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VERANDERINGG & SOCIALE PROCESSEN IN ORGANISATIES 

'Newspaperr reporters in Vietnam at the time observed that Army orders tended to be interpreted 

veryy broadly, and frequently with distortion, as they passed from echelon to echelon down the 

chainn of command. For instance, a war correspondent was present when a hamlet was burned 

downn by the United States Army's First Air Calvalry Division. Inquiry showed that the order from 

divisionn headquarters to the brigade was: 'On no occasion must hamlets be burned down.' 

hee brigade radioed the battalion: 'Do not burn down any hamlets unless you are absolutely 

convincedd that the Vietcong are in them.' 

Thee battalion radioed the infantry company at the scene: 'If you think there are any Vietcong in 

thee hamlet, burn it down.' 

Thee company commander ordered his troops: 'Burn down that hamlet'.' 

RogersRogers & Rogers, Communication in organisations, 1976, p 93 
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3 3 VERANDERINGG & SOCIALE 
PROCESSENN IN ORGANISATIES 

Veranderingenn in organisatie zijn niet mogelijk zonder veranderingen van sociale 

processenn in organisaties. In de vorige hoofdstukken is beschreven dat in elk 

systeemperspectieff  het menselijk handelen een essentiële rol vervult. Denk aan 

coördinatiemechanismenn of aan strategisch management als plannings- of leeractiviteit of 

aann het gedrag van leiders waar het de vorming van de cultuur betreft. Systemen 

kunnenn niet zelfstandig interacteren, dat gebeurt door mensen die met elkaar door 

socialee processen verbonden zijn (Van Dijk , 1989). Hetzelfde geldt voor de interventies. 

Mett een term als 'hiërarchie' of 'tweeslagleren' is in feite nog niets gezegd over de 

werkingg ervan. Om deze begrippen vorm te kunnen geven is gemeenschappelijke 

betekenisgevingg en interactie nodig. Wel kan het veranderingsaccent meer op één van 

dee systeemaspecten of op de verandering van sociale processen komen te liggen (Strebel, 

2000).. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als medewerkers onvoldoende klantgericht 

werken,, 'bloedgroepen' niet tot samenwerking overgaan of de aandacht te veel intern is 

gericht.. Maar ook hier geldt: sociale processen zijn eerst en vooral een perspectief, ze 

leidenn tot een bepaalde visie op de werkelijkheid en creëren deze werkelijkheid 

(Bouwenn & Steyaert, 1990; Wierdsma, 1999). In dit hoofdstuk zal nader worden inge-
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gaann op de rol van sociale processen in organisaties en bij veranderingsprocessen. Een 

vann de belangrijkste is communicatie. Het is echter moeilijk onderscheid te maken 

tussenn processen van besluitvorming, samenwerking, leidinggeven of probleemoplossing 

enn communicatie. All e sociale processen veronderstellen communicatie en de kwaliteit 

vann de communicatie beïnvloedt in sterke mate de kwaliteit van de sociale processen. 

Vandaarr dat communicatie in dit hoofdstuk centraal wordt gesteld. Uiteraard is de 

verbijzonderingg die plaatsvindt naar andere sociale processen wel van belang. Het is 

onjuistt om bijvoorbeeld teamwerken of probleemoplossing gelijk te stellen aan 'het' 

communicatieproces.. Daarom zal ook aandacht aan sociale processen in dit hoofdstuk 

wordenn besteed. Daarbij zullen we opnieuw onderscheid maken tussen de ontwerp- en 

dee ontwikkelingsbenadering. Het maakt immers groot verschil door welk paradigma 

'communicatie'' of het managen van sociale processen tijdens een veranderingsproces 

wordtt ingevuld. De beide paradigmata leggen wezenlijk verschillende aspecten van het 

veranderingsprocess bloot en het type gereedschappen dat men selecteert beïnvloedt het 

veranderingsprocess op geheel eigen wijze. Met behulp van het begrip 'productieve 

spanning'' kan vervolgens worden bepaald welk instrumentarium in een specifieke 

situatiee het meest adequaat is. Dat zal in hoofdstuk zes aan de orde komen. Maar laten 

wee nu eerst beginnen met een omschrijving van het begrip communicatie. 

5.11 Communicatie : een definiti e 
Hett is moeilijk een goede omschrijving te geven van communicatie. Communicatie is 

bijj  uitstek meervoudig gedetermineerd. Voor de één is communiceren synoniem aan 

vergaderen,, voor de ander heeft het betrekking op datacommunicatie, een derde rela-

teertt het aan leidinggeven. Desondanks, of misschien wel hierdoor, wordt een cruciale 

roll  toegekend aan 'communicatie' in veranderingsprocessen. 'Communication is 

commonlyy viewed as a 'panacea for whatever ails an organisation (...). At the same 

time,, research on communication is woefully inadequate' (Hall, 1991, p 163). 

Inn de meeste gevallen verwijst communicatie in het discours naar informatieoverdracht. 

Althans,, het doel van de communicatie-inspanning is het overdragen van gegevens of 

informatie.. Dit is de doelbenadering van communicatie in het discours. Het bezwaar 

tegenn deze opvatting is dat het persoonlijke en relationele karakter van communicatie in 

dezee omschrijving slecht tot uiting komt. Naast gegevensoverdracht heeft communica-

tiee ook betrekking op interactie, betekenisgeving en emoties (Kiryama & Markus, 1997; 

Damasio,, 1995; Schein, 1987). Deze benadering wordt de procesbenadering van commu-

nicatiee genoemd. Het onderscheid tussen 'doel' en 'proces' komt overeen met het 

onderscheidd dat in deze studie wordt gehanteerd tussen ontwerp- en ontwikkelings-

benadering. . 
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5.22 Ondersteunende en instrumentele communicatie 
Bijj  het vormgeven van complexe veranderingsprocessen wordt in de literatuur 

veelvuldigg een beroep gedaan op het begrip communicatie om een veranderingsproces 

tee faciliteren. ' We kunnen stellen dat het minimaal noodzakelijk is dat medewerkers 

opp de hoogte zijn van de veranderingsstrategie en de maatregelen die de organisatie wil 

treffen.. De rol die communicatie hier speelt wordt wel vergeleken met de rol van bloed 

inn een organisme. Om optimaal te kunnen functioneren hebben medewerkers zuurstof 

enn bouwstoffen nodig (informatie en voorzieningen). De communicatie die hierin 

voorziett noemen we ondersteunende communicatie. Anderzijds wordt communicatie gezien 

alss een instrument om medewerkers tot andere inzichten te brengen. Als communicatie 

wordtt ingezet om gedrag en attitudes van mensen te veranderen, wordt dit instrumentele 

communicatiecommunicatie genoemd (zie verder paragraaf 5.5 en 5.6). 
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programmaa S§ S3) 

.. Informele communicatie 

.. Het communicatienetwerk 

 Communicatie in groepen 

.. Bottom-up communicatie 
feedbackk en focusgroepen 

 Werkconferenties 

 Communicatieklimaat 
(§§ 5.4) 

Instrumentel e e 
communicati e e 

Veranderingg van gedrag door 
instrumentelee communicatie 
(§§ 5.5) 

,—, , 
TabelTabel  5. J. 7 Typen communicatie 

Veranderingg van gedrag door sociale 
processenn en communicatie 

 Visiemanagement 

 Betekenisgeving en leiderschap 

 Politiek gedrag 

 Procesverliezen bij probleem-
oplossingg in groepen 

 Communicatie en conflicten in 
netwerkenn {§ 5.6) 

Ondersteunendee communicatie kunnen we onderverdelen in beleidsinformatie, proces-

informatiee en motiverende informatie. Beleidsinformatie is informatie over het 'waarom' 

vann besluiten. Uit onderzoek blijkt dat de behoefte van medewerkers aan (uideg over) 

beleidsinformatiee door hogere managers vaak wordt onderschat (De Lange, 1988). 

Daarbovenopp is motiverende informatie mogelijk. Zo werd een milieuactie tegen 

verspillingg van chemische stoffen in de chemische industrie communicatief vertaald 

doorr pennen, posters en andere parafernalia met deze slogan uit te delen (Van den 

Nieuwen-hof,, 1996). Het gevaar ligt dan op de loer dat een op zich zinvolle campagne, 

eenn holle, reclameachtige of zelfs negatieve betekenis krijgt (Scott, 1994) of dat in zo'n 
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campagnee verwachtingen worden gewekt die men niet kan waarmaken omdat men de 

organisatiee onvoldoende op orde heeft. (Zeithaml & Bitner, 1996). In de volgende 

paragraaff  zullen we de planmatige, doelgerichte aanpak van ondersteunende 

communicatiee verder uitwerken (de ontwerpbenadering). De ontwikkelingsbenadering 

vann ondersteunende communicatie zullen we in paragraaf 5.4 behandelen. Daarin zullen 

wee onder meer ingaan op de rol van informele communicatie, communicatie in 

groepenn en het comrnunicatieklknaat. Daarna zullen we in paragraaf 5.5 en 5.6 ingaan 

opp met methoden uit de ontwerp- en ontwikkelingsbenaderingen om met communica-

tiee gedragsverandering te bewerkstelligen (zie tabel 5.1.1). 

5.33 Doelgericht e ondersteunend e communicati e 
Doelgerichtee communicatie is erop gericht medewerkers effectief en efficiënt van de 

noodzakelijkee informatie te voorzien, zowel wat betreft procesinformatie, als wat betreft 

beleidsinformatiee en motiverende motivatie. 

5.3.5.3.77 Aanpak van doelgerichte ondersteunende communicatie 
Hett communicatiebeleid is gericht op de ondersteuning van de organisatie(-

doelstellingen)) met doelgerichte communicatie (Koeleman, 1992). Dat kan in de vorm 

vann een missie, een communicatiestrategie of communicatieplan, waarin wordt aan-

gevenn wat de organisatie op een bepaald vlak wil betekenen en wat de rol van 

communicatiee hierin kan zijn. 

CommunicatiedoelstellingenCommunicatiedoelstellingen en -doelgroepen 

Vaakk wordt als eerste stap de concrete communicatiedoelen en doelgroepen vastgesteld. 

Dee communicatiedoelen verwoorden de gewenste uitkomsten van de communicatie-

inspanningenn en de bijdrage aan de organisatiedoelen. Omdat medewerkers, afhankelijk 

vann bijvoorbeeld hun functie of niveau, behoefte aan andere boodschappen hebben, is 

hett van belang doelgroepen te segmenteren (Van Woerkom, 1999). De communicatie 

kann bijvoorbeeld gericht zijn op sleutelfiguren die een grotere groep of de eigenlijke 

doelgroepp kunnen beïnvloeden of op de achterban van de medewerkers. De vorm en 

inhoudd dienen aan de doelgroep te worden aangepast. Daarna wordt per doelgroep 

gezochtt naar effectieve en efficiënte kanalen om hen te informeren. 

FormeleFormele communicatiestructuur 

Informatieverschaffingg langs de formele kanalen van de organisatie wordt 'formele 

communicatie'' genoemd. Formele communicatie kan persoonlijk zijn, via de lijn, zoals 

eenn werkoverleg, of parallel, zoals plenaire personeelsbijeenkomsten waarin de start van 

eenn veranderingstraject wordt aangekondigd. Ook schriftelijke en audiovisuele commu-

nicatiee behoort tot de formele communicatie. Denk aan functieomschrijvingen, 
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procedures,, instructies, informatiebulletins, ideeënbussen, jaarverslagen. Naast formele 

kanalen,, kent een organisatie ook informele kanalen (zie paragraaf 5.4). 

Communicatieonderzoek Communicatieonderzoek 

Vervolgenss is de vraag of de geboden informatie op de juiste manier bij de doelgroep 

aankomt.. Hiervoor kan men onderzoek verrichten naar de kwaliteit van de 

communicatiee en naar de effectiviteit van communicatiestructuur (Hammilton, 1987; 

Downs,, 1988; Wijo, 1988). Bij onderzoek naar de kwaliteit van de informatie gaat het 

onderr meer om de relevantie, betrouwbaarheid, toegankelijkheid, tijdigheid en 

doelmatigheidd van de informatie (Van Woerkom, 1999; Starreveld, 1991; Hartog e.a., 

1992)) .2 Bij onderzoek naar de communicatiestructuur gaat men bijvoorbeeld na welke 

mediaa wel en welke niet door de doelgroep worden geraadpleegd (Hardeman & 

Conjaerts,, 1993). Veel voorkomende knelpunten zijn: 

-- De zenders hebben geen duidelijk beeld van de informatiebehoefte 

-- Overvloedig gebruik van schriftelijke top-down communicatie ('overload1) 

-- Te weinig aandacht voor persoonlijke communicatie 

-- Slecht georganiseerde bottom-up communicatie 

-- Onvoldoende doelgericht en gestructureerd overleg 

-- Slechte timing: de informatie komt niet op tijd op de juiste plaats 

-- Degene die de informatie verstuurt wordt niet vertrouwd 

-- Men gebruikt de verkeerde media (kanalen) 

-- De informatie is weinig inzichtelijk (onduidelijke presentatie, zonder normen) 

-- De informatie is onbetrouwbaar 

-- De informatie is niet bruikbaar (klanttevredenheid uitgedrukt in bv financiële termen) 

-- Het management is niet op haar communicatietaken toegerust 

-- Communicatie heeft geen prioriteit (Van den Nieuwenhof, 1993). 

OpzetOpzet van een nieuwe communicatiestructuur 

Opp basis van de doelstelling en gegeven knelpunten kan men de communicatiestructuur 

off  inforrnatieverstrekking aanpassen. Men kan bijvoorbeeld voor een ander kanaal kie-

zen,, de communicatiestructuur anders inrichten of de presentatie van de informatie 

anderss verzorgen. 

5.3.25.3.2 Samenvatting en kritische reflectie 
Samengevatt zien we dat de doelgerichte ondersteunende communicatie voorziet in de 

toestroomm van de juiste informatie, langs de juiste kanalen, naar de juiste doelgroepen, 

zodatt zij op de hoogte zijn van de relevante aspecten van het veranderingsproces. 

Onderzoekk naar de kwaliteit van de communicatie en de effectiviteit van de communi-

catiestructuurr bieden inzicht in de voorkomende knelpunten en leveren daarmee de 
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aanknopingspuntenn voor oplossingen van deze knelpunten. Dit is het type communi-

catiee dat Cozijnsen & Vrakking beogen, toen we in het eerste hoofdstuk de rol van 

communicatiee in het veranderprocessen bespraken. Deze vorm van communicatie is 

eenn noodzakelijke, maar zeker niet voldoende factor voor het vormgeven van 

complexee en dynamische veranderingsprocessen. 

5.44 Ondersteunend e communicati e als sociaa l proce s 
Veell  veranderingsprocessen leggen de nadruk op formele communicatie. Sommige 

auteurss menen zelfs dat men moet blijven communiceren totdat de medewerkers en 

'bijnaa ziek van worden'. Pas dan weet men zeker dat de medewerkers doordrongen zijn 

vann de veranderingsnoodzaak (Kotter, 2000). Tweezijdige communicatie en de 

kwaliteitt van sociale processen blijven buiten beschouwing. Kwaliteitskenmerken van 

socialee processen zijn onder meer het onderlinge vertrouwen, de openheid in de 

communicatie,, de dialoog, de kwaliteit van relaties. De ontwikkelingsbenadering van de 

(ondersteunende)) communicatie richt zich op deze aspecten van de communicatie om 

veranderingsprocessenn te faciliteren. In deze paragraaf zullen we daarop verder ingaan. 

5.4.11nformele5.4.11nformele communicatie 
Hett is ten eerste van belang te wijzen op de waarde van informele communicatie in 

veranderingsprocessen.. In veranderingsprocessen is informele communicatie frequenter 

dann formele communicatie (Downs, 1967). Deels is dat vanwege de tekorten van de 

formelee communicatie (Andeweg, 1993). Formele communicatie is vaak ad hoc 

(overlegg wordt meestal achteraf gevoerd), omslachtig (het kost tijd en inspanning om de 

formelee weg te bewandelen), ongenuanceerd (gevoelige informatie wordt bijvoorbeeld 

niett in ieders aanwezigheid in een vergadering besproken) en beperkt (een vergadering 

iss qua tijd en ruimte begrensd). In bepaalde opzichten is informele communicatie ook 

effectieverr dan formele communicatie (Andeweg, 1993). Veel berichten over het 

veranderingsprocess in een organisatie vinden het snelst hun weg via het informele 

circuit.. Informele communicatie kan in belangrijke mate bijdragen aan het verspreiden 

vann veranderingsdoelen. Informele communicatie is functioneel ondanks dat het 

spontaann is, niet gecontroleerd wordt door hogere leidinggevenden en vooral ontstaat 

uitt eigen belang (Rogers & Rogers, 1976). Soms neigen managers ertoe informele 

communicatiee (zoals geruchten) over het veranderingsproces als een kwaad te 

bestrijden.. Onderzoekers melden dat dit niet mogelijk èn niet verstandig is (Goldhaber, 

1990).. Informele communicatie komt altijd voor tijdens veranderingsprocessen, ook als 

dee formele communicatie adequaat is. Davis (1967) geeft managers daarom het advies 

openn te staan voor informele communicatie. Geruchten zijn bijvoorbeeld een prima 

kanaall  om te horen wat er leeft tijdens een veranderingsproces, een goede graadmeter 

im im 
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voorr de effectiviteit van de formele communicatie en men kan onjuiste geruchten 

bijsturenn door aanvullende informatie te verstrekken (Bekooy, 1993; Andeweg, 1993). 

5.4.25.4.2 Het communicatienetwerk 
Menn kan gebruik maken van de informele communicatie in veranderingsprocessen, 

doorr het uitvoeren van een communicatienetwerkanalyse. Men kan een organisatie 

opvattenn als netwerken die met elkaar verbonden zijn (figuur 5.4.1). Er zijn 

persoonlijkee netwerken, groepen netwerken en uiteindelijk is de organisatie te 

beschouwenn als een netwerk van netwerken (Mastenbroek, 1992; Meurs, 1974). In 

netwerkenn nemen mensen verschillende posities of rollen in. Vanuit communicatief 

oogpuntt zijn de belangrijkste rollen de bridges, de liaisons, de isolates, de gatekeepers, de 

cosmopolitescosmopolites en de opinion leader. 

Cliquee C 

FiguurFiguur  5.4.7 Communicatienetwerken (Rogers en Rogers, / 976) 

Dee meeste informatie-uitwisseling in groepen verloopt via de bruggen. Zij zijn de 

hoofdrolspelerss in het communicatienetwerk. Een brug is lid van een netwerk en maakt 

verbindingg met een ander persoon van een ander netwerk. Degenen die veel contact 

hebbenn tussen twee of meer groepen, maar niet tot de netwerken behoren zijn liaisons. 

Liaisonss onderhouden veelsoortige contacten in de organisatie, hebben een hogere 

statuss en zijn sterker vertegenwoordigd in het management (Schwartz, 1969).* 

Organisatie-ledenn veronderstellen dat communicatie met liaisons meer invloed heeft op 

dee machts-structuur van organisaties (MacDonald, 1990) .4 Isolates zijn niet sterk met de 
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organisatiee verbonden. Zij worden uitgesloten van geruchtenstromen en zelden als bron 

vann informatie genoemd (Roberts & O'Reilly, 1990).5 Gatekeepers filteren en selecteren 

communicatiee naar een persoon of een netwerk. Zij hebben macht in veranderings-

processenn door hun invloed op informatiestromen (Morgan, 1986). Opinion leaders zijn 

dee informele leiders van de organisatie en spelen een cruciale rol bij de vormgeving en 

acceptatiee van veranderingen. Cosmopolites zijn mensen in een netwerk die veel 

contactt hebben met de omgeving van de organisatie. Enerzijds zijn dat 

topfunctionarissenn die veel reizen, lezen en andere mensen ontmoeten. Anderzijds zijn 

hett medewerkers die veelvuldig contact hebben met klanten, leveranciers en andere 

externee contacten (Mintzberg, 1992). Cosmopolieten spelen een belangrijke rol bij de 

vernieuwingg van de organisatie (Rogers & Rogers, 1976). 

Netwerkenn zijn efficiënt in het overdragen van berichten en kunnen effectief in veran-

deringsprocessenn worden ingezet.̂  Onderzoek naar het communicatienetwerk kan 

bijvoorbeeldd behulpzaam zijn bij het identificeren van sleutelfiguren voor een verander-

ingsproces.. Deze personen kunnen meer informatie, bevoegdheden of verantwoorde-

lijkhedenn worden gegeven. Of men kan besluiten deze personen van bepaalde zaken 

(eerder)) op de hoogte te stellen. Netwerken die veranderdoelen versterken, moeten 

behoudenn blijven of worden uitgebouwd. Als netwerken disfunctioneel zijn, kan 

onderzoekk worden verricht naar de oorzaak van het disfunctioneren. Er kunnen 

ingrepenn plaatsvinden, zoals het installeren van liaisons of bridges. Als nadeel van een 

wetenschappelijkee netwerkanalyse geldt de tijd die ermee gemoeid is. Voor het 

succesvoll  invoeren van veranderingsprocessen is een wetenschappelijke benadering 

(voorr het herkennen van netwerkrollen) echter geen voorwaarde. 

5.4.35.4.3 Communicatie in groepen 
Err is veel onderzoek gedaan naar de wijze waarop groepen in organisaties functioneren 

(Baron,, e.a., 1992; Noorderhaven, 1995). Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat men gemak-

kelijkerr consensus kan bereiken in een groep van vijf tot zeven mensen, dan een groep 

vann twaalf tot vijftien personen. Qua cohesie? is de ideale groepsgrootte minder dan 

vijfentwintigg personen (Harisson, 1995). Men acht grotere groepen minder productief, 

omdatt er dan subgroepen ontstaan die de aandacht trekken naar diverse 

subgroepbelangenn (zie ook 5.4.5). Samengevat laat het onderzoek zien dat met het 

toenemenn van de groepsgrootte de interacties tussen deelnemers afnemen, de 

emotionelee binding vermindert, de kans op dominant leiderschap toeneemt en het 

politiekk gedrag in de groep toeneemt. Verder hangt de groepsdynamiek nauw samen 

mett de communicatiestructuur. In een klassieke studie onderzochten Bavelas (1948) en 

Leavittt (1951) vier communicatiestructuren in groepen en de invloed op de effectiviteit 

vann de informatieverwerking (de kans op overload en op ruis), de tevredenheid van de 
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deelnemerss en de snelheid van besluitvorming. De onderzochte structuren zijn: het 

wiel,, de ketting, de cirkel en het netwerk (figuur 5.4.2). 

00 0 

0 0 

oo o 

Hett  wiel 

OO o 

00 o 

0 0 
Dee ketting 

00 0 

\\ t 
OO 0 <<—• —• 

Dee cirkel 

x£xQ x£xQ 
0+0+
Hett  netwer k 

FiguurFiguur 5.4.2 Viertypen communicatiestructuur (Bavelas 1948,Leavitt 1951) 

Hett 'wiel' is de meest hiërarchische communicatiestructuur, waarin één persoon als 

middelpuntt fungeert en waarlangs alle informatie verloopt. Deze structuur leidt tot 

weinigg tevredenheid bij de deelnemers, behalve bij de centrale persoon. Er is een 

gemiddeldee kans op ruis, maar de kans op overhad van de middelste persoon is zeer 

groot.. De structuur is snel en efFectief voor het oplossen van routineproblemen. De 

kettingketting lijk t op het wiel, door de aanwezigheid van een centraal figuur, maar de 

middelstee personen fungeren nu als doorgeefluik. Deze vorm van communiceren is zeer 

onbevredigendd voor de eindpersonen, meer bevredigend voor de middelste en 

bevredigendd voor de centrale persoon. Ook deze structuur is slechts geschikt voor de 

communicatiee van routinebesluiten en er bestaat een reëel gevaar van informatie-

overloadd voor de centrale figuur. In de cirkel heeft ieder lid evenveel communicatie-

mogelijkhedenn en beslissingsbevoegdheden. Cirkels zijn meer bevredigend voor 

deelnemerss dan de perifere posities van het wiel en de ketting. Het tempo van 

besluitvormingg is echter traag en de kans op ruis zeer groot. Bij de implementatie van 

beslissingenn is de cirkel daarentegen snel. Tenslotte is er het netwerk waarin eenieder met 

elkaarr kan communiceren. Deze vorm kent de minste beperkingen en leidt derhalve tot 

dee meeste tevredenheid onder de deelnemers. De tijd om tot besluitvorming te komen 

iss groot, maar de implementatie verloopt sneller. De kans op overload is groot. 

Samengevatt zijn gecentraliseerde communicatiestructuren zoals het wiel en de ketting 

effectieff  voor het behandelen van routinevraagstukken, versterken zij de leiderschaps-

positiee van de centrale leden, leiden zij tot een stabiel patroon van interacties tussen de 

ledenn en is de tevredenheid van de leden relatief laag. Minder centralistische structuren 

zoalss de cirkel en het open netwerk leiden tot meer tevredenheid, zijn nodig voor niet-

routinee beslissingen en leiden tot meer open discussies en creatieve en innovatieve 

oplossingen.. De wederzijdse communicatie tussen de groepsleden in dit soort 

netwerkenn lijk t ongeordend voor een buitenstaander, maar werkt in het algemeen beter 

dann eenzijdige communicatie (Katona, 1963).° 
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5.4.45.4.4 Bottom-up communicatie, feedback en focusgroepen 
Dee waarde van tweezijdige communicatie in veranderingsprocessen is gelegen in een 

aantall  punten. Het vergroot de acceptatie van (en vermindert de weerstand tegen) 

besluiten.. Het levert informatie over kennis, emoties en attitudes van lagere echelons. 

Hett stimuleert 'intern ondernemerschap' doordat waardevolle ideeën opgemerkt en 

gehonoreerdd kunnen worden. Het draagt bij aan een realistische planning en biedt het 

managementt de gelegenheid om te begrijpen waarom in sommige gevallen vertragingen 

enn misverstanden optreden. 

Goedee feedback vormt vaak de Achilleshiel van veranderingsprocessen. Het biedt 

voordelenn om dit gestructureerd aan te pakken (De Ruyter, 1992). In een zogenaamd 

openn door programma worden de medewerkers uitgenodigd om klachten of suggesties 

inn een brief te richten aan het topmanagement, dat zich bijvoorbeeld verplicht snel te 

reagerenn in het personeelsblad. Voordeel van deze werkwijze is de anonimiteit van de 

briefschrijver,, de vastgestelde procedure en het openbare antwoord van het directielid. 

Eenn ander vorm zijn 'feedback focusgroepen'. Kleine groepen die worden samengesteld 

uitt alle geledingen uit de organisatie en waarin wordt gediscussieerd over relevante 

knelpunten.. Een voorbeeld zijn de lunchgesprekken die het management met 

personeelsledenn voert. Naast 'verticale feedback' is ook de horizontale communicatie 

gediendd met een systematische terugkoppeling. Zo wordt bij veel kwaliteitzorg-

programma'ss aandacht besteed aan de kwaliteit van de informatie waar een 'interne 

klant'' behoefte aan heeft. 

Inn een (..) bedrijf hebben regelmatig botsingen plaatsgevonden tussen de OR en onze afdeling. 
Hett hoofd van de afdeling legt uit: 'Deze informatie valt in mijn optiek onder strategische 
informatie.. Dus als de OR niet kan aangeven waarom ze de informatie willen, dan krijgen ze die 
niet.. De onderneming kan zich dat niet permitteren. Vraag ik 'wat wil je met die informatie' dan 
krijgg ik te horen: 'we zijn OR-lid en we hebben recht op die informatie en we zijn niet van plan 
jouu te vertellen waarom.' Dan zeg ik: 'dan krijg je geen informatie.' Ik heb geen opstekers of 
oproerkraaierss in mijn omgeving nodig. Zegt de OR: 'informatie kan bij ons vertrouwelijk 
behandeldd worden. Dan zeg ik: 'Ja, dat lees ik in de krant. Als iets in de OR behandeld is staat het 
nogg geen dag later in de krant.' Ik ga ze geen stok geven om op mijn rug te slaan.' 

KaderKader  5.4.1 Vertrouwen en communicatie (Le Blansch, 1992) 

Goedee feedback is niet alleen afhankelijk van een systematische en doelgerichte aanpak, 

maarr ook van 'zachte factoren' als wederzijds respect, openheid en vertrouwen. Punt is 

datt wederzijds vertrouwen soms ver te zoeken is. Medewerkers vrezen zich problemen 

opp de hals te halen als zij eerlijk zouden zijn tegenover hun superieuren (Hall, 1991). 

Zijj  zijn bang als disloyaal te worden afgeschilderd of geloven dat hun meerderen niet 

echtt geïnteresseerd zijn in hun opvattingen (Koehler, 1987). De kwaliteit van de relatie 

iss van invloed op de communicatie en probleemverkenning (Van den Nieuwenhof, 

m. m. 
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2002).. Zonder vertrouwensbasis zenden lagere echelons slechts de informatie naar 

bovenn die de eigen positie ondersteunt. Het risico daarvan is dat hogere echelons niet 

dee terugkoppeling krijgen die men nodig heeft en in een ivoren toren dreigen te 

gerakenn (O'Reilly & Roberts, 1974; Blau & Scott, 1962).9 Ook status- en 

cultuurverschillenn vormen een barrière voor effectief tweerichtingsverkeer. Lagere 

echelonss spreken een andere taal, met andere codes en zijn minder verbaal begaafd dan 

dee hogere echelons (Goldhaber, 1990).10 

Dee kwaliteit van de communicatie wordt bepaald door de wijze waarop tweezijdig 

wordtt gecommuniceerd (de toon, de openheid, de gehanteerde vooronderstellingen, 

hett wederzijdse respect, aandacht voor gevoelens, etc.)- Dit wordt ook wel het 

relatieaspectt van de communicatie genoemd (Watzlawick, 1967). Het relatieaspect is 

directt van invloed op de tevredenheid en motivatie van werknemers in 

veranderingsprocessen.. Als open communicatie en persoonlijke feedback niet mogelijk 

zijn,, omdat het de relatie schaadt, of anderszins leidt tot conflicten in de organisatie, 

wordtt leren en veranderen in een organisatie ernstig bemoeilijkt (Argyris, 1993). 

Hiërarchiee en statusverschillen beïnvloeden over het algemeen openheid negatief (Hall, 

1991).. Omgekeerd kunnen leidinggevenden het vertrouwen en explorerend vermogen 

vergrotenn door zich respectvol en authentiek op te stellen. Accurate empathie creëert 

vertrouwen,, open-hartigheid is van invloed op de ervaren intensiteit in het contact. 

Accuratee empathie verhoogt het niveau waarop ervaringen, gedachten en gevoelens 

wordenn geëxploreerd (Van den Nieuwenhof, 2002). H 

5.4.55.4.5 Werkconferenties 
Omm tweezijdige communicatie in veranderingsprocessen te verkrijgen wordt tegen-

woordigg veel gebruik gemaakt van (interactieve) werkconferenties (Kotter, 2000; 

Franssenn en Wetzels, 2001). Volgens Axelrod (1992, p 500) is een werkconferentie 'a 

meetingg of the organization's stakeholders (...) from all levels and departments. The 

purposee (...) is to examine an issue from a variety of viewpoints, to learn from each 

other,, and to develop common ground, that is: What is it that we have in common? 

Whatt ideas and values do we share about the topic in question? During the conference, 

thee participants develop a common database and analyze the data from a variety op 

perspective.' ' 

Eenn werkconferentie is een relatief korte, krachtige bijeenkomst waarmee een 

participatievee en interactieve organisatieontwikkeling wordt beoogd. Het is niet alleen 

eenn middel tot verandering, maar ook verandering zelf. 'Werkconferenties kunnen 

gekarakteriseerdd worden als instant veranderingsprocessen, omdat met zoveel mogelijk 

betrokkenenn tegelijkertijd, al werkend, zoekend en bijstellend collectief geleerd en 

bepaaldd wordt hoe het verder moet met de organisatie' (De Wilde, 1994). Interactieve 

strategischee planningsconferenties wordt door Weisbord (1987) 'productive workplaces' 
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genoemd'' (Weggeman, 1995). Werkconferenties die gericht zijn op specifieke doelen 

zoalss strategieformulering of organisatie-inrichting zijn: The Conference Model 

(Axelrod,, 1992), Fast Cycle Full Participation Work Design (Pasmore, 1994), Real 

Timee Work Design (Tolchinsky & Dannemiller, 1994) en Real Time Strategic Change 

(Jacobs,, 1994).12 Kwakman & Postma (1996) beschrijven een semi-gestructureerde 

methodiekk voor werkconferenties die bekend staat als 'Metaplan'. Metaplan combineert 

eenn vaste structuur en resultaatgerichtheid met een open, participatieve, en creatieve 

werkwijze.. Bij werkconferenties in veranderingsprocessen gaat het, anders dan bij 

anderee groepsbijeenkomsten zoals vergaderingen of toespraken, om interactieve, partici-

patieve,, verkennende en (vaak oplossingsgerichte) werkvormen waarmee organisatie-

ontwikkelingg kan worden vormgegeven. 

5.4.65.4.6 Communicatieklimaat 
Werkconferenties,, het werken in teams en participatieve besluitvorming worden vaak 

alss veranderkundige interventies gedefinieerd. Voorwaarden voor effectieve 

bijeenkomstenn zijn volgens Kwakman & Postma (1996) dat men heldere doelstellingen 

hanteert,, gezamenlijke verantwoordelijkheid neemt, open communicatie hanteert, 

wederzijdss respect toont, zich flexibel opstelt en initiatief toont. Deels is dit afhankelijk 

vann de didactische inrichting van werkconferenties (Kwakman & Postma, 1996). Deels 

vann de coöperatieve attitude van de deelnemers, een klimaat van open, eerlijke, 

volledigee en effectieve communicatie (Schein, 1987; Prein; 1992, Isaacs, 1999).13 In 

eenn open cornniunicatieklimaat brengt men eigen standpunten in om kritisch 

(falsifiërend)) commentaar van anderen erop te krijgen (Argyris, 2000). Er is een gevoel 

vann waardering, respect en serieus genomen worden. Ieder groepslid neemt actief deel 

aann de discussie, om tot overeenstemming te komen worden overredingsprocessen en 

legitiemee vormen van macht benut. Invloed is gebaseerd op argumenten en 

bekwaamheidd en niet op status. Er wordt begripvol geluisterd naar en omgegaan met 

emoties.. Deelnemers vervullen complementaire rollen, omdat elk groepslid slechts 

beschiktt over een gedeelte van de benodigde informatie, deskundigheid of andere 

bronnenn die nodig zijn om de opdracht te vervullen. De teamleden weten dat ze op 

elkaarr kunnen rekenen. Emotionele betrokkenheid en gedeelde historie geven het besef 

aann dezelfde kant te staan, ook al handelt men vanuit verschillende perspectieven en zijn 

err verschillende subdoelstellingen (Prein, 1992). Vanwege de uiteenlopende kennis, 

standpuntenn en perspectieven zijn deze bijeenkomsten qua deelnemers vaak heterogeen 

samengesteld.. De heterogeniteit kan creativiteit en kwalitatief hoogstaande oplossingen 

teweegbrengen,, maar ook ontaarden in een win-of-verlies-strijd. Een goed verloop van 

teambijeenkomstenn vergt communicatieve vaardigheden als: 

-- Kunnen poneren en assertief presenteren wat men wil zeggen 

-- Standpunten helder formuleren, zonder dreiging naar anderen 

w$ w$ 
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-- Actief kunnen luisteren (zich inleven in het standpunt van de ander) 

-- Zodanig communiceren dat het geen defensieve reacties oproept bij anderen: niet 

veroordelend,, beschrijvend, probleemgericht, empathisch,, gelijkwaardig 

-- Constructief hanteren van sterke emoties als woede, wraak, agressie, afwijzing 

-- Vastberaden flexibiliteit (Pruitt, e.a., 1986) waarbij men aspiraties overeind houdt, 

maarr ook flexibel naar nieuwe oplossingen zoekt. 

5.4.75.4.7 Samenvatting en kritische reflectie 
Ondersteunendee communicatie kan ook worden opgevat als een tweezijdig sociaal 

proces.. Daarmee is de communicatie niet minder resultaatgericht, maar opereert langs 

anderee wegen. Men heeft bijvoorbeeld oog voor onderlinge sociale verhoudingen in 

hett communicatienetwerk, voor de tevredenheid en motivatie van deelnemen aan het 

veranderingsproces,, de mate van 'ruis' binnen diverse communicatiestructuren. Verder 

wordtt erop gewezen dat de kwaliteit van de communicatie samenhangt met openheid 

enn vertrouwen. Open, volledige en falsifieerbare informatie zijn van essentieel belang 

omm het gemeenschappelijke exploratieproces te kunnen inzetten. Moderne interactieve 

werkconferentiess zijn erop gericht om dit exploratieproces vorm te geven. Naast de 

didactischee structuur van deze bijeenkomsten, zijn de communicatieve en sociale 

vaardighedenn van de deelnemers en het communicatieklimaat hier belangrijke succes-

bepalendee factoren. Daarmee is niet gezegd dat 'top-down communicatie' minder 

waardevoll  zou zijn dan 'bottom-up communicatie'. Top-down communicatie wordt in 

dee literatuur vaak stiefmoederlijk behandeld (Blaauw, 1992). Het zou bevelend zijn, 

directieff  of zelfs autoritair. 'Bottom-up' daarentegen democratisch, humanistisch, 

egalitair.. Zowel aan top-down als bottom-up communicatie zijn voordelen en 

beperkingenn verbonden, waarvan men zich rekenschap dient te geven in de specifieke 

contextt van het veranderingsproces. Top-down communicatie is snel, heeft een groot 

bereik,, is eenduidig in de boodschap, is gerelateerd aan gezag en soms effectief en 

tijdsbesparend.. Men kan in korte tijd, tegen relatief lage kosten veel mensen bereiken 

(Vann Woerkom, 1999). Nadeel is dat de communicatie vrij globaal blijft . Er is geen 

afstemmingg met het individuele referentiekader van de ontvanger mogelijk. Daardoor 

verliezenn boodschappen aan persoonlijke betekenis en dus aan waarde. Verder worden 

publicatiess niet altijd gelezen en arriveert de informatie niet of niet op tijd. Mondelinge 

top-downn communicatie is vaak éénrichtingsverkeer, het bevestigt de hiërarchische 

verhoudingg en er wordt weinig rekening gehouden met lokale kennis, individuele 

behoeftenn van de werkvloer aan toelichting, de gelegenheid om vragen te stellen, of tot 

interactiee te komen. Het lijk t dan alsof voorgestelde maatregelen worden geaccepteerd, 

maarr er is geen motivatie om uitvoering te geven aan maatregelen. Nadelen van 

bottom-upp communicatie zijn dat zulke processen langzaam verlopen, relatief veel 

inspanningg vergen, relatief kleine veranderingen teweeg brengen op harde output als 
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financiëlefinanciële prestaties, minder toepasbaar zijn bij urgente zaken en sterk gekleurd kunnen 

wordenn door de bestaande organisatiecultuur en politieke verhoudingen (zie tabel 

5.4.1). . 

Top-dow nn communicat i e 

•• Van bovenaf 

•• Rationeel 

•• De grote lijn 

•• Algemeen belang 

•• Groot bereik 

•• Duidelijkheid (abstract) 

.. Star 

•• Traag 

.. Geringe acceptatie 

•• Geen feedback 

•• Informatie komt niet aan 

Communicatiee gericht op 
beleidsinformatie e 

Weinigg mogelijkheden voor oplossen 
vann knelpunten 

Bottom-u pp communicat i e 

•• Uit de eigen laag 

 Incrementeel 

•• Oog voor details 

•• 'Eigen' belang 

•• Eigen kringetje 

•• Duidelijkheid (concreet) 

•• Stuurloos 

•• Snel op korte afstand 

•• Hoge mate van acceptatie 

•• Onmidlellijke feedback 

•• Informatiebehoefte ontstaat op de 
plaatss waar ze nodig is 

.. Gericht op participatie en 
besluitvorming g 

•• Biedt praktische mogelijkheden voor 
hett oplossen van knelpunten 

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

5.55 Verandering van gedrag: doelgerichte instrumentele communicatie 
Tott op heden is gesproken over ondersteunende communicatie bij de invoering van 

veranderingsprocessenn om betrokkenen van essentiële informatie te voorzien. Behalve 

dee ondersteunende rol die communicatie kan vervullen, kan de communicatie ook op 

gedragsveranderinggedragsverandering zijn gericht. Dit wordt ook wel instrumentele communicatie 

genoemd.. Communicatie wordt hier opgevat als een 'sociale technologie' om het 

denkenn en doen van anderen te sturen (Van Woerkom, 1997). In deze paragraaf gaan 

wee nader in op de ontwerpvariant van instrumentele communicatie in veranderings-

processen.. In paragraaf 5.6 komt de ontwikkelingsbenadering van instrumentele 

communicatiee in veranderingsprocessen aan de orde. 
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5.5.15.5.1 Aanpak voor doelgerichte instrumentele communicatie 
Doelgerichtee instrumentele communicatie combineert twee modellen, namelijk een 

zender/ontvanger-modell  als theoretische basis voor de inrichting van de communicatie 

enn een gedragsveranderingmodel als theoretische basis voor het stapsgewijs bereiken van 

dee gewenste gedragsverandering. In deze paragraaf maken we gebruik van het model 

vann McGuire (1985). 

Zender/ontvanger-model Zender/ontvanger-model 

Omm de stappen in het communicatieproces uiteen te leggen wordt in zeer veel 

publicatiess uitgegaan van het klassieke zender/ontvanger-model (Shannon & Weaver, 

1949).. In dit model zijn opgenomen een bron (of een zender), die een boodschap via 

eenn kanaal naar een ontvanger stuurt.14 Deze ontvanger 'vertaalt' (decodeert) de bood-

schapp in eigen woorden en handelt al dan niet in overeenstemming met de verwachting 

vann de zender. Zo nodig kan er bijsturing plaatsvinden. 

ModelModel van gedragsverandering 

Watt betreft de gedragsverandering hanteert McGuire vervolgens een eenvoudig 

driefasenn model waarin na (1) een oriëntatiefase (2) een acceptatiefase volgt en (3) 

uiteindelijkk het gedrag zich consolideert in de integratiefase.15 Om te beginnen moet 

volgenss dit model de ontvanger blootstaan aan het bericht, aandacht hebben voor de 

boodschapp en moet de boodschap begrepen worden. Als bijvoorbeeld wordt gesproken 

overr de oprichting van een call centre om de klantgerichtheid te vergroten, is dan 

duidelijkk wat daaronder precies wordt verstaan? In de tweede fase gaat het om de 

acceptatiee van nieuwe opvattingen (attitudes) en gedrag. Als men weet welke attitudes 

hett huidige gedrag bepalen, kan men de communicatie daarop afstemmen 

(Damoiseaux,, 1993; Van der Pligt & De Vries, 1995). Vervolgens zijn herhaaldelijke 

communicatiee en prikkels (berichtgeving, beïnvloeding, feedback, beloning, training) 

nodigg om van het nieuwe gedrag gewoontegedrag te maken (de integratiefase). De 

combinatiee van het communicatiemodel en het gedragsbeïnvloedingmodel leidt tot een 

matrixx waarin men aandachtpunten voor de communicatie kan noteren (Kok e.a, 1991; 

McGuire,, 1985). Een aantal daarvan wordt hieronder kort behandeld. 

DeDe bron 

Dee bron is de zender van de boodschap naar de ontvanger. De effectiviteit van de 

zenderr wordt bepaald door de waargenomen deskundigheid, geloofwaardigheid, attrac-

tiviteitt en macht (Weenig, 1991; Frantzen, 1992). Hoe deskundiger een ontvanger de 

bronn vindt, hoe groter diens invloed. Zenders die meer overeenkomsten vertonen met 

dee ontvangers, worden aardiger gevonden en hebben meer invloed. Aantrekkelijkheid 

t i t ' ' 
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enn betrouwbaarheid leiden tot aandacht en perifere informatieverwerking (Petty & 

Cacioppo,, 1986; Petty, Cacioppo & Schumann, 1983). Ook macht is een factor van 

belangg bij gedragsbeïnvloeding, zoals sanctionerende macht. 

TabelTabel  5.5.7 Communicatie gericht op gedragsverandering (McGuire, 1988) 

HetHet bericht 

Hett bericht is de boodschap die de zender aan de ontvanger wil overdragen. Als 

onderzochtt is welke attitudes het gedrag beïnvloeden, kan men het bericht daarop 

afstemmenn (Van der Pligt & De Vries, 1995). Een attitude is een evaluatief oordeel dat 

hett gedrag beïnvloedt (Martijn & Koelen, 1999). Meestal gaat het om drie tot vijf 

basisoverwegingenn die het gedrag van het individu bepalen (Van der Pligt & De Vries, 

1998).. Attitudeverandering kan optreden door cognities aan te reiken die dissonant zijn 

mett het 'oude' gedrag en consonant zijn met het 'nieuwe' gedrag (Martijn & Koelen, 

1999).. Behalve de persoon (of personen) op wie de communicatie zich richt, is ook de 

socialee omgeving een gedragsbepalende factor (Sherif, 1935; Asch, 1951, 1956; Fishbein 

&&  Ajzen, 1975; Ajzen, 1988; Petty, Cacioppo & Schumann, 1983). Voor het bereiken 

vann gedragsverandering is het van belang haalbare doelen te formu-leren (cfr hoofdstuk 

4).. De boodschap moet niet té ver van de oorspronkelijke opvatting afliggen. Vooral 

argumentenn die juist en nieuw zijn, kunnen leiden tot verandering van gedrag. 

Dreigendee boodschappen zijn minder effectief (Frantzen, 1992). Positief geformuleerde 

boodschappenn worden vaak beter onthouden (McGuire, 1985).16 Van groot belang is 

specifiekk te zijn. Niet alleen in de formulering van de boodschap, ook wat betreft de 

gewenstee reactie van medewerkers (Munter, 1987). 
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HetHet kanaal 

Hett kanaal is elk hulpmiddel dat geschikt is om de boodschap over te dragen (zie Van 

Riel,, 1994). Of communicatie gedrag kan beïnvloeden wordt in belangrijke mate 

bepaaldd door de mogelijkheid tot terugkoppeling (Munter, 1987). Met andere 

woorden:: is de communicatie een- of tweezijdig? Een 'open gesprek' tussen twee 

mensenn is een van de meest effectieve vormen van beïnvloeding (Weenig, 1991). Uit 

onderzoekk blijkt dat eenzijdige communicatie zelden meer bereikt dan 

kennisveranderingg (informatietoevoeging). Om gedragsverandering te bereiken is 

interpersoonlijkee communicatie noodzakelijk (Kok & Damoiseaux, 1991; Weenig, 

1991).. Persoonlijke communicatie met sleutelfiguren (die verantwoordelijk zijn voor de 

gewenstee gedragsverandering) is dus een tijdrovende, maar zeer effectieve communi-

catiemethode. . 

DeDe ontvanger 

Dee ontvanger is degene op wie de communicatie zich richt. Naarmate een doelgroep 

meerr betrokken is bij een onderwerp, is men minder te beïnvloeden (Kok & 

Damoiseaux,, 1991). Maar als men dan een attitude verandert, is die verandering 

duurzamer.. Uit onderzoek blijkt dat communicatie vooral degenen bereikt die qua 

sociaall  economische status vergelijkbaar zijn met de zenders. Dit komt omdat deze 

zenderss te weinig weten van hun doelgroepen en hun opvatting slechts afwegen en 

controlerenn binnen de eigen sociale groep (Van Woerkom, 1997; Frantzen, 1992). 

5.5.25.5.2 Samenvatting en kritische reflectie 
Doelgerichtee instrumentele communicatie poogt door een fijnmazige afstemming van 

dee boodschap op de attitudes van doelgroepen deze attitudes en daarmee het gedrag te 

beïnvloeden.. Als men de onderliggende attitudes kent, kan men de informatie daarop 

afstemmenn en zo het gedrag beïnvloeden. Er is veel onderzoek verricht (in het kader 

vann reclame en voorlichting) naar de kenmerken van de bron en de boodschap en het 

effectt ervan op de subjectieve waarneming, opinie of het gedrag van ontvangers, 

waaruitt algemene richtlijnen voor de communicatie kunnen worden afgeleid. 

Communicatiee is als zelfstandig instrument ongeschikt om gedrag te veranderen als het 

gewenstee gedragsalternatief voor de doelgroep onaantrekkelijk is (als de nadelen 

zwaarderr wegen dan de voordelen) of min of meer onmogelijk omdat de benodigde 

voorzieningenn ontbreken (Van Meegeren, 1999). Communicatiewetenschappers 

meendenn lange tijd dat als men de 'communicatieve predisposities' (Van Woerkom, 

1999)) van de doelgroep maar goed genoeg kende (i.e. de interesse, de voorkennis, de 

houdingg ten aanzien van de zender, de boodschap, het medium), het slechts een kwestie 

vann goede uitvoering was om de beoogde gedragsverandering te realiseren. Uiteindelijk 

iss men 'sadder and wiser' (Van Woerkom, 1999). De belangrijkste reden is dat de 

Up p 
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'ontvanger'' in het zender-ontvanger-model te veel wordt benaderd als een passief 

objectt en niet als een actief betekenisgevend subject (Guba & Lincoln, 1989). 

Natuurlijkk blijf t het van belang de communicatie goed te richten en de boodschap 

gedoceerdd en efficiënt af te stemmen op de doelgroep, maar men dient terughoudend te 

zijnn qua verwachtingen in het toepassen van communicatie als 'social-engineering' 

(Voogt,, 1995). Communicatie-processen zijn daarvoor te veel sociale 

interactieprocessenn waarin betekenissen gemeenschappelijk worden geconstrueerd. 

Concreett betekent dit dat verschillende doelgroepen verschillende betekenissen aan één 

boodschapp kunnen toekennen (Wierdsma, 1999). De boodschap dient zich veel meer 

inn te voegen in het alledaagse discours van mensen over bepaalde thema's (Weenig, 

1991).. Naast bewuste aandacht voor de boodschap spelen ook impliciete en 

informatieverwerkingsprocessenn op basis van culturele en persoonlijke schemata die de 

informatiee een eigen inkleuring geven. In plaats van in doelgroepen, kan men beter 

denkenn in termen van 'interpretatieve gemeenschappen' (netwerken die gelijksoortige 

betekenissystemenn hanteren). De consequentie is dat men voor de doelgerichte 

instrumentelee communicatie meer gebruik dient te maken van interactieve kanalen 

(Vann Woerkom, 1999). 

'Ikk herinner me de gefrustreerde nieuwe president-directeur van een bedrijf uit de Fortune 500 
diee een hartstochtelijke campagne was begonnen om de kwaliteit te verbeteren, de kosten terug te 
brengenn en de klantgerichtheid te vergroten. Vier avonden per week trok hij erop uit om 
lezingenn te geven en zijn troepen te motiveren. 'Iedereen is het met me eens' zei hij. 'Iedereen 
glimlachtt tegen me, iedereen knikt en zegt: 'U hebt gelijk.' En er gebeurt niets. Helemaal niets.' 

KaderKader  5.5.1 Effectieve communicatie, Nadler(1999) 

5.66 Beïnvloedin g van gedrag : procesgericht e instrumentel e 
communicati e e 
Dee belangrijkste kritiek op het zender/ontvanger-model is dat het te lineair zou zijn 

(Rölingg & Groot, 1999) en weinig recht doet aan de emotionele en dynamische aspec-

tenn van de communicatie. Op zich is dat geen nieuws. Zie het citaat van Rogers & 

Rogerss van 25 jaar geleden: 'The linear models imply a mechanistic concept of 

communicationn act, which facilitates understanding because of its simplicity but 

profoundlyy distorts reality. Worse, they may imply an autocratic, one-side vision of 

humann relationship' (Rogers & Rogers, 1976, p 17). In dit verband wordt wel de term 

'socialee technocratie' gebruikt. Het contact met de doelgroep loopt via enquêtes en 

formulierenn in plaats van open debatten of samenspraak. Dat dit tot heel andere sociale 

betrekkingenn en het verloop van veranderingsproces wezenlijk anders beïnvloedt 

spreektt voor zich. 
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Inn procesgerichte instrumentele communicatie wordt aandacht besteed aan sociale 

processenn die van toepassing zijn bij het veranderen van gedrag. Een voorbeeld is 

'politiek'' in organisaties en de communicatieve processen die daarbij een rol spelen. Een 

anderee memode om medewerkers te inspireren is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een 

visiee en door charismatisch leiderschapsgedrag. Dergelijke onderwerpen komen in de 

volgendee paragraaf aan de orde. 

5.6.15.6.1 Visiemanagement 
Dee overweging van een medewerker om deel te nemen aan veranderingsprocessen in 

eenn organisatie, worden bepaald door de mate waarin mensen zich aangesproken voelen 

Affectievee binding ontstaat door de internalisatie van waarden en hogere doelen van het 

collectieff  (French, Kast & Rozenzweig, 1985; De Geus, 1997). Visieontwikkeling en 

leiderschapp zijn hiervoor bruikbare interventies. Deze visie op de werkelijkheid verschilt 

vann bovenstaande conceptie en leidt tot wezenlijk andere processen. 

Volgenss Collins & Porras (2000) bestaat een visie uit twee onderdelen: de kernideologie 

(dee kernwaarden en de kerndoelstelling) en de toekomstvisie. De visie biedt houvast bij 

beslissingenn welke kern van de organisatie behouden moet worden en op welke 

toekomstt het bedrijf zich richt. De kernideologie geeft aan welke intrinsieke waarden 

daarbijj  van belang zijn.^ Deze waarden zijn vaak afkomstig van de oprichter en 

hebbenn het karakter van een dogma. Zelfs als de organisatie ervoor gestraft zou worden, 

zoudenn deze waarden overeind blijven. De kerndoelstelling (niet te verwarren met 

specifiekee doelen) dient 'minstens 100 jaar onveranderd te blijven' aldus Collins & 

Porras.. Voor 3M is dat onopgeloste problemen op innovatieve wijze oplossen, voor 

Hewlett-Packardd om met technologie de kwaliteit van het leven te verhogen, voor 

Waltt Disney 'mensen gelukkig maken'. Het ontdekken van de kernideologie is geen 

rationelee oefening. Evenmin kan men de medewerkers (nieuwe) kernwaarden of 

doelstellingenn opdringen. Men voelt zich ertoe aangesproken of niet. Ook zonder 

formelee definitie (een mission statement) kan een bedrijf een sterke kernideologie 

hebben.. 'De echtheid, de gedisciplineerdheid en de consequente manier waarop naar de 

ideologiee wordt geleefd —en niet de inhoud van de ideologie zelf- maken dat bedrijven 

mett visie zich onderscheiden van de grijze massa' (Collins & Porras, 2000, p. 29). 

Ookk de toekomstvisie bestaat uit twee delen: een zeer gedurfd doel (big hairy audacious 

goal)goal) voor de komende 10-30 jaar en een beeldende omschrijving hoe het zal zijn als dit 

doell  is verwezenlijkt. Dit laatste is nodig om de visie 'tastbaar' te maken voor de 

medewerkers.. Ford verbeelde zijn visie (democratisering van de auto) dat: 'elke man 

mett een goed salaris er een kan bezitten, en met zijn gezin kan genieten van de zegen 

vann uren plezier in Gods grote open ruimte... Als ik klaar ben, zal iedereen er een 

kunnenn betalen, en iedereen zal er een hebben. Het paard zal verdwijnen van onze 
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grotee wegen. De auto wordt een vanzelfsprekendheid ... (en wij zullen) werk bieden 

aann een groot aantal mannen, tegen goede salarissen'. 18 Het heeft geen zin om te 

analyserenn of een toekomstvisie 'juist' is. Bij een schepping bestaat er geen juist 

antwoordd (Habermas, 1981). 'Componeerde Beethoven de goede Negende Symfonie? 

Schreeff  Shakespeare de juiste Hamlet?' Een toekomstvisie heeft betrekking op essentiële 

vragenn als: Gaat ons bloed hier harder van stromen. Brengt dit de vaart erin? Krij g je 

hiermeee mensen van hun stoel?' aldus Collins & Porras. Het is deze dynamiek en niet 

dee visie of de definitie van de missie die de belangrijkste motor is van organisaties. De 

visiee biedt slechts de context om de dynamiek tot leven te laten komen. 'Het 

opbouwenn van een bedrijf met visie vergt 1% visie en 99% afstemming. Als de 

afstemmingg goed is, kan een buitenaards wezen die op bezoek komt, uw visie afleiden 

uitt de werkzaamheden en activiteiten van het bedrijf, zonder de visie ooit op papier te 

hebbenn gezien' (Collins & Porras, 2000, p 38). Visiemanagement is meer dan een 

papierenn mission statement. Het is een gevolg van een gemeenschappelijk 

betekenisgevingtraject.. Het is een vorm van zelfonderzoek, een zoektocht naar congru-

entt gedrag. In deze gevallen krijgt het mission statement de vorm van een reële definitie, 

datt wil zeggen 'een definitie die gekoppeld is aan de eigen ervaring en (...) die in 

overeenstemmingg is met het eigen handelen. De definitie heeft een inhoud die je aan de 

formuleringg zelf niet kunt aflezen' (Kessels, 1999, p 77). Dit proces van visie-

management,, overstijgt de eenmalige bijeenkomst waarin men in één dag het eigen 

missionn statement formuleert. Het is een complex en continu proces waarin meer-

voudigee betekenissen tot een gemeenschappelijke betekenis worden 'geconstrueerd'. 

5.6.25.6.2 Processen van betekenisgeving en de rol van leiders 
Veranderingg treedt niet op zonder energie, leiding en betrokkenheid van de leiding van 

dee organisatie. Een deel van de leiderschapsrol bestaat uit het verwoorden, of de 

organisatiee helpen verwoorden van redenen voor verandering en de doelstelling. 

'Changee leadership entails being a continual catalyst for the change process by formu-

latingg and updating a compelling change agenda, helping the organization envision the 

future,, unleashing energy and resources to fuel the change process, and helping the 

organizationn experience change as success rather than failure' (Mohrman & Mohrman, 

1993,, p 101). Leiders moeten aangeven wat de doelen en de missie van de organisatie 

zijnn en deze vertalen naar concretere formuleringen voor afdelingen en groepen. Dat 

kann zoals gezegd door de leiders zelf gebeuren, maar zij kunnen ook een belangrijke rol 

vervullenn door het doelformuleringsproces van afdelingen of groepen te ondersteunen. 

Opp deze manier specificeren en concretiseren onderliggende lagen de algemene 

organisatiemissiee en -strategie in een eigen verhaal met specifieke doelstellingen. 'The 

cascadingg of the mission, strategy, and values throughout the organisation often takes 

thee form of the development of customised but congruent versions for different 
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organisationall  units at various system levels. (...) The cascading process allows 

participantss to be more specific about unit level mission, strategy and norms (Morhman, 

1993,, p 129). Effectieve leiders zijn mensen die de visie kunnen vertalen naar de 

praktijk,, medewerkers erachter kunnen scharen (alignment), integer zijn en vertrouwen 

kunnenn ontwikkelen, kunnen omgaan met onzekerheid, zelfbewust zijn, constant leren 

enn zichzelf aanpassen (McCall, 1993). 

Volgenss Weick (1995, 2000) houden leiders zich vooral bezig met 'sensemaking'. 

Managerss interpreteren en verklaren, geven betekenis aan de wereld van de organisatie 

voorr zichzelf en voor anderen, op zo'n manier dat het anderen leidt en een rationale 

verschaftt voor hun handelen. Het is de fundamentele taak van leiders medewerkers te 

lerenn omgaan met fundamentele onzekerheden in een veranderingsproces (Bennis & 

Nanus,, 1985; Howard & Bray, 1988; McCall, Lombardo & Morrison, 1988; Schein, 

1990).. Het ondersteunen van openheid, aanmoedigen van experimenten, zijn belang-

rijkerijke mechanismen om verandering in complexe situaties te bewerkstellingen (Maybey 

&&  Mayon-White, 1993). 'In this situation, it is essential to tolerate risk and cope with 

ambiguity.. (...) You need (...) genuine consultation. This (...) requires managers to 

facilitatee open, organization-wide communication via groups, individuals, and formal 

andd informal channels' (Kanter et al, 1992).19 Genus (1998) concludeert dat een 

veranderingsprocess vooral een symbolisch proces is.20 'Elk signaal telt' zegt Henry 

Schachtt (van AT&T ) 'kleine signalen, grote signalen, bedoelde signalen en onbedoelde 

signalen.'211 Managers moeten zich zeer bewust zijn van de mogelijke implicaties van 

watt ze doen en zeggen, omdat veel mensen proberen signalen op te vangen, ook als 

niemandd signalen probeert af te geven (Nadler, 1999). Maar leiders moeten 

demonstrerenn dat ook zij niet altijd beschikken over a-priori antwoorden op complexe 

enn ambigue vragen, maar dat men steeds tracht een (gemeenschappelijk) zoekproces 

vormm te geven. 

Weickk (1979) gaat daarin nog een stapje verder en geeft aan dat leiders vaak in eerste 

instantiee handelen en pas achteraf betekenis toekennen aan die handeling (en de 

effecten).. Betekenisgevingprocessen bestaan niet alleen uit rationele en cognitieve 

processenn vooraf (analyse, keuze, implementatie), maar in veel gevallen uit subjectief 

ingegevenn handelingen van leiders (enactment) waaraan men achteraf betekenis toekent. 

'Managerss wil l not simply observe a given environment and a given organizational 

capabilityy —the facts. They, like all other humans, wil l sometimes inevitably invent what 

theyy observe. The whole process of simplifying and selecting means (...) is in a real 

sensee the invention and creation of the manager observing it. It wil l then only be possible 

forr managers to make sense of what they are doing after they have done it' (Weick, in 

Stacey,, 1996, p 58, curs. rvdn). 



DEE TAAL VAN VERANDERING 

Ecological l 
change e 

+ + 
*-*- Enactment •• » Selection »- Retention 

)) t 
++ y 

+/--
+/--

FiguurFiguur  5.6.1 Betekenisgeving en handeling (Weick, 1979) 

Volgenss Weick (1995, 2000) reageren leiders en organisatieleden (on-)bewust op een 

veranderingg en beïnvloeden daarmee de veranderingsimpuls. Op deze wijze construeert 

menn een eigen sociale werkelijkheid en gaat zich vervolgens hiernaar gedragen. Zij slaan 

geselecteerdee ervaringen op in een collectief geheugen, waardoor bepaalde betekenissen 

meerr en andere minder accent krijgen. Deze processen van selectie en retentie hebben 

alss gevolg dat aan bepaalde signalen meer aandacht wordt besteed dan aan andere, 

waardoorr niet willekeurige (patroonsgewijze) versterkingen ontstaan in het 

veranderingsproces.. 'Since managers are inventing and creating their own environments 

inn conjunction with other actors in the environment in a positive feedback loop, they 

cann easily generate vicious and virtuous circles, self-fulfilling prophecies, chain reactions 

andd bandwagon effects. Because all this, managers cannot know in advance what they 

aree creating. They have to do something and then understand what they have done 

beforee they do the next thing. Here, then, people are attaching meaning retrospectively 

too what they have done, not deciding in advance what the meaning is of what they wil l 

do.. In a sense the purpose of actions is defined after the actions have been taken. An 

organizationn does not know what it is about until it looks back and imposes structure 

andd meaning on what it has done' (Weick, in Stacey, 1996, p 291). 

5.6.35.6.3 Politiek gedrag en communicatie 
Veranderingsprocessenn zijn gevoelig voor politiek in organisatie. Men name de 

ontwikkelbenaderingg heeft oog voor politiek in organisaties. Politiek is 'the process of 

decidingg who decides' (Mack, 1971).22 Politiek in veranderingsprocessen is het gebruik 

vann invloed om doelen voor zichzelf of de eigen groep gerealiseerd te krijgen (Allen, 

1979).23244 Sonderen, masseren, manipuleren en persoonlijk gewicht aan een verander-

ingsprocess toekennen, zijn hier voorbeelden van (Feldman, 1988). Politiek gedrag in 

organisatiess is van nature bedekt. Het staat in groot contrast met de open communicatie 

enn het delen van informatie in situaties waarin partijen worden uitgenodigd onderlinge 

standpuntenn uit te wisselen. Politiek gedrag ontstaat vooral als onderlinge afhankelijk-
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hedenn tussen mensen of groepen groot, de doelen tegenstrijdig en de bronnen schaars 

zijnn (Noorderhaven, 1995). 

Inn veranderingsprocessen kunnen we verschillende varianten van politiek gedrag onder-

cheidenn (Eisenhardt & Bourgeois, 1988). Een belangrijke is het proces van coalitie-

vorming.. Mensen met dezelfde belangen (en vaak vergelijkbare achtergronden) vormen 

coalitiess om greep te krijgen op het besluitvormingsproces. Een andere variant is het 

selectieff  achterhouden van informatie, waarna de informatie druppelsgewijs wordt 

toegediendd om een positie op te bouwen. Harrison (1995) noemt als politieke 

tactieken:: anderen aanvallen of zwartmaken; manipuleren van informatie; een goed 

'image'' creëren, draagvlak ontwikkelen, anderen prijzen (en integreren), bondgenoten 

enn coalities vormen, zich associëren met invloedrijke personen en diensten verlenen om 

wederdienstenn te kunnen ontvangen. Mastenbroek (1977) beschrijft hoe politiek zich 

vertaaltt in communicatie en sociale processen. Een belangrijke vorm van politiek gedrag 

iss 'vechten'. Deze tactiek is erop gericht de tegenspelers te onderwerpen. Dit uit zich in 

dee communicatie door drammen, informatie en argumenten van de ander negeren, 

emotiess als woede en ongeduld veinzen, niet luisteren, of alleen maar luisteren naar 

'zwakkee plekken', een absolute voorkeur voor de eigen oplossing uitspreken, arrogant 

optreden,, verdeeldheid zaaien, aanvallen als men wordt uitgedaagd. Het gevolg is 

meestall  conflict en escalatie: de ander gaat terugvechten (zie 5.6.5). Subtieler is het 

gebruikk van manipulaties. Hierbij wordt gemikt op waarden en normen, de relatie met 

dee achterban of persoonlijke eigenschappen als intelligentie en integriteit. Emotionele 

manipulatiess zijn gericht op het prijzen of kleineren van de tegenpartij. Andere 

voorbeeldenn zijn: retorische vragen stellen, afwisselend 'lief en gemeen' doen, een appèl 

doenn op 'geaccepteerde' regels van fatsoen en redelijkheid. En door vriendelijk, zielig te 

doenn of waardering te tonen roept men reciproke reacties van de ander op. Ook kan 

menn de machtsbalans beïnvloeden De machtsbalans in veranderingsprocessen is 

gerelateerdd aan de macht van partijen binnen en buiten het veranderingsproces. Macht 

iss bijvoorbeeld verbonden aan toegang tot deskundigheid zoals specialistische kennis, 

beschikbaarheidd van alternatieven, politieke ingangen, status en steun van anderen 

(Mastenbroek,, 1997; Kessels, 1999). 

Manierenn om politiek in veranderingsprocessen te managen zijn volgens Balogun & 

Hopee Hailey (1999): 1. Voorlichting en communicatie: het verstrekken van informatie 

kann bijvoorbeeld onzekerheid reduceren. 2. Het organiseren van participatie en 

betrokkenheidd bijvoorbeeld door werkgroepen of focusgroepen. 3. Het faciliteren en 

ondersteunenn van betrokken door bijvoorbeeld counselingsessies of training in nieuwe 

vaardigheden.. 4. Het voeren van onderhandelingen over (de gevolgen van) 

deelaspectenn van de verandering (lonen, arbeidstijden). 5. Manipulatie en coöptatie 

doorr bijvoorbeeld deelname aan overleg over het veranderingsproces. 6. Het uitoefenen 
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vann impliciete of expliciete dwang, door het suggereren (of uitvoeren) van ontslag of 

overplaatsing. . 

5.6.45.6.4 Procesverliezen bij probleemoplossing in groepen 
Inn veranderingsprocessen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van besluitvorming en 

probleemoplossingg in groepen. Achterliggend idee is dat groepen tot betere diagnoses 

komen,, het draagvlak voor implementatie wordt verhoogd, de flexibiliteit en het 

zelfsturendd vermogen van de organisatie wordt vergroot, et cetera (zie hoofdstuk 4). 

Hoewell  een groep in principe betere besluiten kan nemen dan een individu, treden in 

dee praktijk soms 'communicatieproblemen' op waardoor de kwaliteit van de groeps-

besluitenn lager uitvalt dan men zou verwachten. Naast het feit dat groepen meer risico 

neigenn te nemen ('risky shift') en het gevaar van groepsconformisme (groupthink), treden 

inn de achtereenvolgende fasen van probleemoplossing ook allerlei 'procesverliezen' op 

(Steiner,, 1972; Alblas, 1983). 

Inn de eerste fase van de probleemoplossing, de omschrijving van het probleem en de 

doelformulering,, is de valkuil dat het probleem te globaal/beperkt omschreven is. De 

probleemformuleringg wordt gesteld in oplossingstermen of verbergt een belangen-

tegenstellingg of het doel van de bespreking is onbekend. Als gevolg hiervan hanteren 

groepsledenn verschillende uitgangspunten, sluiten hun bijdragen slecht op elkaar aan en 

leidtt dit tot verwarring en misverstanden. 

Inn de tweede fase leveren deelnemers 'relevante' input voor de probleemformulering. 

Watt relevant is, wordt bepaald door persoonlijke percepties van beïnvloedingsmogelijk-

hedenn en probleemoorzaken en door belangenverschillen van groepsleden. Problemen 

inn deze fase ontstaan door gebrekkige informatie-uitwisseling. Oorzaken zijn: 

overbelasting:overbelasting: het probleem is complex, de groep te groot, de opvattingen te verschillend 

waardoorr een stormvloed van informatie op de groep afkomt; selectiviteit: groepsleden 

makenn verschillende keuzen uit het totaalprobleem; tijdsdruk: er is te weinig tijd om de 

inputt van alle groepsleden te verkrijgen of verwerken; zelfcensuur, men conformeert zich 

aann de groep, wil het besluitvormingsproces 'niet langer ophouden1, wil conflicten 

ontwijkenn of meent minder status te hebben dan andere groepsleden. Het gevolg is dat 

dee groep niet toekomt aan een uitgebreide probleemanalyse en de invoer van 

informatiee die van belang kan zijn voor het ontwikkelen van oplossingsrichtingen. 

Inn de derde fase wordt de 'input' van deelnemers verwerkt tot oplossingsrichtingen. 

Vaakk wordt echter een willekeurig aantal voorstellen besproken. De rest valt om 

onduidelijkee redenen af. Oorzaken zijn: snelle keuze voor voorstellen op basis van 

persoonlijkee voorkeur (vaak in zakelijke bewoordingen); persoonlijke voorkeuren die 

leidenn tot belangenstrijd en het terugvallen op eenvoudige oplossingen voor complexe 

problemenn (oplossingen die in het verleden hebben 'gewerkt'). Door te veel aandacht 
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voorr oplossingen in deze fase, is het risico dat een oppervlakkige probleemanalyse wordt 

verkregen.. Men formuleert mogelijk 'goede oplossingen' voor het Verkeerde probleem'. 

Vanwegee de angst voor onzekerheid worden voor de hand liggende, bekende en 

weinigg riskante oplossingen gebruikt voor complexe problemen. 

Inn de vierde fase worden verschillende oplossingsrichtingen afgewogen. Procesverliezen 

inn deze fase zijn: onvolledige afweging; in het tumult van de beoordeling kunnen 

onmogelijkk alle voorstellen worden besproken. Oorzaken zijn vooral vermijding, 

besluiteloosheidd en strijd. Men kiest voorstellen die de minste weerstand opleveren; die 

inn het verleden succesvol zijn geweest en die -na oppervlakkige beoordeling- voor de 

groepsledenn het meest aantrekkelijk zijn. Ook strijd kan als een belangrijke oorzaak 

wordenn aangewezen. Daaronder kan worden verstaan: dominantie (b.v. veel aan het 

woordd zijn), sociale druk ('als dit voorstel doorgaat doen wij niet meer mee'), 

manipulatiee met informatie, 'timing' (gebruik maken van vermoeidheid of tijdsdruk)', 

gebruikk maken van autoriteit en coalitievorming. 

Tott slot van het besluitvormingsproces dient men tot een gemotiveerde keuze te 

komen.. Als het keuzeproces emotioneel slecht verloopt, is de kans groot dat de keuze 

onduidelijkk is. In het tumult is een voorstel gekozen dat in algemene bewoordingen 

wordtt geformuleerd, wat in een later stadium opnieuw bron voor onenigheid vormt of 

waarvoorr de ondersteuning gebrekkig is (een minderheid heeft de discussie gevoerd en 

hett besluit genomen). Als degenen die het besluit moeten uitvoeren vermijdingsgedrag 

hebbenn vertoond, ontbreekt het aan steun. Als een besluit is genomen omdat dat weinig 

weerstandd opleverde, is de kans eveneens klein dat men er enthousiast voor 'gaat'. In 

extremee gevallen wordt er geen keuze gemaakt om pijnlijk e besluiten of gezichtsverlies 

tee vermijden. De oude situatie blijf t gehandhaafd, en men besluit een volgende keer op 

hett besluit terug te komen. Soms kan dit eindeloos worden herhaald. Na uitstel volgt 

dann afstel. 

5.6.55.6.5 Communicatie in netwerken en conflicten 
Zeldenn wordt met buitenstaanders openlijk gepraat over conflicten in organisaties. 

Conflictenn zijn taboe, net als 'politiek' een dirty word (Morgan, 1986). Wie langer in 

eenn organisatie verblijft, kan zien dat veel relaties in de organisatie een conflictueus 

karakterr kennen. Conflicten zitten 'ingebakken' in organisaties. In de hiërarchie en 

functionelee verdeling van de organisatie, in de noodzaak tot samenwerking, in en tussen 

hett netwerk van onderling afhankelijke groepen. Communicatie en sociale processen 

spelenn hierin een centrale rol (Van de Vliert, 1992; Prein, 1992; Alblas & Wijsman, 

1993).. Mastenbroek (1992) relateert het type conflict (en mogelijke oplossingen) aan het 

typee relatie dat hij in een organisatie onderscheidt: 
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-- Machtsrelaties en -interventies 

Volgenss Mastenbroek zijn er drie soorten machtsrelaties. De eerste machtsrelatie is die 

tussenn gelijke personen of groepen. Problemen die zich hier voordoen zijn de neiging 

elkaarr vliegen af te vangen, onderhuidse positiegevechten en voortdurende fricties op 

grensvlakkenn van beide netwerken. Valkuil is hier de win-lose-struggle waarbij beide 

partijenn schade leiden. Een effectieve interventie is onder andere het creëren van een 

machtscentrum.. Maar ook het verhelderen van de scheidslijnen, betere afkemmings-

procedures,, het integreren van eenheden, het bekwamen in onderhandelen en het 

verduidelijkenn van het overkoepelend belang. Het tweede type machtsrelatie is die van 

hoogg versus laag. Problemen in dit type machtsrelatie zijn motivatiegebrek en weerstand 

tegenn verandering. Men kan de macht formaliseren (onpersoonlijk maken) door regels 

enn procedures, een andere stijl van leidinggeven hanteren (de macht persoonlijk maken) 

off  de besluitvorming 'omlaag brengen'.25 Het derde type machtsrelatie is hoog versus 

middenn versus laag. Typische problemen van de middenmanager zijn rolconflicten en 

rolonduidelijkheid.. Oplossingen worden onder meer gezocht in het 'platter' maken van 

dee organisatie, functieverduidelijking en verticale taakverruiming (Mastenbroek, 1992). 

-- Onderhandelingsrelaties en -interventies 

Structurelee bron van conflicten in onderhandelingsrelaties is de verdeling van de 

'schaarsee koek' in de organisaties -zowel materieel als immaterieel (status, prestige, 

informatie,, bevoegdheden). Veel onderhandelingsrelaties raken gefrustreerd door 

gebrekk aan ervaring in het onderhandelen. Men neigt ertoe met de ander te gaan 

'vechten'' (positioneel onderhandelen): het conflict moet 'gewonnen' worden. Of er 

ontstaann impasses. Effectief onderhandelen richt zich op de inhoud, de machtsbalans, het 

klimaatt en de procedures. Het voert te ver om op deze plaats verschillende 

onderhandelingsstrategieënn te gaan beschrijven. Waar het in wezen om gaat is het 

vechtgedragg te vermijden en te komen tot een wederzijds geaccepteerd compromis 

(Fisherr & Ury, 1981). 

-- Instrumentele relaties en interventies 

Hett instrumentele conflict is gelegen in de onderlinge (taak-)afhankelijkheid.26 Met een 

toenemendee taakspecialisatie en onderlinge afhankelijkheid nemen instrumentele 

conflictenn toe. Instrumentele conflicten hebben vooral een zakelijke en taakgerichte 

inhoud.. Er kan bijvoorbeeld onduidelijkheid zijn over de prioriteitsstelling van verschil-

lendee taken. Een andere uitingsvorm van een instrumenteel conflict is elkaar verkeerd 

begrijpenn en 'over en weer een andere taal spreken'.27 Effectieve interventies zijn 

trainingg in communicatietechnieken en besluitvormingsprocessen, betere taakverdeling 

enn de invoering van betere afstemmings- en planningsprocedures. Een andere effectieve 

interventiee is het creëren van een overstijgend doel. 

168 8 



VERANDERINGG & SOCIALE PROCESSEN IN ORGANISATIES 

-- Sociaal-emotionele relaties en interventies 

Tott slot zijn er sociaal-emotionele relaties tussen netwerken in organisaties. Organisatie-

ledenn kunnen zich onderling nauw verbonden voelen, maar ook (zeer) afkerig van 

elkaarr zijn. Van de Vliert (1992) noemt de conflicten op het persoonlijke vlak 

'identiteitsconflicten.'' Deze conflicten worden gekenmerkt door gevoelens als vrees, 

minachting,, wantrouwen, wrok, haat en boosheid. 'Cognitieve belangenconflicten en 

meningsverschillenn blijken bij escalatie gemakkelijk in affectieve identiteitsconflicten 

overr te gaan (...), ook wel aangeduid als de personalisering van conflicten. Omgekeerd 

blijkenn diep gewortelde affectieve frustraties via rationalisatie gedeeltelijk in manifeste 

oppervlakteproblemenn te worden omgezet (...)' (Van de Vliert, 1992, p 421). Naarmate 

dee gevoelens hoger oplopen zijn de interventies vaak therapeutischer van aard. 

HetHet verloop van conflicten 

Hett conflict begint meestal met een kleine aanleiding en wordt in de loop van het 

process erger en erger. Naarmate het conflict escaleert, zal het gedrag van de partijen 

veranderen.. De neiging ontstaat een meer rigide, formele en niet-flexibele opstelling te 

kiezen,, informatie achter te houden, gewelddadiger en agressiever te reageren (Prein, 

1992).. De beeldvorming van de andere partij en de omschrijving van het conflict raken 

sterkerr gekleurd. Naarmate het conflict toeneemt hebben partijen de neiging om 

informatiee te vervormen (om het eigen gelijk te benadrukken) en om het conflict te 

omschrijvenn in 'grotere begrippen' als principes, rechten, precedenten en dergelijke. 

Hierdoorr wordt het conflict steeds meer als onoplosbaar en als een kwestie van winnen 

off  verliezen gedefinieerd. Het conflict is in een escalatiespiraal terechtgekomen. 

Hett verloop van een conflict wordt bepaald door de emoties van beide partijen en 

anderee betrokkenen (de achterban) en door de afwezigheid van procedures, normen, 

regelss en potentiële bemiddelaars (Alblas & Wijsman, 1993). Gebrek aan vaardigheden 

kunnenn het conflict versterken (Van de Vliert, 1992; Prein, 1992). Mensen verschillen 

sterkk in de manier waarop ze met conflicten omgaan. Dat heeft te maken met 

communicatievaardigheden,, zoals zich duidelijk kunnen uitdrukken en motiveren, goed 

kunnenn luisteren naar een ander, assertiviteit, goed kunnen omgaan met kritiek en 

flexibell  kunnen onderhandelen (Alblas & Wijsman, 1993). De wijze waarop mensen 

conflictenn hanteren kan worden onderverdeeld in vijf typen: vechten, oplossen, 

compromiss zoeken, vermijden en aanpassen. 

-- Bij vechten of'forceren staat het eigenbelang van partijen op de voorgrond. De andere 

partijj  wordt gezien als een tegenstander die uitgeschakeld moet worden. Men is gericht 

opp het winnen en het behalen van eigen voordeel. Vormen van vechten zijn: 

persoonlijkee aanvallen (bespotten, beledigen, discrimineren), dwang en macht 

gebruikenn (maatregelen opleggen, chanteren, staken), verkeerde informatie geven 

(liegen,, informatie achterhouden, informatie vertekenen). Forceren is een geschikte 
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conflicthanteringtechniekk als snelle ingrepen noodzakelijk zijn, of men zichzelf wil 

beschermenn tegen misbruik. 

-- Bij het oplossen van conflicten streven personen of partijen zowel het eigenbelang als 

hett belang van de ander na. Men probeert oplossingen te vinden die aansluiten bij de 

opvattingenn en belangen van alle betrokkenen. Men (her-)definieert de situatie als een 

'win-win'-situatie,, als eerhjke strijd die voor beide winst op moet kunnen leveren. Deze 

methodee wordt vaak de ideale manier van conflicthantering genoemd. In zakelijke 

relatiess kost het echter veel (schaarse) tijd en energie. En beide partijen moeten beschik-

kenn over goede sociale vaardigheden; dit is niet altijd het geval (Prein, 1992). 

-- In bepaalde situaties kunnen partijen kiezen voor een compromis. In een compromis 

moetenn beide partijen genoegen nemen met een suboptimale oplossing. Bij emotionele 

conflictenn zijn compromissen veel moeilijker of niet te bereiken (Alblas & Wijsman, 

1993). . 

-- Mensen die problemen vermijden of ontlopen, zijn meestal bang dat er ruzie wordt 

gemaaktt of confrontaties volgen. Ze hebben behoefte aan een prettige sfeer, samen-

werkingg en willen graag geaccepteerd worden. Of men voelt zich machteloos en ziet 

geenn mogelijkheden om met de situatie om te gaan. In sommige situaties is vermijden 

eenn verstandige manier om conflicten uit de weg te gaan (Alblas & Wijsman, 1993). 

Hett is effectief als het probleem onbelangrijk is, weinig kans op resultaat bestaat of men 

heeftt meer tijd nodig om het probleem goed aan te pakken. 

-- Bij aanpassen of toedekken worden de eigen belangen opzij gezet ter will e van de 

relatiee (Van de Vliet, 1992). Mensen die zich veel aanpassen kunnen bang zijn om een 

anderr te kwetsen of afgewezen te worden. Ze vinden harmonie belangrijker. In 

extremee vormen spreekt men van 'masochistisch toedekken' (Prein, 1992). Toedekken 

kann positief zijn om krediet in de samenwerkingsrelatie op te bouwen. Aanpassen is ook 

eenn geschikte techniek als men overtuigd is van zijn ongelijk of de kwestie voor de 

anderee partij veel belangrijker is. 

Anderee invloeden op het verloop van het conflict zijn de emoties van anderen die in 

hett conflict zijn betrokken (zoals de achterban) en de afwezigheid van procedures, 

regels,, normen en dergelijke (Alblas & Wijsman, 1993). Een van de redenen waarom 

eenn conflict escaleert is als men bondgenoten gaat zoeken. Als twee afdelingshoofden 

mett elkaar in conflict raken, kan het conflict zich uitbreiden naar een conflict tussen 

tweee afdelingen. Als er geen objectieve regels zijn, kan men zich niet beroepen op 

duidelijke,, onafhankelijke procedures en zal men het probleem in subjectieve termen 

uiteenzetten.. Regels kunnen het conflict voorkomen en oplossen. De keerzijde is dat 

regelss ook conflicten kunnen veroorzaken (Prein, 1992). 

Samengevatt kan men conflicten beschrijven als gevolg van partijen met verschillende 

belangen,, schaarste of als een voortvloeisel uit het feit dat men in organisaties moet 

samenwerken.. Als bron van conflicten gaat het om communicatieproblemen zoals 
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eikaarss jargon niet verstaan en onvoldoende communicatievaardigheden. Bij het verloop 

vann conflicten zijn onder meer persoonlijke stijlen van conflicthantering van belang. De 

relatiess in netwerken kan men typeren als instrumentele en sociaal-emotionele relaties, 

onderhandelingsrelatiee en machtsrelaties. In elk type relatie doen zich specifieke 

problemenn voor. In alle gevallen speelt communicatie een rol. 

5.6.65.6.6 Samenvatting en kritische reflectie 
Communicatiee als 'sociale technologie' om gedrag van mensen te veranderen gaat uit 

vann een rationeel analytisch model. Daarin wordt weinig rekenschap gegeven van de 

complexiteitt en (niet-lineaire) dynamiek van sociale processen: de wijze waarop 

processenn op onvoorspelbare wijze interacteren. De ontwikkelingsbenadering gaat er 

vann uit dat mensen geen passieve receptoren van informatie zijn, maar actief omgaan 

mett informatie en betekenisverlening (Weick, 2000). Ook ziet men gedrags-

beïnvloedingg en communicatie niet als waardevrij (Guba & Lincoln, 1989; Janssens & 

Steyaert,, 2001). Bij veranderingsprocessen staan vrijwel altijd belangen van partijen op 

hett spel (Duck, 2000). Dit komt tot uitdrukking in politiek gedrag zoals manipulatie en 

coaütievorrning. . 

Eenn proces om binding met een veranderingsproces te krijgen (en gedrag te 

'beïnvloeden')) is het creëren van een aansprekende visie. Organisaties als Honda, 

Komatsuu en Canon hebben daar grote successen mee geboekt (Prahalad & Hamel, 

1989).. Visiemanagement is meer afhankelijk van de kwaliteit van het collectieve zelf-

onderzoek,, dan van eenzijdige gedragsbeïnvloeding of de formele inhoud van de visie 

(dee mission statement). Een belangrijke rol van leiders is gelegen in de vertaling van de 

missiee in operationeel beleid en heldere doelstellingen voor medewerkers. Anderzijds 

kunnenn leiders de kwaliteit van communicatieprocessen verhogen door integriteit, 

vertrouwenn en het leren omgaan met onzekerheid. Het absorberen van emoties en 

aanmoedigenn van experimenten zijn belangrijke mechanismen om met complexe 

veranderingenn om te gaan. Verder is aangegeven dat betekenisgeving niet altijd aan het 

handelenn vooraf gaat (zoals doelgerichte modellen veronderstellen), maar dat in 

complexee situaties het betekenisverleningsproces achteraf plaatsvindt; in de vorm van 

eenn retrospectieve reflectie op (gemeenschappelijke) handelingen. Door de (a-typische) 

selectie-- en versterkingsprocessen van een groep, ontstaat een eigen werkelijkheids-

definitiee en door de handeling die daarmee is gemoeid construeert men een eigen 

werkelijkheid. . 

Opp vergelijkbare wijze zijn ook besluitvormings- en probleemoplossingsprocessen 

grotendeelss afhankelijk van de kwaliteit van de communicatie en de dynamiek van 

socialee processen. Lage kwaliteit van besluitvorming of probleemoplossing wordt ver-

oorzaaktt door lage onzekerheidstolerantie, selectieve perceptie, onvolledige probleem-

analyse,, cognitieve overbelasting, (groeps-)conformisme en verhullende communicatie. 
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Veell  sociale processen vinden plaats tussen netwerken in organisaties. Mastenbroek 

onderkentt vier typen relaties tussen deze netwerken en binnen elk type relatie is sprake 

vann een eigensoortige communicatieproblematiek en type conflicten. Aangegeven is 

welkee sociale processen daarbij een rol spelen en welke interventies hierop kunnen 

plaatsvinden. . 

5.77 Samenvattin g en conclusie s 
Bijj  complexe en dynamische veranderingsprocessen spelen de drie systeemperspectieven 

elkk een eigen, essentiële rol. De strategie belicht wat de koers is van de organisatie, de 

organisatie-inrichtingg op welke wijze de werkzaamheden het beste kunnen worden 

vormgegevenn en de cultuur welke waarden en gedragspatronen daarbij als onder-

steunendd kunnen worden ervaren. Toch kan de verandering van organisaties nooit 

plaatsvindenn zonder het perspectief van de sociale processen daarbij in ogenschouw te 

nemen.. Sociale processen maken niet alleen wezenlijk onderdeel uit van de drie 

systeemperspectieven,, ook kunnen sociale processen licht werpen de interacties tussen 

dee diverse aspectsystemen. 

Inn dit hoofdstuk is expliciet ingegaan op de wetmatigheden en heuristieken die het 

perspectieff  van communicatie en sociale processen kan bieden bij de vormgeving van 

complexee veranderingsprocessen. In overeenstemming met de opzet van deze studie is 

onderscheidd gemaakt in een ontwerp- en ontwikkelingsaanpak. Beide paradigmata zijn 

uitgewerktt voor twee typen communicatie, namelijk voor de ondersteunende 

communicatiee en de instrumentele communicatie. De ondersteunende communicatie is 

gerichtt op het overdragen van informatie voor de taakuitvoering. De instrumentele 

communicatiee is gericht op verandering van waarden en gedrag en grijpt vaak dieper in 

opp de identiteit van medewerkers (grotere impact). 

Omm te komen tot een goede structuur voor ondersteunende communicatie is het nodig 

eenn helder communicatiebeleid op te stellen om doelgroepen effectief van de nood-

zakelijkee informatie te voorzien. De kwaliteit van de berichtgeving en de structuur be-

paaltt of dit effectief gebeurt. Daarnaast kan men ondersteunende communicatie ook op-

vattenn als een sociaal proces. Dit werpt vooral een licht op communicatie via informele 

kanalenn en binnen netwerken. De organisatie kan de wijze waarop de informele 

informatiee verloopt, betrekken in de vormgeving het veranderingsproces. Bijvoorbeeld 

doorr bottom-up communicatie te organiseren. Aangezien de kwaliteit van (bottom-up) 

communicatiee afhankelijk is van openheid en vertrouwen, kan men daarop de aandacht 

richten.richten. Een andere punt is de wijze waarop men de aanwezige kennis in de organisatie 

kann benutten door het organiseren van feedback (focusgroepen) en door te werken in 

teams.. Groepen kunnen in principe tot betere probleemoplossing komen, maar 

daarvoorr moeten wel enkele communicatieobstakels overwonnen worden. 
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Behalvee ondersteuning heeft communicatie in veranderingsprocessen ook vaak tot doel 

hett bewerkstelligen van gedragsverandering bij doelgroepen. Het zender/ontvanger-

modell  is uitgewerkt als een veelgebruikt voorbeeld van doelgerichte instrumentele 

communicatie.. Er zijn wetmatigheden aangegeven voor effectieve communicatie naar 

grotee groepen. De combinatie tussen het zender/ontvanger-model en het model van 

gedragsverandering,, levert een matrix met aandachtspunten op waarop bij de 

communicatiee moet worden gelet. Of deze aanpak daadwerkelijk leidt tot blijvende 

gedragsverandering,, is echter de vraag. Voor ingrijpende veranderingen op het niveau 

vann de identiteit van personen of groepen is deze aanpak te eenzijdig, te weinig 

exploratieff  en wordt onvoldoende rekenschap gegeven van de dynamiek van sociale 

processen.. Voordeel is dat deze vorm van communicatie bij minder ingrijpende 

doelstellingenn een groter bereik heeft, en minder complexe boodschappen goed richting 

(gesegmenteerde)) doelgroepen kunnen worden gecommuniceerd. 

Eenn belangrijk kenmerk van de procesgerichte instrumentele communicatie is dat de 

communicatiee wederzijds is en meer impact kan hebben. Bij visiemanagement wordt 

verondersteldd dat medewerkers zich door de internalisering van de visie affectief met de 

organisatiee verbonden voelen. De visieontwikkeling is geen rationeel proces, maar 

gerichtt op het ontbloten van de daadwerkelijke krachtbronnen van de organisatie. Het 

laatt zien wat mensen werkelijk drijft. De wijze waarop leiders de visie verwoorden en 

vertalenn in handelingen, de openheid en integriteit naar medewerkers, de absorptie van 

onzekerheidd en het aangaan van experimenten, zijn hierbij belangrijke kwalitatieve 

dimensiess van de communicatie. De processen zijn meer open-eind en laten meer een 

patroonn zien van zich ontvouwen, dan dat ze zich als een lineair proces zouden laten 

sturen.. Indien medewerkers participeren in probleemoplossingsessies wordt het 

probleemoplossendee vermogen van de organisatie aangesproken en ontwikkeld, wat het 

zelfsturendd vermogen van de organisatie kan vergroten. 

AlAl  met al is deze visie op communicatie complexer, positiever en meer ideologisch 

gedrevenn dan de ontwerpvisie. Anderzijds kunnen de uitkomsten van teambijeenkom-

stenn tegenvallen door 'procesverliezen' in de probleemoplossing. Veel van deze ver-

hezenn worden door het perspectief van sociale processen zichtbaar gemaakt. Informatie-

overload,, het verwoorden van persoonlijke belangen in zakelijke termen en selectiviteit 

(keuzess op persoonlijke gronden) zijn hiervan voorbeelden. Tenslotte is aangegeven op 

welkee wijze sociale processen een rol spelen in de organisatie als een netwerk van 

onderlingg afhankelijke groepen. Elk type relatie kent een specifieke problematiek die 

zichh manifesteert in de vorm van problematische sociale en communicatieve processen. 

Bijj  instrumentele conflicten bijvoorbeeld, is vaak onduidelijkheid over de prioriteitstel-

lingg van taken of men spreekt 'over en weer een andere taal.' Op welke wijze men op 

dezee verstoorde sociale processen kan interveniëren is in hoofdlijnen aangegeven. 
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Samengevatt kan men veranderingsprocessen in organisaties bezien als processen 

communicatiee en sociale processen tussen organisatieleden, en levert dit verschillende 

heuristiekenn en instrumenten op waarmee in veranderingsprocessen kan worden 

gehandeldd en waarop analyses en keuzeprocessen kunnen worden gebaseerd. Deze 

perspectievenn en heuristieken zijn analytisch te kaderen als ondersteunend en 

instrumenteell  en kunnen uitgewerkt worden volgens respectievelijk de ontwerp- of de 

ontwikkelingsbenadering.. Het is a-priori niet aan te geven of het effectief zenden van 

informatiee van meer of minder belang is als het effectief verloop van sociale processen 

enn het vertrouwen dat men in elkaar stelt. Dat zal onder meer afhangen van de 

specifiekee vraag die aan de orde is en de context van de verandering. De routine is 

echterr dat veel veranderingsprocessen wel gebruik maken van allerlei doelgeoriënteerde 

vormenn van communicatie, maar dat slechts weinig organisaties in staat zijn sociale 

processenn in de organisatie goed te laten verlopen. Beide perspectieven (ontwerp en 

ontwikkel)) kunnen een bijdrage leveren bij het diagnosticeren en inrichten van 

complexee veranderingsprocessen. Wat daarbij de beste aanpak is, de doelgeoriënteerde, 

ondersteunende,, de ontwerp- of ontwikkelingsbenadering, dat zal onder meer in het 

volgendee hoofdstuk aan de orde komen. 
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Ontwerpbenader in gg va n Ontwikkel ingsbenader in gg va n 
C o m m u n i c a t i ee en Sociale P r o c e s s e n ! Commun ica t i e en Sociale Processen 

Ondersteunend Ondersteunend 

Planmatigee benadering van: 

•• informatievoorziening naar behoefte 

•• verbeteren van communicatiestructuur 

•• motiverende campagnes 

•• eenduidigheid in communicatie 

•• effectiviteit in communicatie 

•• bereik en kosten van communicatie 

•• beheersbaarheid van communicatie

processen n 

Instrumenteel Instrumenteel 

Planmatigee benadering van: 

•• analyse van attitudes: selectieve 

bewerkingg van overtuigingen door 

informatieverstrekking g 

•• social engineering : bewerking losse 

delenn leveren voorspelbaar effecten 

•• beheersing en optimalisering van 

gerichtee interventies {bron, bericht, 

kanaal,, doelgroep) 

•• koppeling communicatie aan hiërarchie 

(plan ,, machine, school) 

Ondsteunend Ondsteunend 

Ontvouwendee benadering van: 

•• informele communicatie 

•• rollen in communicatienetwerken 

•• effectiviteit van sociale structuren 

•• participatie in communicatieproces 

•• participatie in probleemoplossingsgroepen 

•• openheid in communicatieklimaat 

•• gevoelig voor emoties en politiek 

Instrumenteel Instrumenteel 

Ontvouwendee benadering van: 

•• leidinggevende als ondersteuner en als 

modell voor onzekerheidstoleratie 

•• de inrichting van het zoekproces 

•• betekenisgeving door reflectie op 

experimenten n 

•• communicatie als betekenisgeving en 

emotionelee verbondheid 

•• participatie in probleemoplossingsgroepen 

(visie,, organisme, identiteit) 

TabelTabel  5.7.7 Ontwerp- en ontwikkelingsbenadering van communicatie en 
socialesociale processen 
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