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VOORWOORD D 

VOORWOORD D 
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 OM 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. 

Opp 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 New Age aan 

dee kant moesten schuiven. Ik zat op een spoor... 

Opp 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. Om 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? Oh. .. 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!!  We 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. 

Hi jj  heeft als mens indruk op mij gemaakt en mijn ongeduld (etc. etc.) getolereerd en 

gecorrigeerd. . 

Tott slot wil ik Rob 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 Rob 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 Rob dus dankbaar dat hij mij de gelegenheid geboden heeft, maar vooral door 

dee manier waarop hij dat heeft gedaan. Ook 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 




