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VERANDERINGG & CULTUUR 

'Winnie-de-Poehh is op weg naar de verjaardag van Iejoor. 

Naa een poos krijgt hij honger: 'Dus ging hij zitten en maakte 

zijnn potje met honing open. 'Wat een geluk toch, dat ik dit 

juistt bij me heb!' zei hij. 'De meeste beren zouden er niet aan 

gedachtt hebben om op zo'n wanne dag een hapje van 't een 

off  ander mee te nemen op de wandeling.' En hij begon te 

eten.'Laatt eens kijken,' dacht hij, terwijl hij het potje schoon 

uitlikte,, 'wat was ik ook al weer van plan? O ja, er was iets 

mett Iejoor!' En plotseling herinnerde hij het zich weer en, O 

schrik,, nu had hij Iejoors verjaardagspresentje opgegeten! Nou 

ja,, gelukkig had hij de pot nog...' 

BenjaminBenjamin Hqff, Tao van Poeh, 1986 

ék k 

tpp ^ VERANDERIN G & 
11 CULTUU R 

Doell  van veranderingsmanagement is dat nieuwe inzichten, eisen of werkwijzen onder-

deell  gaan uitmaken van de organisatie. Behalve veranderingen in de strategie van de 

organisatie,, dienen veranderingen ook worden geïntegreerd in de cultuur. In dit hoofd-

stukk bespreken we enkele benaderingen van organisatiecultuur in samenhang met ver-

anderingsprocessen.. Ook hier geldt dat cultuur een perspectief, een wijze van kijken is 

enn geen element 'an sich'. Enerzijds is het cultuurperspectief bruikbaar bij het inrichten 

enn vormgeven van veranderingsprocessen, bijvoorbeeld in de vorm van weerstand 

tegenn verandering. Anderzijds is 'de' cultuur soms object van verandering, als men een 

veranderingg van attitude, stijl, assumpties beoogt. Ook hier zullen we het discours over 

organisatiecultuurr verdelen naar verschillen in concepten, heuristieken en praktijken 

vann de twee paradigmata. Van elk paradigma worden illustraties gegeven die ons 

kunnenn helpen bij de opbouw en toepassing van het procesmodel. Doel van deze 
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beschrijvingg is de dubbele ordening te illustreren, niet om volledigheid of actualiteit na 

tee streven. 

3.11 Culturen in kaart 
Dee populaire belangstelling voor cultuur in organisaties breekt definitief door in de 

eerstee helft van de jaren tachtig (Wentink, 1998). Hoewel het onderzoek naar 

organisatieculturenn al ettelijke decennia aan de gang is (Jacques, 1951; Parsons, 1951; 

Bergerr & Luckmann, 1967; Geertz, 1973) dringt in die tijd het begrip door in de 

managementliteratuur.. Studies naar de 'zachte succesfactoren' van organisaties van 

Kanterr (1983), Burns & Nelson (1983), Deal & Kennedy (1982) en Peters & Waterman 

(1985)) hebben daaraan in belangrijke mate bijgedragen. Volgens Peters & Waterman 

onderscheidenn 'excellente ondernemingen' zich vooral op cultuurfactoren van minder 

excellentee organisaties. De overlevingskracht van bedrijven wordt toegeschreven aan 

socialee coherentie in het bedrijf, met de uniforme cultuur van de hevig concurrerende 

Japansee ondernemingen als lichtend voorbeeld (Burnes, 2000; Quinn & Cameron, 

1999).. Volgens Peters & Waterman is het geloof in de ondernemingsmissie en de sterk 

gevoeldee eendracht vooral een gevolg van een informeel beheersingsproces van het 

management,, waarin men appelleert aan niet-rationele aspecten als inzet, autonomie en 

ondernemerss geest. 

Rationee ll  beheersingsproce s Informee ll  beheersingsproce s 

Analyseren n 

Plannen n 

Specificeren n 

Controleren n 

Verklaren n 

 Observeren 

 Interactie 

 Testen 

 Communiceren 

 Proberen, mislukken, leren 

 Bijsturen 

 Veranderen 

TabelTabel 3.1.1 Rationele versus informele beheersing (Sanders en Neuijen, 1992) 

Dezee succesopvatting is later door diverse auteurs gerelativeerd en bekritiseerd. 

'Excellentee bedrijven' leiden tot elitarisme, korte termijn denken en burned owf-managers 

(Kanter,, 1983). Aan deze culturen kleven morele bezwaren (Berg, 1988; Ekvall, 1989). 

Bovendienn werden ook deze bedrijven in een latere fase geconfronteerd met grote 

moeilijkhedenn en continuïteitsproblemen. Organisaties met sterke culturen blijven dus 

niett succesvol in lengte van dagen (Kotter & Heskett, 1992). Sommige auteurs 

concluderenn daaruit dat gedivergeerde culturen 'sterker' zijn dan uniforme, coherente 
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culturenn (2de: Janssen & Steyaert, 2001). 

3.1.13.1.1 Een definitie 
Hoewell  men kanttekeningen kan maken bij het discours over 'succesculturen' is 

nietteminn de interesse voor de 'onzichtbare kracht' in organisaties definitief gewekt. 

Veell  managers beseffen dat 'waarden' en 'normen' in de organisatie ook van invloed 

zijnn op de prestaties van organisaties. Maar is cultuur wel te herleiden tot 'waarden en 

normen'?? En op welke wijze zijn deze dan verbonden met prestaties van organisaties? 

Enn zijn die verbanden wel beïnvloedbaar? Wat is überhaupt cultuur? Volgens Mij s 

(1992)) wordt onder cultuur verstaan symbolen, helden, waarden, 'corporate identity', 

mythen,, verhalen, symbolische producten, logo's, basisassumpties, gedragscodes, 

gedrags-praktijken.. Kroeber & Kluckhohn (1952) telden ruim vijfti g jaar geleden al 

meerr dan honderd definities van het begrip cultuur. Wentink (1998) verzucht dat 

'eensgezindheidd over dit onderwerp ver te zoeken is'. En volgens Martin & Frost (1996) 

iss het wetenschappelijk onderzoek naar organisatiecultuur 'chaotisch, onsamenhangend 

enn vol tegenstrijdigheden'. In deze studie willen we cultuur, net als de andere systeem-

aspecten,, vooral opvatten als een perspectief, als een uitsnede van de werkelijkheid die 

uiteindelijkk wel de werkelijkheid bepaalt (Wierdsma, 1999). We vinden het dus minder 

vann belang te weten wat een cultuur is (het an sich, Nietzsche, 1984, p 763), maar zijn 

voorall  geïnteresseerd in verschillende opvattingen (discours) over hoe een cultuur 

functioneertt en de rol van cultuur in veranderingsprocessen (zie ook: Berg, 1988). 

Volgenss Hofstede (1991) is de bedrijfscultuur de collectieve mentale programmering die 

eenn categorie mensen onderscheidt van andere groepen. Daarmee benadrukt hij de 

cognitievee invalshoek van cultuur, de identiteit die een cultuur genereert en de sociale 

overdrachtt van de cultuur. Met deze historische en sociale benadering van cultuur (als 

identiteit)) zijn wij het eens (zie ook: Selznick, 1957). Dat geldt echter niet voor de 

inperkingg van cultuur tot mentale programmering. Daardoor komen andere (im-

)materiëlee manifestaties van cultuur niet tot uitdrukking, zoals de kleding die mensen 

dragen,, de inrichting van het gebouw of de 'emotionele structuur' van organisaties 

(Baum,, 1987). Allaire & Firsirotu (1984) geven in hun overzichtartikel van 

antropologische,, sociologische, psychologische en organisatiekundige cultuurbenader-

ingenn aan dat de functie van organisatieculturen betrekking heeft op processen van 

internee integratie (organisatie) en externe adaptatie (strategie). De 'cognitieve school' 

ziett cultuur vooral als een 'system of knowledge, of learned standards for perceiving, 

believing,, evaluating and acting' (Allaire & Firsirotu, 1984, p 198). De functie daarvan is 

internee integratie: 'Policies tacitly and gradually concocted by groups of people for the 

furtherancee of their interests, and contracts established by practice between and among 

individualss tot organize their striving into mutually facilitating equivalence structures 

(Wallace,, 1970).' De socioculturele school daarentegen, beziet de organisatiecultuur 
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voorall  als een aanpassingsproces aan de externe omgeving. 'Organizations (...) adapt to 

environmentall  characteristics (...), act upon their enacted environments (Pfeffer & 

Salancik),, or are elected in or out of existence by ecological circumstances' (in: Allaire & 

Firsirotu,, 1984, p 201). 

Volgenss Schein (1992) en Pettigrew (1979) vormen oplossingsstrategieën van leiders in 

dezee processen van interne integratie en externe adaptie een belangrijk fundament voor 

dee organisatiecultuur. In de jonge jaren van de organisatie worden oplossingen, ideeën, 

waardenn en normen nog expliciet gehanteerd. Naarmate de organisatie ouder wordt, 

wordenn ze tot routines (onbewuste gewoonten en standaarden) en staat vaak niemand 

err nog bewust bij stil. Zo kan het gebeuren dat de cultuur het gedrag in een organisatie 

bepaalt,, zonder dat de medewerkers zich dit bewust zijn. Men heeft de cultuur 

geïnternaliseerd,, is zelf onderdeel van de cultuur geworden en produceert de cultuur 

doorr het handelen (enactment). Silverman (1970) accepteert maar nuanceert tevens deze 

visiee door eraan toe te voegen dat 'present participants continually shape and reshape 

thee pattern of expectations by means of their actions. For as they act they validate, deny 

orr create prevailing definitions of the situation (...) (Silverman, 1970, p 196). Men kan 

cultuurr dus beschouwen als een historisch en actueel proces van enactment dat houvast 

biedtt in processen van interne integratie en externe adaptatie, waardoor de onzekerheid 

vermindertt en tijd en creativiteit kan worden vrijgemaakt voor het oplossen van 

nieuwe,, complexe vraagstukken. De functie van cultuur is stabiliserend en richting-

gevend. . 

3.1.23.1.2 De schillen van de cultuur 
Inn het cultuurdiscours worden diverse perspectieven gehanteerd om culturen te 

beschrijven:: als processen van betekenisgeving, als gedragspatronen, als onbewuste 

schemata,, maar ook als waarneembare praktijken en artefacten. De cultuur heeft 

blijkbaarr vele gedaanten. Bij wijze van metafoor kan worden gezegd dat de cultuur als 

eenn 'ui' in lagen is opgebouwd, met een zichtbare buitenkant waaronder steeds diepere 

lagenn verborgen gaan. De veronderstelling is dat de buitenste culturele lagen 

gemakkelijkerr te beïnvloeden zijn dan de lagen dichter bij de kern. 

Inn deze optiek bestaat de buitenrand van de cultuur uit symbolen. Voorwerpen, woorden 

off  handelingen die uitdrukken wat de organisatie wil zijn of wil betekenen. 

Symbolischee zeggingskracht hebben bijvoorbeeld de huisvesting van een bedrijf, de 

bedrijfskleding.. Voorbeelden van symbolische acties zijn het uitreiken van prijzen aan 

medewerkers,, nieuwe logo's, campagneslogans. 

Moeilijkerr direct waar te nemen en te veranderen is de mythologie van de organisatie. 

Datt zijn clusters van verhalen over (anti-)helden uit de organisatie, die in essentie 

weergevenn wat men als (on-)wenselijk gedrag beschouwt. Het gaat hier om gedrags-

modellen.. Voorbeelden zijn oprichters van organisaties, onderzoekers die grootse 
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prestatiess hebben verricht, mensen die gedurfde stunts uithaalden. 

RituelenRituelen worden verricht omwille van zichzelf en verwijzen naar iets essentieels of 

sacraalss (Van Doorn & Lammers, 1976). Rituelen zijn verbonden aan gedragspatronen 

(Douglas,, 1973) en onderstrepen machts- en invloedsverhoudingen. Voorbeelden zijn 

introductierituelenn of de wijze waarop men conflicten hanteert (Swanink, 1991). 

WaardenWaarden hebben een dichotoom karakter. Organisatieleden ondenen hieraan hun 

oordelenn over wat zij goed/slecht, mooi/lelijk, nuttig/onnuttig, normaal/ abnormaal, 

rationeel/irrationeell  vinden. Voorbeelden van sterk waardegedreven organisaties, zijn 

pioniers-- of zendingsorganisaties zoals 'Artsen zonder grenzen'. Waarden zijn moeilijk 

tee beïnvloeden. 

Dee allerdiepste waarden, waarover geen twijfel bestaat, noemt Schein 'basic assumptions'. 

Hett zijn eerder vaste aannames of grondbeginselen geworden, die 'ononderhandelbaar' 

zijn.. Men kan begrip opbrengen voor, maar oneens zijn met andermans waarden. Het 

betwijfelenn van basic assumptions is bijna niet mogelijk (Beek, 1999; Bögels & Van 

Opperen,, 1999). 

Samengevatt kunnen we stellen dat cultuur beschouwd kan worden als een 

gemeenschappelijkk erfgoed van een groep met een betekenisgevend karakter. Deels is 

ditt erfgoed materieel, deels is het immaterieel, symbolisch of spiritueel. Veel van het 

geestelijkee erfgoed is on- of voorbewust, en tegelijkertijd zijn wij er van top tot teen 

meee doordrenkt. De cultuur is gericht op interne integratie en externe adaptatie 

(Mintzberg,, 1991; Schein, 1992, 2000, 2001; Van Muijen, 1996). De functies van de 

cultuurr hierin zijn: standaardisatie van probleemoplossing en onzekerheidsreductie 

(Hampden-Turner,, 1994). De cultuur kan direct waarneembaar zijn in de vorm van 

symbolenn en verhalen, of diep verholen zijn in het 'binnenste' van de organisatie door 

onbewustt werkende waarden en assumpties. Gezien de stabiliserende en angst-

reducerendee functies is het niet moeilijk te begrijpen dat de cultuur in veel 

veranderingsprocessenn eerder als obstakel optreedt dan als katalysator (Mijs, 1992; 

Wentink,, 1998). 

3.22 Weerstan d tegen veranderin g 
Weerstandd tegen verandering treedt op bij praktisch elke substantiële verandering 

(Quinn,, 1991). Als een verandering leidt tot drastische personele, technologische of 

organisatorischee wijzigingen, is het begrijpelijk dat weerstand ontstaat. Maar soms is het 

feitt dat een status-quo wordt doorbroken al voldoende aanleiding. Kurt Lewin heeft als 

eenn van de eersten het psychoanalytische begrip 'weerstand' (Abwehr) vertaald naar 

organisaties.. Volgens Lewin streven mensen naar het behoud van een psychologisch 

evenwicht.. Dit evenwicht is bestand tegen kleine schokjes, maar wordt de druk van 

buitenaff  te groot, dan ontwikkelt men psychologische tegenkrachten ofwel 'weerstand 

tegenn verandering.' Weerstand heeft als functie het behoud van evenwicht. In dit 
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stabiliserendee karakter schuilt tevens de overeenkomst met de organisatiecultuur 

(Schein,, 2001). Door hun onzekerheidsreducerende en richtinggevende karakter zijn 

organisatiecultuurr en weerstand meer gericht op stabilisering en continuering van de 

status-quoo dan op vernieuwing. 

3.2.13.2.1 Herkennen van weerstand 
Zoalss gezegd kunnen veranderingen het evenwicht in organisaties danig verstoren. Men 

kann onderscheid maken in psychologische, sociale, culturele en organisatorische 

verstoringenn (Van den Nieuwenhof, 1996). Een belangrijke psychologische factor is de 

angstt voor het onbekende: staat mijn baan op de tocht? Moet ik ander werk gaan 

verrichten?? Ben ik opgewassen tegen het nieuwe werk? Verlies ik status, rechten, 

privileges?? Geassocieerde negatieve ervaringen uit het verleden spelen daarbij een rol 

(Beek,, 1999; Bögels & Van Opperen, 1999). Negatieve ervaringen zullen de angst voor 

veranderingg versterken en de weerstand doen toenemen. De intensiteit van de weerstand 

correleertt met de intensiteit van de onderliggende gevoelens van angst of onzekerheid 

(ziee paragraaf 3.4.3). Er is een groot verschil tussen morrend een bevel accepteren (lage 

weerstand)weerstand) en de vakbond inschakelen om een staking te organiseren (hoge weerstand). In 

eenn klassieke studie van psychiater Kübler-Ross (1969) wordt sterke weerstand 

beschrevenn als het doorleven van een rouwproces met als fasen: ontkenning, woede, 

marchanderen,, bedroefdheid en geleidelijk aan aanvaarding. Maar niet alle 

uitingsvormenn van weerstand hoeven noodzakelijk sterk te zijn. Een 'nuchtere' reactie 

zoalss 'Laten we met beide benen op de grond blijven staan' of 'Daar hebben we op dit 

momentt geen tijd voor', 'Het hoort niet tot de prioriteiten', kunnen ook vormen van 

weerstandd zijn. 

Eenn tweede vraag is hoe weerstand zich uit. Verandering gaat niet altijd gepaard met 

duidelijkk zichtbare weerstand. Duidelijk herkenbare weerstandsvormen zijn wellicht 

onaangenaam,, maar bieden tenminste het voordeel dat ze in de openbaarheid afspelen. 

Anderee vormen van weerstand zijn moeilijker te herkennen. Dat is bijvoorbeeld het 

gevall  als de kwaliteit van het product daalt, het aantal ziektemeldingen toeneemt, het 

verloopp toeneemt, geruchten de ronde doen of formele toezegging worden gedaan 

zonderr dat actie erop volgt. Weerstand kan dus diffuus zijn, onduidelijk te herkennen 

(maarr niettemin grote gevolgen hebben voor de organisatie) maar ook manifest, wat 

somss confronterender is, maar wel mogelijkheden biedt ermee om te gaan en 

oplossingenn te vinden. Lage en diffuse vormen van weerstand zijn lastig te hanteren 

(Balogunn & Hope Hailey, 1999). Er is niemand die openlijk reageert tegen een 

voorgesteldee verandering. Er is geen verzet. Desalniettemin wordt de verandering niet 

geaccepteerd,, wat leidt tot een onzichtbaar niet-accepteren. Men laat de voorgestelde 

werkwijzee liggen, besteedt er geen aandacht aan, andere zaken gaan voortdurend voor 

(Scott-Morgan,, 1984). 
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3.2.23.2.2 Weerstand en het veranderingsproces 
Veranderingsprocessenn kunnen het bestaande evenwicht verstoren, onlust of angst 

veroorzakenn en leiden tot weerstand. Hieruit volgt dat, indien veranderingsprocessen 

goedd worden ingericht, er minder angst zou zijn of dat angst niet wordt omgezet in 

weerstand.. Deze conclusie vinden we terug in onderzoek van onder meer Wissema e.a. 

(1991)) en Boonstra (2001). Wissema e.a. concluderen uit casestudies dat de 

veranderingsbereidheidd (de afwezigheid van weerstand, zich willen inzetten als een 

anderr het initiatief neemt) positief wordt beïnvloed door een zekere gewenningstijd, 

goedee voorbereiding en duidelijke doelstellingen, goede informatie en communicatie, 

flexibilitei tt in het veranderingsproces, enkelvoudige verandering en geen gedwongen 

ontslagenn (zie onderstaande tabel). 

Lagee veranderingsbereidhei d 

•• Geen tijd om aan de verandering te 
wennen n 

•• Door een gebrekkige voorbereiding 
moett er veel worden geïmproviseerd 

•• Informatie is onduidelijk of niet aanwezig 

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

•• Er spelen meerdere grote veranderingen 
tegelijkertijd d 

•• Er is onzekerheid of er ontslagen zullen 
vallen n 

•• Er is onzekerheid over het waarom van 
dee verandering. 

Hogee veranderingsbereidhei d 

EE is een zekere, beperkte gewenningstijd 

Err is een goede voorbereiding 

Err is een goede communicatie of 
informatie e 

Err kan 'tijdens de rit' worden bijgestuurd 

Err is slechts één ingrijpende verandering 
gaande e 

Err is de verwachting dat er geen 
gedwongenn ontslagen zullen vallen 

Err is een duidelijke veranderings
doelstellingg geformuleerd 

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

Oorzakenn voor een lage veranderingsbereidheid kunnen worden teruggebracht tot een 

gebrekk aan 'psychologische veiligheid' (Schein, 2001) en gevoel van machteloosheid 

vann de medewerkers. Lage veranderingsbereidheid ontstaat door onduidelijke 

communicatiee over de urgentie, noodzaak en doel van de verandering. De ervaren 

machteloosheidd van medewerkers neemt toe, naarmate participatiemogelijkheden 

afnemenn (Guba & Lincoln, 1989). Werkman e.a. (2001) trekken een vergelijkbare 

conclusiee op basis van Nederlands onderzoek (Werkman, Boonstra & Bennebroek 

Gravenhost,, 2001): 'Er blijkt een directe relatie te bestaan tussen steun voor de 

veranderingg met allerlei kenmerken van het veranderingsproces zoals helderheid over 

doell  en aanpak van de verandering, spanning tussen groepen, timing, communicatie, 
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aandachtt voor het creëren van draagvlak en de rollen van veranderingsmanagers en 

leidinggevenden.'' In organisaties waar geen knelpunten bestaan en waar het 

veranderingsprocess handig wordt aangepakt, is de steun en inzet voor veranderen hoog 

enn doen zich nauwelijks barrières voor, aldus Werkman. 

Behalvee het 'handig georganiseerde veranderingsproces' is ook de inhoud van de 

veranderingg van grote invloed op de veranderingsbereidheid. Of veranderingen 

inhoudelijkk als bedreigend worden ervaren, hangt vooral samen met de bedreiging van 

belangenbelangen van (groepen) werknemers. Sommige mensen hebben baat bij voorgestelde 

veranderingen.. Er ontstaan bijvoorbeeld kansen voor ontplooiing, carrière te maken, 

machtt te vergroten (Burnes, 2000; Guba & Lincoln, 1989). Niet zelden geldt dit voor 

dee (verander-)managers zelf (Janssens & Steyaert, 2001). Omgekeerd zijn er groepen die 

geenn baat (menen te) hebben bij de verandering. In de strijd om schaarse middelen 

(kennis,, geld, mensen) veroorzaken de veranderingen voor hen ongewenste 

verschuivingenn in de status-quo (Ten Bos, 1995; Nathans, 1994). Veranderingen zijn 

duss ook politieke processen waarin het machtsevenwicht wordt verlegd. We zullen deze 

driee aspecten hieronder aan de orde laten komen: verandering als communicatief 

proces,, als participatief proces en als een politiek proces. 

VeranderingVerandering als een communicatief proces 
Eenn speciale rol bij het verminderen van weerstand tegen verandering lijk t te zijn 

weggelegdd voor de communicatie tijdens het veranderingsproces (Van Woerkom, 

1999;; De Caluwé e.a., 2000; Augustine, 2000). Dit onderwerp zal in hoofdstuk vijf 

uitgebreidd worden behandeld. Over het belang en de noodzaak van goede 

communicatiee bij veranderingsprocessen bestaat slechts bij weinig auteurs twijfel. 

'Communicatiee blijkt (...) hét grote probleem te zijn bij veranderingsprocessen (...). 

Informatiee vóór en tijdens het proces dient meer te zijn dan alleen het rondsturen van 

schriftelijkee informatie. Aan de top blijkt men te denken dat, als men zelf een duidelijk 

overzichtt heeft over het waarom en hoe van de veranderingen, en men dit op goede 

wijzee communiceert, dat daarmee deze inzichten zijn overgedragen op de werknemers' 

(Wissemaa e.a., 1991, p 75). Te vaak komt het voor dat het management vooral 

antwoordd geeft op eigen vragen, en niet ingaat op de vragen die leven in de organisatie 

(Lange,, 1988). Of men informatie achterhoudt: 'omdat de tijd er nog niet rijp voor is' 

off  'omdat er nog niks te communiceren valt'. Hoewel het management meestal wel 

weett dat communicatie van essentieel belang is, wordt het toch op een laag pitje gezet. 

Eenn reden is dat managers worden geconfronteerd met toenemende drukte en voor de 

moeilijkee opgave staan hun mensen een slechte boodschap te brengen. De neiging 

bestaatt dan om zaken heen te gaan draaien en niet te laten weten hoe zaken er 

werkelijkk voorstaan (Kets de Vries & Balazs, 1996). Sommige managers vermijden de 

emotionelee reacties van medewerkers (Conger, 2000). Men trekt zichzelf terug en richt 

ri p p 
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allee energie op de technische aspecten van de veranderingen. 

Err blijken in dit discours verschillende opvattingen te bestaan over wat goede commu-

nicatiee is. Enerzijds doelt men op adequate informatievoorziening, met aandacht voor 

eenn goede timing van de informatie, heldere en duidelijke informatie, het effectief 

bereikenn van doelgroepen. Veel onzekerheid over de inhoud van de verandering kan 

relatieff  eenvoudig worden opgelost door heldere informatie. Als niet duidelijk wordt 

gemaaktt wat de doelen van de verandering zijn en wat de visie van het management is 

opp de organisatie, laat men werknemers achter in onzekerheid. Helderheid, timing, 

feedbackk en aansluiten bij de vragen die leven zijn de trefwoorden van dit discours. 

Dezee opvatting kan worden getypeerd als een ontwerpbenadering. 

Aann de andere kant wordt onder communicatie de kwaliteit van het sociale proces 

verstaann met daarin aandacht voor emoties, wederzijds vertrouwen en samenwerking 

omm het veranderproces gezamenlijk vorm te geven (Isaacs, 1999; Schein, 1987). 

Communicatiee waarin oprechtheid, geloof, inspiratie, energie doorklinkt vergoot de 

impactt en daarmee de kwaliteit en effectiviteit van de communicatie. 'All e media 

waarbijj  er sprake is van overwegend éénrichtingsverkeer (...) zijn nodig en functioneel, 

maarr beperkt effectief waar het gaat om het mobiliseren van veranderingsgezindheid en 

hett laten ontstaan van een gevoel van eigendom' (Frantssen & Wetzels, 2001, p 20). 

Menn kan veiligheid bieden door een overtuigende positieve visie, coaching, 

opleidingenn 'on the job', praktijkbijeenkomsten, feedback, rolmodellen en 

ondersteuningsgroepenn (Schein, 2001). 'Supporting openness, reducing uncertainty, and 

encouragingg experimentation can be powerful mechanisms for promoting change' 

(Maybeyy & Mayon-White, 1993). Communicatie als een sociaal proces (van 

betekenisgeving)) past meer bij de ontwikkelingsbenadering, waarbij 

organisatieproblemenn worden opgevat als sociaal construct, waaraan men diverse 

inhoudenn en betekenissen verleent (Schein; 1987; Burnes, 2000; Boonstra, 2000; 

Bouwen,, 1990/1994). 

VeranderingVerandering als een participatief proces 
Eenn ander deel van het discours richt zich op participatie als methode om weerstand te 

beslechtenn en de betrokkenheid bij het veranderingsproces te verhogen (Oshry, 1980, 

1982;; Schlesinger & Oshry, 1984; Axelrod, 1992; Wentink, 1998). In een klassiek 

onderzoekk van Coch & French (1948) werden drie groepen samengesteld die 

respectievelijkk werden gekenmerkt door %non-partidpatië in het veranderingsproces, 

'participatie'participatie door representatie' en een groep met de mogelijkheid direct te participeren in het 

veranderingsproces.. Bij deze laatste groep was veruit de minste weerstand waar te 

nemen.. Daaruit concluderen Coch & French dat directe participatie het meest geschikt 

iss om met weerstand om te gaan. Volgens Werther & Davis (1986) hebben mede-
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werkerss bij participatie minder redenen om weerstand te vertonen. Omdat hun 

behoeftenn en verlangens serieus worden genomen, voelen zij zich veilig in de verander-

endee situatie. Participatie appelleert aan de menselijke hang naar veiligheid, samen-

werkingg en het gevoel persoonlijk gewaardeerd te worden. 

Maarr tevredenheid is niet het enige gevolg van participatie. Veelal wordt opgemerkt dat 

participatiee in de besluitvorming tot betere oplossingen voor problemen leidt (Alblas, 

1983;; Goldhaber, 1990; De Leeuw, 1994; Mintzberg, 1985; Morgan, 1986; Ten Horn, 

1991).. Het probleem wordt beter geanalyseerd. Latente kennis, ervaring en ideeën 

wordenn aangewend. Oplossingen worden beter afgewogen en beoordeeld op hun 

consequenties.. Er wordt met grotere inzet aan de probleemoplossing gewerkt en 

oplossingenn worden beter geaccepteerd. Kanter (1983) wijst er op dat door participatie 

beteree toegang tot informele informatie wordt verkregen, actieve ideeènuitwisseling 

mogelijkk wordt, nieuwe contacten en communicatiepatronen kunnen ontstaan, 

belangentegenstellingenn en verschillende visies eerder gesignaleerd kunnen worden, 

beterr rekening kan worden gehouden met wensen en doeleinden van partijen en eerder 

consensuss kan worden bereikt. Bovendien doen organisatieleden door participatie in 

relevantee processen ervaring op met probleemoplossing, veranderingsprocessen en 

orgarüsatieontwikkeling,, waardoor zij veranderingen steeds meer op eigen kracht 

kunnenn vormgeven en flexibel kunnen reageren op voortdurend veranderende 

omstandighedenn (Carnall, 1990; Boonstra, 1992). Pugh (1993) voegt daaraan toe dat 

doorr de gezamenlijke diagnose van de verandering, de noodzaak van verandering kan 

wordenn gecommuniceerd. Mensen die eerst niets met de verandering te maken willen 

hebben,, ontdekken in een 'vormingsproces' dat veranderingen essentieel zijn (Nadler, 

1999). . 

Overr bovenstaande loftuitingen over participatie in het veranderingsproces kunnen 

enkelee kanttekeningen worden gemaakt. Ten eerste wordt door participatie niet 

automatischh aandacht aan veranderingsdoelen besteed. Participatie biedt daartoe de 

mogelijkheid,, maar het is geen automatisme. Sommige auteurs merken op dat niet 

iedereenn participatie als nuttig of plezierig ervaart (Burnes, 2000; Koopman-Iwema, 

1980).. Overleg kan onplezierig zijn door ruzies, gespannen relaties, wederzijds 

onbegrip,, waardoor ook de probleemoplossingen van mindere kwaliteit zijn. Koopman 

&&  Wierdsma (1992) onderscheiden ons inziens terecht de ideologische wenselijkheid 

vann participatief management van de uitingen hierover in de dagelijkse bedrijfspraktijk. 

Participatiee moet profijtelijk zijn voor werkgevers én werknemers. Met name aan de 

laatstee voorwaarde wordt niet altijd voldaan, aldus Koopman & Wierdsma. Anderzijds is 

participatieff  management voor de organisatie niet effectief, als de macht is verdeeld en 

hett aantal sturingsmogelijkheden beperkt is, zoals in professionele organisaties. 'Where 

powerr is widely dispersed (...) (and) unstable over time and issue; where there is littl e 

sharingg of values; where there are heavy workloads on individuals and meetings; where 
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participationn in decision making is open and fluid; where access to choice situations and 

participationn structures are open and unclear' (Stacey, 1996, p 42). Hier ontstaan 

situatiess die Lindblom (1959) lang geleden 'muddling through' heeft genoemd en die 

Cohen,, Mach & Olson (1972) betitelen als 'organized anarchies' en die aan actualiteit 

nietss hebben ingeboet (Otto, 1989). Participatie is noodzakelijk voor de opbouw van 

consen-sus,, maar dat is wat anders dan consensus in de besluitvorming (Nadler, 1999). 

VeranderingVerandering als een politiek proces 
Veranderingenn kunnen niet worden losgekoppeld van belangen, partijen en macht. Om 

inzichtt in het politieke proces te krijgen, richt dit discours zich op de belangen en 

invloedd van stakeholders in het veranderingsproces (Guba & Lincoln, 1989). Stake-

holderss zijn belanghebbenden die mogelijkheden hebben om het veranderingsproces 

positieff  of negatief te beïnvloeden. Dat geldt voor eindverantwoordelijken voor 

strategiee en aansturing (opdrachtgever; financier, e.a.), maar ook voor leveranciers van 

(personele)) capaciteit (zoals lijnmanagers) en voor de uitvoerders en gebruikers (degenen 

diee iets moeten gaan doen met de resultaten (Bos & Harting, 2000). De vraag richt zich 

opp welke wijze het veranderingsproces raakt aan hun positie, macht, prestige, werk, 

zekerheidd en andere belangen en over welke machtsbronnen zij beschikken om de 

veranderingg te beïnvloeden. Vooral schaarse hulpbronnen en afhankelijkheid van die 

hulpbronnenn zijn belangrijke sleutels tot macht. Hierbij gaat het om materiële 

hulpbronnenn zoals geld, technologie, materialen, maar ook om kennis en de steun van 

eenn netwerk. Het beheersen van besluitvormingsprocessen is een bron van macht en 

alsmedee het beheersen van kennis- en informatiestromen Ogate keepers'). Zij kunnen 

informatiee tegenhouden, filteren, vertragen of op andere wijze vervormen en daarmee 

dee beeldvorming beïnvloeden. Ook degenen die de (kem-) technologie in de organisatie 

beheersenn hebben een belangrijke machtsbron in handen. Inzicht in dergelijke 

machtsbronnenn kan antwoord geven op de vraag of en hoe (effectief) organisatieleden 

eenn veranderingsproces kunnen ondersteunen of tegengaan. Men veronderstelt dat de 

politiekee factor varieert met de mate van openheid en participatie in het 

veranderingsproces.. 'It can be seen that where decisions are taken in an open manner, 

whenn those concerned are genuinely listened to and involved, and where serious 

attemptss are made to identify and resolve reservations and resistance, there is less 

likelihoodd that political behavior, individual interests or bias wil l be able to subvert the 

process'' (Burnes, 2000, p 457). 

Ookk een historische analyse kan licht werpen op de politiek in een organisatie: welke 

veranderingenn zijn in het verleden doorgevoerd en welke ervaringen hebben partijen 

daarmeee opgedaan? Inzicht in de veranderingshistorie maakt het mogelijk reacties op de 

huidigee verandering in te schatten (Staarman, 1992). Interessant zijn veranderings-

processenn die qua proces goed zijn verlopen en die een goed eindresultaat hebben 

# # 
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bereikt.. Maar ook inzicht in factoren die het procesverloop of resultaatbereiking hebben 

verhinderdd zijn bruikbaar als aandachtpunten voor de vormgeving van toekomstige 

veranderingenn (Groeneveld, 1992). Een tweede mogelijkheid om politiek in beeld te 

krijgenn is een spelers- en/of krachtenveldanalyse (French & Bell, 1990; Nutt, 1986; 

Harrison,, 1991; Bos & Harting, 2000). Door van elke speler de belangen en machts-

positiee te beschrijven, kan men de slaagkans van de verandering inschatten. De derde 

mogelijkheidd is stakeholders zelf te vragen hoe men een verandering beoordeelt in 

termenn van wenselijk/onwenselijk, de gevolgen voor de eigen positie en de bereidheid 

hett veranderingsproces te ondersteunen. Hiertegen opperen Harrison (1991) en Schein 

(2001)) het bezwaar dat men sociaal wenselijke antwoord kan geven, niet iedereen 

openlijkk voor bepaalde belangen wil (of durft) uit te komen en agenda's verborgen 

blijven.. Toch wordt deze werkwijze steeds meer toegepast tijdens interactieve 

werkconferentiess (Bouwen, 1994; Weggeman, 1995; Bos & Harting, 2000; Van den 

Berge,, De Boer & Klootwijk , 1994). We komen daar in hoofdstuk 5 op terug. 

Samengevatt hebben we gesteld dat weerstand kan worden begrepen als een verstoring 

vann een evenwicht door de verandering. Zowel de inhoud als het proces van de 

veranderingg kunnen daarvoor verantwoordelijk zijn. Omgekeerd dragen inhoudelijk 

weinigg bedreigende veranderingen en een goed procesverloop bij aan een goed 

veranderingsresultaat.. Inhoudelijk weinig bedreigende veranderingen hebben geringe 

impactt op de belangen en waarden van organisatieleden. De kwaliteit van het 

veranderprocess wordt onder meer bepaald door goede voorbereiding, heldere 

doelstellingen,, adequate leiding, open communicatie, afwezigheid van conflicten, de 

matee van betrokkenheid van medewerkers en de politiek in de organisatie. In deze 

factorenn zijn duidelijk ontwerp- en ontwikkelingselementen herkenbaar. Naarmate 

medewerkerss actiever deelnemen aan de vormgeving van het veranderingsproces, 

kunnenn we bijvoorbeeld spreken van een ontwikkelingsbenadering. In deze benadering 

gaatt het vooral om de kwaliteit van tweezijdige communicatie waarin wederzijds 

vertrouwenn een centraal kenmerk is, bij participatie gaat om het gemeenschappelijk 

uitvoerenn van een zoekproces naar nieuwe betekenis van en zingeving aan het werk, en 

bijj  de politiek van de organisatie gaat het om de bespreekbaarheid van verstoringen van 

hett machtsevenwicht in de organisatie als gevolg van de verandering en de mate waarin 

belangenbelangen worden geschaad of gediend. In de ontwerpbenadering gaat het vooral om 

helderheidd en tijdigheid van informatieverschaffing. Participatie is gewenst als men de 

vereistee deskundigheid inbrengt. Politiek wordt niet openlijk besproken, maar men 

acteertt achter de schermen. 

3.33 Cultuurinterventie s 
Tott dusver is ingegaan op welke wijze een organisatie weerstand kan bieden bij 
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verandering,, wat oorzaken van weerstand zijn en wat de relatie is met de inrichting van 

hett veranderingsproces. Weerstand dient dus niet als een a-priori gegeven te worden 

opgevat,, maar is, behalve van de inhoud van de verandering, vaak een gevolg van een 

slechtt procesverloop. In de volgende paragrafen zullen we de verandering van de 

cultuurr zelf bespreken. Een cultuurverandering kan noodzakelijk zijn omdat de cultuur 

problematischh is: niet klantgericht, ongemotiveerd, slechte communicatie, men is 

passief.. Naarmate het accent meer komt te liggen op een verandering van de buitenste 

schillenn van de cultuur en de benadering planmatiger verloopt, hebben we te maken 

mett een ontwerpbenadering. Naarmate de aandacht uitgaat naar dieper liggende 

culturelee lagen (zoals de waarden en assumpties) en het veranderingsproces is opener, 

participatieverr ingericht, is er meer sprake van een ontwikkelingsbenadering. 

3.3.13.3.1 De kracht van veranderingsmechanismen 
Scheinn (1992) verwijst bij de vraag naar veranderingsmogelijkheden van de cultuur naar 

dee ontstaansmechanismen van de cultuur. In zijn visie zijn leiderschap en cultuur twee 

zijdenn van één medaille. Steeds als een organisatie in haar levensloop wordt 

geconfronteerdd met nieuwe, complexe vraagstukken zullen de waarden, opvattingen en 

veronderstellingenn van leiders (of andere gezaghebbers) doorklinken in de besluiten, 

handelingen,, visies. Leiders zorgen onder meer voor een gemeenschappelijke taal, 

consensuss over verdeling van status en macht en voor overeenstemming over normen, 

beloningg en straf (interne integratie). Wat betreft de externe afstemming dragen zij de zorg 

voorr consensus over de missie of de identiteit; over de concrete doelen die men 

nastreeft;; over de middelen die worden ingezet; over de criteria om voortgang te meten 

enn over de wijze waarop bijsturing plaatsvindt. 

Primair ee inbeddingsmechanisme n  Secundair e inbeddingsmechanisme n 

Zakenn waaraan leiders aandacht 
besteden,, issues die systematisch 
gemetenn en gecontroleerd worden 

Reactiess van leiders op kritische 
incidentenn en organisatiecrisis 

Waarr te nemen criteria aan de hand 
waarvann leiders beloningen en status 
toekennen n 

Waarr te nemen criteria aan de hand 
waarvann leiders organisatieleden 
werven,, selecteren en ontslaan. 

Organisatieontvverpp en structuur 

Systemenn en procedures in organisaties 

Ritenn en rituelen in organisaties 

Ontwerpp van ruimten, facades en 
gebouwen n 

Verhalen,, legenden en mythen over 
mensenn en gebeurtenissen 

Officiëlee statements over de filosofie van 
dee organisatie, de waarden en credo's. 

TabelTabel 3.3.1 De kracht van inbeddingsmechanismen (Schein, 1992) 
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Gezienn het grote belang van deze processen kent Schein veel gewicht toe aan het 

vermogenn van leiders de organisatiecultuur te vormen en te veranderen. Hij 

onderscheidtt primaire en secundaire inbeddingmechanismen van de cultuur (Schein, 

1994,, 2001). De indeling in primair en secundair heeft vooral te maken met de mate 

waarinn een element de organisatiecultuur beïnvloedt. 

Ui tt deze verdeling blijkt dat Schein aan het gedrag van leiders een grotere invloed 

toekentt dan aan structuurvariabelen bij de cultuurbeïnvloeding. Zij beschikken over 

'powerfull  primary means by which founders or leaders are able to embed their own 

assumptionss in the ongoing daily life of their organizations. Through what they pay 

attentionn to and reward, through the way they allocate resources, through the role 

modellingg they do, through the manner in which they deal with critical incidents, and 

throughh the criteria they use for recruitment, selection, promotion, and 

excommunication,, leaders communicate both explicitly and implicitly the assumptions 

theyy really hold' (Schein, 1992, p 252). Schein legt hierbij de nadruk op wat leiders 

demonstreren,, wat zij doen. Minder krachtig zijn de procedures, routines, rituelen, de 

fysiekee lay-out, de verhalen en legenden en de formele verklaringen die de organisatie 

(overr zichzelf) aflegt. Deze secundaire mechanismen fungeren als bekrachtigers van de 

primairee mechanismen. 'The important point to grasp is that all these mechanisms do 

communicatee culture content to newcomers. Leaders do not have a choice about 

whetherr or not to communicate. They only have a choice about how much to manage 

whatt they communicate.' 

Visiblee organisational structure and 
processess (hard to decipher) 

Strategies,, goals, philosophies 
(espousedd justifications) 

Unconscious,, taken for granted beliefs, 
perceptions,, thought and feelings (ultimate 

sourcee of values and actions) 

FiguurFiguur 3.3.1 Lagen in de cultuur (Schein, 1992) 

Dee opbouw van de cultuur zoals Schein die voorstelt, vertoont grote overeenkomsten 

mett het eerder beschreven 'ui-model' (in paragraaf 3.1.2). Alleen hanteert Schein drie, 
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inn plaats van vijf lagen (of schillen). De buitenste laag van de cultuur noemt hij de 

artifacts.artifacts. Daaronder treffen we een laag aan van espoused values en de kern van de cultuur 

bestaatt uit basic assumptions. Artefacten zijn de 'zichtbare' cultuurelementen van een 

organisatiee voor een buitenstaander zoals de architectuur, de kantoorinrichting, de 

technologie,, de stijl van kleding en omgang, verhalen die men vertelt, ceremonieën, 

rituelenrituelen en dergelijke. Espoused values zijn de (uitgesproken) normen, het formele 

beleid,, de strategieën en regels die het dagelijkse doen en laten van de groepsleden 

moetenn bepalen (de officiële ideologie). Deze officiële ideologie kan echter afwijken 

vann de bask assumptions die daadwerkelijk het doen en laten in organisaties bepalen. 

3.3.23.3.2 Verandering van artefacten 
Voorr een buitenstaander is het gemakkelijk de bovenste laag van artefacten van de 

cultuurr te observeren. Men kan eenvoudig beschrijven wat men ziet of bemerkt. Staan 

dee deuren van de kamers open, hoe zijn de mensen gekleed, hoe spreekt men elkaar 

aan,, welke indruk maakt het interieur? Het is echter een hachelijk zaak om op basis van 

zulkee observaties de organisatiecultuur te construeren. Pas als men langere tijd in de 

cultuurr verblijft, worden de betekenissen van de artefacten in de cultuur geleidelijk aan 

duidelijk.. Wel kan men artefacten gebruiken bij cultuurverandering. Met name de 

ontwerpbenaderingg richt zich op veranderingen van artefacten door bijvoorbeeld 

communicatiecampagnes,, het veranderen van logo's, het uitreiken van prijzen en 

dergelijke.. Door anderen wordt daarover opgemerkt dat symbolische veranderingen 

niett de plaats kunnen innemen van werkelijke culturele veranderingen van de orga-

nisatiee (Myerhoff, 1980; Van den Nieuwenhof, 1996). Daarvoor gaat de verandering 

niett 'diep genoeg'. Het zou echter onjuist zijn badinerend te doen over 

symboolwijzigingenn (Scott, 1994). Het zijn niet meer maar ook niet minder dan veran-

deringenn van symbolische uitingen met hun eigen effect (Wentink, 1998; Hendriks, 

1986).. Door het wijzigen van een bedrijfslogo bijvoorbeeld, kan een symbolische 

veranderingg 'in één klap' aan het bedrijf én de markt worden gecommuniceerd. 

3.3.33.3.3 Verandering van de officiële ideologie 
Dee espoused values staan dichter bij de kern van de cultuur van de organisatie dan de 

artefacten.. Als voorbeelden noemen Hax & Majluf (1991) de algemene bedrijfsfilosofie, 

normenn voor gedrag, slogans van de organisatie, regels voor sociaal gedrag of in het 

algemeenn de geëxpliciteerde waarden: 'Hier staan wij als organisatie voor' of 'Zo doen 

wijj  dat hier.' Espoused values zijn vaak de weerslag van opvattingen van de leider en 

ervaringenn die de organisatie heeft opgedaan met probleemoplossing. Espoused values 

voorspellenn wat mensen zullen zeggen in een groot aantal gevallen. Zulke opvattingen, 

meningen,, overtuigingen spelen een belangrijke rol in de reductie van onzekerheid. 

Hett zijn standaardoplossingen die de onzekerheid en de angst in complexe situaties 
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verminderenn en energie vrijmaken voor het oplossen van nieuwe vraagstukken. Als in 

eenn organisatie de espoused values congruent zijn met de werkelijke organisatie-

waarden,, is dat een bindende kracht om een groep tot een sociaal geheel te maken. 

Somss bestaat echter een groot verschil tussen de officiële ideologie zoals die 

bijvoorbeeldd wordt verwoord door de top van de organisatie en de theories in use van de 

praktijkk van alledag in de organisatie (Argyris, 2000; Schein, 2001). 'In analyzing values 

onee must discriminate carefully between those that are congruent with underlying 

assumptionss and those that are, in effect, either rationalizations or only aspirations for 

thee future' (Hax & Majluf, 1991, p 21). Daarnaast kunnen espoused values en theories 

inn use ook conflicteren. Bijvoorbeeld een directeur wil weten welke calamiteiten zich 

inn de organisatie voordoen, maar elke keer als een calamiteit wordt gerapporteerd wordt 

iemandd ervoor bestraft. De officiële waarde is hier: 'Wees open en vertel me wat er in 

dee organisatie gebeurt.' De werkelijke waarde is: 'Als ik hoor wie er fouten maakt, 

reageerr ik met straf.' 

Sommigee auteurs menen daarom dat espoused values per definitie misleiders, 

rookgordijnen,, fantasieën of lege hulzen zijn. Anderen benadrukken het belang en de 

roll  van espoused values in organisaties. Zulke verhalen en opvattingen kunnen de 

vitaliteitt van de organisatie aantasten, als ze niet op een juiste wijze worden gemanaged, 

zoo wordt betoogd. 'By eliminating specific myths and by enhancing and revitalizing 

others,, one can shape value and behavior' (Levy & Merry, 1986). Ook Boje (1982) 

wijstt erop dat men espoused values opnieuw kan interpreteren en verrijken met nieuwe 

gevoelens,, doelen en betekenissen en zo elementen van de cultuur kan revitaliseren. 

InstrumentenInstrumenten voor verandering van de officiële ideologie 
Hett managen van espoused values is kenmerkend voor zowel de ontwerp- en de 

ontwikkehngsbenaderingg van veranderingstrajecten. De ontwikkelingsbenadering heeft 

voorall  oog voor de wijze waarop de officiële ideologie tot uitdrukking komt in de 

socialee dynamiek van de organisatie. De ontwerpbenadering heeft met name aandacht 

voorr de beïnvloeding van gedrag door systemen en het effectief uitdragen van formeel 

beleid. . 

Inn de ontwikkelingsbenadering vindt verandering van cultuur plaats doordat men zich 

dee (consequenties van de) cultuur geleidelijk aan bewust wordt (Schein, 2001). 'De 

persoonlijkee dialoog over de (nieuwe) inzichten kan op veel verschillende manieren 

plaatsvinden.. Denk aan werkgroepen, begeleide zelfdiagnose, acteurs die sleutelscènes 

spelen,, presentaties en discussie' (Franssen & Wetzels, 2001, p 42). Als veranderinstru-

mentenn noemen Franssen & Wetzels verder leiderschapsontwikkeling (teamcoaching, 

individuelee coaching en management development), trainingen, workshops en 'wer-

kingstrajecten'.. Werkingstrajecten zijn vormen van werkconferenties waarin 

betrokkenenn naast inhoudelijke doelen tevens werken aan het realiseren van de 

-flw. . . 
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gewenstee cultuurkenmerken door reflectie op de eigen sociale processen. Schein oppert 

eveneenss de mogelijkheid om cultuurverandering vorm te geven door het instellen van 

tijdelijkee parallelle leersystemen waarin men een andere denkwijze kan aanleren en die 

alss bewijs voor andere organisatieonderdelen kunnen fungeren (Schein, 2001). Ook 

trainingen,, workshops en opleidingen combineren het bloodeggen van bestaande 

routiness met voortschrijdende bewustwording en verandering in de gewenste richting. 

Daarbijj  ligt minder het accent op het overdragen van cognitieve kennis, en meer op het 

aanlerenn van nieuw gedrag, vaardigheden en inzichten. Het gaat bijvoorbeeld om het 

aanbiedenn van rolmodellen en experimenten met nieuw 'gedrag' dat congruent is met 

dee veranderdoelen (Mijs, 1992). Volgens Boonstra & Zürlohe (2000) moeten oplei-

dingenn aansluiten bij de doelen van de organisatieverandering en knelpunten in het 

werk;; kennisoverdracht combineren met het analyseren van het eigen handelen en het 

oefenenn van vaardigheden; stimuleren om initiatieven te nemen en inventief met 

probleemsituatiess om te gaan; complexe probleemsituaties vanuit meerdere 

perspectievenn en kennisgebieden te analyseren; naar oplossingen te zoeken door samen-

werkingg en uitwisseling van ideeën en ervaringen in teams; zorgen voor betrokkenheid 

enn voorbeeldgedrag van de hiërarchie. 

Dee rol van systemen 
Scott-Morgann (1995) verlegt het accent van de rol van leiders bij de verandering van 

cultuurr naar de rol van systemen en de waarden van betrokkenen zelf. Volgens Scott-

Morgann wordt de cultuur bepaald door wat de leiders (of machthebbers) belangrijk 

vinden,, maar ook door wat medewerkers intrinsiek motiveert (motivatoren) en de rol van 

systemenn (hefbomen) die erop gericht zijn gedrag te beïnvloeden zoals HR-systemen. 

Scott-Morgann geeft aan dat de officiële regels van de organisatie (de officiële ideologie) 

doorr deze mechanismen getransformeerd worden in de ongeschreven regels van de 

organisatie.. Het zijn de ongeschreven regels (en niet de officiële ideologie) die het 

daadwerkelijkk reilen en zeilen in een organisatie bepalen. Wie goed rondkijkt ziet en 

hoortt inderdaad dat de 'ongeschreven regels' in een organisatie het gevolg zijn van 

bekrachtigingg door leiders en door systemen. 

'Hett gaat hier alleen maar om winstcijfers' 

'Zee denken dat ze alles in cijfers kunnen uitdrukken' 

'Zorgg ervoor datje collega's weten watje hebt bereikt' 

'Voorkomm datje twee keer hetzelfde werk moet doen' 

'Alss je een vette bonus wilt , moet je je afdelingschef en de chef daarboven te vriend 

houden' ' 

'Alss vrouw kun je geen kinderen krijgen als je carrière wil t maken' 

'Onderscheidd je van de rest, maar niet te veel* 
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'Laatjee niet te veel door het team opslokken' 

'Verbergg missers altijd voor de personeelsfunctionarissen' 

'Jee moet altijd blijven glimlachen en onhoorbaar tandenknarsen' 

KaderKader 3.3.1 Ongeschreven regels (Scott-Morgan, 1985) 

Volgenss Scott-Morgan is het effectiever culturen te veranderen door 'systemen' te 

veranderenn dan via leiders (ontwerpbenadering). Voorbeelden van systemen zijn 

beoordelings-- en beloningssystemen, taakontwerp, loopbaansystemen, informatie-

systemen,, systemen voor werving en selectie. Zulke systemen hebben grote invloed op 

hett gedrag van organisatieleden. Scott-Morgan noemt deze systemen 'hefbomen' en 

geeftt aan hoe zij ontegenzeggelijk de 'ongeschreven regels' (de cultuur) van de 

organisatiee bepalen. Als men 'teamwerk' bijvoorbeeld belangrijk vindt (de officiële 

ideologie),, maar de beloning wordt gebaseerd op individuele prestaties, zal dit 'systeem' 

eenn belangrijke invloed op het (team-) gedrag uitoefenen. Omdat men systemen relatief 

snell  kan veranderen, leiden systeeminterventies redelijk snel tot resultaat in termen van 

cultuurverandering.. 'Meestal binnen zo'n zes maanden', aldus Scott-Morgan (1995). 

Wijj  zijn het met Scott-Morgan eens dat systeemveranderingen effectief en efficiënt 

kunnenn zijn, en een gemakkelijker aangrijpingspunt voor cultuurverandering vormen 

dann het gedrag van leiders of de waarden van de medewerkers. Bovendien kan men het 

enee doen zonder het andere te laten. De kans bestaat echter dat een dergelijke 

cultuurveranderingg (door middel van systeemwijzigingen) onvoldoende fundamenteel 

is.. 'Changing organizational structures, control systems and even power structures wil l 

nott necessarily bring about a paradigm shift' (Senior, 1997, pl07). Het vasthouden aan 

oudee waarden zoals de 'ABN-cultuur' of die van de AMR O kan vele jaren na de fusie 

nogg doorklinken (zie ook: Hampden-Turner & Trompenaars, 2000). In zulke gevallen 

zijnn diepere interventies nodig om een cultuurverandering op het niveau van waarden 

enn 'basic assumptions' te bewerkstelligen. Meerdere auteurs (Bouwen & Steyaert, 1990; 

Scholtz,, 1987; Furnham & Gunter, 1993; Beer, Eisenstat & Spector, 1993; Hope & 

Hendry,, 1995; Wentink, 1998; Dawnson, 1994; Clark, 1994; Bumes, 2000) geven 

echterr te kennen dat verandering van waarden een moeizaam proces is. Deze 

veranderingenn kennen een heel andere procesdynamiek en een veel langere 'doorloop-

tijd'' variërend van vijf tot vijftien jaar (Swartz & Davis, 1981; Senior, 1997). 

3.3.43.3.4 Verandering van waarden 
Dee diepste kern van de cultuur bestaat uit de basic assumptions. Schein prefereert de term 

'assumpties'' boven het begrip 'waarden' omdat assumpties zo vanzelfsprekend zijn dat ze 

'ononderhandelbaar'' zijn. 'Basic assumptions, tend to be those we neither confront nor 

debatee and hence are extremely difficult to change' (Schein, 1992, p 16). Op deze 

88 8 
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frontenfronten nieuwe overtuigingen leren, is zeer moeilijk omdat dit het wereldbeeld 

destabiliseert.. 'Radier dian tolerating such anxiety levels we tend to want to perceive 

thee events around us as congruent with our assumptions, even if that means distorting, 

denying,, projecting, or in other ways falsifying to ourselves what may be going on 

aroundd us. It is in this psychological process that culture has its ultimate power. Culture 

ass a set of basic assumptions defines for us what to pay attention to, what things mean, 

howw we react emotionally to what is going on, and what actions to take in various 

kindss of situations' (Schein, 1992, p 22). Verandering van dieperliggende waarden 

destabiliserenn fundamenteel het wereldbeeld en brengen een gevoel van essentiële 

richtingloosheidd teweeg. Weerstand tegen verandering ('afweer') is de (onbewuste) 

verdedigingg tegen de angstige toestand van destabilisatie (Berk, 2001; Gabbard, 1994; 

Malan,, 1983; Van den Nieuwenhof, 2002). Hoe het onbewuste daarbij te werk gaat, is 
12 2 

voorall  het onderwerp van de psychoanalyse. Gericht op de verandering van organi-

satieculturenn is de psychoanalyse te kenschetsen als een ontwikkelingsmethodiek. 

HetHet onbewuste in culturen 

Alss leiders een belangrijke rol spelen bij de vorming van de organisatiecultuur, zoals 

Scheinn beweert, en de kern van de cultuur is onbewust dan kan men veronderstellen 

datt ook (onbewust) gehanteerde afweermechanismen van de leiders in de diepste laag 

vann de cultuur terechtkomen. De organisatiecultuur zal dus worden gekenmerkt door 

dee afweermechanismen van leiders en hun onbewuste problematiek. Dit blijkt 

inderdaadd een interessant perspectief te zijn. Verschillende studies wijzen op de 

overeenkomstenn tussen de onbewuste problematiek van leiders en de cultuur van 

organisatiess (Kets de Vries, 1993; Gould, 1993; Diamond 1993; Stacey, 1996). Miller & 

Friesenn (1984) komen tot de volgende indeling van leiders en hun disfunctionele 
13 3 

culturenn (zie tabel 3.3.2). 

FantasieFantasie Stift Organisatie Cultuur Structuur 

Hulpeloosheid d 

Grootsheid d 

Beheersing g 

Afstandelijkheid d 

Depressief f 

afhankelijk k 

Dramatisch h 

theatraal/ / 

narcistisch narcistisch 

Dwangmatig g 

Afstandelijk k 

{schizoïde/ / 

vermijdend) ) 

Depressief, , 

afhankelijk, , 

vermijdend d 

Dramatisch, , 

narcistisch h 

Dwangmatig g 

Schizoïde e 

Vermijdend d 

Charismatisch h 

Bureaucratisch h 

Gepolitiseerd d 

Divisie e 

Ondernemend d 

Machine e 

bureaucratie e 

Adhocratie e 

TabelTabel 3.3.2 Culturen naar onbewuste fantasieën (Kets de Vries & Miller, 1993) 
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Inn deze indeling is elk cultuurtype gebaseerd op de onbewuste problematiek van de 

leider.. In werkelijkheid zal men vooral mengvormen aantreffen. Naarmate echter a. de 

invloedd van een leider groter is (hoe sterker de uitwerking van zijn persoonlijkheid op 

dee organisatie); b. hoe eenduidiger de persoonlijkheidsstructuur van leiders, en c. hoe 

groterr de overeenkomst tussen de sleutelfiguren en de leider, des te zuiverder de 

organisatietypenn zullen zijn (Kets de Vries, 1993). 

Achtervolging Achtervolging 
Inn deze cultuur heerst een alomtegenwoordige ongerustheid. Achterdocht in de 

managementstijll  berust op de fantasie dat geen mens te vertrouwen is, dat een 

'superieure'' kracht iemand te grazen wil nemen. Het 'op je hoede zijn' is een obsessie 

diee zich uit in wantrouwen jegens anderen, overgevoeligheid en overdreven 

waakzaamheid.. Kleine uitglijders van anderen worden uitvergroot, achter gewone 

gedragingenn worden trucjes, valse spelletjes en complotten gezocht (Kets de Vries, 

1993).. Achterdochtige managers kunnen overkomen als kil , rationeel en emotieloos 

(Dee Wolf, 1999). In 'paranoïde' organisaties wordt de relatie tussen leiders en 

ondergeschiktenn gekleurd door het achtervolgingsthema. 

Achterdochtigee managers beschouwen ondergeschikten als oplichters en onbekwame 

heden.. Als extreme reactie hierop wil men alles beheersen en controleren (d.m.v. 

toezicht,, formele regels, straffen, beheersings- en informatiesystemen). De macht is -

omdatt je niemand kunt vertrouwen- gecentraliseerd. Er worden enkel mensen 

aangenomen,, bevorderd en beloond die de opvattingen van de leiders delen. Op 

strategischh niveau gedragen deze culturen zich reactief. Er is angst voor innovatie, het 

nemenn van risico's, uitputting van budgetten. Vaak is de paranoïdie een reactie op een 

persoonlijkee of organisatorische traumatische ervaring; bijvoorbeeld: een sterke terugval 

vann de markt, de opkomst van een sterke concurrent, e.d.. 

Hulpeloosheid Hulpeloosheid 
Dezee managementstijl wordt bepaald door de fantasie dat het hopeloos is de gang van 

zakenn in een onderneming te beïnvloeden en dat je gewoon niet goed genoeg bent. 

Managerss met een depressieve stijl hebben een sterke behoefte aan affectie en 

verzorgingg en een lage zelfwaardering (Beek, 1999; Nicholi, 1988). Ze weigeren 

verantwoordelijkheidd te nemen. Tegelijk kan kwaadheid over hun machteloosheid 

leidenn tot schuldgevoelens. Deze managers zijn bang voor succes omdat dit anderen 

jaloerss zou kunnen maken. Men tracht sterke figuren te behagen, en ziet uit naar een 

'messias'.. Afhankelijkheid en idealisering (één worden met de leider) zijn twee kanten 

vann één medaille (Bion, 1959; Gabbard, 1994; De Wolf, 1998). 

Dee cultuur van een onderneming met dit leiderstype kan worden gekenschetst als 

depressief,, afhankelijk of vermijdend. Op managementniveau heerst een indringend 

gevoell  van nutteloosheid. De managers brengen hun taken en bijdragen terug tot een 
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minimum.. Als hogere leiders ongemotiveerd en vaak afwezig zijn, worden de zaken 

afgeschovenn op anderen. De besturing gebeurt door geformaliseerde programma's. Het 

enigee wat nog tot stand komt, zijn de zaken die geprogrammeerd en standaard zijn, en 

diee geen initiatief vergen. Vanwege de desoriëntatie en apathie is er geen visie voor de 

toekomst.. Een strategie ontbreekt (Kets de Vries, 1993). 

Grootsheid Grootsheid 

Inn deze stijl domineert de behoefte om aandacht op zichzelf te vestigen en draait de 

fantasiee om de eigen grootsheid. Deze stijl is een mengeling van twee typen: het 

theatralee en het narcistische (Gabbard, 1994; Van den Nieuwenhof, 2002). In het 

actievee gedrag zijn er echter veel overeenkomsten. Narcistische personen hebben een 

sterkee behoefte indruk te maken op anderen en hun aandacht te trekken. Ze kloppen 

hunn prestaties op en gedragen zich emotioneel exhibitionistisch. Vaak hebben deze 

personenn een gebrekkige zelfdiscipline en kunnen zij zich slecht concentreren. 

Oppervlakkigg zijn zij charmant of innemend, maar van een authentiek 

invoelingsvermogenn is doorgaans geen sprake. Uitbuiting van anderen is hen niet 

vreemdd (De Wolf, 1998). De relaties met anderen zijn instabiel. Zij schommelen tussen 

dee extremen van overwaardering van en minachting voor collega's. 

Narcistischee leiders willen 'gevoed' worden door bevestigende en bewonderende 

(weerspiegelende)) reacties van ondergeschikten. Wanneer het 'charisma' wordt 

doorgeprikt,, ontketent dit woede en razernij. Het charisma van de leiders veroorzaakt 

uniformiteitt en homogeniteit onder de volgelingen. Deze stellen zich vaak afhankelijk 

enn onzelfstandig op, en verlaten zich op het oordeel van hun baas (Kets de Vries, 1993). 

Theatralee ondernemingen zijn overactief, impulsief, dramatisch ondernemend en 

gevaarlijkk ongeremd. Impulsieve leiders baseren hun strategie op basis van ('geniale') 

ingevingenn in plaats van op feiten. 

Beheersing Beheersing 

Dwangmatigee managers voelen sterk de drang 'de loop der gebeurtenissen te beheersen' 

(Ketss de Vries, 1993). Hun obsessie is: alles beheersen en in de greep krijgen. Door alle 

regelss zien ze al snel de bomen door het bos niet meer. Dwangmatige personen worden 

inn beslag genomen door triviale details, regels en voorschriften (Gabbard, 1994). Men 

hoortt wel de woorden, maar niet de muziek. Typerend zijn de interpersoonlijke 

afstandelijkheidd en ingehouden gevoelens. Emoties worden onder controle gehouden 

enn er is gebrek aan plezier en ontspanning. Inflexibiliteit, overdreven voorzichtigheid en 

eenn neiging tot herhaling zijn eveneens kenmerkend. Hoewel zij ijverig kunnen zijn, 

ontbreektt het aan verbeeldingskracht en bestaat veel gedrag uit herhaling (Beek, 1999). 

Zijj  neigen ertoe besluiten uit te stellen, uit angst fouten te maken. In de dwangmatige 

ondernemingg heerst wantrouwen tussen leiding en ondergeschikten. 
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Hoewell  de dwangmatige manager veel overeenkomsten heeft met de paranoïde mana-

ger,, wil de dwangmatige manager vooral intern de zaken tot in den treuren beheersen. 

Dee managementstijl berust meer op regels dan op persoonlijke richtlijnen. Het gevolg is 

datt de cultuur is gedepersonaliseerd. Onafhankelijke personen kunnen hierin niet leven 

enn zullen vertrekken. De cultuur wordt gedomineerd door plannen, regels en 

structuren.. Deze oriëntatie is -meer dan wat er in de buitenwereld gaande is- bepalend 

voorr de strategie van het bedrijf. 

Afstandelijkheid Afstandelijkheid 
Sommigee managers hebben het gevoel dat alle interactie op niets uitloopt. Het is 

veiligerr om op afstand te blijven. Managers met een 'schizoïde' persoonlijkheid houden 

sociaall  afstand, maar hen stoort de isolatie niet (Beek, 1999). De vermijdingsgerichte 

persoonlijkhedenn zijn door traumatische afwijzingen wantrouwig geworden, maar 

verlangenn wel naar nauwere banden met anderen (Van den Nieuwenhof, 2002). Beide 

stijlenn vertonen een emotionele ongestoordheid, doen kil en gereserveerd aan, en 

koesterenn een minimale belangstelling voor het wel en wee van mensen (De Wolf, 

1998).. Afstandelijke of vermijdende managers geven aanleiding tot een gepolitiseerde 

cultuur.. Het machtsvacuüm dat ze creëren wordt opgevuld door een gevecht tussen 

jongee ambitieuze managers. Vanwege de rolonduidelijkheid zijn er steeds wisselende 

coalitiess van carrièremakers. Informatie wordt meer gebruikt in de strijd om de macht 

dann als middel om te besturen. De strategievorming wordt belemmerd door steeds 

wisselendee coalities van carrièremakers van de 'tweede garnituur' (Kets de Vries, 1993). 

3.44 Op weg naar een lerend e cultuu r 
Alss een organisatiecultuur disfunctioneel is, zoals hierboven is beschreven, is de vraag 

welkk type cultuur het beste de disfunctionele zou kunnen vervangen. In onze opvatting 

dienenn organisaties in dynamische en complexe omstandigheden vooral over een groot 

lerendd vermogen te beschikken (zie hoofdstuk 1 & 2). In een lerende cultuur is kennis 

ietss dat men moet vergaren. Leiders in een lerende cultuur accepteren dat hun eigen 

kenniss begrensd is, en dat het leerproces een gezamenlijke activiteit is. 'One of the first 

thingss that the members of any organization must learn along with their leaders is that 

thee environment is intrinsically a complex system, difficult to predict and analyze. At the 

samee time, one must be able to believe that efforts to analyze it, to discover one's own 

mentall  models, and to test these against discovered reality constitute a valuable process 

thatt improves one's ability to cope. The task of learning leaders is not only to gain their 

ownn personal insights along these fines but to help others achieve such insights as well' 

(Schein,, 1992, p 372). 
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3.4.13.4.1 'Single loop' en 'double loop' leren 
Fundamenteell  leren is vooral gekoppeld aan inzicht in onderliggende mentale 

modellen,, schemata, scripts of waarden die het gedrag bepalen (Schein, 1992; Gabbard, 

1994;; Young, 1999). Argyris (1992) onderscheidt twee vormen van leren: single loop 

lerenn en double loop leren (zie paragraaf 2.4.1). Een voorbeeld van 'single loop' leren is 

eenn kamerthermostaat. Als de temperatuur in de kamer hoger of lager is dan de 

ingesteldee temperatuur wordt het systeem bijgestuurd. De fout wordt gecorrigeerd 

zonderr de vraag 

off  bijvoorbeeld of 23 graden wel de juiste temperatuur is. Dit laatste gebeurt wel bij 

doubledouble loop leren. Om de terminologie zuiver te houden zouden we bij single loop leren 

eigenlijkk niet moeten spreken van leren, maar van regelen of beheersen. 

FiguurFiguur 3.4.1 Single loop and double loop learning (Argyris, 1992) 

Veell  veranderingsprocessen in organisaties verlopen volgens Argyris 'single loop'. Er 

wordenn 'fouten hersteld' zonder dat fundamenteel 'leren' plaatsvindt, zonder dat 

gekekenn wordt naar onderliggende patronen of principes. Single loop leren houdt 

volgenss Argyris nauw verband met een bepaald type communicatie: Je mening geven 

zonderr naar de mening van de ander te informeren. Gezichtsverlies proberen te 

vermijden.. Trachten de omgeving (als enige) te beheersen. Inconsistenties negeren 

tussenn retoriek en gedrag. Dit 'Model I-gedrag', zoals Argyris het noemt, verhindert 

doubledouble loop leren. 'Defensive reasoning is the core thinking process of Model I (Agryris, 

2000,, p 421). Dit leidt tot defensieve routines in organisaties. 

Organisatiess waarin tweeslag leren kan plaatsvinden noemt Argyris Model II . Hier 

wordenn doelen gezamenlijk bepaald, is er sprake van een vrije geïnformeerde keuze; 

sterkee interne betrokkenheid en voortdurend testen van opvattingen. 'These governing 

variables,, combined with stipulated action strategies, should lead to consequences where 

searchh is enhanced and deepened, where ideas are tested publicly, where individuals 

collaboratee to enlarge inquiry, and where trust and risk taking are enhanced' (Argyris, 
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1992,, p 153). Mensen die volgens Model II werken zoeken naar duidelijke data, maken 

hunn redenaties expliciet en men nodigt elkaar uit om conclusies te toetsen. Conclusies 

wordenn verdedigd vanuit een persoonlijke betrokkenheid, maar als ze niet valide blijken 

tee zijn, leidt dit niet tot schade of gezichtsverlies. Men zoekt naar patronen in ideeën en 

trachtt van patronen tot theorieën te komen. Als een redenering 'concreet en geïllu-

streerd,, toetsbaar, tegenspreekbaar en beschrijvend is', zal Argyris dit als Model II -

communicatiee beschouwen. De benadering van Argyris & Schön van het fenomeen 

organisationeell  leren is één van de meest specifieke en meest uitgewerkte theorieën in 

dee organisatieliteratuur. 'In de toekomst zullen wellicht meer en meer organisaties hun 

leercapaciteitt moeten verhogen. Dit leerproces zal een kwestie zijn van verdiept inzicht, 

maarr nog veel meer een kwestie van opnieuw ter discussie stellen van basisassumpties en 

waardepatronen'' (Bouwen, 1994, p 110). 

3.4.23.4.2 Leerstijlen in organisaties 
Hett model van Argyris raakt de kern van het organisationeel leren. Door defensieve 

communicatiestijlenn wordt de noodzakelijke informatie-uitwisseling en exploratie 

belemmerdd en kan geen leereffect optreden (Van den Nieuwenhof, 2002). Er is echter 

ookk een aantal problemen verbonden met de overgang van Model I naar Model II . Ten 

eerstee is het leermodel hoofdzakelijk individueel en vergt bovendien veel introspectief 

vermogenn van organisatieleden. De paradox daarbij is dat personen of organisaties die 

gebaatt zouden zijn met Model II leren, over weinig of geen introspectief vermogen 

beschikken.. Ten tweede is Model II geen organisationeel of collectief model voor leren. 

Hett is een extrapolatie van individueel leren naar collectief leren. Collectief leren is 

echterr iets anders dan individueel leren. Individuele leerstijlen zijn vaak beperkt tot een 

singulieree stijl: ordenend, explorerend, innovatief (zie: Kolb, 1984; Belbin, 1984). Als 

organisatiee (afdeling, groep) kan men komen tot een volledig leerproces, als men 

beschiktt over een goede representatie van verschillende stijlen en kennisgebieden 

('vereistee variëteit', Ashby, 1960). Teams die kunnen beschikken over voldoende 

verschillendee perspectieven, kennis, ervaringen, deskundigheden en leerstijlen kunnen 

effectieverr omgaan met ambigue organisatievraagstukken. De kwaliteit van de 

communicatiee kent een kwantitatieve en een kwalitatieve dimensie. De kwantitatieve 

dimensiee verwijst naar het netwerk van contacten en 'korte lijnen' tussen 

organisatieledenn van verschillende functies en hiërarchische niveaus (voldoende 

redundantiee in verbindingen, zie paragraaf 2.4.1). De tweede en minstens zo belangrijke 

dimensiee is de kwaliteit van de verbinding. Een wezenlijk aspect van een lerende 

organisatiee is dat de organisatieleden saamhorigheid ervaren, elkaar onderling 

vertrouwenn en er sprake is van open communicatie. Als aan deze drie voorwaarden is 

voldaan:: er is een veelheid van functionele contacten, de kwaliteit van de relatie is goed 

enn diverse perspectieven, stijlen en paradigmata zijn voldoende vertegenwoordigd, dan 
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kann collectief leren optreden (zie ook paragraaf 4.5.1 en 5.4.6). 

3.4.33.4.3 Weerstand als barrière bij veranderingen 

Watt als bezwaar resteert is dat sommige persoonlijkheden en organisatievormen double 

loopp leren niet toestaan. Het bediscussiëren van basic assumptions, diepere waarden of 

basalee cognitieve schemata stuit al snel op weerstand en verhindert de open 

communicatiee die nodig is om de verandering bespreekbaar en leerprocessen mogelijk 

tee maken. Als men een poging zou ondernemen om de weerstanden door logische 

argumentatiee te ontkrachten, is de reactie waarschijnlijk nog heviger weerstand en angst. 

Somss is die angst zo sterk, dat men liever vasthoudt aan onlogische uitspraken en 

waardenn die niet werken, dan te werken aan deze waarden. 'Rather than tolerating such 

anxietyy levels we tend to want to perceive the events around us as congruent with our 

assumptions,, even if that means distorting, denying, projecting, or in other ways 

falsifyingg to ourselves what may be going on around us' (Schein, 1992, p 22). 

Volgenss de psychoanalyse is de angst die optreedt bij een destabilisering van het 

wereldbeeldd terug te voeren op onaangename, conflictueuze ervaringen, vaak uit de 
is s 

vroegee jeugd (Freud, 1985; Malan, 1999). Tegen de herinnering aan zulke trauma's zal 
dee persoon zich verweren ('Abwehr'). Deze afweermechanismen noemen we in het 

normalee spraakgebruik nogal ongedifferentieerd 'weerstand'. Op zich is weerstand 

noodzakelijkk voor het goed functioneren van het individu. Maar een overmaat aan 

weerstandd leidt tot de vorming van een problematische organisatie (individu, groep, 

organisatie).. Sterke weerstand leidt tot rigiditeit van gedrag en verstoring van de 

waarnemingg (Van den Nieuwenhof, 2002). 

FiguurFiguur 3.4.2 Weerstand, angst en onderliggende conflicten (Malan, 1999) 
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Volgenss Anna Freud is de taak van de analyticus 'allereerst het mechanisme van de 

afweerr te herkennen. (...) De volgende opdracht is dan weer ongedaan te maken wat 

dee afweer volbracht heeft, dat wil zeggen, wat door verdringing weggelaten is, weer aan 

hett licht te brengen en in te passen, wat verschoven is weer terug te plaatsen, wat 

geïsoleerdd was weer in het juiste verband te brengen' (Anna Freud, 1966, pp 26-27). 

Voorbeeldenn van afweermechanismen zijn: 

-- Verdringing Bij Verdringing is een veel gebruikte afweervorm waarbij gedachten aan 

eenn gebeurtenis worden weggemaakt en de gevoelscomponent achterblijft. 

-- Ontkenning Hierbij kan de werkelijkheid ontkend worden (dat gebeurt hier niet), of 

gevoelenss (ik ben niet teleurgesteld, kwaad, etc). In de ontkenning treedt hetgeen 

ontkendd wordt naar voren. 

-- Isoleren Dit is het loskoppelen van gedachten en gevoelens. Zo wordt draaglijk wat 

anderss ondraaglijk zou zijn. Gevoel en gedachten blijven beide bewust, zij het 

losgekoppeld.. Deze loskoppeling kan jaren aanhouden. 

-- Ongedaan maken Isoleren gaat vaak samen met 'ongedaan maken'. Kuiper (1985) 

spreektt van loochening en ongedaanmaking. Hierbij wordt een bepaalde gedachte door 

eenn handeling ongedaan gemaakt, bijvoorbeeld een verwijt aan een ander wordt 

weggewerktt door zichzelf te verwijten te kritisch te zijn. 

-- Reactieformatie Ook wel 'overdekking door het tegendeel' genoemd, is een verdediging 

tegenn onaangename gedachten door deze in het omgekeerde om te zetten, bijvoorbeeld 

onmachtt overdekken door flinkdoenerij. 

-- Rationalisatie Het verbergen van ware drijfveren voor gedachten, gedragingen of 

gevoelenss door het geven van (uitgebreide) verklaringen die voor zichzelf van pas 

komen,, maar die (vaak apert) onjuist zijn. 

-- Projectie Een verdediging tegen onaangename gedachten door deze in de buitenwereld 

tee plaatsen. 'Anderen zijn slecht, gemeen, losbandig, vies en wat niet al' (Kuiper, 1985). 

'Zoalss de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.' 

-- Verschuiving Verschuiving treedt op als gevoelens van het ene object naar een ander 

(meestall  zwakker) object worden verplaatst. Bijvoorbeeld op tafel slaan als men hoort 

datt de vakbond actie tegen het bedrijf gaat voeren. 

-- Regressie Bij regressie is er sprake van een terugval naar een vroeger stadium van 

ontwikkeling;; meestal als een reactie op externe spanningen. 

-- Splitsing Bij splitsing worden elkaar neutraliserende opvattingen en emoties 

gescheiden,, in bijvoorbeeld 'goed' en 'slecht'. Gevolg van splitsing is dat de lading van 

hett affect sterk toeneemt. 

Omm blokkades tegen double loop leerprocessen op te heffen dient de veranderaar onder 

meerr uit te vinden welke verdedigingsmechanismen frequent worden gebruikt. Dit is 

eenn proces van patronen herkennen en de weerstand adresseren. Het probleem daarbij is 

datt de afweer (die functioneert als barricade tegen de onlust) zich nu ook tegen de 
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veranderaarr zal richten. In zo'n geval wordt de veranderaar object van overdracht 

(Gabbard,, 1994). Dat bemoeilijkt wellicht het veranderingsproces, maar is tevens een 

belangrijkee indicator welke afweermechanismen actueel werkzaam zijn en om welke 

onderliggendee conflicten het mogelijk gaat (De Wolf, 1998; Berk, 2001). 

OnthullingOnthulling van het onbewuste 
Dee psychoanalyse leidt naar de oorzaak waarom sommige personen weinig introspectief 

vermogenn hebben, waarom sommige organisatievormen geen Model II leren toestaan 

enn maakt duidelijk welke afweer (tegen een conflict) introspectie en open 

communicatiee verhinderen. We mogen echter niet vergeten dat afweermechanismen in 

eerstee instantie personen en organisaties beschermen tegen de dreiging die uitgaat van het 

onderliggendee conflict. In deze fase weegt de last die men ervan ondervindt niet op 

tegenn de onlust of angst die door het conflict wordt veroorzaakt. Op vergelijkbare wijze 

beschermenn afweermechanismen in organisaties tegen vroegere teleurstellingen, angsten, 

onvrede,, machteloosheid en dergelijke ('Dat hoeft u niet te proberen, dat werkt toch 

niett in deze organisatie"). Een probleem ontstaat wanneer de afweermechanismen qua 

intensiteitt en frequentie vele malen erger worden dan de kwaal. Dat is bijvoorbeeld het 

gevall  als niet over het functioneren van een afdeling kan worden gesproken omdat het 

'opp een andere afdeling er nog veel erger aan toe gaat' (rationalisatie) of omdat het 

werkelijkee probleem nooit bij de medewerkers, maar altijd bij de leiding zit 

(verschuiving). . 

Doorr het mechanisme van afweer te onderzoeken (welk mechanisme is in het geding), 

wordtt geleidelijk aan helder tegen welke onlust de afweer is gericht. Daarmee is de 

logicalogica van de afweer in beeld gebracht (A. Freud, 1996). De volgende stap is de 

onbewustee werking van de afweer bij betrokkenen aan het licht te brengen. 

Openleggendee technieken daarvoor zijn duidingen, confrontaties, clarificaties (Van den 

Nieuwenhof,, 2002). Tegelijkertijd wordt de veranderaar in dit proces van het 

bloodeggenn van de weerstand object van overdracht. Het team, de afdeling, de 

organisatiee zal de afweermechanismen (en bijbehorende emoties) nu ook gaan richten 

opp de veranderaar. Zo kan de afhankeHjkheidsproblematiek een adviseur worden 

aangewrevenn omdat de adviseur 'straks toch weer de organisatie in chaos achterlaat'. 

Eenn narcistische organisatie zal op het bloodeggen van patronen reageren met 

(narcistische)) woede en een afstandelijke organisatie zal zich stilaan terugtrekken en zo 

hett verandertraject op een dood spoor loodsen. Het is dan zaak dat de veranderaar deze 

(overdrachts-)informatiee gebruikt bij de verduidelijking van wijze waarop de cultuur 

vann de organisatie (dis-) functioneert. De veranderaar bespreekt de weerstandsmecha-

nismenn om ruimte te maken voor een andere, minder rigide en vertekende zienswijze. 

Bepalendd voor het succes van een analytische werkwijze zijn de kwaliteit van de 

werkrelatiee en de draagkracht van de organisatie (Berk, 2001). De organisatie zal 
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voldoendee vertrouwen moeten hebben in de kwaliteiten van het veranderteam en de 

draagkrachtt van de organisatie mag in het veranderingsproces niet worden 

overschreden.. Opererend en balancerend tussen enerzijds angst en behoud en ander-

zijdss inzicht, verandering en groei, pelt de veranderaar disfunctionele cultuurelementen 

aff  en ontstaat er ruimte voor de ontwikkeling van meer functionele cultuurelementen. 

Di tt afpelproces is een proces van voortdurende onthulling en verhulling tegelijk, waarin 

steedss nieuwe betekenissen worden blootgelegd en andere vragen ontstaan. Het 

generenn van inzichten in (en veranderen van) waarden en assumpties is veel minder 

waardevrijj  en managable dan de ontwerpbenadering veronderstelt Qanssens & Steyaert, 

2001;; Guba en Lincoln, 1989). Zowel het verloop als de uitkomst van een open, 

explorerendd ontwikkelingsproces zijn grotendeels onvoorspelbaar (Homan, 2001). 

Voorwaardee is in elk geval dat degenen die leiding geven aan complexe veranderingen 

dezee introspectie aan de dag kunnen leggen (Sifheos, 1972). Volgens Burnes is: 'The 

keyy to success, the decisive factor in creating a focused agenda for organisational change 

(...)) managers' own behavior. If managers are to gain the commitment of others to 

change,, they must first be prepared to challenge their own assumptions, attitudes and 

mindsetss so that they develop an understanding of the emotional and intellectual 

processess involved' (Burnes, 2000, p 291) 

3.55 Samenvattin g en conclusie s 
Inn dit hoofdstuk hebben we een omschrijving gegeven van de organisatiecultuur. De 

cultuurr kan worden beschouwd als een historisch construct van enactment, dat mensen 

eenn identiteit verleent en hen aan elkaar verbindt en voorziet in processen van externe 

adaptie.. De functies van de cultuur daarin zijn standaardisatie van probleemoplossing en 

verminderingg van angst/onzekerheid (Jackson & Carter, 2000). Sommige lagen van de 

cultuurr zijn eenvoudig zichtbaar, waarachter andere, dieper gelegen lagen schuilgaan. 

Dee weerstand die mensen in een organisatie ontwikkelen tegen verandering kan 

psychologischh wordt begrepen omdat mensen streven naar evenwicht (homeostase). De 

verstoringg van het evenwicht kan samenhangen met de inhoud van de verandering of 

mett de wijze waarop het veranderingsproces verloopt. Emotionele onzekerheid, 

onwetendheidd en angst verhogen de weerstand tegen de verandering. Veel weerstand 

tegenn verandering wordt verklaard als gevolg van onduidelijkheid over de inhoud en 

slechtee begeleiding van het veranderingsproces. Mogelijkheden tot participatie en goede 

communicatiee kunnen de weerstand verminderen. De veranderingsgezindheid kan 

daarmeee positief worden beïnvloed. In plaats van te praten over 'de' weerstand en 'de' 

bereidheidd om mee te werken aan het veranderingsproces is vaak zinvoller te bezien wie 

well  en wie niet van verandering zijn gediend. Dit richt het blikveld op de 

belanghebbendenn en coalities in de organisatie. Deze politieke bril op de organisatie-

cultuurr verlegt de aandacht naar spelers die beschikken over machtsbronnen, en de mate 
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waarinn hun belangen door het veranderingsproces worden gediend of geschaad. 

Wanneerr men de organisatiecultuur wil veranderen omdat deze een verandering in de 

wegg staat, of omdat de cultuur disfunctioneel is kunnen veranderingen op verschillende 

niveauss in de cultuur plaatsvinden. Verandering van symbolen, systemen en van de 

officiëlee ideologie stuiten meestal niet op grote bezwaren. Men kan bijvoorbeeld logo's 

wijzigenn of beleid van nieuwe betekenis voorzien. Daarvoor wordt vaak een 

ontwerpbenaderingg gebruikt. De organisatie communiceert met een PR-campagne aan 

eenn groot publiek welke waarden zij belangrijk vindt. De rol en invloed van systemen 

enn met name HRM-systemen op de cultuur van een organisatie kan nauwelijks worden 

onderschat.. Deels omdat veranderingen van deze systemen gemakkelijk zijn uit te 

voeren,, deels omdat het effect van dergelijke interventies relatief groot is. H R M-

systemenn zijn immers gemaakt voor selectie en bekrachtiging van (ideologisch) gewenst 

gedrag.. Verandering van waarden is veel moeilijker, omdat basic assumptions onbewust 

enn ononderhandelbaar zijn. Daarvoor is een noodzaak en introspectie nodig. In dit 

hoofdstukk zijn vij f disfunctionele culturen beschreven, elk berustend op een fantasie: 

achterdocht,, beheersingsdwang, hulpeloosheid, grootsheid en afstandelijkheid. 

Kenmerkendd voor een lerende cultuur is men zich bewust wordt van onderliggende 

patronen.. Leren op dit niveau veronderstelt de bewustwording van deze patronen en 
IS S 

hunn achterliggende onbewuste processen. Volgens Argyris beschikken slechts zeer 

weinigg bedrijven over een dusdanig open communicatie, dat zij hierin slagen. Dit 

noemtt hij Model II-organisaties. Hoe een organisatie kan komen Van Model I tot 

Modell  II , wordt niet verteld. De systeemtheorie van Ashby biedt hier een theoretische 

uitwegg door te wijzen op de veelheid van verbindingen, van goede kwaliteit en 

kwantiteit,, tussen verschillende leerstijlen die collectief leren mogelijk maken. De 

psychoanalysee wijst de weg naar double loop leren door de herkenning van 

afweerreactiess (weerstand) die een open communicatie en introspectie in de weg staan. 

Dee waarde van de psychoanalyse is dat ze over een taal beschikt voor onbewuste 

processenn en dat ze de 'weerstand' differentieert in verschillende soorten. De 

psychoanalysee laat zien wat de motieven zijn voor het niet-leren, differentieert naar 

individuelee weerstandspatronen tegen Model II , leidt naar de dynamische oorzaak van 

dee weerstand en biedt het individu of een groep handvatten om tot zelfinzicht te 

komen.. Als een organisatie aan bovengenoemde criteria voldoet, kan leren op een 

fundamentelerr niveau plaatsvinden. Het vormingsproces van deze cultuur is echter veel 

minderr een effect van bewuste planning, maar onderhevig aan een eigen, intrinsiek en 

vaakk onvoorspelbaar verloop. Samengevat kunnen we de cultuurbenaderingen naar hun 

onderscheidendee paradigma als volgt weergeven: 

 '""• 

-wam' -wam' 
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Ontwerpbenaderin g g 
vann cultuu r 

Ontwikkelingsbenaderin g g 
vann cultuu r 

Planmatigg wijzigen van cultuur door: 

•• Wijziging van artefacten en belangrijke 

symbolen,, het managen van mythen, 

rithenn en rituelen, verhalen, legendes 

•• Gebruik van systemen en vooral HRM-

systemenn (beoordeling, loopbaan

systemen,, werving en selectie etc.) 

•• Communicatie doorzenden van 

informatie,, officiële statements over de 

filosofiee van de organisatie, missie, 

beleid,, standpunten, credo's 

•• Leiderschap door nadruk op en hulp bij 

formelee waarden (espoused values). 

•• Beheersing door organisatieontwerp en 

structuur r 

Ist-soll-analysee en interventieplan 

Vormin gg als een beheers tt  proces : 

Dee 'School ' 

Wijzigenn van diepere lagen van de cultuur 
idoor: : 

[•• Bevragen van de officiële ideologie: 

identiteit t 

Inzichtt in referentiekaders, waarden en 

onbewustee assumpties 

Tweezijdigee communicatie, gezamenlijke 

betekenisgeving,, wederzijds vertrouwen, 

samenwerking,, bestaansrecht, functies, 

gevoell van persoonlijke waardering 

Leiderss gericht op openheid, aan

moedigingg van experimenten 

Aandachtt voor wat leiders demonstreren: 

reactiess op incidenten, zaken waaraan 

menn aandacht besteedt (espoused 

values) ) 

Veranderingg als politiek proces 

Vormin gg als een zoekproces : 

De'Identiteit ' ' 

TabelTabel 3.6.1 Ontwerp- en ontwikkelingsbenadering van cultuur 

Centraall  bij de ontwerpbenadering staat de maakbaarheid en planmatigheid van de 

cultuurverandering.. Er wordt (door de top) een cultural-gap vastgesteld en de kloof dient 

stapsgewijss te worden overbrugd. Trainingen in organisatieveranderingstrajecten hebben 

bijvoorbeeldd tot doel medewerkers een aantal duidelijk omschreven cognities en/of 

vaardighedenn aan te leren. In de meeste gevallen gaat het daarbij om codificeerbare 

kennis:: kennis die in een aantal regels of principes te vatten is. Separate vaardigheden als 

'onderhandelen'' of 'verkooptechnieken' worden stapsgewijs behandeld. De training 

fungeertt als een 'school' waar men deze vaardigheden kan leren. Hetzelfde kan worden 

gezegdd over HRM-systemen die de disciplinering van medewerkers tot doel hebben 

doorr gewenst gedrag te belonen en ongewenst gedrag te negatief te bekrachtigen. Bij de 

ontwikkelingsbenaderingg is er minder sprake van codificeerbare kennis, attitudes of 

vaardigheden.. In hetzelfde voorbeeld van de verkooptraining, gaat het in deze bena-

deringg niet om het leren van een aantal stapjes voor de verkoop, maar om de analyse 
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vann complexe situaties of de wijze waarop de verkoper de positionering van de 

organisatiee in het verkoopproces representeert. Zo'n training grijpt dieper in en raakt de 

betrokkenenn in hun (bestaans-)waarden. Klantvriendelijkheid is geen schematisch 

gedragg (repertoire), maar een onderliggende attitude met flexibele uitingsvormen. Dit 

geldtt veel meer nog voor het omgaan met gedragsmatige en cognitieve complexiteit 

(Quinn,, 1999) of het ontwikkelen van creativiteit, inzicht, wijsheid, integriteit in een 

trainingg (Fritz, 2001). Het leren ontdekken en leren vormgeven van deze vaardigheden 

enn attitudes, op een eigen, authentieke wijze, is vergelijkbaar met het vinden van een 

identiteit. . 
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Notenn hoofdstu k 3 

1.. Zie voor een verhandeling hierover o.tn. Soeters: organisatiecultuur: inhoud, betekenis en verander-

baarheid.. In: Swanink, 1990. 

2.. In: Allaire & Fisirotu, 1984, p 2. 

3.. In: Wenrink, 1998. 

4.. In: Ekvall, 1989. 

5.. In: Allaire & Firsirotu, 1984, p 208. 

6.. Bowlby (1980, p 85) onderscheidt vier stadia: 1. de verdovingsfase, met de duur van een paar uur tot een 

week,, die onderbroken kan worden door uitbarstingen van diep verdriet en/of grote woede. 2. De fase van 

verlangenn en zoeken naar de verloren geliefde, met de duur van een paar maanden of soms jaren. 3. De fase 

vann ontregeling en wanhoop. 4. De fase van reorganisatie, in meerder of minder mate, in: Kets de Vries en 

Balazs,, 1997, pp 24-25. 

7.'Zijj  zien communicatie als 'doelloos gepraat', een verspilling van tijd en realiseren zich niet dat het gebrek aan 

toegankelijkheidd kan leiden tot wantrouwen vanuit het personeel. Zij zien niet in dat openheid van zaken over 

dee hun gestelde opgave en het tonen van betrokkenheid juist sympathie kan wekken, en daarmee een grotere 

bereidheidd van de kant van de werknemers om mee te werken en zo het bedrijf erdoorheen te trekken' (Kets 

dee Vries & Balazs, 1996, pp 54-55). 

8.. In: Cozijnsen & Vrakking, Organisatie diagnose en verandering, 1992, p 139. 

9.. Schein, Organizational culture and leadership, 1992, p 252. 

10.. Levy en Merry, 1986, p 87. 

11.. 'They tend to be taken for granted and are treated as nonnegotiable.' Schein, E. Organizational culture and 

leadership,, second edition, 1992, p 16. 

12.. Freud, Die Traumdeutung, 1984. 

13.. Gebaseerd op het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders van de American Psychiatric 

Association:: DSM-III-R. 

14.. Een voorbeeld geven Rogers & Rogers, 1976, p 71. 

15.. Het gedrag is zo vanzelfsprekend en verloopt tegelijkertijd zo vaardig, dat het amper gebruik lijk t te maken 

vann bewuste cognitieve processen. 

16.. In die tijd beschikte het kind over onvoldoende rationele vermogens, om tot een adequate oplossing van 

hett conflict te komen. 

17.. Negatieve gevoelens en processen krijgen voorrang en worden open besproken. 

18.. De fantasieën kunnen daarvoor als ordeningsmodellen (attractors) dienen (zie verder hoofdstuk 6). 
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