogde resultaat dient te
zijnn (de output), wie als verantwoordelijke projecdeider kan worden aangesteld, wat de
beoogdee begin- en eindtijd is en wie als interne opdrachtgever dient te fungeren.
WhatWhat you see...
Observatiee van ABC is dat het veranderteam veel moeite heeft met het analyseren van
dee probleemsituaties en benoemen van concrete acties en output. In het werkplan 2002
komtt BZ tot een lange lijst van verbeterpunten op basis van het INK-model, zonder
enigee prioritering of definitie van de bijdrage van de interventie aan het beoogde
resultaat.. Deze moeite zien we ook tijdens de kick-off sessie, waarin men evenmin tot
eenn heldere resultaatdefinitie kan komen. Mogelijk speelt hier een factor in het
'veranderingsvermogen'' van BZ, waarmee in het vervolg van dit traject rekening moet
wordenn gehouden. Als doelbereiking, concretisering en aansturing van de afdeling een
probleemm vormen, kan de moeite om de gewenste projectoutput te formuleren daarvan
eenn oorzaak of gevolg zijn (analyse type 5). Het kan oorzaak zijn omdat men zonder
vooraff gedefinieerd concreet projectresultaat moeilijk richting en sturing kan geven aan
hett project (cfr hoofdstuk 4). Indien het een gevolg is, ligt de oorzaak elders, bijvoorbeeldd in de managementstijl, de complexiteit van het vraagstuk, de managementervaringg van de leidinggevenden, de organisatiecultuur of andenzins. Deze observatie
wordtt als hypothese meegenomen.
TerugkoppelingTerugkoppeling naar het doel
Toetsvraagg is of met voorgestelde interventies de doelen kunnen worden bereikt. Uit
eenn dialoog hierover constateert het veranderteam dat de positionering voldoende aan
bodd komt; de focus in het beleid nog onvoldoende gespecificeerd is; de aansturing en
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beheersingg van de werkprocessen voldoende wordt geadresseerd en ook 'de mens
binnenn BZ' voldoende aan de orde komt. De deelnemers stellen zich echter hardop de
vraagg of de verandering haalbaar is? Is de ambitie niet te hoog gegrepen? En wat is de
samenhangg tussen de projecten? ABC wordt verzocht deze vragen in de rapportage
verderr uit te werken. In het rapport stelt ABC dat niet alle onderwerpen voldoende
urgentt zijn en wordt voorgesteld een flink aantal projecten te schrappen. Verder zijn
veell onderwerpen onvoldoende helder vertaald in resultaten, komt de verandering
teveell op dezelfde schouders neer (enkele projectleiders worden meerdere malen
genoemd);; ontbreekt het aan korte termijn successen en is er weinig aandacht voor de
communicatiee over het veranderingsproces. ABC stelt voor de begeleiding van een
aantall projecdeiders voor zijn rekening te nemen. Het veranderplan omvat de volgende
projecten: :
1.. Positionering afdeling BZ (OIS)
2.. Functioneren Facilitair Bureau ( 0 1 / 2 0 )
3.. Begrotingscyclus (OIS)
4.. Projectbewaking en coaching ( 0 1 / 2 0 )
5.. Ontwerp planning- en controlsystematiek (OIO)
6.. Implementatie accountmanagement ( 0 1 / 2 0 )
7.. Communicatieplan (OIS)
8.. Ontwikkelen strategisch opleidingsbeleid (OIC)
9.. Uitwerking dienstverleningsconcept (02S)
10.. Functioneringssystematiek (OIC)
11.. Positionering cluster statistiek (02S)
12.. Verbetering PMW ( 0 2 0 )
13.. Beleidskeuzes en resourceplanning ( O I S / O I O )
Naa goedkeuring door de stuurgroep wordt het plan tijdens een interactieve werkconferentiee aan de projectleiders aangeboden voor nadere uitwerking of bijstelling.
Vervolgenss zijn deze projectvoorstellen beoordeeld door de stuurgroep en konden de
projecdeiderss aan de slag met de verdere uitwerking en uitvoering van het project (zie
bijlagee 7.4.4)

7.4.57.4.5 Veranderingsstrategie samengevat
Samengevatt is gekozen voor een reductie, herprioritering en aanscherping/
concretiseringg van de voorgestelde verbeteracties van het veranderingsteam op grond
vann urgentie, noodzaak en beschikbare tijd voor het veranderproces en op grond van
dee veranderhistorie van BZ. Gekozen is voor een samenstel van acties waarmee een
integralee planning kan worden opgesteld en waarbinnen plaats is voor ontwerp- en
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voorr ontwikkelingsactiviteiten. Wat minder fijnmazig dan in voorafgaande figuren is
hett totaal aan activiteiten in de onderstaande figuur weergegeven (zie figuur 7.4.2).
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Aann de hand van deze weergave zou met de stuurgroep een dialoog kunnen worden
gevoerdd over bijvoorbeeld:
-- De haalbaarheid van interventies in termen van tijd, capaciteit, middelen, etc.
-- De fasering: zijn dit de juiste interventies om het veranderingstraject mee te 'starten'?
(Dee som van veranderingsinterventies in fase 1; ZVfl).
-- De chronologie (timing): staan de interventies in de juiste volgorde, zijn eerdere
interventiess voldoende voorbereidend voor opvolgende interventies? Wat is de
reikwijdte,, de leverage? (de som van veranderingscriteria van fase 1 tot n; IVfl-fh).
-- Leiden de opeenvolgende interventies naar de (sub-)doelen?
-- Worden de interventies voldoende gesponsord, is er draagvlak in de organisatie, is de
noodzaakk en urgentie voldoende? (cfr hoofdstuk 6).
-- Ook valt op dat 0 2 C niet direct wordt geadresseerd (l e e g veld, dialoog type 7)
Eenn dergelijke complexe dynamische dialoog met de stuurgroep over het totaal van de
veranderaanpakk blijkt in deze fase van het veranderingsproces niet haalbaar. De
samenhangg is vooral door ABC (in de expertrol) aangebracht door een aantal projecten
alss prioritair aan te merken en in de tijd naar voren te brengen. Eén van deze prioritaire
projecten,, betrof de invoering van accountmanagement bij BZ (project 6). We zullen
ditt project als voorbeeld van het (deel-)veranderingsproces hieronder verder uitwerken.
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Hett verandermodel wordt hier als metamodel en op meerdere systeemniveaus
10 0

toegepast. .
7.4.67.4.6 Uitvoering: implementatie Accountmanagement PNG
Dee implementatie van het accountmanagement bij de Provincie Noord-Geveland
kendee een woelige voorgeschiedenis van ruim anderhalfjaar. Kort gezegd komt het
eropp neer dat een senior plus beleidsmedewerker verantwoordelijk was voor de
implementatiee en professionalisering van accountmanagement, zonder dat hij beschikte
overr de zijns inziens noodzakelijke (hiërarchische) bevoegdheden. Hij bleek niet in staat
dee accountmanagers te motiveren gezamenlijke inspanningen te plegen zoals het
ontwerpp van een accountsystematiek of een training accountmanagement. Hij voelde
zichh ook onvoldoende 'gedekt' door 'zijn' teammanager J. Dracht. Deze ontwikkeling
heeftt er mede toe bijgedragen dat de medewerker teleurgesteld is vertrokken bij de
provincie.. Hij heeft zijn bevindingen (deels vertrouwelijk) op papier gesteld en achtergelatenn bij M. Wares en ABC. Zijns inziens ontbrak het aan een visie op accountmanagement,, was er te weinig sturing en wilden de accountmanagers hun verworven
vrijhedenn niet prijsgeven voor een uniformere werkwijze.
VerkenningVerkenning & Integrale benadering AM
Mett de komst van de nieuwe teammanager, Jan Admiraal, werd de verantwoordelijkheidd voor accountmanagement formeel in de organisatie belegd. Anders dan beide
andere,, voornamelijk inhoudelijk georiënteerde teammanagers, beschikt Admiraal over
meerr managementvaardigheden. Met hem is de voorgeschiedenis doorgesproken, zijn
dee vertrouwelijke documenten (die ook aan hem waren gericht) aan de orde geweest
enn is een verkenning gestart op welke wijze accountmanagement voor BZ-PNG kan
wordenn vormgegeven. Accountmanagement (AM) was in die fase een leeg begrip (zie
Verra,, 1999). ABC heeft in grote lijnen het verandermodel neergezet en een aantal
richtingenrichtingen voor de implementatie van AM voor BZ aangegeven.
VasttellenVasttellen veranderingsdoel
Opp grond van deze verkenning is vastgesteld dat voor de eerste fase van de implementatiee van accountmanagement binnen de afdeling BZ een aantal dingen van belang is.
Gezienn het gebrek aan sturing, coördinatie en resultaatgerichtheid van BZ, is het
wenselijkk de inspanningen van de accountmanagers meer te richten op het realiseren
vann beleidsdoelen. Daarvoor is het nodig helder zicht te krijgen op de inhoud van de
doelenn van BZ (OIS) en een systematiek te introduceren waarmee men inzicht krijgt
inn de (effectiviteit van de) inspanningen van de AM-ers en mogelijke tekorten daarin
( O I O ;; type 5). Probleem was echter de cultuur. De accountmanagers zouden een
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dergelijkee analyse waarschijnlijk uiterst wantrouwend bejegenen ( 0 2 C ; type 5). Men
zouu het ervaren als een belediging van de eigen professionaliteit. O m tot draagvlak en
(opp termijn tot) een gemeenschappelijke probleemdefinitie te komen, was het dus
allereerstt van belang de kwaliteit van de werkrelatie te verbeteren (Van den
Nieuwenhof,, 2002). De eerste interventie zou tot herstel van vertrouwen moeten
leidenn en een bewustwording van de noodzaak tot verandering bij de accountmanagers.
Dee eerste veranderopgave was daarmee dat het herstel van vertrouwen de |—|—r
opmaatt naar een reële probleemdefinitie niet in de weg mocht staan.
|| rryDidactischeDidactische uitwerking: werkconferentie
Opp grond van deze analyse heeft ABC een voorstel gemaakt voor een eerste werkconferentiee met de AM-ers. Het programma zou starten met een dialoog over de
stelling:: 'Je mag en kunt AM-ers afrekenen op een herkenbaar BZ-imago in de regio . Daarna
presenteerdee Admiraal de beleidskeuzes van BZ voor 2002 en kon men van gedachten
wisselenn over de rol van de AM-ers hierin (zie bijlage 7.4.5 programma).
7.4.77.4.7 Sessie met AM-ers BZ
Inn de dialoog over de 'afrekenbaarheid' betogen accountmanagers dat men 'op zich'
well afrekenbaar is voor het BZ-imago, maar dat dit ernstig wordt bemoeilijkt doordat
dee afdeling 'geen duidelijk imago' heeft (S), de 'afdeling niet op orde' (leeg begrip) is en
dee boodschap van BZ niet altijd 'goed afgestemd is op het veld' (S). Verder is een
herkenbaarr imago niet alleen de verantwoordelijkheid van de AM-ers. Zij vormen
slechtss een schakel in een groter geheel (leeg begrip).
Intermezzo:Intermezzo: what you see is what you get
Opvallendd is de afhankelijkheid die doorklinkt in de attitude van veel AM-ers. De
stelhngg werkt als een 'projectietest' waaruit impliciete opvattingen (en de motivatie) van
AM-erss naar boven komen (Clark, 1998). Afhankelijkheid (van de regiocultuur, van het
bestuur,, van BZ-collega's, van projecten) lijkt in de cultuur een belangrijke rol te
spelenn (zie paragraaf 3.3.4). De eigen invloed wordt beperkt ingeschat ( 0 2 C ) . Voordeel
daarvann is dat men zich behoedt voor 'Don Quichotisme'. Nadeel is dat het remmend
werktt op de motivatie en ambities (Korrelboom & Kernkamp, 1999). De gevoelde
afhankelijkheidd is mogelijk te wijten aan het ontbreken van een duidelijke missie
(strategie).. Mogelijk speelt de organisatie van het werk hierin een rol. Mogelijk zijn
menselijkee factoren zoals 'kennen' en 'kunnen' hiervoor bepalend. Een aantal van deze
oorzaak/gevolg-hypothesenn (eenvoudige dynamische analyse, type 5) wordt teruggekoppeldd aan de AM-ers (en als zinvol ervaren). Op deze wijze is het bewustwordingsprocess omtrent de 'culturele problematiek' geadresseerd, de verantwoordelijkheid
ervoorr bij de AM-ers neergelegd en kan worden gezocht naar praktische verbeter-
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mogelijkhedenn (unfreeze). O m tevens het zelfsturend vermogen en de motivatie en
betrokkenheidd van de AM-ers te vergroten is in de opzet van de werkconferentie
ervoorr gekozen de AM-ers hun 'potentieel' zelf te laten onderzoeken en beoordelen.
Opp deze manier wordt congruentie verkregen tussen doel en interventie. We werken
ditt hieronder uit.
AmbitieAmbitie en stijl: bewustwording en verbeteropties
00
Concreett is hen gevraagd naar de noodzakelijke kennis, kunde en attitude van accountmanagerss om de regionale rol goed waar te maken ( 0 1 / 2 C ) . O m een 'goede
accountmanager'' te zijn moet men volgens de AM-ers beschikken over voldoende
regiokennis,, goede netwerken en deskundigheid op het terrein van procedures en
financiënn (OIC). Een goed functionerende AM-er houdt zich in belangrijke mate
bezigg met agendasetting, vertaling van provinciaal beleid (naar de regio's), het informerenn van de eigen organisatie en (doen) uitvoeren van activiteiten voor de regio's
(leegg begrip). Als ideale stijl wil men betrouwbaar, aanspreekbaar, flexibel en samenwerkendd zijn (02C). Verder dient een goed functionerende AM-er ook hoofd- van
bijzakenn te kunnen onderscheiden en heeft men een rol naar het bestuur.
Vervolgenss wordt gevraagd naar de mate waarin zij voldoen aan deze eisen. Per
elementt wordt een score gegeven (zie bijlage 7.4.6). Als hoogste scores gelden de
provincialee vertegenwoordiging en de regiokennis. Het laagst scoort men naar eigen
zeggenn op agendasetting (leeg begrip), het doen uitvoeren van activiteiten voor de
regio'ss (leeg begrip) en het scheiden van hoofd- en bijzaken (leeg begrip). Aan de AMerss is daarna gevraagd in discussiegroepen de verbetermogelijkheden zelf op te sporen
doorr per element te zoeken naar de knelpunten, oorzaken en mogelijke oplossingen.
Doorr dit programma is getracht het zelfsturend vermogen van de AM-ers te benutten
enn te ontwikkelen bij het zoeken naar verbetermogelijkheden voor het eigen functioneren.. Ook is getracht de motivatie en betrokkenheid door het type interventies te
vergroten.. Tenslotte is gezocht naar concrete aangrijpingspunten voor beheersing van
dee werkprocessen. Daarmee is getracht didactisch te voorzien in die aspecten van het
veranderingtrajectt waaraan het in het eerdere veranderingstraject heeft ontbroken en
eenn tevens een congruente aanpak te hanteren.
Intermezzo Intermezzo
Inn deze case is het model op verschillende schaalniveaus toegepast. Het model is
gebruiktt bij:
-- het diagnosticeren van de veranderhistorie,
-- het vaststellen van een veranderstrategie en veranderplan,
-- het verkennen van de AM-problematiek met Admiraal,
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-- het formuleren van een veranderdoel voor de eerste fase van implementatie (herstel
vann vertrouwen),
-- de (didactische) inrichting van de werkconferentie,
-- de analyse van substappen in de werkconferentie en
-- het genereren van verbetermogelijkheden (zie hieronder).
Hett model is gehanteerd zoals de afbeelding op de oude Droste-doosjes waarop een
tekeningg staat van een vrouw die een doosje vasthoudt, waarop dezelfde afbeelding op
staatt van de vrouw die het doosje vasthoudt, e t c . Daarmee is aangegeven dat het model
kann worden toegepast voor verschillende scopes van verandering, variërend van een
veranderanalysee voor een hele afdeling tot het analyseren van effecten van subinterventies,, zoals de passage over de afhankelijkheid laat zien.
7.4.87.4.8 Dialoog: dynamische analyse en interventieontwikkeling
Enkelee dagen na afloop is een afspraak gepland tussen Admiraal en ABC om samen
'terugg te blikken op de sessie' en de rapportage. De dialoog richt zich op het gemeenschappelijkk maken van de diagnose en bespreking van mogelijke interventies voor het
vervolg.. Het niet kunnen stellen van prioriteiten (leeg begrip) lijkt voor Admiraal de
rodee draad in de diagnose te zijn. Hieronder worden enkele fragmenten van de dialoog
weergegeven.. De functie van de dialoog kan worden omschreven als reflectiefgeneratief.. Het model is op een flip-over getekend en voor beide gesprekspartners
duidelijkk zichtbaar opgesteld.
KernprobleemKernprobleem en dynamische samenhang: prioriteiten stellen
Admiraal:: 'Wat mij opviel dat ze heel veel moeite hebben met het stellen van prioriteiten! Het is
éénn grote warboel van dingen waarmee ze bezig zijn en willen zijn. De truc is om ze prioriteiten
tee laten stellen (S). Wat ook opvalt, is dat ze volstrekt niet gewend zijn aangestuurd te worden!'
(leegg begrip)
RvdN:: 'Ja, en wat vind je van deze (wijst aan O IS): expliciete doelen.'
Admiraal:: 'Dat ze die niet formuleren! Dat heeft te maken met dat ze geen prioriteiten stellen.
Datt is die warboel, die wolk aan dingen die ze doen. Dat is toch ongelooflijk? Dat kan toch
niet...?'' (dialoog type 5)
ABC:: 'Wat vind je van deze: transparantie van het werkproces? (wijst aan OIO; dialoog type 2).
Hebb jij bijvoorbeeld enig zicht hoeveel procent men van het doel verwijderd is?'
Admiraal:: 'Dat is totaal niet inzichtelijk. Toen ons tijdens die (eerdere, rvdn) strategiebijeenkomst
werdd gevraagd 'Wat doen die accountmanagers nou' zaten we als teammanagers met onze mond
voll tanden!'
ABC:: 'Maar ze doen niet niks!'
Admiraal:: 'Ze werken zich te barsten! Maar er zit geen structuur in. Als je vraagt of ze wel bij het
DEMO-overlegg moeten zijn, of voorzichtig suggereert dat ze daar niet meer bij hoeven te zijn,
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nou.... dan ontman je ze ongeveer! (lacht) We moeten ze veel meer vragen waartoe hun
aanwezigheidd heeft geleid. Naar het resultaat!' (Ol)
ABC:: (samenvattend) 'OK, dus je wilt meer prioriteiten stellen, beter aansturen, expliciete doelen
formuleren,, transparantie van het proces bevorderen, maar ook de doelen goed op elkaar
afstemmen.. Structuur aanbrengen.' (dialoog type 1)
Intermezzo Intermezzo
Admiraall en ABC lijken op basis van perceptuele kennis vooral te concluderen dat de
AM-erss geen prioriteiten kunnen stellen (02C). 'Geen prioriteiten kunnen stellen' is echter
eenn leeg begrip (parole vide) en vraagt om verdere invulling. In het gesprek vormt zich
automatischh een dynamische analyse, als impliciet doorklinkt dat het tekort aan
prioriteitenn te wijten is (of zou zijn) aan een gebrek aan structuur (OIO), heldere
doelenn (OIS) en aansturing (OIO). Daarmee is een (rudimentaire) oorzaak-gevolg
relatiee gelegd om het gebrek aan prioritering te kunnen verklaren (type 5). De
onderliggendee veronderstelling is dat het aanbrengen van structuur en richting door het
aangevenn van heldere doelen, dit 'onvermogen'
00
(omm prioriteiten te stellen) zou opheffen.
OO
Dezee veronderstelling kan op feitelijkheden worden getoetst (positivistische functie) of
menn kan in de dialoog de 'juistheid' gezamenlijk onderzoeken (reflectief-generatieve
functie).. Toetsing vraagt om objectivering van de stelling en om bewijsmateriaal.
Juistheidd betreft de plausibiliteit van een redenering. Veranderkundig is het voordeel
vann de huidige diagnose dat ontwerpinterventies gemakkelijk te implementeren zijn.
Anderzijdss is het de vraag of de probleemanalyse voldoende 'rijk' is en of de ontwerpinterventiess afdoende zijn. In de vorige casus hebben geconstateerd dat het de
aanbevelingg verdient niet te snel naar herformulering van algemene wetmatigheden
overr te gaan maar het vraagstuk verder te problematiseren. W e doen dit door een
alternatievee positie te kiezen in De Taal van Verandering om daarmee het vraagstuk te
benaderen.. Vanuit het ontwikkelparadigma kan bijvoorbeeld de vraag worden gesteld
waaromm de AM-ers geen prioriteiten zouden kunnen stellen. 'Geen prioriteiten kunnen
stellen'' is immers een leeg begrip. Meer (psycho-)dynamisch geformuleerd biedt dit
'onvermogen'' hen klaarblijkelijk meer voordelen (positieve bekrachtigingen) dan
nadelenn (negatieve bekrachtigingen) en is het de vraag of (in welke mate) de beoogde
ontwerpinterventiess effectief aangrijpen op deze voor- en nadelen en of zij in staat zijn
ditt evenwicht van krachten te doorbreken (Lewin, 1948; Korrelboom en Kernkamp,
1999;; Van den Nieuwenhof, 2002). O m verdere oorzaken van de probleemstructuur te
verkennen,, brengen we productieve spanning aan in de dialoog door hier het
ontwikkelparadigmaa te introduceren.
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ParadigmawisselingParadigmawisseling in dynamische diagnose
ABC:: 'OK, dus je wilt meer prioriteiten stellen, beter aansturen, expliciete doelen formuleren,
transparantiee van het proces bevorderen, maar ook de doelen goed op elkaar afstemmen.
Structuurr aanbrengen.' (Ol)
Admiraal:: 'Ze moeten zich afvragen: 'hoe werk ik als schakel in een groter geheel?' (02S). Hun
roll in het proces naar een verder gelegen doel. De bedoeling van mijn lezing aan het begin was
omm die doelen helder te stellen (OIS). Ze begrijpen dat allemaal wel. Maar of ze dat kunnen
vertalenn in concrete individuele doelen, dat is de vraag.' (leeg begrip)
ABC:: 'Er zitten volgens mij twee kanten aan de medaille: men voelt zich geen tussenschakel in
eenn reeks van doelen (02S) maar er is ook een gebrek aan coördinatie van de inspanningen om
tott die doelen te komen (OIO). Op het niveau van de regio (om daar de doelen te bereiken),
maarr ook gezamenlijk met andere accountmanagers of BZ-ers.' (dialoog type 3 en 4)
Admiraal:: 'Heel bepalend ofje een gezamenlijk doel realiseert is datje helder hebt watje zelf wilt
(OIS),, en het besef dat je het nooit alleen kunt doen, maar altijd met anderen. Dat geldt voor
anderee accountmanagers, maar ook de BZ-collega's en verder in de organisatie!' ( 0 2 0 ; type 5)
ABC:: 'Het is een beetje een losse club. Ze maken een erg solistische indruk. En ze typeren
zichzelff als frontoffice! Ik vraag me af of dat wel terecht is... Die hele discussie dat zij niet op de
backofficee kunnen rekenen...' (perceptuele kennis)
Admiraal:: 'Daar zat een hoog over de schutting gooien gehalte in.' (02C)
ABC:: 'Precies! Ze voelen zich te weinig verantwoordelijk voor de oplevering van het product
datt ze aan de klant hebben toegezegd (02C). Maar worden die processen ook gemonitord en
wordtt erop gestuurd (OIO)?' (dialoog type 3)
Admiraal:: 'Dat gebeurt wel, maar niet structureel. Het gaat te selectief. Het moet echt onderdeel
wordenn van de P&C-cyclus (OIO). Je maakt een afspraak en je gaat na of die nagekomen is.'
ABC:: 'Je hoort daarover heel verschillende geluiden. Bijvoorbeeld E heeft lijstjes die hij afwerkt
enn hij heeft de stand van zaken helder. En G die zegt 'Ik kaart het intern aan maar of het ook
wordtt opgevolgd, dat weet ik niet. Daar voel ik me niet verantwoordelijk voor'.' (perceptuele
kennis) )
Inn de dialoog hanteert Admiraal veelvuldig het ontwerpparadigma. H i e r d o o r w o r d e n
interventiess gesuggereerd waarvan w e eerder ons afvroegen o f deze het 'prioriteringsvraagsruk'' adequaat k u n n e n oplossen. A B C probeert samen m e t Admiraal een verdere
p r o b l e e m v e r k e n n i n gg uit te voeren vanuit h e t ontwikkelingsparadigma. Dat levert e e n
verderee analyse o p van h e t 'prioriteringsprobleem' e n genereert e e n aantal n i e u w e
mogelijkee verklaringen. Admiraal geeft bijvoorbeeld aan dat de accountmanagers zich
g e e nn tussenschakel voelen in e e n reeks van doelen. E r is geen alignment, geen oriëntatie
o pp de bijdrage v a n e e n subdoel aan h e t grotere geheel. V e r d e r o p voegt hij daaraan n o g
t o ee dat o o k h e t 'teamgevoel' hierbij e e n belangrijke rol speelt ('Je k u n t het n o o i t alleen
d o e n ' ) .. O m deze ontwikkelingsgeoriënteerde probleernverkenning te versterken, vat
A B CC d e diagnose samen in ontwikkelingstermen: 'het is e e n losse club', 'ze w e r k e n erg
solistisch',, etc. D e z e samenvatting w e r k t als e e n bekrachtiging van h e t gehanteerde 0 2 -
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paradigma.. Dit hebben we eerder correctieve ervaring genoemd. Kleine herformuleringenn in de handelingscontext die het taalgebruik en de beeldvorming van de ander
beïnvloeden.. In totaal zijn door deze dialoog inmiddels negen factoren geïdentificeerd
diee als mogelijke verklaring voor het 'niet prioriteren' kunnen dienen. Vanuit het
ontwikkelingsparadigmaa zijn dat er vijf: men voelt zich geen schakel in een groter
geheel,, er zijn geen eisen of verwachtingen vanuit het team (peer pressure), men voelt
zichh niet verantwoordelijk voor adequate opvolging door derden en men is niet
gewendd om aangestuurd te worden. Vanuit het ontwerpparadigma zijn eerder drie
factorenn benoemd: gebrek aan heldere doelen, gebrekkig sturingsmechanisme (P&C)
enn het gebrek aan sturing door het management. De paradigmauitbreiding en
productievee spanning leidt dus tot een rijkere diagnose en veranderingsstrategie.
Opnieuww kunnen veronderstelde probleemveroorzakers (en bijbehorende interventies)
aann de vraagstelling, het doel en de context worden getoetst. In dit kader lijkt het ABC
onwaarschijnlijkk dat louter het helder (laten) formuleren van concrete doelen een
veranderingg in dit evenwicht van krachten zou kunnen brengen (eenvoudige
dynamischee hypothese). Er is bijvoorbeeld weinig reden te veronderstellen dat daarmee
well teameisen of peergroup pressure zullen ontstaan of dat men zich daardoor wel
verantwoordelijkk zal gaan voelen voor de opvolging van in gang gezette acties. Dit
verlegtt de vraag naar de complexe dynamische samenhang van genoemde probleemoorzakenn en de vraag op welke oorzaken (op grond van welke veranderkundige
criteria)) men het beste kan interveniëren. Een uitgebreide dynamische analyse zal
wordenn beschreven in de volgende casus. In dit geval veronderstelt ABC dat naast
helderee doelen, een planning- en controlesystematiek en bijbehorende sturing door het
managementt hier de aangewezen interventies zijn. Deels grijpt ABC daarbij terug op
dee veranderhistorie en gebrekkige sturing bij BZ. Deels is er sprake van een
ervaringsregell van ABC (een grove heuristiek). Beide dienen echter getoetst te worden
aann contextspecifieke omstandigheden (zie figuur 6.7.2). Vandaar dat ABC in de
dialoogg opnieuw productieve spanning introduceert met de vraag: 'Is er feitelijk wel
eenn systematiek om dit te controleren?' De onderliggende dynamische veronderstelling
diee daarbij wordt getoetst is: door het gebrek aan sturing is de losse club ontstaan.
Admiraall onderschrijft de hypothese vanuit organisatiespecifieke kennis, waardoor de
hypothetischee samenhang subtiel contingent is geworden. ABC onderschrijft de
observatie:: 'Je hoort daarover heel verschillende geluiden. Bijvoorbeeld E heeft lijstjes
die..'.. Zulke complexe dynamische dialogen kennen echter een hoge moeilijkheidgraad
zoalss hieronder zal blijken.
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ExpliciterenExpliciteren van de dynamische analyse
Aann het slot van de probleemanalyse geeft ABC een samenvatting van de voorgestelde
interventiess in hun onderlinge samenhang. Daarbij wordt opnieuw het model gebruikt.
Dee dynamische weergave leidt echter niet tot de beoogde helderheid. De conclusie die
kann worden getrokken dat de dialoog voor Admiraal te complex is geworden. Laten
wee deze dialoog de revue passeren:
ABC:: 'Samenvattend. Als probleem hebben we gezegd dat ze niet kunnen prioriteren. Daarna
hebbenn we gesproken over betere coördinatie en het beheersbaar maken van het werkproces.
Dann roep je dit (tekent OIO). Als je het hebt over dat ze moeten leren een krachtenveldanalyse
tee maken en 'het spel te leren spelen' in de regio, dan roep je dit (02S). Verder hebben we het
gehadd over AM-vaardigheden. Die kan je leren (O IC) of gemeenschappelijk ontwikkelen (02C)
(tekent).. Ik weet niet of dat zo te volgen is?'
Admiraal:: 'Nou ik heb er wat moeite mee.. Wat is 'S-O-C' ook al weer?'
ABC:: 'S is de systeemkant van de strategie? Wat mij betreft valt daaronder de hele exercitie
rondomm het werkprogramma, de plannings- en begrotingscyclus, de beleidskeuzes. De papieren
kantt van de strategie. De 'O' staat voor organisatie.
(... .legt verder uit...)
Voorr Admiraal is het veel gemakkelijker de dialoog te voeren in termen van eigen
perceptuelee kennis dan in termen van het model. Hier geldt opnieuw het onderscheid
tussenn dialoog als praten met ABC binnen het veranderingsmodel en praten over
veranderingenn door het toepassen van een metamodel. Een dynamische analyse (in
complexee organisatiekundige termen) over het veranderingsproces werkt hier nodeloos
complicerend.. De 'uideg' van ABC van het model (op de vraag *Wat is SOC ook
alweer?')) accentueert bovendien de ongelijkheid tussen ABC en Admiraal, wat vanuit
dee optiek van een gelijkwaardige dialoog ongewenst is. De les die hieruit kan worden
getrokkenn is dat de complexe dynamische analyse (type 6) hier een te ingewikkelde
dialoogvormm is of in elk geval in andere termen dient te worden gesteld. Deze ordening
inn complexiteit van dialogen hadden we reeds vermoed (zie hoofdstuk 6). De conclusie
iss dat naast de kwaliteit van de werkrelatie en de mate van weerstand ook het
ervaringsniveauu van de cliëntorganisatie bij de keuze van de dialoog betrokken dient te
wordenn (zie figuur 7.2.2). ABC besluit in de dialoog met Admiraal zich verder te
richtenn op deze meer eenvoudige dialogen. Dat deze dialogen niettemin zeer zinvol
kunnenn zijn, blijkt uit het onderstaande.
VanVan analyse naar subdoel naar interventie
Nuu het lege begrip 'niet kunnen prioriteren' gezamenlijk is gediagnosticeerd en
geïnventariseerdd is welke set van dynamische factoren hieraan mogelijk bijdragen,
ontstaatt geleidelijk aan inzicht in het vervolgdoel (vervolgstap) van het veranderings-
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process en - i n het verlengde daarvan- in de mogelijke interventies o m dit doel te bereiken.. D i t

doel o n t v o u w t

zich

incremented

in het veranderingsproces

door

de

probleemanalyse.. In het vervolg van de dialoog trachten A B C en Admiraal dit vervolgdoell te vertalen naar een volgende interventie (werkconferentie). Admiraal start de
dialoogg m e t een schets van het gewenste resultaat aan het einde van deze conferentie.
Hijj geeft aan dat hij wil dat de accountmanagers doelen leren stellen, maar 'doelen
stellen'' is w e d e r o m een leeg begrip en dekt de probleemlading niet -zoals zal blijken. In
onderstaandee passage w o r d t de toepassing van chaostheorie in de dialoog zichtbaar.
Admiraal:: 'De vraag is wat ik aan het eind van die volgende sessie wil bereiken. Waar ik naar toe
will is dat ze de doelen helder kunnen formuleren. Zij moeten geëquipeerd worden in hun
denken.. Ze moeten aangeven wat ze de eerstkomende jaren gaan doen, en wat de prioriteiten
zullenn zijn.'
ABC:: 'OK. Doelen stellen en planningen maken.' (expliciteert O I S , type 1)
Admiraal:: 'Doelen stellen en activiteiten benoemen. Gewoon heel concreet. Welke producten
leverenn we na eenjaar op? (vult aan:) 'Ze moeten weten wie de spelers zijn, leren een
krachtenveldanalysee te maken. Wie zijn de actoren, wie hebben een positieve invloed op onze
actiess wie hebben een negatieve invloed.' (OIS, O I C )
ff \
ABC:: (retorisch) 'Dat weten ze volgens jou met?' (productieve spanning O I C ; type 1)
( >>
Admiraal:: 'Daarom ben ik daar gisteren over begonnen!'
ABC:: (retorisch) 'En weten ze het nu dan wel...? Sorry hoor.... (idem)
Admiraal:: 'Maar dan moeten we.
ABC:: 'Volgens mij kennen ze de spelers wel. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet het geval is.
Eenn krachtenveldanalyse draagt daar niets aan bij... denk ik. Het zit 'm veel meer in het omgaan
mett de complexiteit van de situatie. Waar ze stuiten op dilemma's, moeilijke keuzes... Hoe ze
daarmeee als provincie moeten omgaan.' (02S)
Admiraal:: 'Dan moeten we een proces creëren om ze dat te leren!'
( 0 2 ,, 02S) (type 4/5).

nn
OO

ABC:: 'Dat denk ik ook.'
Inn bovenstaande korte

(confronterende)

dialoog w o r d t prachtig geïllustreerd

hoe

productievee spanning kan w e r k e n . D e eerste keer dat de productieve spanning in de
dialoogg w o r d t geïntroduceerd w o r d t alleen geëxpliciteerd (geparafraseerd) wat Admiraal
eerderr heeft gezegd, namelijk: ' D o e l e n stellen en planningen m a k e n . ' Admiraal erkent
daaropp dat deze interventie niet volledig recht d o e t aan de probleemstelling. Populair
gezegd:: 'met alleen doelen stellen zijn w e er n o g niet.' Hij voegt er automatisch aan toe
datt de accountmanagers o o k m o e t e n leren de krachten die spelen in de regio beter te
benuttenbenutten o m de doelen o o k daadwerkelijk te bereiken. D a a r m e e w o r d t de p r o b l e e m stellingg al complexer. Vanuit het door h e m veelvuldig gehanteerde ontwerpparadigma,
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zegtzegt hij echter iets anders dan hij bedoeld (dat is althans onze hypothese). Hij zegt
namelijkk dat ze moeten leren een krachtenveldanalyse te maken (OIC). Er is echter een
verschill tussen het kunnen maken van een analyse (als een mentale exercitie) en het
effectieff kunnen omgaan met de diverse krachten in de regio. En daarmee doelen we
niett op het aanleren van vaardigheden van AM-ers (OIC) maar op gemeenschappelijke
strategie-ontwikkelingg (02S).
Dee spanning wordt allereerst in de dialoog geïntroduceerd door vanuit hetzelfde paradigmaa retorisch te vragen of accountmanagers niet (al) weten wie of wat de krachten in
dee regio zijn. Volgens ABC is immers bij de AM-ers wel bekend wie deze krachten zijn
enn wat ze doen (OIC). Daarvoor is men ervaren genoeg (dialoog type 1). ABC
problematiseertt echter de diagnose vanuit de complexiteitstheorie door de aandacht van
dee geboden oplossing naar de probleemanalyse te verleggen. Het probleem van de
accountmanagerss is volgens ABC vele malen complexer dan een simpel instrument als
eenn krachtenveldanalyse aan antwoorden kan bieden. Vanuit de complexiteitstheorie
wordtt verondersteld dat de accountmanagers in hun praktijk worden geconfronteerd
mett een complex en dynamisch krachtenspel waarin zich lastige dilemma's en diffuse
inschattingsvraagstukkenn voordoen welke krachten wel of niet een bijdrage leveren aan
hett provinciebeleid. Door deze dilemma's en inschattingsvraagstukken verder te
problematiserenproblematiseren in een gemeenschappelijke dialoog waarin de AM-ers verkennen hoe
provinciee in deze situaties kan of wil acteren, en vervolgens gemeenschappelijk keuzes
tee maken, ontstaat voor de AM-ers richting in de provinciale visie op de regio en biedt
hett houvast voor het handelen (02S). Dit verdiept inzicht in de probleemstructuur
ontstaatt derhalve door het toevoegen van meer complexiteit in de probleemstelling.
Eenvoudigee oplossingen en verklaringen worden afgewezen: 'Dat weten ze volgens jou
niet?'' (...) 'En weten ze het nu dan wel...? Sorry hoor...' De probleemstelling wordt
verderr geproblematiseerd tot de complexiteit met voldoende complexiteit wordt
benaderd.. Dit punt wordt door Admiraal perfect aangevoeld, als hij aangeeft dat we het
procesproces moeten organiseren. Daarmee heeft in de dialoog over de interventiekeuze een
paradigmatischee verschuiving plaatsgevonden van O I S via O I C naar 0 2 S .

VormgevingVormgeving tweede werkconferentie: gemeenschappelijke interventieontwikkeling
Tott slot van de bespreking wordt gezamenlijk een programma ontwikkeld voor de
eerstvolgendee werkconferentie met de accountmanagers. In sommige gevallen bedenkt
eenn veranderaar gezamenlijk met het cliëntsysteem de interventies (i.e. een programma).. In andere gevallen is bespreking erop gericht de uitgangspunten vast te stellen en
gebeurtt de uitwerking door de consultant op het bureau. In deze bespreking richten we
onss voor de koffiepauze op het inventariseren van de uitgangspunten, waarna ABC het
programmaa op het bureau uitwerkt.
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Uitgangspuntenn zijn dat de ochtend van het p r o g r a m m a het karakter krijg van doelen
stellenn en planning en beheersing ( O I S e n O I O ) . In de middag w o r d t voorgesteld aan
visieontwikkelingg te d o e n ( 0 2 S ) . In d e dialoog blijkt plots de versnelling die optreedt na
d ee trager verlopende diagnosefase. U i t de rijkdom van de verkenning w o r d t een
logischee en congruente greep gedaan o m tot e e n p r o g r a m m a te k o m e n . M e r k o p h o e
bedrevenn Admiraal hierin inmiddels is (het lerend v e r m o g e n is vergroot).
Admiraal:: (retorisch) 'Wat is nou het meest bepalend voor of je iets gaat realiseren in een regio?
Datt is natuurlijk datje zelf weet watje wilt. Je kent de kerncijfers, en de meest cruciale factor zijn
dee spelers. Nou. Laat ze nou eens een halfuur, als een op warmopdracht.. Gewoon om het leuk
tee gaan vinden.. Laat ze nou eens opschrijven.. Wie zijn nou de positieve.. Ik heb dat ook wel
eenss moeten doen in een cursus. Dat is erg leuk! En dat we ze vervolgens, ondanks dat ze niet
goedd de missie meenemen in de planning, maar dan moeten we dan even goed alert op zijn, dat
wee ze de doelen eens laten formuleren. Snap je wat ik bedoel...' (wijst op het aanleren van een
aantall vaardigheden, O IC)
ABC:: 'Ja, en dan zou ik het willen omdraaien. Ik zou in de ochtend willen beginnen met de
uitwerkingg van de tactische doelen... en vervolgens zegje: wie heb ik daarvoor nodig en wat
moett ik dan weten van die spelers?' ( 0 1 S / 0 2 S )
Admiraal:: 'Ja, dat is logischer.'
ABC:: (schrijft) 'Dus uitwerking tactische doelen (OIS), dan de spelersanalyse (02S) en dan zou
jee tot een activiteitenplanning (OIS/O) kunnen overgaan.'
Admiraal:: 'Ja!'
ABC:: 'En die activiteitenplannen bestaat uit BZ-activiteiten, maar die bestaat ook uit het
benoemenn van de win-wins met de spelers' (02S)
Admiraal:: 'En die activiteiten zijn gebaseerd op je prioriteitstelling' (OIS).
ABC:: 'en de capaciteit en het budget, moet dat nu ook worden meegenomen? (OIO)
Admiraal:: (enthousiast:) en dan zijn we dus terug bij doelstelling, waar we voor de korte termijn
willenn zijn. En op het moment datje dat voor het komend jaar kunt doen, kun je dat langere
termijnn beeld (visie) gaan schetsen.' (OIS)
ABC:: '.. .en dan noemen we het vanaf nu Accountplanning 2003, of 2004, kan ook.'
Admiraal:: 'Ja, zoiets.'
ABC:: 'Dan gaan we kijken hoever we in de middag kunnen komen met regioanalyse. Met de
spanningenn en dilemma's die zich daarin voordoen.' (02S)
Admiraal:: 'Maar wil je dit allemaal in de ochtend doen. Dat is wel heel veel hè?'
ABC:: 'Dat redden we niet, hè?'
Admiraal:: 'Dat red je niet, dus moeten we gaan knippen. Dat we beginnen met de tactische
doelenn en dat we dat dan combineren met dit (wijst aan) en dit (wijst aan) dan kom je bij elkaar
tott dit, en dat is dan..'
ABC:: 'Dat gaat heel ver... Dat kan niet... Zullen we het eens gaan vertalen naar een programma
mett tijden erbij, enzo?'
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Admiraal:: Ja, maar nu eerst koffie!'
Intermezzo Intermezzo
Veranderingg bij P N G verloopt als een (geleidelijke) communicatieve stroom (Snotter,
1993).. In de communicatie zitten weinig markante demarcatiepunten waar 'de' veranderingg zich plots (discontinu) in de dialoog voltrekt (discontinue frames). Verandering
bijj PNG is veeleer op te vatten als een keten van communicatieve handelingen (Ford &
Ford,, 1995). Het is grotendeels een geleidelijk proces dat zich in de interactie voltrekt
(Voogt,, 1995). Dat is de reden waarom het veranderingsproces in deze case uitgebreid
(alss stroom) is beschreven in plaats van met korte vignetten zoals in de vorige cases. In
dee dialoog komen talloze momenten voorbij waarin de gehanteerde taal laat zien welke
positiee de spreker in het veranderingsproces inneemt. ABC hanteert het model als een
sensitizingsensitizing device (Giddens, 1990), als een metaschema om deze posities in De Taal van
Veranderingg te kunnen benoemen en de dialoog te kunnen inrichten. Aanvankelijk
wordtt het model in de marge, als een achtergrondmodel gebruikt (voor de
veranderaar),, maar geleidelijk aan kan het explicieter in de dialoog worden gehanteerd
enn kan tweerichtingsverkeer erover worden verkregen. Het vergt echter veel vaardigheidd om het 'spreken over de verandering' en het 'spreken tot' elkaar gelijktijdig te
combineren.. Het combineren van de (drie) functies van de dialoog, de zeven typen
dialoogg en de drie dialogische methoden in het spreken tot elkaar is (wellicht) wat veel
gevraagdd van het cliëntsysteem en derhalve hier nog vooral aan de veranderaar voorbehouden.. Naast weerstand en de kwaliteit van de werkrelatie is het ervaringsniveau
vann de cliëntorganisatie van belang bij de dialoogkeuze.
Vann een socratische dialoog is in deze casus nauwelijks sprake. Er is geen sprake van een
fundamenteell afbraakproces (elenchus). Anders dan in de tweede casus, is hier geen
gesprekspartnerr die 'wel meent te weten maar dat niet werkelijkheid weet' -zoals
Socratess het verwoordde (Plato, 1997). Niettemin zijn ook hier enkele redelijk zekere
opvattingenn (zoals de accountmanagers kunnen geen doelen stellen) systematisch
geproblematiseerdd om andere invalshoeken te kunnen introduceren. Daarmee is de
'meervoudigee determinering' van organisatieproblemen in deze casus prachtig belicht.
Hett symptoom 'geen doelen kunnen stellen' is in het spreken een leeg begrip (Lacan:
paroleparole vide). Het symptoom is meervoudig gedetermineerd en verwijst naar een 'onderliggendee structuur' (Mooij, 1983). Maar wat die onderliggende probleemstructuur
inhoudt,, weten we niet. De structuur heeft het kenmerk van het onbewuste en is
fundamenteell onbepaald (Schokker & Schokker, 2000). Er is niet één (eigenlijke)
betekeniss van het begrip 'geen doelen kunnen stellen'. Achter elke verklaring kan weer
eenn verklaring schuilgaan, in een eindeloze reeks. Dat blijkt als voor het 'prioriteringsprobleem'' aanvankelijk drie en later acht verklaringen of mogelijke oorzaken worden
gevondenn (drie ontwerp en vijf ontwikkel). Het aantal oorzaken is moeiteloos uit te

DEE TAAL VAN VERANDERING

breiden.. De zes perspectieven van ons model brengen daarin een procesmatige ordening
aann om 'onbewuste inhouden' vorm te geven en in de specifieke context verstaanbaar
maken.. De metafoor (Het Plan, De School, etc.) comprimeert betekenissen en vraagt
daarmeee om een nadere duiding van het 'lege begrip' binnen de positie van De Taal
vann Verandering (het principe van de verdichting). De metonymia verwijst naar de
mogelijkheidd van andere posities in De Taal van Verandering (het principe van de
verschuiving).. Subtiele contingentie is erop gericht handelingskennis voor de specifieke
situatiee te creëren. In dit discursief proces krijgt 'geen doelen kunnen stellen' geleidelijk
dee betekenis van de specifieke context van de afdeling BZ. De Taal van Verandering
levertt in deze dialoog ook een rijkere analyse op. Er worden vijf alternatieven aan de
verklaringenn van Admiraal toegevoegd. Alternatieven die Admiraal alle plausibel vindt,
maarr zelf niet zou kunnen genereren omdat hij te zeer 'gevangen zit' in een ontwerpdiscourss (Foucault, 1972). Door het aanbieden van andere paradigma en aanvullende
systeemperspectievenn ontstaat een rijker spreken (parole plein). Dat 'de mens geen heer
enn meester is over zijn woorden' (De Saussure, 1969) blijkt als Admiraal beweert dat de
accountmanagerss een krachtenveldanalyse zouden moeten leren (De School) waar hij
zouu kunnen vermoeden dat ervaren accountmanagers waarschijnlijk als geen ander
wetenn welke spelers in de regio over welke krachten beschikken. Het gegeven
taalsysteemtaalsysteem (en niet Admiraal) bepaalt echter de inhoud van zijn spreken (en handelen
Ookk hier leidt het model tot een rijkere dialoog als Admiraal in de gelegenheid wordt
gesteldd de probleemstelling te herformuleren en door problematisering van het
vraagstukk tot interessante (adequatere?), in elk geval rijkere oplossingen te komen (De
Visie).. Daarmee is Admiraal in een ander 'discours' getreden.
Overigenss delen wij de mening van veel moderne psychoanalytici (en niet die van
Lacan)) dat de veranderaar in dit proces van betekenisgeving niet te abstinent, maar
vakerr actief en ondersteunend dient op te treden. Stringente abstinentie is iatrogeen,
steltt Berk (2001). Wij delen deze opvatting. Abstinentie (en regressie) kan nuttig zijn in
situatiess waarin de veranderaar niet congruent kan acteren (door bijvoorbeeld
weerstand).. In zulke gevallen kan de veranderaar zich beter wel abstinent opstellen en
dee weerstand laten groeien (Van den Nieuwenhof, 2002). Dat is bijvoorbeeld het geval
alss de cliëntorganisatie halsstarrig vasthoudt aan de eigen veranderroutine waarop de
veranderaarr slechts (retorisch) reageert doot te vragen of deze routine in het recente
verledenn tot successen heeft geleid.
Omgekeerdd leiden veelvuldige actieve, vaak impliciete ondersteuningen of herkaderingenn van de veranderaar tot reeksen kleine correcties in het referentiekader van de
cliëntorganisatie.. De positie in De Taal van Verandering is intrinsiek verbonden met de
selectiee van bepaalde werkelijkheidsdefinities en handelingen en daarmee de uitsluiting
vann andere perspectieven en interventies. Het zijn deze talloze, kleine, haast onmerk-
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baree ingrepen op en verschuivingen van deze posities (en uitwerkingen daarvan) die als
'correctievee ervaring' worden verstaan (Alexander; 1956). Deze correctieve ervaring
geldtt zowel voor de veranderaar als voor het cliëntsysteem. Correctieve ervaring kan
slechtss tot uiting komen in een open, respectvolle en gelijkwaardige communicatie
(Gergenn & Thatchenkerry, 2001; Voogt, 1995). Door zich open te stellen voor andere
invalshoeken,, andere benaderingen, andere perspectieven bemerkt men geleidelijk aan
'autonomer'' of 'vrijer' te zijn geworden, of 'meer inzicht' te hebben, zonder het altijd
directt te kunnen koppelen aan concrete nieuwe inzichten of concrete momenten (we
komenn daarop terug).

7.4.97.4.9 Conclusies en verder
Bijj de Provincie Noord-Geveland is ABC gestart vanuit de gunstige conditie dat een
eigenn vooronderzoek had plaatsgevonden naar het veranderingstraject dat aan de
vervolgopdrachtt vooraf ging. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal uitgangspunten voor
hett vervolg konden worden geformuleerd om het veranderingstraject effectiever te
makenn dan het eerste implementatietraject. Globaal kan daarover worden gezegd dat
culturelee problematiek centraal stond en dat deze niet (louter) met een structuurinterventiee kan worden afgedaan. Betere beheersing van het primaire proces, vergroten
vann de motivatie en het zelfsturende vermogen en het adresseren van de cultuurveranderingg zijn daarvoor eveneens nodig.
Geprobeerdd is samen met de cliëntorganisatie te ontdekken dat achter 'eenvoudige
problemen'' of 'eenvoudige oplossingen' zoals 'doelen stellen' of prioriteiten stellen'
somss complexe vraagstukken schuilen. Het mag dan vanuit wetenschappelijke optiek
duidelijkk zijn dat het vergroten van het aantal veranderperspectieven en het
problematiserenn van details leidt tot een rijkere probleemanalyse. Vanuit een
cliëntsysteemm geredeneerd is dat niet onmiddellijk het geval. Vaak hanteert men maar
éénn wereldbeeld, en zit men in extreme gevallen niet te wachten op het 'nodeloos
compliceren'' van eenvoudige problemen. Dat legt de dure verplichting neer dat
productievee spanning ook daadwerkelijk productief dient te zijn, in de zin dat het
resultaatt de inspanning waard is. Zo was de gevraagde inspanning voor Admiraal
duidelijkk te groot toen ABC een samenvatting gaf van de dynamische samenhang van
factorenn in de diagnose. Dit type dialoog (type 6) was hier te complex. Hier geldt de
eenvoudigee regel van Reich: 'vermijd ingewikkelde verklaringen als eenvoudige
afdoendee zijn.' De navolgende dialoog het vervolgens zien dat eenvoudiger vormen
vann productieve spanning ook het gewenste resultaat kunnen opleveren. Productief is
altijdd contextspecifiek en in the eye of the beholder. Het voordeel van het model is dat het
'problematiseren'' van de positie in De Taal van Verandering van een didactiek kan
wordenn voorzien, veel systematischer kan worden gedaan en dat patroonherkenning
mogelijkk is, zoals dat het geval was bij Admiraal. Ook kan de veranderaar door
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onderscheidd te maken in functies, typen en methoden van dialogen tot een situatiespecifiekee selectie komen of zich doelen stellen om bepaalde dialoogtypen te bereiken
enn uitbreiding van het discours mogelijk te maken. Dit laatste kan behulpzaam zijn bij
hett vergoten van het lerend vermogen van de cliëntorganisatie. Naast weerstand en de
kwaliteitt van de relatie, is de ervaring van het cliëntsysteem met veranderingen hierop
vann invloed, zoals we hebben gezien {zie figuur 7.2.2).
Dezee deels retro- deels prospectieve casus heeft zich gericht op de beschrijving van de
wijzee waarop het verandermodel is toegepast op het cliëntsysteem. Daarvoor is een
vergelijkbaarr stappenplan gehanteerd als in de vorige casussen. Het is niet de bedoeling
datt de klant zich persé moet kunnen uiten in ons veranderingsjargon. Als we spreken
overr 'De Taal van Verandering', dan doelen we op de positie in het discours bij het
analyseren,, inrichten en uitvoeren van veranderingsprocessen. Het is de rol van de
verandermanagerr deze posities al dan niet te expliciteren (of te problematiseren) om
daarmeee de reikwijdte (en begrenzing) van de gehanteerde perspectieven te verkennen
enn mogelijkheden te onderzoeken naar verbreding van het discours. Dat is slechts zeer
tenn dele een kwestie van 'doceren' en veel vaker een kwestie van demonstreren
(communicatieff handelen in een andere positie) en de 'corrigerende ervaringen' die
daarmeee samengaan. De veranderaar kiest in dit proces van deconstructie veelal een
handelendd of 'performatief perspectief in de specifieke context (Habermas, 1981). Dat
iss —ons inziens- ook wat Socrates bedoelt met phronèsis als hij zich afvraagt 'wat een
wijss man in deze situatie zou doen (Kessels, 1999, curs. rvdn). Het is de vraag 'wat
werkt'' (Chia, 1996) nadat de situatie is geproblematiseerd. W e hanteerden in deze case
bijvoorbeeldd het performatieve perspectief als 'prioriteiten stellen' door het
ontwikkelingsparadigmaa wordt geproblematiseerd om een aantal nieuwe inzichten te
genereren;; als interventies worden getoetst op hun haalbaarheid, draagvlak, timing,
impact,, schaal, urgentie, noodzaak of andere veranderkundige criteria; als grof
contingentee regels worden geproblematiseerd voor het situatiespecifieke geval.
Bijj de start van de kick-ofFis er voor gekozen de achtergronden van het verandermodel
theoretischh toe te lichten en is het model toegepast op de eigen veranderhistorie.
Daarnaa is nog maar zeer weinig gewerkt met algemene wetmatigheden en is vooral het
'perceptuele'' en 'performatieve perspectief gekozen. De projectleiders van BZ zijn
gevraagdd de interventies vanuit integraal perspectief in hun specifiek context te
beschouwen.. We hebben (een deel van) dit proces beschreven voor het project
Accountmanagement.. We hebben hen gevraagd wat een 'goed accountmanager' is, dit
begripp geproblematiseerd door het in verschillende dimensies uiteen te rafelen en de
uitzonderingenn uitgewerkt om veranderingsopties door hen zelf vorm te laten geven (in
dee vorm van verbetervoorstellen). Een beschrijving van alle projecten van het veranderingstrajectt van P N G en hun onderlinge wisselwerking zou dit bestek ver te boven gaan.
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Inn de analyse van de dialoog met Admiraal hebben we laten zien hoe een socratisch
dialoogg functioneert, wat de dynamiek in de probleemstructuur is, hoe de complexiteitstheoriee kan worden toegepast en hoe het eindeloos verglijden van het betekende
(hett probleem) productiefin de dialoog kan worden aangewend.
Hett model is retrospectief toegepast op de historie van BZ, bij de analyse van de
gehanteerdee veranderstrategie en bij het genereren van aanbevelingen in het onderzoek
naarr de effectiviteit van het veranderingsproces. Het model is prospectief toegepast bij
dee diagnose van de 'eindsprint' van het veranderingstraject van BZ, de beoordeling van
dee interventies en veranderstrategie en (ter illustratie) bij de implementatie van accountmanagementt bij de afdeling BZ. Daarmee is het model op verschillende fasen van het
veranderingsprocess toegepast en het Droste-effect aangegeven waarin een soortgelijke
analysee plaatsvindt binnen een figuur van eendere analyses. Bij de vormgeving van
interventiess (ie de werkconferentie) hebben we bijvoorbeeld laten zien hoe de
uitgangspuntenn van het veranderproces congruent kunnen worden vertaald naar een
programmaa voor accountmanagers, waarmee de tekorten van het eerdere
verandertrajectt (motivatie, zelfsturend vermogen, concrete aangrijpingspunten voor
beheersbaarheid)) worden opgenomen in de (meta-)doelen en werkwijze van de werkconferentie. .
Zoalss elke casus heeft ook deze casus zijn 'nadelen'. Bij P N G is sprake van een —
weliswaarr incremented ontwikkeld- maar van tevoren opgezet design. In zeer
complexee en ambigue gevallen is daarvan geen sprake, maar ontstaat het design
werkenderwijs.. Guba en Lincoln (1989) noemen dit een emergent design. Afgezet tegen
dee technocratische veranderplannen waartoe de planned change opvatting in het verleden
inn sommige gevallen heeft geleid, kan de P N G casus als een tussenvorm, als een
incrementeell design worden beschouwd. In de volgende casus willen we aandacht
bestedenn aan een emergent design. Tevens zullen we ingaan op de rol van metadoelen
inn het veranderingsproces en zullen we de meer complexere vormen van dialoog
toepassenn en beschrijven. Met name zullen we aandacht besteden aan de complexe
dynamischee dialoog (type 6) en de dialoog met het lege veld (type 7).

7.55 Case 5: Directie WBR van Gemeente Walschoten
Hett veranderingsplan bij de directie W B R bij de Gemeente Walschoten kan ten dele
wordenn gekenschetst als een emergent design (Guba & Lincoln, 1989). Medio 2000 zijn
tweee directies samengevoegd tot een nieuwe directie W B R . W B R kent vijf
beleidsafdelingenn en één Bedrijfsbureau. De initiële vraag van de directie luidt: 'help
onss met de integratie'. De gemeente Walschoten wil niet herkend worden in de casebeschrijving.. We zullen derhalve geen aandacht besteden aan beleidsinhoud en ons
beperkenn tot de veranderkundige lijnen.

DEE TAAL VAN VERANDERING

Inn deze case komt de hele adviescyclus aan bod van diagnose tot en met de evaluatie en
vervolg.. Het eerste plan van aanpak voor W B R (maart 2001) is tot stand gekomen op
basiss van een schriftelijke briefing en enkele intake-gesprekken. In de loop der tijd
wordtt echter duidelijk dat substantieel andere vraagstukken spelen dan de 'integratie'
waarvoorr ABC was ingehuurd. Het plan van aanpak kent daarmee een fase van
formulerenn en herfomuleren waar geruime tijd overheen gaat. Vervolgens komen de
mechanismenn in het veranderingsproces geleidelijk aan op gang. Een belangrijk
momentt is een strategische sessie in 'Hotel den Hoet'. Kort daarna wordt de veranderorganisatiee opgezet en start het M T met teambuilding-sessies. Vanaf januari 2002 kan
perr afdeling een open, intentioneel veranderproces worden toegepast.
Inn de retrospectieve beschrijving van het veranderingsproces bij W B R worden geen
kortee vignetten met dialogen meer opgenomen. Dit type dialogen is in de vorige cases
voldoendee aan de orde geweest. Wel tonen we in de marge de posities van
betrokkenenn gedurende het veranderingsproces in De Taal van Verandering. In de beschrijvingg zullen we soms sprongen en selecties maken, omdat een consequente beschrijvingg 'van binnenuit' zoals wij beogen te veel tekst in beslag neemt. Verder zullen
wee het concept 'metadoel' introduceren. Dat zijn doelen die ontstaan uit observaties
vann het (proces-)verloop van de verandering en die in het veranderproces worden
geïntegreerd.. Aan het einde van deze case voeren we een uitgebreide complexe dynamische,, socratische dialoog met de betrokken managers van één van de afdelingen.
Voorr het formuleren van aanbevelingen zal het model prospectief worden toegepast
(ziee tabel 7.1.1).

7.5.17.5.1 Aanleiding
Enkelee maanden na de totstandkoming van de nieuwe Directie W B R , is ABC
verzochtt W B R te ondersteunen bij het integratieproces. Doel: het verbeteren van de
internee samenhang en onderlinge samenwerking tussen de nieuwe afdelingen tegen het
lichtt van de oude directieculturen (leeg begrip). Daarvoor waren reeds enkele werkgroepenn in het leven geroepen waaraan ABC procesmatige ondersteuning diende te
verlenen. .

7.5.27.5.2 Plan van aanpak: eerste fase
Inn het voorstel van maart 2001 geeft ABC aan als eerste stap een probleeminventarisatie
enn haalbaarheidsanalyse te willen uitvoeren, gevolgd door een strategische sessie voor
hett vaststellen van de globale veranderdoelen (OIS). ABC overweegt in deze fase
hoofdzakelijkk een ontwerpaanpak vanwege de schaal van verandering (circa 130 fte) en
dee stroperige ambtelijke 'inspraakcultuur' van W B R die niet altijd even 'op tempo' en
evenn resultaatgericht is (zie: Otto, 2000). ABC stelt voor de verantwoordelijkheid
nn
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voorr de sturing van het veranderingsproces bij het M T van W B R te leggen.
TussentijdseTussentijdse knelpunten
Hett plan van aanpak was grotendeels gebaseerd op een schriftelijke briefing en enkele
intakegesprekken.. Tussentijdse observaties in de uitvoering leveren echter belangrijke
aanvullendee informatie op. Zo is de productiviteit van de werkgroepen niet erg hoog
enn na lezing van documenten komen andere knelpunten nadrukkelijk naar boven. O p
basiss hiervan trekt ABC de conclusie dat het veranderproces niet zozeer op 'integratie'
(leegg begrip) gericht dient te zijn, maar op een breder geformuleerde organisatieontwikkelingsdoelstellingg (leeg begrip). W B R gaat hiermee akkoord en stelt voor dat
ABCC een nadere diagnose stelt. Er worden circa 10 gesprekken van 1,5 uur met medewerkerss gevoerd, dossiers bestudeerd en observaties gepleegd van bijeenkomsten, sfeer
opp de wandelgangen en dergelijke. In een presentatie aan de het M T van W B R eind
junii wordt het volgende beeld geschetst:
-- Uitgangspunten en rol opdrachtgever
Dee verandering dient efficiënt en effectief te zijn De afweging tussen top down en bottom-up
interventiess dient gemaakt te worden op praktische overwegingen: geen inspraak omwille
vann de inspraak (02C). Het MT zal exploratief moeten zijn: durven en motiveren (02C).
-- Probleemdefinitie
Alss problemen worden genoemd: onduidelijk doorlooptijd en moeilijke overdraagbaarheid
vann dossiers, waan van de dag, onevenredig verdeelde werkdruk, slechte planning en
beheersingg van de werkprocessen, te veel specialisten en te weinig generalisten (lege
begrippen). .
-- Genoemde oorzaken
Alss oorzaken voor bovenstaande problemen wordt gezegd dat de reorganisatie moeizaam is
verlopenn (leeg begrip). Het MT kan meer als eenheid optreden (020) en de leiding meer
leidingg geven (leeg begrip). Daarnaast speelt de organisatiecultuur WBR parten: een sterke
dossiercultuur,, hoge autonomie, weinig resultaatgericht attitude en een aantal medewerkers
presteertt onvoldoende (02C). Verder wordt nauwelijks tijd gemaakt voor
beleidsontwikkeling. .
-- Voorlopige oplossingen
Watt betreft de werkprocessen worden als oplossingen genoemd: betere Planning en Control
(OIO),, efficiëntere overlegstructuur (OIO, 0 2 0 ) , invoering van projectmatig werken
(OIO,, OIC, 02C), ontwikkelen van de leiding (OIO, 02C), portfolioanalyse en
meerjarenbeleidd (OIS).
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Naa deze presentatie volgt een korte discussie met het M T met enkele vragen om
verduidelijking,, waarna het plan van aanpak wordt goedgekeurd. Een uitgebreide
dialoogg vindt niet plaats.
Intermezzo Intermezzo
Mett het cliëntsysteem is een eenvoudige dynamische analyse gemaakt (type 5). Deze
startt met een zo feitelijk mogelijk weergave van probleemmanifestaties (Homan, 2001).
Vervolgenss worden symptomen toegeschreven aan bepaalde oorzaken, die op hun
beurtt weer verband houden met andere oorzaken. Hiermee komt het verglijdend
karakterr van probleemtyperingen aan bod. Ten tweede kan worden geconstateerd dat
hett toekennen van samenhang tussen diverse probleemelementen door het cliëntsysteem
opp subjectieve gronden gebeurt, waardoor percepties, waarden, cultuur e.d. een rol
spelen.. Indien het cliëntsysteem de verandering op bepaalde wijze percipieert of een
specifiekk reactiepatroon op het veranderingsproces ontstaat dat het veranderingsproces
beinvloedt,, kan de veranderaar op grond daarvan een metadoel voor het veranderingsprocess formuleren. Van een metadoel was bijvoorbeeld sprake in de vorige case waar
dee afhankelijkheid van de AM-ers als patroon naar voren trad. Het metadoel blijft soms
buitenn de dialoog met de cliëntorganisatie, maar vormt dan wel een object voor
'correctievee ervaring' (zoals in case 4).
BijgesteldBijgesteld Plan van aanpak
Opp grond van de bevindingen en de presentatie wordt in juni 2001 een bijgestelde plan
vann aanpak vastgesteld. Daarin wordt gekozen voor een open-einde aanpak met globaal
dee volgende aandachtpunten:
Fasee 1:
Fasee 2:
Fasee 3:
Fasee 4:

Aanpak afdelingsproblematiek: beheersing, personeel, beleid, planning &
controll ( O I O , 0 2 C , O IS, O I O )
Aanpak managementvaardigheden (02C), capaciteitsplanning (OIS),
PMWW (OIO), effectief overleg ( 0 2 0 )
Ontwikkelen procesvaardigheden ( 0 1 / 2 C ) , flexibilisering en mobiliteit
(leegg begrip)
Optimaliseren sturing (werkoverleg (02C), coaching (02C),
Functioneringsgesprekkenn (02C)) en kennismanagement (leeg begrip)

Beslotenn wordt te starten met teambuilding van het M T ( 0 2 0 ) en een strategische
sessiee ten behoeve van strategische beleidsvernieuwing (OIS) om de rol en positie van
hett management in dit traject te verhelderen.
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Metadoel:Metadoel: what you see is what you get
Inmiddelss heeft het verandering inmiddels een eigen 'vorm' aangenomen die typerend
iss voor deze organisatie. Het heeft bijvoorbeeld geruime tijd (enige maanden!) geduurd
voordatt het vraagstuk voldoende helder werd en de diagnose door de belangrijkste
spelerss werd onderschreven. Naast plausibele gronden, kan dit verloop van het
diagnoseprocess ook als typerend, en dus als metadoel voor dit vraagstuk in deze
organisatiee worden aangemerkt. Hetzelfde geldt voor de vraag waarom reeds
sluimerendee probleemdefinities en oplossingsroutes niet door de organisatie zelf zijn
geïmplementeerd.. Wat let hen de implementatie zelf ter hand te nemen? Wat zijn de
verklarendee factoren? Men zegt de verandering snel en effectief te willen doorvoeren.
Waardoorr is men daar zelf niet in geslaagd? Van belang is op te merken dat het in al
dezee gevallen gaat om observaties, niet om feiten, maar om vragen, interpretaties en
hypothesenn van de veranderaar die in de loop van het veranderingsproces verder
onderzochtt dienen te worden (Van den Nieuwenhof, 2002). Het metadoel betreft dus
dee integratie van het onderliggende reactiepatroon in het veranderingsproces.
Veranderingsstrategieënn (en interventies) dienen niet alleen congruent te zijn met het
(expliciete)) veranderdoel, maar ook met (vaak impliciete) metadoelen.

7.5.37.5.3 Tweede fase: contouren van het organisatieontwikkelingsproces
Inn de tweede fase worden de contouren van het organisatieontwikkelingsproces
geleidelijkk aan helderder. Er wordt een strategiesessie belegd, gestart met teambuilding
vann het M T en de veranderorganisatie wordt ingericht.
StrategischeStrategische sessie: planning en diagnose
Eindd juni 2002 houdt het uitgebreide M T een strategiedag in Hotel den Hoet. Op het
programmaa staan de missietekst van de directie, het uitvoeren van een strategische
langeree termijn verkenning en de vertaling van de speerpunten naar de verschillende
afdelingsplannen.. De strategische verkenning levert een verkenning op van kansen en
bedreigingenn en sterktes en zwaktes van de directie W B R voor de periode van 5 jaar.
Uitt de confrontatiematrix komen twee directiespeerpunten naar voren. Vervolgens
werkenn alle afdelingen deze speerpunten uit naar hun afdeling, in termen van concrete
doelenn voor 2002, te ondernemen acties en kritische succesfactoren voor de implementatie.. O p deze manier is het onderwerp 'integratie' beleidsinhoudelijk geadresseerd en
wordtt tevens gewerkt aan de beleidsvernieuwing. De verkenning wordt als
'intrigerend'' ervaren. De concretisering naar het afdelingsniveau laat helder zien welke
onderwerpenn nadere aandacht en uitwerking behoeven.
< ))

oo
oo
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WhatWhat you see is what what you get:

terugkoppeling

Inn de rapportage over de strategiedag meldt ABC: 'Tijdens de uitvoering van de
strategischee verkenning is het analytisch niveau van de deelnemers opvallend. (...) Het
concretiserenn van doelen en aangeven van gerichte activiteiten, is echter een punt dat
naderee aandacht vraagt. Globaal kan dit worden gevat onder het verbeteren van het
organiserendd vermogen van de directie.'
Dee hypothesen van de voorafgaande maanden vallen steeds meer op hun plaats. Volgenss ABC kan de leiding de benodigde inspanningen en opbrengsten onvoldoende
concreett definiëren (02C). Projectmatig werken ( 0 2 0 ) en planning worden hiervoor
inn de rapportage als concrete ondersteuningen genoemd (OIO). Verder wordt de
zwakkee rol van het Bedrijfsbureau in de organisatie duidelijk en wil men, eerder dan
gepland,, starten met een aantal teambuilding-bij eenkomsten ( 0 2 0 ) .
FormalisatieFormalisatie veranderplan WBR

Tijdenss een M T van begin juli besluit men definitief de integratiedoelstelling te
verlaten.. Men stelt zich als vernieuwd doel het functioneren van de directie te verbeterenn door middel van 'organisatie-ontwikkeling'. Afgesproken wordt dat de implementatiee via de afdelingen verloopt. De veranderorganisatie wordt opgezet.
OpzetOpzet van de veranderorganisatie

Dee veranderorganisatie bestaat uit een klankbord- en stuurgroep. De klankbordgroep
komtt tamelijk laat (medio november) voor de eerste keer bijeen. In de klankbordgroep
zijnn leden van alle afdelingen vertegenwoordigd, de directeur "WBR (als voorzitter) en
ABC.. In een aantal opzichten functioneert de klankbord als een weerspiegeling van de
WBR-cultuurr waarin 'iedereen vrijblijvend over alles kan meepraten' ( 0 2 C ) .
Nietteminn geeft de klankbord op sommige momenten goed (en kritisch) weer hoe
binnenn W B R over het verandertraject wordt gedacht.
Inn de stuurgroep nemen zitting, de directeur en twee plaatsvervangende directeuren,
hett hoofd bedrijfsbureau en ABC. De stuurgroep wordt eind juli ingesteld en komt
circaa één keer per maand bijeen. In de eerste fase van het veranderingstraject staat de
operationelee sturing van de punten van de strategiesessie centraal. Het blijkt echter lastig
omm heldere besluitvorming te verkrijgen over de actiepunten en adequaat te sturen.
Niett zelden blijken onduidelijke afspraken te zijn gemaakt of dreigen afspraken van de
agendaa te vallen. Gezien de relatief slechte follow-up van de acties tracht ABC de rol van
duvelstoejagerr manhaftig vol te houden, maar dit lukt slechts ten dele (02C). O p
verzoekk van ABC wordt na enkele maanden de stuurgroep opgeheven en de
verantwoordelijkheidd bij de directeur gelegd. Doel is eenduidige en heldere sturing
doorr het introduceren van een éénkoppige leiding. Dat is de gedachte. Dit blijkt echter
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tevergeefs.. De gesprekken hebben een eenzijdig informerend karakter (richting
directeur).. De relatie is prettig maar 'formeer. Er is geen gevoel van samen een klus
doen.. Het sponsorship verschuift daarmee van de directeur van W B R naar de
verantwoordelijkee afdelingshoofden. Na later blijkt heeft de directeur in deze periode
elderss een betrekking aanvaard.
Intermezzo Intermezzo
Gaandewegg wordt duidelijk(er) waarom de organisatie niet in staat is om een adequate
analysee zelfstandig te implementeren. Er vormt zich een patroon. Een deel kan worden
toegeschrevenn aan de verspreiding van macht in dit type beleidsorganisaties waar
besluitvormingg tamelijk open, onduidelijk en weinig gereguleerd is (Stacey, 1996). Een
anderr deel kan worden toegedicht aan de analytische routine van beleidsmakers, die
zichh gesteld zien voor complexe problemen met trage en diffuse terugkoppelingsmechanismenn waarin men nauwelijks ervaring opdoet met korte termijn sturing en
handelendd vermogen. Dit geldt zowel voor medewerkers als voor leidinggevenden
(02).. Het voortdurend zoeken naar 'samenhang' en het 'grote geheel', de 'strategische'
discussiess in de stuurgroep en klankbordgroep en de 'afwezige houding' en gebrekkige
actiegerichtheidd van de directeur, passen in dit patroon. Ook hier gaat het nog steeds
omm impressies en hypotheses. De consequentie is echter dat in het veranderingsproces
(gebrekk aan) helderheid en sturing een belangrijke rol zullen spelen. Dit kan als
metadoell worden geformuleerd.
Teambuilding Teambuilding
ABCC besluit hierop te interveniëren door de teambuilding een indringend karakter te
gevenn en een stringente procesfocus toe te passen (02C). De teamleden worden
uitgenodigdd volledige openheid naar elkaar te betrachten. De werkwijze die wordt
gehanteerdd is die van de 'focale dialoog'. Dialoog wil hier zeggen: open staan, afpellen,
verdiepen,, betekenis geven. Focaal wil zeggen: op zoek naar thema's, rode draden,
centralee issues, patronen (Berk, 2001; Crits-Christoph, 1991). Als mogelijke issues voor
hett M T waren genoemd: besluitvorming, vergadergedrag, directie- versus afdelingsbelang,, openheid van informatie, onderling vertrouwen.
Opvallendd is het 'rationele' karakter van de dialogen. Voor moeilijke onderwerpen
wordenn vooral 'verklaringen' of 'oplossingen' gezocht, zonder de plek der moeite te
betredenn door bijvoorbeeld bij zichzelf het probleem proberen te herkennen en te
verkennenn wat de (on-) gewenste consequenties van deze onderwerpen zijn voor
zichzelff of anderen (Isaacs, 1999). De weerstand is beschaafd, maar hoog. ABC geeft
aann dat deze intellectualiserende houding niet bijdraagt aan teambuilding en ook slechts
matigee inhoudelijke oplossingen genereert. Er wordt volop geredeneerd, uitgelegd,

DEE TAAL VAN VERANDERING

verklaard,, in samenhang gebracht. Complexiteit tussen betrokkenen wordt weggeredeneerdd en dus vormt zich geen relatie. Een aantal hoofden poogt zich kwetsbaar
opp te stellen en openheid te vergroten. Zij krijgen weinig respons. De hiërarchische rol
vann de directeur hjkt openheid in de weg te staan.
Naa twee sessies wordt de exploratieve dialogische werkwijze vervangen door een M T achtigee agenda. De traagheid en stroperigheid die inherent is aan (de start van) de
dialoogg is daar wellicht debet aan. Ook was een aantal hoofden reeds 'afgehaakt' omdat
kwetsbaarr opstellen niet werd beloond en in sommige gevallen zelf als bedreigend werd
ervaren.. Opmerkingen hierover werden in de wandelgangen gemaakt, maar niet op de
agendaa gezet. Daarna is de agenda en gevolgde werkwijze sluipenderwijs veranderd.
Onderwerpenn die aan bod kwamen hadden een veiliger en meer zakelijk karakter zoals
dee implementatie van kerncompetenties, meerjarencapaciteitsplanning. O p zich zijn de
onderwerpenn zinvol, maar door de gehanteerde werkwijze konden geen substantiële
resultatenn worden verwacht op het terrein van teambuilding. Met de komst van een
nieuww afdelingshoofd werd in een 'bijpraatrondje' expliciet gemaakt dat deze omslag
hadd plaatsgevonden en dat dit zeker niet naar tevredenheid van iedereen was. Er
ontstondd weer ruimte voor complexiteit. Dit heeft geresulteerd in een intensieve en
vruchtbare,, laatste bijeenkomst.
Communicatie Communicatie
Inn september verschijnt het eerste voortgangsbericht over het verandertraject aan de
organisatie.. Het wordt 'overwegend positief ontvangen. Een tweede bericht verschijnt
pass enkele maanden later. Ondanks aandringen van de klankbordgroep wordt over het
verandertrajectt niet vaker gecommuniceerd. De directeur, verantwoordelijk voor de
communicatie,, geeft geen opvolging aan deze verzoeken.
Samenvatting Samenvatting
Dee stroperigheid van en gebrek aan steun voor het veranderingsproces wordt in de
tweedee fase volstrekt duidelijk. Dat kan tevens als verklaring dienen voor de vraag
waaromm de organisatie de verandering niet zelf implementeert. Men beschikt over
voldoendee analytische, maar onvoldoende organiserende capaciteiten (leeg begrip) om
dee implementatie effectief ter hand te nemen. Gebrek aan urgentie, de (vervreemde)
ambtelijkee cultuur (Otto, 2000) en onvoldoende capaciteiten lijken de belangrijkste
oorzakenn te zijn (leeg begrip). Het doorbreken van deze doelloosheid en stroperigheid
(metadoel)) wordt daarmee tot een belangrijk, zo niet cruciaal aspect van het veranderingsproces.. Verkleining van de schaal van verandering en ontwerpmaatregelen als
helderee keuzes, planning & control en P M W kunnen mogelijk als hefboom worden
gebruikt. .
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7.5.47.5.4 Derde fase: betrokkenheid afdelingen
Hett sponsorschip wordt verlegd van de directeur naar de afdelingshoofden. Daarmee
wordtt tevens de schaal verkleind, wat het proces ten goede kan komen. Focus
(beperking)) en een contextspecifieke contextspecifieke combinatie van ontwerp- en
ontwikkelingsmaatregelenn zou de verandering een nieuwe impuls moeten geven. We
zullenn de implementatie per afdeling aan de orde laten komen. Hoewel de afdelingen
grotendeelss dezelfde veranderdoelen kennen, is de veranderdynamiek per afdeling zeer
verschillend.. De werkwijze is dat elke afdeling voor 2002 een veranderplan optselt
{planned{planned change).

7.5.57.5.5 Afdeling KS: een aanzet tot strategische planning
Bijj KS is het belangrijkste doel van het verandertraject het beheersbaar krijgen van de
hogee werkdruk. Daarnaast wil het nieuwe afdelingshoofd meer externe oriëntatie
aanbrengen.. In juli en september 2001 is hiertoe tijdens een werkconferentie een
prioriteringg aangebracht van de werkzaamheden voor het Werkplan 2002. In deze
analysee is aangegeven wat volgens de medewerkers tot de kernactiviteit van KS behoort
enn wat eventueel door anderen gedaan zou kunnen worden of
OO
helemaall niet uitgevoerd zou moeten worden (02S).
1))
Uitt een analyse van de capaciteitsplanningen van voorafgaande jaren blijkt dat
hh
Dee daadwerkelijk bestede capaciteit de planning gemiddeld met 40% overschrijdt. De
afdelingg krijgt tijdens de werkconferentie in september de opdracht een fictieve bezuinigingg van 20% door te voeren. Men blijkt echter moeite te hebben met keuzes maken
(02C)) en maatregelen te treffen om de werkdruk te verminderen (type 5). Ook blijkt
datt het ambitieniveau van de afdeling hoog is en veel extra werk gaat zitten in evaluatiess en nazorg van beleidstrajecten. ABC doet de aanbeveling de capaciteitsdiscussie
regelmatigg (per kwartaal) te agenderen (OIS), daarin keuzes te maken en eventueel
gecalculeerdee risico's nemen (type 4).
Eindd september worden door ABC in samenspraak met het afdelingshoofd twee voorstellenn voor het vervolgtraject neergelegd. Dit betreft de verdere vormgeving van de
nieuwee wijze van aansturing (door themaoverleg) en het ontwikkelen van kennismanagementt voor de afdeling. Aan beide onderwerpen wordt geen opvolging geven.

PlanmatigPlanmatig werken
Inn december introduceert het afdelingshoofd een '10 punten plan' om te komen tot een
projectmatigee aanpak van beleidsproducten (OIS). Het begrip 'projectmatig werken' is
echterr sterk aversief geladen (02C) en wordt vervangen door een 'plan' waarin per
beleidsproductt antwoord wordt gegeven op 10 essentiële vragen. Deze exercitie maakt
hett tevens mogelijk te beoordelen welke producten later projectmatig dienen te
wordenn uitgewerkt. Als tijdens een bijeenkomst eind januari wordt geïnventariseerd
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welkee opvattingen bestaan over (nu) 'planmatig werken' (02S) roept dit opnieuw
sterkee weerstand op (02C). 'Planmatig werken is geen panacee' is de mening. Er moet
ookk voldoende tijd beschikbaar zijn en voldoende capaciteit' (OIO). Verbanden met
eerderee planningssessies en het gebrek aan keuzes worden niet gelegd (type 7). De
twijfell slaat bij ABC toe. Wat is er aan de hand? De attitude is niet coöperatief. Heeft
dee afdeling wel voldoende ambitie om te veranderen? Is er wel voldoende vertrouwen
inn ABC? Is de hoge werkdruk wel voldoende prikkel? (dialoog type 7).

oo

( ))
'Samenhang'Samenhang zoek'
<))
Uitt een gesprek en petite comité wordt duidelijk dat men 'toelichting' wil van de directeurr over het veranderingstraject (die dit vervolgens doet). Daarnaast wil men van ABC
zichtt op de samenhang tussen diverse onderdelen in het veranderingstraject. Door ABC
wordtt een 'overzichtsplaatje' geschetst waarmee men instemt. Hoewel men aangeeft
voldoendee vertrouwen te hebben in ABC, wordt niet duidelijk waarom de voorstellen
niett aanslaan. De twijfel wordt niet gedeeld. Voor ABC blijft de afdeling te veel 'buiten
bereik'' en is onvoldoende duidelijk wat de bijdrage van ABC dient te zijn aan de
doelstelhng(en)) van de afdeling. Op grond van deze twijfels besluit ABC minder te
interveniërenn en het proces meer te observeren. De spanning wordt niet productief
gemaakt. .
Inn februari wordt een bijeenkomst belegd om de doelen van het 'planmatig werken'
gezamenlijkk te verkennen en de koppeling met de beleidsproducten van KS te leggen.
Terugkijkendd naar het vorige afdelingsoverleg is de constatering dat er weinig van de
discussiee is 'blijven hangen' (wat vreemd is gezien de geladen atmosfeer). Bijeenkomstenn 'van deze soort' waarin de focus ligt op het 'proces', staan 'te ver van de
inhoudd van alledag' wordt geconstateerd. Dat het hier om rationalisaties gaat blijkt als
menn desgevraagd de veranderdoelen voor de afdeling formuleert: betere planning,
beheersingg werkdruk, PMW, agendering in het M T , verbeteren intern overleg,
begrotingsvoorbereiding,, meerjarenplanning, uitwisseling van kennis over processen,
bereikenn van synergie (vooral O l ) . De meeste onderwerpen zijn daarvoor aan
(' '
((
dee orde geweest en werden toen niet geaccepteerd.

oo
EenEen sturingsvraagstuk
Inn de rapportage naar KS constateert ABC dat het 10 puntenplan te eenzijdig is gericht
opp de planning van werkzaamheden (OIS). Planning heeft bij KS een 'virtueel
karakter'.. Volgens ABC kan de afdeling meer effect sorteren (en de werkdruk
verminderen)) door duidelijke keuzes te maken (aanbrengen van focus) en door sturing
opp de input, throughput en output ( O I O , productieve spanning: type 4). Over de cultuur
wordtt gezegd dat de betrokkenheid bij discussies groot is (iedereen praat mee), maar
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onvoldoendee naar elkaar wordt geluisterd en veel langs elkaar heen gepraat. Men voelt
weinigg noodzaak om tot actie te komen, praten lijkt soms het enige doel (productieve
spanning;; type 7).
Eindd februari wordt een Veranderplan KS 2002 opgesteld. In maart leveren de medewerkerss hun werkplannen in. In april wordt een sessie gehouden waarin 'sturing' en het
'beleidskader'' op de agenda staan. Bij sturing geldt de vraag wat voor KS de kritische
variabelenn zijn waarop projecten moeten worden gestuurd (OIO). Er wordt een lijst
opgesteldd van dergelijke variabelen. In de discussie worden vervolgens veel verklaringenringen gegeven 'waarom' projecten uitlopen. ABC noteert voor zichzelf in de kantlijn
'KSS maakt planningen om te voldoen aan de formele vraag' (type 1). 'Wil men
eigenlijkk wel sturing? Wat zijn voor KS de baten, wat de lasten?' (dialoog type 7)
Vervolgenss wordt door het afdelingshoofd de samenhang in het beleidskader gepresenteerdd De discussie verloopt chaotisch. Aan een aanpassing van het 'beleidskader' komt
menn wegens tijdgebrek (!) niet toe (02C).
Intermezzo:Intermezzo: what you see
Geleidelijkk aan wordt duidelijk dat de cultuur van KS een belangrijke belemmering
vormtt voor het veranderingsproces. Discussies verlopen ongestructureerd en worden
weinigg resultaatgericht gevoerd. Probleemanalyses leiden zelden tot besluitvorming
maarr legitimeren daarentegen uitstel van keuzes. Een reflectieve dialoog (en inzicht in
dee eigen gedragspatronen) vindt niet plaats als gevolg van weerstand. Gebrek aan
leidingg versterkt het geheel (dynamische analyse type 5). Normaal gesproken zou men
dezee observaties als metadoel in het veranderingsproces opnemen, echter bij KS is ABC
niett gelegitimeerd op deze processen te interveniëren. Ook de vertrouwensvraag door
ABCC leidt niet tot openheid van zaken. Congruentie is niet mogelijk. In het voortgangsverslagg over de periode mei-juni maakt ABC melding dat 'het contact tussen
afdelingshoofdd en ABC sterk is verminderd. Mogelijk als gevolg van drukte en
tijdgebrek.' tijdgebrek.'
TerugTerug naar de toekomst
Dee laatste werkconferentie in het najaar van 2002 heeft opnieuw tot doel tot input
voorr het W B R Werkplan 2003 te komen. Door politieke verschuivingen en zorglijke
economischee ontwikkelingen in Nederland is een aanzienlijke bezuinigingstaak voor de
afdelingenn ingesteld. De indruk van ABC is dat het afdelingshoofd is gegroeid in zijn
roll (van hoofd) wat onder meer tot uitdrukking komt in het doorvragen naar bezuinigingsoptiess en het doen van concrete voorstellen daar waar de afdeling aarzelt om
stappenn verder te gaan. In zekere zin zijn we hiermee terug bij de start van het traject,
waarinn de kernvraag centraal stond: wat doen we als afdeling niet, wat doen we wel?
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Daarmeee lijkt destijds wel de juiste ingang voor het verandertraject te zijn gekozen,
maarr dat heeft zich niet mogen vertalen in een effectieve gezamenlijke aanpak.
EvaluatieEvaluatie en conclusies
Hett programma is niet met de medewerkers geëvalueerd. Observaties van ABC zijn dat
hoewell het programma interactief tot stand is gekomen, het moeilijk is gebleken een
rodee draad te vinden die aan de verwachtingen van de medewerkers voldeed. Dat heeft
geresulteerdd in een tastende werkwijze waarin diverse onderwerpen zijn aangedragen,
maarr niet zijn opgepakt. Wat als rode draad heeft gespeeld, is de capaciteitsinzet van de
afdelingg en een beheerste manier van werken. De afdeling lijkt sterk onderbezet te zijn.
Maarr vreemd genoeg blijven adequate maatregelen om de hoge werkdruk te bestrijden
enn te beheersen uit. In het verandertraject heeft ABC getracht KS keuzes te laten
makenn door een strategische analyse van de totale werklast. Deze interventies zijn niet
gelukt.. Veronderstelde oorzaken zijn de sterk inhoudelijke en weinig doelgerichte
oriëntatiee van de medewerkers, alsmede de zwakke rol van het afdelingshoofd in de
eerstee fase. ABC lijkt onvoldoende vertrouwen te genieten. Het model genereert
perspectievenn die kunnen worden gebruikt voor het diagnosticeren van veranderingsprocessenn door de verschillende posities binnen De Taal van Verandering zichtbaar te
maken.. Daardoor kunnen verschillende typen dialoog worden gevoerd die, door de
productievee spanning die wordt opgewekt, deelnemers in staat stellen tot een rijkere
benaderingg te komen. Wanneer een dialoog niet mogelijk is, acties niet worden
opgevolgd,, de veranderaar geen vertrouwen geniet, de sponsor niet tot maatregelen
overgaat,, de complexiteit niet wordt geproblematiseerd, is er sprake van een ernstige
belemmeringg in het vormgeven van dynamische complexe verandering. Dit laatste was
bijj KS het geval.
7.5.67.5.6 Afdeling FB: een matrixstructuurbenadering
Opp het moment dat ABC de samenwerking met FB start, medio november, was men
doendee een 'doelenboom' af te ronden. Het streven van de doelenboom was de
samenhangg in het beleid zichtbaar te maken en samenwerking te bevorderen. De
afdelingg worstelt met het vormgeven van de 'samenwerking' (leeg begrip) en met de
'positioneringg naar externe partijen' (leeg begrip). Eind november tracht ABC deze iets
tee algemeen-wetmatige doelenboomdiscussie af te ronden en tot handelen over te gaan.
Inn de aanpak van FB speelt correctieve ervaring een grote rol.
Verkenning Verkenning
Voorr ABC was de doelenboom een goede gelegenheid zich een beeld van de vier
clustersclusters te vormen. De indruk is dat cluster A zich in een oriënterende fase bevindt.
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Hett zelforganiserend vermogen wordt laag ingeschat. Cluster B straalt enthousiasme uit
enn werkt effectief aan vraagstukken. Binnen cluster C ontbreekt een eensluidende visie
opp de essentiële knelpunten in het beleid. Men werkt geïsoleerd, analyses zijn
onoverzichtelijkk en discussies hebben het karakter van een 'debat met onevenredig
verdeeldee spreektijd over de sprekers.' Het vierde cluster staat nog in de kinderschoenen.. Begin december worden de doelenbomen van de clusters aan de gehele
afdelingg gepresenteerd. Hiermee kan men een aantal afdelingsoverstijgende thema's
selecterenn die FB 'in de etalage' kunnen zetten en die de organisatie van de samenhang
mogelijkk maken (02S, dialoog type 1). Wanneer de afdeling zich opnieuw in een
doelenboomdiscussiee dreigt te storten, stelt het management en ABC voor de discussie
nuu maar af te ronden en over te stappen naar een aanpak: wat moeten we gaan doen om
dee veranderingsdoelen door te voeren.
PlanPlan van aanpak
O mm te komen tot een duidelijker positionering en 'organisatie van de samenhang' kan
eenn projectstructuur (leeg begrip) zinvol zijn. Dit biedt mogelijkheden tot pro-actieve
sturing,, beheersing en transparantie van de werkzaamheden, tijdige signalering van
knelpunten,, adequate ondersteuning van medewerkers en vergroting van de efficiency.
Inn januari wordt deze verandering geformaliseerd. In het Veranderplan FB 2002 wordt
voorgesteldd over te gaan van clusters naar een matrixstructuur waarin langere termijn
thema'ss worden gecombineerd met kortere termijn projecten. Eén en ander is
vastgelegdd in een actie- en vergaderlijst en besproken in het coördinatorenoverleg van
maartt 2002.
Structuur,Structuur, inhoud en positionering
Dee matrixstructuur bestaat enerzijds uit verantwoordelijken voor lange termijn visies op
thema'ss waarmee de afdeling zich kan onderscheiden van en de samenwerking kan
organiserenn met andere partijen. Themadocumenten zijn strategische documenten met
eenn lange termijn horizon (> 5 jaar) en die richtinggevend zijn voor de korte termijn
projectenn (uit het Werkplan van de directie). De thema's worden projectmatig
vormgegeven.. Anderzijds zijn in de matrix verantwoordelijken aangewezen voor
'korte'' termijn projecten die ook in het Werkplan W B R zijn opgenomen. Deze korte
termijnn projecten ressorteren in de matrix onder één (of soms enkele) thema('s).
Dee eerste stap betrof de invulling van rol van de themadocumenten. Eind maart is een
brainstormsessiee gepland om met betrokkenen te komen tot een afbakening, rol en
invullingg van het instrument ( 0 2 0 ) . In het themadocument wordt onder meer
gevraagdd een contextanalyse uit te voeren en de positionering van FB in het
beleidsresultaatt goed tot uiting te laten komen (OIS) (type 4). De tweede stap had
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betrekkingg op de toewijzing en uitwerking van de korte termijn projecten. Projectplannenn werden volgens een vast format vormgegeven en fungeerde als een
uitvoeringscontractt tussen de opdrachtgever (het afdelingshoofd) en projectleider
(OIO).. Het plan diende (o.m.) een heldere beschrijving van het eindproduct te
bevatten,, een duidelijke planning, inzet van middelen, beschrijving van afbreukrisico's
enn dergelijke (OIS) (type 2).

BB

nn
Enthousiastt werden de medewerkers, toen men eind april eikaars
projectplannenn en themadocumenten kon gaan bespreken (02S). Dit geldt met name
voorr de discussies over de themadocumenten, die relatief meer aandacht hebben
gekregenn in het verandertraject dan de projectplannen. De medewerkers constateren in
dezee fase dat zichtbaar wordt waarover de worsteling in de samenwerking plaatsvindt
enn waar de raakvlakken met de projecten zitten. Anderzijds bevatten de themadocumentenn nog (te) weinig toekomstvisie, moeten er duidelijker keuzes worden gemaakt
enn mogen de themadiscussies geen voeding geven aan politiek gedrag (zoals claims voor
fte's).. Begin mei hebben het afdelingshoofd en ABC aangegeven op welke punten de
documentenn dienen te worden aangescherpt (OIS). Eind april is de communicatie naar
dee afdeling opgepakt. Tot dusver was slechts gecommuniceerd met degenen die een
bijdragee aan de verandering moesten leveren. Voor deze opzet is gekozen om een
meepraten-zonder-meewerken-cultuurr te vermijden (02C). De volgende stappen in
hett proces waren gericht op het opstellen van een planningscyclus voor de thema- en
projectdocumentenn (OIS), het inrichten van het projectoverleg (OIO) en de sturing
doorr middel van kritische prestatieindicatoren (OIS).

55

nn
Omm met dit laatste te beginnen: eind mei hebben het hoofd, plaatsvervangend
hoofdd FB en ABC alle projecten doorgelopen en kritische prestatieindicatoren
vastgesteld.. Dit is een vorm van sturing door 'management by exception' in combinatie
mett 'coaching' (OIS en O I C ) . Per project zijn de belangrijkste stuurvariabelen
geïdentificeerdd die vervolgens in een maandelijkse coachingsgesprek tussen het
afdelingshoofdd en de projecdeider worden besproken (OIO) (type 5). Het is vervolgens
dee taak van de projectleider om deze KPI's te operationaliseren en daarop het
projectoverlegg in te richten (OIO). Er worden drie typen indicatoren onderscheiden:
procesvariabelen,, inhoudelijke variabelen en KPI's die te maken hebben met de
professionaliseringg van de projectleider. De KPI's vormen daarmee de ruggengraat voor
sturingg (OIS), de coaching ( O I C , 0 2 C ) , de rapportagestructuur en de inrichting
oo <*
__ 1
nn
00
vann het projectoverleg (OIO) (type 5).
X. .

382 2

CASUÏSTIEK K

Eindd mei zijn deze onderwerpen met de projectleiders besproken. Medio juni zijn de
themadocumentenn ingediend in het M T ten behoeve van de 'meerjarenplanning' van
dee directie. Qua planning is een opzet gemaakt voor een cyclus van themadocumenten
enn projectplannen, in overeenstemming met de begrotingscyclus en dergelijke (OIS).
Inn juli zijn de projecten met de projecdeiders doorgesproken met het doel het overleg
conformm de KPFs in te richten en projectleiders werkenderwijs te ondersteunen
inn projectleidingvaardigheden (OIC). Qua systematiek gaat men akkoord.
Sturing,, coaching, verantwoording vragen van collega's valt echter moeilijk
binnenn de cultuur van FB (02C) (type 3). Dat beschouwde men als 'not done'.
Evaluatie Evaluatie

Aann het einde van het verandertraject is aan projectleiders en themaverantwoordelijken
gevraagdd het proces en de inhoud te evalueren. Als kritische kanttekeningen (over het
proces)) wordt opgemerkt dat men het open-einde karakter van het proces niet helder
vond.. Als positief wordt opgemerkt dat er veel is gebeurd. Er is een hele slag gemaakt
enn de afdeling is beter opgelijnd. Strategisch zijn de activiteiten op elkaar afgestemd, en
iss de samenhang in het geheel duidelijker geworden (OIS, 02S). Er is meer structuur
aangebrachtt (OIO) en de neuzen staan meer dezelfde kant op (02S, 0 2 0 ) .
Samengevatt kan worden gezegd dat de samenwerking binnen de afdeling is
vormgegevenn door lange termijn visies te koppelen aan korte termijn projecten (en
PMW).. Daarmee is via de beleidsinhoud bottom-up richting gegeven aan de strategie
(enn structuur) van de afdeling kon tevens top-down sturing plaatsvinden. In dit proces
kwamm het open-einde karakter het meest tot uitdrukking. Uiteindelijk is een
substantiëlee verandering doorgevoerd in de afdeling. De doelenboom bleef te veel een
beschrijvendee exercitie gericht op algemene wetmatigheden en ontbeerde een concrete
veranderingsfocuss en een 'organiseer-component' (metadoel). Het schrijven en
bediscussiërenn van themadocumenten en projectplannen (en hun onderlinge
samenhang)) sloot direct aan op de wens tot 'samenwerking' en 'noodzaak tot
positionering'' (congruentie) en is door de beleidsinhoudelijke oriëntatie als zeer zinvol
ervaren. .
Hett veranderingstraject is hier als strategie (als kader) binnen het ontwerpparadigma
opgezet,, wat betreft de invulling zijn uitstapjes gemaakt naar het ontwikkelparadigma.
Voordeell is dat (met de steun van de sponsor) redelijk snel een solide 'raamwerk' kon
wordenn gebouwd waarbinnen de medewerkers konden acteren. Bij de afdeling bestond
behoeftee aan dit houvast. Men wilde kaders. De projectstructuur (OIO) is grofmazig
opgezett en verdient nog verdere detaillering (de uitwerking van de planningscyclus, de
coaching,, de rapportagestructuur). Ook op het niveau van vaardigheden (OIC) ligt
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nogg een scala van punten die dienen te worden opgepakt en dat geldt eveneens voor
dieperr liggende culturele waarden (02C).
Inn deze casus zijn diverse productieve spanningen geïntroduceerd om de organisatie in
bewegingg te krijgen, te houden en de gewenste (deel-)veranderingen te consolideren.
Mett elke interventie (het definiëren van thema's en projecten, het invoeren van KPI's,
hett inrichten van een rapportagestructuur, het vormgeven van het projectoverleg) is de
organisatiee uitgedaagd al handelend een volgende stap in het veranderingsproces te
zetten.. Door in deze context (waar veel op z'n beloop werd gelaten) veelvuldig gebruik
tee maken van ontwerpinterventies is productieve spanning gecreëerd ten opzichte van de
steedss divergerende analyses en dolende inspraakcultuur van de organisatie. Door de
introductiee van deze (reeksen van) correctieve ervaringen zijn niet alleen conceptueel
rijkererijkere probleemanalyses en -definities verkregen, maar is ook de probleemoriëntatie
vann de medewerkers zelf gewijzigd ten aanzien van bijvoorbeeld de samenwerking en
zijnn als gevolg daarvan nieuwe handelingspraktijken ontstaan waarmee men voelt grip op
veranderingsprocessenn te krijgen. O m verschuiving van de positie in dit proces voor de
veranderaarr te kunnen conceptualiseren diende De Taal van Verandering als metamodel. .
7.5.77.5.7 Afdeling RI: een leerprocessenbenadering
R II is later dan andere afdelingen gestart met het verandertraject, als gevolg van de
politiekee behandeling van een aantal belangrijke voorstellen. Eind 2001 is met het
toenmaligee hoofd Lammers doorgesproken dat, zodra de afdeling in rustiger vaarwater
zouu verkeren, getracht zou worden een substantieel deel van de werkdruk en de
beheersingsproblematiekk op te lossen door de introductie van projectmatig werken
(leeg(leeg begrip). Ruim 90% van de activiteiten kon projectmatig worden opgepakt, aldus
Lammers.. Dit voorstel is begin december besproken in het afdelingsoverleg en als
zinvoll ontvangen. Voorstel was om een pilot te starten.
Oriëntatie Oriëntatie
Medioo december wordt de eerste bijeenkomst gehouden. Met de deelnemers aan de
pilott is onderzocht in welke mate projectmatig werken een bijdrage kan leveren aan de
knelpuntenn bij de afdeling: werkdruk, projecten die uidopen, geen lange termijn visie,
processenn zijn onvoldoende transparant. De problematiek is van buiten naar binnen
aangesneden.. In opdracht van Lammers is nagegaan hoe klanten de afdeling percipiëren.
Klantenn zien R I als 'deskundig, aardig, hardwerkend en een hoge dossierbetrokkenheid.'' Anderzijds vindt men de afdeling 'intern gericht', 'heeft men buiten
toee niet één gezicht', 'is men te technisch en operationeel inhoudelijk.' Men vraagt zich
aff 'of de afdeling wel op orde is'. Naar aanleiding van deze beelden concluderen de
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deelnemerss over onvoldoende procesvaardigheden te beschikken (leeg begrip). Men
will in de pilot deze vaardigheden on the job ontwikkelen. Afspraak is dat de pilotgroep
dee leerervaring naar de afdeling terugkoppelt.
Diagnose Diagnose
Tijdenss de eerste bijeenkomst van de pilotgroep in januari wordt nader onderzoek
verrichtt naar de oorzaken van de slechte procesbeheersing. Als hoofdoorzaken worden
genoemd:: weinig afstemming (OIO) en overeenstemming (02S) in het traject van
opdrachtverleningg (opdrachten worden gedirigeerd; 0 2 C ) , geen planning met duidelijkee mijlpalen (OIO), gebrek aan sturing (leeg begrip) en onvoldoende begeleiding
(leegg begrip). Hieruit blijkt dat op de meeste punten met projectmatig werken resultaat
kann worden geboekt. ABC biedt hiervoor de methodiek aan die ook bij FB
())
enn GPT wordt toegepast.
f") )

oo
Inn februari wordt het verandertraject opnieuw doorgesproken met Gert Donders, die
alss plaatsvervangend hoofd de afdeling waarneemt na het vertrek van Lammers.
Donderss schaart zich achter de gekozen benadering. Volgens Donders kan vooral de
transparantiee van projecten worden vergroot, kunnen projecten effectiever door
duidelijkee prioritering en kan de 'stuur-baarheid' van medewerkers worden verhoogd.
Dezee analyse wordt eind februari door Donders weergegeven in het Veranderplan RI
2002.. Daarin worden definitief de projecten benoemd die als pilot dienen. In maart
wordtt het plan van aanpak besproken met de directeur en goedgekeurd.
PMWalsPMWals leerprocessenbenadering
Halff maart start de pilotgroep met de inhoudelijke bespreking van de projectvoorstellen
diee zijn gemaakt volgens het format projectmatig werken. De projecdeiders bespreken
hett project kort en krachtig aan de hand van enkele sheets, waarna een reflectieve dialoog
volgt.. Daarvoor gebruiken we een eenvoudig vragenlijst om aandachtspunten te
genereren.. De deelnemers noteren wat men in het project het best uitgewerkte
onderwerpp vindt, wat het slechtst uitgewerkte onderwerp en welke conclusies
getrokkenn kunnen voor de projectleider en afdeling. Aan de hand van deze punten
volgtt een bevraging van de projectleider volgens een socratische dialoog door alle
deelnemerss van de pilotgroep waarin alle aspecten van P M W en procesmanagement
aann bod kunnen komen. Het is niet toegestaan met oplossingen te komen. Alleen vragen
zijnn geoorloofd. De projectleider probeert met een open en lerende attitude op deze
vragenn inhoudelijk antwoord te geven en te reflecteren over het belang van de gestelde
vraag.. In deze vraagmethode speelt ABC een modellerende rol ( O I C , 0 2 C ) . Veiligheidd blijkt hierbij een cruciale factor: men vreest 'openlijke kritiek' zeer.
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Mett deze methodiek wordt doorbroken dat het not done is dat men commentaar levert
opp het werk van de ander; de gemeenschappelijkheid getoetst in de aanpak/
uitgangspunten/keuzes/doelstellingenn van (deels verwante) projecten en een veelheid
vann inhoudelijke en procesmatige vragen gesteld en perspectieven aangereikt waaraan
dee projectleider geen aandacht heeft besteed en die als verrijkend worden ervaren. Veel
discussiess gaan over strategische onderwerpen als: waar baken ik de probleemdefinitie af
(watt is de reikwijdte van het project), wat zijn keuzes in timing en spelers, hoe kunnen
verwachtingenn worden gemanaged? Maar soms zijn de analyses heel eenvoudig als
bijvoorbeeldd wordt voorzien dat de planning niet wordt gehaald, of, zoals in één geval,
hett communicatieplan de verkeerde doelgroep adresseert. Omdat als eerste punt wordt
aangegevenn wat men de best uitgewerkte onderwerpen vindt en geen directe
verbetersuggestiess mogen worden gegeven, wordt voorkomen dat de dialoog als kritiek
wordtt opgevat.
Dee leerprocessenbenadering is voor de projectleiders een aangename verrassing. Men
ervaartt het praktische nut van een reflectieve dialoog. De veelheid van aanreikte
perspectievenn wordt ervaren als verrijkend. Daarnaast ontdekt men dat men geen
insiderr of expert op het onderwerp hoeft te zijn om de rol van bevrager te kunnen
invullen.. Buitenstaanders hebben een afstandelijker kijk op het projecten en kunnen
gemakkelijkerr hoofd- en bijzaken onderscheiden. Bovendien is het eenvoudig
(moeten)) presenteren van een complex projectvoorstel een manier om de belangrijkste
informatiee voor zichzelf te ordenen. De pilotgroep constateert dat 'uit de besprekingen
blijktt (dat) veel projectplannen nog flink verbeterd kunnen worden.' Men ontdekt
routiness die zelden of nooit ter discussie staan, zoals het standaard organiseren van brede
inspraakk zonder verdere differentiatie tussen doelgroepen of naar niveaus van
'medezeggenschap'.. Men ervaart het ter discussie stellen van zulke routines, zeker
wanneerr dat collegiaal gebeurt, als ondersteunend, productief en direct toepasbaar. Ook
ontstaat,, na de nodige wisselingen in de pilotgroep, geleidelijk aan een kleine maar
vastee bezetting, met een collegiale sfeer waarin men met elkaar tolerantie opbouwt
voorr kritische bevraging. Sommige projectvoorstellen worden een aantal keren
herschrevenn en opnieuw besproken. Bij de leerprocessenbenadering is geen sprake van
eenmaligee kennisoverdracht, maar van een geleidelijke ontwikkeling van attitudes,
inzichtenn en vaardigheden tot diepere bewustwordingsniveaus (02S, 0 2 C ) . Ook dit
kann een vorm van correctieve ervaring worden genoemd. De leerprocessenbenadering
iss naast een individueel leerproces, tevens een collegiaal leerproces ( 0 2 0 ) . Men leert als
groepp door het ontwikkelen van nieuwe spelregels, collectieve routines en dergelijke.
Daarnaastt zijn instrumenten voor PMW besproken (OIC). Aan de orde
kwamenn onder meer: krachtenveldanalyse, actoranalyse, relatie-analyse,
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argumentatieanalyse,, model van gedragsverandering, 'work-breakdown', planning en
projectbeheersing,, communicatie en motivatie in projecten, e.d..
Tijdenss de evaluatie geven de deelnemers aan 'bewuster' te zijn geworden. Naast het
hanterenn van enkele instrumenten, heeft men vooral geleerd een 'onderzoekende'
houdingg in te nemen. 'Daarmee valt veel winst te behalen.' Het 'kantelpunt' is bereikt
inn het elkaar bevragen binnen de pilotgroep. De overdracht naar de afdeling is echter
niett geslaagd, zo wordt geconstateerd. 'Daar loopje tegen weerstand aan'.
ObservatiesObservaties ABC

R II is laat van start gegaan vanwege de drukke agenda. Qua aanpak wordt snel een
(analytische)) lijn gevonden wat P M W zou kunnen bijdrage aan de afdelingsproblematiek.. De concretisering samen met deelnemers aan de pilot verliep veel
langzamer.. Dat is kenmerkend voor de ontwikkelingsbenadering. Het duurt enige tijd
voordatt een gemeenschappelijke probleemdefinitie gevonden is waarachter men zich
kann scharen en waaraan men een verbeterbijdrage wil leveren.
Belangrijkee succesfactoren in deze pilot zijn geweest: het organisatorisch vermogen en
dee inzet en ambitie van het plaatsvervangend afdelingshoofd. Tweede punt was dat de
groepp klein genoeg was om de eigen culturele patronen (deels) te kunnen doorbreken.
Datt zat enerzijds in het kunnen 'doorvlooien' van concrete projecten, waardoor de
zwakkee kanten naar boven kwamen (niets geregeld, afwachtende houding, anderen
verantwoordelijkk houden). Met deze zwakke kanten is steeds respectvol en constructief
omgegaann waardoor een kwaliatief goede werkrelatie werd opgebouwd. Anderzijds is
hett gemakkelijker om in een kleine groep iemand op culturele gedragingen aan te
spreken,, omdat de groepsdruk groter is en de ontsnappingsmogelijkheden geringer zijn.
Desondankss zijn alle bijeenkomsten in een prettige sfeer verlopen. Hierdoor kreeg de
correctievee ervaring kans. In abstractere termen kunnen we zeggen dat perceptuele
kenniss en aandacht voor de complexiteit van de projecten een onderliggend patroon
vann RI hebben blootgelegd, dat in de aanpak als metadoel is geformuleerd en waarop
doorr middel van correctieve ervaring is geïntervenieerd en waardoor de weerstand
tegenn (angst voor) verandering is verminderd. In termen van de metaforen van De Taal
vann Verandering, kunnen we stellen dat de bijeenkomsten in mindere mate een
Schoolss karakter hebben gehad, maar vooral is geïntervenieerd op het Team, de Visie
enn de Machine. Het Team door intercollegiaal projecten te bepreken. De Visie door de
bijdragee van het project te koppelen en te ondervragen op de bijdrage aan de afdelingsdoelstelling.. En de Machine door de beheersmatige aspecten van het projectmanagementt bij te brengen (daarin zitten overigens wel schoolse elementen
verborgen).. Deze zogenoemde leerprocessenaanpak, heeft als voordeel dat leren op het
niveauu van assumpties en waarden kan plaatsvinden (de Identiteit). Nadelen zijn het
geringee effect op de totale afdeling en het risico van terugval zoals een deelnemer
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terechtt aangeeft als de deelnemers terugkeren naar de afdeling. De transfer naar de
afdelingg door de pilotgroep is niet gelukt. Maar dat mag men van een pilotgroep
(achteraff gezien) misschien ook niet verwachten. Volgens een deelnemer loop je met
dezee methode in de afdeling 'gelijk tegen weerstand aan'.

7.5.87.5.8 Het bedrijfsbureau: de wil om te veranderen
Hett traject met het Bedrijfsbureau (BB) wordt door ABC als mislukt beschouwd. Na
eenn strategiedag in Welkerland in 2001, zijn drie elementen op de veranderagenda
gezet: :
-- verbetering van de managementrapportage,
-- ondersteuning van de projecdeiders door de beleidsondersteuners van het BB
-- verbetering van de toegankelijkheid van BB door multichannel management.
Gekozenn is de eerste twee onderwerpen uit te werken.
Hoofdd BB heeft een onderzoek onder de beleidsafdelingen uitgevoerd naar de
verbetermogelijkhedenn van de rapportage. Daarin is een vertraging opgelopen van ruim
driee maanden. De ondersteuning van projecdeiders door beleidsondersteuners is door
ingrijpenn van onderaf stopgezet. Men vreest als 'vooruitgeschoven post van BB te
wordenn beschouwd.' De BB-problematiek is vanaf november 2001 op de agenda van
dee stuurgroep geplaatst en in tussenrapportages gemeld. De stuurgroep en directie
hebbenn er niet op geïntervenieerd. Het ontbrak het hoofd aan de wil om te
veranderen.. Naar later bleek had hij inmiddels elders een andere functie aanvaard.

7.5.97.5.9 Afdeling GPT: projectstructuurbenadering
Mett de afdeling GPT is redelijk vroeg in het verandertraject een start gemaakt. GPT
heeftt lange tijd als koploper gefungeerd. In september is ABC begonnen met de
inventarisatiee van problemen die spelen binnen GPT.
Aanleiding Aanleiding
Inn een notitie van GPT geeft men aan 'als egeltjes om elkaar heen te draaien': ze willen
well wat samen, maar heel voorzichtig. Men durft niet echt te zeggen waar het op staat
'uitt angst kwetsend te zijn'. Zelf kan men geen afdoende aanpak vinden: 'Misschien
moetenn we werken aan een cultuur waar opbouwende kritiek wordt gewaardeerd' zo
schrijftt men. Verder is samenvoeging van een aantal clusters tot één nieuwe afdeling
GPTT niet voor iedereen een 'logisch' besluit. Inhoudelijk hebben de gezamenlijke
beleidsonderwerpenn veel potentie, maar 'die blijkt in de praktijk moeilijk te
verzilveren'. .
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Doelen Doelen
O mm tot stroomlijning van de taken te komen, heeft het hoofd de werkzaamheden van
dee afdeling gebundeld in 'producten' waarvoor een projecdeider is aangewezen. De
derdee week van november worden deze 'trekkers' geacht een plan van aanpak te
presenteren.. De vraag aan ABC is deze 'projectstructuur' te helpen implementeren
(leegg begrip). Daarnaast streeft de leiding naar culturele veranderingen. GPTmedewerkerss dienen meer initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, aanspreekbaar
tee zijn op voortgang, doel- en resultaatgericht te werken, minder in kokers te werken
( 0 2 C ,, 0 2 0 ) . Voor de kortere termijn is de ambitie erin gelegen het gat tussen de
ambitiee en de praktijk zichtbaar te maken (02S), de trekkers te motiveren tot
samenwerkingg ( 0 2 0 ) en hen te ondersteunen in P M W (leeg begrip).
ABCC wordt gevraagd een 'cultuuranalyse' van de afdeling te maken.
Diagnose Diagnose
Medioo november wordt een kick-off belegd met de trekkers waarin een eerste opzet
voorr een format projectmatig werken (OIO) ter beoordeling wordt aangeboden
( 0 2 0 )) aan de hand waarvan zij hun producten projectmatig kunnen vormgeven
(productievee spanning, type 5). Op een klein aantal punten worden wijzigingen
voorgesteld,, maar de conclusie is dat het PMW-format hen kan helpen bij de
vormgevingg van de projecten. De cultuur van GPT wordt door ABC omschreven als
weinigg doelgericht. Iedereen mag meepraten, alles mag worden ingebracht. Correcties
wordenn als onveilig ervaren en daarop wordt verwijtend gereageerd (02C). Volgens
ABCC werkt de hang naar veiligheid remmend op de persoonlijke ontwikkeling van de
medewerkers.. Ook constateert ABC een ambivalente houding naar leiderschap (men
will duidelijke keuzes maar geen bemoeienis van bovenaf). Afsluitend werpt ABC de
vraagg op of deze cultuur de medewerkers wel voldoende 'hindert' om deze te willen
veranderen? ?

is
VoortgangVoortgang projecten
Vanaff begin november worden bijeenkomsten georganiseerd waarin de trekkers hun
projectenn aan elkaar presenteren. De reflectieve dialoog (zie RI) heeft tot doel naast een
analysee en verbetering van de beleidsinhoud, de trekkers ook in het proces aan elkaar te
bindenn door te interveniëren op de relaties. Het op deze wijze verkregen (collegiale)
commentaarr wordt verwerkt voor de presentaties van de plannen aan het einde van die
maand.. De reacties op deze bijeenkomsten zijn positief, maar de valkuil bestaat dat men
meentt dan men 'er al is'. In de vervolgbijeenkomsten verandert dit geleidelijk. Het
problematiserenn van projecten door meerdere perspectieven en de reflectieve dialoog
wordenn meer en meer als waardevol ervaren. Men bevraagt een trekker op de
inhoudelijkee analyse, de logica en consistentie van het ontwerp, de kwaliteit van de
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procesmatigee analyse, strategische componenten, inleving in de context, reflectie op
implicietee waarden en cognities die een rol spelen in het procesontwerp zoals de
veranderbaarheidd van omstandigheden. Tegelijkertijd dient men de ander te
respecteren,, dat wil zeggen zich in te leven in de inhoudelijke analyse, strategische
componenten,, de context, impliciete waarden, etc. en ontstaat de relatie.
VoortgangVoortgang diagnose
Medioo november wordt duidelijk dat het in de afdeling draait om drie cruciale
projecten.. Tussen deze projecten bestaat een sterke inhoudelijk samenhang en is er
sprakee van een hoge complexiteit. De noodzaak tot samenwerking neemt toe ( 0 2 0 ) .
Tevenss wordt zichtbaar dat de vraag naar heldere projectvoorstellen als 'drukmiddel'
begintt te werken (OIO). Trekkers worden uitgedaagd meer aandacht te besteden aan
dee strategische analyse, duidelijke keuzes te maken en meer ambitie in de projecten te
leggen.. De afdeling worstelt volop met de projectplannen. De hoge moeilijkheidsgraad
iss erin gelegen dat veel beleid in de eerste fase van de levenscyclus verkeert, er veel
raakvlakkenn bestaan met andere beleidsterreinen en men opereert in een dynamische
omgeving.. Niettemin lijkt de 'structuur' zijn vruchten af te werpen: door de
projectbeschrijvingenn worden persoonlijke, planmatige en beleidsinhoudelijke
knelpuntenn zichtbaar en kan gerichter worden geïntervenieerd. Eind januari wordt
duidelijkk dat 'het managen van het werkproces steeds beter in zicht komt.'
AccentverschuivingAccentverschuiving naar cultuur
Februarii 2002 verschijnt het Veranderplan GPT 2002. GPT houdt vast aan het model
vann een projectorganisatie en verschuift het accent in de veranderoriëntatie naar de
cultuurr van GPT. In maart wordt door hoofd GPT en ABC gezocht naar de beste
ingangg om de gestelde doelen te bereiken. ABC pleit voor het doorgaan met de
reflectievee dialoog, om de methodiek en attitude in te slijten (02). Het afdelingshoofd
prefereertt een training in discrete projectmanagementvaardigheden (OIC). Er wordt
gekozenn voor een gemengde benadering (zie RI). Daarnaast wordt duidelijk dat de
sturingg op de inhoud voor het hoofd zeer zwaar aan het worden is. De afdeling blijkt
onvoldoendee in staat om op eigen kracht goede projectvoorstellen te ontwikkelen.
Ookk het kader biedt weinig ondersteuning. Tevens wordt duidelijk dat op korte
termijnn aan de drie kernprojecten de nodige aandacht moet worden besteed om ze vlot
tee trekken.
ToenameToename complexiteit
Err wordt een aantal reflectiesessies belegd in de maanden april, mei en juni om met
nainee voor de drie kernprojecten tot verbetering te komen. De eerste prestatie wordt te
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veell vanuit losse onderdelen benaderd. In de tweede prestatie spelen veel dilemma's en
achtt de trekker zich te afhankelijk van de voortgang van andere projecten. Bij het derde
projectt is de wijze van politieke agendering onduidelijk. Daarnaast verhinderen
culturelee factoren effectief projectmanagement: zeer veel zijpaden in de discussies, lange
opmaten,, weinig durf. Het verandertraject komt inhoudelijk in een moeilijke fase. Als
dee externe druk oploopt (omdat projectresultaten opgeleverd moeten worden) volgt
escalatie.. Medewerkers zijn ontevreden over de aanpak van de trekker van het 2'
product.. Onderling is het tot een confrontatie gekomen. Men weigert met hem verder
tee gaan ( 0 2 0 ) . Het verwijt is dat een structuur en visie ontbreekt (OIS) en dat het
non-interventiee gedrag zijn grens heeft bereikt (02C). Er wordt gezocht naar een
momentt om het project te evalueren en te mediëren. In de mediatie komt veel
culturelee ballast naar boven. Kernprobleem is het non-interventie gedrag de langgerekte
bottom-upp strategievormingsprocessen en de richtingloosheid die daaruit volgt.
Rondomm dit incident wordt duidelijk hoe medewerkers zich tot deze cultuur
verhouden:: soms reëel en open hun dilemma's weergevend, soms naïef splitsend
enn alle verantwoordelijkheid radicaal bij een ander leggend.
VerdereVerdere problematisering: cultuur als winst- en verliesrekening
Inn juli wordt tijdens een afdelingsdag de afdelingscultuur nader geadresseerd. Zorgvuldigg worden in de voorbereiding cultuurinterventies afgewogen. De keuze valt op
eenn gedragstherapeutische analyse (Korrelboom & Kernkamp, 1999). De medewerkers
makenn hierin zelf zichtbaar wat de GPT-cultuur is en wat de werkingsmechanismen
zijnn (02C).
Inn deze analyse geven de medewerkers aan dat de cultuur overdemocratisch is, werk en
verantwoordelijkhedenn worden afgeschoven en dat men moeilijk kan omgaan met
directee feedback. Dit manifesteert zich in de relatie door bedekt taalgebruik, elkaar geen
feedbackk durven geven, geringe respons op voorstellen of andere informatie, veel noninterventiegedrag,, geen onderlinge coaching, weinig gezamenlijkheid en gebrek aan
actie.. Van deze thema's worden vervolgens een 'gespecificeerde winst- en verliesrekening'' gemaakt van de bekrachtigingen die deze cultuur in stand houden
(Korrelboomm en Kernkamp, 1999). Op deze manier wordt de werking van de cultuur
onderzocht.. Winst van zulk gedrag is bijvoorbeeld het ongrijpbaar worden voor kritiek,
jee eigen gang kunnen gaan, onzekerheid verbergen, de kans verminderen dat de ander
zichh ermee bemoeid. Verlies is: gebrek aan voortgang, mensen haken af, geen teamgeestt opbouwen, geen bevredigende resultaten behalen, vervreemding. Het resultaat
vann deze oefening is dat medewerkers zichzelf inzicht verschaffen in de functie van het
culturelee gedrag, op welke wijze de cultuur belonend werkt en wat men dus dient op te
gevengeven om de cultuur te veranderen (Sifheos, 1972). De diagnose is gesteld in perceptuele
kenniss en eigendom van de medewerkers.
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ObservatiesObservaties en conclusies
Observatiess van ABC zijn dat GPT een moeilijke afdeling is, met lastige klussen, veelal
inn het begin van de beleidslevenscyclus. Kwalitatief is de afdeling onderbezet en qua
cultuurr zeer complex. Dieper inzicht in de verliezen en beperkingen van de cultuur
(02C)) en personele wisselingen zouden hierin wijziging kunnen brengen (OIO). Een
substantiëlee culturele verandering kan op korte termijn niet worden aangebracht. Wel is
duidelijkk aangetoond op welke punten de cultuur de ontwikkeling van de afdeling,
maarr ook van de individuele medewerkers in de weg staat.
Quaa veranderingsproces kunnen we zeggen dat een 'projectstructuur' is ontwikkeld
doorr met name te interveniëren op beleidsinhoud, analytische projectvaardigheden en
(indirectt op) de cultuur van de afdeling. De 'projectstructuur' wordt langs de inhoud
vann het werk en vaardigheden vormgegeven. Behalve het toedelen van projecten aan
'trekkers'' en het aanbieden van een PMW-format, zijn er in het veranderingsproces
weinigg ontwerpinterventies gepleegd. Ook wordt duidelijk dat het stellen van heldere
doelenn en een incremented of lerend veranderingsproces elkaar niet uitsluiten.
Hett consequent vasthouden aan de eis van heldere projectbeschrijvingen en het
aanbiedenn van ondersteuning heeft de vermijdingscultuur van GPT (als obstakel in het
ontwikkelingsproces)) voldoende onder druk gezet. Dat heeft ertoe geleid dat de
onvredee is toegenomen en men zelf tijdens de cultuur diepgaand (02C) heeft geanalyseerdd (OIC). Inzicht in de 'winst-en-verlies-rekening' en roep om verdere
veranderingg van de cultuur vormen hiervan een eerste, bescheiden resultaat.
7.5.107.5.10 Evaluatie
All met al kan worden teruggekeken op een interessant veranderingsproces. W e hebben
dee verandering hier niet op het 'macroniveau' beschreven als een grand story (grote
directie,, belangrijke culturele transformatie, succesvolle implementatie van projectstructuur,, duidelijke verbetering van beheersing van werkprocessen) maar als een
voortdurendee worsteling op het 'micro-niveau' met details, continue keuzevraagstukkenn met meer of minder effect (Stacey, 1996). Het kan tevens worden gelezen
alss een pleidooi voor meer openheid en realisme in de literatuur over het verloop van
veranderingsprocessen. .
Tenn eerste kan worden geconstateerd dat het geen gemakkelijk veranderingsproces is
geweest.. Probleem van W B R lag met name in de gebrekkige sturing en cultuur van de
directie.. Met sturing wordt zowel het gebrek aan sturing van het management bedoeld,
alsmedee de zelfsturing van de medewerker. Achteraf gezien hebben drie managers
tijdenss het veranderingsproces de afdeling verlaten en was één manager net
aangetreden.. Dit is een verhouding van 4:6. Bij zelfsturing geldt de vraag of en in
welkee mate de medewerker in staat is de juiste afwegingen te maken voor de
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organisatiee (Galbraith, 1989). In extreme geval had de manager geen zicht op het werk
vann de medewerker en zijn er diverse redenen, zoals de cultuurdiagnose van GPT heeft
latenn zien, om deze situatie zo te houden. Dat is veranderd in een aantal afdelingen.
Dee transparantie in de werkzaamheden en de sturing door het management zijn bij FB,
RII en GPT aanzienlijk toegenomen. Bij KS is dat minder het geval. Dat deze inspanningg op culturele barrières stuit is eerder regel dan uitzondering. Men keert
gemakkelijkk terug naar de status quo (Kotter, 2000; Simon, 1976). O f zoals iemand bij
FBB het formuleerde: 'We zijn een hele poos bezig geweest, kunnen we nu niet weer
gewoonn aan het werk?' Verandering wordt ervaren als verstoringen van rust waarnaar
menn wil terugkeren (Bonaparte, 1940). Het is dus van groot belang de effecten van
veranderingenn goed te borgen. Naarmate er minder mogelijkheden zijn om dit te doen
mett ontwerpinterventies, zal men aangewezen op borging door ontwikkelingsinterventies.. Deze borging kent een ander verloop. In plaats van de relatief snelle,
eenvoudigee formalisatie en standaardisatie zullen gedragspatronen geleidelijk aan
moetenn inslijten, nieuwe relatiepatronen worden bestendigd en uitgebouwd, nieuwe
houdingg en attitudes worden bekrachtigd. Het vergt niet alleen andersoortige
interventiess en opvolgingsmethoden, ook is het verloop anders en het tijdsverloop
langerr dan bij de ontwerpbenadering.
Tenn tweede kan worden geconstateerd dat het WBR-verandertraject weliswaar
grotendeelss dezelfde doelen kende (met als hoofdthema's: transparantie en beheersing
vann werkdruk, invoering P M W , sturing door leiding), maar dat de omstandigheden per
afdelingg in combinatie met de interventiekeuze van grote invloed zijn op het verloop
enn 'succes' van de 'implementatie' (Balogun & Hope Hailey, 1999). Elke verandering
kentt zijn eigen spontane veranderingsdynamiek. Bij FB is de culturele problematiek
redelijkk beheersbaar gebleven. Bij R I waren de interventies kleinschalig genoeg om de
cultuurr te kunnen 'doorbreken' en het vertrouwen van medewerkers te winnen en bij
GPTT liep de urgentie en noodzaak van verandering dusdanig hoog op dat interne
krachtenn zich teweer stelden tegen de culturele verlamming. Bij KS en BB is de cultuur
onwrikbaarr gebleken waardoor het veranderingsproces aan impact heeft ontbroken.
Tenn derde hebben we geconstateerd dat het procesverloop aanleiding kan geven tot het
formulerenn van een metadoel. Dit betreft de wijze waarop het cliëntsysteem de
veranderingg percipieert en daarop reageert. Het metadoel kan betrekken op de initiële
vraagg van de cliëntorganisatie (waardoor kan men de verandering niet zelf
implementeren?),, op het verloop van het veranderingsproces (zoals de stroperigheid van
KS)) of de toepassing (en uitsluiting) van bepaalde verandercriteria. Deze reacties zijn
vann groot belangrijk voor het verloop van het veranderingsproces en kunnen impliciet
off expliciet in het vervolg worden opgenomen. Als metadoelen bespreekbaar worden
gemaakt,, gebeurt dat meestal in de vorm van een procesduiding. Dat was het geval KS
waarr ABC een gebrek aan vertrouwen bespreekbaar maakte. Wordt een metadoel niet
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bespreekbaarr gemaakt, dan kan het een object vormen voor correctieve ervaring. Er
wordtt dan niet 'met' maar 'in de weerstand' gewerkt (Van den Nieuwenhof, 2002).
Inn de cases is tot nu toe vooral gebruik gemaakt van eenvoudige dialogen (type 1-5).
Aann het slot van deze studie zullen we een uitgebreide complexe dynamische dialoog
(typee 6) en een dialoog met het lege veld (type 7) weergeven met de veranderorganisatiee van GPT. Deze dialoog heeft een hoog socratisch gehalte. De beschrijving is
err vooral op gericht de complexe dynamische analyse te illustreren. O m perceptuele
kenniss te genereren is er ook hier voor gekozen de dialoog uitgebreid (van binnenuit)
tee beschrijven en zoveel mogelijk vast te houden aan (de idee van) de originele
spreektaal.. O m de leesbaarheid voorop te stellen is niettemin wel redactie gevoerd en
opp een (beperkt) aantal plaatsen de tekst ingekort.

7.5.77 7 Dialoog: een complexe dynamische analyse
Wee starten de dialoog met een retrospectieve probleemdefinitie door de deelnemers
vann de veranderorganisatie. Dit zijn Vincent Veenstra afdelingshoofd van GPT en Bart
Goudblom,, zijn plaatsvervanger. ABC neemt deel in de rol van deelnemer aan het
veranderteamm en als vragensteller. Het open interview (met de duur van circa 1,5 uur)
heeftt plaatsgevonden in januari 2003, circa vier maanden na afronding van het
verandertraject.. Van het gesprek zijn bandopnamen gemaakt. De gespreksagenda
bestaatt uit drie open punten. De dialoog opent met de vraag wat de deelnemers van de
veranderorganisatiee hebben ervaren als het kernprobleem (Kessels, 1999). Nadat het
kernprobleemm in enkele trefwoorden is benoemd, blijkt al snel dat achter de
trefwoordenn meervoudige betekenissen schuilgaan en een verband blijkt te bestaan
tussenn diverse onderdelen. Geleidelijk aan kan de dynamische analyse in beeld worden
gebracht.. De lezer dient zich te realiseren dat de figuren die deze samenhang
verbeelden,, pas later in deze tekst zijn aangebracht. Vervolgens zijn de interventies
besproken,, zoals deze bij GPT zijn toegepast. Deze interventies zijn hierboven
besproken.. In de tekst wordt met name ingegaan op de effectiviteit en samenhang van
dee interventies. O m de effectiviteit te kunnen waarderen, worden ze afgezet tegen de
gepostuleerdee probleemstructuur en wordt inzichtelijk op welke deelelementen
interventiess kunnen ingrijpen. O p die manier wordt verband gelegd tussen het integrale
veranderingsmodell en de dynamische analyse en aangegeven op welke wijze in de
dialoogg middels perceptuele kennis subtiele contingentie kan worden verkregen. Tot
slott worden de consequenties van de dynamische analyse voor toekomst doorgesproken.. In deze dialoog wordt een discussie met het lege veld ingebracht, om deze
vormm van dialoog in de casus te kunnen illustreren. Het model is ter illustratie op een
flip-overr getekend en voor alle deelnemers zichtbaar opgesteld.
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StatusStatus quo bij GPT
ABC:: 'Wat was voor jullie het hoofdprobleem bij de start van het verandertraject?'
Goudblom:: 'Bij de start van het verandertraject hadden we te maken met medewerkers met heel
verschillendee achtergronden zowel qua werkhouding als qua werkcultuur (02C). Daarvan
moestenn we een hechte club maken met een heldere koers (leeg begrip). (...)
ABC:: 'Een heterogene achtergrond kan ook heel productief en uitdagend zijn.' (problematiseert)
Goudblom:: 'Dat is waar - als die heterogeniteit functioneel is. Maar bij de start wisten we niet
hoee groot die heterogeniteit was (verklaart: intellectualisering). We zochten naar een strategie en
eenn manier om het werk te organiseren. Dan heb je nog geen beeld hoe die heterogeniteit en
verschillendee werkculturen daarin een plek kunnen krijgen (idem).
ABC:: 'Wat was concreet het probleem? Stel je neemt een camera en filmt het probleem
'heterogeniteit'.'heterogeniteit'. Hoe ziet dat er dan uit?' (problematiseert)
Goudblom:: 'Dat is lastig. Sommige medewerkers waren ogenschijnlijk heel zelfstandig. Ze waren
eenn soort eenmansbedrijfje. In de nieuwe situatie werd veel meer afstemming gevraagd het
management.. Ze waren voor de reorganisatie tot ontdekking gekomen dat ze eigenlijk te weinig
inhoudelijkee bagage hadden.' (...) 'Daarnaast kenden andere mensen Veenstra al goed. Die
haddenn al een werkrelatie met elkaar. Daar werd door de anderen tegen aan gekeken als 'Die
zullenn wel voorgetrokken worden.' Dat heeft in het begin wel erg gespeeld.' (...)
ABC:: 'Als je dit in één woord of één zin zou moeten weergeven? Waarom draait het dan?'
(vraagtt naar de kernbewering)
Goudblom:: 'Werkcultuur. De manier van werken.' (leeg begrip)
Intermezzo Intermezzo
Dee dialoog start als een socratische dialoog met een vraag naar de kern van het
probleemm van GPT. De veranderaar heeft in deze fase vooral een luisterende, onderzoekendee rol (Isaacs, 1999). Goudblom schetst het gebrek aan koers en de diverse
culturelee achtergronden, als obstakels om tot een gemeenschappelijke werkwijze te
komen.. O p zich een legitieme beschrijving, maar nog wat afstandelijk (algemeen wetmatigg en onvoldoende als perceptuele kennis geformuleerd). ABC problematiseert de
beschrijvingg door de vraag te stellen waarom diversiteit (hier) problematisch is (en niet
uitdagend,, bijvoorbeeld). Dit leidt tot de volgende verdiepingsslag.
VervolgVervolg status quo
ABC:: 'Toch kan heterogeniteit ook heel complementair zijn. Heel waardevol. Waarom was het
datt niet in jouw ogen? Waarom werd het niet als uitdagend en prikkelend ervaren?'
Goudblom:: 'Het werd ook als uitdagend ervaren bij de start van de afdeling. Maar we zijn niet in
staatt om dat handen en voeten te geven. Daarvoor was een aantal drempels. Een deel voelde zich
benadeeld,, zoals ik al zei (02C). En er speelde wat we destijds het 'egeltjesgedrag' noemden:
elkaarr niet durven aanspreken (02C). Zulke elementen verhinderen datje gaat zoeken naar de
meerwaardee van verschillen. Het werd eerder als een bedreiging ervaren.'
ABC:: 'Oké. Dank je. Het is mij helder... Vincent?'
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Veenstra:: 'Ik zou het 'gebrek aan kwaliteit' willen noemen.
ABC:: 'Jij hebt er andere termen voor? Je wilt het anders benoemen? (accentueert)
Veenstra:: 'Ja. Ik denk dat de afdeling geen gemeenschappelijke inhoudelijke agenda had (leeg
begrip;; S), geen gemeenschappelijke werkwijze (leeg begrip) en geen gemeenschappelijke
ambitiess (02S). Samen met het gegeven dat er voor sommige een nieuw hoofd aantrad (leeg
begrip;; C) en dat er gróte verschillen in individuele professionaliteit bestonden (leeg begrip; C),
datt alles levert een cultureel probleem op en veel onzekerheid. Veel van de problematiek blijft
onderr water en uit zich in allerlei andere discussies over structuren en dergelijke.'
ABC:: 'Nog even terug. Er is geen gemeenschappelijke agenda, werkwijze en ambitie. Dat is de
enee kant. Aan de andere kant zijn er grote verschillen in individuen en in de aanpak van
werkprocessen.. Die combinatie levert maximale onzekerheid op. Ook hier kun je zeggen: 'Dat
kann zich op allerlei manieren vertalen.' Het zou een geweldige stimulans kunnen zijn voor
mensenn om van elkaar te gaan leren, bijvoorbeeld. Het is niet noodzakelijk problematisch.'
(problematiseert,, vraag perceptuele kennis: specifieke contextgebonden informatie)
Veenstra:: 'Het is niet problematisch als je met vakbekwame en professionele mensen te maken
hebtt (leeg begrip, C). Het wordt wel problematisch als ze daar minder op scoren. En door
tijdgebrekk is het geen uitdaging meer, dan is het een angstig punt.' (veranderkundig uitgangspunt)
ABC:: 'Wat zou het woord voor jou zijn, als je het in één woord zou samenvatten?
Veenstra:: 'Kwaliteitstekort' (leeg begrip).
Intermezzo Intermezzo
Hett problematiseren levert een eerste verdieping op in de zoektocht naar het kernprobleem.. Samengevat zijn dat de verschillende bloedgroepen, de onbekendheid met
eenn nieuw afdelingshoofd, het gebrek aan een gemeenschappelijke agenda, ambitie en
werkwijze.. Dit zijn nog redelijk 'lege begrippen', aangezien het gaat om algemene
termenn en de gespreksdeelnemers zich nog geen volledig gemeenschappelijk beeld
hebbenn gevormd van de concrete, situatiespecifieke details die achter deze begrippen
schuilgaan.. De reden waarom men deze situatie niet als uitdagend ervaart, wordt
verklaardd door factoren als jaloezie, onzekerheid en het gebrek aan professionele
kwaliteit.. Tijdgebrek en 'egeltjesgedrag' versterken het geheel. Er begint zich een beeld
vann de probleemstructuur te vormen.
NaarNaar de kern van het probleem
ABC:: 'Wat ik zelf in het veranderingsproces constateerde is de mate van vrijheid, de ruimte die
medewerkerss geboden krijgen zonder dat daar resultaatverplichtingen tegenover staan (leeg
begrip).. Iedereen is druk bezig, maar het is onduidelijk hoe inspanningen zich verhouden tot het
doel.. Er is weinig aandacht voor de efficiëntie en effectiviteit van het werken (leeg begrip; Ol).
Menn stuurt zichzelf en is niet gewend gestuurd te worden (02C). En dan worden ze in een
nieuwee startpositie gezet. Met verschillende achtergronden, een onbekende leider die niet wordt
vertrouwd.. En dan moetje met elkaar een gemeenschappelijk doel zien te vinden (02S). Dan
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komenn de nadelen van die autonomie heel pregnant naar voren. Dat speelde zowel op het niveau
vann management als op het niveau van medewerkers.'
'Inn één woord samengevat, denk ik: men eist zelfsturing maar zonder daar een
resultaatverplichtingg tegenover te stellen (leeg begrip; C). Mijn woord is zelfsturing. Jij zegt
heterogeniteitt in werkcultuur, jij zegt vakbekwaamheid...'
Veenstra:: 'Nee, kwaliteitstekort...'
ABC:: 'Niet op vakinhoud? (OIC)
Veenstra:: 'Kwaliteitstekort, zowel vakinhoudelijk (OIC) als professioneel' (leeg begrip).
ABC:: (samenvattend) 'Zijn we het met elkaar eens dat de situatie potentieel ook uitdagend of
inspirerendd zou kunnen zijn? Maar dat, wat jij noemt 'kwaliteitstekort' en Bart 'werkcultuur' en
ikk 'gebrek aan professionele zelfsturing' noem, dat dat de belangrijkste belemmering zijn geweest
omm met elkaar een soort chemie in te gaan om bottom-up van alle kanten te gaan bouwen met
elkaar?? (...)
Goudblom:: 'Dan moetje daar wel voor open staan.'
ABC:: 'Precies. Dus wat zijn de belemmeringen om het als een kans te definiëren? Er is iets
geweestt waardoor mensen het als bedreigend, als ongunstig ervaren, terwijl het potentieel ook als
eenn kans opgepakt zou kunnen worden?' (onderzoekende rol: problematiseert)
Goudblom:: 'Dat is volgens mij die professionaliteit {leeg begrip; C). Dat begint ermee datje kunt
constaterenn ofje over de juiste vermogens beschikt. Ik durfde stelling aan dat, zeker in aantal
gevallen,, dat deel niet eens werd gezien.' (leeg begrip; C)
ABC:: 'Wat werd er precies niet gezien?
Goudblom:: 'Nou, dat tegenover de lusten ook lasten staan.' (02C) (...)
ABC:: 'We zijn het erover eens dat cultuur hierin een rol speelt (wijst aan: O I C en 0 2 C ) . Uit de
cultuuranalysee die de afdeling heeft gemaakt zie je dat GPT gewend is om, waar dreigingen
ontstaan,, in de luwte te gaan zitten. Dat is een vorm van vermijding. Gevolg is datje het
probleemm niet aanpakt, er niets ervan leert en dat de kansen niet in zicht komen. Het is een
neerwaartsee spiraal ( 0 2 C ) . Hoe zien jullie dat?'
Veenstra:: 'Dit kan ik volgen. Maar het is een beschrijving. Geen verklaring. Bewust of onbewust
komtt het vermijdingsgedrag voort uit het besef van onvoldoende professionele kwaliteiten, niet
inn je bagage hebben watje eigenlijk nodig hebt.' (eerste vorm van dynamische analyse, type 5)
ABC:: 'Dit snap ik niet (participerende rol:) stel ik constateer bij mijzelf: deze klus kan ik niet. Ik
constateerr een kwaliteitstekort. Dan kan ik twee dingen doen. Ik kan zeggen: 'Help mij met mijn
onvermogen.. Kunnen we het project tot reële proporties terugbrengen of kan ik ondersteuning
krijgenn door één of ander. Ik wil mijn tekort wegwerken en als dat niet lukt dan weet ik waar ik
opp de ladder sta.' (problematiseert: dialoog type 3)
'Datt is niet gebeurd. Maar volgens jou leidt het kwaliteitstekort tot vermijding. Waarom is dat?'
(idem) )
Goudblom:: 'Omdat ze er nu op werden aangesproken en voor de reorganisatie blijkbaar niet. Er
werdd nu ineens iets van ze geëist dat daarvoor nooit van ze werd geëist.' (dynamische analyse type
5) )
ABC:: 'Met de introductie van die hele projectstructuur (OIO) bedoel je, dat ben ik met je eens.'
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Goudblom:: 'Er werd nooit op projecten gestuurd, als er al werd gestuurd. In deze situatie werd
datt duidelijk anders.'
ABC:: 'Er werden resultaten gevraagd en die kwamen niet, die werden uitgesteld...'
Goudblom:: 'Ja en dat is vervelend...Men gaat denken: 'Oeps, ik kan iets niet wat ik eigenlijk wel
zouu moeten kunnen, althans dat wordt van me gevraagd. Dan krijg je vermijdingsgedrag...'
(02C) )
ABC:: 'Oké...'
Veenstra:: 'Er zijn - denk ik- wel signalen geweest van mensen. Alleen hebben ze veel minder
aangegevenn 'ik kan het niet'. Ze zijn veel méér zijn gaan zitten in de hoek van 'de ambities zijn te
hoog'.'' (dialoog type 3)
ABC:: (Samenvattend) 'Door de implementatie van de projectstructuur (OIO), werd men
gevraagdd projectplannen te schrijven. Dat confronteerde mensen met hun kwaliteitstekort,
vakinhoudelijkk (leeg begrip) maar ook professioneel deeg begrip). Deadlines werden niet gehaald,
dee kwaliteit van de plannen bleef onder de verwachting. Sommigen hebben aangeven dat de
ambitiee (van de projecten) omlaag moest, anderen zijn gaan vermijden (02C).'

AanzetAanzet tot een dynamische analyse
Geleidelijkk aan ontstaat een gedeelde diagnose wat volgens de deelnemers de
problematiekk van GPT is (geweest). De inzichten nemen toe en de dynamische analyse
iss groeiende. Allereerst wordt gevraagd wat als de kern van het probleem kan worden
beschouwd.. Daarna wordt het probleem op socratische wijze afgepeld. Wat is de kern
vann het probleem? Verklaringen worden geproblematiseerd: 'Heterogeniteit hoeft niet
problematischh te zijn?' Hetzelfde kan worden gezegd voor het 'tekort aan kwaliteit' en
dee 'hoge mate van autonomie'. De gegeven verklaringen worden niet geproblematiseerdd omdat zij 'onjuist' of niet 'geldig' zouden zijn, de veranderaar zoekt door het
problematiserenn naar een vergroting van de complexiteit, naar het uitfilteren van
tegenstrijdighedenn in opvattingen (elenchus) en naar een onderliggend verband, een
onderliggendee samenhang van factoren in de vorm van een probleemstructuur.
Inn deze casus wordt vooral geproblematiseerd door de vraag of de oorzaak het gevolg
noodzakelijknoodzakelijk bepaald. Zijn er geen alternatieve posities in De Taal van Verandering? Da
levertt enerzijds een uitbreiding op van factoren die een rol spelen in de dynamische
samenhang,, anderzijds komt de wijze waarop oorzaak/gevolg-relaties worden
gepercipieerdd steeds beter in zicht. De verglijding van betekenissen laat geleidelijk aan
eenn verborgen structuur zien. Voorlopig kan de samenhang van probleemelementen als
volgtt worden vormgegeven:
-- in nieuwe omstandigheden met onzekerheid (nieuwe afdeling, nieuw hoofd, geen
gemeenschappelijkee koers, ambitie, werkwijze) (lege begrippen)
-- gaan jaloezie en onzekerheid een rol spelen (02C)
-- en legt de aangebrachte projectstructuur (OIO)
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- h e tt kwaliteitstekort van de medewerkers bloot (leeg begrip; O IC?)
-- de vermijdingscultuur ( 0 1 C / 0 2 C )
-- leidt ertoe dat men of kritiek uit op de projectstructuur en/of de ambitie (leeg begrip)
-- of dat men gaat vermijden (02C).
Merkk op dat een aantal variabelen nog steeds als 'leeg begrip' worden gehanteerd. Dat
geldtt onder meer voor 'nieuw hoofd' en 'geen gemeenschappelijke koers, ambitie en
werkwijze.'' De vermijdingscultuur is in deze casus echter geen 'leeg begrip'. Hier kan
wordenn teruggegrepen op de cultuuranalyse die eerder door de afdeling is gemaakt (zie
paragraaff 7.5.9). Ook het begrip kwaliteitstekort is niet helemaal 'leeg'. Hiermee wordt
gedoeldd op vakinhoudelijk vaardigheden in combinatie met procesvaardigheden ten
behoevee van de implementatie. In de dynamische analyse (b)lijken er drie patronen
zijn: :
-- nieuwe afdeling leidt tot onzekerheid en vermijding (egeltjesgedrag) (02C)
-- kwaliteitstekort leidt tot onzekerheid en vermijding wat het kwaliteitstekort wederom
versterktt (leeg begrip: OIC?)
-- de aangebrachte projectstructuur (OIO) legt kwaliteitstekort bloot wat leidt tot
onzekerheidd (met vermijding of kritiek als gevolg).
Conclusiee die we kunnen trekken is dat de onzekerheid trapsgewijs toeneemt. O m
grafischee redenen is ervoor gekozen de analyse meer uitvergroot
inn onderstaande figuur weer te geven.

FiguurFiguur 7.5.1 Dynamische analyse: beheersbare werkprocessen GPT

Dee dynamsiche analyse maakt het mogelijk de effectiviteit van de interventies te
vergroten.. In een dialoog kan bijvoorbeeld worden besproken op welke onderdelen
vann de probleemstructuur men wil interveniëren, wanneer interventies (en in welke

DEE TAAL VAN VERANDERING

volgorde)) gepleegd z o u d e n m o e t e n w o d e n (de timing) e n of de interventies robuust
genoegg zijn, dat wil zeggen bestand tegen de veronderstelde dynamiek. M e n kan zich
bijvoorbeeldd

afvragen

of de projectstructuur

(hier als n i e u w e

of

voorgenomen

interventiee d o o r o n d e r b r o k e n Üjnen weergegeven) bestand is tegen de krachten van de
vermijj dingscultuur (weergegeven d o o r o n d e r b r o k e n pijlen) en welke

aanvullende

maatregelenn m e n eventueel dient te treffen.

Terugblik:Terugblik: effectiviteit van interventies
ABC:: ' Voorstel is nu te kijken naar welke maatregelen in het traject effectief zijn geweest, welke
niett en waarom? Zullen we een rondje maken? Wie wil beginnen?*
Veenstra:: 'We hebben een mengvorm van maatregelen op het structuurvlak (O) en het
cultuurvlakk (C) genomen en met jou discussies gehad hoe de balans moest zijn. Met welke balans
jee de meeste rendement haalt.'
ABC:: 'Kun je een voorbeeld geven?'
Veenstra:: 'Ja, we hebben het geven van presentaties aan je collega's in gang gezet (leeg begrip; C).
Ditt is dan meer cultureel, denk ik. Collegiale feedback organiseren (leeg begrip; C). Later zijn
daarr verschillende aspecten van projectmanagement bijgekomen (leeg begrip). Zoals
probleemanalyse,, rapportage (OIO), het managen van de interdependenties (leeg begrip). Dat
heeftt een nuttige functie gehad. O p beide aspecten moest nog veel verbeterd worden. Maar of
cultuurr nu aan structuur voorafgaat of andersom, die wijsheid heb ik van jou niet gehad. (...)
Achteraff kun je niet goed zeggen wat de bijdrage van de ene interventie is geweest ten opzichte
vann de andere. (...) Werkenderwijs is met twee soorten interventies winst geboekt. Het grote
toverwoordd is wat mij betreft 'consequent zijn'. Volhouden.'
ABC:: 'Wat zijn de tegenkrachten? Waarom is het moeilijk om consequent te zijn?
(onderzoekendee rol; problematiseert) (...)
Veenstra:: 'De organisatie zwenkt en zwabbert ook. In andere delen van de organisatie is evenmin
houvastt te vinden. Deels wordt dit ook aangegrepen om een eigen koers te gaan varen.' (leeg
begrip) )
ABC:: 'Wat is het verband tussen niet-consequent zijn en het kwaliteitstekort?' (terugkoppeling
naarr het doel)
Veenstra:: 'Het kwaliteitstekort doet zich in de hele organisatie voor. Niet-consequent zijn is een
cultuurkenmerkk van deze organisatie. Het is een manier om om te gaan met het kwaliteitstekort.
Hett wordt versterkt omdat je een politiek gestuurde organisatie bent. Maar veel mensen
verschuilenn zich ook achter dat argument.' (02C) (dynamische dialoog, type 5)
Goudblom:: 'Ik vind het moeilijk consequent te zijn omdat het rendement zo weinig zichtbaar
wordt.. De professionaliteit neemt amper toe. Dat maakt het niet gemakkelijk vol te houden.'
(typee 1) (...) 'En de organisatie vraagt het niet (leegbegrip). Men gaat denken: 'Waarom zouden
wij?? Zij hoeven toch ook niet?' Dat maakt resultaten heel slecht zichtbaar.' (dynamische analyse,
typee 5)
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Intermezzo:Intermezzo: gewijzigde dynamische analyse
Dee dynamische analyse kan nu met een aantal elementen worden uitgebreid (verdere
verglijdingg van betekenissen). Het probleem (het kwaliteitstekort) kan nu (tevens) als
eenn organisatiekenmerk worden gezien. Zo varen andere organisatieonderdelen evenminn een vaste koers (leeg begrip, S?), eist de organisatie geen professionaliteit (leeg
begrip;; O?) en wordt 'flexibi-liteit' (waarom het bestuur vraagt) gebruikt als argument
omm niet aanspreekbaar te zijn (02C) (zie figuur 7.5.2). In een constant verschuivende
omgevingg is het moeilijk zelf consequent te zijn. Het niet-consequent zijn is volgens
Veenstraa een reactie op het kwaliteitstekort (type 5). Dat is een belangrijke opmerking,
zoalss zo meteen zal blijken. Over de interventies wordt gezegd dat incrementeel is
gehandeld,, dat effect is behaald, maar moeilijk is aan te geven welk effect aan welke
interventiee toe te schrijven is.

FiguurFiguur 7.5.2 Dynamische analyse GPT (vervolg)

SchipSchip verlaten? Robuustheid getoetst.
Veenstra:: 'We hebben inmiddels de structuur verlaten. Als je terugkijkt vind ik het heel lastig een
oordeell te vellen over wat de waarde van de projectstructuur is geweest. Ik heb de neiging om
tweee cijfers te geven: één voor de waarde die het heeft gehad in het proces, dat cijfer is
beduidendd hoger dan het cijfer voor het feitelijke resultaat en het (de projectstructuur, rvdn) heeft
ookk geen vervolg gekregen want het had te weinig draagvlak.'
ABC:: 'Je vertelde net dat het moeilijk is om vol te houden in deze organisatie. Door de
implementatiee van de projectstructuur stuit je op weerstand en zie je de zwakste schakels naar
bovenn komen (type 1) Dat werpt je terug op jezelf: Hoe ga ik hier mee om? Hoe wil ik leiding
geven?? Hoe duidelijk wil ik zijn? Hoe lang wil ik volhouden? Kies ik voor draagvlak of voor
mijnn eigen lijn? Heb je je niet, door het verlaten van de structuur, gewonnen gegeven? Ben je
dann niet ook 'niet-consequent' geweest?' (participerende rol; dynamische analyse, type 5)
Veenstra:: 'Dat hangt van je tijdsvenster af: slag verloren, oorlog nog niet. Uiteindelijk ondopen
wee de problemen niet. Er komt een nieuwe indeling (een nieuwe projectstructuur, rvdn; OIO))
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enn de vragen komen dan, anders verpakt, weer net zo hard op tafel (leeg begrip). Er is nu wel
draagvlakk voor die structuur (leeg begrip). Maar we gaan dezelfde problemen weer beleven.
Verpaktt in een ander jasje. Men moet gestructureerder en transparanter gaan werken.'(-. .)
ABC:: 'Bart: Hoe kijk jij tegen maatregelen aan welke hebben gewerkt en welke niet in jouw
optiek? ?
Goudblom:: 'Onze eerste maatregel was een gezamenlijke strategie te ontwikkelen om cohesie te
vindenn (02S). Dat was nog voor het ABC-traject. Daar zijn we niet goed uit gekomen. Er lag
well een strategie (OIS) maar daar werd heel verschillend tegen aan gekeken (02S). Voor
sommigee was het niet concreet genoeg. Anderen konden er goed mee leven. Daar hebben we
toenn heel moeizaam een oplossing op gevonden. Het is 'boeiend' te zien dat twee jaar na dato,
inclusieff de vervolgafspraken die we hebben gemaakt, er amper iets mee is gedaan. (...) Als ik
kijkk naar de maatregelen zie ik dat het projectmatig werken moeilijk verloopt (leeg begrip). De
winstt is het bewustzijn dat we vinden dat we voor de prioritaire producten projectplannen
moetenn gaan maken. Dat is toch anders dan toen we begonnen. Toen waren we zover nog niet.'
ABC:: 'Is dat het verschil: de acceptatie van de mensen?
Goudblom:: 'De acceptatie van de noodzaak om gestructureerd en projectmatig te werken.' (leeg
begrip) )
Veenstra:: 'In eerdere fase zijn de projecten als een werkwijze door mij bedacht en over de groep
uitgestortt (OIS/OIO). Daar hebben we na een heleboel gemodder een zekere samenhang aan
overgehouden.. Vervolgens vond de meerderheid van de afdeling dat de indeling niet deugde. De
clusteringg van onderwerpen leunde te veel op de oude bloedgroepen. Daar kun je lang over
discussiëren,, maar je kunt ook zeggen: oké prima, dan gaan we het op een andere manier doen.
Datt heeft tot een voorstel geleid (en niet 'zo moet het') dat op de strategiedag in 2002 is
besproken.. Men is deelgenoot geweest in het proces. Verder heb ik aangegeven dat mijn fantasie
inn ieder geval nu is uitgeput. Ik heb gezegd: 'Als dit het niet is, dan wens ik jullie verder veel
succes.'' Dat soort signalen hebben wel een zekere uitwerking.'
Intermezzo Intermezzo
Breekpuntt bij de invoering van de projectstructuur was de moeilijkheid om tot
kwalitatieff goede projectplannen te komen (door het kwaliteitstekort). Volhouden is
dann het toverwoord, volgens Veenstra. Niet-consequent zijn is een organisatiekenmerk.
Vervolgenss past hij dit adagium zelf niet toe op de projectstructuur binnen de afdeling.
Wellichtt om goede redenen. Omdat de indeling werkelijk niet goed hanteerbaar was
(OIO)) of anderszins. Het laat echter onverlet dat daarmee het kwaliteitstekort (en dus
matigee kwaliteit projectplannen en -uitvoering) niet is geadresseerd, en dus naar
verwachtingg weer zal terugkeren. Deze analyse wordt door alle betrokkenen gedeeld.
Dee vraag die dit vervolgens opwerpt is of Veenstra er dan wel verstandig aan heeft
gedaann om een nieuwe projectstructuur te introduceren? Is het geen onnodig
tijdsverlies?? Is hij gezwicht voor coöpterende krachten in zijn afdeling die de
bedreigendee vraag (naar goede kwaliteit projectplannen) verschuiven naar een veilige
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structuurdiscussies?? Is hier sprake van weerstand waar Veenstra voor is gezwicht? Of
heeftt Veenstra er wél verstandig aan gedaan door zich flexibel (maar duidelijk) op te
stellen,, en heeft hij, zoals hij zelf suggereert, wellicht de slag verloren maar 'de zege
dichterbijj gebracht'? W e zijn hier terecht gekomen in een ambigue situatie...
Vervolg:Vervolg: projectstructuren vergeleken
ABC:: 'Even terug... Als ik het goed begrijp zegje: 'We hebben opnieuw gekozen voor een
projectstructuurr maar voor een andere vorm van clustering?'
Veenstra:: 'Voorheen waren er twaalf projecten met daarin kleinere of grotere onderwerpen. Nu
hebbenn we thema's benoemd, een kleiner aantal en daarbinnen ook weer projecten. De projecten
zijnn volgens mij hetzelfde. Dus op dat niveau verandert er niets. Vragen die we hadden over 'Hoe
runn je zo'n project' en 'Hoe verhoudt het ene project zich ten opzichte van het ander', die
blijvenn volstrekt identiek.'
ABC:: 'Wat is er dan veranderd? De ambitie van de thema's en projecten?'
Veenstra:: 'Het is helder geworden dat we maar een beperkt aantal projecten aankunnen. Er is dus
geprioriteerd.. Verder zijn we die indeling naar bloedgroepen kwijt. En er is een fasering in de
beleidslevenscycluss met verschillende stappen van kennis naar beleid. Dat kan voor sommigen
eenn hulpmiddel zijn om het beter te kunnen plaatsen.' (OIO)
ABC:: (geeft samenvatting en vraagt:) i k zoek naar de verschillen tussen de twee
projectstructuren.. Dat is niet de eis van een helder projectplan met een duidelijke outputformulering?? Is het de ambitie?'
Goudblom:: 'Het is de acceptatie (02), want de ambitie zal nog moeten blijken aan de hand van
dee uitwerkingen in de diverse projecten inclusief de onderlinge samenhang.'
ABC:: 'Maar hoe voorkom je dan datje in hetzelfde drama terecht komt?'
Veenstra:: 'Succes niet verzekerd.'
ABC:: 'Je bedoelt opnieuw 'weestand' en 'confrontatie met het onvermogen'?'
Veenstra:: 'Aan de ene kant heb ik de idee dat we vooruit gaan...'
ABC:: 'Waar zit hem dat dan in?'
Veenstra:: 'We hebben nu draagvlak voor de nieuwe indeling (020). Er is vanuit de afdeling een
werkplann gemaakt (OIS). Het werkplanproces wordt nu veel meer in evenwicht topdown/bottom-upp vormgegeven ( 0 1 0 / 0 2 0 ) . Het praten over capaciteitsinzet en welke
productenn wel en niet geproduceerd gaan worden, is veel meer een gemeenschappelijk proces
(02).. Dat beschouw ik als winstpunten. We moeten het nog wel echt uitvoeren en ik ben heel
benieuwdd hoe het komend jaar verloopt en wat we er materieel aan winnen.'
'Verderr maken we inhoudelijke vorderingen. Medewerkers gaan al doende beter begrijpen wat er
vann hen gevraagd wordt (leeg begrip; 02S). Langzamerhand ontstaat er vertrouwen in mij. Ik
wass voor een heleboel mensen een vreemde figuur met misschien een verborgen agenda (02C).
Eenn aantal mensen heeft inmiddels misschien in de gaten dat ik de onderwerpen een goed hart
toedraag.. Als het op dat niveau klikt kun je het gemakkelijker op andere niveaus ook eens
worden.' '
ABC:: 'Het wantrouwen is wat gesleten...'
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Veenstra:: 'Ja, en verder zijn er ook personele wisselingen (leeg begrip). Als een groep op zekere
hoogtee vers bloed krijgt, is een aantal discussiepunten voor de nieuwkomers not-done (02C). Dat
soortt dingen spelen ook. Maar het ijs is dun... Als je ziet hoe gemakkelijk een medewerker die
projectplannenn moet maken in een afdelingsoverleg roept: in die projectplannen ben ik eigenlijk
niett geïnteresseerd het gaat er toch om dat we inhoudelijk eens gaan kijken wat we nu gaan
doen.. Dan ben je nog niet waar je wezen moet.'
Intermezzo Intermezzo
Veenstraa geeft in een helder betoog aan wat er in de tussentijd is gebeurd en waarom
dee kaarten gunstiger liggen dan in het verleden. Maar uit het betoog wordt niet duidelijkk om welke redenen van de projectstructuur is afgeweken (OIO). We gebruiken
hierr de metafoor van het symptoom (zie hoofdstuk 6). Het probleem is 'kwaliteitstekort'' met als symptoom 'vermijding'. Het kwaliteitstekort wordt zichtbaar door de
invoeringg van een projectstructuur. Dat is de dicterende factor. Vervolgens bestaat de
interventiee uit een aanpassing van deze dicterende factor. De vraag is: is daarmee het
probleemm verholpen of doet alleen het symptoom zich niet meer voor? Is het
kwaliteitstekortt nu adequaat geadresseerd en treedt daardoor geen vermijding meer op?
Off wordt slechts op symptoomniveau geïntervenieerd en moeten we ook de
structuuraanpassingg zien als een vorm van vermijding (niet-consequent gedrag)? Meer
dynamischh gefor-muleerd: is de nieuwe projectstructuur robuust genoeg om bestand te
zijnn tegen de dynamiek van de probleemstructuur?
OpOp zoek naar het verschil in projectstructuur
ABC:: 'Voor mij is nog steeds een vraagstuk: Wat is het verschil met de eerdere structuur. Je geeft
daarr een procesmatig antwoord op (02). Ik snap de impact van de procesaanpak. Je hebt
draagvlakk verkregen. Jouw rol is veranderd. Aan de andere kant: het probleem is het
'kwaliteitstekort'' met 'vermijding' als gevolg. De vraag is dan: Hoe beïnvloedt de nieuwe
projectstructuurr het kwaliteitstekort? Is er anders geprioriteerd? Hoeveel procent van de projecten
iss overgebleven? Is de ambitie veranderd of verlaagd? En zou je iets meer kunnen vertellen over
diee indeling naar de beleidslevenscyclus? Dat puzzelt me nog een beetje.' (onderzoekende rol)
(...) )
Veenstra:: '(...) Als ik het over de duim moet kwantificeren, dan denk ik dat we naar 70% zijn
gegaann van wat er aan volume van projectvoorstellen lag.' (OIS)
ABC:: 'En de ambitie daarin?' (type 1)
Veenstra:: 'Voor de projecten zijn geen andere ambities geformuleerd. Noch bij mij noch bij de
mensen,, denk ik.' (...)
TerugkoppelingTerugkoppeling naar probleem
ABC:: 'Dus de kwantiteit van projecten is afgenomen en de ambities zijn hetzelfde gebleven, voor
watt je overhoudt. In hoeverre gaat dan het professionele en vakinhoudelijk onvermogen, wat we
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dee afgelopen anderhalfjaar geconstateerd hebben, niet opnieuw een rol spelen?' (dynamische
analyse,, type 5)
Veenstra:: 'Dat onvermogen komt weer keihard terug natuurlijk.'
ABC:: 'Ik ga nu even doorvragen: Is het dan wel slim, als je weet dat het onvermogen terug gaat
komen,, om de structuur aan te passen?' (confronteert, participerende rol)
Veenstra:: 'Dat is de vraag: 'Waar ga ik het eerst aan werken en wat komt later.' Die vraag kan ik
nogg steeds niet beantwoorden, dus tot op zekere hoogte doe ik maar wat. Impliciet zit er wel een
volgordee in. Hoewel ik allerlei dingen tegelijk doe, kan ik niet een project runnen als de context
vann het project niet helder is. Ik kan niet een keuze maken uit verschillende projecten en die
uitdunningg van 60-70% maken als ik niet de optelsom van al het werk bekijk en een werkplan
maakk met een capaciteitsinzet op jaarbasis. Vanuit dit soort logica zetje de stappen. Je maakt al
vorderingen,, want je dunt iets uit.'
ABC:: 'Dat is kwantiteit, nog geen kwaliteit.' (problematiseert)
Veenstra:: 'Als ik een probleem heb...'
ABC:: 'Ik denk dat de vooronderstelling die je hanteert is: als ik de kwantiteit (hoeveelheid werk)
minderr maak, krijg ik ruimte voor kwaliteit.' (duidt)
Veenstra:: 'Nou ja, ik krijg iets meer tijd om het kwaliteitstekort te compenseren. Dat is een
simpelee filosofie. Mensen krijgen meer tijd omdat een aantal projecten geschrapt is. O p die
manierr kan met een langzamere snelheid toch een resultaat worden bereikt.' (OIS)
ABC:: 'Tenzij het mechanisme van het vermijden en het bestaande onvermogen sterker is dan de
extraa tijd die nu gewonnen is voor het opbouwen van de professionaliteit. Z o zijn we begonnen
mett de analyse.' (dynamische analyse, terugkoppeling naar probleem)
Veenstra:: 'We hebben gezegd: er is een optelsom van tekorten. Ik kan pas tot de kern
doordringenn als ik een aantal dingen elimineer. Vroeger kon iemand zeggen: 'de ambities waren
tee hoog', 'het aantal projecten was te veel' allemaal redenen waarom ik het werk niet kan
opleveren.. N u is een aantal factoren geëlimineerd en kom j e steeds dichter bij de kern. Als j e dit
werkk niet aankunt, dan komt dat door een kwaliteitstekort. Daar moetje dan consequenties aan
verbinden:: moet zo iemand niet iets anders gaan doen of moet je het niet anders organiseren.
Daarr helpt die indeling in beleidslevenscyclus in.'

WijzigingWijziging takenpakket
ABC:: 'Ik heb uideg nodig hierover...'
Veenstra:: 'Stel dat er mensen zijn die wel over vakinhoudelijke kennis beschikken maar niet over
dee vaardigheid om dat op een moderne manier, netwerkachtig, flexibel, in beleidsmatige dingen
tee vertalen, dan kan ik zo iemand inzetten vooraan in de beleidslevenscyclus in de meer
studieuzere,, inhoudelijke- kennisachtige kant van de zaak. Dan hoeft zo iemand niet het veld in.
Datt kan ik misschien uit zijn takenpakket halen. Het is de vraag of het gaat lukken, maar j e moet
wat.'' ( O I O )
ABC:: 'In feite probeer je het professionele onvermogen te elimineren door type vaardigheden te
verdelenn over de fasen van beleidsontwikkeling.' (OIO)
Goudblom:: '...en zo het werk gestructureerd...'
Veenstra:: 'Ja, maar we zijn nog niet zover...'
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ABC:: '.. .maar je krijgt ook de sterke kanten van de mensen benut in...'
Veenstra:: '.. .maar we zijn nog niet zover dat we per medewerker, en gezamenlijk de conclusie
hebbenn getrokken van daar ben ik wel goed in en daar minder, zet mij dus alsjeblieft niet daarin
maarr daarin. (02) Er zal een reshuffling van mensen moeten plaatsvinden naar vaardigheden
verdeeldd over de beleidslevenscyclus. Daar gaat ook weer eenjaar overheen en ondertussen moet
jee toch ook enige output produceren en niet onderweg gefuseerd raken met een andere afdeling
off verder worden afgeslankt, want dat zijn allemaal mogelijkheden die hier ook nog eens
doorheenn kunnen komen.'
ABC:: 'Wat is nu kritisch in deze herallocatie van mensen? De basisredenering is dat hun
onvermogenn leidt tot vermijding en dat daardoor projecten niet lukken. Dat is toch de
basisredenering?? (terugkoppeling naar probleem)
Goudblom:: 'Aan de ene kant, de andere is: elimineer zoveel factoren dat het bijna onvermijdelijk
wordtt om de kern te ontwijken.'
Veenstra:: 'De kern van de opdracht is dat je een helder beeld hebt van het kwaliteitstekort. Daar
waarr het tekort onaangenaam groot is, dan zal de conclusie voor hen ook onaangenaam zijn. Dat
kann ook vertrek inhouden. (...) Daar staat tegenover dat mensen die voorheen een mengvorm
vann taken hadden, nu beter uit de verf kunnen komen. Daar hoop ik op. Dat is de interne kant
vann de zaak. De andere kant is dat dit proces wel gelijk moet oplopen met het produceren van
voldoendee output op korte termijn. Je kunt wel zeggen ik heb fantastisch de afdeling
georganiseerdd en de mensen uiteindelijk op de plekken gekregen waar ze het best tot hun recht
komenn maar we hebben twee jaar niets uit onze handen laten komen. Dat kan natuurlijk niet.'
Intermezzo Intermezzo
Mett de herverdeling van taken over het beleidsproces, tracht men het kwaliteitstekort
tee beïnvloeden. Niet de nieuwe structuur, maar de wijziging van het takenpakket
(daarin)) is mogelijk een doeltreffend middel om het probleem van het kwaliteitstekort
tee adresseren (zie figuur 7.5.3). Vervolgens is getoetst in welke mate deze herverdeling
vann taken is opgewassen tegen de dynamische krachten van der probleemstructuur, en
mett name het kwaliteitstekort, de vermijdingscultuur en (als nieuw element:) het nietconsequentt zijn in deze context.

Opvallendd is in dit bestek de voorgestelde werkwijze om individuele competenties,
bottom-upbottom-up en collectief over het beleidsproces te verdelen (02). Mogelijke voordelen
daarvann zijn: draagvlak en benutting van inzichten en competenties van medewerkers.
Nadelenn zijn: opnieuw stroperigheid, het veel grotere tijdsbeslag en de mogelijkheid
datt ook de collectieve besluitvorming ten prooi valt aan weerstand (vermijding,
verschuivingg en passiviteit). Opvallend is volgens ons het sterk doorgevoerde
ontwikkelparadigmaa bij Veenstra. Daarop komen we later in de dialoog terug.
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FiguurFiguur 7.5.3 Dynamische analyse GPT (vervolg)

Inn deze dialoog is het 'kwaliteitstekort' als kernprobleem geadresseerd (en geproblematiseerd)) en is de vraag gesteld wat de dynamische samenhang met de overige
probleemelementenn is. Dit noemen we de dynamische probleemstructuur. Inzicht in de
probleemstructuurr maakt het mogelijk met behulp van het model interventiemogelijkhedenn te genereren, veranderstrategieën te concipiëren, e t c . In de vaststelling
vann de probleemstructuur worden lege begrippen gehanteerd en vindt het proces van
verglijdingg plaats. Daarvan is het doel tot 'zinvol spreken' (Lacan, 1960) te komen. Een
volledigee analyse van alle elementen van de probleemstructuur valt echter buiten het
bestekk van deze studie. W e zullen in de verder beschrijving het model toepassen op de
roll van 'kennis in de organisatie' als onderdeel van het kwaliteitstekort. We richten
vanaff dit moment in het gesprek onze blik op de toekomst.
BlikBlik naar de toekomst
ABC:: 'We hebben op een ander moment wel eens gesproken over het belang en de rol van
kenniss voor de directie. Kennis als een strategische competentie van de BWR. Op welke wijze
wordtt strategische kennis gemanaged?' (leeg begrip; S)
Veenstra:: 'Het kennisniveau is een probleem. De vakinhoudelijke tekorten worden op alle
overheidsniveauss zichtbaar. Het accent op de procesbenadering in het verleden was waardevol,
maarr heeft geleid tot verwaarlozing van de inhoud. Daar betalen we nu de prijs voor. De interne
deskundigheidd is beneden peil. Veel overheidsorganisaties drijven op kennis van externen:
onderzoeksbureaus,, consultants. (...) We zullen op dit terrein maatregelen moeten treffen. Maar
latenn we ook beseffen dat vakinhoudelijke kennis maar één is. Je moet het kunnen paren aan je
strategiee en implementatie. Op deze drie punten zul je op minimaal niveau en liefst beter moeten
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functioneren.. Ons kennistekort was een gegeven toen we als de afdeling begonnen. Door
mensenn anders te verdelen over het beleidsproces en nieuwe mensen binnen te halen kun je
proberenn die problemen te optimaliseren.'
ABC:: 'OK. Dat is me duidelijk. Maar er zit nog een stap voor, lijkt mij. Over welke strategische
kenniss en expertise gaat het? Welke inhoudelijke kennis is strategisch voor deze afdeling. O m
welkee strategische beleidscompetenties gaat het? (S) Weet het management dat? Als we daarop
ingaann kunnen we misschien enkele aanbevelingen voor de toekomst formuleren.'
Veenstra:: 'Weet het management het? Nee, niet echt. Je laatje vermoedens doorklinken in wat
opp korte termijn geproduceerd moet worden. Voor de langere termijn zul je met de afdeling
moetenn organiseren dat het een thema van gesprek wordt. Dat zit wel in de nieuwe structuur
ingebakken.'' (...)
ABC:: (samenvattend) 'Dus het kwaliteitstekort heeft een vakinhoudelijk en beleidsmatig aspect.
Dee projectstructuur heeft dit manifest gemaakt. Dat is een procesmatig resultaat. Inhoudelijk is de
kwaliteitt van de projecten nog steeds niet op niveau. Vervolgens is langs participatieve weg een
nieuwee projectstructuur gekozen. De kwantiteit van projecten is wat lager, maar de ambitie van
dezee projecten is niet veranderd. Men krijgt meer tijd voor een opgave. Verder is het
kwaliteitstekortt geadresseerd door taken te verdelen over de beleidscyclus. De toetsvraag is of
dezee maatregelen nu voldoende zijn om te kwaliteitstekort te bestrijden en te voorkomen
vermijdingg opnieuw optreedt.'
Veenstra:: 'Dat weet ik niet. W e werken met een gegeven situatie. Het is niet zo dat ik de
benodigdee kennis en vaardigheden vrij kan gaan werven op de markt. Het is eerder zo dat we de
armoedee binnen de directie moeten verdelen en je hooguit de ergste gevallen buiten de deur
kuntt houden.' (introduceert randvoorwaarde)
Goudblom:: 'Je kunt het tekort niet kwijt spelen en ook niet gemakkelijk de gewenste
vaardighedenn binnen halen. W e moeten het doen met wat we hebben. De vraag is dan: hoe kan
ikk dat bijspijkeren en hoe groot is die bereidheid daartoe, in de vorm van
functioneringsgesprekken,, noem maar op.'

DialoogDialoog met het lege veld (type 7)
ABC:: 'OK. (wijst naar model). Kunnen we niet eens kijken wat we met de lege velden kunnen?
Hoee kan ik die perspectieven inzetten voor het verbeteren van het kennistekort. Misschien zijn
diee velden niet leeg maar hebben we daar interessante ideeën over?'
Goudblom:: "Strategie' is niet goed gevuld, als ik het tableau overzie (OIS). Naast de dingen die
wee nu doen, hoe kunnen dan maatregelen in een andere sfeer daar nog aan bijdragen?'
ABC:: 'Ja precies, wat zijn extra ondersteunende maatregelen?'
Veenstra:: 'Als het gaat om opleidingen en dat soort zaken gaat dan kan ik een betoog houden
overr hoe we daarmee bezig zijn. Maar er zijn maar zelden wonderen verricht op dat vlak.' (OIC)

(...) )
ABC:: 'Wat ik wil is met jou in discussie gaan en zeggen...' (poging tot productieve spanning)
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Veenstra:: '.. .het verhaal was nog niet af.. .als het gaat om de eigen medewerkers is het meer
ontwikkelenn dan iets anders. Je probeert de kennis van anderen te benutten voor jouw club. Bij
dee totstandkomingproces van een nota halen we een derde erbij om te zien of we het kennisgat
kunnenn vullen. Of zoeken samenwerking met andere organisatieonderdelen. Lukt het niet
binnenshuiss dan ga je weer een schil verder, dan ga je met andere overheden zo'n
samenwerkingsverbandd aan.' (02S)
ABC:: 'Dit zijn allemaal ontwikkelvoorbeelden die je geeft.' (confronteert)
Goudblom:: 'Volgens mij het invullen van capaciteit om gaten te vullen niet, dat is een
structuurelement.'' (OIO)
ABC:: OK. Maar kunnen we ook ideeën ontwikkelen vanuit de lege velden, zoals deze (wijst aan
OO IS): 'Wat is onze strategische kennis? Zou ik die kennis kunnen inkopen. Wat is dan mijn
inkoopbeleid?? Wat is ..'
Veenstra:: 'Dat gebeurt wel maar met weinig rendement. Ik schat het rendement van de onderste
OO hoger in (ontwikkelen). Daar leg ik dus het accent op. Als ik bij een externe kennisorganisatie
eenn ingang weet te vinden zal ik die ook benutten.' (02S)
ABC:: 'OK. Dat lijkt me erg nuttig. Maar als ik het nu vanuit een ander paradigma probeer te
toetsenn (Ol), dan vraag ik: Heb je nu voor jezelf gedefinieerd wat die kernkennis is of moet zijn?
Ligtt het ergens vast. Heb je daar een document van? Is het beheersmatig vertaald om ervoor te
zorgenn dat het er ook komt? Ik doel op een meer top-down en planmatig karakter. De vraag
is...' '
Goudblom:: '... wat wij doen is erg impliciet...' (...)
ABC:: 'Mijn vraag is: zou het jullie helpen om het langs deze manier te doen?'
Goudblom:: 'Wij komen van nature niet op elementen die je tot de bovenste O zou kunnen
rekenen.. Wij zoeken het bijna altijd in het incrementele, in het ontwikkelingsgerichte.'
ABC:: 'Dat is dus een prima verklaring van waarom we dus hier (02) zitten. Mijn vraag is: 'Wat
zouu het je brengen, als je daar (Ol) zou gaan zitten?'
Veenstra:: 'Ik zie niet zoveel mogelijkheden in de bovenste O (Ol). Ik stuur iemand naar een
cursus,, voor een deel doen we dat ook...' (OIC)
StroperigheidStroperigheid als kenmerk
Hett is niet verwonderlijk dat, wanneer een leeg veld in het model is geconstateerd, het
grotee moeite kost om dat lege veld onder de aandacht te brengen bij de gesprekspartners.. Soms dat overigens niet het geval. Soms doet het lege veld 'zijn werking' al
doorr op te merken dat er een leeg veld bestaat, zoals bij D O B . De deelnemers raken
nieuwsgierigg naar wat er in dat veld 'verborgen' zou kunnen zitten, wat ze tot nu toe
niett hebben gezien, of krijgen in een flits een idee wat dit zou kunnen zijn (atractor). In
diee zin levert het lege veld ook productieve spanning op. Het motiveert, lokt uit tot
onderzoekk en weten. In andere gevallen is het nodig het lege veld herhaaldelijk onder
dee aandacht te brengen. Het lege veld wordt gepresenteerd, maar wordt als het ware
niett herkend als leeg veld. Het krijgt geen betekenis en dreigt achteloos over te waaien
('Ikk stuur wel eens iemand naar een cursus'). In zulke gevallen kan men iets meer
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persisterenn en trachten door herformuleringen het veld onder de aandacht te krijgen. In
beidee gevallen lijkt het ons echter verstandig het lege veld niet onmiddellijk te duiden.
Bijvoorbeeldd door het veld voor deelnemers in te willen met analyses of interventies
diee daar volgens de veranderaar thuishoren. Dat vermindert immers de spanning en
daarmeee de produc-tiviteit van de interventie (van het lege veld).
Dee consequentie is dat de dialoog een zekere stroperigheid krijgt. Deelnemers vallen
(herhaaldelijk)) terug op eigen routines, of kunnen eenvoudig niet benoemen wat in
hemelsnaamm in die velden moet komen te staan. En stroperigheid leent zich uiteraard
voorr de overdracht van allerlei vormen van weerstand van het cliëntsysteem (zoals
scepsiss of irritatie) en de reacties daarop die de veranderaar bij zichzelf zal bemerken in
dee vorm van tegenoverdracht (De Wolf, 1998). Of de reacties die de lezer tijdens het
lezenn van de dialoog bemerkt. Deze (tegen)overdracht kan als een aspect van de
complexee dynamische dialoog (en van de relatie) worden benoemd (geduid) en
bespreekbaarr worden gemaakt met het doel de communicatie open te houden en de
relatiee te ontwikkelen. Mogelijk gevolg is dat het gesprek een opener en soms meer
'therapeutisch'' karakter zal krijgen. Een alternatief is dat men deze gevoelens niet
benoemdd maar doorwerkt 'in de weerstand' (Berk, 2001; Gabbard, 1994; Van den
Nieuwenhof,, 2002). In dit geval blijven proces- en andere vormen van interventies
achterwegee en wordt de weerstand 'geabsorbeerd' (empathisch tegemoet getreden,
genegeerd,, etc) en meer gewerkt met correctieve ervaring.
DoorwerkenDoorwerken van het lege veld
ABC:: 'OK. Ik ga nog even doorvragen. Je hebt het (de kennisverdeling, rvdn) dus blijkbaar al
well georganiseerd. Wat zijn de strategische kaders voor de kennis die de mensen moet gaan
zoeken?'' (OIS)
Veenstra:: 'Dat vloeit voort uit de nieuwe indeling. Als we voor een bepaald beleidsonderwerp
(geeftt voorbeeld) het beleid moet gaan kantelen en we niet meer vanuit de inhoud moeten
denkenn maar vanuit de gebruikers (geeft voorbeeld), dan kantelt de kennisvraag ook richting de
gebruikers.' '
ABC:: 'Ik blijf nog even doorzeuren. Er zijn nu drie mensen voor drie onderwerpen (geeft
voorbeeld)) aangewezen als kennisexperts. Zij volgen een kennisdomein, vanuit het
gebruikersperspectieff zoals je aangeeft. Vanuitje rol van strateeg zou je deze mensen een leidraad
meee kunnen geven. Bijvoorbeeld: we willen als GPT de beste zijn qua kennis op de volgende
terreinen.. Ze krijgen een missive mee om de zoektocht te kunnen invullen. Een opdracht van de
organisatie:: 'Hierop willen wij ons specialiseren', 'Dit zijn onze kennisdomeinen.' Op een
strategischh niveau.'
Veenstra:: 'Die strategische ambitie komt voort uit de positionering van de afdeling in het totale
veldd en in de beleidslevenscyclus.'
ABC:: 'En wat is nou jouw visie op de rol van kennis in dit geheel?
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Veenstra:: 'Zet de band maar even uit en de rest vanmiddag is gevuld! (...)
'Bartt gaat in 2003 een nota uitbrengen. Dat is een prioritair product. Daarin wordt op strategisch
niveauu geformuleerd wat de functie is van X (het onderwerp) en onze visie erop. Daarin wordt
dee positionering van W B R ten opzichte van andere (spelers) geduid en daar vloeit een
kennisagendaa en een beleidsagenda uit voort. Die nota gaat dit jaar verschijnen en is in
belangrijkee mate bepalend voor wat er intern in de afdeling aan activiteiten op het gebied van
kennis,, onderzoeksactiviteiten en noem maar op ondernomen gaan worden.'
ABC:: 'Je hebt de visie op kennisontwikkeling opgenomen in de vorm van een nota?'
Veenstra:: 'Ja.'
ABC:: 'Oké.'
Veenstra:: 'Bij andere onderwerpen (geeft voorbeelden) beginnen we aan de beleidskant en niet
aann de kenniskant. Kennis is de consequentie van beleid. Maar natuurlijk is het een iteratief
proces.. Soms geefje iemand al een opdracht nog voor er een beleidsvraag is. Die wisselwerking
moetjee niet ontmoedigen natuurlijk.'
Goudblom:: 'De achterliggende strategie is die van vraagsturing. Kennis staat ten dienste van de
instrumenteringg van het beleid. Geen kennis om de kennis.'
ABC:: (terugkoppeling naar het doel) 'Goed over eenjaar heb je die nota. N u even naar de korte
termijn.. Wat is er principieel veranderd ten opzicht van de situatie van vorig jaar. Er is mogelijk
meerr draagvlak, iets minder werklast, duidelijke prioritering, betere verdeling van competenties
overr de beleidslevenscyclus. Dat is allemaal goed geregeld. Maar het probleem is kennistekort. N u
hebbenn we het over de organisatie van essentiële kennis, en dan is het antwoord: over eenjaar
hebb ik die kennis. Dan denk ik...'
Veenstra:: 'Dat zei ik niet. Ik zei: 'Over eenjaar heb ik die nota en daar vloeit onder ander de
kennisopgavee uit voort.' Daarmee heb ik die kennis nog niet. Dan heb ik gedefinieerd wat de
opgavee is.'
Goudblom:: 'En vervolgens kun je die dan weer vanaf 2004 vorm gaan geven.'
ABC:: 'Dan duurt het alleen nog maar langer...'
Veenstra:: 'Jouw vraag is dan: hoe kunnen we op de korte termijn met de mensen die de kennis
diee we ontberen...'
ABC:: 'Ja, omdat het kennistekort en culturele problematiek tot het kernprobleem behoren. En
datt speelt nu.'
Veenstra:: 'Ik kan op de korte termijn niet anders dan incremented met die materie bezig zijn
(02).. Het bewustwordingproces voor de eigen organisatie en de individuele medewerker op een
hogerr plan trekken.' (leeg begrip)
ABC:: 'Wat bedoel j e daar mee? Hoe wil je dat doen? En is het afdoende? Dat is de hamvraag.'
Veenstra:: 'Ik kan niet alles tegelijk. Dat is voortdurend het probleem. Ik heb gekozen voor het
uitbrengenn van die nota. Dat vind ik belangrijker dan individuele werknemers of de afdeling naar
eenn hoger kennisniveau te brengen.'

EnEn doorwerken...
ABC:: 'Ik hanteer een andere logica. Ook omdat je niet alles tegelijk kunt.
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Hett primaire probleem in de kwaliteit van de productie is het kennistekort. Dat hebben we met
elkaarr aan de start gedefinieerd. Ben je dan als manager niet verplicht om de dingen op te pakken
diee je de afgelopen tijd voor de voeten hebben gelopen? Dus: Hoe kan ik ervoor zorgen dat in de
komendee periode, de tijd waarin die nota wordt geschreven en de nieuwe structuur wordt
geïmplementeerd,, de rol van kennis daarin mee te nemen? Daarom vraag ik naar je mitigerende
maatregelenn op het gebied van het kennistekort op de korte termijn.'
Veenstra:: 'Nemen we als voorbeeld de nota. Cruciaal daarin zijn twee of drie mensen van de
afdeling.. Bart als trekker, Herbert en Renee. Herbert is onlangs aan de afdeling toegevoegd. Dat
iss het goede nieuws. Maar hij heeft weinig primaire kennis en niet eerder in een
beleidsorganisatiee gewerkt (OIC). Zowel inhoudelijke als proceskennis moeten ontwikkeld
worden.. W e hebben ontzettend veel moeite voor onszelf te bepalen wat onze rol is, welke kennis
wijj dan zouden moeten hebben, welke we bij anderen verwachten en hoe we dit moeten
organiserenn (OIS). Bart heeft deze kennis wel en mag dus niet te veel tijd aan andere dingen
verliezen.. Maar die nota komt er ook niet als Bart zich terugtrekt en alles van zich afschrijft. Als
hijj daarmee allerlei partijen taken geeft en die zijn geen deelgenoot geweest, dan komen we er
uiteindelijkk niet (02S). Dat heeft veel proceskanten.'
'Reneee heeft wel inhoudelijke kennis, maar op een deelverzameling van het terrein, evenzo dit
geldtt voor haar proceservaring. Op beide terreinen moet ze dus nog worden bijgespijkerd. Wat is
dann de redenering? De nota móet er komen. Als die nota er dit jaar niet komt, dan hoeft het niet
meer.'' (urgentie)
'Overr bepaalde aspecten van het werk doet Herbert langer dan Bart. Maar hij kan wel
onbevangenn naar de dingen kijken, dit consequent volhouden en kan het dus ipso facto veel beter
dann Bart. W e hebben een externe figuur erbij gezet o m ...
Goudblom:: '.. .dingen sneller te laten landen...'
Veenstra:: 'Zo kan Bart een leerproces doormaken (leeg begrip; C). En ook als hij er niet beter
doorr wordt, heeft hij in ieder geval geleerd waar zijn tekorten zitten. Herbert leert zowel van de
inhoud,, oefent met procesmatige vaardigheden en bouwt een netwerk en wordt meer dan
gemiddeldd naar cursussen gestuurd (OIC). Renee wordt op een organische manier ingebed in
eenn team waardoor ze haar werkzaamheden logischer ingepakt ziet in een groter geheel. Daar
ookk niet meer over hoeft te tobben en daar ook weer van leert.' {type 1/3; O C 1 / O C 2 )
ABC:: Met andere woorden: Het proces van het schrijven van de nota is het vehikel om met
elkaarr te leren en tot een kennisstrategie te komen.'
Veenstra:: 'De werkwijze zal zich in de tijd moeten bewijzen. Maar we gaan het nu echt
uitvoeren.. De vorige keer zijn we blijven steken in het stadium van het bespreken maar hebben
hett niet gedaan...'
ABC:: .. .vanwege die weerstand...
Veenstra:: .. .vanwege de weerstand.
ABC:: 'Je merkt dat ik steeds vraag: lost dit het kennistekort op, gaat men nu weer vermijden of
gaann ze nu het leerproces wel aan? Dat is de toetsvraag.'
Veenstra:: 'Ieder van die drie zal af en toe een negatieve ervaring hebben, wat ook nodig is als je
eenn leerproces wilt doormaken. Het zal afhangen van hun kracht en van de mijne of we daar
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samenn uit komen of niet. Als de problematiek te weerbarstig is, dan komen er veel smartelijke
keuzess op onze weg. Het uitbrengen van de nota zal een doel op zich worden. Desnoods van
minderr kwaliteit. Dan brengen we volgend jaar maar weer een vervolgnota uit.'

EnEn doorwerken...
ABC:: 'In dit verband gaat het mij niet om de nota, maar om de visie op kennis in relatie tot het
kwaliteitstekort.. De nota is, zoals je hebt aangeven, een manier, een vehikel om kennis te
verkrijgen.' '
Veenstra:: 'Het leren moet altijd gepaard gaan met een bepaalde productie. Die nota is een vehikel
omm te leren, maar hoort wel bij de minimale productie.' (...)
ABC:: 'Ik zit nog steeds te werken met een hypothese (leeg veld OIS). O p zich zie ik wel voor
mee hoe j e die nota gaat schrijven. Dat is helder. Maar dat is een interactief proces en kostje
enkelee jaren (02S). Daarnaast vraag ik me af wat je aanpalend op dit terrein zou kunnen doen
(wijstt aan OIS). Wat korte termijn effecten heeft. Ik constateer datje steeds de
ontwikkelingsbenaderingg kiest. Hoe zou je kennismanagement kunnen opzetten vanuit een
beheerstructuurr waarin tijd en toeval veel minder een rol speelt dan hier.' (wijst naar 0 2 ) (...)
(gesprekk wijdt uit)
ABC:: 'Zou je niet sterk top-down, met een op beheersing gerichte, veel minder van toeval en
vann politiek afhankelijke aparte lijn kunnen organiseren voor het strategische kennistekort van je
organisatie.. Daar een plan van aanpak op formuleren. Zou het jullie helpen zo'n lijn op te
pakken?? Er zijn een paar vormen genoemd zoals gerichte strategische allianties aangaan, het
benoemenn van kennisinstituten en het aangaan van een leveranciersrelatie.'
Veenstra:: 'Ja dat heeft zin. Wat in ieder geval belangrijk is dat we het explicieter doen. Al die
voorbeeldenn die je noemt, doen we allemaal wel wat aan, maar vooral impliciet. Het is een
makkelijkee quick-win van impliciet naar expliciet. Met kleine stapjes kun je meer dan evenredige
winstt boeken. Als ik het in mijn woorden zeg, van de onderste O van ontwikkelen naar de
bovenstee O van ontwerpen, is dat we bij elk van die ontwikkelingstrajecten aandacht moeten
gevenn aan de beheersmatige onderliggende structuur. Ik denk dat we daar winst kunnen boeken.'
ABC:: 'Waarom gaat het dan? Kun je dat aangeven?
(gesprekk wijdt uit)
ABC:: 'Stel. Jan en Piet zitten aan de voorkant van die beleidsontwikkelingcyclus. Die oriënteren
zichh op een kennisvraagstuk. O p een bepaald moment gaan ze daarin keuzes maken. Dit vlak
(OIS)) zegt: Zou je Jan en Piet kunnen helpen door van te voren een aantal strategische
richtlijnenrichtlijnen mee te geven?'
Goudblom:: 'Mee eens.'
Veenstra:: '... dat hebben we niet.'
ABC:: 'De nota komt tot stand in een complex intern en extern krachtveld. Met een hoge
ambiguïteit:: moeilijke vragen, complexe oplossingen. Het proces van die nota moet in eerste
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instantiee voldoende breed gehouden worden. Tegelijkertijd wil je het goed managen en tempo
houdenn door tijdig te convergeren. Wellicht kan een visie op kennis, al is het maar een heel kort
verhaaltje,, hierbij helpen. Een deel van de problematiek kan je dan misschien voorkomen
doordatjee sneller een convergentie kunt maken.'
DoorbraakDoorbraak van een nieuw perspectief
Veenstra:: 'In ieder geval in de afweging waar je je tijd aan besteed. Zo'n document kost ook tijd.
Diee nota heeft absolute voorrang. We geven altijd beleidsproducten voorrang boven interne
strategischee dingen. Maar er komt een moment dat je het niet vol kunt houden. De noodzaak
vann een intern strategisch document wordt ook steeds hoger. Bij Z (noemt onderwerp) is dat
puntt zo langzamerhand genaderd. Het feit dat we hebben verzuimd een intern document te
makenn waarom we aan (het onderwerp) doen en met welk doel. Dat zorgt ervoor datje, op het
momentt datje een beleidsnota of iets dergelijks moet maken, met je mond vol tanden staat of
veell minder efficiënt werkt omdat je verzuimt hebt het interne kader op te tuigen. Er is er
misschienn nog één die het weet en de rest weet het niet meer. Ik zie die noodzaak en dat er
evenwichtt moet komen tussen beide sporen.' (Doorbraak)
7.5.127.5.12 Samenvatting en conclusies
Inn deze beschrijving van een dialoog is veel aan de orde geweest. Het laat zien welke
rijkdomm en complexiteit relatief eenvoudige veranderingstrajecten zoals het implementerenn van een projectstructuur in zich dragen.
Dee dialoog start met het gemeenschappelijk maken van de complexiteit die bestaat in
dee analyse van een T orde probleem (Isaacs, 1999; Kessels, 1999; De Bruijn e.a., 1999;
Dee Bruijn, 2000). Nadat redelijke consensus is verkregen over de probleemdefinitie,
kann het probleem worden geproblematiseerd. Er worden steeds meer elementen
benoemdd die in die specifieke situatie van toepassing waren en die in eerste instantie
nogg op onduidelijke wijze samenhangen met het probleem. Het model biedt daartoe
dee perspectieven: wat zijn de organisatorische, strategische, culturele aspecten van het
kennistekort.. Vervolgens komt de wijze van samenhang stukje bij beetje in beeld. Er
wordtt geleidelijk aan een complexe probleemstructuur zichtbaar, die wordt opgebouwdd uit eerder gepostuleerde eenvoudige dynamische hypothesen (type 5). Op deze
wijzee wordt de complexe dynamiek zichtbaar gemaakt (type 6) en staat de vraag
centraall of deze dynamiek door de deelnemers aan de dialoog wordt onderscheven als
zijndee 'waar', 'juist' of'waarachtig' (Habermas, 1981). Meer praktisch geformuleerd is
dee vraag of de gepostuleerde probleemstructuur voor de deelnemers van het
veranderteamm plausibel is en of het voldoende aangrijpingspunten biedt voor het
handelenn (Van den Nieuwenhof, 2002). Of het werkt (Chia, 1996).
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Naa de analyse- en diagnosefase kan de complexe dynamische dialoog erop zijn gericht
mogelijkee interventies in de veronderstelde samenhang te positioneren. De vraag
daarbijj is op welke elementen van de probleemstructuur men zich wil richten en met
welkee interventies? Ook hiervoor gebruiken wij ons veranderingsmodel, zodat niet
slechtss de 'routine-elementen' of de 'routine-interventies' van de deelnemers aan de
ordee komen, maar gebruik kan worden gemaakt van een breder arsenaal aan
interventiemogelijkheden.. De koppeling tussen de complexe dynamische analyse en het
verandermodel,, bestaat in deze fase dus eruit dat men meerdere type interventies (S, O,
C,, 0 1 / 0 2 ) postuleert in de dynamische probleemstructuur (met meerdere aangrijpingspunten)) en dat de dialoog zich kan richten op veranderkundige aspecten zoals de
haalbaarheid,, reikwijdte, volgorde, timing, leverage, robuustheid en dergelijke van deze
interventiess in de specifieke context. Dus stapsgewijs:
1.. O p welk onderdeel van de probleemstructuur wil men zich richten en waarom? Wat
zijnn daarbij de veranderkundige afwegingen in de specifieke context zoals impact,
schaal,, haalbaarheid? Zijn meerdere criteria van toepassing of is één criterium
dominant.. Wat zijn alternatieve onderdelen waarop men interventies kan richten?
2.. Wat is het meest interessante systeemperspectief/paradigma of welke combinatie
vann perspectieven/paradigmata voor de benadering van het onderdeel (en
waarom)?? Welke positie in De Taal van Verandering kiest men? Wordt de
complexiteitt van het onderdeel daarmee voldoende belicht? Wordt de
onderliggendee dynamische probleemstructuur voldoende duidelijk?
3.. Welke interventies zijn mogelijk, geredeneerd vanuit de diverse systeemperspectievenn en paradigmata, wat heeft de voorkeur en waarom? (relateer aan de
context)) wat zijn veranderkundige overweging voor deze selectie en vooral:
4.. Is deze interventie robuust genoeg gezien de dynamiek van de probleemstructuur?
Tenslottee is in deze casus een dialoog met het lege veld gevoerd. Het is niet
verwonderlijkk dat zo'n dialoog soms lastig verloopt. Er zit een paradoxaal element in de
vraag:: 'Vertel eens wat je niet weet?' Het benoemen van het perspectief en het
paradigmaa kan als opstapje helpen. De dialoog met het lege veld en de dynamische
dialoogg vragen echter veel van de vermogens en attitude van het veranderteam. Het
verondersteltt onder meer de attitude/het vermogen introspectief te zijn, een bereidheid
omm actief mee te werken, nieuwsgierig te zijn en zichzelf (en de organisatie) te willen
begrijpen,, de bereidheid om te exploreren en te experimenteren en de bereidheid ter
willee van het veranderingsproces iets op te offeren (Sifheos, 1972).
FunctieFunctie van de veranderaar
Vanuitt de Socratische dialoog bezien wordt gevraagd naar een kernbewering (wat is het
probleemm in één zin) om vervolgens de onderliggende uitgangspunten te exploreren en
tee toetsen en tegenstrijdigheden aan het licht te brengen. De taak van de veranderaar is
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ondervragen,, uitlokken, onderzoeken. De plausibiliteit van opvattingen wordt onder de
loepp genomen en nagegaan wordt of iemand 'wel weet wat men beweert te weten'. De
voortdurendee terugkoppeling naar de kernbewering in de dynamische analyse en bij de
introductiee van interventies, is ons inziens kenmerkend voor de Socratische dialoog. En
datt geldt eveneens voor de aandacht voor de ontwikkeling van phronèsis (handelingskennis)) door als toetsvraag te stellen: wat kan ik eraan doen en werkt deze oplossing in
dezee specifieke context? Is het bestand tegen de dynamiek? Doet het recht aan de
complexiteitt van de specifieke situatie? Dat betekent dat de veranderaar erop gericht
moett zijn om een veelheid van detailinformatie aan het oppervlak te krijgen en als taak
heeftt om de waarneming van 'subtiliteiten' te vergroten (perceptuele kennis). Het
beoogdee gevolg is dat men de eigen assumpties begint te onderzoeken (reflective dialogue)
enn gezamenlijk nieuwe standpunten gaat genereren (generative dialogue). De rol van de
veranderaarr in de (ze) dialoog verloopt van een vragende en luisterende rol, naar het
benoemenn van een onderliggende dynamische probleemstructuur, naar een participerendee en ondersteunende rol (zie hoofdstuk 6).
Vanuitt de complexiteit»- en chaostheorie bestaat de functie van de veranderaar er uit
hett veranderteam te 'destabiliseren' en ruimte te scheppen om met complexiteit om te
gaan.. Eenmaal in beweging is het van belang de deelnemers zo lang mogelijk in
dissipatievee toestand te houden. Hoe langer deze toestand voortduurt, hoe meer
dissonantee informatie kan worden toegelaten, hoe rijker de benadering wordt. De
veranderaarr problematiseert daartoe te eenvoudige oplossingen, brengt nieuwe
(conflicterende)) informatie binnen, geeft steun aan (kleine) afwijkende standpunten en
meningenn (weak signals), versterkt (latente) tegenstellingen, laat de informatie
'rondzingen'' zodat iedereen op de hoogte is van gedachten, ideeën en gevoelens die
leven,, vestigt de aandacht op het hier en nu, schetst toekomstscenario's en legt
verbandenn met het verleden. De 'afslag' die in de dialoog werd gemaakt naar het
volhoudenn en 'niet-consequent zijn' als kenmerk van de organisatie, is daar een
voorbeeldd van. Een detailopmerking, een korte bijna achteloze tussenzin in de dialoog
kann grote betekenis krijgen door vervolgens de volle aandacht op te vestigen.
Vanuitt de Lacaniaanse psychoanalyse is het onderzoek er ten eerste op gericht de
verdichtingg en het verglijden van betekenissen zichtbaar te maken en de betekenis van
termenn te relateren aan hun context. Een term als 'kennistekort' heeft geen a-priori
betekenis,, maar krijgt die pas voor de deelnemers in de specifieke context van GPT.
Zodraa de term 'kennistekort' in verband wordt gebracht met andere termen, licht een
anderee betekenis op. Dat wordt duidelijk als 'kennistekort' in verband wordt gebracht
mett 'niet-consequent zijn als organisatiekenmerk'. Dan licht een heel verschillend
betekeniss op: het is niet alleen een probleem van GTP maar van heel B W R ! Bij de
verdichtingg wordt de betekenis gecomprimeerd binnen één kennisdomein, en bestaat
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dee dialoog eruit een verdieping van het (lege) begrip te verkrijgen binnen het kennisdomein. .
Tenn tweede is de veranderaar erop gericht datgene wat niet wordt gezegd (het
onbewuste)) bloot te leggen door gedragingen, gevoelens, gedachten, woorden, te
contrasterenn (ofte confronteren) met wat in zo'n situatie óók gedaan, gevoeld, gedacht,
gezegdd had kunnen worden. Dit wordt werken met omissies genoemd (Van den
Nieuwenhof,, 2002). De socratische uideg hiervan ('Wat zou een wijs man hier doen?')
iss op zich hier een mooie formulering voor, maar heeft als gevaar dat het de asymmetrie
vann de relatie versterkt en de dialoog als een gelijkwaardige gespreksvorm bedreigt.
Daarmeee komt de noodzaak van de actieve, participerende en ondersteunende rol van
dee veranderaar om de hoek kijken. Daarin komt de gemeenschappelijkheid van het
probleemm en de gelijkwaardigheid in de relatie tot uitdrukking, die bij de abstitente
houdingg ontbreekt. ABC geeft bijvoorbeeld aan dat de medewerkers hun kennistekort
niett zouden hoeven te ontkennen, maar dat zij een eventueel kennistekort ook
bespreekbaarr zouden kunnen maken en oplossingen zouden kunnen organiseren. De
veranderaarr kan bijvoorbeeld in de vorm van 'zelfonthullingen' alternatieven suggereren
(Vann den Nieuwenhof, 2002). De correctieve ervaring die daarvan uitgaat heeft volgens
onss een vergelijkbare functie als een dialoog met het lege veld. Immers: er wordt
aangegevenn wat niet is gedaan, gevoeld, gedacht en waar men zelf niet onmiddellijk
(zonderr bemiddeling) aan heeft gedacht. Het verschil is dat de inspanning bij de
correctievee ervaring bij de veranderaar ligt, en bij de dialoog met het lege veld bij de
deelnemerss aan de dialoog.
Derdee punt waaraan we aandacht willen besteden is de ontwikkeling van betekenis
doorr inzicht in relevante onderliggende patronen en de ontwikkeling van het zinvol
spreken.. In een therapeutische setting, maakt de analyticus onbewuste patronen rond
historischh belangrijke personen inzichtelijk (bewust), waardoor de cliënt zich op een
bepaaldd moment van het probleem kan distantiëren (en het kan objectiveren) en vrije
keuzess mogelijk worden. In het geval van een organisatievraagstuk legt de veranderaar
dee onderliggende organisatiedynamiek bloot, waardoor een vergelijkbaar leerproces kan
ontstaan.. Hierdoor ontstaat wat wij eerder 'patroon-doorbrekend inzicht' hebben
genoemdd (hoofdstuk 6). Zinvol spreken ontstaat zodra de probleemanalyse voldoende
rijkdomrijkdom heeft vergaart om een veelheid van probleemelementen en dissonante informatiee te integreren. Tegenover het lege begrip (van vaak één woord, zoals 'kennistekort'),, staat dan een uitgewerkte, getoetste en doorleefde versie van de complexe
dynamischee analyse van de voorheenh onbewuste probleemstructuur. Zoals eerder
aangegevenn dichten wij in dit proces minder waarde toe aan een abstinente houding en
dee regressie van het cliëntsysteem, en meer aan een actieve, empatliische, ondersteunendee houding van de veranderaar (luisteren, benoemen van patronen,
participeren,, ondersteunen). 'Vriendelijk maar stevig' zoals Davenloo (1978) het noemt.
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Hett patroondoorbrekend inzicht hebben we verdeeld in twee varianten: die van de
'correctievee ervaring' en het 'doorbreken van inzicht'. Als voorbeeld van correctieve
ervaringg hebben we FB beschreven waar door de geleidelijke introductie van heldere
regelss en structuren (i.e. ontwerpinterventies) in een cultuur waar alles op zijn beloop
werdd gelaten en slagvaardigheid van de organisatie door de te ver doorgevoerde
inspraakcultuurr nagenoeg was verdwenen, men stapje voor stapje weer greep begon te
krijgenn op de eigen organisatie. Het patrondoorbrekend inzicht verwijst naar het
toestaann van dissonante informatie, het verkeren in dissipatieve toestand, waardoor na
verloopp van tijd op macroniveau een ordening in de chaos te ontdekken valt (zoals bij
Vergoott en bij Veenstra).
Tenslottee kan de met behulp van de psychoanalyse 'weerstand' worden herkend, om,
omm met Habermas te spreken, het 'waarachtig spreken' te toetsen. Op zich is er niets
miss met het gebruik van weerstand. Maar zodra weerstand met een hoge frequentie en
intensiteitt voorkomt, wordt de flexibiliteit van mensen of culturen beperkt en ontstaan
vaste,, soms zelfs rigide karakter- of cultuurpatronen. Z o is de vermijding van GTP geen
(adequatee of inadequate) keuze, maar onbewust verlopend, zich herhalend gedrag.
Indienn sprake is van het emotioneel doorwerken van affectief geladen historische
patronenn zal er meer sprake van weerstand zijn (zie de casus van D O B met de de
positiee van de chef bedrijfsbureau). Maar ook in andere gevallen heeft het doorwerken
enn verkrijgen van inzicht in de probleemstructuur emotionele betekenis waaraan
weerstandd is gekoppeld en bepaalt de kwaliteit van de werkrelatie de mate van
exploratiee van de probleemstructuur. Een dialoog is de kwaliteit van de werkrelatie, zo
hebbenn we beweerd. En beperkingen in de relatie zijn in vrijwel alle gevallen affectief
gekleurd.. Het aangaan van de relatie bestaat uit het zich onderwerpen aan de taal van
dee ander. Daarvoor is het nodig de ander te zien als Ander: re-specteren. Het model
kann op dit vlak patroondoorbrekend werken door het aanreiken van De Taal van
Verandering.. Daarin kunnen gehanteerde paradigmata en systeemperspectieven worden
herkend.. Het maakt de positie van de spreker in de Taal van Verandering zichtbaar,
evenalss de mogelijkheden om andere posities te betreden. Zo kan men tot dialoog, tot
eenn relatie komen, indien, en alleen dan, men zich onderwerpt aan de Taal van de
Ander. .

7.66 Samenvatting en conclusies
Inn het eerste hoofdstuk hebben we een aantal kanttekeningen geplaatst bij het
ontwerpgerichtee veranderingsmodel van Cozijnsen & Vrakking (1992). We hebben
gesteldd dat het concipiëren van veranderingsprocessen in dit model statisch en nagenoeg
contexdooss plaatsvinden, de inhoud vooral wordt bepaald door het (beperkte)
perspectieff van de veranderaar en dat de veranderaar een expertrol inneemt. Daar is in
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dezee studie een model tegenover geplaatst dat streeft naar subtiel contingente kennis,
doorr het problematiseren en vervlechten van wetenschappelijke algoritmen en
heuristiekenn met de ervaring en vuistregels (organisatiegebonden heuristieken) van het
cliëntsysteem,, maar ook door het goed waarnemen van de werkelijkheid of beter
gezegd:: ook datgene waarnemen dat niet binnen het verwachtingspatroon of buiten het
eigenn referentiekader valt en dus per definitie door de ander wordt opgemerkt en als
complexiteitt in de relatie tot uitdrukking komt. Als er één conclusie getrokken kan
wordenn uit de cases, dan is het dat veranderstrategieën niet tot stand komen op basis
vann het vervlechten en toepassen van wetenschappelijke kennis en kennis van de
organisatiecontextt alleen, maar dat de ruis, de anomalieën, de uitzonderingen, de
dissonantiess en andere vormen van perceptuele kennis in het co-creatieproces van
veranderingen,, de cruciale invulling, aanvulling en correctie vormen van en op de
algemenee wetmatigheden van de beide andere kennisdomeinen (zie figuur 8.1.1). De
roll van het sensitizing device is er evenzeer is gelegen gevoelig te worden voor het
belangg van perceptuele kennis en de spontane dynamiek in het ene, specifieke
veranderingsprocess (n=l).
Latenn we eens kijken welke onderzoeksdoelstellingen wij in het eerste hoofdstuk hebben
geformuleerd,, en hoe we daar nu tegenaan kijken. W e zullen deze doelstellingen één
voorr één behandelen, waarna we overgaan op een aantal procesobservaties uit dit
hoofdstuk.. Daarna geven we in hoofdstuk acht een slotbeschouwing, conclusies, enkele
twijfelss en aanbevelingen.
0ZD10ZD1 Het eerste onderzoeksdoel van deze studie is tot een methode voor onderling
vergelijkbarevergelijkbare organisatiediagnose te komen.
Uitgangspuntt van het model van Cozijnsen & Vrakking (1992) is dat een
organisatiediagnosee 'waar' kan zijn (Ganzevoort, 1999; Guba & Lincoln, 1989;
Habermas,, 1981). Zoals de exacte wetenschappen wetten en 'waarheden' kunnen
produceren,, zo kan ook de organisatieveranderkunde tot algemene wetmatigheden
komen,, tot algoritmen en zware heuristieken die in alle gevallen toepasbaar zijn (Van
Aken,, 1994). Daar hebben wij in deze studie een diametraal standpunt tegenover
gesteld,, namelijk dat interventies (diagnoses, plannen, strategieën) altijd subjectief zijn,
wantt gevat in een eigen taal (discours) waardoor de interventie wordt bepaald. In elk
discourss richt men zich op bepaalde aspecten van het veranderproces en daarmee
wordenn andere betekenissen uitgesloten. Deze talen van verandering hebben we
beschrevenn als dubbel geordende systeemperspectieven en (daarbinnen) het perspectief
vann organisaties als geheel van sociale processen, en laten zien dat elk perspectief niet
alleenn wetenschappelijke en cognitieve begrenzingen heeft (die zijn gelegen in de
inkaderingg van het onderzoeksdomein), maar ook leidt tot begrensde, eigenstandige
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praktijkenn en werkelijkheidconstructies in de veranderingspraktijk. In deze
werkelijkheidsconstructiess worden andere werkelijkheidsconstructies en interventies
uitgeslotenn en wordt de rijkdom (de complexiteit) van de probleembenadering tekort
gedaann (principe van de vereiste complexiteit). Anders dan sommige sociaal
constructionisten,, trekken wij hieruit niet de conclusie dat algemene wetmatigheden
duss afgeschreven dienen te worden, en dat in de organisatie iedereen eindeloos over
allee aspecten van verandering kan meepraten (anything goes), maar dat de grove
heuristiekenn uit de wetenschap en organisatiepraktijk een vertaalslag een toetsing
verdienenn in hun toepassing op het specifieke geval. Dit hebben wij 'subtiele
contingentie'' genoemd. De veelzijdige benadering van organisatievraagstukken door
diversee perspectieven en klanken toe te laten (polyfonie) is voor ons geen doel op zich,
maarr een middel om de complexiteit van het veranderingsproces tegemoet te treden.
Onss model is erop gericht om die vertaalslag van polyfone wetmatigheden mogelijk te
makenn (te faciliteren), de dialoog en met name de productieve spanning daarin zijn
eropp gericht de veelzijdigheid te richten en te scherpen aan de waarde ervan voor het ene
(unieke)) geval (n=l). In die zin hebben we onszelf pragmatisch genoemd (Störig,
1972). .

OZD2OZD2 Het tweede onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren op welke wijze de
organisatieveranderaarorganisatieveranderaar recente organisatiekundige kennis en principes
toepassen. toepassen.
Dee assumptie dat organisatieveranderaars, die, zoals we in het eerste hoofdstuk hebben
aangegeven,, moeten beschikken over organisatiekundige en veranderkundige kennis,
dezee kennis in hun ééntje zouden kunnen vergaren, is naïef. W e mogen er vanuit gaan
datt Cozijnsen & Vrakking dit dus niet bedoelden. De consequentie die wij hieraan
verbindenn is dat complexe, dynamische en integrale veranderingen in teams dienen
plaatss te vinden. Niet alleen omdat teams meer weten dan een enkeling, of omdat in
teamss de macht op een juiste wijze kan worden gerepresenteerd. Teams zijn nodig
omdatt de complexiteit van het verandervraagstuk juist ontstaat in het verschil van
perceptiess van teamleden. De complexiteit van het verandervraagstuk komt tot
uitdrukkingg in het verschil in percepties. Het verschil nodigt uit, bevraagt, leidt tot
verderr onderzoek en verdieping. Daarmee kan de vraag: 'hoe kan de veranderaar de
kenniss bijhouden en toepassen', worden beantwoord met 'door het organiseren van
verschillen'.. Complexiteit komt tot uitdrukking in de relatie. De consequentie daarvan
iss dat het veranderingsproces zich dus in belangrijke mate afspeelt binnen de grenzen
(beterr nog: beperkingen) van de relatie. Beperkingen in de relatie, beperken de
complexiteitt en daarmee de (rijkdom) van de benadering van het veranderingsproces.
Alss verandering aan de orde is, is de relatie en met name de beperking van de relatie
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aann de orde. Daaruit volgt de tweede conclusie: de veranderaar kan organisatiekundige
kenniss en principes bijhouden door te investeren in de relatie. Verandering is een
discursiefdiscursiefproces. Door zich te verdiepen in de dialoog (als methode) en door concreet tijd
enn aandacht te investeren in een dialoog met de ander en zich te onderwerpen aan de
taall van de ander komen de verschillen (ten opzichte van de eigen taal) aan de orde en
kunnenn zij dienen als uitgangspunt voor het veranderingsproces. Dit hebben wij
uitgewerktt door de aandacht voor productieve spanning in de dialoog.
OZD3OZD3 Het derde onderzoeksdoel van deze studie is een model te ontwikkelen waarin anderen
dandan de veranderaar een rol kunnen spelen bij organisatiediagnose en -verandering.
Anderenn kunnen dus niet alleen een rol spelen in 2' orde veranderprocessen, anderen
moetenmoeten een rol spelen (zie OZD 2). Een verandering is een discursief proces van cocreatie.. Het concipiëren van een verandering is een handeling met betekenis voor en
mett betrekking op een ander. Verandering kan nooit in een sociaal vacuüm plaatsvinden.. Verandering is de relatie, niet in de laatste plaats omdat de
organisatieveranderingg een (mentale, fysieke, sociale, etc) afhankelijkheid veronderstelt
vann de ander. Verandering is geen creatie, maar co-creatie (Wierdsma, 1999). Anderen
zullenn zich de verandering eigen moeten maken, niet alleen als een kwestie van
kennisoverdrachtt of een kwestie van acceptatie, maar veel fundamenteler, omdat
veranderingg slechts ontstaat als de ander zich aangesproken, zich bewogen voelt om de
complexiteitt tot uitdrukking te brengen. Bij een lage kwaliteit van de relatie wordt de
anderr instrumenteel ingeschakeld: de ander moet uitvoeren wat de één heeft bedacht
enn deze overdracht gaat dit ten koste van de complexiteit van de vraagstelling. In onze
optiekk is de essentie daarvan dat de eenzijdige relatie (het eenrichtingsverkeer) de
complexiteitt van het veranderingsvraagstuk ontkent. De vreemde verwarring die dit
alomm heeft gecreëerd is dat veranderingen volledig collectief vormgegeven zouden
moetenn worden. Dat is verwonderlijk omdat daarmee de complexiteit, de kwaliteit van
dee relatie en het handelingsperspectief als secundaire criteria opgevat dreigen te worden.
Inn veel gevallen is de kwaliteit van de relatie in groepen juist lager is en komt dit dus
nietniet ten goede komt aan het principe van de vereiste complexiteit. Als we dus niet de
participatiee an sich, maar de vereiste complexiteit als uitgangspunt nemen, dan is het
denkbaarr dat de complexiteit van een vraagstuk beter tot z'n recht kan komen in een
beperkterr gezelschap waarin een dialoog (en relatie) mogelijk is, dan in een groot
gezelschapp waarin de relatie beperkt is en geen dialoog mogelijk is. Dat is niet zozeer
eenn elitair standpunt, maar een pragmatisch standpunt. Communicatie en werkelijkheidsconstructiee zijn twee kanten van één en dezelfde medaille, maar in
veranderingsprocessenn dienen verschillen in werkelijkheidsconstructies wel onderkend
(enn productief) te worden. Als participatieve benaderingen niet leiden tot erkenning
vann het verschil, voegt dit niets toe aan de complexiteit en de vormgeving van
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complexee veranderingsproces. Dan leidt het eerder tot verlamming. We zien op dit
puntt in de cases drie figuren. De eerste is dat het verschil niet onderkend wordt.
Daarmeee wordt de complexiteit van het vraagstuk ontkend. Tweede figuur is dat de
relatierelatie ontkend wordt, de ander ziet het fout, verkeerd, is dom, etcetera. Dit zien we in
dee wijze waarop De Kerk wordt benaderd in de GVZ casus. De ander wordt niet
gerespecteerd.. En de derde figuur is dat de diversiteit aan opvattingen als doel en niet
alss middel wordt gezien, kortom niet wordt gerelateerd aan het verkrijgen van praktische
kenniskennis in een specifiek geval, maar dat verschil blijft functioneren op het niveau van
algemenee verschillen en het niet komt tot handelingskennis (phronèsis). De verplichting
tott toetsing en aanscherping aan het ene geval ontbreekt (zie O Z D 1). Dat zien we in
dee dialoog van D O B waarin de verschillende visies op de missie, het motto en de
strategiee niet worden gekoppeld aan een perfoamtief perspectief zoals keuze in het
vormgevenn van het veranderingsproces van DOB, maar als een algemene (contextloze)
discussiee wordt gevoerd.

OZD4OZD4 Het vierde onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren wat de rol van een
verandermodelverandermodel kan zijn bij afwegingen over de scope en methodiek van interventies (z
diagnose)diagnose) bij complexe veranderingsprocessen.
Hett verandermodel zoals wij dat hebben ontwikkeld, zegt in feite niets over de scope.
Err zijn, naar ons idee, geen wetmatigheden aan te geven over de scope en methodiek
vann interventies, en waar dat wel het geval is, zijn het grove heuristieken die mogelijk
vann toepassing zijn op een specifiek geval, maar dan nooit a-priori, zoals we eerder
schreven,, maar pas na 'toetsing' op basis van contextgebonden en perceptuele kennis.
Eenn grove heuristiek is bijvoorbeeld dat de schaal van verandering de impact bepaalt.
Off dat ontwerpinterventies sneller zijn. Of dat in crisis centralisatie nodig is. Maar op
zulkee regels zijn vele uitzonderingen of complicaties te bedenken, wat misschien niet de
algemenee geldigheid van de regel betrekkelijk maakt, maar wel de bruikbaarheid voor
hett ene geval opnieuw ter discussie stelt. De bepaling van de scope en methodiek van
interventiess komen tot stand in relatie tot een context. Deze worden niet-lineair
beïnvloedd door factoren als de bereidwilligheid van organisatieleden, het veranderverleden,, de kwaliteit van het management, de hoeveelheid geld die men te besteden
heeft,, etc. De scope van de verandering is, net als vele andere aspecten van het
veranderingsproces,, uiteindelijk altijd een keuze (-proces). Ten tweede hebben we
geconstateerdd dat het model in principe toepasbaar is op diverse schaalniveaus. In het
gevall van de provincie Noord-Geveland hebben we het model toegepast als diagnoseinstrumentt voor het ontleden van de veranderhistorie, als middel om een
veranderstrategiee en veranderplan te concipiëren, voor de analyse van de status-quo bij
dee afdeling Bijzondere Zaken, bij het analyseren van de problematiek van het
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Accountmanagement,, voor de vormgeving van een specifieke veranderingsinterventie
(eenn werkconferentie), bij de analyse van subresultaten van deze werkconferentie, en als
instrumentt om in die context de strekking te kunnen duiden van een zin, zinsnede of
vann een woord (zoals 'prioriteren' of'doelen stellen'). Qua type interventies hebben we
gezegdd dat het model (de toepassing ervan) paradigmatisch vrij moet zijn. Het feit dat
eenn dialoogvorm gekozen wordt voor de vormgeving van een interventie, wil niet
zeggenn dat in de veranderingsstrategie een leerprocessenbenadering wordt nagestreefd
off ontwerpinterventies uitgesloten zouden zijn. Na een dialoog kan men besluiten tot
hett saneren van een afdeling, met de meest 'harde' consequenties die maar denkbaar
zijn,, mocht men daartoe willen besluiten.
OZD5OZD5 Het vijfde onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren of het creëren en hanteren
vanvan productieve spanning tussen verschillende opvattingen van betrokkenen (over veranderdoelen en
andereandere onderwerpen) profijtelijker kan zijn dan het (zoeken naar en) toepassen van universele
criteria. criteria.
W ee wijzen de idee van universele criteria niet af, maar zien deze criteria als een gevolg
vann generalisaties, die altijd getoetst dienen te worden aan het ene specifieke geval
(n=l).. De casus van B W R is daarvan een goed voorbeeld, maar ook GVZ. In het
veranderingstrajectt van B W R waren de veranderdoelstellingen van vijf afdelingen
nagenoegg gelijk. Als problemen werden genoemd: een onevenredige verdeling van de
werklast,, het gebrek aan transparantie van primaire processen, gebrek aan sturing en
dergelijke.. Op grond van een andere interventiemethodiek en wat we de 'eigen
veranderdynamiek'' van de afdeling hebben genoemd, de spontane processen die zich
gaandewegg ontvouwen binnen de verschillende afdelingen,
hebben
de
veranderingsprocessenn een volstrek divers verloop gekregen en tot heel verschillende
resultatenn geleid. Ons standpunt is dat een scherp oog voor de subtiliteit van het ene
geval,, de rijkdom van het discursieve veranderproces ten goede komt. W e willen ons
modell toepassen als een sensitizing device. Universele organisatieveranderkundige
principess en praktijken (zoals die worden bedoeld door Cozijnsen & Vrakking), bieden
inn de meeste gevallen onvoldoende handvatten voor het ontrafelen van de complexiteit
enn dynamiek van de veranderpraknjk. Daarvoor zijn ze te algemeen, te veeltallig en
tegenstrijdig,, zo hebben we geconstateerd (cfr. hoofdstuk 6). In de GVZ-case is
gekozenn voor een ontwerpbenadering voor de outsourcing van het onderhoudsbedrijf.
Dezee problematiek vraagt om snelheid, duidelijke structuren en grote lijnen. O f zoals
eenn ABC-collega het verwoordt: 'Het betreft (...) een radicale ommezwaai in een
operationelee omgeving. Daarin is het denken in structuren beter toepasbaar dan een
politiekee analyse.' Het punt is echter dat met deze ontwerpkeuze andere criteria (te
snel)) zijn uitgesloten. Het is het gemis van de vervlechting van de ontwikkelingsbenaderingg geweest dat men als het tekort van het veranderingtraject definieert: 'Ik
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constateerr dat we in elk geval te laat zijn begonnen met het hanteren van het
ontwikkelparadigma.. Ik snap het nu ook beter. Of ik het zelf zou kunnen hanteren is
verss twee. Maar dat hoeft misschien ook niet. Die expertise kun je ook inhuren.' De
conclusiee die we hieruit kunnen trekken is dat zulke 'universele principes' (indien
voorradig)) aan een vergelijking (met alternatieve perspectieven) onderworpen dienen te
worden,, dat dilemma's daarbij eerder regel dan uitzondering zijn en dat productieve
spanningg in de dialoog de contextspecifieke consequenties kan blootleggen. Vandaar dat
wee ons achter de auteurs schareb die van mening zijn dat de dialoog niet gericht mag
zijnn op een compromis (Schein, 1993; Steyaert, 2001; Isaacs, 1999), en wij een cruciale
roll toekennen aan het toestaan en de uitbouw van twijfel. Tweede punt is dat we
onderscheidd willen maken tussen twee vormen van complexiteit. De eerste willen we
grovee complexiteit noemen. Dat is aan de orde als bij het ontwerp van een
reorganisatieprocess in de dialoog met mijn ABC-collega verschillen in opvattingen
ontstaann tussen grove contingenties. Of als D O B probeert vanuit een algemene
redeneringg de beste volgorde te vinden voor een implementatievraag. Daarnaast is er
subtielee complexiteit, waarmee we de complexiteit bedoelen die ontstaat uit de
waarnemingg van uitzonderingen en details in het specifieke geval. Grove complexiteit is
algemeen,, wetmatig, lineair, mechanisch en universeel. Subtiele complexiteit actueel,
perceptueel,, niet-lineair, dynamisch en contextueel (zie figuur 8.1.1).
OZD6OZD6 Het zesde onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren of er een andere, meer
productieveproductieve benadering dan het kopiëren van succesfactoren mogelijk is.
Onzee zoektocht was erop gericht het begrip productieve spanning in een dialoog te
explorerenn en te beschrijven. Daarin hebben we een aantal doelstellingen proberen te
bereiken.. Ten eerste worden dialogen wel vaak genoemd als veranderingsmethode,
maarr voor zover bekend niet aan een onderzoek onderworpen en worden (voor zover
bekend)) veranderingen niet in de literatuur als discursief proces beschreven. Ten
aanzienn van het begrip productieve spanning dat we hebben ondeend aan Mastenbroek
(1992)) hebben we bijvoorbeeld gezegd dat het niet actionable is (Argyris, 2000). Het
geeftt niet aan hoe men het kan toepassen in een veranderingsproces. Het is nog te zeer
eenn black box (een apori of deus ex machina) waarvan de illustratie op het vakgebied van
organisatieveranderingg voor zover ons bekend ontbreekt. Ten tweede hebben we een
verandermodell willen ontwikkelen dat deelnemers gevoelig maakt voor subtiele
dynamiekk van veranderingsprocessen en veranderingen niet alleen vanuit algemene
wetmatighedenn benaderd. We zijn daarbij uitgegaan van de Routine-professional
(Weggeman,, 1995) die zich niet bewust is van de consequenties dat zijn of haar
waarnemingg van de werkelijkheid de probleemanalyse bepaalt en niet vice versa. Het
gevolgg daarvan is dat een veranderaar (of het team) zich bewust dient te worden van de
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eigenn mentale kaders en deze mede als onderwerp van de dialoog dienen te nemen in
hett veranderproces. Dit proces van bewustwording is door ons benaderd vanuit het
sprekenn (de taal van verandering) van de deelnemer in het veranderkunidge discours.
Dee veranderaar dient zich bewust te worden van de taal (het discours) waarin hij of zij
veranderingenn plaatst. En als we ervan uitgaan dat betekenis slechts mogelijk is in een
relatiee (en niet als positieve term) dat kan de veranderaar zich de consequenties van het
mentalee kader pas bewust worden door de vergelijking met een ander metaal kader.
Hett overzicht van mentale kaders, het discours van organisatieverandering, hebben we
Dee Taal van Verandering genoemd. De productieve spanning beoogt een
bewustwordingg van het spreken in De Taal van Verandering. De metafoor
comprimeertt een reeks van benaderingen, concepten, theorieën en dergelijke tot een
samengebaldd overeenkomstig geheel: De School, De Visie. In de metonymia verwijst
hett onderdeel naar een geheel, zoals laarzen, honden, paarden en geweren te samen
naarr De Jacht verwijzen. Met deze linguïstische analogie, gebaseerd op de opvatting van
Lacann (1966) en De Saussure (1916), beschouwen we een organisatieprobleem als een
symptoom,, waaronder een onbekende probleemstructuur verborgen gaat. De
deconstructiee van de metafoor bestaat eruit het 'lege begrip' te problematiseren door
hett uiteen te rafelen op zoek naar het net van onderliggende betekenis(sen). Door de
metonymiaa verwijst de ene positie in De Taal van Verandering naar andere en ontstaat
dee verglijding van betekenissen in het proces van betekenisgeving van een
veranderingsprocess (dus bij diagnosestelling, plan van aanpak, etc). Naar ons idee is met
namee dit proces van uiteenrafelen en voortdurende verschuivingen, waarin de
complexiteitt van de onderliggende structuur (betekenis) tot uitdrukking komt en wat
dee rijkdom van een probleembenadering bepaalt. Als die rijkdom toepasbaar kan
wordenn gemaakt in de vorm van toepasbare handelingskennis voor het ene geval, is de
spanningg productief.
Tenn derde denken wij dat veranderaars hun mentale referentiekaders niet zonder slag of
stoott zullen opgeven. Dat blijkt uit verschillende cases in deze studie waarin men
moeitee heeft om het eigen paradigma te herkennen of aan de orde te stellen. Voor
GVZ,, D O B en BZ was dat met name het ontwerpparadigma, voor GTP (Veenstra,
Goudblom)) was dat het ontwikkelparadigma. Deze kaders zijn soms zo impliciet en zo
bepalendd dat we ergens hebben geconstateerd dat 'Admiraal andere dingen zegt dan hij
weett en bedoelt, maar hetgeen hij weet en bedoelt niet kan zeggen omdat hij zich het
ontwerpparadigmaa rüet bewust is'. Dat betekent dat de deconstructie van het discours
inn zekere mate de deconstructie van het subject inhoudt, en dat op dit deconstructieprocess psychologische (beter gezegd: psychotherapeutische) principes van toepassing
zijnn (bijvoorbeeld ten aanzien van duiding clarificaties, confrontaties, etc).
Tenn vierde denken wij dat veranderaars van unieke, complexe en dynamische
veranderingenn bescheidener zouden moeten zijn, vanwege de geringere directe

DEE TAAL VAN VERANDERING

toepasbaarheidd van algemene wetmatigheden, het hogere hypothetische karakter en de
korteree halfwaardetijd van interventies. Toetsing en problematisering van interventies
opp hun veronderstelde algemene en duurzame karakter is daarom zeer nodig.
OZD7OZD7 Het zevende onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren wat de mogelijkheden
zijnzijn om maatwerk te bieden voor met name niet-routinematige (unieke complexe en dynamische)
vraagstukken. vraagstukken.
Bijj niet-routinematige vraagstukken is het van belang zich te realiseren dat algemene
wetmatigee kennis dient te worden getoetst aan de context van de verandering (grove
complexiteit)) en dat men zich rekenschap dient te geven van uitzonderingen in de
situatiee en subtiele details (subtiele complexiteit). Het model heeft tot doel algemene
heuristiekenn uit de veranderkunde en organisatiekunde te vervlechten met algemene
organisatiegebondenn kennis en een confrontatie te organiseren met de perceptuele
kenniss van het unieke geval. Uit deze confrontatie ontstaat handelingskennis
(phronèsis).. De waarneming van het unieke geval is echter ook aan mentale kaders
gebondenn die bestaan uit en worden gevormd uit taal. Lacan gaat hierin zover dat hij
hett bestaan van een ontologisch subject ontkent (het is een manque d'etre). Wij willen
onss niet vertillen aan ontologische discussies over 'het subject' maar zijn er wel (met
Lacan)) van uitgegaan dat de identiteit van het subject ondeend is aan het discours
waarinn het acteert. Dat geldt ipso facto ook voor de deelnemers aan het
veranderingsproces.. Hun spreken over veranderingen is gepositioneerd in De Taal van
Verandering.. Het denken en doel wordt door het discours bepaald. Ons doel is dat zij
diee positie leren kennen en zich als subject of als team leren bewegen in De Taal van
Verandering.. Dat kan alleen op grond van een ander discours, voegen Berns, IJseling &
Moyaertt (1981) daaraan toe. Dit discours is in onze optiek de discours van de dialoog
waarvann we drie functies hebben onderkend, zeven typen hebben onderscheiden en
driee vormen hebben toegepast. Waarheid, juistheid en waarachtigheid zijn de centrale
thema'ss van het discours (Habermas, 1981). W e hebben deze begrippen vertaald in een
falsifiërende,, dialectische en reflectief-generatieve functie van de dialoog. De ordening
inn type dialogen is aangebracht om de beweging van een spreker in De Taal van
Veranderingg in het gesprek zichtbaar te maken, en te onderzoeken of er kenmerken
aann bepaalde bewegingen zijn verbonden. Daarin zijn we niet veel verder gekomen dan
eerderee vermoedens dat dialogen waarin paradigmata aan de orde zijn en complexe
dynamischee dialogen moeizamer verlopen dan andere dialogen en dat de kwaliteit van
dee relatie van invloed is. Wat we wel hebben ontdekt is dat eenvoudige dialoogvormen
ookk productief kunnen zijn, een opbouw in toenemende complexiteit van dialogen
mogelijkk is en dat de productiviteit gekoppeld is aan de kwaliteit van de relatie en
waaromwaarom dat zo is. Een aantal inzichten is beschreven. Over de vormen van dialogen en
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dee theoretische achtergronden hebben we gezegd dat ze zeer veel overeenkomsten
vertonenn en ook complementair aan elkaar zijn. De moderne dialoogvorm als
erkenningg van de ander, de psychoanalyse als methode om de ontstaansgeschiedenis en
dynamiekk van de probleemstructuur te verkennen en de complexiteitsopvatting over de
benaderingg van subtiel complexiteit in relatie tot algemene wetmatigheden. Samengevat
hebbenn we in de dialoog technieken gebruikt die op de volgende noemers zijn samen
tee vatten:
-- Radicaliseren: het uitvergoten van en waarde toekennen aan details
Voorbeeld:: de term 'volhouden' in het gesprek met Veenstra en Goudblom.
Volhoudenn wordt slechts als een tussenregel vermeld, maar leidt na voldoende aandacht
tott zeer veel en belangrijke additionele informatie.
-- Clarificeren: Aangeven welke positie wordt ingenomen of waarin het verschil tussen
positiess bestaat. Bijvoorbeeld waar Veenstra en Goudblom wordt gevraagd vanuit de
ontwerpbenadringg een aanpak voor strategische kennis te ontwikkelen.
-- Problematiseren: het ondervragen van de noodzaak en twijfel
Bijvoorbeeldd de vraag of heterogeniteit (in achtergronden van de afdeling) noodzakelijk
problematischh is? Bepaalt kennistekort noodzakelijk vermijding?
-- Confronteren: het demonstreren van de legitimiteit of geldigheid van een andere positie
off de ongeldigheid van de eigen positie
Voorbeeld:: Waar Admiraal vindt dat een krachtenveldanalyse moet worden gemaakt,
enn ABC van mening is dat en andere verklaring van toepassing is. Waar Vergoot
signalenn had kunnen oppakken dat de kloof tussen strategie en cultuur zeer fors was.
-- N=l: het terugbrengen van algemene wetmatigheden naar een uniek geval
Voorbeeld:: Waar D O B een algemene 'beste volgorde' aan bedenken is voor strategie,
visiee en motto of Goudblom wordt gevraagd zijn visie op strategische kennis te geven.
-- Omissie: Het vestigen van de aandacht op datgene dat ontbreekt
Voorbeeld:: In de presentatie van de veranderplannen van Vergoot aan zijn M T klinkt
enn sterke toon door, waarop wordt doorgevraagd met het vermoeden van twijfel.
-- Demonstreren: in de handeling een alternatief tot uitdrukking laten komen
Voorbeeld:: demonstreren van de werking en waarde van de reflectieve dialoog bij RI
zonderr daarover expliciet te communiceren.
-- Reflectie: bewustwording van eigen mentale kaders.
Voorbeeld:: D O B die na een verdelking van interventies over systeemaspecten en
paradigmataa op een eigen Gestalt reflecteert
OZDOZD 8 Het achtste onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren wat de mogelijkheden
zijnzijn om het veranderingsvermogen van mensen en organisaties contingent (in de specifieke context
vanvan de verandering) en dynamisch te interpreteren.
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Wee zijn ons veranderingsdenken gestart vanuit de theorie van Lewin (1951). We
hebbenn zijn aanname overgenomen dat veranderingen van systemen geconceptualiseerd
kunnenn worden als een verandering van een spel van dynamische krachten. Hoewel
systemenn altijd in beweging zijn, kunnen die bewegingen fluctueren van hevige
bewegingg (dissipatieve toestand en chaos) tot nagenoeg bevroren toestanden, waarin
bijnaa geen beweging aanwezig is. In hoofdstuk 6 hebben we aangegeven dat we
gecharmeerdd zijn van het model van Lewin, omdat hij uitgaat van de enige drie
denkbaree 'toestandsvormen' in de tijd, namelijk oud, verandering en nieuw. Wat we
daarbijj onder oud en nieuw moeten verstaan, vinden we minder interessant, omdat
dezee discussies gesteld zijn in positieve en niet in relatieve termen. Theoretisch kan men
namelijkk beweren, dat een groep die zeer veel weerstand vertoont, heel erg verandert
enn toch op hetzelfde oude niveau blijft. Wij verkiezen een pragmatische insteek, waarin
wee ervan uitgaan dat bepaalde 'manifestaties' (zoals 'het' symptoom en 'het'
veranderingsvermogen)) in een specifieke casus het gevolg zijn van een dynamisch spel van
onbekendeonbekende krachten. Dit verandervermogen (als niet-gereïficeerde term) kan zich als spe
vann krachten 'fixeren' op een bepaald niveau als gevolg van een evenwicht van die
krachtenn maar ook fluctueren afhankelijk van veranderingen in het spel van krachten.
Datt blijkt bijvoorbeeld uit de Accountmanagementcase. Letterlijk zegt Admiraal: 'Als je
vraagtt of ze wel bij het DEMCKoverleg moeten zijn, of voorzichtig suggereert dat ze
daarr niet meer bij hoeven te zijn, nou... dan ontman je ze ongeveer!' Als deze
interventiee nu dus aan de orde zou komen, gaat er blijkbaar iets niet goed... Vervolgens
wordtt een serie tussenstappen gepland om het vertrouwen, de veranderingsbereidheid
enn dergelijke van de Accountmanagers positief te beïnvloeden, waarna een zakelijke(r)
dialoogg kan worden gevoerd. Het verandervermogen wordt dus niet als een permanent
gefixeerdd gegeven beschouwd, maar als beïnvloed (-baar) door dynamische factoren
zoalss de interventiestijl waarin de accountmanagers zelf hun functioneren definiëren en
verbetermogelijkhedenn genereren. Hetzelfde geldt voor De Kerk uit de onderhoudscasee GVZ, die volgens een ABC-collega niet zou beschikken over voldoende conceptuelee vermogens om de verandering te vatten of 'onbetrouwbaar' zou zijn. Vergoot
bedenktt in latere instantie interventies die het (niet) nakomen van afspraken met E&O
viavia een prijsmechanisme beïnvloeden en die daardoor waarschijnlijk wel op de naleving
vann de afspraken door Productie kunnen rekenen. Het verandervermogen als een apriorii gegeven hanteren is in onze optiek dus een re'ificatie en veranderkundig gezien
eenn doodlopende weg. Met grof contingente algemeen wetmatige variabelen kan de
grovee complexiteit van het verandervermogen in beeld worden gebracht (het
vermogenn is afhankelijk van het leiderschap, van de mate van weerstand, van de mate
waarinn men gefaciliteerd wordt, van de ervaring, van het veranderverleden, etc). De
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subtiell contingente benadering richt zich op de (niet-lineaire) contextuele bepaaldheid
vann het verandervermogen, op de dynamiek der krachten.

OZDOZD 9 Het negende onderzoeksdoel van deze studie is een aanzet geven voor een
veranderingsconceptveranderingsconcept waarmee integrale en subtiel contingente veranderingsstrategie
wordenworden ontwikkeld.
Dee behandeling van deze doelstelling is in de behandeling van de andere doelstellingen
all voor een groot deel aan de orde geweest. Samengevat: De Taal van Verandering is
eenn sensitizing device, een instrument dat gevoelig maakt. Deze gevoeligheid betreft
eerstt en vooral de taal van verandering (het spreken) van de veranderaar(s) en de positie
vann de deelnemer(s) in De Taal van Verandering in relatie tot het veranderingsvraagstuk.. De Taal van Verandering is geconcipieerd door het begrip 'organisatie' te
definiërenn als een open systeem en geheel van sociale processen. Verandering is
gedefinieerdd als de waarneming een toestandsverandering in de tijd. Daaronder gaan
tweee paradigmata schuil die diep zijn verankerd in onze westerse cultuur (Weber,
1947).. Daarmee is het model verkregen. In de beschrijving van deze perspectieven
beogenn we niet het gehele wetenschappelijk discours aan bod te laten komen (dat zou
onmogelijkk zijn), maar de beperkte geldigheid te laten zien in de toepassing van het
enkelee perspectief in het veranderingsproces. In de hoofdstukken 2 t / m 5 hebben we
dee relativiteit van de perspectieven willen benadrukken door ze als positieve term te
deconstruerenn en door de samenhang met andere perspectieven en de context te
benadrukken.. Vervolgens zijn in hoofdstuk 6 de perspectieven als taal benaderd.
Daarmeee is het accent verschoven van een fenonomenologische interpretatie van
perspectievenn (als kijk op de werkelijkheid), naar een sociaal constructionistische waarin
dee taal de werkelijkheid construeert. W e hebben aangeven dat we organisatievraagstukkenn opvatten als manifestaties van een onbekende (onbewuste) onderliggende
betekeniss (een set van onbekende oorzaken en gevolgen, emotionele kwaliteiten,
hervattingen,, etc). Dit 'onbewuste' wordt door Lacan 'Ie discours de 'Autre' genoemd
enn door ons De Taal van Verandering. Het 'onbewuste' (het onbekende organisatievraagstuk)) heeft de structuur van een taal {longue). De uideg van veranderingsprocessen
alss een taal (langue) laat zien dat in het spreken over veranderingen metaforen de
betekeniss verdichten en metonymia verwijzen naar een groter geheel waardoor
betekenissenn 'eindeloos' verglijden. De toepassing van het model bestaat uit het
problematiserenn van dit spreken (de deconstructie van taalhandelingen over
verandering)) in het discours (De Taal van Verandering) in de vorm van een dialoog en
mett het oog op het verkrijgen van praktische kennis voor het ene geval. Zoals het
onderzoeksmodell aangeeft bestaat dit proces enerzijds uit het problematiseren van
algemene,, grove wetenschappelijke wetmatigheden en grove organisatiegebonden
kenniss voor de toepassing (betekenis) voor het ene geval (n=l). Anderzijds wordt het
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veranderingsprocess (de dialoog) gevoed door de waarneming van (afwijkende) details in
dee specifieke context (perceptuele kennis) en de vraag naar de meer algemene betekenis
vann deze subtiele complexiteit voor het ene geval. Beide processen zijn ons inziens
nodigg en hebben geleid tot een belangrijke aanpassing van het onderzoeksmodel (zie
figuurfiguur 8.1.1)
OZDOZD 10 Het tiende onderzoeksdoel van deze studie is een verandermodel te ontwikkelen dat
systematischsystematisch het lerend vermogen van organisaties positief tracht te beïnvloeden.
Hett lerend vermogen (in veranderingsprocessen) is in onze optiek gericht op het
ontdekkenn van een onderliggende probleemstructuur van T orde vraagstukken en de
bewustwordingg van beperking van de eigen mentale kaders in een gemeenschappelijk
constructieproces.. Een opgave waarin men zonder anderen nimmer volledig kan slagen.
Vandaarr dat er teams nodig zijn die in een gemeenschappelijk proces van
taalhandelingenn en betekenisgeving de verandering gezamenlijk construeren: co-creatie.
Inn dit proces is van belang dat verschillen in benaderingen (grove complexiteit), maar
ookk in de waarnemingen van uitzonderingen, ruis, afwijkingen in het specifieke geval
niett worden gediskwalificeerd als onbelangrijk (of als object voor een compromis),
maarr worden opgevat als een uitdrukking van de complexiteit van de vraagstelling en
onderliggendee probleemstructuur. De betekenis van een probleemstructuur is echter
eenn gevolg van een dialoog (de relatie, de taalhandelingen, de dubbele interacties)
tussenn betrokkenen, waarin de complexiteit minder of meer tot uitdrukking kan
komen.. De probleemstructuur wordt dus evenzeer zichtbaar door hetgeen wordt
gezegdd (gedacht, gevoeld, gedaan) als door datgene wat niet wordt gezegd (gedacht,
gevoeldd en gedaan) tegen de achtergrond van een breder discours (Van den
Nieuwenhof,, 2002). De case van de Dienst Operationele Bijstand illustreert dit helder.
Bijj de reflectie op het Gestalt ziet men welke positie D O B inneemt in De Taal van
Veranderingg (wat wel en niet wordt gezegd) en kan een dialoog worden gevoerd over
bijvoorbeeldd de historie, de legitimiteit of de effectiviteit van de (vaak onbewust
gehanteerde)) veranderingsstrategieën. Hier manifesteert het lerend vermogen zich in de
vormm van inzicht (in deze historie, legitimiteit, effectiviteit, etc) en verrijking van
interventies.. D O B herkent het patroon van solistische plannenschrijverij en begrijpt de
ineffectiviteitt ervan (slechts) tegen de achtergrond van een breder kader van potentiële
interventies.. We hebben door rechte tellingen proberen aan te geven wat de
kwantitatievee verschuiving inhoudt die heeft plaatsgevonden. De kwlitaieve aspecten
daarvann zijn in the eye of the beholder. De dialoog van D O B over de metafoor 'Het Plan'
vertegenwoordigtt een deel van de bewustzijnsverandering die is opgetreden. Dit is de
toepassingg van het verandermodel als metamodel.
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Alss discursieve activiteit is het model erop gericht om de algemene wetmatige kennis te
problematiserenn en de perceptuele kennis te vergroten. Het problematiseren van
algemenee wetmatige kennis bestaat eruit alternatieve posities in De Taal van
Veranderingg te kiezen, de wetmatigheid te liëren aan de context of door confrontatie
mett uitzonderingen van het ene geval. Het vergroten van de perceptuele kennis heeft
betrekkingg op het 'uitlichten' en benoemen van deze uitzonderingen. Het toekennen
vann gewicht aan een uitzondering, niet als een eenmalige afwijking van een norm of
regel,, maar een mogelijke belangrijke aanwijzing dat de regel (norm, algemene
wetmatigheid)) de complexiteit niet dekt, maakt onderdeel uit van het leerproces van
hett team. Vandaar dat we hebben gezegd aan het toestaan van de ruis, afwijkingen en
twijfell zeer veel waarde toe te kennen. Zoals de lapsus, de droom en de grap
betekenisvollee afwijkingen zijn van het 'normale patroon', zo zijn 'uitzonderingen' in
dee actuele situatie betekenisvolle verwijzingen naar een complexere onderliggende
structuurr van zowel de verandervraagstelling als van de referentiekaders van de
veranderaars. .
Hett derde niveau van leren hebben we correctieve ervaring genoemd. Hier vindt het
lerenn plaats door series van kleine correcties op de taal van een ander. Het zijn kleine
herkaderingenn waardoor vragen anders worden gesteld, waarnemingen ruimere of
anderee betekenis krijgen, nieuwe insteken, nieuwe oplossingen mogelijk maken.
Kenmerkk van correctieve ervaring is dat zulke correcties veelal impliciet verlopen (anders
dann bij het problematiseren bijvoorbeeld het geval is). Correcties zijn klein, impliciet, in
dee handeling besloten en grotendeels afhankelijk van de ontvankelijkheid van de ander.
Daarr waar een veranderaar optreedt als rolmodel, zal het leren als correctieve ervaring
optreden.. Maar ook waar de veranderaar andere perspectieven hanteert die leiden tot
anderr interventies, kan het cliëntsysteem dit waarnemen en als correctie op de eigen
praktijkk toepassen. Misschien is het niet overbodig opnieuw aan te geven dat de
correctievee ervaring een tweezijdig proces is en beide partijen er dus hieraan
onderhevigg aan zijn. De externe veranderaar is bijvoorbeeld gevoelig voor
organisatiegebondenn kennis en voor correcties op dat vlak en zal op grond daarvan zijn
off haar opvattingen en waarnemingen bijstellen.

OZDOZD 11 Het elfde onderzoeksdoel van deze studie is de mogelijkheden te onderzoeken om
processenprocessen van co-creatie te faciliteren en te analyseren door een metasysteem (een taal) aan te
biedenbieden waaraan men zich onderwerpt zodat een zinvol discours over het veranderingsproces kan
ontstaanontstaan en dat de veranderingen richt.
Ookk deze doelstelling is hierboven al aan de orde geweest. Wat we hieraan toevoegen
iss dat De Taal van Verandering in deze studie als een metamodel en als een
constructiemodell is toegepast. In het metamodel staat het spreken over de
veranmderingg voorop. Het ontwerp van een veranderingproces wordt langs drie
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dimensiee beschouwd: de inhoud (het systeemperspectief), het paradigma en de tijd. Het
modell is bijvoorbeeld als metamodel toegepast door ter rechterzijde van tekst van de
casebeschrijvingg het veranderingsmodel (en de positie van de spreker daarin) in
miniatuurvormm (als een icoontje) weer te geven. Ook is het model als metamodel
gebruiktt om Vergoot (van GVZ) een samenvatting van het veranderingstraject te
kunnenn presenteren en de effectiviteit van het veranderpoces te kunnen analyseren en
bijj GTP is het model als metamodel gebruikt om het lege veld te kunnen identificeren
enn de diaoog met het lege veld te kunnen starten.
Naastt de dialoog over elkaar en over de verandering, is er het spreken tot elkaar in de
veranderingg (vanuit verschillende posities). Men voert een dialoog zonder dat men zich
dee posities perse bewust is, maar ervaart deze verschillen wel. We hebben deze
toepassingg van het model 'constructiemodel' genoemd. In deze toepassing wordt het
modell gebruikt om stap voor stap de verandering vorm te geven (het realisatieontwerp
enn objectontwerp, Van Aken, 1994). De opvatting dat deze dialoog plaatsvindt tegen
dee achtergrond van een algemeen organisatieveranderkundig discours is hierboven
voldoendee aan bod geweest. De idee van co-creatie accentueert de notie dat taal geen
kwestiee is van het (al dan niet adequaat) benaderen van de werkelijkheid, maar dat in de
wijzee van benadering een (voor de clientorganisatie) uniek selectie- en
bekrachtigingsprocess is opgesloten dat de uitsluiting van andere benaderings- en
constructieprocessenn met zich meebrengt. Ook dit typische karakter (van de
organisatie)) wordt duidelijk door de reflectie op het realisatieontwerp en ontwerpobject
tegenn de achtergrond van De Taal van Verandering. Behalve door (cognitieve) analyse
enn reflectie kunnen de karakteristieken van dit organisatiespecifieke selectie- en
bekrachtigingsprocess zich ook manifesteren in de vorm van overdracht, zoals de
afhankelijkheidd van de accountmanagers van BZ, de vermijdingen van GTP en de
geslotenn ontwerpbenadering van GVZ.
OZDOZD 12 Wat is de rol van weerstand in de organisatie en op welke wijze kan in het
veranderingsprocesveranderingsproces de weerstand worden verminderd.
OZDOZD 13 Wat is de rol van communicatie in veranderingsprocessen.
Inn het model van Cozijnsen & Vrakking wordt weerstand opgevat als een reactie van
eenn systeem (een persoon, een groep) op een destabiliserende ingreep van buiten. In
dezee optiek is het van belang de mate van destabilisatie te beheersen, zoals ook andere
factorenn beheerst dienen te worden. Dat kan bijvoorbeeld door het verschaffen van
adequatee informatie en een juiste presentatie van het veranderingsproces
(ontwerpbenadering).. De handelingsmogelijkheden van het systeem worden daarmee
echterr niet vergroot. Het veranderingsproces blijft binnen de gedefinieerde kaders. De
ontwikkelingsbenaderingg ziet weerstand vooral als een uiting van onmacht door
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dezelfdee destabilisatie. Het is een manifestatie van angst als gevolg van vervreemding of
eenn verlies aan controle. Vandaar dat men weerstand hier probeert te 'beheersen' door
invloedd en controle terug te geven. Meewerken aan de verandering is daarvan een
vorm.. In ons model kan weerstand tegen veranderingen zowel paradigmatisch alsook
vanuitt de tijd en vanuit verschillende systedmperspectieven worden geduid.
Paradigmatischh sluiten we aan bij de ontwerp- en ontwikkelingsbenadering (en de
spanningg ertussen). Tijd kan te maken hebben met het (verander-)verleden of de
toekomstt van de organisatie, of de wijze waarop de tijd ervaren wordt (als tijdgebrek,
urgentie,, tijdsdruk, herhaling, terugval, etc). Daarnaast kan weerstand het gevolg zijn
vann een gebrek aan heldere doelen, een gebrek aan onderling gedeelde visie, een
gevolgg van slechte coördinatie, of als disfuncties zijn ingesleten in de cultuur van de
organisatie.. Weerstand kan dus eveneens door de systeemperspectieven worden belicht.
Daarmeee is het begrip weerstand aanzienlijk verruimd. Zo was de weerstand tegen
veranderingg bij KS mogelijk te wijten aan het gebrek aan prioritering en sturing door
hett management. Bij de accountmanagers van PNG was een mogelijke oorzaak gelegen
inn de anticipatie op een inbreuk op de identiteit. Weerstand is dus zoals elk ander
veranderingsvraagstuk,, meervoudig, niet-lineair gedetermineerd en kan betekenis
krijgenn binnen De Taal van Verandering. Een voorbeeld van een integrale en
dynamischee analyse van weerstand is gegeven in de cultuuranalyse van de afdeling
GTP.. De medewerkers hebben de winst- en verliesrekening van de vermijdingscultuur
opgemaakt,, waarin diverse aangrijpingspunten in De Taal van Verandering aanwezig
zijn.. Daarna is in (een complexe dynamische) dialoog met de leiding van GTP de rol
vann de weerstand in de afdeling opnieuw beschouwd. Daarin wordt onder meer de
samenhangg tussen de 'vermijding' (als weerstandsvorm) met het gebrek aan structuur,
dee cultuur van de Gemeente Walschoten, de fusie uit het verleden en andere factoren
duidelijk.. De leiding heeft met ons een dialoog gevoerd over de veronderstelde
samenhangg en bruikbare interventiemogelijkheden besproken (OZD 12).
Datt veranderingen alles te maken hebben met communicatie mag uit deze studie
hopelijkk duidelijk zijn geworden. Daarmee doelen we niet zozeer op de instrumentele
enn ondersteunende communicatie als een van de (vele) interventies van een
veranderingstrajectt (zie hoofdstuk 5), maar veel meer op de opvatting van verandering
alss een communicatief en dialogisch proces. Wij beschouwen verandering in essentie als
eenn discursief proces, een proces van communicatieve interactie (Weick, 1979). Het
vormgevenn van veranderingsprocessen bestaat uit aaneengeschakelde taalhandelingen
waarinn men op meerdere niveaus tot gemeenschappelijke betekenis en werkelijkheidsconstructiess komt. Een niveau is het mentale leerproces dat deelnemers doormaken,
eenn ander niveau is de koppeling van de betekenisgeving aan de context (grof versus
subtiell contingent) en een derde niveau is de betekenis van handelingskennis. In het
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veranderingsprocess als discursief proces kan de ontwerptaal evenzeer een nuttige
bijdragee leveren als de ontwikkeltaal. Zijn strategische opvattingen evenzeer toepasbaar
alss cultuuropvattingen. En is het verleden even belastend of behulpzaam als de
toekomst.. Wat nuttig, behulpzaam of toepasbaar is, is immers (veelal) niet vooraf
gegevenn en een positief element, maar een afstemmingskwestie tussen actoren in een
specifiekee context die tevens door deze actoren wordt beïnvloed (OZD 13).
Toepassing Toepassing

Tott slot willen we nog enkele heuristieken noemen die zijn ontwikkeld voor de
toepassingg van het model en productieve spanning in de dialoog. Figuur 7.1.1 geeft de
cyclischee actie weer om aspectsystemen, paradigmata en context in de ontvouwing van
eenn complexe veranderingsstrategie inzichtelijk te maken. Het kan beschouwd worden
alss een eerste operationalisering van de toepassing van ons onderzoeksmodel. De
basisveronderstellingg is dat deelnemers aan een veranderingsproces een positie innemen
inn De Taal van Verandering. Men kan deze positie objectiveren en deconstrueren in
eenn dialoog. In zo'n geval wordt het verandermodel als metamodel toegepast. Dat kan
dee functie en rol zijn van de veranderaar. Maar ook de deelnemers kunnen zichzelf als
objectt beschouwen, zoals bij de reflectieve dialoog en de Gestalt het geval is. Daarnaast
kann men ook als actieve deelnemers (subjecten) een dialoog voeren en dan vindt men
deelnemerss met gelijke of andere posities op zijn weg. In beide gevallen beoogt een
dialoogg een rijkere benadering van de vraagstelling door de vergelijking met andere
positiess in het kader van een specifieke context. Het relateren van die vergelijking aan
contextspecifiekee criteria is naar ons idee het wezenlijke kenmerk van de
organisatieveranderkundigee dialoog. In sommige gevallen worden deze alternatieven en
criteriaa geformuleerd als een a-priori gegeven ('we hebben weinig tijd') in andere
gevallenn ziet men de alternatieven en criteria als een keuzeproces en een resultaat van
dee dialoog ('we zien in dat we meer ontwikkeUngsinterventies moeten toepassen').
Figuurr 7.2.2. is bedoeld als ondersteuning bij de dialoogkeuze. In hoofdstuk 6 hebben
wee onderscheid gemaakt in functies, typen en vormen van dialoog. De keuze van het
typee dialoog (in de toepassing van het metamodel) wordt ons inziens bepaald door het
ervaringsniveau,, de weerstand en kwaliteit van de werkrelatie. Dat wil zeggen dat de
keuzee van de dialoog allereerst wordt gesitueerd in een contextspecifieke dialoog over
positiess en alternatieven. Daarna is de keuze van de dialoog aan de orde. Een
falsificerendee dialoog is wat ons betref aan de orde indien vraagstukken met
'waarheden'' kunnen worden beantwoord. In dat geval kunnen algoritmen worden
toegepastt en (falsificerende) feiten worden gezocht. In andere gevallen valt men terug
opp dialectische of reflectief-generatieve dialogen. Wat betreft de keuze voor het type
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dialoogg lijkt de productieve spanning een onderliggende moeilijkheidsdimensie te
kennen.. Dynamische dialogen lijken bijvoorbeeld complexer te zijn en paradigmatische
dialogenn hebben veelal een destabiliserend effect. De productiviteit van de spanning (de
matee van exploratie en uitwisseling) wordt ons inziens beïnvloedt door het
ervaringsniveauu van de cliëntorganisaties, de kwaliteit van de werkrelatie en het mate
vann weerstand. De aanbeveling hierin is te starten met eenvoudige dialoogvormen en
pass daarna de complexiteit van dialogen geleidelijk op te voeren. Wat eenvoudig is, is
inn onze optiek per situatie verschillend. De keuze voor een socratische, psychoanalytischee of reflectief-generatieve dialoogvorm lijkt ons inziens minder discriminerendd dan op eerste oog lijkt. In alle gevallen hebben wij deze dialoogvormen
toegepastt om bestaande kaders te doorbreken en tot rijkere oplossingen te komen. Naar
onss idee hebben termen als elenchus, verglijding van betekenissen en dissipatieve
toestandd met elkaar gemeen dat wordt gezocht naar aanvaardbare en adequate opties
buitenn het bestaande denkkader. Wel hebben we benadrukt dat er sprake moet zijn van
eenn gelijkwaardige dialoog en hebben we gekozen voor een actievere en minder
abstinentee rol (dan sommige analytici voorstaan). Daarnaast is de taal (en dialoog) in dit
hoofdstukk ook als correctieve ervaring beschreven. Daarmee willen we aangeven dat de
productievee spanning (van de dialoog) ook in de taalhandeling aan de orde komt; series
vann kleine, willekeurige en onwillekeurige correcties op de positie in de Taal van
Verandering.. De correctie heeft dus een talig en handelingsaspect, die echter
onlosmakelijkk met elkaar zijn verbonden.
Dee aanleiding van de verandervraag en de reactie van het cliëntsysteem op interventies
enn toepassing van verandercriteria, kunnen aanleiding zijn een metadoel te formuleren.
Alss metadoelen met het cliëntsysteem worden besproken, dient de veranderingsstrategie
daaropp te worden gericht en komt dit bijvoorbeeld tot uiting in de interventiekeuze of
didactiekk (zie de accountmanagers van BZ). Redenen om metadoelen impliciet
hanterenn zijn: het ervaringsniveau, de kwaliteit van de relatie of weerstand laat een
dialoogg niet toe, of de duiding is uit veranderkundige overwegingen niet opportuun
(komtt te vroeg, leidt af, etc). Voorbeelden van metadoelen zijn RI waar men feedback
zeerr vreesde, en door collegiale reflectie leerde dan projectplannen erdoor kunnen
verbeterenn en men elkaar gemakkelijker en profijtelijker als 'klankbord' kan inschakelen
dann men denkt. Ander voorbeeld is de traagheid en stroperigheid van de diagnosefase
vann W B R , waar op geïntervenieerd is door de schaal van verandering aan te passen (te
verkleinen)) en per afdeling de verandering te gaan uitwerken.
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Notenn hoofdstuk 7
1.. Uitzondering op deze regel vormen bijvoorbeeld Bouman (1992) en De Bruine & Roobeek (1993) die
proberenn om door middel van zoekconferenties tot draagvlak voor milieubeleid te komen (in: Van den
Nieuwenhof,, 1996).
2.. Van der Kolk, J. De milieucoördinator, In: Vermeer: Handboek integrale milieuzorg pp III. 1.3.3.101 III.1.3.3.114. .
3.. De culturele praktijk heeft op zijn beurt een financiële logica: een installatie één dag uit productie kost een
slordigee 120.000,-. Daarbij vallen onderhoudskosten veelal in het niet. O p onderhoudskosten werd daarom
doorr de leidinggevenden niet gestuurd en zo is de cultuur bekrachtigd.
4.. Een consequentie is dat de duiding van interventies in termen van ontwerp of ontwikkel, strategie,
organisatiee of cultuur door D O B gebeurt en soms anders uitpakt dan door ons in de voorafgaande
hoofdstukkenn is beschreven.
5.. Het spreken is een presentatie, en identificatie, een affirmatie en een objectivicatie (zie paragraaf 6.9.2).
6.. Bij loochening worden compenserende fantasieën gevormd om de onlust uit te wissen (Van den
Nieuwenhof,, 2002, p 228).
7.. O m deze reden zouden wij ze in O I C plaatsen en niet bij 0 2 C waarvoor het DIMA heeft gekozen.
8.. Habermas voegt hieraan de belangrijke conditie toe dat die onderwerping vrijwillig dient te zijn, niet op
basiss van macht maar op basis van gelijkheid.
9.. Bij de DOB-aanpak ligt de aandacht op de praktijk, is de vraag van het cliëntsysteem leidend, ontbreekt het
dee deelnemers mogelijk aan overzicht over het geheel, treedt ABC vooral faciliterend op en ligt het tempo
lager. .
10.. Bij de diagnose van de veranderhistorie, bij de ontwikkeling van het veranderplan, bij de introductie van
interventiess zoals accountmanagement en bij didactische afwegingen.
11.. Deze vraag biedt deelnemers de gelegenheid hun ik-ideaal te presenteren (Stroeken, 2000) wat
enthousiasmerendd en motiverend werkt (de weerstand wordt gesublimeerd).
12.. Er is gewerkt in twee groepen. Elke groep heeft na de analyse van een aantal elementen hun
verbetersuggestiess aan de andere groep gepresenteerd. O o k deze didactische stap verhoogt de zelfwaardering
enn motivatie van de deelnemers.
13.. Formeel wordt in de psychoanalytische psychotherapie gesproken over correctieve emotionele ervaring,
aangezienn het vaak gaat om het herdefiniëren van emotioneel geladen schema's. In de praktijk van
organisatieveranderaarss speelt emotie in dit verband niet de dominante rol. Vandaar dat wij hier spreken van
eenn 'correctieve ervaring'.
14.. Er wordt ook wel gesproken van overdracht en overdrachtsweerstand (countertransference). Overdracht is
dee herhaling van het verleden in het nu (in de therapeutische setting). Door Lacan het 'onbewust in actu'
genoemd.. Tegenoverdracht is de reactie van de veranderaar op de overdracht van de analysant. De klassieke
positiee was dat de analyticus 'blank' moest blijven (tegenoverdracht werd negatief gelabeld). Lacan uitte kritiek
opp dit standpunt: het is voor de analyticus niet mogelijk (en niet wenselijk) buiten de relatie kan treden.
Tegenwoordigg wordt de reacties door de analyticus geregistreerd en (gedoseerd) in de therapie ingebracht. Zie
ook:: Stroeken, 2000; Van den Nieuwenhof, 2002b.
15.. De correctieve ervaring legt de nadruk op veranderingsproces als een stroom van kleine bijstellingen en
correctiess door dialogen. Het doorbrekend inzicht kan het karakter hebben van een 'plotseling inzien', vanuit
eenn 'heel nieuw perspectief de wereld begrijpen' (Homan, 2001) of de 'catharsis' als de (sterkere)
therapeutischee variant. Zulke sterke doorbraken zijn in de praktijk echter zeldzaam (Berk, 2001).
16.In:: Lammers, 1991.
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Thee concept formation of psychology is dominated (...) by the question of
regularityy and indeed of regularity in the sense of frequency. This is obvious in
itss immediate attitude toward particular phenomena as well as in its attitude
towardd lawfulness. If, for example, one shows a film of a concrete incident in
thee behavior of a certain child, the first question of the psychologist usually is:
"Doo all children do that, or is it at least common?" And if one must answer
thiss question in the negative the behavior involved loses for that that
psychologistt all or almost all claim to scientific interest. To pay attention to
suchh an 'exceptional case' seems to him a scientifically unimportant bit of
folly.' '
KurtKurt Lewin (1931)
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Inn het eerste hoofdstuk zijn we vertrokken bij het veranderingsmodel van Cozijnsen
&& Vrakking (1992). In dit model worden veranderingen nagenoeg contexdoos en
statischh benaderd, wordt de diagnose bepaald door een beperkt perspectief en
instrumentariumm van de veranderaar en neemt de veranderaar een expertrol in.
Bovendienn gaan de auteurs in het model uit van organisatiekundige 'waarheden'
(Habermas,, 1981; Guba & Lincoln, 1989). Daaraan hebben we observaties van Van
Akenn toegevoegd dat de organisatieleer vooral algemene wetmatigheden produceert
enn slecht in staat is handvatten te leveren waaraan veranderaars in de prakrijk
behoeftee hebben. Daarvoor zijn de wetmatigheden 'veelal te breed' of te 'triviaal'
(Vann Aken, 1994). Daaraan hebben wij in deze studie nog de constatering
toegevoegdd dat deze wetmatigheden ook nog te veeltallig zijn en onderling
tegenstrijdig. .
Err is een aantal mogelijkheden genoemd om aan deze beperkingen te ontsnappen. Eén
daarvann is organisatiekundige theorievorming, door de integratie van concepten tot een
hogerr niveau. Deze theorie beoogt betere inhoudelijke aanbevelingen (algoritmen)
overr organisatieveranderingen. Een andere mogelijkheid is de aandacht te verschuiven
vann inhoudelijke theorievorming naar theorievorming over het proces. Daarin worden
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geenn inhoudelijke aanbevelingen gedaan, maar wordt aangegeven op welke wijze het
process om te komen tot een veranderaanpak anders of beter georganiseerd kan
worden.. Gezien de toenemende dynamiek, complexiteit en uniciteit van veel
verandervraagstukken,, kozen we voor het laatste.
Hett doel van deze studie was een procesmodel te ontwikkelen dat tracht te voorzien in
dee tekorten van het model van Cozijnsen & Vrakking. We wilden een integraal model
ontwikkelen,, wat toepasbaar zou zijn op 2' orde veranderingsvraagstukken, dat
praktischh toepasbaar en contingent zou zijn (afgestemd op de specifieke context) en
voldoendee dynamisch om de dynamiek in complexe veranderingsprocessen inzichtehjk
tee maken. Omdat we minder geloof hechten aan de solistische en expertmatige rol van
dee veranderaar, hebben we ook gezegd te zullen onderzoeken in welke mate het model
behulpzaamm zou kunnen zijn om het lerend vermogen van de organisatie te vergroten
enn te faciliteren in het proces van co-creatie.
Omdatt een voldoende rijke benadering van unieke, complexe en dynamische
vraagstukkenn tevens de veronderstellingen van veranderaars ter discussie stelt, wilden
wee vooral verschillen in percepties, benaderingen of werkehjkheidsdefinities tussen
deelnemerss benutten (Feyerabend, 1975) en niet streven naar complementariteit van
dezee percepties en definities (Boonstra, 2001) of de keuze richten op een
paradigmatischee voorkeur (De Caluwé & Vermaak, 2000). Daarvoor hebben we het
begripp productieve spanning opgepakt en uitgewerkt.

8.11 Conclusies
Dezee studie is gericht op het concipiëren van een procesmodel dat streeft naar het
optimaliserenn van de veranderaanpak voor het ene geval (n=l). O m tot zo'n aanpak te
komenn dienen grove contingente heuristieken te worden vertaald naar 'subtiele
contingentie'.. Grove contingente heuristieken zijn in onze opvatting algemene
organisatiekundigee en veranderkundige wetmatigheden (algoritmen en heuristieken) en
algemenee vuistregels die cliëntorganisatie in het verleden heeft toegepast. Daarvan zijn
meerderee voorbeelden beschreven in hoofdstukken twee t / m vijf.
Subtiell contingente kennis daarentegen is actueel, contextgevoelig, heeft oog voor de
uniciteitt van het ene geval, voor de spontane dynamiek van systemen en is bruikbaar
voorr handelingen. In ons model wordt de (wetenschappelijke) kennis van een
veranderaarr dus niet ontkend, maar gerelateerd aan en getoetst op de bruikbaarheid
voorr een concrete geval. De (ontwerp- of ontwikkel-) expert kan een expertrol
uitvoeren,, daar waar men daadwerkelijk denkt te beschikken over algoritmen of zware
heuristieken.. Maar deze kennis wordt in een dialoog gerelateerd aan de concrete
verandervraagg en de specifieke context en geconfronteerd met en geproblematiseerd
doorr andere perspectieven. Naarmate de heuristiek zwaarder is, of het vraagstuk minder
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uniek,, complex en dynamisch, zal de toepassing ervan waarschijnlijker worden. In alle
anderee gevallen zal de inrichting van het veranderingsproces eruit bestaan vanuit een
gelijkwaardigee positie verschillende perspectieven in een dialoog te relateren aan de
vraagstellingg en de bruikbaarheid van de perspectieven te toetsen binnen de
microkosmoss van het ene geval. Het model dient ertoe veranderaars te ondersteunen
bijj de vertaling van grove contingente wetenschappelijke en organisatiegebonden
wetmatigheden,, naar het ene geval. Dat is de vertaling van boven naar onder, van
grovee naar subtiele contingentie (zie figuur 8.1.1)

8.1.18.1.1 Gevoel voor complexiteit
Watt we onder meer ontdekt hebben in de cases, is dat een rijke benadering van 2' orde
vraagstukkenn voor een belangrijk deel eruit bestaat aandacht te vestigen op dissonanties
inn het veranderingsproces. Dit leidt tot een toename in complexiteit waaruit men na
verloopp van tijd een bepaalde nieuwe (hogere) orde kan ontdekken. Dat legt de nadruk
inn de dialoog op perceptuele kennis: op de waarneming van subtiliteiten,
uitzonderingen,, anomalieën, ruis, verstoringen in de concrete situatie. Dynamiek en
complexiteitt spelen daarin een centrale rol (zie figuur 8.1.1).
Alss gevolg van de dynamiek wordt namelijk de tijd die voor de probleemoplossing
beschikbaarr is verkort en transformeert het probleem door de dynamische interacties
tussenn diverse processen. Verandervraagstukken evolueren of veranderen van karakter
inn de tijd. Het gevolg is dat hypothesen (wetmatigheden, heuristieken, visies,
waarnemingen)) een kortere halfwaardetijd hebben en veranderingen minder duurzaam
kunnenn worden aangepakt. Veranderingen worden kortcyclischer en vergen een meer
experimentelee houding (Homan, 2001). Op dit aspect van de dynamiek (de nonlineariteitt en transformatie) zijn we in deze studie slechts ten dele ingegaan. Dat geldt
niett voor het vraagstuk van complexiteit.
Complexee problemen vergen meervoudige perspectieven om dissonante informatie
'volledig'' tot uitdrukking te kunnen brengen. Complexe veranderingen zijn niet alleen
tee complex om door één persoon te kunnen worden overzien (door een cognitieve
beperking).. Zij zijn ook complex omdat verschillende perspectieven verschillende
werkelijkhedenn construeren. Verschillen in de waarneming van de werkelijkheid leiden
tott de constructie van verschillende werkelijkheden. Door het accent te verschuiven
naarr de verschillen in deze werkelijkheidsconstructies van veranderaars komt de
complexiteitt van het vraagstuk als een proces van co-creatie tot uitdrukking. Niet de
formuleringenn op zich (de waarnemingen, de meningen, de gevoelens), maar de
verschillenn
in werkelijkheidsconstructies
tussen de deelnemers van
het
veranderingsprocess bepaalt de complexiteit. Complexiteit ontstaat in de relatie.
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Complexee organisatieveranderingen vergen dus teams die de vereiste complexiteit
kunnenn genereren en tot gezamenlijke betekenisconstructie kunnen komen.
Gevoeligheidd voor complexiteit vergt daarmee dus gevoeligheid voor de relatie, vergt
eenn dialoog. Als deze complexiteit-in-de-relatie in een dialoog kan worden
getransformeerdd tot een gemeenschappelijke werkelijkheidsdefinitie, spreken we van
co-creatie.. Dit is het proces van onder naar boven, van divergente perceptuele kennis
naarr de vorming van gedeelde complexiteit in het veranderingsmodel (zie figuur 8.1.1)

Grove e
complexiteit t

Sensitizing g
device e

Subtiele e
complexiteit t

FiguurFiguur 8.1.1. De Taal van Verandering

8.1.2.8.1.2. De Taal van Verandering
Hett procesmodel hebben we vormgegeven als een veranderkundig discours, een Taal
vann Verandering, waarop de veelheid van verschillen in percepties kan worden
samengebrachtt en waarop het proces van co-creatie kan worden gefundeerd. Niet in
reductionistischee zin, waardoor de uniciteit en kwaliteit van het verschil verdwijnt, of
alss een politiek compromis, maar dissonant, als verschillen tussen posities in de
verandering,, als spanning.
Onss uitgangspunt is dat de perspectieven waarmee een verandervraagstuk wordt
waargenomenn en waarmee de werkelijkheidsconstructies gestalte krijgt, de resultante
zijnn van de taal die een spreker hanteert in het spreken over veranderingen. Het idioom
vann de spreker {parole) kan immers bepaalde betekenissen (werkelijkheidsdefinities) van
eenn vraagstuk onthullen, maar daarmee worden tegelijkertijd andere betekenissen
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(werkelijkheidsdefinities)) verhuld. Dat zijn mogelijke betekenissen waar andere
paradigmataa en systeemperspectieven naar verwijzen. De onderliggende reeks van
dubbell geordende systeemperspectieven in de tijd suggereert tevens een geheel. In
metonymischh
opzicht
vormen
deze perspectieven
tezamen
het
gehele
veranderingsdiscours.. Dit geheel wordt door de metonymie 'zichtbaar', maar kan nooit
alss geheel worden gekend. Lacan spreekt over dit geheel als Ie discours d'Autre. Wij
sprekenn van De Taal van Verandering. Dat is 'alles dat over verandering in organisaties
kann worden gezegd' -wat natuurlijk onmogelijk is.
Daarnaastt fungeren de systeemperspectieven ook als metafoor (de School, het Plan, de
Machine,, de Identiteit, etc). Metaforen comprimeren wat er aan heuristieken (theorieën,
concepten,, methoden, vuistregels) binnen de afzonderlijke systeemperspectieven bestaat
off zou kunnen bestaan. De metafoor verdicht onderliggende betekenissen, die laag voor
laagg kunnen worden afgepeld. Het lege begrip {parole vide) comprimeert een veld van
onderliggendee betekenissen.

8.1.38.1.3 Zinvol spreken
Opp welke wijze kan het procesmodel de vertaalslag inrichten van grove naar subtiele
contingentiee en hoe kan perceptuele kennis bijdragen aan de aanpak van het ene geval?
Hoee verloopt het proces van co-creatie als een discursief proces? Met deze vraag
komenn we op de toepassing van het veranderingsmodel.
Hett organisatievraagstuk wordt door ons opgevat als een symptoom. Dat wil zeggen, als
eenn manifestatie met een onderliggende probleemstructuur, een onbekende
onderliggendee set van (complexe en dynamische) oorzaken. Het symptoom is manifest,
maarr wat de onderliggende structuur inhoudt kan 'nooit' met zekerheid worden
gezegd.. Deze blijft 'onbewust'. Elk idioom werpt een ander licht op de onderliggende
structuur,, in een 'eindeloze' serie van betekenissen. Het 'zinvol spreken' (Lacan, 1966)
overr veranderingsvraagstukken ontstaat als uit de uiteenrafeling van verdichtingen en
hett proces van verglijden van betekenissen, geleidelijk aan een patroon naar de
voorgrondd treedt. Hoewel niet definitief, krijgt de complexiteit geleidelijk aan een
gestalte,, een vorm (parole plein). Deze vorm kan zich alleen manifesteren tegen de
achtergrondd van een integraal organisatieveranderkundig discours, door ons samengevat
alss 'De Taal van Verandering'.

'' De Taal van Verandering is niet beperkt tot het wetenschappelijke spreken. Ook persoonsgebondengebonden heuristieken, contextgebonden kennis en perceptuele kennis kunnen erin worden
verwoordverwoord (zie figuur 8.1.1).
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Daarr waar De Taal van Verandering systematiseert, categoriseert, ordent in metonymia
enn metaforen, beoogt de toepassing van het model de spreker te sensibiliseren en diens
discours,, de taal waarin de verandering wordt gesteld, in beweging te krijgen. Het is
immerss deze taal die zijn of haar werkelijkheidsdefinitie beperkt. Vandaar dat de
toepassingg van het model erop gericht is verschillen van inzichten, benaderingen,
aanpakkenn te vergroten. Het beoogt het idioom van de spreker te problematiseren, te
confronterenn en te mobiliseren. Door de deconstructie van a-priori werkelijkheidsdefinitiess en de nadruk op verschillen in percepties en werkelijkheidsconstructies wordt
dee gevoeligheid voor de uniciteit, dynamiek en complexiteit van het ene geval
verhoogd.. Het middel daartoe is productieve spanning. Productieve spanning
deconstrueertt in een dialoog het idioom van de spreker, door het problematiseren van
dee positie van de spreker in De Taal van Verandering en het relateren van de positie
aann andere posities in De Taal van Verandering waardoor rijkere collectieve concepties
enn benaderingen kunnen ontstaan van unieke, complexe en dynamische vraagstukken.

8.1.48.1.4 Vervlechting van grove complexiteit
Dee complexiteit van een veranderingsvraagstuk ontstaat in de dialoog tussen de
deelnemerss aan het veranderingsproces. Elke deelnemer creëert eigen werkelijkheidsdefinitiess als gevolg van een eigen idioom. Dit idioom kan zichtbaar worden gemaakt
alss een positie in De Taal van Verandering. Daarin markeert het ene idioom zich van
hett andere en manifesteert zich het verschil en de complexiteit van het vraagstuk. Maar
ditt verschil dient wel productief te worden gemaakt. Naarmate er meer wordt
gesprokenn in generalisaties en algemene wetmatigheden, of het blijft bij de constatering
vann algemene verschillen, neemt de waarde van de dialoog af. Er treedt vervreemding
op.. Wij spreken dan van grove complexiteit. De spanning is er op gericht (grove)
verschillenn tussen perspectieven op een concreet vraagstuk te specificeren naar een
gemeenschappelijkee werkelijkheidsdefinitie van het ene geval, zonder toevlucht te
nemenn tot het compromis. De dialoog is er met andere woorden op gericht algemene
(grove)) veranderkundige, organisatiekundige en organisatiegebonden kennis (met
behoudd van complexiteit) in elkaar te vervlechten en te vertalen naar een proces van
co-creatiee voor het ene geval. Dat was bijvoorbeeld het geval toen deelnemers aan de
werkconferentiee van D O B werd gevraagd minder in algemene, theoretische termen
overr de vormgeving van het veranderingsproces te spreken en zich bijvoorbeeld te
verplaatsenn in het perspectief van een medewerker: wat zou deze als eerste van het
veranderingsprocess moeten merken? O p deze wijze werd hen gevraagd grove
complexiteitt te specificeren naar de eigen situatie. Dit is het proces van deductie. Van
hett algemene, het wetmatige, naar het specifieke (zie figuur 8.1.1).
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8.1.58.1.5 Vervlechting van subtiele complexiteit
Inn de meeste cases lag het vertrekpunt voor de dialoog over de verandering vooral bij
dee perceptuele kennis. Aan de orde kwamen vooral waarnemingen van uitzonderingen,
onverwachtee ontwikkelingen, ruis, anomalieën. Dit noemen we subtiele complexiteit.
Dezee toevallige ingrediënten van de situatie hadden in de dialoog meer waarde dan
verschillenn in algemene principes of a-priori standpunten over veranderingsprocessen
(grovee complexiteit). Grove complexiteit is algemeen, wetmatig, lineair, mechanistisch
enn universeel. Subtiele complexiteit is actueel, perceptueel, niet-lineair, dynamisch en
contextueel.. Een groot deel van de constructie van het veranderingsproces was erop
gerichtt de waarnemingen van deze verschijnselen gezamenlijk betekenis te geven. Maar
ookk deze waarnemingen worden bepaald (en beperkt) door de taal. Het zou een illusie
zijnn te denken dat perceptuele kennis theorievrij zou zijn (zie figuur 8.1.1). Ook hier
veroorzaaktt de inperking van een taal de uitsluiting van andere waarnemingen. O m de
gevoeligheidd voor de subtiele complexiteit en perceptuele kennis van het ene geval te
vergrotenn is dus eveneens van belang in een dialoog het idioom van sprekers te
deconstrueren.. Het proces van co-creatie is dus in essentie een proces van deconstructie
vann een beperkende idioom van de spreker en de reconstructie van een nieuw
collectieff idioom (van een veranderorganisatie) en daarmee in essentie een discursief
proces.. We gebruiken De Taal van Verandering zowel voor de deconstructie van grove
complexiteitt (verschillen in wetenschappelijke of andere wetmatigheden) alsook voor
dee deconstructie van subtiele complexiteit (i.e. de problematisering van perceptuele
kennis).. Dat is tot uitdrukking gebracht door de dialoog in het onderste deel van de
figuurfiguur te plaatsen.

8.1.68.1.6 Dialoog en productieve spanning
Hett problematiseren of de deconstructie van de taal van verandering is er niet zozeer op
gerichtt 'waarheid' te genereren (zoals in de theorievorming), maar om het vergroten
vann de gevoeligheid voor de complexiteit en dynamiek van het ene geval. De
vergrotingg van de complexiteit is voor ons een middel om te komen tot de
ontwikkelingg van handelingskennis (pronèsis). In deze zin hebben we ons pragmatisch
genoemdd (Störig, 1972). Daarvoor dient er, zoals gezegd, beweging te komen in het
idioomm waarin de veranderopgave is gesteld, om ruimte te maken voor een ander
idioomm wat de verschillen en (dus) de complexiteit van de veranderopgave illustreert en
waaruitt een nieuwe werkelijkheidsconstructie naar voren kan komen. De socratische
dialoogg vertaalt dit proces naar de elenchus, de beschaming. De chaostheorie naar de
dissipatievee toestand en de psychoanalyse naar de verdichting en verglijding van
betekenissen.. Indien de complexiteit in de dialoog voldoende lang kan persisteren,
komtt uit de beschaming, verglijding en chaos geleidelijk aan een rijker beeld en een
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nieuwee ordening naar voren. Hoe kan de beweging van afbraak naar opbouw in de
dialoogg worden verkregen?
Daarvoorr hebben we een aantal belangrijke onderscheidingen aangebracht. Ten eerste
inn de functie van de dialoog. Is de dialoog gericht op waarheid, juistheid of
waarachtigheidd (Habermas, 1981)? Als 'waarheid' in het geding is, dan kan worden
voorzienn door algoritmen of door de ontwikkeling van algoritmen zoals men met
theorievormingg beoogt. Als 'waarheid' niet aan de orde is, vanwege de (inter-)
subjectiviteitt en ambiguïteit van de probleemdefinitie, kan het accent op de juistheid
(toepasbaarheid,, plausibiliteit) van het betekenisverleningsproces komen te liggen. In dit
process kan het exploratieve karakter en de gemeenschappelijkheid van de betekenisvormingg als doel wordt gesteld zoals bij de reflectief-generatieve dialoog, of de
verrijkingg en ontwikkeling van een of enkele invalshoeken langs een hermeneutisch
dialectischh proces. Hoewel het verschil niet echt duidelijk is geworden in deze studie,
enn de verschillen in benaderingen mogelijk ook minder pregnant zijn dan verwacht,
lijktt de reflectief-generatieve dialoog de relationele afhankelijkheid meer te
benadrukkenn (zie Isaacs, 1999). Daarmee wordt de emotionele kwaliteit van de dialoog
(vann de relatie) een belangrijke factor in het veranderingsproces.
Verderr hebben we onderscheid gemaakt in diverse typen dialoog (productieve
spanning)) met een opklimmende complexiteit. Dat is de spanning binnen een systeemperspectief,, tussen systeemperspectieven en paradigmata, eenvoudige en complexe
dynamischee dialogen en de dialoog met het lege veld (type 1-7). We hebben
onderzochtt of de introductie van productieve spanning in de dialoog langs
pragmatischee en veilige route kan plaatsvinden. Technieken voor deconstructie van de
taall van verandering zijn onder meer: problematiseren, confronteren, wijzen op n— 1,
demonstreren,, clarificeren, wijzen op omissies. Deconstructie is echter geen neutraal
proces.. Socrates heeft de elenchus duur betaald, analytici worden niet zelden gevreesd
omdatt ze 'mensen onderuit halen' en de chaostheorie kan evenmin rekenen op een
feestelijkk onthaal aangezien organisaties niet graag hun geld besteden aan vergroting van
chaoss ('dank U, chaos genoeg hier'). De vraag is dus hoe de spanning productief kan
wordenn gemaakt. Deconstructie van de taal van verandering is tevens de deconstructie
vann het subject (Lacan, 1966). Op dit deconstructieproces zijn volgens ons
psychologischee (beter gezegd: psychotherapeutische) principes van toepassing.

8.1.78.1.7 Handvatten voor deconstructie
Inn 'de' psychotherapie is 'deconstructie' vaak gebaseerd op een tweeledig proces:
ondersteunendd én openleggend. Op het ene spoor het vestigen van een relatie, bouwen
aann vertrouwen. O p het andere spoor afbraak laten plaatsvinden en een ongewis
veranderingsprocess ondergaan (Van den Nieuwenhof, 2002). Vandaar dat we de typen
dialogenn dienen te ordenen naar hun impact op de werkrelatie en de veranderervaring
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vann het cliëntsysteem. Voorlopig houden we daarin vast aan de huidige volgorde van
complexiteitt van dialogen (oplopend van 1-7) waarin de inhoudelijke complexiteit,
paradigmatischee complexiteit en dynamiek als onderliggende dimensies ten grondslag
liggenn aan de mate van impact van het deconstructieproces. Dialogen binnen een
kennisgebiedd zijn minder deconstuerend dan complexe dynamische analyses en
dialogenn met het lege veld. Met deze volgorde van complexiteit kunnen veranderaars
dee impact van de dialoog variëren (upscating, downscaling) om het veranderingsproces
veiligerr en beheerster te laten verlopen. Dat met minder deconstructie (elenchus,
dissipatievee toestand, verglijding) de complexiteit van een vraagstuk niet volledig tot
uitdrukkingg komt, is weliswaar een feit. Maar dat radicale deconstructie gekoppeld is
aann angst en soms zelfs aan crisis in een cliëntsysteem, is evenzeer een feit. In dit opzicht
iss de constatering dat met minder complexe dialoogvormen het veranderingsproces
evenzeerr goed kan worden vormgegeven van groot belang (zie case 4: BZ). Wat zijn
dee handvatten om het onderzoeksproces goed te laten verlopen? Welke observaties
hebbenn we in deze studie gedaan?
Eenn eerste observatie heeft betrekking op het uitgangspunt van de verandersituatie. Wat is
bijj de start van het veranderingstraject de kwaliteit van de werkrelatie, de ervaring van het
cliëntsysteemm met veranderingen en het (introspectieve) vermogen van deelnemers om
organisatieproblemenn onder ogen te zien (zie figuur 7.2.2). De veranderaar dient
uiteraardd in staat te zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Dat is al decennia
bekendd (Lipitt, 1958). Maar op welke wijze verschillende posities in het
veranderkundigee discours behulpzaam kunnen zijn in de opbouw van de werkrelatie,
daaroverr is veel minder bekend. Het verschil in posities tussen veranderaar en
cliëntsysteemm of tussen betrokkenen onderling kan in De Taal van Verandering
inzichtelijkk worden gemaakt. De spanning die gekoppeld is aan dit verschil (deze
verschillen)) kan worden teruggerekend naar drie elementen: a. spanning als gevolg van
verschillendee systeemperspectieven, b. de spanning als gevolg van een verschil in
paradigmaa en c. spanning als gevolg van de complexiteit van de dynamische
samenhang.. Aan de hand van deze dimensies kunnen belemmeringen in de dialoog en
dee werkrelatie worden geduid en kan een gesprekstactiek worden bepaald.
Bijvoorbeeldd door een dialoogvorm te kiezen die haalbaar is en toch voldoende
complexiteitt introduceert. Of door een dialoogvorm te kiezen die de paradigmatische
spanningg adresseert. Of anderszins.
Tweedee punt is dat de deelnemers bereid dienen zijn tot introspectie en medewerking.
Ditt is de essentie van de dialoog: het aan de orde stellen van de eigen mentale schemata
enn vergelijking met de zienswijzen van anderen. Dit komt tot uiting in de principes:
luisteren,, uitstellen van oordeel, respecteren en voicing (Isaacs, 1999). Volgens Sifheos
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(1972)) dienen cliëntsystemen 'introspectief te zijn, bereidheid te zijn om actief mee te
werken,, nieuwsgierig te zijn en zichzelf (en de organisatie) te willen begrijpen, bereid
zijnn om te exploreren en te experimenteren en bereid zijn om ter wille van het
veranderingsprocess iets op te offeren. Als cliënten niet over vier van de zeven
eigenschappenn beschikken, zou deze benaderingswijze niet geïndiceerd zijn, aldus
Sifheos.. Volgens De Wolf (1998) is de kwaliteit van de werkrelatie een belangrijke
variabelee voor succesvolle verandering. Bij KS bleek het bijvoorbeeld niet mogelijk om
tott een goede werkrelatie te komen. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsbureau van
WBR. .
Tenn derde speelt de ervaring met veranderingen een rol. Dat is op een aantal plaatsen in
dezee studie aan de orde gekomen. Ervaring heeft hier een dubbele betekenis. Enerzijds
betreftt het de emotionele ervaring met bepaalde veranderingsprocessen. Veranderingen
spelenn zich af binnen de grenzen van de relatie en een lage kwaliteit van de relatie
reduceertt de complexiteit. Verkokering leidt bijvoorbeeld tot inertie. Positieve
ervaringenn in het verleden leiden tot motivatie voor verandering. Anderzijds betreft het
dee bedrevenheid in het uitvoeren van veranderingsprocessen. Admiraal geeft in de
vierdee case bijvoorbeeld aan de dynamische analyse niet meer te kunnen volgen,
waardoorr ABC teruggrijpt op een eenvoudiger dialoogvorm. Naarmate de bedrevenheidd van het cliëntsysteem groter is kan de complexiteit van het veranderingsproces
wordenn verhoogd en worden dissipatieve toestanden niet meer als bedreigingen maar
alss noodzakelijke en zinvolle momenten in de probleemverkenning ervaren (zie de
dialoogg met Vergoot).
Tweedee observatie die we hebben gedaan is dat de uitvoering van bepaalde interventies
inn een veranderingstraject (een diagnose of een werkconferentie) bepaalde gedragingen
vann de cliëntorganisatie kunnen oproepen. Dit verschijnsel hebben we met een
psychoanalytischee term 'overdracht' genoemd. Deze overdracht manifesteerde zich
bijvoorbeeldd in de stroperigheid aan het begin van het veranderingstraject van W B R
(casee 5), waar het enkele maanden heeft geduurd voordat er een gedeelde diagnose lag.
Off in de vorm van de afhankelijkheid die doorklonk in de discussie met de
Accountmanagerss van de afdeling BZ tijdens de eerste werkconferentie, waarin men
aangaff dat het imago van de afdeling grotendeels een gevolg was van de afhankelijkheid
vann derden (case 4). Over deze patronen hebben we gezegd dat zij (mogelijk) de
organisatiee kenmerken en dus (mogelijk) ook van invloed zullen zijn op het huidige
veranderingsproces.. Deze observatie dient allereerst als een hypothese te worden
meegenomenn in het veranderingstraject. Naarmate er meer bevestiging volgt kan er
aanleidingg zijn om de verandering van dit patroon als een metadoel voor het
verandertrajectt te formuleren. De formulering van het metadoel kan impliciet, of
expliciett plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de kwaliteit van de werkrelatie, de
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ervaringg van het cliëntsysteem en het introspectief vermogen (zie hierboven). In beide
gevallenn dienen de interventies van het veranderingstraject niet alleen congruent te zijn
aann het doel, maar ook aan het metadoel. In het geval dat een impliciet metadoel wordt
geformuleerd,, is het van belang mogelijkheden te creëren voor correctieve ervaring
(diee congruent zijn met het metadoel). Het spreekt voor zich dat zulke ervaringen in de
meestee gevallen geleidelijker verlopen, en waarschijnlijk meer bekrachtiging nodig
hebben.. Een veranderaar dient daarom ons inziens bescheiden te zijn in het aantal en de
ambitiee van impliciete metadoelen.
Inn veel gevallen is de bewustwording van de positie in De Taal van Verandering
voldoendee motief, levert het voldoende spanning op, om meer complexiteit in het
veranderingsprocess toe te staan. De deconstructie dient immers het doel van de
cliëntorganisatiee en de veranderaars realiseren zich dat 'bepaalde aspecten over het
hoofdd zijn gezien.' Het besef dat andere invullingen en posities mogelijk zijn vertaalt
zichh dan naar een (verdere) uitwerking van die posities en in een verrijking van de
inhoudd en aanpak van de verandering (zie case 3: DOB). De vergroting van de
complexiteitt kan echter ook beperkt worden door de relatie tussen deelnemers aan het
veranderingsproces.. Men is van mening dat andere posities in De Taal van Verandering
niett van toepassing zijn. Daarin hebben we drie patronen onderscheiden:
-- Het verschil wordt ontkend: andere perspectieven zijn minder van belang, hebben
minderr verklaringskracht, doen er 'feitelijk' minder toe.
-- De relatie wordt ontkend: de ander hoeft niet gerespecteerd te worden, wordt
gedevalueerd,, heeft niet de status of het vermogen om met interessante perspectieven te
komen. .
-- De diversiteit aan opvattingen wordt niet gerelateerd aan het verkrijgen van
praktischee kennis, maar vormt een doel op zich: de toetsing en aanscherping aan het
enee geval ontbreekt. Dit laatste was het geval bij D O B waarin een contexdoze discussie
overr strategie werd gevoerd, zonder deze te relateren aan bijvoorbeeld de wijze waarop
dee medewerkers van D O B deze interventies zouden ervaren. Een tweede voorbeeld
geeftt Goudblom (BWR) als hij vertelt dat de afdeling het oneens was met de
geformuleerdee strategie, maar dat na moeizame bijstelling met de gewijzigde strategie
amperr iets werd gedaan.
Dee aanpak die hierop volgt kan openleggend of ondersteunend zijn. Bij een
openleggendee aanpak wordt het proces (of de weerstand) geduid. Aangegeven wordt
dann bijvoorbeeld dat de bijdrage van de ander op minder waarde wordt geschat, of dat
dee probleemdefinitie wordt beperkt als er geen ruimte aan afwijkende meningen wordt
geboden.. Bij de ondersteunende aanpak, worden knelpunten in de relatie niet
geëxpliciteerdd (maar wel geregistreerd) en (op enig moment) opgenomen in de
handeling.. Afwijkende meningen krijgen bijvoorbeeld de aandacht van de facilitator en
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wordenn door hem of haar op hun rijkdom beproefd. O m dat hier sprake is van een
process van 'demonstratie' en minder van (expliciete) 'communicatie', beschouwen we
dee ondersteunende aanpak eveneens als een vorm van corrigerende ervaring.

8.28.2 Twijfels
Inn deze studie is het veranderingsproces beschreven als een discursief proces van cocreatie.. Waar het proces van co-creatie in de literatuur in de meeste gevallen als een
'blackk box' wordt gehanteerd, hebben wij getracht in deze studie de dialogische
processenn inzichtelijk te maken en handvatten te bieden voor het managen van unieke,
complexee en dynamische veranderingsvraagstukken door de ontwikkeling van een
procesmodel.. Aan het einde van deze studie willen we ook een aantal twijfels
neerleggen: :
-- We hebben vastgehouden aan een oud model over verandering. Tijdens
besprekingenn van deze studie hebben diverse mensen erop gewezen dat veranderingen
niett in een freeze-stadium terecht zouden komen. Veranderingen zijn continu (wat we
niett betwijfelen). We hebben echter geprobeerd aan te tonen, dat bepaalde vormen van
consolidatiee in een veranderingsproces noodzakelijk zijn, omdat anders de verandering
terugvaltt naar de oude toestand (regressie) of crisis ontstaat vanwege de toenemende
complexiteitt en algehele richtingloosheid. Punt van twijfel is de vraag of de angst voor
crisiss een argument voor consolidatie is, of dat het een angst van de veranderaar voor
chaoss en toenemende complexiteit is en dus de verandering remt? Wat kan daarover
wordenn gezegd?
-- Een tweede twijfel ligt hier in het verlengde: wat is de mate van toelaatbaarheid van
chaos.. De case van D O B (de belaagde bureauchef) is een indrukwekkend voorbeeld
vann destabilisatie. Deze vormen van chaos kunnen echter ook schade aanrichten, bij
personen,, maar ook in organisaties. Daarmee komen we weer bij de eerste twijfel:
hoeveell chaos is toelaatbaar en wanneer wordt chaos iatrogeen? Anders gesteld, in
welkee mate is de groei van een organisme afhankelijk van de toename van complexiteit
enn in weke mate van zekerheid? Zijn er bijvoorbeeld vormen van complexiteit te
onderscheidenn die groeibevorderend of remmend werken?
-- Een derde vraagstuk is de verhouding tussen complexiteit en dynamiek. Is dynamiek
well een aparte dimensie of maakt het onderdeel uit van complexiteit? En als dynamiek
well een aparte factor kan worden gezien, hoe verhouden complexiteit en dynamiek
zichh dan tot elkaar in de aanpak van dynamische en complexe vraagstukken? Dynamiek
vergtt immers kortcyclische en snelle acties, complexiteit het laten opbloeien van een
nieuww patroon.
-- De dynamiek is in de cases niet in de volle omvang aan de orde geweest. Wel op het
niveauu van de interactie tussen processen en elementen van de probleemstructuur,
vindenn wij. Door de dynamische analyse van GTP is bijvoorbeeld de interactie tussen
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diversee processen inzichtelijk gemaakt. Wat wij eraan zouden willen toevoegen is een
meerr fundamentele beschouwing van niet-lineaire dynamiek en transformaties van
verandervraagstukkenn als gevolg van dergelijke interacties.
-- Een vijfde vraagstuk heeft betrekking op de spanning tussen grove en subtiele
complexiteitt in de dialoog. Grove complexiteit betreft de verschillen in algemene
wetmatigheden.. Subtiele complexiteit betreft verschillen in perceptuele kennis. Een
vraagg is wat kenmerken zijn van de interactie tussen grove en subtiele complexiteit.
Daarr is in deze studie nog te weinig op ingegaan.
-- Een zesde vraagstuk is de overtuigingskracht van het model: Is de studie overtuigend
genoegg om experimenten voort te zetten, of loopt het dood tegen een muur van 'te
complex',, 'liever no nonsense', 'is het bewezen technologie?' O p welke wijze kan De
Taall van Verandering snel en overtuigend bijdragen aan het succesvol managen van
dynamischee en complexe veranderingstrajecten.
-- Een zevende twijfel is een methodologische: we hebben gekozen voor een
beschrijvingg van binnenuit, maar het is lastig om de kwaliteit van de dialoog goed weer
tee geven. Het is niet alleen het idioom wat de relatie bepaalt. Daaraan zijn ook
emotionelee aspecten verbonden die in de letterlijke tekst niet altijd even goed tot uiting
komen.. Als iemand bevestigend 'precies!' roept en anderen reageren non-verbaal, dan
kann de betekenis van de uitroep in die context in de tekst niet verstaan worden.
Daarvoorr zijn annotaties nodig, maar die berusten op een (eenzijdige) interpretatie van
dee onderzoeker.

8.38.3 Aanbevelingen
Wijj besluiten met een aantal aanbevelingen:
-- Nader onderzoek naar de rol van complexiteit en verandering van organisaties in
termenn van groei en ontwikkeling (deconstructie vs zekerheid). In psychotherapie is
eenn tendens naar ondersteunend en minder openleggend waar te nemen (Berk, 2001)
-- Nadere uitwerking van de rol van de tijd in de paradigmata, en met name naar het
typee veranderingsprocessen (regrediërende, transformerend, visionair, etc.)
-- Uitwerking van ondersteuningsoefeningen om de kwaliteit van de dialoog te
verbeteren.. Bijvoorbeeld met non-verbale methoden (zoals pesso-therapie).
-- Toepassing van andere psychotherapeutische inzichten dan de psychoanalyse in
veranderingstrajecten. .
-- Nader onderzoek naar de vervlechting tussen grove en subtiele complexiteit.
-- Andere vormen om het spreken en de taal in een dialoog vast te leggen.
-- Diversificatie van groepen gebruikers van De Taal van Verandering.
-- Verdere modularisering van het model zodat de toepassing minder van ons afhankelijk
is. .
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-- Onderzoek naar een nadere typering van dialogen en hun effect en effectiviteit.
-- Diverse processen van co-creatie en diverse vormen van groepen, bijvoorbeeld
negatievee interdependenties.
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7,2.17,2.1 Vragenlijst
Veranderingsmodel l
Watt is voor u de waarde van het model als diagnosemodel? (0-10)
Toelichting: :

Watt is voor u de waarde van het model als leidraad voor organisatieverandering? (0-10)
Toelichting: :

Watt is voor u de waarde van het model als taal of communicatiemiddel met anderen? (0-10)
Toelichting: :

Watt is voor u de waarde van het model als probleemoplossingmodel (en keuze voor
interventies)?? (0-10)
Toelichting: :

Multiperspectief f
Hett begrip multiperspectief verwijst naar het hanteren van meer invalshoeken (perspectieven) om organisatieveranderingen te
belichten.. Daarvoor gebruiken we 3 perspectieven strategie (en markt), organisatie en mensen.
Zijnn dit nuttige perspectieven om organisatieverandering in beeld te brengen? (0-10)
Toelichting: :

Welkk perspectief heeft uw natuurlijke voorkeur (gebruikt u spontaan het meeste)?
Toelichting: :

Welkee perspectieven gebruikt u het minste?
Toelichting: :

Welkk perspectief heeft u de meeste nieuwe inzichten gegeven?
Toelichting: :

Organisatieontwerpp en -ontwikkeling
Hett begrip organisatieontwerp benadrukt de systeem-, plannings- en procedurekant van
strategieformulering,, organisatie-inrichting en verandering van de organisatiecultuur.
Heeftt u affiniteit met het begrip organisatieontwerp in dit traject? (0-10)
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Toelichting: :

Hechtt u belang aan het begrip organisatieontwerp in dit traject? (0-10)
Toelichting: :

Iss het begrip organisatieontwerp voor u toepasbaar in dit traject? (0-10)
Toelichting: :

Hett begrip organisatieontwikkeling benadrukt de gedragskant van strategieformulering, organisatie-inrichting en
dee veranderujing van organisatiecultuur.
Heeftt u affiniteit met het begrip organisatieontwikkeling in dit traject? (0-10)
Toelichting: :

Hechtt u belang aan het begrip organisatieontwikkeling in dit traject? (0-10)
Toelichting: :

Iss het begrip organisatieontwikkeling voor u toepasbaar in dit traject? (0-10)
Toelichting: :

Stellingen n
Elkee denktrant van organisatieverandering heeft zijn eigen valkuil.
Zeerr mee eens

Mee

eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer

mee

oneens

Mee oneens

Zeer mee

oneens

Hett begrip productieve spanning legt deze valkuil bloot.
Zeerr mee eens

Mee

eens

Neutraal

Hett blootleggen van valkuilen is productief voor het zoeken naar verbeteringen in veranderingstrajecten.
Zeerr mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee

Evaluatie e
Watt vindt u (in 1 zin) zeer sterk aan het analysemodel als denkkader voor veranderingsprocessen?
Toelichting: :

Watt vindt u (in 1 zin) zwak aan het analysemodel als denkkader voor veranderingsprocessen?
Toelichting: :

Varia a
Zijnn er nog opmerkingen die u kwijt wilt?

oneens
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7.3.7.3.77 Presentatie Verandermanagement DOB

Trendss en inzichten Veranderkunde
Plannedd Change (1940-1966)
oo accent op sociale vaardigheden

Trendss en inzichten Veranderkunde (vervolg
Differentiatiee veranderstrategieen (1965-1975)
oo machtsstrategie, overreding, heropvoeding, ruilstrategie (Chin en
Benne,1974) )

oo fasenmodel: unfreeze, change, freeze (Lewm)
oo incrementeel (actie-onderzoek, bottom-up, groepen, vertrouwen)
oo change agent: facilitator
oo accent: veranderkundig ('helping professional')

oo organisatiemodel: stuurgroepen, projectgroepen, werkgroepen
(Zaltman,, 1973)
oo veranderingsbereidheid als 'aanvaardingsvraagstuk' (wat Is de beste
verspreidingsstraiegie,, object-subject)
oo accent: veranderkundig (focus individuen en groepen)

BIJLAGEN N

Trendss en inzichten Veranderkunde (vervolg)

Trendss en inzichten Veranderkunde (vervolg

Toenemendee complexiteit organsatie-veranderkunde (1975-1985)

Toenemendee dynamiek: discontinuïteit (1985-1995)

oo matchen van adviesaanpakken voor specifieke verandervraagstukken
(Mant,, 1978, Van de Bunt, 1978). Eerste 'rxitrtngeritie-rateneringerï

oo Contingentiebenadering: no one best way (situationele modellen;
Mintzberg;; Galbraith))

oo Van 'aanvaardingsvraagstuk' naar 'politiek model' (rol van conflict en
machtt in veranderingsprocessen)

oo Integrale organisatie: strategie, processen, macht, management, etc
oo Open-einde veranderingsprocessen (voorspelbaarheid gering,
spontanee processen)

oo Organisatie als geheel (individu, groep, organisatie)

oo Meerdere parallel verlopende processen (in verschillende fasen,
onderlingee samenhang en dynamiek)

oo Excellence-onderzoek (a.gv. toenemende dynamiek)
oo Accert: opkomende rd voer c<gariisadeku^m

oo Minder prescriptief, meer analytisch (keuzemodel)
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Trendss en inzichten Veranderkunde (vervolg)
Toenemendee ambiguïteit: multiperspectief (1995-2005)

Samengevat
Veranderingenn zijn:

oo Contingentie is {te} deterministisch
oo Accent verder naar analytische modellen en keuzeproces

••

beheersbaar en messy

••

resultaatgericht en open eind

oo Geen 'decision logic', geen bekende doelen (open einde)

••

selectief (gefocused) en integraal

oo Integrale benadering: aandacht voor dynamiek van terugkoppeling

••

rationeel en politiek

oo Inbreng meerdere perspectieven (pluriformiteit)
oo Ruimte voor ontdekking door dialoog en co-creatie

••

prescriptief & analytisch

••

kortdurend en langdurend

oo Veranderingen zijn 'messy' (chaostheorie; Stacey)

oo Referentiekaders maken onderdeel uit van veranderingsproces

Complexee vraagstukken: ambiguïteit

Integraall management van complexe
veranderingen n

Omgaann met Ambiguïteit

Eenn dynamisch model
Plannedd change
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Organisatie:: integraal benaderen

Paradigmata a
Ontwerpp ba na dering legt nadruk op :

Ontwikkelingsbenaderingg legt nadruk op :

systemen n

mensen n

bedd rijfsfuncties of prim, processen

interactiess en sociale processen (+/-)

economischee rationaliteit

politiekk (macht) en irrationaliteit

top-down n

bottom-up p

doei-rationaliteit t

pp roces-rati o n a I iteit

'systeem':: stappen leiden tot doel

'gedrag':: gras gaat niet harder groeien
doorr er aan te trekken
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Integraall Model

Dynamiekk in verandering: planning
Visiee
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7.4.17.4.1 Programma Kick off Bijzondere Zaken
13.000 uurpresentatie

Welkom,, M. Wares

13.100 uurpresentatie

Managenn van effectieve veranderingen,

13.200 uurDuo's

Watt willen we bereiken met het

13.400 uur Plenair

Watt zijn de belangrijkste onderwerpen?

R.. van den Nieuwenhof
veranderingstraject? ?
-Lijstt met genoemde actiepunten
-Aanvullingen n
13.500 uurPlenair

Prioriteringg van de onderwerpen

14.000 uurGroepswerk

Uitwerkingg van elementen op hoofdlijnen
-Watt is de aanleiding?
-Watt is het resultaat?
-Wiee is de projectleider?
-Beginn en einddatum?
-Wiee is de opdrachtgever?

14.455 uurCheck

Ondersteuntt dit het doel van het

15.000 uurplenair

Veranderorganisatie: :

veranderingstraject? ?
-Watt is de rol van het management?
-Watt is de rol van de stuurgroep?
-Watt is de rol van de projectgroep/ABC?
15.300 uurpresentatie

Vaststellenn veranderorganisatie

16.000 uurplenair

Afspraken n
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BijlageBijlage 7.4.2: Verbeteronderwerpen naar INK-model
Inhoudelijkk zijn naar het INK model circa 30 onderwerpen benoemd voor het
veranderprogrammaa van de afdeling BZ. Hieruit diende het veranderteam een keuze te
maken. .
Positioneringg BZ extern, dmv uitwerking dienstverleningsconcept
Verdelingg taken en verantwoordelijkheden Sen+ en T M
Opzett Functionerings- en Beoordelingssystematiek (en training)
Opstellenn en uitvoeren beleid ziekteverzuim
Actualiserenn en toedelen formatieoverzicht
Verbeteringg overleg bestuurlijke en ambtelijke organisatie: netwerken en
relatiemanagement t
Herinrichtingg (vereenvoudiging) en beheersing primaire proces
Professionaliseringg BZ (organisatie en cultuur)
Strategischh opleidingsbeleid en competentieontwikkeling
Opzett heldere planning en control (marap en PMS)
Coachingg T M
Evenredigee werkbelasting
Strategischee visie op AM, inrichting van processen, afstemming om projectmanagement
Identificerenn knelpunten projectmanagement en verbeteropties, waaronder financiële
beheersing,, sturing van projecten, leiding geven aan professionals, inrichting
projectorganisatie,, effectieve informatie en overlegstructuur, kennismanagement in
projecten,, vormgeven gewenste projectcultuur.
Naderee uitwerking beleidsprioritering (MLT) en resource planning
MD-programmaa (in kader van duaal management)
Opzettenn flexibele en eenvoudige klantevaluatiesystematiek
Financiëlee beheersing (AVS, KSC, FRIS): communicatie (richting medewerkers) en
beheersing g
Afdelingsbegrotingg en beleidscyclus (Meerjarenplan - > KSC)
Effectiviteitt van het overleg: beleidsstaf, beheersstaf, wok.
Opzett communicatieplan (i.s.m. het stafbureau DMB)
Positioneringg cluster Statistiek
Verbeteringg secretariële ondersteuning
Monitorenn resultaten veranderteam
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BijlageBijlage 7.4.3: Bijdrage van acties aan doelen
Dee samenhang is het programma is onder meer gecontroleerd door de bijdrage van de diverse
actiess aan de diverse doelen na te lopen.

Doelen: :

Positionering g Focuss in
beleid d

Organisatie e

Actiee 1

XX

XX

Actiee 2

XX

Actiee 3

XX

Actiee 4

XX

Cultuurr BZ

XX

XX
XX

Actiee 5

XX

Actiee 6
Actiee 7

XX

Actiee 8

XX

Actiee 9

XX

Beheersing g

XX

XX
XX

XX

XX

XX

XX

XX
XX

Actiee 10

XX

Actiee 11

XX

Actiee 12

XX

XX

XX

Actiee 13

XX

XX

XX

Actiee 14

XX

Totaal l

99

XX

XX

33

77

88

66
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BijlageBijlage 7.4.4: Overzicht van projecten
Project t

Projectt Omschrijving

Aanleiding g

Resultaat t

Pl.0 0

Positioneringg afdeling
BZ. .

Tee weinig herkenbaar in-/
extern. .

Vanzelfsprekendee partner: gevraagd bij
strategischee dossiers (niet BZ terrein).
Initiërendd in beleid.
Agendaa zettend XXXX-beleid richting.
Netwerkk m.n. rijk/ private bedrijven.
Facilitairr beheer op orde.
Facilitairr beheer in control en cultuur =
spelregelss gedefinieerd.

Tee volgend.

Onvoldoendee management
opFB. .
Tee weinig aansturing.
Ontbrekenn (permanent)
inzicht t
-- Onderbesteding
-- Overschrijding
-- Capaciteit.
Hett M T .
Verordeningg / ASU.
Wiee stuurt wat?
Onzekerheidd wie waarop
aanspreken? ?

P2.0 0

Taakverdeling g
management. .

P3.0 0

Afdelingsbegrotingg en
beleidscyclus s
(meerjarenplann KSC.

P4.0 0

Verbeteringg sturing

P5.0 0

MARAP P

Opdrachtt PMB.

P6.0 0

Inbedding g
accountmanagementt in
provincialee organisatie en
daarbuiten. .
Evenredige e
werkbelasting. .
Inventariseren. .
Herinrichting g
(vereenvoudiging)) en
beheersingg primaire
proces. .
Professionaliseringg BZ.

Accountmanagement t
onvoldoendee ontwikkeld.
Luktt afdeling niet gebiedsgerichtt beleid te realiseren.
Wiee doet wat (capaciteit).
Niett duidelijk.

Slechtt imago.
Niett gestructureerd gedrag.

Goedd imago.
Tevredenheidonderzoekk intern/ omgeving.

Opzet t
communicatieplan. .
Strategisch h
opleidingsbeleidd en
competentie e
ontwikkeling. .
Uitwerken n
dienstverlenings-concept. .

Internee eilanden structuur.
Externn zie 1.
Vervolgg van SAP.
-AM-er// PL-er
-Specialisten n
-Etc. .
Zwakkee positie afdeling.
Onduidelijkheidd over aanbod
vann de afdeling (in/extern).
Onbekendd maakt onbemind
(in// extern).

Communicatieplann i.s.m. het bureau dmb.
Uitvoeringg plan
Competentiebeschrijvingg rollen BZ
Ontwikkelenn trainingstraject.
Jaargesprekken. .

P7.0 0

P8.0 0

P9.0 0

P10.0 0
PII 1.0

P12.0 0

Onduidelijkee rol FB
taakverdeling. .
'cultuur'. .

B&VV -cyclus.
Prestatiee en doelstellingen.
Inn plannen in werkzaamheden.

Duidelijkheidd in verantwoordelijkheid/
Aanspreekbaarheid. .
Minderr verlies energie door
effectiviteitverhoging. .
Inhoudd format gereed op 1-5 -2002
22 maal per jaar Marap.
Relatiee met buitenwereld/ provincie.
Visiee op rol.. Inrichting primair proces.
Aantakkingg project organisatie.
Oefenenn rollen.
Planningg PMS.
Jaargesprekken. .
Werkplann & Inzicht
Kwaliteitt van producten.
O pp tijd leveren.

Helderheidd over producten afdeling.
Versterkenn toegevoegde waarde en imago
vann de afdeling.
Gerichtt op externe contacten.
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P13.0 0

PII 4.0

P6.0 0

P7.0 0

P8.0 0

P9.0 0

Pll.0 0

P12.0 0

Onduidelijkheidd medewerkerss en management hoe
instrumentt te gebruiken.
Onvoldoendee inzicht in
mogelijkee betekenis
instrument. .
Onduidelijkheidd positie
Positioneringg cluster
tott nu toe. Verwaarlozing
statistiek. .
cluster.. Weinig interesse.
Kunnenn niet laten zien wat
zee kunnen.
Accountmanagement t
Inbedding g
accountmanage-mentt in onvoldoendee ont-wikkeld.
provincialee organisatie en Luktt afdeling niet om
gebiedsgerichte e
daarbuiten. .
beleidsvormingg voor elkaar te
krijgen. .
Wiee doet wat (capaciteit).
Evenredige e
Niett duidelijk.
werkbelasting. .
Inventariseren. .
Onduideüjkee rol FB
Herinrichting g
taakverdeling. .
(vereenvoudiging)) en
'cultuur'. .
beheersingg primaire
proces. .
Slechtt imago.
Professionaliseringg B Z .
Niett gestructureerd gedrag.

Implementeren n
functionerings-- en
beoordelings-systematiek. .

Strategisch h
opleidingsbeleidd en
competentie e
ontwikkeling. .
Uitwerken n
dienstverlenings-concept. .

P13.0 0

Implementeren n
functionerings-- en
beoordelings-systematiek. .

P14.0 0

Positioneringg cluster
statistiek. .

Vervolgg van SAP.
-AM-er// PL-er
-Specialisten n
-Etc. .
Zwakkee positie afdeling.
Onduidelijkheidd over aanbod
vann de afdeling (in/extern).
Onbekendd maakt onbemind
(in/extern). .
Onduidelijkheidd medewerkerss en management hoe
instrumentt te gebruiken.
Onvoldoendee inzicht in
mogelijkee betekenis
instrument. .
Onduidelijkheidd positie
tott nu toe. Verwaarlozing
cluster.. Weinig interesse.
Kunnenn niet laten zien wat
zee kunnen.

Toekomstt gericht instrument inzetten.
Werkendd instrumenten.
Mogelijkhedenn en onmogelijkheden
duidelijk. .

Inzichtt in bijdrage cluster statistiek.
Kwaliteitt cluster volledig gebruikt.
Motivatiee cluster leden verbeteren.
Clusterr statistiek standaard input voor
bezoekenn van GS leden.
Relatiee met buitenwereld/ provincie.
Visiee op rol.
Inrichtingg primair proces.
Aantakkingg project organisatie.
Oefenenn rollen.
Planningg PMS.
Jaargesprekken. .
Werkplann & Inzicht
Kwaliteitt van producten.
O pp tijd leveren.

Goedd imago.
Tevredenheidonderzoekk intern/ omgeving.
Competentiebeschrijvingg rollen BZ
Ontwikkelenn trainingstraject.
Jaargesprekken. .
Helderheidd over producten afdeling.
Versterkenn toegevoegde waarde en imago
vann de afdeling.
Gerichtt op externe contacten.
Toekomstt gericht instrument inzetten.
Werkendd instrumenten.
Mogelijkhedenn en onmogelijkheden
duidelijk. .

Inzichtt in bijdrage cluster statistiek.
Kwaliteitt cluster volledig gebruikt.
Motivatiee cluster leden verbeteren.
Clusterr statistiek standaard input voor
bezoekenn van GS leden.
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BijlageBijlage 7.4.5 Werkconferentie: Rol van AM binnen BZ/PNG (draaiboek)
N a a mm klant
Onderwerp p
D a t u mm sessie
Locatie e

J a nn A d m i n r a a l
Sessiee A M - e r s
xxxxxx x
XXXXX

Stramien n
Tijd d

Medium m

Dagl l
09.000 uur
09.155 uur

Presentatie e

09.300 uur
10.000 uur
10.155 uur
11.000 uur
11.155 uur
12.155 uur
13.155 uur
14.155 uur

BI I
Stelling g
Presentatie e
Admiraal l
Discussie e
Pauze e
B2 2
Kaartvraag g
Lunch h
B3 3
KV V
B4 4
R o e pp vraag

Onderwerp p
Ontvangst t
Doel l
Programma a
Werkwijze e
JeJe mag en kunt AM-ers (BZ) afrekenen
opop een herkenbaar BZ-imago in de regio.
Beleidskeuzess 2003

Hoee wordt B Z gezien (door partijen) in de regio?(Watt is
hett imago?)
Ambitie? ?
Watt kan/doet een ideale Accountmanager?
Watt is het huidigee profiel?
Dimensie e

15.000 uur
15.155 uur

Pauze e
B5a/b b
Groepswerk k

16.155 uur
16.000 uur

B6 6
Presentaties s
B7 7

16.300 uur

Afsluiting g

Issue e

00

Oorza(a)k(en n

Watt valt op?
Afspraken n

5

10

Oplossingen n
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BijlageBijlage 7.4.6: Score AM-compententies
Dee scoring (in willekeurige volgorde) luidt als volgt:
Regiokennis: :

7,5 5

Netwerken n

66

Deskundigheid d

77

Provincialee vertegenwoordiging

88

Informeren n

66

Agendasetting g

55

Betrouwbaar r

77

(Doen)) uitvoeren

44

Politiekee rol

77

Hoofdzaken// bijzaken

44
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SUMMARY Y
Changess are the order of the day. Organizations find themselves in complex and
dynamicc environments (Roobeek, 1988). Product, service and process change are
carriedd out at a fast pace. Many developments in economy, technology, politics, social
culture,, but also in the own organization are more dynamic and complex than ever
before. .
Suchh circumstances require a change approach that does justice to this complexity and
dynamic.. That certain change approaches have worked elsewhere is no guarantee for
successs here and now, under these circumstances (Pettigrew 2000; Chia, 1996; Gergen,
2001).. Changes require customized work. Furthermore, complex changes can only be
approachedd meaningfully by dealing with them integrally. And as if this is not enough,
thee complication presents itself that some problems are so unique that neither the
changerr nor the client organization knows what the problem is or what the solution
couldd be (Koopman & Pool, 1992).

Objectivee of this study
Changess are complex, lead to resistance and are marked by the oral character of the
time.. In change literature, instead of approaching complexity with sufficient
complexity,, complexity is repressed and flattened to one-dimensional solutions.
Whoeverr looks at the bookshelves with popular management literature will become
despondentt from the screaming tides: 'This is the way!' 'This is how to approach
change!'' 'How to be successful too!' This study aims to offer a completely different
vieww on unique, complex and dynamic change issues. Foremost is not the provision of
generall solutions, but the set up and explicating of a common learning and choice
process.. This takes place by developing a process model (Van Aken, 1994) or sensitizing
devicedevice (Giddens, 1990), with which change processes can be set up as a discursive process.
Wee will summarize the objective of mis study:
Thee objective of this study is the design of an integral, contingent, dynamic and
practicall change model that can serve as a guiding principle for setting up unique,
dynamicc and complex change processes, thereby stimulating the learning capacity of
organizationss by stimulating productive tension in a (collaborative) process of cocreation. .
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Summaryy of organizations: system or behavior
Whenn we talk of organization change it is necessary to define the terms 'organization'
and'change'.. In this study organizations are considered as open systems (Harrison,
1990).. Openness simply means that an organization is not shut off from environmental
influences.. An organization is called a system because of the way in which, and the
elementss from which an organization is composed. Additionally an organization
comprisess of behavior and social processes such as cooperation, conflict management,
communicationn (French & Bell, 1990). Moreover an organization is more than the
summ of the parts. It is a dynamic whole (Voogt, 1995). 'Change and organization are
staticc nouns. We need the dynamic vocabulary of changing and organizing if we are
too take charge of a changing world' (Pettigrew, 2000, p 246)

Summaryy of organization change: design or development
Secondlyy there is the term 'change'. Many writers on change management sketch a
plann based approach to controlling changes. The aspect of control of organization
changee is accentuated by putting an emphasis on goals, procedures, rules and plans. As
welll as the strong aspects of this approach such as clarity and purposiveness, there is a
dangerr that only the formal organization will be covered. Soft factors such as politics
andd irrational processes in organizations remain unconsidered. This outlook is also
calledd the design approach. The opposite approach is called the development approach,
withh more attention for problem orientation and politics amongst others. Both
approachess have their own rationality (Ganzevoort, 1985; Boonstra, 1992).
Designn approach

Developmentt approach

Organizationn as formal system

Organizationn as a whole of social
processes s

Technical-economicc rationality

Social-politicall rationality-

Solutionn oriented

Problemm oriented

Advisorr is primary expert

Advisorr is primary facilitator

Designn and planning (control)

Development t

Topp down: participation not desired

Bottomm up: participation a necessity

TableTable 0.1 Design and development approach
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Modell for integral change management: productive tension
Thee combination of views of an organization as an open system/social processes with
bothh paradigms yields a double order of organization perspectives (see table 0.2).
Eachh perspective can be used to analyze complex questions and generate solutions.
Eachh perspective is a 'spotlight' for analyzing and solving organizational problems and
illuminatess certain aspects of that problem. In our opinion these spotlights should be
managedd contrarily. It is not the combination of, but the confrontation between
differentt views that counts during the design of a change process (Feyerabend, 1975).
Inn essence organization perspectives consist of language. This language does not so
muchh represent reality but in particular constructs it. Language is action. This view,
whichh can be found by post-modern organization scientists amongst others, brings
thee accent of a phenomenological approach of perspectives as spotlights to a change
ass a process of intersubjective reality construction in a specific context through
language.. The consequence is that the participants in a change process must be
consciouss of their 'language of change' since this language shuts out other mental
frameworkss and with it other reality constructions and change processes. We call the
wholee of perspectives on a change process The Language of Change.
Inn summary we should approach change processes from several perspectives. Each
perspectivee puts the users on the trail of a certain reality construction. As well as the
practicall advantages of every organization perspective, the changers must realize that
theirr approach shuts out other reality views and interventions. This reduces the
complexityy of the issue. The deconstruction of system perspectives and paradigms
createss space for other reality constructions and provides possibilities to express the
complexityy of a change issue in a process of co-creation (Bouwen & Steyaert, 1990;
Wierdsma,, 1999).
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Determiningg strategic
gap p
Outside-in n
Strategicc planning;
Positioning;; formally
analytical;; reachable
objectives;; steering
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Shareholders s

Determinee organization
gap-Optimizee processes,
structures,, systems.
Appointt tasks via
hierarchy;; efforts oriented
towardss control and
detailing. .
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Establishh cultural gap.
Changingg culture by
changingg the directly
observablee outside layer
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(artifacts,, symbols).
Usee of HR systems.
Formall communication.
Removingg resistance
(tell/sell). .

Thee Plan

Thee Machine

Thee School

Inside-out t
Strategyy development;
vision,, directed to power
andd stakeholders.

Basiss of organization is
networks,, coalitions,
teams,, self-organizing
groups.. Attention for
roless and exchange. Use
off work conferences and
problemm solving groups.
Teambuilding. .
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TableTable 0.2 Metaphors for integral change management

Structuree of this study
W ee will start the construction of the process model with a literature study into the
doublee arrangement of system perspectives and social processes. This provides an
overvieww of the organizational perspectives, laws and heuristics that are available when
formingg change processes. The objective of the literature study is not a synthesis of
opinionss or organization theory forming, but a typification of a general organizational
changee

idiom

(The Language

of Change). The

deconstruction

of the

various

perspectivess and the comparison of different positions of the participants in The
Languagee of Change provide the opportunity to express the complexity of the change
processs and to achieve a richer approach.
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Chapterr 2: Strategy
Thee design approach has dominated the strategy discussion for a long time. Strategy
formulationn is typified as a linear, rational process (Porter, 1980, 1985; Krijnen, 1992,
Haxx & Majluf, 1991). A company carries out a strategic investigation, from which a
positioningg and marketing strategy are developed, which is carried out in the
organizationn through a strategic plan. The metaphor for strategic planning is therefore
thee Plan. The control based and expert based approach is a characteristic of this method.
Thee advantage is clarity in the coordination of activities (Van Cauwenbergh & Van
Robaeys,, 1978). The disadvantage is that these prescriptive models tell 'how it should
be'' but do not adequately demonstrate how fuzzy processes really happen, due to the
dynamicss and political processes in organizations. Plans are speeded up, delayed,
removedd from the agenda, meet resistance, resulting in the change process taking a
completelyy different course than contemplated.
Inn strategic management, orientation is aimed at political processes, learning processes
andd at creating a vision. That is because environments are turbulent and complex to
suchh an extent that making good forecasts (such as strategic planning contemplates) is
questionable.. The challenge consists of dealing quickly and flexibly with the complexity
andd turbulence, and quicker than the competitor to profit from changes (De Geus,
1988;; Hamel & Prahalad, 1999). Hence it is necessary that people in an organization
learnn to speak the same language, understand each other's frame of reference and that
onee 'learns to learn'. One speaks of 'learning organizations' (Senge, 2000). In this
approachh the changer takes up the position of a facilitator or 'helper' for the
managementt of social processes (French & Bell, 1990). The disadvantage is that the
attentionn to social processes makes the developmental approach sensitive to cooptation,
powerr and cultural bias, meaning that processes slow down and get stuck. Moreover,
participativee approaches require a lot of skills, both cognitive and social, from participants.. The metaphor is Vision.

Chapterr 3: Culture
Forr the change of organizational culture we distinguish three layers. The design
approachh is directed towards change in the outer layers. The development approach
digss deeper into the identity of the organization and uses other change techniques.
Thee outer layer of the organization culture is easy to see: the symbols, the design of an
organization,, the stories that go round. This layer of the culture is easy to change. For
instance,, a merger is communicated by the use of a common logo. Even though
symbolicc management is often applied unprofessionally (Van den Nieuwenhof, 1996) it
iss incorrect to banter about it (Scott, 1994). O n the other hand it is far too optimistic to
expectt radical and enduring cultural changes herein. Furthermore, change of artifacts
doess not give much insight into the working mechanisms of the culture.
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Thee second layer of the culture is that of the 'official statements', such as policy
statementss of organizations. Intervention at this level has the advantage that deeper
levelss of cultural change can be achieved (rather than mere changes in artifacts, without
changingg people's values). Particularly the influence of H R systems on this layer of die
culturee is large (Scott-Morgan, 1994). The change has the character of a 'school' due to
thee use of disciplining strategies and the asymmetric relationship between changer and
changee object (social engineering). As a result, interventions are only followed up halfheartedly.. Programs remain on the shelf or find litde response from the organization.
Differencess arise in what one says (espoused theories) and what one really does (theories
inn use). Pointing out this difference is not usually highly regarded. Defensive routines
aree brought in (Argyris, 1993) that hinder the learning process of the organization. As a
metaphorr we use School.
Thee third layer in the culture is die deepest rooted values. Some values are
subconsciouss and are also called (basic) assumptions (Schein, 1992). What applies to
changee in values applies even stronger to assumptions. Questioning these leads to even
moree insecurity and resistance (Gabbard, 1994). However, sometimes this is necessary
too start up learning processes. 'Wo Es war, soil Ich werden' is Freud's famous sophism.
Forr example, a strong split between 'thinking' and 'doing' is characteristic of schizoid
organizations.. Bureaucracies often demonstrate compulsive streaks. Consultancy firms
widii 'charismatic leaders' often struggle with the shortcomings of a narcissistic
organization.. Here the change of identity is concerned. Therefore we use Identity as the
metaphor.. However, this requires much introspective capacity from organization
memberss (which can also be regarded as cause of the problem) and one must be
preparedd to give things up for the change process (Sifheos, 1972). Further, an enduring
resultt is only reached after a long period of time. The moral question is whether
interveningg at this level is justified (fanssens & Steyaert, 2001).

Chapterr 4: Organizational structure
AA next system perspective is the organizational structure. Changes can be directed to
processes,, functions, and procedures. The advantage of this approach is the convenient
wayy in which complex changes in the organization can be formalized. O n the other
handd unique, complex and dynamic changes have high requirements of coordination
andd communication (Galbraith, 1976). If the emphasis is one sidedly put on
formalizationn and control, then actions are continually taken ad-hoc, and the amount of
detaill of the measures continues to increase (Boonstra, 1992). In time this will be at the
expensee of the organization's versatility, flexibility and innovation. At its extreme this
approachh leads to machine type structures and low motivation in the employees. The
metaphorr here is the Machine.
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Inn the variant of organizational development, organic structures (teams, networks) are
mainlyy taken as organizational unit to solve distribution and coordination problems.
Teamm building is a method to optimize social processes and goal achievement of teams
(Cummingss & Worley, 2001). Organizations can be seen as networks of parties
betweenn which various types of relationships exist, such as power relationships,
exchangee relationships and social-emotional relationships (Mastenbroek, 1992). These
relationshipss develop through social processes. Self organizing teams are also an example
off a more organic structure (Pascal, 1990; Stacey, 1996). The metaphor here is the
Organism.Organism. The disadvantage is that changes by teams and interventions to social
processess are slower and less controlled. It is difficult to obtain 'quick wins' and the risk
off falling back into old patterns exists. Furthermore, working in teams is idealized:
teamss are often stumbling (Bettenhausen & Murningham, 1985) and the relationships
troubledd (Prein, 1992).

Chapterr 5: Social processes and communication
Sociall processes are a key element in the description of the different system
perspectives.. This applies in particular to the role of communication in organizations.
Communicationn is often regarded as a major tool for the implementation of change
processes.. Communication is mainly used to facilitate changes or to lessen resistance to
change.. Here we differentiate again between the design and the developmental
approach. .
Inn the design approach one attempts to bring information to the attention of
organizationn members efficiendy. O n the one hand to provide support for task
executionn (supportive communication) and on the other hand to achieve behavioral
changee in change processes (instrumental communication). To this end the design
approachh utilizes an objective rational method. In supportive communication policy
principles,, objectives and means are established, the communication is carried out based
onn a plan, research is carried out into die effectiveness, and where necessary the
structuree is changed (Hamilton, 1987; Downs, 1988; Wijo, 1988). The instrumental
communicationn does not differ essentially. To achieve behavioral change one should
knoww which knowledge the target group already has, which attitudes play a role in the
behaviorr and what the intended behavioral change implies. Subsequendy one can then
accuratelyy establish the content of the communication for the target group, choose the
rightright channels and messages, and send the information by which the behavioral change
iss reached (McGuire, 1985). The advantages are speed, unambiguity and scale size of
thiss form of communication. The disadvantages are the mechanical, one-sided
communicationn and social engineering character, resulting in the complexity of
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behaviorr or problem definition being insufficiently scrutinized. The intended results of
thesee forms of communication are also often disappointing.
Inn the development perspective, communication mainly concerns formation of
meaningg and two-sided communication. The relational aspect of the communication
playss a large role (Watzlawick, 1972). Feelings, trust, conflicts, conflict of interest and
powerr are important elements of communication (French & Bell, 1984; Gergen &
Thachenkery,, 2001). Social processes refer to communication networks, participation,
feedback,, problem solving in groups, and conflict management (Rogers & Rogers,
1976;; Alblas, 1983; Mastenbroek, 1992, 1997). Organization members are less the
objectt of communication, rather active and participating subjects. Organization
memberss themselves give form and content to the change process, with the objective of
increasingg the problem solving capacity of the organization, and achieving a learning
organizationn (Weick, 1995, 2000). The disadvantages are the ideological character of
thiss way of thinking (the approach is sometimes not feasible) and the cultural bias of the
organizationn (cooptation, emotional sensitivity, stickiness, insufficiendy broad analyses).

Chapterr 6: Integral management of unique, complex and dynamic change
processes s
Bothh the design and the development approach provide usable starting points for the
formationn of change processes. This 'double track' forces the assumptions that are
enclosedd in each approach to get in view and remain in view. By referring to the
positionn of a speaker in The Language of Change, the restriction of the position is
accentuated,, and it becomes clearer that the one sided accent in the changing
discoursee does not do justice to the complexity of the 2nd order issues. The paradigm
thatt is at the basis of the double order goes back in most cases to basic assumptions of
changers.. From there the deconstruction of the language of change of the speaker, as
welll as the deconstruction of the mental model of the speaker and learning processes
takee place.
Ass a comment one could suggest that the sketched model is integral, but still not a
contingent,, dynamic and practical model. The approach of issues from multiple
pointss of view still has to be combined with a process to achieve changes in a specific
context.. According to one of the oldest change management theories, 'systems'
(organizations,, departments, groups, etc.) are a quasi equilibrium of forces (Lewin,
1951).. This 'dynamic equilibrium' can be disrupted by internal or external influences,
suchh as a government that implements strict rules, liberalization of the market,
choicess of organization members. The reaction of the organization to this can be seen
ass a 'change in condition' of unfreezing, changing and freezing. Even though later
changee models contain more distinct phases, and voice criticism on these views, in
ourr opinion the problematic nature of unique complex and dynamic change process
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iss captured well in the description of the dynamic equilibrium. In any case, practically
alll change managers agree that changes in conditions take place in time - even
thoughh the design approach employs a different definition of time than the
developmentall approach.

Ann integral and dynamic change model
Thee combination of both paradigms, the three system perspectives of organization and
thee opinion of change as a change in condition offerees in time, leads to an integral
andd dynamic model for changes: The Language of Change (see table 0.3).
PhasePhase ofchange
ParadigmaParadigma

System

Unfreeze UnfreezeChange/Move Change/Move
Freeze Freeze

perspective perspective
Designn

1 Strategy
!! Organisation
II Culture

Developmentt

^ Strategy
jj Organisation
|| Culture

11

TableTable 0.3 The Language of Change

Inn the 'unfreeze' phase, the design approach in particular pays attention to drawing
upp policy, making plans, carrying out structure changes and a 'steering philosophy' to
monitorr progress. The communication mainly takes place along formal channels. In
thee development approach, common formation of meaning is central. Interventions
consistt of common problem diagnosis, research into problem areas as various parties
experiencee them, creating change readiness, addressing political relationships within
thee organization. The process has a common, learning character.
Inn the 'change' phase the design approach employs a 'top-down approach'. This is
mainlyy oriented to change of the formal organization: implementing programs,
reorganizingg departments, eliminating functions, reengineering processes, assigning
taskk and responsibilities, authority, training of separate skills and cognitions. The
developmentall approach is mainly participative, directed towards social processes and

SUMMARY Y

usess the informal organization. People or interest groups (coalitions) that want to take
thee initiative are sought after. But also common analysis of, and negotiating on roles
withinn the organization are some of the possibilities. Training consists of 'learning on
thee job' such as during action research and work conferences.
Thee third phase of the change process is called consolidation {freeze). Freezing seems
too be a typical term from the design approach. Once a newly implemented procedure
workss well, it is made permanent and included in the structure of the organization.
Insteadd the development approach assumes a continual learning process with a more
open-endd character. But also the partial results of these processes have to be made
permanent:: consolidation of the growing learning capacity. Without consolidation
neww insights, attitudes and other learning effects disappear.
Byy using the time dimension the model is (rudimentally) made dynamic. This makes
itt possible to express possible dynamic interactions in the change process. These
interactionss can vary from relatively simple, linear relationships between processes, to
complexx interactions of multiple coupled change processes in turbulent, dissipative or
chaoticc circumstances. The 'complex dynamic dialogue' is directed towards
recognizingg an (underlying) pattern in the jumble of interactions and providing it
withh a meaning. By doing so the dynamic of change processes can be sufficiently well
analyzed.. There is still the requirement that it becomes a practical and contingent
model.. For this we shall introduce the role of language again.

Thee Language of Change: subtle contingency & productive tension
Thee model is a sensitizing device (Giddens, 1990) to make integral and dynamic
interpretationss and considerations possible in diagnosis, choices of interventions, plan
off approach and similar during complex organizational change processes. The model
iss not prescriptive, but an analytical and generative model that enables common
meaningg in a change process. In the literature study algorithms and heuristics from
organizationall science and change management were provided for this purpose. The
disadvantagee of many of these algorithms and heuristics is their general character.
Contextt specific considerations and tacit knowledge of the client systems are
excluded.. However, complex and dynamic changes can not be viewed separate from
thee specific conditions in which they take place (Pettigrew, 2000; Wierdsma, 1999;
Bouwenn & Steyaert, 1990). These changes are very context sensitive and demand
subtlesubtle contingency in our terms.
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Language e
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Language e

Thee Language of
Change e
(sensitizingg device)

II

Language e

Dialogue Dialogue
Contextuall knowledge
(subtlee contingency)
Perceptuall knowledge

FigureFigure 0.1 The Laguage of Change

AA 'method' to achieve a practical, context sensitive, subtle contingent change
approachh is the technique of 'productive tension'. This tension can be aroused by
directingg attention in a dialogue to contrary or lacking reality definitions. The
dialogicc tension is therefore aimed at differences by which the complexity of the
changee process can be expressed and new meanings can unfold. The comparison
with,, and the problematization through other positions in The Language of Change
accentt the differences in the reality definitions. The tension is productive if it leads to
ann increase in the quality of the change approach for the one case ('custom made').
Thee increase in complexity should lead to an increase in actionable knowledge
(Argyris,, 2000). The deconstruction of paradigms and system perspectives lies in
essencee in the deconstruction of the position of the speaker in The Language of
Change.. Changes are typified as a discursive process in which the language of change
(off the speaker) is inseparably bound to the process of reality construction. The
productivee tension is aimed at the deconstruction of speaking to allow the
complexityy of the one case to be expressed, so that in a process of co-creation a
richer,, subtle contingent common approach can be achieved.
W ee have
reflective-dialogues,,
dialoguess

divided the functions of the dialogue into a falsifying, dialectic and
generative function. Subsequently we have distinguished seven types of
based on the possible differences in The Language of Change. These
are increasing in degree of difficulty. Dialogues within a knowledge
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domainn and within a paradigm are relatively simple. Dialogues between paradigms,
dynamicc dialogues and dialogues with the 'empty field' are complex. As dialogue
formss we first use the classical Socratic dialogue (Kessels, 1999) with the stadiums of
elenchuss and maieutique, and the modern (Socratic) dialogue in which taking in the
other'ss perspective is at the forefront. By re-specting the other, the realization of a
multiplee (and complex) reality arises and a relativation of one's own perspective
occurss (Isaacs, 1999). The second form of dialogue examines speaking in
psychoanalysiss and in particular Lacan's outlook on language (1960). According to
Lacann the meaning of a change can never be fully addressed by the idiom of the
changer.. Each 'meaner' (word, concept, perspective) illuminates its own meaning in
ann 'endless' chain of possible meanings. The real meaning according to Lacan is
'subconscious'' but does have a structure, namely that of a language. The parallel is
thatt we interpret organization problems as symptoms with a subconscious underlying
structuree (a set of unknown complex and dynamic causes) that can never be fully
known.. The meaning can only be approached by an 'endless' chain of meaners (in
ourr case the double system perspectives in time) that each illuminate separate
differentt meanings. The displacement in meanings has the structure of the
metonymiee (the reference to a part of a whole). The condensation of meaning has
thee structure of the metaphor (meaning based on resemblance). Where Lacan
indicatedd the subconscious with 'le disours de 1*Autre', we have called the principally
endlesss change discourse The Language of Change. The third dialogue form is
derivedd from the complexity theory and chaos theory (Homan 2001). The core of it
iss that closed terms exclude complexity and open approaches are needed that lead to
'dissipativee state', (far-from-equilibrium, Stacey 1996) in which chaos can unfold to a
higherr order. All these dialogue forms are therefore directed towards the unfolding of
complexity.. By deconstructing and problematizing common regularities from our
changee model to the one case, the complexity of the change issue can be expressed.
Thiss is what we call a 'subtle contingent approach'. The subtle contingent approach
leadss to a richer, more practical approach, since the complexity is not denied but
addressed. .

Chapterr 7: Argumentation
Basedd on five case studies the 'working' of an integral, practically dynamic, and
contingentt change approach has been demonstrated. In handling the cases a
descriptionn from inside has been employed. W e have shown how the complexity of
ann issue gradually unfolds. W e are not so much interested in substantive
recommendationss for the type of change questions of the case, but rather in a
demonstrationn and development in the application of a process model. Case studies
havee been chosen because of the richness of description and because more justice can
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bee done to unique social phenomenon (Hutjes & Van Buuren, 1992). The cases are
aimedd at proving that the model 'works' (Chia, 1996) as a sensitizing device, i.e. as an
instrumentt to make changers more sensitive to unique, complex and dynamic change
processess and to achieve richer, subtle contingent analyses and solutions (De Zeeuw,
e.a.,, 1980). More specifically we demonstrate how the model works as diagnostic
instrument,, as guideline for complex change processes, as method for generating
effectivee interventions, as integral, contingent and dynamic model and as language for
changee processes. Concerning the construction of the five cases we used a 'theory
buildingg structure' (Yin, 1984) with the help of'reflective action research' (Boonstra,
2001)) (see table 7.1.1.). As well as the development of the model, and the
demonstrationn of its working, a number of heuristics are developed through this
methodd for the application of the model in general, and the generation of productive
tensionn in dialogue in particular.
Thee first case has an exemplary character, and indicates in which steps the model can
bee applied. The case handles the implementation of an environmental care system at
aa Glass factory. The steps for the application of the model are distilled from here (see
figuree 7.1.1.) The second case concerns the outsourcing of a maintenance service for
ann electricity company. In retrospective analysis it becomes clear how (closed) one
hass employed the design paradigm. The introduction of other paradigms and system
perspectivess lead to a generative dialogue and enrichment of the change strategy for
thee future. From these cases we have derived the steps for the deconstruction process
(figuree 7.2.2.). The case demonstrates well the role of resistance in the
deconstruction,, the importance of (the acceptation of) doubt for entering into the
'dissipativee state' and the role of perceptual knowledge in the change discourse. The
thirdd case concerns a supportive service for a police organization. In this case the
participantss drew up a change strategy and program themselves using the model, and
thee researcher played a facilitating role. The Language of Change has been used here
ass a 'construction model' in which speaking to each other is at the forefront (and not
soo much speaking about change). This doesn't lead so much to cognitive insights but
moree to 'corrective experiences' at the level of action. Insight is achieved in this case
byy the figure of a Gestalt that (at meta level) shows the positions in the Language of
Change.. It also becomes clear that complexity of the change issue lies in the
relationshipp between changers. Recognizing differences in outlook (and routines) is
certainlyy not automatic: differences can be denied, the relationship can be denied or
onee makes the generation of differences an objective as such (and not the production
off action knowledge). The fourth case concerns the 'rounding off of a reorganization
off a department, Extraordinary Affairs, of a province. In it the model was applied at
differentt scale levels of the change. Varying from the diagnosis of the change history
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too the diagnosis of the reaction of a group of account managers to an intervention
duringg a work conference. Furthermore, in this case we show the (endless)
displacementt of meanings as one indicates that the employers find it difficult to 'set
priorities'.. The multiple analysis of this change issue leads to richer analysis and richer
interventions.. The (dependent) reaction of client system to the change process can be
seenn as symptomatic for that system and included as meta objective in the change
process:: explicit or implicit. Interventions should also be congruent to the meta
objective.. The last case concerns a merger between two directorates of a
municipality.. It concerns an emergent design, in which reasonably identical change
objectivess from five departments led to completely different change processes with
completelyy different results. In this B W R case we also deal with the two remaining
complexx dialogue forms: the complex dynamic dialogue (type 6) and the dialogue
withh the empty field (type 7). The dynamic analysis gives (an) insight into the
underlyingg dynamic problem structure, providing the possibility of more effective
intervention.. The stickiness of in particular the dialogue with the empty field shows
whichh transfer processes take place in this dialogue. Also this transfer can be seen as a
characteristicc of the organization.

Chapterr 8: Final remarks, conclusion, doubts and recommendations
Thee conclusions are that the model leads to a richer, subder contingent approach of
unique,, complex and dynamic change issues (De Zeeuw, 1980). It makes underlying
schemass and theories of participants explicit to the change process, contributes to the
learningg capacity of organizations, offers a common frame of reference for those
involvedd to formulate complex and dynamic change processes, leads to richer context
specificc approaches and more robust interventions, and is applicable to the different
phasess of a change process (analysis, diagnosis, etc) and at different scale levels (total
scope,, small in-between steps). Guidelines are given to apply the model as meta
modell (to the change process) and construction model (in the change process). The
heuristicss that were developed for the application of the model in this study are
directedd towards deconstructing the problem perspective, making the displacement of
meaningss visible (in the relationsliip between symptom and cause) relating the
dialoguee choice to the quality of the working relationship, resistance and other
factors,, integrating 'meta objectives* (as context specific manifestations of changes)
intoo the change process, and coupling the change model to a dynamic analysis of the
problemm structure, and by grafting intervention possibilities into it, thereby increasing
thee effectiveness. Amongst others, techniques to deconstruct are problematizing,
clarification,, confrontation, pointing out that n = l , demonstrating, and pointing to
omissions. .
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Att the start of this study we set our objective as problematizing common laws from
organizationn science, change management and the tacit knowledge of the client
organizationn for the one case. The approach here is the reasoning of the general to
thee special. That also took place. Additionally it appears in many cases that the
startingg point for the dialogue hes in the problematizing of the complexity and
subdetyy of the one case. In the discussion of a number of change issues attention was
paidd first and foremost to perceptual knowledge; to the exceptions and circumstantial
ingredientss of a specific situation (Nussbaum, 1986). The development of meaning
wass aimed at gathering, problematizing and radicalizing of this dissonant information
forr the one case. This is an opposite process of meaning development, namely from
speciall to the general. Attention was directed towards recognizing patterns and
regularitiess in the exceptions. Based on that we have adjusted our research model (see
figurefigure 0.1). Rough complexity is general, follows rules and laws, and is linear,
mechanisticc and universal. Subtle complexity is actual, perceptual non-linear,
dynamicc and contextual. The perception of the specific situation and the gathering of
perceptuall knowledge are however just as determined and restricted by the language.
Itt is an illusion to think that perceptual knowledge should be theory free. Here too
restrictionss in language cause the exclusion of other perceptions. Here too the
deconstructionn of the language of change comes up, but then inductively. The
processs of co-creation is therefore in essence a process of deconstruction of the
restrictingg idiom of the speaker and reconstruction of a new collective idiom, and
thereforee in essence a discursive process. This deconstruction process we have
describedd in this study.
W ee have completed the final remarks with the observation that destabilization or the
deconstructionn of the language of change of the participants can create fear and cause
damage.. The question is therefore in which manner one can limit the fear and
nonethelesss generate sufficient complexity to achieve a sufficiently rich approach? W e
havee mentioned three observations: firstly, the quality of the working relationship
andd the introspective capacity of the client system, secondly, bringing the transfer
intoo the change process (in the form of meta objectives) and thirdly, intervening in or
influencingg the relationship by introducing corrective experiences.

Theoreticall and practical relevance
Thee integral model for dynamic and complex change processes is developed based on
theoreticall and practical starting points. Literature research, development of a process
model,, case descriptions and the development of application heuristics provide a
contributionn to the change management body of knowledge. The final product is not
theoryy that has crystallized out (new) but a 'neue Kombination' of organization
science,, change management, linguistic, psychological and dialogical insights in the
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formm of a sensitizing device (process model), for managing unique, complex and
dynamicc changes. Through the discursive approach of change process, the model
'integrates'' a number of approaches such as system theoretical approach and an
approachh to organizations as social processes, connects organization science and
changee management, makes combinations possible between modern science
approachess with post-modern oudooks on context bound knowledge and cocreationn and as a dialogical model offers practical handles for the collective design of
unique,, complex and dynamic change processes. The result is a richer and subde
contingentt approach of the one case that sufEciendy meets die complexity of the
problemm situation. This makes the change model more realistic and increases the
chancee of a successful change. The model is also more practical. Creating productive
tensionn and the (de-)construction of the language of change are at the forefront here.
Thee model can be used by changers (external advisor but also internal changers) and
providess different interesting leads for further scientific and practical research.
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