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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De taal van verandering

van den Nieuwenhof, R.

Publication date
2003

Link to publication

Citation for published version (APA):
van den Nieuwenhof, R. (2003). De taal van verandering. [, Universiteit van Amsterdam].
Eburon.

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

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

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-taal-van-verandering(98e5af9c-e3dd-424d-92ab-31a08a5a2917).html


DEE TAAL VAN VERANDERING 

'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. 

puïTAAVVA N N 
YWUNWWNG G 

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 



DEE TAAL VAN VERANDERING 

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 open-

eindee 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 blijf t 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.. We 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 organisatie-

veranderkundee 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 (subject-

subjectbenadering)) waarin de wederzijdse leerprocessen van partijen als uitgangspunt 

geldenn (Guba & Lincoln, 1989; Wierdsma, 1999). 

1.11 De stand van veranderkund e 
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? 

Omm 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 Resultaten/ / 
effecten n 

Interne/externe e 
drukk tot 

verandering;--
vragen n 

Beheersbaar r 
makenn van het 
veranderings--

proces s 

Omgaann met 
gedragg van 

medewerkers s 
tijdenss de 

verande e 

k k 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 diagnose-

instrumentarium. . 
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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 organisatie-

kundigee 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 bijhouden en toepassen. 

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 verander-

kundigee 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 



DEE TAAL VAN VERANDERING 

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 lijk t 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. Om 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-of-

redeneringg 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 blijf t 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 en andere 

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 burn-

outss 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 veranderings-

processenn 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 veranderings-

context)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 beheers-

baarr 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 worden 

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 organisatie-

wetenschap,, 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 onder-

werptt 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 

i i 
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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 veranderings-

process 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 Probleemstellin g 
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). We 

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 ontwikkelings-

benaderingg 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 ontwerpbenader-

ingg 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'? 
6 6 

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 samen-

hangendd 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, 
8 8 

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. 
9 9 

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, HRM. 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 
i i i 

eenn algemene omgeving. 

OMGEVING G 

/ / 

n n ^ ^ 

Doelenn  \ Cultuu r 

GEDRAGG : 
i i & & 

PROCESSEN N 

"11 J 
1 1 

Technologi ee  ) Structuu r 

/ / \ \ 

Figuurl.2,1Figuurl.2,1  Organisaties als open systemen (Harrison, 1991} 

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 bete-

kenisgeving.. '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 struc-

tuur),, 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 wor-

denn 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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FiguurFiguur  1.2.2 Organisaties: systemen en gedrag 

Ditt model levert enkele winstpunten op voor deze studie. Ten eerste wordt het oorspron-

kelijkee 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). 

cAoo CAD 
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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 Method e van onderzoe k 
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 
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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) serie-
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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 meerdere 
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 proef-
schriftt 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 systeem-
perspectievenn 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 systeem-

perspectievenn 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 innovatie-

vermogenn van organisaties negatief. We behandelen een aantal mogelijkheden om de 

motivatiee van medewerkers te vergroten. We 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 ontwerp-

enn ontwikkelingsbenadering. We gaan vooral in op de rol van communicatie in 

veranderingsprocessen.. Om 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. We 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. Om 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 
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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 will e van de wetenschap (Weggeman, 

1995).. In een surveyonderzoek gaat veel van de rijkdom en kleur van het veranderproces 

verlorenn en worden vooral verbalisaties gemeten. Blijf t 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 veranderings-

processenn (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 span-

ningg 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 milieu-

zorgsysteemm 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 elektriciteits-

producentt 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 WBR 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 WBR zijn pas 

zeerr geleidelijk aan het doel en de 'technologie' duidelijk geworden. Het 

veranderingsprocess (met grotendeels vergelijkbare doelen) heeft in verschillende omstan-

dighedenn (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 systeem-

perspectieff  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 Doelgroe p van deze studi e 
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 sociaal-

wetenschappelijkee en organisatiekundige aard. Deze studie heeft tot doel veranderteams bij 

hett vormgeven van dergelijke veranderingsprocessen te ondersteunen. Zowel verander-

teamss 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 Samenvattin g en conclusie s 
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 technisch-

economischee 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 
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genererenn van maatwerk voor niet-routinematige vraagstukken (OZD 7) als tegenhanger 

vann het hanteren van universele criteria (OZD 5) en het louter kopiëren van succes-

factorenn (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 verschil-

lendee 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. 

Ontwerp-Ontwerp-
benadering benadering 

&&  Ontwikkelings-
benadering benadering 

Systeemperspe<ti«ven n 

StrategieStrategie  Structuur  Cultuur 

Hett Plan 

Dee Visie 

Dee Machine 

Hett Organisme 

Dee School 

Dee Identiteit 

TabelTabel  1.5.1 Metaforen voor integraal veranderingsmanagement 
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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. We 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 ontwikkelings-

benadering).. 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. 
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Notenn hoofdstu k 1 

1.. Heraclites, 500 BC. 

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'. De 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, om 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 om 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. 

21.. 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. . 


