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SAMENVATTING G 

SAMENVATTING G 
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 of gedrag 

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. We 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 Ontwikkelingsbenadering g 

':JiQara:,!',c':JiQara:,!',c als Formeel systeem 

Technisch-economischee rationaliteit 

Oplossingsgericht t 

Adviseurr is primair expert 

Ontwerpp en planning (beheersing) 

Topp down : Participatie ongewenst 

 Organisatie ais geheel van sociale 
processen n 

 Souaal politieke rationaliteit 

 Probleemgericht 

 Adviseur is primair begeleider 

 Ontwikkeling 

 Bottom up: participatie noodzaak 

IPI I 
;: : 

TabelTabel  0.1 Ontwerp- en ontwikkelingsbenadering 
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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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Vann binnen naar buiten. 
Strategieontwikkeling; ; 
visie,, gericht op macht en 
belangenn van spelers en 
stakeholders.. Emergent 
strategy.. Sensemaking. 
Vergrotenn leervermogen 
enn kerncompetenties. 

Dee Visie 

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

Hett Organisme 

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

Dee Identiteit 

TabelTabel  0.2 Metaforen voor integraal veranderingsmanagement 

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 

grilli gg 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). De 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 

4ÉÉ É 
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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. Om 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, 

VMt t 
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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 ontwerp-

benaderingg 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 

Ontwerp p 

Oritvvhkonno o 

Systeem-Systeem-

perspectief perspectief 

Strategie e 

Organisatie e 

Cultuur r 

Organisatie e 

Cultuur r 

Unfreeze Unfreeze Change/Move Change/Move Freeze Freeze 

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 lijk t 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 

;x< < 
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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. 

Grove e 
complexiteit t 

Sensitizing g 
device e 

Subtiele e 
complexiteit t 

Algoritmen n 
Heuristieken n 

(grovee contingentie) 

Taal l 

Dee Taal van 
Verandering g 

:: (sensitizing device) 

Dialoog Dialoog 
Contextgebondenn kennis 
(subtielee contingentie) 

Perceptuelee kennis 

Taal l 

Taal l 

FiguurFiguur  0.1 De Taal van 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 

XI I 



DEE TAAL VAN VERANDERING 

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 



SAMENVATTING G 

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 

-Wê -Wê 
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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 

vij ff  afdelingen tot volstrekt verschillende veranderingsprocessen hebben geleid met heel 

verschillendd resultaat. In deze BWR 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. Op 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? We 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 ontwik-

keldd 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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