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INTEGRAALL MANAGEMENT VAN UNIEKE, COMPLEXE EN DYNAMISCHE 
VERANDERINGSPROCESSEN N 

Wanneerr het symptoom betekenis heeft, is dat omdat het een metafoor is. Het 

symptoomm drukt een waarheid uit, waar het subject niets van wil weten: de waarheid 

vann het verlangen. De interpretatie in de analyse beoogt de metaforische betekenis 

vann het symptoom te ontrafelen en het symptoom te verbinden aan het fantasma dat 

hett subject bepaalt. Het symptoom ontstaat waar het spreken tekortschiet, maar het 

iss ook door het spreken in de analytische kuur dat het symptoom verdwijnt.' 

Schokker»Schokker» Schokker, Exümiteit, 2000, p211 

^g >> INTEUilAA t MANAGEMEN T VAN 
[t)\[t)\  UNlWiE , CCWk4W<EXE ft PVNAMISCH E 
- ^^  YEaANOEJUNGS^BOCESSEN 

Inn het eerste hoofdstuk hebben we aangegeven op zoek te gaan naar een organisatie-

kundigg verandermodel waarmee unieke, dynamische en complexe verandervraagstuk-

kenn voldoende rijk kunnen worden benaderd. Aangegeven is dat we organisaties 

beschouwenn als open systemen, opgebouwd uit drie onderling gerelateerde aspecten: 

strategie,, organisatie en cultuur, maar ook als een geheel van sociale processen. Tevens 

zijnn twee benaderingen van systemen en processen onderscheiden. De eerste hebben we 

inn navolging van Ganzevoort (1985) en Boonstra (1992, 1998, 2000, 2001) de 

ontwerpbenaderingg genoemd, de tweede de ontwikkelingsbenadering. Daarmee is een 

integralee benadering van organisaties verkregen en zijn in de vorige hoofdstukken 

wetmatighedenn en interventies aangegeven die corresponderen met deze dubbele 

ordening.. Maar deze benadering is nog geen (dynamische en) veranderkundige 

benadering.. Het zet de opvatting van organisatieverandering nog niet in een 

begrippenkaderr van schaal, impact, leverage, timing en dergelijke. Doel van dit 

hoofdstukk is om de integrale visie op organisaties te koppelen aan een veranderkundige 

benadering.. Dat levert een contingent en dynamisch model op dat bruikbaar is bij het 

managenn van unieke, complexe en dynamische veranderingen. 



DEE TAAL VAN VERANDERING 

Tenn tweede zullen we aannemelijk maken dat zowel organisatieperspectieven alsook 

veranderperspectievenn slechts bestaan uit taal. Deze taal bepaalt niet alleen de 

waarnemingg van de werkelijkheid, maar construeert deze ook. De taal over verandering 

iss gekoppeld aan handelingen in het veranderingsproces en creëert daarmee een eigen 

werkelijkheid.. Dit sociaal constructionistisch uitgangspunt biedt ons de mogelijkheid 

omm tot 'deconstructie' van de systeemperspectieven en opvattingen over sociale 

processenn over te gaan en daarmee het proces van co-creatie te facilteren (Bouwen & 

Steyaert,, 1990; Wierdsma, 1999). Naarmate veranderaars zich bewuster worden van de 

beperkingenn van de taal van verandering die men hanteert, is vervlechting met andere 

perspectievenn beter mogelijk. Zowel organisatiekundige, veranderkundige en 

contextgebondenn kennis van de organisatie kunnen dan een rol spelen in de 

vormgevingg van veranderingsprocessen. Dit bewustzijn kan worden verkregen door in 

eenn dialoog 'productieve spanning' te creëren. Met deze sociaal constructionistische 

radicaliseringg van de systeemperspectieven, beogen we overigens geen politieke 

doelstelling,, zoals veel sociaal constructionisten, maar een pragmatische of een 

functionele,, namelijk het verkrijgen van handelingskennis (phronèsis) in unieke, 

complexee en dynamische situaties (Störig, 1972). 1 We beginnen dit hoofdstuk met de 

verkenningg van het begrip 'verandering'. 

6.11 Verandering: een definitie 
Hett is niet eenvoudig het begrip 'verandering' te definiëren. Niet in de laatste plaats 

vanwegee de modieuze toepassingen van de term (Beer & Nohria, 2000a). Verandering 

iss 'the ultimate term in contemporary rhetoric, the 'god-term* (Bennis, Benne & Chin, 

1962).. Er wordt gesproken over veranderingsprocessen bij kwaliteitsprogramma's, 

efficiency-operaties,, reengineering, R&D-projecten en kennismanagement, fusies en 

overnames,, verplatting, afslanking. 'It parades across many subject domains under 

numerouss guises, such as transformation, development, metamorphosis, transmutation, 

evolution,, regeneration and transition to name but a few' (Stickland, 1989).2De schaal, 

duurr en impact van veranderingen kunnen variëren van grootschalige, ingrijpende 

turnarounds,, transformatieprocessen, reorganisaties enerzijds en anderzijds geleidelijke 

veranderingenn die spontaan ontstaan door dagelijkse keuzes en leerprocessen van 

organisatieledenn (Beer, 2000; Martin, 2000). Soms is het synoniem met strategisch 

managementt (Conger, 2000) en is verandering gericht op 'profit maximalization' of 

'valuee maximalization' (Jensen, 2000). Soms staat het gelijk aan structuurwijzigingen of 

veranderingg van processen in de organisatie (Galbraith, 1993, 2000). Of men beoogt 

eenn verandering van attitude van werknemers en het verbeteren van de kwaliteit van 

socialee processen of leerprocessen (Senge, 2000; Argyris, 2000). Men vraagt zich af of 

veranderingenn top-down of bottom-up dienen plaats te vinden (Conger, 2000; 

Hirschhorn,, 2000). Wat de rol van leiders is (Cohen, 2000; Bennis, 2000). Het belang 

wê wê 
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vann structuurveranderingen en herontwerp van primaire processen in veranderings-

processenn (Galbraidi, 2000). De rol van HR-instrumenten in veranderingsprocessen 

(Wruck,, 2000; Ledford e.a., 2000). En men stelt zich sequentiële vragen zoals de vraag 

off  (zachte) cultuurveranderingen (harde) reorganisaties kunnen opvolgen (Weick, 

2000)?? Of strategische veranderingen altijd aan andere veranderingen vooraf dienen te 

gaan?? Tot op heden bestaan weinig tot geen eensluidende opvattingen over deze 

vraagstukkenn (zie o.a. Beer en Nohria, 2000; Burnes, 2000; Stacey, 1996). 

6.1.16.1.1 Veranderingen in hun specifieke context 
Datt leidt tot de fundamentele vraag of de empirische wetenschap überhaupt wel in staat 

iss vast te stellen welke veranderkundige factoren succesvolle veranderingen bepalen en 

off  dat heuristieken zijn waar men in de praktijk iets mee kan (Van de Ven, 2000; Chia, 

1996;; Gergen, 2001; Argyris, 2000). In een overzichtsartikel van BPR-implementatie-

processenn selecteren Ascari e.a. (1995) een aantal factoren die naar hun mening 

verantwoordelijkk zijn voor succesvolle implementatie. Zij noemen: bouwen aan 

bereidheidd voor de start, heldere doelen, commitment van het topmanagement, een 

klantgerichtee benadering, de beschikbaarheid van een duidelijke en gerespecteerde 

leiderr van het veranderingsproces, juiste snelheid van de verandering door leerintensieve 

pilot-projectenn en 'business objectives' die de verandering bepalen en niet vice versa. 

Conclusiess waar een veranderaar in zijn of haar praktijk maar weinig mee kan. 

Sommigee auteurs gaan een stapje verder en pleiten voor diepgaande, longitudinale 

onderzoekenn om deze factoren te determineren. Pettigrew & Whipp (1991) komt na 

uitgebreidd longitudinaal onderzoek (30 jaar!) tot de ons inziens schamele conclusie dat 

organisatiess die succesvol zijn zich onderscheiden doordat zij: de omgeving verkennen, 

veranderingenn leiden, strategie aan operationele veranderingen koppelen, de human 

resourcess managen en de samenhang tussen de diverse activiteiten managen (in: 

Pettigrew,, 2000). 

PerformatiefPerformatief perspectief 
Diversee auteurs uiten hun kritiek op de hoge algemeenheid en geringe toepasbaarheid 

vann deze bevindingen. Argyris (2000) vindt dat (zulke) wetenschappelijke kennis voor 

'practitioners'' niet bruikbaar is, omdat het geen handelingsperspectief bevat. Habermas 

spreektt van het ontbreken van een performatief perspectief (1981). Leidende auteurs als 

Andreww van de Ven en Michael Beer, die tevens verantwoordelijk zijn voor de 

ontwikkelingg van wetenschappelijke curricula aan prestigieuze Amerikaanse 

universiteiten,, pleiten voor een betere vervlechting van de traditionele wetenschap met 

praktijkkenniss in de vorm van 'professional science' (Van de Ven, 2000). Dat deze 

discussiee zo oud is als onze beschaving, kwam aan de orde toen we het begrip 

'phronèsis'' (praktische kennis; handelingskennis) hebben geïntroduceerd als tegenhanger 
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vann epistème. 'A sharp mind, in touch with the situation' zo vatten Mintzberg & Quinn 

(1991)) het begrip krachtig samen. De actuele relevantie van het begrip moge blijken uit 

hett feit dat slechts zeer weinig veranderingsprocessen succesvol verlopen (Martin, 2000; 

Bumes,, 2000; Kotter, 1995; Boonstra, 2002). Leidinggevenden vinden het managen 

vann veranderingen het moeilijkste obstakel voor het functioneren van hun organisaties 

(Hanson,, 1993; Worall & Cooper, 1997).4Maar ook een coryfee als Philip Crosby wijst 

eropp dat 90% van de TQM-programma's faalt, succesauteur Michael Hammer geeft toe 

datt 70% van de BPR-trajecten niet slaagt, Hackman & Oldham boeken nauwelijks 

success in het implementeren van hun opvattingen over taakontwerp en Robert Kaplan 

meldtt ernstige problemen bij de introductie van de Balanced Scorecard in organisaties." 

Inn dit hoofdstuk zullen we proberen de organisatieveranderkunde langs een andere, dan 

prescriptievee wijze te benaderen. Zoals eerder aangegeven is het doel te komen tot een 

procesmodell  dat ons gevoelig maakt voor de complexiteit en dynamiek van 

veranderingsprocessen.. Het doel is niet de formulering van nog meer algemene 

wetmatigheden,, maar de ontwikkeling van een procesmodel om complexe 

veranderingenn in hun complexiteit leren verstaan. 'Not an experimental science in 

searchh of law, but an interpretive one in search of meaning' (Geertz, 1973, p 5). 

Concreett betekent dit dat in deze studie geen inhoudelijke aanbevelingen gedaan 

wordenn hoe de verandering het 'best' gemanaged kan worden. Het model dat wij in dit 

hoofdstukk zullen ontwikkelen dient als een sensitizing device (Giddens, 1990) waarmee 

deelnemerss aan het veranderingsproces de consequenties van hun zienswijzen en 

handelingsmogelijkhedenn aan elkaar en aan de context leren relateren en zich bewust 

wordenn van (de consequenties van) hun mentale frames (Janssens & Steyaert, 2001). Het 

vormgevenn van unieke, dynamische en complexe veranderingsprocessen wordt daarmee 

inn essentie een proces van gemeenschappelijke betekenisconstructie waarin de taal van 

veranderingg een doorslaggevende rol speelt (paragraaf 6.3). We starten dit hoofdstuk 

mett een kort overzicht van de veranderkunde (paragraaf 6.1.2). Conclusie is dat 

complexee veranderingstrajecten met voldoende complexiteit en in hun specifieke 

contextt benaderd moeten worden. Om zulke veranderingsprocessen te kunnen 

managenn zijn, analytische, interpretatieve modellen nodig, die het object van 

verandering,, de context waarin de verandering plaatsvindt en de mentale modellen van 

betrokkenenn (cliëntsysteem en verandermanager) in relatie tot elkaar ogenschouw 

nemenn (paragraaf 6.2). Om tot handelingskennis te komen dient het model 

communicatiee tussen betrokkenen mogelijk te maken, zodat gemeenschappelijke 

leerprocessenn en gemeenschappelijk handelen kunnen plaatsvinden. 

Hett procesmodel zal in drie stappen worden opgebouwd. De eerste stap is de duiding 

vann de paradigmata die onder diverse organisatieveranderkundige benaderdingen 

schuilgaann (paragraaf 6.4). Daarvoor grijpen we terug op het eerste hoofdstuk en 

gebruikenn als paradigmata de ontwerp- en ontwikkelingsbenadering. De tweede stap is 
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eenn definitie van het begrip organisatie (als open systeem én als geheel van sociale 

processen)) en de invloed van beide paradigmata op deze organisatiekundige 

perspectievenn (paragraaf 6.5). Met deze dubbele ordening is een integraal 

organisatiekundigg model verkregen. In de derde stap voegen we daar de verander-

kundigee dimensie aan toe en laten we zien dat de paradigmata ook ten grondslag liggen 

aann de visies op veranderingsprocessen (6.6). Daarmee is het model tevens (rudimentair) 

dynamisch.. De samenvoeging van deze drie dimensies leidt tot een dynamisch en 

contingentt procesmodel dat voldoet aan de probleemstelling zoals in het eerste 

hoofdstukk gedefinieerd (paragraaf 6.6.7). Vervolgens beschrijven we handvatten om met 

hett model te werken. Het kader waar de vormgeving van de verandering plaatsvindt, is 

dee dialoog binnen een veranderteam. Verandering wordt opgevat als een discursief 

proces.. Het begrip 'productieve spanning' expliciteert daarin de onderliggende 'mentale 

modellen'' van betrokkenen, maakt duidelijk dat er geen one best way bestaat voor het 

succesvoll  managen van veranderingsprocessen en opent de weg naar de benadering van 

veranderingenn als een proces van deconstructie en -constructie (paragraaf 6.8). Tot slot 

vann dit hoofdstuk komt de rol van de verandermanager in dit discursieve en 

deconstructivistischee proces aan bod (paragraaf 6.9). 

6.7.22 Veranderkunde in historisch perspectief 

Vanaff  de jaren veertig tot nu kunnen we in de ontwikkeling van de veranderkunde vijf 

periodenn onderscheiden. Deze indeling start met de planned change gedachte van Kurt 

Lewinn als antwoord op sociale vraagstukken van die tijd en eindigt met de problematiek 

vann complexe en turbulente veranderingsvraagstukken in het huidige tijdgewricht. We 

zullenn de indeling in tijdvlakken in deze paragraaf gebruiken om enkele thema's en 

observatiess te positioneren, en, zoals in het eerste hoofdstuk is aangekondigd, hieruit de 

doelstellingg voor deze studie afleiden. 

PlannedPlanned Change 

Dee eerste periode, de 'introductie van de veranderkunde' (1945-1965), is gericht op het 

ontwikkelenn en verbreden van sociale vaardigheden van organisatieleden. Instituten als 

hett Center for Group Dynamics van het MIT , het Tavistock Instituut en de National 

Trainingg Laboratories maken vooral gebruik van groepsdynamische en psycho-

therapeutischee inzichten om tot verandering te komen. Grondlegger van deze 

'beweging'' is de psycholoog Kurt Lewin. Volgens Lewin (1951) verkeren groepen in 

eenn 'quasi stationair evenwicht'. Om tot verandering te komen zal men de eerst de 

'noodzaakk tot verandering' moeten onderkennen (unfreezing) en angst (voor 

destabilisatie)) moeten overwinnen. Daarna kan geleidelijk de verandering plaatsvinden 

inn de vorm van allerlei acties of processen (changing/moving) die leiden tot het 

bereikenn van een volgend evenwicht. Vervolgens zijn er allerlei procedures, systemen of 
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actiess nodig om 'regressie' of terugval uit dit nieuwe niet-stabiele evenwicht te 

voorkomenn (freezing). Lewin koppelt deze veranderingsstadia aan zijn eerder 

ontwikkeldee methode van Actie Onderzoek (1946), waarmee incremented verander-

ingenn participatief kunnen worden vormgegeven. Deze werkwijze heeft geleid tot een 

veelheidd van interventies die tot op de dag van vandaag in de veranderkundige praktijk 

wordenn gebruikt (zie: Cummings & Worley, 2001). In dezelfde traditie wijst Lipit t 

(1958)) op de rol en het belang van vertrouwen en de relatie tussen cliëntorganisatie en 

changee agent. En onderzoek van Everett Rogers (1962) naar de verspreiding van 

innovatiess laat zien dat opinion leaders en change agents de adoptie van veranderingen 

positieff  kunnen beïnvloeden. Daarin wordt duidelijk dat diverse actoren diverse rollen 

vervullenn in het veranderingsproces. Veranderingen worden in deze periode planmatig 

benaderdd (planned change), men maakt vooral gebruik van sociale technieken, werkt 

bottom-upp en gaat een (hulp-) relatie aan met het cliëntsysteem. De veranderkundige is 

eenn facilitator, geen doener of 'expert' (Van de Bunt, 1978). Veranderkunde heeft in 

dezee periode een sterker accent dan organisatiekunde. 

DifferentiatieDifferentiatie veranderingsstrategieën 
Inn de tweede periode (1965-1975) staan innovatiemodellen en -strategieën centraal. 

Waarr Lewin veranderingen bottom-up en incrementeel vormgeeft, onderscheiden 

Chinn & Benne (1974) verschillende implementatiestrategieën zoals de machtsstrategie, 

dee overredingstrategie en de heropvoedingstrategie. Men erkent de noodzaak van 

dwangg in 'bepaalde situaties' en 'bepaalde fasen'. Aan deze implementatiestrategieën 

wordtt later door Zaltman & Duncan nog de ruil- of beloningsstrategie toegevoegd.' 

Havelockk (1969) onderscheidt drie innovatiemodellen: het 'social interaction' model; 

hett 'research-development and diffusion' model en het 'problem solving' model. In 

19733 introduceert Zaltman het inmiddels bekende fenomeen van commissies, project-

enn werkgroepen als tijdelijke parallelle organisatievormen om veranderingen te 

organiseren.. In deze periode ligt het accent op het 'aanvaardingsvraagstuk' van 

veranderingenn bij individuen en groepen. Aanvaarding van verandering door 

uitvoerderss (een andere groep heeft de verandering bedacht), is vooral een kwestie van 

goedee presentatie (Cozijnsen & Vrakking, 1992). Er ontstaat steeds meer aandacht voor 

hett fenomeen weerstand tegen verandering. Bennis (1966) laat zien dat de 

veranderingsbereidheidd afhankelijk is van bedreigde belangen rondom identiteit, werk 

enn status door de verandering. Ook in deze periode voert veranderkunde de boventoon 

bovenn organisatiekunde. De focus is gericht op individuen en groepen. De rol van de 

changee agent schuift geleidelijk op naar een doener die de beschikking heeft over een 

brederr arsenaal aan interventietechnieken dan louter faciliterende interventies. 
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ToenemendeToenemende complexiteit: organisatieveranderkunde 

Daarnaa (1975-1985) verschuift het accent naar het matchen van adviesaanpakken en 

implementatiestrategieënn voor specifieke veranderingsvraagstukken. Men differentieert 

dee geschiktheid van adviesaanpakken naar verschillende situaties (Baldridge, 1975; De 

Ruyterr & Wiersema, 1976; Marx, 1978). Een bekend voorbeeld hiervan is het 'expert-

model',, het 'arts-patiëntmoder en het procesmodel (Schein, 1987). In het expertmodel 

steltt de cliënt zelf de diagnose en koopt hij de oplossing bij de adviseur die hem ook 

invoert.. In het arts-patiënt model stelt de adviseur de diagnose en draagt de oplossing 

aan,, die de cliënt vervolgens zelf invoert. In het procesmodel is de adviseur 

ondersteunendd in het diagnose- en veranderingsproces van de cliëntorganisatie. Van de 

Buntt (1978) geeft aan welke rol de veranderaar in verschillende omstandigheden moet 

aannemen.. Ten tweede wordt men zich bewust dat veranderingen niet altijd in goede 

harmoniee verlopen, maar soms strijd vergen. Veranderingen stuiten op macht en 

politiekee processen in organisaties. Belangengroepen strijden om het behoud of de 

vergrotingg van eigen belangen (Pfeffer, 1981). Ten derde verschuift de focus van het 

functionerenn van groepen in de organisatie naar het functioneren van grotere delen van 

dee organisatie (Athos & Pascale, 1981; Leavitt, 1978; Lievegoed, 1977). In deze periode 

verrichtt men veel bedrijfsvergelijkend onderzoek naar factoren die 'excellence' bepalen. 

Ditt past in het beeld van de jaren tachtig waarin bedrijven zich steeds sneller aan 

concurrentiee en technologische vernieuwingen moeten aanpassen. In deze studies 

overheersenn (prescriptieve) aanbevelingen hoe de verandering dient te worden 

gemanaged.. Zo wijzen Peters & Waterman (1983) erop dat culturen met durf, visie en 

risicobereidheidd succesvol zijn. Veranderkunde en organisatiekunde gaan in deze 

periodee hand in hand (Cozijnsen & Vrakking, 1992). De veranderaar is vooral een 

doenerr en een expert. 

ToenemendeToenemende dynamiek: discontinuïteit 

Inn de volgende periode (1985-1995) komt het contingentiedenken tot wasdom. Er 

wordtt minder waarde gehecht aan algemene prescriptieve one best way-modellen. Men 

erkentt dat het succes en de keuze van de veranderingsstrategie in hoge mate afhankelijk 

iss van de specifieke uitgangssituatie. Bedrijven in verschillende markten, met andere 

producten,, verschillende culturen en diverse strategieën kunnen onderling niet worden 

vergeleken.. Managers moeten de context waarin hun organisaties opereren leren 

begrijpenn en doorzien (McCalman & Paton, 1992).*  'Turbulent times demand different 

responsess in varied circumstances. So managers and consultants need a model of change 

thatt is essentially 'situational' or 'contingency model', one that indicates how to vary 

changee strategies to achieve 'optimum fit' with the changing environment (Dunphy & 

Stace,, 1993, p 905). In de meeste gevallen wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen 

stabielee omgevingen waarin veranderingen kleinschaliger (groepsgericht) en incre-
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menteell  plaatsvinden en dynamische omgevingen waarin veranderingen grootschaliger, 

integralerr en radicaler zijn en dus top-down worden gestuurd (zie: Kanter, e.a. 1992; 

Kotter,, 1995, 1996; Senior, 1997) Men onderscheidt typen veranderingen, zoals eerste 

enn tweede orde veranderingen, verbeteren en vernieuwen, etc. (Levy & Merry, 1986; 

Kloosterboer,, 1993; Blanchard & Waghorn, 1997).9 Bovendien zijn bij organisatie-

veranderingg nu bijna alle organisatiefactoren in het geding variërend van strategie, 

structuur,, cultuur, processen, systemen, management, macht, teameffectiviteit, persoon-

lijk ee ontwikkeling van medewerkers (Cummings & Worley, 1993). Verandering 'is a 

complexx analytical, political, and cultural process of challenging and changing the core 

beliefs,, structure an strategy of the firm' (Pettigrew, 1987, p 650). Verandering is 

daarmeee niet langer het exclusieve terrein van de change agent of sponsor, maar veeleer 

vann de organisatie als geheel (Clark, 1994). Veranderingsmodellen en -theorieën 

wordenn geleidelijk aan minder prescriptief en analytischer van aard (Pettigrew, 1985, 

1987,, 1990a/b; Van de Ven, 2000). Pettigrew benadrukt dat veranderingen 

samenhangenn in de tijd, dat bepaalde omstandigheden bepaalde acties vragen maar dat 

omstandighedenn ook door deze acties worden bepaald. Veranderingen zijn 'multi-

causaal'' en niet-lineair van aard (Guba & Lincoln, 1989, p 45). Veranderingen worden 

getypeerdd als opdoemende, onvoorspelbare, open-einde processen. 

ToenemendeToenemende ambiguïteit: subtiele contingentie 
Dee huidige periode (1995-nu) kan worden gekenschetst door toenemende ambiguïteit. 

Inn ambigue situaties komen de consequenties van de hierboven beschreven complexe 

enn dynamische veranderingsprocessen samen. Buchanan & Storey stellen dat ambigue 

veranderingenn 'are in reality messy and untidy, and (...) unfold in an iterative fashion 

withh much backtracking and omission' (Buchanan & Storey, 1997, p 127). 

Veranderingenn creëren bekende en onbekende effecten, bedoelde en onbedoelde 

terugkoppelingen,, spiraalsgewijze versterkingen die verwachtingen doorbreken, paniek 

kunnenn veroorzaken, maar dan toch ook weer onverwachte kansen en openingen met 

zichh meebrengen. Dawson (1994) ziet verandering als een transitieperiode gekenmerkt 

doorr verstoring, verwarring en onvoorziene gebeurtenissen die zich uitstrekken over 

langee termijn kaders. Tijd krijgt een transcendent karakter. Het management kan bij 

ambiguee veranderingen vaak geen gedetailleerde beschrijving geven van waar het in de 

toekomstt op moet uitdraaien. 'Er zijn gewoon te veel variabelen (Nadler, 1999). Ook 

operationelee veranderingen dienen continu te worden bijgesteld en ontwikkeld om in 

dee toenemende dynamiek hun relevantie te behouden. 

Inn dynamische en complexe situaties is verandering noch het gevolg van een rationeel 

besluitvormingsprocess van de kant van de managers, maar evenmin een (voorspelbare) 

reactiee op grof contingente omstandigheden. 'There can be no simple prescription for 

managingg organizational transitions successfully, owing to time pressure and situational 
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variables'' (Bumes, 2000, p 284). Deterministische studies naar organisatorische en 

anderee socioculturele variabelen die verandering bepalen, zijn niet of nauwelijks 

generaliseerbaarr naar nieuwe, unieke en complexe situaties (Goss, Pascale & Athos, 

2000;; Steyaert et al, 1996). Ambiguïteit betekent per definitie de afwezigheid van een 

voorhandenn 'decision-logic' en de toevlucht tot de verkenning van subjectieve 

perceptiess van stakeholders. 'Successful change is less dependent on detailed plans and 

projectionss than on reaching an understanding of the complexity of the issues 

concernedd and identifying the range of available options' (Dawson, 1994, pp 181-182). 

Veranderingg is een proces dat zich ontvouwt door het samenspel van meerdere 

variabelenn in een organisatie (Burnes, 2000; Duck, 2000). Vandaar dat succesvolle 

veranderingenn minder zwaar leunen op gedetailleerde plannen en prognoses, dan op het 

bereikenn van overeenstemming over de (betekenis van) complexiteit van de 

onderhavigee vraagstukken en het identificeren van een range van mogelijke opties 

(Gubaa & Lincoln, 1989; Loudon, 1998; Zijderveld, 1998). Open communicatie met 

betrokkenenn is nodig om met risico en ambiguïteit om te gaan (Pugh, 1993; Weick, 

2000;; Senge, 2000; Fry & Pasmore, 1983). Men onderkent dat meerdere perspectieven 

nodigg zijn, om de probleemstelling zo veelzijdig mogelijk te belichten, maar elk 

perspectieff  genereert slechts postulaten en hypothesen wat een (deel-)oplossing zou 

kunnenn zijn. Perspectieven zijn particuliere schemata of paradigmata van bijvoorbeeld 

kenniss of een handelingslogica, die men uitdrukt in een eigen 'language meaning 

system'' (Gergen, 1994) of'interpretative repertoire' (Marshall, 1994). Interessant is dat 

procesgeoriënteerdee veranderingstheorieën macht en politiek in organisaties zien als 

blokkadee tegen deze communicatie, terwijl volgens postmodernisten conflicterende 

belangenn het veranderingsproces juist tal van nieuwe mogelijkheden kunnen bieden 

(Finstad,, 1998; Gergen, 2001). Daarnaast is er kritiek tegen het deterministische 

contingentiedenkenn 'van buiten naar binnen' (Goss, Pascale & Athos, 2000). 

Veranderingenn zijn niet eenzijdig gedetermineerd door contingente factoren, maar 

wordtt tevens bepaald door de keuze van de organisatie (Prahalad & Hamel, 1990; 

Nonakaa & Takeuchi, 1999; Wierdsma, 1999). 

6.22 Dilemma's in de veranderkunde 
Uitt bovenstaande beschrijving komen de volgende, soms tegenstrijdige conclusies naar 

voren.. We noemen er enkele: 
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## Veranderingen verlopen in stadia of fasen 

## Veranderingen zijn beheersbaar 

Weerstand,, conflict en politiek in verandering 

zijnn belemmeringen in het 

veranderingsproces s 

Veranderingenn zijn op de hele organisatie 

gerichtt met inbegrip van alle aspectsystemen 

enn functionele gebieden 

Veranderingenn hebben sturing nodig van 

managerss ofverandetaars 

Frr zijn algemene regels en richtlijnen voor 

veranderingen n 

Veranderingenn lopen top-down 

(intendedd strategies) 

Veranderingenn worden bepaald door macht 

enn eigenbelang 

Veranderingenn spelen zich af in een context 

enn moeten daarop nauwkeurig worden 

afgestemd d 

Veranderingenn verlopen volgens een 

geplandee samenhang 

Veranderingenn vergen mono disciplinaire 

expertise e 

Dee rol van het management is plannen en 

implementerenn van veranderingen 

Managerss hebben de verantwoordelijkheid 

omm een gemeenschappelijke visie of doel te 

ontwikkeien,, wat richting geeft aan de 

organisatiee (en als meetpunt kan dienen) 

## Veranderingen zijn open-einde 

## Veranderingen zijn onoverzichtelijke, 

complexee processen met dynamische 

interacties s 

## Politiek en conflicten bieden openingen voor 

hett veranderproces 

## Veianderingen zijn op individuen of groepen 

gericht t 

## Veranderingen verlopen spontaan en messy 

## Veranderingen zijn maatwerk 

.. Veranderingen verlopen bottom-up 

(emergentt strategies) 

,, Voor verandeiingen is vertrouwen en 

openheidd nodig 

,, Veranderingen beïnvloeden de context en 

wordenn als een keuzeproces beschouwd 

,, De samenhang Is onbekend, en daarin moet 

inzichtt worden verkregen 

.. Om complexe veranderingen inzichtelijk te 

makenn zijn meerdere perspectieven nodig 

## De managers dienen een klimaat te creëren 

datt leren, experimenteren en risico nemen 

ondersteunt t 

„„ Managers zijn ondersteuners en facilitators van 

eenn veranderingsproces 

TabelTabel  6.2.1 Dilemma's in veranderkunde 

Wee zullen in het vervolg deze dilemma's bespreken en vervolgens toewerken naar de 

onderzoeksvraagg van deze studie, namelijk de constructie van een integraal ontwerp-

modell  voor unieke, complexe en dynamische veranderingsprocessen. Daarbij zullen we 

terugkerenn naar de essentie van het veranderingsdenken van Kurt Lewin en met name 

zijnn opvatting als organisaties als systemen in een dynamisch evenwicht. 
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6.2.16.2.1 Open-einde of lineair? 
Lewinss model is veel bekritiseerd omdat het veranderingsprocessen als een lineair en 

beheersbaarr veranderingsproces zou schetsten. Menig auteur heeft inmiddels opgemerkt 

datt veranderingen niet volgens keurige sequenties verlopen, maar vaker het karakter 

dragenn van een (dis-)continu en open-einde proces (Garvin, 1993; Nonaka, 1988; 

Peters,, 1989). Buchanan & Storey stellen in hun kritiek op de planned change dat 'their 

attemptt to impose an order and a linear sequence to processes that are in reality messy 

andd untidy, and which unfold in an iterative fashion with much backtracking and 

omission'' (1997, p 127). Veel veranderingen hebben (in oplopende volgorde) 

ontegen-zeggelijkk een open-einde karakter, zijn messy (AckofT, 1993; Senior, 1997) of 

zijnn op bepaalde punten zelfs in het geheel niet beheersbaar (Stacey, 1996). Daar zijn we 

hett mee eens, maar dat is nog geen weerlegging van de bruikbaarheid van Lewins 

fasentheoriee voor complexe, dynamische veranderingen. 

Volgenss Lewin (1951) verkeren organisaties in een quasi stationair evenwicht. Dat 

veranderingenn dit evenwicht verstoren en angst oproepen, is herkenbaar als we kijken 

naarr dagelijkse rumoer en ophef over veranderingen. Als psycholoog realiseerde Lewin 

zichh dat een actieve, participatieve en onderzoekende rol van medewerkers (action 

learning)) zowel begripsvormend, assimilerend alsook angstreducerend kan werken 

(Lewin,, 1946). Door actie te ondernemen kunnen organisatieleden geleidelijk aan 

betekeniss geven aan veranderingen en kunnen veranderingsprocessen beheerster 

verlopen.. Action learning biedt medewerkers de gelegenheid voor hen messy 

problemenn inzichtelijk te krijgen. Men formuleert korte termijn doelen (of 

hypothesen),, zoekt naar informatie en tracht werkenderwijs een veranderingsrichting te 

ontwikkelen.. Deze ontwikkeling vertoont een eigen dynamiek, met tal van complexe 

terugkoppelingsprocessen,, waardoor er sprake is (of kan zijn) van open-einde 

implementatieprocessen.. Wat we daarmee willen beweren is dat veranderingsprocessen 

opp een bepaald niveau en binnen een bepaald tijdsbestek verlopen als onvoorziene, 

spontanee en niet geplande veranderingen. Maar dat laat onverlet dat veranderingen 

intentioneell  zijn omdat men een patroon zal willen ontdekken en de verandering zal 

willenn beïnvloeden. In hoeverre veranderingen dus 'messy' zijn, is afhankelijk van de 

actorr en de tijdspanne. Veranderingsprocessen zijn echter altijd intentioneel omdat men 

toewerktt naar (de ontwikkeling van) een doel (het gemis, het verlangen) en gewenste 

resultatenn willen consolideren om terugval (regressie) te voorkomen. Bevriezing is dus 

niett zozeer een eindpunt van een veranderingstraject of de formalisatie in de organisatie, 

maarr de borging van elk gewenst tussenresultaat in een groter geheel. Maas (1988) 

spreektt hier over reïficatie als basis voor actie. Alleen door terugval te voorkomen 

kunnenn veranderingsprocessen op gewenste ontwikkelingen voortbouwen. Zonder 

veranderingg ontstaat inertie, zonder stabiliteit erodeert de identiteit van de organisatie 

(Weick,, 1996) en is crisis het gevolg (Stacey, 1996). De discussie over beheersing/ 
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bevriezingg versus open-einde/spontane verandering is daarom ons inziens eerder een 

semantischee discussie in plaats van een principiële. Beslissend zijn in onze optiek het 

actor-- en tijdsperspectief en de wijze van formulering van het doel, namelijk als resultaat 

off  als intentie. 

6.2.26.2.2 Fasen in een veranderingsproces? 
Sommigee auteurs stellen de vraag of de verandering wel in drie fasen verloopt, zoals 

Lewinn beweert. Zijn dat er niet veel meer, wellicht zelfs tientallen? En wat zijn die fasen 

dan?? Moss Kanter (1992) vergelijkt Lewins model met andere auteurs en komt tot de 

volgendee indeling: 

Unfreeze,, Changing, Refreezmg 

Presentt state,Transition state, Future state 

Dissao&fcKnon,, Process, Model 

Departure,, Strategic: decisions and primo movers. Action 

vehicless and institutionalization 

Awakening,, Mobilizing en Reinforcing 

Energizing,, Envisioning, Enabling 

Lewin;; 1947 

Backyardd &Harns; 19/ / 

Beer:: 1980 

Mosss Kanter; 1983 

Tichy&Devanna;; 1985 

NN ad ler & Tush man; 1989 

TabelTabel  6.2.2 Overeenkomsten en verschillen in veranderstadia met Lewin 

Dee vergelijking van tientallen veranderingsmodellen (Bullock & Batten, 1985) levert de 

'substantiële'' uitbreiding op van één extra fase (i.e. planning). Interessanter dan de vraag 

inn hoeveel fasen een proces precies moet worden opgeknipt, is de constatering in de 

vergelijkingg van de modellen dat zich per fase meerdere en verschillende processen 

kunnenn afspelen. 'Awakening' veronderstelt principieel andere acties en interventies dan 

'dissatisfaction',, 'departure' of'energizing'. Hetzelfde kan worden gezegd voor 'freeze', 

'reinforcing'' en 'enabling'. Hiervoor zijn soms zeer uiteenlopende interventies nodig. 

Nietteminn streven al deze acties en interventies naar een soortgelijk doel. Het in 

bewegingg krijgen, wakker schudden, ontevredenheid aanwakkeren, al deze processen 

verwijzenn -ieder op eigen wijze- naar een gemeenschappelijke noemer. Elk proces lijk t 

deell  uit te maken van en te verwijzen naar een groter geheel (Lacan, 1966). Dit groter 

geheell  wordt door Lewin 'unfreeze' genoemd. Unfreeze veronderstelt processen zoals 

awakening,, departure, energizing en dergeüjke, afhankelijk van de specifieke situatie. In 

hett ene geval zal men gewenst gedrag bekrachtigen (als dat gedrag zich voordoet), in 

hett andere geval zal men ondersteuning bieden (als dat in die situatie adequaat wordt 

geacht)) en in een derde geval zal men urgentie creëren, steeds afhankelijk van wat de 
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specifiekee situatie vereist. De conclusie is daarom dat het niet zozeer gaat om de exacte 

definitiee van het aantal fasen, maar om de betekenis die men toekent aan de bijdrage 

vann diverse verschillende processen aan een (gewenst) tussendoel in een specifieke 

context.. Dat maakt de andere modellen (en hun termen) dus niet overbodig, in 

tegendeel,, zij maken een rijke analyse van verandering in de specifieke context 

mogelijk.. Zij kunnen dus niet gezien worden als de verwerping van de drie fasen 

theoriee van Lewin, maar maken daar onderdeel van uit. 

Volgenss Kotter (1996), Pettigrew (1992), Storey (1992) en ook Mintzberg (1991) is een 

strategischee verandering een set van grote en kleine projecten (acties) die zijn gericht op 

hetzelfdee overkoepelende doel, maar die op verschillende momenten starten, en die 

verschillendd van aard zijn en verschillend gemanaged moeten worden. Deze processen 

vertonenn vaak een geheel eigen (niet-lineaire) dynamiek met soms zeer complexe 

terugkoppelingsprocessen,, waardoor de top het veranderingsproces vaak nog maar zeer 

moeilijkk kan overzien (Nadler, 1996). Deze veranderingen ontstaan gewild of ongewild 

enn ontvouwen zich. 'Change is a multilevel cross organization process that unfolds in a 

messyy fashion over a period of years and comprises a series of interlocking projects 

(Burnes,, 2000, p 299). Het managen van zulke veranderingen bestaat door het 

verkrijgenn van inzicht in patronen in het ontvouwingproces (Gergen, 2001). Managers, 

medewerkerss en veranderaars trachten de complexiteit en spontane dynamiek van het 

process te begrijpen door in de chaos regelmatigheden te herkennen (Stacey, 1996). Dat 

verlegtt het accent van veranderingsmanagement als een blauwdruk (planning), naar het 

zorgvuldigg en onbevooroordeeld waarnemen en interpreteren van consequenties 

(stollingspunten)) van spontane en bewust gepleegde interventies, spontane processen en 

hunn onderlinge interactie in de praktijk. Het managen van complexe en dynamische 

veranderingenn is naast planning en uitvoering daarmee vooral een leerproces. 

6.2.36.2.3 Object-subject: change agent, manager of medewerkers 
Inn het model van Lewin is de veranderaar een facilitator, wiens belangrijkste taak is een 

omgevingg te creëren waarin inzicht en leerprocessen mogelijk zijn. In latere OD-versies 

(Bullockk & Batten, 1980) wordt de veranderaar een meer directieve en minder 

ondersteunendee rol toegedicht. Veranderingsprocessen zijn gebaat bij organisatie-

veranderkundigee experts met kennis van zaken (Cozijnsen & Vrakking, 1992) en échte 

leidenn die mensen bij elkaar kunnen brengen en motiveren (Kanter, 1997; Kotter, 

1996;; Peters, 1997). 'The consultants task is not only to facilitate but also to provide 

solutions'' (Burnes, 2000, p 276). De projectbenadering bijvoorbeeld, met vaste doelen 

enn een strakke tijdplanning, leunt sterk op de rol van directieve managers en veronder-

steltt dat zij volledig begrip hebben van de consequenties van hun acties en dat hun 

plannenn door anderen worden begrepen en kunnen worden geïmplementeerd (Wilson 

&&  Storey, 1997). 
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Dee veranderaar wordt klaarblijkelijk afwisselend een ondersteunende, directieve en een 

expertmatigee rol toegedicht. Afgezien van de tegenstrijdige (of complementaire) eisen 

diee men dus aan veranderaars stelt, is het probleem met bovenstaande benaderingen dat 

inn complexe en dynamische situaties per definitie geen experts zijn, in de zin dat (alleen) 

zijj  over de kennis zouden beschikken die leidt tot oplossingen (Homan, 2001). In deze 

situatiess staan alle betrokkenen als het ware aan het begin van de reis. Zij zijn meer 

eikaarss lotgenoten of partners met een gemeenschappelijke klus of doelstelling, met 

iederr een eigenstandige inbreng op inhoud en/of proces (zie ook paragraaf 6.9). 

Veranderaar,, manager en medewerkers zijn tot elkaar veroordeeld. Veranderingen zijn 

zoo complex en multi-faceted, dat Clark (1994) opmerkt dat 'it is not a specialist activity 

too be facilitated or driven by an expert but an increasingly part of every manager's 

role'.'55 Veranderingen zijn te complex om centraal door een kleine groep managers te 

kunnenn worden geleid (Duck, 2000). Zij kunnen de verandering qua omvang en 

complexiteitt niet overzien (Fry & Pasmore, 1983). Adviseurs hebben (op een aantal 

terreinen)) meer veranderingservaring, maar de vraag is of deze kennis altijd direct 

toepasbaarr is: 'Though many 'experts' claim some sort of universal applicability for their 

favouredd approach or theory (...) the reality is that such approaches are developed in 

particularr circumstances, at particular times and often with particular organisations in 

mind.. It follows that a key role for organisations and their managers is to understand the 

approachess on offer, identify their own circumstances and needs, and choose the 

approachh which best suits them' (Burnes, 2000, p 434). 

Inn deze situaties is het inrichten en managen van complexe en dynamische 

veranderingenn een collectief leerproces (Chia, 1996). Volgens Pugh (1993) is het nodig 

datt meerdere mensen worden betrokken bij de diagnose van organisatieproblemen en 

dee ontwikkeling van oplossingsrichtingen. De kunst is volgens ons, eerdere ervaringen, 

algemenee wetmatigheden en vuistregels, te vertalen naar deze ene specifieke situatie. In 

ditt proces ligt de nadruk op onderlinge discussie, gemeenschappelijke beeld- en 

oordeelsvormingg en het gemeenschappelijke keuzeproces van de diverse betrokkenen 

(Gergen,, 2001; Guba & Lincoln, 1989). De taak van veranderaars en managers is ervoor 

tee zorgen dat organisatieleden gevoelig zijn voor de specifieke omstandigheden en over 

dee noodzakelijke vaardigheden en motivatie beschikken om zulke processen in te gaan. 

Hett managen van complexe en dynamische veranderingen is dus in essentie een 

collectieff  proces van betekenisgeving dat bestaat per gratie van een gemeenschappelijk 

leerprocess tussen diverse betrokkenen (Homan, 2001; Amit & Schoemaker, 1993; 

Barney,, 1991; Argyris 1974, 1992; Zijderveld, 1998; Fry & Pasmore, 1983). Daarvoor is 

meerr nodig dan de aanwezigheid van expliciete organisatiekundige kennis. Het gaat om 

dee verweving van wetenschappelijke kennis met contextuele kennis (Wierdsma, 1999), 

persoonsgebondenn kennis (Nonaka & Takeuchi, 1999) of organisatiegebonden kennis, 

mett het doel te komen tot wat Socrates praktische wijsheid (phronèsis) noemt (Kessels, 
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1999).. Barnard beschrijft dit proces als 'aanvoelen', 'oordeel', 'gevoel', 'proportie', 

'evenwicht'' en 'toepasselijkheid': 'Het is meer een kunst dan een wetenschap, meer een 

zaakk van esthetiek dan van logica. Daarom wordt het eerder herkend dan beschreven, 

enn wordt het eerder gekend door zijn gevolgen dan door de analyse ervan' (Barnard, 

1958,, p 235). Het verweven van kennis tot phronèsis is niet beperkt tot expliciete, 

cognitievee kennis. Veel kennis is gekoppeld aan het handelen. Wij zullen deze 

'handelingen'' terug tot de taal en beschouwen de vormgeving van veranderings-

processenn in essentie als een discursief proces van co-creatie (zie paragraaf 6.3). 

Complexee en dynamische veranderingen moeten zorgvuldig worden afgestemd op 

contextuelee factoren (zie paragraaf 6.7.2). Maar men mag een contingente benadering 

niett reduceren tot een deterministische deductie vanuit grove situationele generalisaties. 

Algemenee contingente regels kunnen in specifieke omstandigheden zeer onbruikbaar 

zijn.. De vraag is niet wat in het algemeen waar of voorkomend is, de vraag is wat in 

dezee specifieke omstandigheden juist of geldig is (Habermas, 1981). Voor de 

totstandkomingg van praktische handelingskennis is subtiele contingentie nodig. Subtiele 

contingentiee is contextgevoelig, actueel en veronderstelt een nauwkeurige registratie en 

verwerkingg van persoonlijke indrukken van de situatie en de toepassing van 

verschillendee vormen van kennis (zie verder paragraaf 6.7.3). Daarvoor moeten 

betrokkenenn zo onbevooroordeeld mogelijk (datagedreven) de werkelijkheid 

waarnemenn en dus hun mentale schemata (en paradigmata) ter discussie durven stellen 

(Fryy & Pasmore, 1983; Isaacs, 1999). Bovendien is verandering niet alleen een kwestie 

vann waarneming van en aanpassing aan externe omstandigheden, maar beïnvloeden 

organisatiess ook hun context: 'organizations can influence or change the constraints 

underr which they operate' (Burnes, 2000, p 460). 'Organizations (...) act upon their 

enactedd environments (Pfeffer & Salancik, in: Allaire & Firsirotu, 1984). Een lerende 

organisatiee is een plaats waar mensen voortdurend ontdekken hoe zij hun eigen 

werkelijkheidd creëren - en hoe zij die kunnen veranderen (Senge, 1990, p 13). 

6.2.46.2.4 Omgaan met 'messy problems' 
Omm te ontsnappen aan het postmodern nihilistisch 'anything goes' dat bij de messy of 

ambiguee problemen op de loer ligt, proberen diverse auteurs manhaftig verschillende 

theoretischee kaders te integreren (systeemdenken, partijendenken, sociotechniek, chaos-

theorie)) en theoretische consistentie te ontwikkelen (Volberda & Elfring, 2001; 

Mastenbroek,, 1992; Boonstra, 1992; Van Nistelrooij, 2000; Cooper, 2001; Ericson, 

Meianderenn & Melin, 2001). Wij noemen deze auteurs 'organisatietheorievormers', 

omdatt de integratie een poging is tot een meeromvattende organisatietheorie te komen 

inn het wetenschapsontwikkelingsproces. Daarnaast wint binnen de veranderkunde het 

procesdenkenn steeds meer terrein (Dawson, 1994; Pettigrew, 1987; De Bruin et al, 

1999).. Dit worden ook wel 'procesdenkers' genoemd (Burnes, 2000). Deze auteurs 



DEE TAAL VAN VERANDERING 

gevenn aan dat, als zowel veranderingsdoelen en oplossingstechnologieën onbekend zijn, 

menn zijn 'toevlucht' moet nemen tot het inrichten van het proces door de toepassing 

vann procesontwerpen. Deze modellen bieden ruimte aan diverse deelnemers om hun 

eigenn opvattingen en visies in te projecteren en bieden ondersteuning in de constructie 

vann gemeenschappelijke betekenisgeving. Nadeel van de (prescriptieve) uitwerking die 

bijvoorbeeldd De Bruin, Ten Heuvelhof, In 't Veld (1999) hieraan geven is dat het 

process zich richt op het compromis en daarmee een tamelijk stroperige procedure 

wordtt en dus niet geschikt is voor dynamische vraagstukken. Andere auteurs (Senior, 

1997;; Burnes, 2000; De Caluwé & Vermaak, 2000; Boonstra, 1992) hanteren meer 

analytischee procesmodellen en trachten de paradigmata die schuilgaan achter de keur 

vann veranderingsbenaderingen eruit te lichten en ter discussie te stellen. Dit noemen wij 

dee 'wetenschapsfilosofen'. Voordat men het denken over het veranderen start, moet 

menn zich bewust worden welke schemata of mindsets het eigen denken sturen — is hier 

dee leidende redenering. Aansprekende voorbeelden van zulke verborgen bestuurders 

zijn:: 'ontwerpen' en 'ontwikkelen' (Ganzevoort, 1985; Boonstra, 1992, 1998, 2000, 

2001),, de 'harde' en 'zachte' aanpak van Senior (1997), de E- en O-theorie van Beer & 

Nohriaa (2000) en de 'Vij f kleuren van verandering' van De Caluwé & Vermaak (2000). 

Dezee laatsten laten bijvoorbeeld zien hoe verschillende paradigmata kunnen leiden tot 

zeerr uiteenlopende verandertrajecten en betogen dat men bewust voor één paradigma 

moett kiezen. Wij zijn met hen van mening dat veranderaars hun eigen paradigma 

bewustt moeten worden, maar denken niet dat één paradigma (of 'kleur' zou De 

Caluwéé zeggen) leidend zou moeten zijn. Door voor een leidend paradigma te kiezen 

looptt men het risico de noodzakelijke multi-perspectieve benadering te verliezen. 

Kleurenn veranderen dan van perspectieven in scripts. Men heeft bijvoorbeeld wel oog 

voorr het inhoudelijke ontwerp van de verandering, maar niet meer voor macht en 

leerprocessenn die dit ontwerp (on-)mogelijk kunnen maken. Ook de én-én-oplossing 

diee Boonstra (2001) voorstaat, brengt ons praktisch gezien niet veel verder. Dat men bij 

veranderingenn zowel van de ontwerp- als van de ontwikkelingsbenadering gebruik kan 

makenn is een sympathiek, maar onvoldoende uitgewerkt principe om er handelingen 

opp te kunnen baseren en keuzes te kunnen maken. Wat dan wel? Wij zullen een 

conceptt ontwikkelen dat zich richt op verschillen tussen zelfstandige elementen. Dit 

noemenn we productieve spanning. 

6.2.56.2.5 Samenvatting en kritische reflectie 
Samenvattendd komt uit bovenstaande analyse het volgende beeld naar voren: 

veranderingenn zijn integraal (betreffen alle aspectsystemen van de organisatie en niet 

slechtss geïsoleerde onderdelen van de organisatie), veranderingen zijn meervoudig, 

complexx en dynamisch (er spelen diverse processen en complexe, onvoorspelbare terug-

koppelingen),, veranderingen spelen in een specifieke context (organisatie en omgeving) 

'Wit t flip p 
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enn moeten daarop worden afgestemd (maar kunnen die context ook beïnvloeden) en 

veranderingenn zijn in principe open-einde (zijn spontaan, dynamisch) maar kennen wel 

'stollingspunten'' (die verankerd moeten worden). Op weten-schappelijk gebied tracht 

menn voor deze vraagstukken oplossingen te vinden door (integratieve) theorievorming, 

procedureontwerpenn of het accentueren van paradigmata in veranderingsprocessen. Het 

gevolgg hiervan is drieledig: 

1.. Voor de analyse van complexe en dynamische veranderingen zijn meerdere perspec-

tievenn en deelnemers nodig. Dat is deels een kwestie van cognitieve complexiteit. 

Veranderingenn zijn niet door één persoon te overzien (Simon, 1976). Deels is het een 

gevolgg van het feit dat de verschillende soorten kennis die nodig zijn om de verandering 

tee belichten versnipperd in de organisatie aanwezig is (Nonaka & Takeuchi, 1999; 

Gergen,, 2001). Deels is dat een kwestie van een 'juiste' representatie van belangen en 

machtt (Chia, 1996; Guba & Lincoln, 1989; Homan, 2001). Complexe veranderingen 

vergenn voldoende complexe benaderingen. Dit noemen we het principe van de 

'vereistee complexiteit'. Voor het vormgeven van veranderingen zijn dus teams nodig 

diee deze graad van complexiteit kunnen vormgeven (Wierdsma, 1999). Meestal zijn er 

zelÉÉ meerdere teams. Er spelen immers meestal meerdere veranderingsprocessen in de 

organisatiee die (al dan niet spontaan) door meerdere personen en groepen worden 

geïnitieerd,, uitgevoerd, gestuurd, geleid (Conger, 2000). 

2.. Veranderingen worden ten dele gepland en 'ontvouwen' zich ten dele (Dunphy, 

2000).. Om deze combinatie van planning én ontvouwing (en de consequenties daarvan 

voorr de verdere ontwikkeling/beheersing) inzichtelijk te maken zijn analytische, 

interpretatievee procesmodellen nodig. Analytische modellen zijn, in tegenstelling tot 

prescriptievee en algoritmische modellen, contextgevoelig. De functie van proces-

georiënteerdee analytische modellen is het object van verandering (het probleem, de 

stappen,, het doel), de context van de verandering (de organisatie, de mensen, de 

omgeving)) en de mentale modellen (de kennis, scripts, paradigmata, schemata) van de 

veranderaarss met elkaar in verband te brengen in een gemeenschappelijk keuzeproces. 

3.. Analytische procesmodellen dienen te sensibiliseren en open communicatie mogelijk 

tee maken tussen diverse betrokkenen zodat een uitwisseling van kennis, percepties en 

standpuntenn kan plaatsvinden waardoor in de betreffende context een leidraad en 

houvastt ontstaat (Steyaert, 1996), gemeenschappelijk handelen en het organiseren van 

dee verandering (Gergen, 2001; Weick, 1995) en leerprocessen mogelijk worden (Fry & 

Pasmore,, 1983). Het veranderingsproces wordt daarmee gedefinieerd als een discursief 

process en een proces van co-creatie (Bouwen & Steyaert, 1990; Wierdsma, 1999). 

Naarmatee de mentale modellen van de veranderaars meer onderdeel van het probleem 

uitmaken,, zoals bij 2' orde problemen, is verandering meer gerelateerd aan verandering 

vann de zienswijze. 
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Omm dit alles te realiseren willen wij het accent verleggen naar de rol van taal in het 

veranderingsproces. . 

6.33 De Taal van Veranderin g 
Zoalss gezegd is de vormgeving van complexe en dynamische veranderingen in essentie 

eenn sociaal (discursief) constructieproces. Daarin speelt de taal een cruciale rol. Er zijn 

tweee manieren om naar taal te kijken. In de eerste opvatting geven woorden de 

werkelijkheidd weer. De taal representeert de werkelijkheid. De spreker is degene die de 

taall  hanteert. Het woord boom verwijst bijvoorbeeld naar de boom die in mijn tuin 

staatt en iedereen (die mijn tuin kent) weet welke boom wordt bedoeld. Het woord 

'boom'' is een zelfstandige, positieve term. In een pragmatisch en sociaal construc-

tionistischh perspectief is er echter geen sprake van een 'objectieve werkelijkheid' die 

doorr de taal kan worden gekend. 'Language is not memetic' (Gergen, 2001, p 30). Alle 

informatiee en data zijn 'van een interpretatie voorzien', 'ingebed in een taal die zelf al 

eenn sociale constructie is' (Van Nistelrooij, 1999, p 54). Ook veranderkundige 

vraagstukkenn als 'de' probleemoorzaak of 'het' veranderingsdoel zijn in essentie geen 

objectief,, maar een (inter-) subjectief gegeven en het gevolg van een proces van sociale 

constructiee in een specifieke context (Wierdsma, 1999; Guba & Lincoln, 1989). 

Koppelingg van betekenis kan alleen plaatsvinden als mensen sociale betrekkingen 

aangaan,, hun gedrag op elkaar afstemmen. Taal is daarmee sociale interactie, handeling 

tussenn mensen (Weick; 2000; Habermas, 1981; Wittgenstein, 1953). 'Daarmee staat het 

individuu niet (meer) in het middelpunt, maar komt de relatie op de voorgrond' (Voogt, 

1995,, p 20). Op het niveau van de taal krijgen termen slechts betekenis door hun 

onderlingee verschil in een relatie (hun differentiële aaneenschakeling) en dienen we ons 

duss te richten op deze verschillen als bron van betekenisgeving in plaats van op 

'positievee termen' (Schokker & Schokker, 2000). Dat betekent dat een enkel begrip als 

'verandering'' niet bestaat (geen betekenis heeft). Hetzelfde geldt voor andere positieve 

termenn als 'strategie' of'cultuur'. 

6.3.16.3.1 Taal en betekenisconstructie 
Inn het vormgeven van het veranderingsproces dienen betrokkenen zich bewust te 

wordenn van verschillen in percepties en 'reflective practitioners' te worden die vanuit 

eenn performatief perspectief, 'on action' en 'in action' met elkaar reflecteren (Schön, 

1985/1987)) om handelingskennis te genereren. Eenvoudiger gezegd dienen zij goed 

naarr elkaar te luisteren en zich af te vragen wat zij met die verschillen in visies of 

benaderingenn kunnen doen -wat de handelingsconsequenties zijn (zie: Isaacs, 1999). 

'Elkaar'' zijn betrokkenen zoals veranderaars, managers, medewerkers, klanten en 

dergelijke.. In het bespreken van eikaars visie zal men bemerken dat elke term in de 

dialoogg tegelijkertijd 'het' organisatieprobleem onthult en verhult (Deridas, in: Berns, 
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IJselingg & Moyaert, 1981). Door het blootleggen van verschillen in opvattingen worden 

routiness in de eigen aanpak inzichtelijk, komen de belangen en verhoudingen aan het 

oppervlakk en rijst de vraag hoe men 'de' problematiek collectief wil definiëren. Het 

ontvouwenn van complexe veranderingsvraagstukken is een proces van gemeenschappe-

lijk ee constructie, deconstructie en reconstructie van betekenissen in een dialoog 

(Bouwenn & Steyaert, 1990; Janssens & Steyaert, 2001). Elke actor spreekt vanuit een 

particulierr perspectief (een eigen 'taal van verandering') met daarin opgenomen 

algemenee en particuliere kennis, een eigen handelingslogica en een eigen positie in 

relatiee tot andere posities (Foucault, 1972). De dialoog is een continu discursief proces 

vann collectieve betekenisgeving dat zich op diverse niveaus afspeelt: 'while working on 

relationall  involvement and co-ownership, the actors co-construct an emerging new 

meaningg in the innovation episode (Steyaert et. al, 1996). Soms leidt dialoog tot 

voortschrijdendd inzicht en overeenstemming waardoor (collectief) handelen mogelijk 

wordt.. Soms komt men tot mogelijke alternatieven (scenario's) die experimenteel 

kunnenn worden getoetst, en soms blijf t het veranderingsvraagstuk voorlopig nog even 

duisterr en onontsloten als het was (Cauwenberg & Robaeys, 1978). Dit proces van co-

creatiee kan in de tijd worden vormgeven. Dit is het voordeel dat de 'theorievormers' en 

'procedureschool'' ons te bieden heeft. 

6.3.26.3.2 Verborgen bestuurders in de taal 
Maarr de 'wetenschapsfilosofen' hebben ook een punt, als zij ons wijzen op de rol van 

dee verborgen bestuurders. In onze opvatting is de taal de verbogen bestuurder. Een 

discourss van meervoudige opvattingen maakt echter niet onmiddellijk zichtbaar wat het 

'patroonn van verschillen' is. Door het 'discours' naar twee paradigmata te expliciteren 

maaktt men de verborgen besturing door de taal bewust en kunnen patronen worden 

ontdekt.. Het verlegt het accent van een veelheid van mogelijke perspectieven op de 

werkelijkheidd (het fenomenologische standpunt) naar een kleiner aantal onderliggende 

bestuurderss waarmee de deconstructie van deze bestuurden mogelijk wordt (het sociaal 

construc-tionistischee perspectief), en biedt daarmee mogelijkheden voor verandering en 

vernieuwingg in het reconstructieproces (het pragmatische of functionalistische 

standpunt).. De paradigmata categoriseren de invloed van de taal op ons denken, onze 

inzichten,, onze gevoelens, ons handelen en maken die beïnvloeding inzichtelijk en de 

consequentiess gemakkelijker toepasbaar (Bögels & Van Oppen, 1999; Beek, 1999). 

Voorr Foucault (1972) heeft de taal, het 'discours', een politieke lading. De taal zeeft en 

normaliseertt (hij spreekt van een 'dressuur') en stratificeert (niet iedereen mag met 

hetzelfdee recht ergens over spreken). Taal is verbonden met macht en posities. Voor ons 

heeftt het discours vooral de betekenis van 'logos' bij de sofisten en de geconstrueerde 

werkelijkheidsopvattingg van Nietzsche (in: Berns, IJseling, Moyaert, 1981). De mens is 

inn onze opvatting niet het subject van spreken. Alleen door zich te onderwerpen aan de 

Hr r 



DEE TAAL VAN VERANDERING 

taall  krijgt hij positie en wordt hij subject. Subjectiviteit en identiteit zijn altijd ontleende 

subjectiviteitt en ontleende identiteit (Lacan, 1966). Zelfstandigheid komt tot stand 

binnenn het discours en de plaats van het subject wordt door het discours toegewezen. 

Dee mens is geen heer en meester over zijn woorden, maar kan zich het discours slechts 

inn beperkte mate toe-eigenen door zich in het bestaande discours te voegen. Foucault 

will  de mens (politiek) 'bevrijden' door de vraag te stellen wat er gebeurt als er 

gesprokenn wordt. Hij wil de mens enigermate bewust maken van het systeem van 

gesprokenn of geschreven woorden, in materiële zin, in de totstandkoming en in hun 

effecten.. Door werkelijk aan een discours deel te nemen kan men er ook een kritisch 

standpuntt tegenover aannemen en er een zekere vrijheid tegenover verwerven. 'Dit 

kritischh standpunt en deze vrijheid zijn echter zelf weer mogelijk grond van een reeds 

bestaandd discours' (Berns, IJseling, Moyaert, 1981, p 78). 

6.3.36.3.3 Deconstructie en productieve spanning 
Ditt is ons inziens de kern van een veranderkundige dialoog. De dialoog is gericht op de 

deconstructiee van de taal van verandering (perspectieven, opvattingen, handelings-

kennis)) waardoor de positie (van de spreker) in De Taal van Verandering (het 

veranderkundigee discours) expliciet wordt gemaakt en een proces van 

gemeenschappelijkee constructie (co-creatie) kan plaatsvinden. Hierbij gaat het ons niet 

zozeerr om het verhelderen van sociale posities waar het Foucault en veel sociaal 

constructionistenn (Gergen, Chia, Janssen, e.a.) om te doen is, maar om de bevrijding 

vann de mentale posities door de (onbewuste) koppeling tussen taal en handelen (de 

werkelijkheidsconstructie)) aan het licht te brengen waardoor leerprocessen en 

vernieuwingg van veranderingsprocessen mogelijk worden (pragmatisme). We zijn het 

mett Foucault en andere postmodernisten eens dat men daarvoor het 'spreken' aan een 

kritischee dialoog dient te onderwerpen. Om dit te bewerkstelligen zou men dus in 

veranderingsprocessenn eerder eikaars kennis, standpunten en paradigmata moeten 

confronteren,, prikkelen, bevragen en uitdagen, dan zich te scharen achter één 

uniformerendee benaderingswijze van organisaties, achter één paradigma zoals De 

Caluwéé betoogt of het én-én principe van Boonstra. Hiermee sluiten wij aan op auteurs 

diee pleiten voor paradigmatische pluriformiteit in de kennis(de) constructie (Feyerabend, 

1975;; Bourgeois, 1984; Boland, 1982; Bowman, 1990; Marsden, 1993; Cooper, 2001; 

Gergenn & Thatchenkery, 2001). Concreet betreft dit de adressering (en deconstructie) 

vann diverse constructies over de organisatie (systemen, processen) alsook van de 

schemata,, referentiekaders, mentale modellen, verborgen bestuurders, fantasma, 

fantasieën,, die hieraan ten grondslag liggen. Belangrijk is dat deze schemata niet alleen 

cognitieve,, maar ook emotionele en handelingsinformatie bevatten (Gabbard, 1994; 

Young,, 1999). Het openleggen van paradigmata is echter geen gemakkelijke en zeker 

geenn neutrale activiteit (Bouwen, 1994; Van den Nieuwenhof, 2002). Integendeel: 
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doorr paradigmata of andere veronderstellingen in de taal van de ander te deconstrueren, 

raaktt men de ander in zijn kern (de taal vormt immers het subject). In dit opzicht 

bestaatt de 'bevrijding' van Foucault (wij praten dus liever over 'leren') ook uit het 

aflerenn van oude opvattingen en gewoontes en zich kunnen openstellen voor nieuwe 

informatiee en betekenisconstructie in de relatie. 

Voorwaardee is dat het sop de kool wel waard is (wat bij sociaal constructionisten niet 

altijdd het geval is). Dat is de pragmatische inslag (Störig, 1972). De spanning die wordt 

gecreëerdd door de uitdaging van schemata moet voor betrokkenen een duidelijke 

meerwaardee opleveren en als productief worden ervaren. Het criterium hiervoor is 

gelegenn in het verkrijgen van praktische handelingskennis voor de concrete situatie 

(phronèsis).. Kennis die werkt. Dit is kennis die ontstaat door de subtiele waarneming 

vann de complexiteit van de actuele situatie en het co-constructieproces van de 

deelnemerss aan de verandering dat daarop volgt. Het is overigens interessant om op te 

merkenn dat 'uitdaging' ook de 'afwezigheid' (de inhouding) van het discours kan 

betekenen.. Dat is de functie van 'abstinentie' in een veranderingsproces (De Wolf, 

1998).. Deze verhouding tussen taal, abstinentie en betekenisgeving wordt in de 

psychoanalysee door onder meer Jacques Lacan uitgewerkt en zal verderop worden 

behandeld.. Ten derde is reeds opgemerkt dat concepten als 'kennis', 'leren' en 

'bewustwording'' veel verder gaan dan louter cognitieve (herdefiniëring. Het vergaren 

enn afleren van 'kennis' is eveneens verbonden aan emoties en gekoppeld aan 

handelingsscriptss en een praxis (Damasio, 1995; Kitayama öc Markus, 1997; Vaillant, 

1993;; Schippers, 1993). Deelname aan en bewustwording van het veranderingsdiscours 

iss derhalve geen passief proces, maar een actieve en emotionele handeling in de taal 

(Bouwen,, 2001). Ook hier komen we later op terug. Het operationaliseren van dit 

discursievee proces en de vertaling van organisatiekundige en organisatiegebonden 

wetmatighedenn naar een specifieke context (het proces van co-creatie) zie ik als de 

uitdagingg voor deze studie. Memoreren we de doelstelling van deze studie: 

Hett doel van deze studie is het ontwerp van een integraal, contingent, dynamisch en 

praktischh veranderingsmodel dat als leidraad kan dienen voor het inrichten van unieke, 

dynamischee en complexe veranderingsprocessen en daarbij het leervermogen (leren 

leren)) van betrokken partijen stimuleert door het creëren van productieve spanning in 

eenn (samenwerkings)proces van co-creatie. 

Inn het vervolg van dit hoofdstuk zullen we het model ontwerpen dat aan bovenstaande 

eisenn tracht te voldoen. In de eerste paragraaf (6.1) is ingegaan op de beschrijving van 

veranderingsprocessenn en daaruit is een aantal essentiële thema's afgeleid. Kern daarvan 

iss dat het managen van unieke, complexe en dynamische veranderingsprocessen in 

essentiee een deconstructieproces is van de posities die men inneemt in De Taal van 
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Verandering.. De taal van verandering (van de spreker) wordt enerzijds bepaald door het 

gehanteerdee paradigma, anderzijds door de wijze waarop men een organisatie 

conceptualiseert.. In de volgende paragraaf (6.4) zullen we kort de paradigmata 

resumerenn die ten grondslag liggen aan de waarneming van organisatieproblemen en die 

inn belangrijke mate opereren als 'verborgen bestuurders' in de constructie van 

systeemperspectieven. . 

6.44 Paradigmata in organisatieveranderkunde 
Onzee stelling is dat voor het managen van complexe en ambigue veranderingen 

tenminstee twee contrasterende benaderingen nodig zijn. Een veranderaar heeft 

tenminstee twee soorten zoeklichten of benaderingswijzen nodig om verschillen bloot te 

leggenn en het organisatieprobleem te verhelderen. Door twee antagonistische 

benaderingswijzenn te hanteren komen impliciete veronderstellingen in de dialoog aan 

hett oppervlak. Wij kiezen in deze studie voor de ontwerp- en ontwikkelingsbenadering 

(Kranendonkk & Hopstaken, 1988; Ganzevoort, 1985; Boonstra, 1992). Hieronder 

zullenn we de ontwerp- en ontwikkelingsbenadering achtereenvolgens bespreken. 

Tevenss zullen we elk paradigma deconstrueren om de beperkte geldigheid of 

toepasbaarheidd ervan te illustreren. 

6.4.1.6.4.1. De ontwerpbenadering 
Inn de voorafgaande hoofdstukken hebben we gezien dat de ontwerpbenadering 

organisatiess beschouwt als formele systemen waarin ad-hoc aanpassingen hebben geleid 

tott een opstapeling van tekortkomingen (Boonstra, 1992). Bij de verandering worden 

hett organisatieprobleem en de uitgangspunten voor het optimaal functioneren van de 

organisatiee bekend verondersteld. De probleemoriëntatie is oplossingsgericht. 

Veranderingg wordt gezien als een eenmalig, lineair proces. Doelen zijn bekend en 

voldoendee concreet om te weten wanneer ze zijn bereikt (Senior, 1997). Als de nieuwe 

situatiee is ingevoerd en de doelsituatie is bereikt, wordt het veranderingsproces 

beëindigd.. Men hanteert in de ontwerpbenadering een economisch-technische 

rationaliteitt (Schippers, 1993), met veel aandacht voor kwantificeerbare kosten en baten. 

Weberr hanteert hiervoor de term 'Zweck-Rationalitat' (Weber, 1947, 12). ' Janowitz 

(1972)) spreekt over het 'engineering model'. Men richt zich vooral op de formele 

organisatie,, structuren en systemen. Informele relaties en de sociaal-politieke 

haalbaarheidd van oplossingen krijgen weinig aandacht. Veranderingen worden 

geïnitieerd,, gecoördineerd en gecontroleerd vanuit de top. Bij het strategjeontwerp ligt 

dee nadruk op formele doelstellingen en het benodigde organisatieontwerp. De aanpak 

kentt een programmatisch of planningsgericht karakter: men gebruikt precieze normen, 

eenn strakke fasering en tussentijdse fiatteringen. De organisatie is een geheel van 

radertjess en één daarvan is de mens (De Geus, 1997). Het besluitvormingsproces is in 
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hogee mate gestructureerd en geformaliseerd. Voor meningsverschillen is weinig ruimte, 

dezee worden ze ontkend of terzijde geschoven door machtsstrategieën van het 

managementt (Koopman & Wierdsma, 1992). De veranderingsmethodiek maakt 

gebruikk van formele modellen om de complexiteit van de organisatie te overzien. Er 

wordenn algemeen geldende ontwerpregels en uniforme werkwijzen en methoden 

gehanteerdd (Hammer & Champy, 1993; Champy, 1994; Vrakking & Cozijnsen, 1992). 

Hett ontwerp begint met het vaststellen van doelen en de aandacht is vooral gericht op 

dee gewenste output van de organisatie, het formele transformatieproces en het daaraan 

gekoppeldee informatieproces. De adviseur is overwegend een expert die zich primair 

richtt op het ontwerp van een nieuwe technologie en arbeidsorganisatie (Boonstra, 

2001).. Het ontwerp en de implementatie van de verandering zijn gescheiden en 

gebeurtt door verschillende groepen of personen. De implementatie richt zich op het 

achteraff  aanvaardbaar maken van de nieuwe organisatie en het zoeken naar oplossingen 

voorr weerstanden tijdens de implementatie (Boonstra, 1992). Participatie tijdens het 

ontwerpenn of tijdens de implementatie wordt gezien als onnodig (de expert heeft de 

oplossingg in huis) en problematisch (Boonstra, 1998). De vraag is niet 'wat' moet 

wordenn opgelost, maar 'hoe'. 

Deconstructie:: hierboven wordt de ontwerpbenadering in hoofdzakelijk negatieve 

termenn beschreven. Dat is niet terecht. Er zijn duidelijk voordelen aan de 

ontwerpbenaderingg verbonden. Voordelen zijn dat de benadering de stakeholders 

duidelijkheidd en openheid biedt bij de doelen die worden nagestreefd en de gevolgde 

koers.. De regels die zijn ontworpen bieden een duidelijk kader en gedurende het 

veranderingsprocess een houvast voor het handelen voor een groot deel van de 

organisatieledenn (Weick, 2000). Het is helder wat men wil en waarom. De boodschap 

vann de verandering is goed aan een breed publiek te communiceren, door middel van 

massamedialee schriftelijke en audiovisuele communicatie. Dat maakt het mogelijk dat 

eenn groot deel van de organisatie snel bij de verandering betrokken is en hieraan vanuit 

dee eigen functie en afdeling een bijdrage kan leveren. De verandering kan met macht 

wordenn bijgezet om voortgang te verkrijgen. Bovendien kan men de voortgang van de 

veranderingg afmeten aan de bereikte tussenresultaten. Dat biedt de mogelijkheid dat 

successenn kunnen worden gevierd, wat weer motiverend kan werken voor de 

medewerkers.. Daarnaast biedt de objectiviteit en rationaliteit van de ontwerpbenadering 

kaderss voor objectieve toetsing en wetenschappelijke bestudering. Daarmee kan de 

ontwerpbenaderingg (met haar modellen en theorieën) zich langs het pad van de 

wetenschapp voortdurend verder ontwikkelen. 

6.4.2.6.4.2. De ontwikkelingsbenadering 
Dee ontwikkelingsbenadering ziet organisaties niet als bron van tekortkomingen maar als 

eenn resultaat van kennis, inzicht en ervaring waarvan tijdens het veranderingsproces 
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zoveell  mogelijk gebruik moet worden gemaakt (French & Bell, 1990). De oriëntatie is 

inn eerste instantie probleemgericht. Bij het veranderen van organisaties worden eerst 

problemenn en tekortkomingen geanalyseerd (probleemoriëntatie). Verschillende visies 

opp het probleem zijn niet hinderlijk, maar leiden tot een betere probleemverkenning 

(Gubaa & Lincoln, 1989). Het verandervermogen van de organisatie wordt vergroot 

doorr organisatieleden te laten deelnemen in de analyse van probleemsituaties zodat zij 

gaandewegg leren veranderingen zelfstandig vorm te geven (Kanter, 1983; De Geus, 

1997).. Er is aandacht voor het politieke systeem van de organisatie, er wordt rekening 

gehoudenn met verschillende machtscentra (Pfeffer, 1992; Pugh, 1983). Er wordt een 

sociaal-politiekee procesrationaliteit gehanteerd. Er is aandacht voor de geleidelijke 

ontwikkelingg van een organisatiecultuur, het gedrag van mensen en hun vaardigheid en 

lerendd vermogen om problemen op te lossen (Levy & Mery, 1986). Weber spreekt van 

'Wert-rationalitat'.. Anders dan bij de 'social engineering' worden de organisatieleden bij 

veranderingenn betrokken doordat zij medevormgevers zijn van hun eigen veranderings-

proces.. Het besluitvormingsproces richt zich op het bereiken van gemeenschappelijke 

doelenn door overleg en onderhandeling (Cummings & Worley, 2001). De 

veranderingsmethodiekk heeft oog voor de integratie van denken en doen, voor sociale 

processenn in de organisatie en voor de verdeling van de macht in de organisatie. Er 

wordtt niet gewerkt met een blauwdruk. De werkwijzen en methoden zijn sterk 

afhankelijkk van het verloop van de verandering. De bestaande organisatie wordt veelal 

alss uitgangspunt voor de verandering genomen. Probleemanalyse, doelbepaling en 

veranderingg gaan vloeiend in elkaar over en kennen een iteratief verloop. 

Organisatieledenn zijn bij alle fasen van het veranderingsproces betrokken. Participatie is 

goedd mogelijk omdat wordt uitgegaan van de bestaande situatie, de doelen gaandeweg 

wordenn vastgesteld en overleg en bijstelling mogelijk is (Boonstra, 1992). Door het 

betrekkenn van organisatieleden bij het veranderingsproces wordt gepoogd gedrags-

veranderingg te realiseren en het zelflerend vermogen van organisatieleden te vergoten. 

Dee vraag 'wat' het probleem is, is onlosmakelijk verbonden met de vraag voor 'wie' 

(wiee zijn de probleemhebbers). 

Deconstructie:: Wellicht lijk t in deze beschrijving de ontwikkelingsbenadering de 

voorkeurr te geniet boven de ontwerpbenadering. Dat is niet de bedoeling. De 

ontwikkelingsbenaderingg heeft evenzeer nadelen. Belangrijk probleem van de 

ontwikkelingsbenaderingg is dat de effecten van de organisatieontwikkeling vaak pas op 

langeree termijn zichtbaar zijn, de aanpak een langere termijn visie vraagt en dat deze 

langee termijn prioriteiten zwaarwegender moeten zijn dan de korte termijn problemen 

diee moeten worden opgelost. Het gevaar is reëel dat zulke prioriteiten in moeilijker 

tijdenn van de agenda verdwijnen (Koopman & Pool, 1992). Een ander probleem is dat 

hett fundament waarop de ontwikkelingsaanpak wordt gelegd, niet altijd voldoende 

stevigg is om het bouwwerk te dragen. Dat kan zijn omdat belangrijke dragers (sponsors, 
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champions)) van het organisatieontwikkelingsproces de organisatie verlaten, omdat het 

managementt onvoldoende vermogens aan de dag legt voor diepere leerprocessen of 

omdatt betrokkenen niet kunnen of willen participeren. Verder veronderstelt de 

ontwikkelingsbenaderingg een houding van het management (het gezamenlijk managen 

vann sociale processen in de organisatie) wat tevens een resultaat van het ontwikkelings-

process is. Als daarvoor geen solide aangrijpingspunten zijn, heeft de ontwikkelings-

benaderingg een moeilijke start. Een vierde nadeel is dat de gerichtheid op cultuur, 

socialee processen en mensen ten koste kan gaan van het belang van resultaatbereiking en 

harderee organisatiedoelen. Het risico bestaat dat de aanpak ontaardt in een eindeloze 

meepraatcultuurr en er concreet weinig van de grond komt. Volgens Weick zijn 

veranderingenn van de ontwikkelingsbenadering 'too slow to cumulate; too small to 

affectt outputs or outcomes; less well suited for responding to threats than for exploiting 

opportunities;; limited by pre-existing culture and technology; deficient when 

competitorss are wedded to transformation; better suited to implementation in 

operationss (...) than to (...) corporate changes; diffuse rather than focused; insufficiendy 

boldd or visionary; wedded to a teleological view of change ('intent' driven change) (...); 

andd unlikely to generate a shift from one frame of reference to a totally different one' 

(Weick,, 2000, p 227). 

6.4.36.4.3 De paradigmata 
Dee ontwerp- en de ontwikkelingsbenadering leggen dus twee fundamenteel 

verschillendee benaderingen voor organisatieverandering bloot. De ontwerpbenadering 

sluitt vooral aan bij de empirische bedrijfe- en organisatiekunde (Keuning & Eppink; 

1993;; Lammers, 1991) Daarin overheersen prescriptieve modellen. Er is een objectieve 

werkelijkheidd die niet ter discussie staat. Tijd heeft een lineaire dimensie en kan in 

gelijkwaardigee componenten worden opgedeeld. De ontwikkelingsbenadering sluit aan 

bijj  de sociale wetenschappen (w.o. de sociologie, de psychologie) en de veranderkunde. 

Inn onze opvatting zijn beide benaderingen vooral sociaal geconstrueerde heuristieken 

mett ieder een eigen taal en eigen praxis. De benaderingen dienen in ons model vooral 

alss antagonistische zoeklichten voor het deconstrueren van de perspectieven van de 

deelnemerss aan een veranderingsproces. In elk paradigma komt tot uiting welke 

opvattingenn een veranderaar heeft over tijd, veranderbaarheid, resultaat, causaliteit, de 

menselijkee natuur. Op deze paradigmata zijn diverse theorieën gestoeld, die, hoewel ze 

heell  verschillende kennisterreinen bestrijken, een aantal uitgangspunten gemeen 

hebben.. Deze conceptuele kaders bepalen welke onderwerpen de veranderaar 

onderzoektt in een organisatie, wat hem als normaal opvalt, waar de organisatie afwijkt 

vann verwachtingen en wat de organisatie te doen staat. Op deze wijze beïnvloeden 

paradigmataa theorieën en het type interventies van een veranderaar en wordt de 

werkelijkheidsconstrcuctiee erdoor beïnvloed (hier komen we in paragraaf 6.5 op terug). 
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Paradigmataa zijn niet 'hard', moeilijk te bewijzen en doen voor de herkenning een 

beroepp op het inlevingsvermogen van de veranderaar (verstellen). Een aantal kenmerken 

vann de onderliggende paradigmata is in onderstaande tabel samengevat. 

Ontwerpbenaderin g g 

technisch-economischee rationaliteit 

oplossingsgericht t 

ontwerp,, planning, beheersing 

top-down n 

systemen,, processen, structuren 

formeleformele organisatie 

externee doelbereiking 

tijdd is lineair 

Ontwikkelingsbenaderin g g 

sociaal-politiekee rationaliteit 

probleemgericht t 

ontwikkeling g 

bottom-up p 

gedrag,, sociale processen 

informelee organisatie 

zingeving g 

tijdd is circulair 

TabelTabel  6.4.1 Paradigmatische kenmerken van ontwerp- en ontwikkelingsbenadering 

6.55 Constructie en deconstructie van systeemperspectieven 
Inn deze studie zijn organisaties tot dusver beschouwd als open systemen. Dit systeem is 

eenn gevolg van dynamische sociale processen (Van Dijk , 1989). In ons geval zijn 

systeemperspectievenn en het perspectief van sociale processen heuristieken die een 

bepaaldee werkelijkheid definiëren en construeren en die door taal worden bepaald. De 

sturingg door de taal is door ons teruggebracht tot twee paradigmata. Samengevat kan 

wordenn gesteld dat een integrale benadering van organisaties zowel de ontwerp- als de 

ontwikkelingsbenaderingg als vertrekpunt kan nemen, alsmede zich richt op de samen-

hangg van structuur, strategie en de cultuur van de organisatie. Dat leidt tot het volgende 

schemaa (tabel 6.5.1). 
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S t r a t e g i e e S t r u c t u u r r 

01 1 
E E 
'Z Z 
il il 
"O O 
18 8 
C C 
il il 
£> > 

a a 
lm lm 

V V 

5 5 
» » 

c c 
O O 

Vaststellenn 'strategie gap' 
Vann buiten naar binnen. 
Strategischee planning; 
positionering;; formeel 
analytisch;; haalbare 
doelen;; sturings-
mechanismen; ; 
shareholders s 

Hett  plan 

Bepalenn 'organisatie-
kloof'; ; 
Optimaliserenn procesen, 
structuren,, systemen. 
Toedelenn taken via 
hiërarchie;; streven gericht 
opp beheersing en 
detaillering;; Instellen 
formelee coördinatie-
mechanismen n 

Dee Machin e 

Vaststellenn 'cultural gap' 
Wijzigenn van cultuur door 
wijzigenn van de direct 
observeerbaree buitenlaag 
vanvan de organisatie 
(artefacten,, symbolen) 
Gebruikk van HR-systemen 
Formelee communicatie 
Wegnemenn van 
weerstandd (tell/sell) 

Dee Schoo l 

01 1 
£ £ 
X X 
il il 

"O O 
(O O 
c c 
il il 

XI I 
IA A 
01 1 
c c 
"3 3 

C C 
O O 

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

Dee Visi e 

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

Hett  Organism e 

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

Dee Identitei t 

TabelTabel  6.5.1 Integraal management van complexe veranderingen 

Omm de complexiteit van unieke, dynamische en complexe vraagstukken tot 

uitdrukkingg te laten komen dienen veranderingsprocessen in onze optiek integraal te 

wordenn beschouwd. Dat betekent dat zowel aandacht dient te worden besteed aan 

doelen,, formele processen en formele systemen van de organisatie (ontwerp) als aan 

gedragsaspectenn en sociale processen in organisatie (ontwikkeling) aandacht besteed 

moett worden op de aspecten strategie, structuur en cultuur. We kiezen ervoor in dit 

schemaa sociale processen te beschouwen als onlosmakelijk onderdeel van de systeem-

perspectieven.. Het plan, de machine, de school zijn metaforen voor de ontwerp-

benadering.. De visie, het organisme, de identiteit zijn metaforen voor de ontwikkei-

benadering.. Dat integraal management betrekking heeft op diverse aspectsystemen (of 

functionelee aspecten) van de organisatie, is niet nieuw. Dat bij de systeemperspectieven 

verschillendee paradigmata een rol kunnen spelen die leiden tot fundamenteel verschil-
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lendee praktijken, is minder bekend en voor zover bekend nergens systematisch 

uitgewerkt. . 

Dee volgende stap die wij hieraan willen toevoegen is dat we deze dubbele ordening 

vanuitt een sociaal constructionistische optiek beschouwen. 'A system is not something 

presentedd to the observer, it is something recognized by him (...) it is a process of 

arbitraryy distinction (Beer, 1980, p 67). Een systeemdefinitie maakt deel uit van de 

conceptuelee wereld en niet van de echte wereld (Checkland, 1989). Systemen, opvat-

tingenn over sociale processen en paradigmata zijn sociaal gedefinieerde heuristieken om 

(binnenn een veranderkundig discours) situaties en problemen te beschrijven en te 

analyseren.. Het is 'een zaak van definitie' (Voogt, 1995, p 87) en bestaat slechts 'in the 

eyee of the beholder' (De Laat, 1983, p 165). Deze 'conceptuele werelden' of'sociaal 

gedefinieerdee heuristieken' komen volgens ons tot stand door taal (zie paragraaf 6.3). 

Conceptuelee werelden en sociaal gedefinieerde heuristieken zijn geconstrueerde 

conceptuelee werelden en geconstrueerde heuristieken. In de vertaalslag van deze 

heuristiekenn naar praktische kennis voor het ene geval, dient dus in een discursief proces 

eenn deconstructie en vervlechting plaats te vinden van verschillende algemene, sociaal 

gedefinieerdee werkehjkheidsdefinities in relatie tot een specifieke context. Verschillen 

zijnn daarbij belangrijker dan positieve termen. 

Dee ordening naar systeemperspectieven en paradigmata wordt in deze studie dus 

gebruiktt als methode om verschillen in werkeUjkheidsdefinities te expliciteren en de 

consequentiess voor het veranderingsproces te onderzoeken langs de 'wetten' van 

constructiee en deconstructie. We zullen hieronder per systeemperspectief laten zien wat 

wordtt bedoeld met constructie en deconstructie. Voor de ordening grijpen we terug op 

dee hoofdstukken 2-5. We beginnen de beschrijving van elk aspectsysteem met een 

constructiee van het discours waarin de buzz-words in italics of tussen apostrophes 

wordenn gezet en eindigen telkens met een (korte) deconstructie van dit discours. 

6.5.77 Strategie 
Dee ontwerpbenadering heeft lange tijd de strategiediscussie gedomineerd (Ansoff, 1965, 

1990;; Porter, 1980, 1985, 1991, etc). Het strategieformuleringsproces verloopt van 

'buitenn naar binnen'. Een onderneming verkent de 'kansen' en 'bedreigingen' in de 

externee omgeving en brengt deze in relatie met de 'sterkten' en 'zwakten' van de 

organisatie,, waaruit een '(concurrentie-)strategie1 (kosten, diversificatie, etc) of 

marktstrategiee (marktpenetratie, marktontwikkeling, etc.) kan worden afgeleid, die 

wordtt vormgegeven in een planningscyclus (doelen, plannen, evalueren en bijstellen). 

Hett voordeel van de strategieformulering en strategische planning is de helderheid in 

systematiekk en de opvolging in (organisatorische) activiteiten (Keuning & Eppink, 

1993).. Er wordt eenheid aangebracht, in een anders versnipperd werkende organisatie. 

Dee inspanning om bijvoorbeeld producten naar specifieke markten te brengen of 
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bepaaldee kwaliteit van diensten te verlenen, krijgt focus en wint daardoor aan kracht. 

Tegenstrijdighedenn kunnen worden geëlimineerd en er wordt gewerkt aan meerjaren-

doelstellingenn (Hussey, 1974; Cauwenbergh & Van Robaeys, 1978). Kenmerkend voor 

ditt strategisch paradigma is de expertbenadering (met als metafoor het Plan). 

Deconstructie:: De kritiek is dat de strategieformulering beperkt rationeel is (namelijk 

technischh economisch); denken (plannen) en doen (uitvoeren) gescheiden verlopen en 

datt men nauwelijks oog heeft voor (irrationele) sociale processen en politiek in 

organisaties.. Wat op papier 'Het Beste Plan' kan zijn, kan voor diverse coalities in of 

buitenn de organisaties onaanvaardbaar zijn (Pfeffer & Salancik, 1978; Pfeffer, 1981; 

Quinn,, 1991). Ook veronderstelt de strategieformulering een logische sequentiële 

opvolgingg van acties: na de probleemformulering maakt men een keuze, dan worden 

plannenn uitgewerkt, et cetera. Onder dynamische omstandigheden verloopt een 

strategievormingsprocess heel anders. Besluiten worden vertraagd, teruggedraaid, 

plotselingg versneld. Alternatieven vallen ongemerkt van de agenda, bepaalde onder-

werpenn zijn taboe, et cetera (Mintzberg, e.a.,1976). 

Inn de ontwikkelingsbenadering is strategisch management gericht op het managen van 

socialee processen in organisaties. Men wil het 'menselijke potentieel' beter voor 

organisatiedoelenn aanwenden. De oriëntatie is dus hoofdzakelijk intern en minder op de 

externee omgeving gericht (Amit & Schoemaker, 1993; Teece, 1990). Bij de interne 

strategischee oriëntatie hanteert men machtspolitieke analyses: wie zijn de 'spelers'? Wat 

iss hun 'rol'? Waar liggen de 'belangen'? Hoe zijn die te 'mobiliseren'? Wat is de 

'veranderhistorie'?? Een andere reden voor de interne oriëntatie is dat de omgeving 

dusdanigg turbulent en complex is, dat goede voorspellingen maken (zoals de 

strategieformuleringg beoogt) uitermate twijfelachtig is. Of zoals Niels Bohr het 

formuleerde:: 'Voorspellen is moeilijk, vooral als het om de toekomst gaat.' In de 

leerprocessenbenaderingg van strategie, wil men vooral een eigen visie implementeren 

(Prahaladd & Hamel, 1990), kerncompetenties en een lerend vermogen ontwikkelen om 

(eerderr dan de concurrent) te profiteren van veranderingen. Daarvoor is het nodig dat 

mensenn in een organisatie dezelfde taal spreken (De Geus, 1988), dat men routines 

loslaatt en dat men 'leert leren'. Een lerende organisatie (Argyris, 1974, 1992) probeert 

denkkaderss te verbreden, veranderingen sneller aan te voelen, sneller te reageren, te 

innoverenn en te initiëren. Op deze manier kan men omgaan met complexe en 

dynamischee veranderingen. Het management stelt zich minder op als expert, maar meer 

alss facilitator of helper (French & Bell, 1984; Senge, 2000). De metafoor is hier de Visie. 

Deconstructie:: Nadeel van de ontwikkelingsbenadering is dat de aandacht voor actoren, 

macht,, interne belangen en sociale processen ook verandering kan tegengaan. De 

veranderingg raakt gevangen in een machtspolitiek spel. Het doel raakt uit het vizier en 

dee toegevoegde waarde van de participatie gaat ten koste van de snelheid en besluit-
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vaardigheid.. Een ander nadeel is dat de aanpak hoge eisen stelt aan medewerkers in de 

organisatiee qua cognitieve en sociale competenties. Dynamiek, verandering, leren en 

kwaliteitssprongenn vergen veel van mensen. Niet iedereen kan daar adequaat mee om-

gaan.. Hetzelfde kan worden gezegd over een aansprekende visie. Sommige mede-

werkerss hebben behoefte aan een concrete vertaling daarvan of beheerste coördinatie 

vann diverse inspanningen. 

6.5.26.5.2 Organisatie 
Veranderingsprocessenn richten zich op primaire processen of structuren, omdat deze 

niett voldoen aan (externe) eisen of omdat zij verandering in de weg staat. De 

ontwerpbenaderingg beschikt over een uitgelijnde methodologie om te komen tot het 

idealee organisatieontwerp, waarbij men interne en externe ontwerpvariabelen consistent 

enn congruent op elkaar afstemt. Dat leidt bijvoorbeeld tot de conclusie dat in turbulente 

omgevingen,, 'flexibele structuren' nodig zijn, de span of control afhankelijk is van de 

complexiteitt van de taak en matrixorganisaties het idee van eenheid van leiding 

verstorenn en de complexiteit verhogen. De ontwerpbenadering kent verder een 

klassiekee psychologische stroming die door middel van structuurinterventies als 

taakverrijking,, taakverbreding, goal setting en dergelijke probeert de motivatie van 

medewerkerss te stimuleren (Locke & Latham, 1990). 

Deconstructie:: Door structuurinterventies zijn grootschalige organisatieveranderingen 

mogelijkk (zoals reengineering en kanteling), maar zij dragen onmiskenbaar een 

mechanistischh karakter en het succes ervan is vaak minder groots dan verwacht (Nadler, 

1999;; Huizing, 2002). Ook bij kwaliteitscirkels en de sociotechnische taakgroepen is dat 

hett geval (Van Klaveren, 1989). Mensen, groepen en de organisatie worden gezien als 

eenn (deel van een) machine, die opnieuw afgesteld moet worden en voorzien van 

nieuwee onderdelen weer verder kan met het werk - maar nu efficiënter (In 't Veld, 

1989)) of humaner (De Sitter, 1989). Dat kan in het eerste geval leiden tot maatregelen 

waarinn weinig rekening wordt gehouden met humane aspecten van de arbeid of in het 

tweedee geval tot patriarchale opvattingen van de veranderaar over 'humaniteit' die niet 

altijdd op dezelfde wijze door de cliëntorganisatie worden gedeeld. We gebruiken 

hiervoorr de metafoor van de Machine. 

Inn de variant van de organisatieontwikkeling wordt vaak gezocht naar een verandering 

vann sociale verhoudingen en organische structuren Van teams wordt gevraagd zich 

bewustt te worden van de diversiteit aan 'rollen', men onderwerpt ingeslopen 'routines' 

aann onderzoek en tracht tot 'eerste orde' en 'tweede orde verbeteringen' te komen. 

Teamss worden, naast hun kwaliteit als productie-eenheid, ook benaderd als 

'sociologischee entiteiten'. Men heeft met andere woorden oog voor groepsdynamische 

processen,, zoals rollen, conflicten, besluitvormings- en probleemoplossingsproblematie-
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ken.. Men ziet organisaties als netwerken van groepen waartussen wederzijdse 

afhankelijkhedenn bestaan (Cummings & Worley, 2001). Deze 'relaties' kunnen 

hiërarchischh zijn, maar evengoed instrumenteel (men heeft eikaars 'output' nodig voor 

dee eigen 'input'), kunnen 'onderhandelingsrelaties' zijn (omdat men schaarse goederen 

zoalss geld, tijd en capaciteit moet verdelen) of 'sociaal-emotioneel' omdat men affectief 

mett elkaar verbonden is (Mastenbroek, 1992). De metafoor hiervoor is het Organisme. 

Deconstructie:: Het nadeel van de ontwikkelingsbenadering is dat door de nadruk op 

participatievee veranderingen en focus op de verandering van organische en sociale 

processen,, de veranderingen langzamer en minder beheersbaar verlopen dan 

'mechanische'' veranderingen. Ook is het moeilijker om dit type processen te 

consolideren,, waardoor het gevaar ontstaat van terugval in oude patronen. De 

verondersteldee kwaliteit van deze interventies (zoals betere probleemanalyses in 

groepen)) wordt lang niet altijd gerealiseerd. Als het gaat om het wegnemen van 

structurelee oorzaken van moeizame sociale processen (zoals conflicten in organisaties), 

zijnn 'structuurinterventies' soms sneller, minder ingrijpend op het persoonlijke niveau 

enn effectiever. Daarnaast wordt het werken in teams geïdealiseerd (Kapteyn, 1992), en 

inn de praktijk wordt soms weinig onderkend dat teams ook beperkend (fanis, 1985), 

struikelendd (Bettenhausen & Murningham, 1985) en conflictueus kunnen zijn (Van de 

Vliert,, 1992) en dat getroebleerde sociale verhoudingen zowel de effectiviteit van als het 

socialee klimaat in teams kunnen verstoren (Prein, 1992). 

6.5.3.6.5.3. Cultuur 
Hett derde systeemperspectief is de cultuur. Ook hier kunnen we een ontwerp- en 

ontwikkelingsaanpakk onderscheiden. Met de metafoor van de 'ui' kan worden gezegd 

datt een cultuur is opgebouwd uit lagen of schillen. Naarmate diepere lagen van de 

cultuurr in het veranderingsproces worden betrokken zal de werkwijze verschuiven van 

ontwerp-- naar ontwikkelingsbenadering. 

Dee buitenste lagen van de cultuur zijn eenvoudig waarneembaar. Dat zijn bijvoorbeeld 

symbolen,, de inrichting van een organisatie, de verhalen die de ronde doen. Deze laag 

vann de cultuur is gemakkelijk te wijzigen door bijvoorbeeld communicatie- en reclame-

campagness (Scott, 1994). Er wordt een 'gap' tussen de 'gewenste' en 'huidige cultuur' 

vastgesteldd en vaste stappen geven aan hoe men de nieuwe cultuur gaat 'implementeren' 

(ontwerpbenadering).. Men verandert bijvoorbeeld logo's of communiceert de gewenste 

cultuurr door posters of nieuwe mission statements. 

Deconstructie:: Hoewel de informatieoverdracht door zulke 'symboolwijzigingen' of 

veranderingg van 'artefacten' door de organisatie vaak eenzijdig en patriarchaal (schools) 

wordtt toegepast (Van den Nieuwenhof, 1996), is het onjuist om er badinerend over te 

doenn (Scott, 1994). Mits op de juiste wijze toegepast kan daar voldoende werking 
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vanuitt gaan. Anderzijds kunnen door de 'PR' ook verwachtingen worden gewekt die 

menn geheel niet kan waarmaken (Zeithaml & Bitner, 1996). Daarnaast kan de 

benaderingg oppervlakkigheid worden verweten omdat men zich geen inzicht verschaft 

vann het werkingsmechanisme van de cultuur. Vanwege het asymmetrische karakter van 

dee vormingsrelatie gebruiken we hiervoor de metafoor van de School. 

Dee tweede laag van de cultuur is die van de 'officiële waarden' (Schein, 1992). Deze 

waardenn vinden we bijvoorbeeld in het beleid van de organisatie en de doorvertaling in 

diversee programma's en prestatie-indicatoren. Op deze wijze kan de cultuurverandering 

wordenn 'gestuurd' of ontwikkeld (ontwerp/ontwikkeling). Beloningssystemen en 

anderee HRM-instrumenten kunnen het gedrag van organisatieleden in belangrijke mate 

richtenn en de cultuur beïnvloeden (Scott-Morgan, 1995). Dergelijke systemen en 

instrumentenn scharen we onder de ontwerpbenadering. Daarnaast worden 

'dieperliggende'' waarden vooral bepaald door processen van 'socialisatie', 'modelling' en 

'bekrachtigingg door de leiders' (Schein, 1992). Zulke mogelijkheden om de cultuur te 

beïnvloedenn behoren tot de ontwikkelingsbenadering. 

Deconstructie:: De beperkingen van de ontwerpbenadering zijn dat mensen op een 

aantall  wezenlijke aspecten als louter geconditioneerde, passieve en weinig reflectieve en 

oorspronkelijkee wezens worden beschouwd. De verhouding tussen veranderaar en 

mensenn kan worden gekenschetst als een subject-object-verhouding (Guba & Lincoln, 

1989).. Omgekeerd leiden processen van socialisatie, modelling en bekrachtiging in een 

aantall  gevallen niet of niet snel genoeg tot de gewenste resultaten. Modellen of nieuwe 

werkwijzenn worden niet begrepen, als onwerkelijk getypeerd of ronduit afgewezen. 

Verderr kan men zich afvragen tot op welk niveau de bemoeienis van de organisatie met 

dee waarden van het individu mag gaan (Janssen & Steyaert, 2001). Modelling kan in 

bepaaldee gevallen ook worden opgevat als een vorm van indoctrinatie (Hall, 1991). 

Dee derde laag in de cultuur zijn de 'diepst gewortelde waarden'. Kenmerk daarvan is 

datt ze grotendeels onbewust zijn. Het veranderen of alleen al het ter discussie stellen van 

dezee waarden (ook als ze overduidelijk inadequaat zijn) leidt tot grote 'onzekerheid' en 

hevigee 'weerstand'. Niettemin is dit soms nodig om tot verandering te komen. 'Wo Es 

war,, soil Ich werden' luidt het beroemde adagium van Freud. Er zijn voorbeelden van 

'irrationeell  gedrag van leiders', waardoor organisaties aan de rand van de afgrond zijn 

gebrachtt (Janis, 1985). 'Waarden in organisaties' kunnen aanzienlijke belemmeringen 

voorr veranderingen vormen. Interventies zijn erop gericht irrationele onbewuste 

schemataa door bewuste reflectie plaats te laten maken voor meer 'adequate waarden'. 

Verschillendee auteurs wijzen hier op de overeenkomst tussen de 'fantasieën' van leiders 

enn de aard van organisatieculturen (Kets de Vries, 1992, 1996; Diamond, 1993; Gould, 

1993;; Schneider, 1993). Een rigide splitsing tussen denken en doen (beleid en uitvoe-
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ring)ring) is bijvoorbeeld kenmerkend voor een schizoïde organisatie. Een allesbeheersende 

bureaucratiee heeft de kenmerken van een 'dwangmatige organisatie'. Een wervend 

adviesbureauu met een charismatisch leider kan leiden aan de euvelen van een 

'narcistischee organisatie'. De 'ontogenetische' of'psychodynamische' benadering, waarin 

wordtt aangegeven hoe deze disfunctie is ontstaan, biedt mogelijkheden voor 

verandering. . 

Deconstructie:: Nadeel van deze opvatting is dat er niet altijd voldoende 'lijdensdruk' 

(noodzaak,, urgentie) en 'introspectief vermogen* aanwezig is voor zo'n fundamentele 

aanpakk (Sifheos, 1972). Het adresseren van veranderingen op het niveau van de 

identiteitt is voor medewerkers of leidinggevende vaak bedreigend en vaak slechts 

moeizaam,, over een langere periode te realiseren. Het veronderstelt (als remedie) een 

zekerr introspectief vermogen, wat in de meeste gevallen ook als oorzaak van de 

deficiëntee cultuur kan worden aangemerkt. Bovendien: wat als morele vraag is 

opgeworpenn over de toelaatbaarheid van interventies op waarden, geldt des te meer 

voorr interventies op dit niveau van de identiteit (Janssen & Steyaert, 2001). Wat is het 

criteriumm op grond waarvan waarden mogen worden veranderd? Als metafoor hanteren 

wee de Identiteit. 

6.5.46.5.4 Organisaties als sociale processen 
Behalvee dat men organisaties kan begrijpen vanuit het systeemperspectief, kan men 

organisatiess ook zien als een geheel van sociale processen. We hebben onderscheid 

gemaaktt tussen de ontwerp- en de ontwikkelingsbenadering van communicatie (doel-

enn procesgeoriënteerde communicatie), alsmede tussen ondersteunende (het leveren van 

dee juiste informatie) en instrumentele communicatie (gericht op gedragsverandering). 

Ookk hier gaat de ontwerpbenadering rationeel analytisch te werk. Er wordt een 

'communicatiedoelstelling'' bepaald, de organisatie wordt onderverdeeld in 

'doelgroepen'' en per doelgroep wordt bepaald welke boodschap via welke 'kanalen' het 

meestt effectief kan worden verzonden (Koeleman, 1992; Van Woerkom, 1999). Deze 

werkwijzee wordt zowel toegepast voor de ondersteunende communicatie alsook voor 

hett bereiken van gedragsverandering van de doelgroep. 

Deconstructie:: Er is sprake van effectiviteit in de (verschillende vormen van) 

informatieoverdrachtt zonder dat expliciet is welke criteria men hanteert. Gaat het om 

kosteneffectiviteit,, om overtuigingskracht, om integriteit, om het ontwikkelen van het 

lerendd vermogen, om eigenaarschap? Voor wie is het effectief (voor welke groepen)? 

Enn wie beoordeelt de effectiviteit? Bij instrumentele communicatie heeft de ontwerp-

benaderingg weinig tot geen aandacht voor de dynamiek van sociale processen. 

Oorzaak/gevolg-relatiess worden lineair en mechanistisch weergegeven 

11 1 



DEE TAAL VAN VERANDERING 

Dee ontwikkelingsbenadering richt de aandacht op sociale processen waaronder de 

'informelee communicatie' en 'communicatienetwerken', de 'kwaliteit van de 

communicatie'' in diverse groepsstructuren en 'bottom-up communicatie' zoals 'zoek-

enn werkconferenties' bij de analyse en oplossing van organisatievraagstukken met 

betrokkenen.. Dit zijn voorbeelden van procesgerichte ondersteunende communicatie. 

Bijj  verandering van gedrag (procesgerichte instrumentele communicatie) richt men zich 

bijvoorbeeldd op politiek gedrag in communicatie (zoals 'manipulatie' en 'vechten') en 

socialee processen (zoals 'coalitievorming'). 

Deconstructie:: de wijze waarop men oorzaak-effectrelaties in deze processen 

waarneemtt zijn vaak zeer complex (theoriegedreven), door meerdere factoren bepaald 

enn niet altijd onmiddellijk (voor iedereen) (her-)kenbaar. Daarnaast zijn participatieve 

processenn langzaam, onderhevig aan machtsinvloeden en in sommige gevallen te 

complexx voor betrokkenen om te overzien. 

6.66 Visies op veranderingen 
Opp deze wijze hebben we een integraal model geconstrueerd dat gebruik maakt van 

eenn dubbele ordening van systeemperspectieven. Men kan zowel paradigmata als de 

perspectiefkeuzee problematiseren voor het ene geval. Een integraal organisatorisch 

model,, is echter nog geen dynamisch en ook nog geen contingent veranderingsmodel. 

Inn deze paragraaf willen we komen tot een dynamische invulling van het 

veranderingsmodel.. Dynamiek is enerzijds gericht op het stapsgewijs bereiken van een 

doell  en heeft dus kenmerken van de ontwerpbenadering (6.6.1). Anderzijds verlopen 

veranderingsprocessenn spontaan en zijn ze onderhevig aan diverse krachten en sociale 

dynamiek,, wat spoort met de opvatting van de ontwikkehngsbenadering (6.6.2). De 

combinatiee van beide invalshoeken krijgt zijn uitwerking in opvatting over planned 

changee zoals Lewin die oorspronkelijk formuleerde (6.6.3). We kiezen hier dus voor 

eenn terugkeer naar Lewins opvatting over intentionele veranderingen in een dynamisch 

evenwichtt van krachten (6.6.4). Lewin heeft evenwel nooit de dynamiek van een 

complexx krachtenspel blootgelegd. Een dynamisch procesmodel is erop gericht deze 

complexee interacties tussen een scala van processen te kunnen inventariseren en 

analyserenn (waarna gerichte keuzes voor interventies mogeüjk zijn). Dat zullen wij doen 

inn de vorm van een dialoog (6.8). Daarvoor dienen we echter eerst een model voor 

organisatieveranderingg te construeren dat deze dynamische analyses mogelijk maakt. 

Watt wij verstaan onder 'contingentie' zal vervolgens in paragraaf 6.7 aan de orde 

komen. . 

6.6.16.6.1 Doelgericht veranderen: ontwerp 
Alss het veranderingsproces wordt gezien als een doelgerichte activiteit, betekent dat het 

veranderingsprocess als zodanig niet volledig open is. Er is een ontwerp nodig. 
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Complexee veranderingen vragen om een doel en richting van de verandering, de 

consequentiess voor de organisatie en voor de individuele leden van de organisatie. Het 

iss veelal de taak van het management om deze visie te formuleren en te communiceren. 

Voordeell  van een duidelijke planning en fasering van de verandering is dan dat (sub-) 

doelenn kunnen worden aangereikt voor een stapsgewijze verbetering. Dit concretiseert 

hett inzicht in de richting waarin de verandering zich voltrekt. Ook wordt het hierdoor 

mogelijkk de verschillende onderdelen van de verandering stapsgewijs in verschillende 

afdelingenn of groepen te introduceren en te coördineren en kan men het proces 

toesnijdenn op de vaardigheden, wensen en dergelijke van de organisatieleden. Men kan 

doelmatigg met sociale processen omgaan: momenten (en doelen voor) communicatie, 

discussie,, reflectie en bewustwordingssessies inlassen. Door ontwerpmatig te veranderen 

wordtt sturing van de verandering in stappen mogelijk gemaakt. Tijd is lineair 

(klokkentijd),, en kan onderverdeeld worden in gelijkwaardige componenten (uren, 

dagen). . 

6.6.26.6.2 Open veranderingsproces: ontwikkel 
Aann de andere kant is een veranderingsproces nooit een volledig gesloten proces. Het is 

onmogelijkk om het pad en het einddoel van het veranderingsproces precies te voor-

spellen.. Dat geldt zeker voor complexe en dynamische veranderingen. Er is sprake van 

eenn richting, maar de contouren daarvan kunnen afhankelijk zijn van vele onbekende 

factoren,, onvoorspelbare, spontane (re-)acties van verschillende partijen en onvoorziene 

terugkoppelingenn van onverwacht gerelateerde processen. Veranderingen zijn daarom 

tevenss te beschouwen als processen van ontvouwing. Doelen ontvouwen zich en 

krijgenn betekenis in zoekprocessen zo ontstaat en reële betekenis (Kessels, 1999) en 

commitmentt op dat doel. Een open veranderingsproces biedt de mogelijkheid om 

kleinschaligg te experimenteren met veranderingen (door pilots of proefprojecten), 

waarna,, als zich voldoende kansen op succes voordoen, een grootschaliger traject kan 

wordenn ingezet (Balogun & Hope Hailey, 1999). Tijd is een 'nexus' (Berk, 2001) 

waarinn het heden interacteert met het verleden (het 'actuele verleden', Loewald, 1971). 

Veranderingenn in het hier-en-nu veroorzaken veranderingen in het verleden (zie verder 

paragraaff  6.9.2). 

6.6.36.6.3 'Planned change' 
Eenn veranderingsproces waarin zowel aandacht wordt besteed aan beheersing alsook aan 

hett dynamische procesverloop en spontane veranderingen, lijk t daarmee de 

belangrijkstee bijdrage te kunnen leveren aan het managen van complexe veranderingen. 

Eenn startpunt daarvoor vinden we bij de planned change waarvan Kurt Lewin als de 

grondleggerr wordt beschouwd. In een overzicht van planned change benaderingen 
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constaterenn Burnes (2000) en Senior (1997) dat planned change benaderingen de 

volgendee elementen bevatten: 

-- een aanleiding voor de verandering (historie, noodzaak, beweegreden, context), 

-- een doel of intentie (richting) waarin wordt gewerkt (bekend of diffuus), 

-fasen-fasen waarin het proces verloopt (ordening, stappen, volgorde van acties en activiteiten 

inn de tijd), 

-- analyse en sturing van de verandering (door monitoring, meting, overleg, bijstelling), 

-- communicatie binnen en over de verandering (interactie, betekenisgeving, sociale 

processen)) en 

-- de actieve rol van betrokkenen (actoren, belanghebbenden, partijen) in het verander-

ingsproces. . 

Dee opvatting dat Lewin veranderingsprocessen als gesloten beschouwt en veranderings-

processenn eindigen in een bevroren toestand, is volgens ons niet in zijn werk terug te 

vinden.. Laten we tot de essentie van Lewins theorie terugkeren, namelijk verandering 

inn een dynamisch evenwicht van krachten. 

6.6.46.6.4 Retour naar Lewin 
Dee kern van Lewins denken is dat hij organisaties beschouwt als sociale systemen (als 

eenn evenwicht van krachten) en die weerstand vertonen als dat evenwicht wordt 

verstoord.. Daarmee vermijdt Lewin een gereïficeerde opvatting van organisaties, maar 

onderkentt tevens het belang van 'stollingen' (structuren, afspraken, gewoonten, regels) 

voorr het goed functioneren van een sociaal systeem (organisatie, groep, individu). "I t is 

importantt (to notice, rvdn) that a social standard to be changed does not have the nature 

off  a 'thing' but of a 'process' (Lewin, 1948, p 279).22 Lewin beschouwt het evenwicht 

vann krachten in organisaties niet als een statisch evenwicht, zoals sommigen beweren, 

maarr juist als een dynamisch evenwicht. "I t is clear that by a state of 'no social change' 

wee do not refer to a stationary but to a quasi-stationary equilibrium (...) (idem, p 279). 

Hett duidelijkst komt deze visie naar voren in de door hem ontworpen krachtenveld-

analyse,, waarin tegenwerkende en meewerkende partijen in een veranderingsproces als 

vectorenn (krachten) op het verloop van het veranderingsproces worden beschouwd. Als 

psycholoogg was Lewin ervan doordrongen dat substantiële veranderingen het bestaande 

evenwichtt van deze krachten in een organisatie verstoren, waartegen de krachten in het 

geweerr komen in de vorm van weerstand tegen de verandering (Lewin, 1937, 1941). 

'Sincee we have to assume that the strength of social forces always shows variations, a 

quasi-stationaryy equilibrium presupposes that the forces against raising the standard 

increasee with the amount of raising (...) and the forces against lowering increase (...) 

withh the amount of lowering' (idem, p 280). Verandering is dus op te vatten als een 

veranderingg in de dynamiek van krachten in het systeem. 
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Hett doel van intentionele veranderingen is dat het systeem een nieuw (hoger) 

dynamischh evenwicht bereikt. Om te voorkomen dat organisaties terugvallen in de 

oudee evenwichtstoestand door de werking van oude krachten, stelt Lewin voor 

gewenstee veranderingen te consolideren. 'A change toward a higher level of group 

performancee is frequendy short lived (...) This indicates that it does not suffice to define 

thee objective of a planned change in group performance as the reaching of a different 

level.. Permanency of the new level, or permanency for a desired period, should be 

includedd in die objective' (idem, p 282). Het betreft hier dus niet de consolidatie van 

eenn nieuw statisch evenwicht, maar het blijven beïnvloeden van het spel van 

dynamischee krachten ten gunste van het gewenste, nieuwe, dynamische evenwicht. 

'Sincee any level is determined by a force field, permanency implies that the new force 

fieldfield is made relatively secure against change' (idem, p 280). 

Tenn tweede is belangrijk bij het model van Lewin dat hij de fasen van verandering 

benoemtt in termen van resultaat (een bepaalde toestand). Dit resultaat is het gevolg van 

onderliggendee processen en acties (zie 6.2.2). Het is belangrijk het resultaat (unfreeze) te 

onderscheidenn van de actie of het proces (zoals diagnosticeren of probleemoplossing) 

omdatt het proces niet noodzakelijk hoeft te leiden tot het gewenste resultaat. Een 

diagnosee kan de aanzet tot de 'unfreeze' zijn, maar dat is niet pene het geval. 

Bijvoorbeeldd als de probleemoplossing door belangrijke partijen niet wordt gedeeld. 

Ookk het opbouwen van vertrouwen met het cliëntsysteem is een noodzakelijke, maar 

niett voldoende voorwaarde voor de unfreeze van het systeem. De toestands-

veranderingenn bepalen derhalve de noodzaak, samenhang en chronologie van processen 

enn interventies -en niet omgekeerd. In die zin is het model wel normatief, maar niet 

prescriptief.. Er is voldoende ruimte voor diversiteit aan opvattingen en interventies (zie 

paragraaff  6.2). 

Tenn derde is van belang dat elke fase een ongedefinieerde duur heeft. Het is mogelijk 

datt processen (en groepen) lange tijd in unfreeze fase verkeren, zoals bij struikelende 

groepenn (Bettenhausen & Murningham, 1985) of geheel niet tot 'unfreeze' kunnen 

komen.. De opvatting over de duur van een fase is bovendien niet vooraf gegeven, maar 

paradigmatischh bepaald door het discours van betrokkenen. In complexe en dynamische 

situatiess zijn wij van mening dat de unfreezefase voldoende lang dient te duren om de 

'vereistee complexiteit' te verkrijgen. We zullen hieronder de drie fasen beschrijven en 

kortt toelichten welke processen volgens ons daarin plaatsvinden. 

Unfreeze Unfreeze 
Waarr het allereerst om gaat is dat 'de' organisatie een duidelijke behoefte moet voelen 

aann 'een' verandering. De onderkenning van de noodzaak en urgentie tot verandering 

(bijj  een persoon, een groep, een organisatie) wordt het ontdooien (unfreeze) van het 

systeemm genoemd. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de omzet significant daalt, de 

$ $ $ 
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kwaliteitt van de producten slechter wordt, klanten klagen, door technologische 

ontwikkelingenn bij concurrenten, omdat een actiegroep dwarsligt of omdat een over-

heidd het bedrijf de wacht aanzegt. 'Cues are provided that suggest that past practices are 

noo longer effective' (Nutt, 1992). Voorwaarde is dat deze gegevens en signalen (liefst 

tijdig)) worden waargenomen en door belangrijke partijen in de organisatie als zodanig 

wordenn geïdentificeerd. Voor het 'ontdooien' moet voldoende dissonante data aanwezig 

zijn,, die bij bepaalde mensen of groepen substantiële onlust veroorzaken én moet er een 

psychologischee uitweg bestaan om de situatie onder ogen te zien (Schein, 1992, 2001). 

Datt dit niet altijd het geval is, spreekt vanzelf. Soms verdringt of ontkent men signalen 

doorr bijvoorbeeld het probleem te reduceren tot uitzonderlijke, eenmalige 

omstandigheden.. Signalen worden om psychologische, sociale, culturele, technische of 

politiekee redenen genegeerd (Balogun & Hope Hailey, 1999). 'To break open the shell 

off  complacency and self-righteousness, it is sometimes necessary to bring about 

deliberatelyy an emotional stir-up' (Lewin, 1948, p 282). Maar het kan ook eenvoudiger, 

omdatt niet iedereen in de organisatie in de positie verkeert om zulke signalen waar te 

nemen.. Of omdat aan bepaalde signalen door verschillende groepen in verschillende 

omstandighedenn betekenissen wordt toegekend. 

Veranderkundigee processen die plaatsvinden in de ontdooiingfase zijn: het stellen van 

eenn diagnose (dat wil zeggen het onderzoeken van de aanleiding, historie, context, 

urgentie,, schaal, beweegredenen, rollen en posities van actoren) en het opbouwen van 

eenn werkrelatie van de veranderaar met de cliëntorganisatie (De Caluwé & Vermaak, 

2000).. Van belang is zich te realiseren dat —vanuit dynamisch perspectief- genoemde 

elementenn zoals schaal, urgentie, beweegredenen, actoren en het opbouwen van een 

werkrelatiee geen afzonderlijke processen zijn, maar onderling op elkaar betrekking 

hebbenn en het verandertraject vanaf het prille begin beïnvloeden (Balogun & Hope 

Hailey,, 1999). Procesmatig kan men het resultaat van de unfreeze fase definiëren als 

voldoendee probleemherkenning en draagvlak bij de belangrijkste actoren. Essentieel is 

dee mate van overeenstemming over de (visie op de) probleemdefinitie en het gewenste 

streefbeeld,, inzicht in de aard van de verandering (schaal, diepte, noodzaak, 

complexiteit,, type: zoals 1' en 2*  orde verandering), opvattingen over de relatie met de 

aanleidingg (de historie, de veranderingservaring, de context) over posities van 

betrokkenenn (actoren, krachten, machtsverhoudingen, voor- en tegenstanders, kan en 

will  men het?) en over de vraag of men de verandering haalbaar acht. Inzicht en 

overeenstemmingg is een geleidelijk proces verhelderings- en verdiepingsslagen voor 

complexee vraagstukken. 'It is an attempt to raise understanding, rather than to realise 

absolutee knowledge. (...) a process of critical reflection that helps people think or 

debatee their way out of mind traps (...) or mental models' (Flood, 1999, p 64). Het 

inhou-delijkee resultaat is een probleemanalyse en voorlopige probleemdefinitie in 

kwalitatievee of kwantitatieve termen en een min of meer gedeelde opvatting over het 
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gewenstee streefbeeld. Soms is dat beeld helder en concreet gedefinieerd, soms is het 

diffuuss of zelfs 'messy' (maar men weet meestal wel wat men niet wil) . 'Formulating the 

messs aims to help people get to grips with an organisational mess and thus work out the 

futuree that they are already in if nothing is done about things' (Flood, 1999, p 48). De 

uitgangspuntenn die men nodig acht om de toekomstige situatie te bereiken, kan men 

vasdeggenn in een veranderingsstrategie. Dit kan uitmonden in een gedetailleerde 

beschrijvingg van de aanpak, ingeval van goed beheersbare veranderingsvraagstukken. 

Hett kan een globaler veranderplan zijn in situaties waarin de dynamiek en complexiteit 

hogerr is. Het kan ook een zich geleidelijk ontvouwend concept, idee, leidraad zijn 

(Gergen,, 2001), of wat Guba & Lincoln (1989) treffend een emergent design noemen: een 

ontwerpp dat ontstaat uit handelingen van betrokkenen. Hulpvragen bij planvorming 

zijn:: ondersteunen de acties de doelbereiking, is er een logische volgorde aan te geven, 

zijnn er tegenstrijdige acties, doen meerdere acties gelijktijdig (of langdurig) een beroep 

opp dezelfde (schaarse) hulpmiddelen, zijn er voldoende korte termijn successen gepland, 

watt is de schaal, impact, leverage en timing van verschillende acties? Naarmate een plan 

meerr detaillering toelaat kunnen meer sturingselementen in het interventieplan worden 

opgenomen:: wie zijn bij de uitvoering betrokken, wat zijn de tussenresultaten, wat is de 

benodigdee doorlooptijd, wat is het benodigde budget, wat zijn kritische randvoor-

waardenn en hoe wordt de communicatie geregeld? In andere gevallen kunnen bepaalde 

vuistregelss behulpzaam zijn (zie paragraaf 6.7.2). Zo zijn sommige doelen met bepaalde 

middelenn niet bereikbaar (en met andere wel) en kan een bekende aanpak vaak rekenen 

opp meer erkenning in de organisatie (De Caluwé & Vermaak, 2000). Een andere 

vuistregell  is dat ingrijpende veranderingen (zoals veranderingen in de identiteit van de 

organisatie)) tot meer weerstand leiden en de complexiteit van het veranderingsproces 

verhoogt.. Maar dit zijn geen wetten van Meden en Perzen. Het afstemmen van de stijl 

vann verandering op herkenning in de organisatie heeft als voordeel dat men gebruik 

maaktt van aanwezige ervaring en cognitieve kaders. Nadeel is dat het kan leiden tot 

'meerr van hetzelfde aanpakken' die in het verleden niet hebben gewerkt. Het is dus in 

allee gevallen raadzaam deze vuistregels per situatie te valideren (zie ook 6.7.3). 

Change/move Change/move 
Dee volgende fase in het veranderingsproces is een wijziging van de situatie (change of 

move).. In deze stap wordt de veranderingsrichting verder gepreciseerd en vaak een 

groteree groep betrokken bij het veranderingsproces. In deze fase gaat het om de 

invoeringg van tal van zaken, zoals nieuwe procedures, technieken, ontwikkeling van 

vaardigheden,, opleiding van het management, ontwikkeling van nieuwe normen, maar 

ookk om nadere diagnosticering, het zoeken naar aanvullende informatie, verdere 

detailleringg van plannen, nadere bewustwording en betekenisgeving, etc. In de 

ontwerpbenaderingg is de formele organisatie het object van verandering en worden de 
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veranderingenn top-down gestuurd. Procedures worden ontwikkeld en de medewerkers 

krijgenn in opleidingen de 'vereiste' separate vaardigheden aangeboden. In de 

ontwikkelingsbenaderingg verlopen veranderdingen als gevolg van verschuivingen in 

socialee processen: coalities worden gevormd, proeftuinen geopend, zoek- en werk-

conferentiess georganiseerd, et cetera. Verspreiding, bewustwording, ontwikkeling, 

beproeving,, beoordeling en internalisatie zijn hier de kernactiviteiten. Dat verlegt het 

accentt van veranderingsmanagement van sturing op voorshands bekende variabelen, 

naarr het zorgvuldig en onbevooroordeeld waarnemen en interpreteren van 

consequentiess van bewust gepleegde interventies, spontane processen en hun onderlinge 

interactiee in de praktijk (Homan, 2001). Het managen van complexe en dynamische 

veranderingenn is naast planning en sturing vooral ook een gezamenlijk experimenteer-

enn leerproces. 'The knowledge and understanding gained from this exchange of views 

andd perceptions of the issues often result in a redefinition of the situation and of the 

problem.. This in turn demands new action planning, if the outcome is to be followed 

up,, fed back en evaluated. From this fact finding process, hypotheses are framed, and 

thee line of action decided upon, implemented and evaluated. All this happens in the 

groupp and with the consent of every member' (Burnes, 2000, p 269). 

Freeze Freeze 

Veranderingenn die 'geslaagd' zijn kan men consolideren (freeze). In de ontwerp-

benaderingg worden procedures geformaliseerd, prestatie-indicatoren ingesteld, controle-

mechanismenn ingevoerd, gewenste gedragingen beloond, et cetera. Op deze manier 

wordtt de beoogde verandering opgenomen in de organisatie, althans in het systeem dat 

gedragingenn beïnvloedt. De verschillende deelprocessen van het totale veranderings-

process komen echter nooit tegelijkertijd over de finish en nog lang na de 'consolidatie' 

zullenn de gedragingen systematisch bekrachtigd moeten worden. Deze 'fase' wordt ook 

well  de integratiefase genoemd (Burnes, 2000) of de institutionalisering van de verander-

ingg (Cumrnings & Worley, 2001). 

Inn de ontwikkelingsbenadering gaat het veelal om verandering van sociale processen, 

waardepatronenn of de cultuur van de organisatie. Dit betreft het stabiliseren en het 

door-ontwikkelenn van vaardigheden en inzichten die de gewenste verandering 

ondersteunen.. In de meeste gevallen gaat het hier niet om het formaliseren van 

gewenstee verandering X op tijdstip Y, maar om een continue ontwikkeling in de 

richtingrichting van bijvoorbeeld meer klantgerichtheid, flexibiliteit, motivatie, 

innovatievermogen,, enzovoort. Deze fase wordt niettemin door ons 'freeze' genoemd, 

omdatt ook in zulke open-einde processen behoefte aan bestendiging bestaat. Kotter 

(2000)) noemt als een van de belangrijkste fouten in veranderingsprocessen dat 

verandermanagerss te snel victorie kraaien en bestendiging van de verandering niet als 

eenn expliciete taak opvatten. Daarbij bestaat het gevaar dat nieuw ingevoerde structuren 
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off  ontwikkelde gedragingen om zeep worden geholpen door conservatieve krachten." 

'Thee task is not finished when the goal has been achieved. Left to themselves, oil and 

waterr wil l separate again' (Simon, 1976, p 338). 

6.7.. Dynamisch en contingent model voor integrale 
organisatieverandering g 
Hoee verschillend men ook tegen veranderingen moge aankijken, over één ding zijn de 

meestee auteurs het eens: veranderingen verlopen altijd als een bepaald 

toestandsveranderingg in de tijd. Volgens Zijderveld (1998) is 'geen verandering mogelijk 

zonderr 'duur' en geen 'duur denkbaar zonder verandering'." Als ergens op een plaats 

geenn veranderingen hebben plaatsgevonden, zeggen we dat 'de tijd er heeft stilgestaan'. 

Naarr onze mening is in de 'toestandsverandering' in de 'tijd' een globaal patroon 

herkenbaarr van unfreeze, change en freeze, zoals we hierboven hebben beschreven. 

Belangrijkk is nog eens er op te wijzen dat ook de waarneming van de toestands-

veranderingg gebaseerd is op subjectieve percepties en paradigmatisch zijn bepaald. 

6.7.16.7.1 Dynamisch model voor integrale organisatieverandering 
Koppelenn we deze visie op verandering aan de visie die we hebben ontwikkeld op 

organisatiee als integratie van 'systeem' en 'gedrag' en de twee paradigmata die zowel het 

denkenn over veranderingen alsook het denken over organisaties beïnvloeden dan 

ontstaatt het volgende dynamische model voor integrale organisatieverandering (6.7.1). 

FaseFase van verandering 

Paradigma Paradigma 

Ontwerp p 

Ontwikkeling g 

Systeem-Systeem-

perspectief perspectief 

Strategie e 

Organisatie e 

Cultuur r 

Strategie e 

Organisatie e 

Unfreeze Unfreeze 

Cultuur r 

1 1 

Change/Move Change/Move Freeze Freeze 

TabelTabel  6.7.1 Dynamisch model voor integrale organisatieverandering 
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Fasee van Veranderin g 
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Unfreeze Unfreeze 

Strategischee planning 
Positionering g 
Doelenn en 
sturingsmechanismen n 
Shareholders Shareholders 
(buitenn naar binnen) 
Optimaliseren n 
-Processen n 
-Structuren n 
-Systemen n 

HRM-- beleid 
(beloning,, opleiding, 
wervingg en selectie, etc) 
Veranderingsbereidheid d 
Formelee communicatie 

Visieontwikkeling g 
Strategieontwikkeling g 
Kerncompetenties s 
(inconsistenties,, bevragen, 
uitdagen) ) 
Doelenn vermijden 
Werkconferenties s 
Vuilnisbakmodel l 
(binnenn naar buiten) 
Spelers/stakeholders: Spelers/stakeholders: 
-- supporters/champions 
-coalities/belangen n 
-- powerstructure 

Patrooninzichtt in onder 
andere: : 
-- stijl 
-- waarden 
-- sociale relaties weerstand 
TheoriesTheories in use 
BoundedBounded rationality 

Change/Move Change/Move 

Programma's// projecten 
Uitvoeringg in de lijn 

Implementaties s 
detaillering: : 
-- Procesinrichting 
-Taakontwerp,, coördinatie, 
verbindingsmiddelen n 

-Systeeminrichting g 
HRM-programma'ss & -
systemen n 
Managementt van symbolen. 
rituelen,, artefacten. 
Formelee communicatie 
kanalen,, Taak- en 
beleidsinformatie e 
Wegnemenn van weerstand 
(overtuigen,, uitleg, etc) 
EmergentEmergent strategy 
Begripsvormingcyclii en 
Sensemaking Sensemaking 
Faciliterenn & ondersteunen 
Veranderingg (proeftuinen) 
Continuerenn dissipatieve 
toestanden n 

Netwerken n 
Parallellee structuren 
Zelforganiserendee groepen 
Coalitievorming g 
Coöptatiee / onderhandeling 
/ruil l 
Rolontwikkeling; ; 
Teambuilding; ; 
Probleemoplossings--
groepenn en werkings
trajecten n 

Kwaliteitt sociale processen 
(besluitvorming, , 
onderhandeling, , 
conflicthantering g 
vertrouwen,, openheid) 
Doorwerkenn van routines, , 
waarden,, assumpties en 
weerstandd (2 slag leren) 
Continuerenn dissipatieve 
toestand d 

Freeze Freeze 

Doelbereiking g 
Control Control 
Bijstellen n 
Strategie e 

Formaliseren n 
Control Control 
Bijstellen n 

Formaliseren n 
Control Control 
Bijstellen n 

Verinnerlijking g 
Formaliserenn van 
commitment commitment 

Bekrachtigen n 
nieuww sociaal evenwicht 
(hogerr niveau) 

Dieperr inzicht 
{becoming) {becoming) 
Loslaten n 

TabelTabel  6.7.2 Integraal model als sensitizing device 
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Ditt model kan vervolgens worden 'geladen' met inzichten die van toepassing zijn op 

hett veranderingsproces. Het model dient als een 'sensitizing device' voor de deelnemers 

vann het veranderingsteam om vraagstukken vanuit meerdere perspectieven te benaderen 

enn verschillen in posities te kunnen benutten. In hoofdstuk twee tot en met vijf is 

daarvoorr grondwerk verricht. Laden we het model met de inzichten die zijn opgedaan 

uitt de literatuurstudie dan ontstaat globaal het volgende beeld, (zie tabel 6.7.2). Daarin 

zijnn diverse theorieën, concepten, heuristieken en perspectieven opgenomen, die per 

fasee van verandering bruikbaar zouden kunnen zijn. Wellicht is het niet overbodig op te 

merkenn dat deze weergave geen volledige is, en dat ook de organisatiegebonden kennis 

vann de deelnemers aan het veranderingsproces in dit model een plaats dient te krijgen 

(ziee figuur 6.7.2). Daarop komen we later nog terug. 

Eenn dynamisch model voor organisatieverandering maakt een weergave mogelijk van 

dee verandering in de tijd, maar daarmee hoeft het procesverloop niet lineair te zijn. 

Menn kan zich de noodzaak van verandering bewust worden (unfreeze) en tot acties 

overgaann (change), om zich tijdens de uitvoering te realiseren dat de 

veranderingsnoodzaakk meer aspecten omvat dan aanvankelijk werd gedacht (unfreeze). 

Veell  modellen van psychologische groei zijn bijvoorbeeld op die gedachte gebaseerd. 

Daarr wordt bijvoorbeeld gesproken over regressie naar en fixaties in bepaalde 

ontwikkelingsstadiaa (zie: Freud, Piaget, e.a.). Bewustwording van een noodzaak of een 

oorzaakk van verandering bestaat volgens deze theorieën bij de gratie van een goed 

begripp (acceptatie) van het verleden. 

Daarnaastt vormen veranderingen complexe onderlinge interacties (met diverse 

feedbackloops).. In 'het' veranderingsproces kunnen verschillende subprocessen worden 

onderscheiden,, gericht op verschillende onderwerpen of zich afspelend op verschillende 

niveauss in de organisatie. Subprocessen kunnen elkaar ondersteunen of tegenwerken, 

waardoorr versnellingen en vertragingen ontstaan. Ook dit is een belangrijk aspect van 

dynamiek.. 'One key insight into complexity is that dynamic behaviour is capable of 

producingg unexpected variety and novelty through spontaneous self-organisation. This 

iss where a complex of variables interrelates with multiple feedback, which 

spontaneouslyy creates new order' (Flood, 1999, p 86). Deze versnellingen en 

vertragingenn kunnen spontaan optreden door invloeden van binnen- en buitenaf, maar 

kunnenn (tot op zekere hoogte) ook in het veranderingsontwerp worden gemanaged. 

Hett managen bestaat dan uit het verkrijgen van inzicht in patronen in het 

ontvouwingprocess (Gergen, 2001). 

Inn sommige gevallen is de dialoog tussen veranderaars erop gericht patronen in deze 

dynamiekk te herkennen en betekenis te geven. We onderscheiden in deze studie 

zogenaamdee eenvoudige en complexe dynamische dialogen (zie paragraaf 6.8). In deze 

paragraaff  is de basis gelegd voor zo'n dialoog in de vorm van een dynamisch model 

m m 
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voorr integrale organisatieverandering. Laten we nu eerst insteken op de vraag waarom 

hett model contingent zou zijn? 

6.7.26.7.2 Grove contingentie: algemene logica in veranderingsprocessen 
Veranderingsprocessenn zijn afhankelijk van en beïnvloeden de context waarin ze 

wordenn uitgevoerd. Indien rekenschap van deze context wordt gegeven bij de 

vormgevingg van de veranderingsstrategie, spreken we van een contingente benadering. 

Wee onder-scheiden in deze studie een grove contingente benadering en wat wij 

noemenn een 'subtiel contingente' benadering. De grove contingente benadering bestaat 

uitt algemene, gegeneraliseerde uitspraken (algoritmen en heuristieken) over de 

consequentiess van contingente variabelen op de inrichting van het veranderingsproces. 

Wee zullen in deze paragraaf een aantal van deze variabelen bespreken, zonder daarbij 

volledigg te willen zijn. Subtiele congruentie is het proces (van deelnemers aan de 

verandering)) om tot specifieke handelingskennis te komen. Daarop zullen we in 

paragraaff  6.7.3 ingaan. Variabelen die worden gebruikt voor een grove contingente 

veranderkundigee redenering kunnen worden samengevat onder: 

-- context (externe omstandigheden) 

-- interne omstandigheden 

-- rol van het management 

-- rol van de adviseur 

Context Context 
Omstandighedenn buiten de organisatie, kunnen van grote invloed zijn op de 

veranderingsdoelenn en de veranderingsstrategie. Als de toekomst voorspelbaar is, het 

verandervraagstukk relatief eenvoudig en het probleem bekend (omdat men er eerder 

ervaringg mee heeft opgedaan), dan is de ontwerpbenadering vaak een geschiktere 

aanpakk dan de ontwikkelingsbenadering. Men beschikt immers over een bewezen 

oplossingstechnologiee (zie: Kor, 1996; Gevers en Zijlstra, 1998, e.a.). Als de toekomst 

onzekerr is en we van doen hebben met een complex, onbekend en nieuw vraagstuk, 

dann is de ontwikkelingsbenadering meer geëigend (Bennis, 2000; Boonstra, 1992). Men 

zoektt tastend zijn weg, en vindt daarin stapje voor stapje de contouren van een 

oplossingsrichting. . 

Eenn zelfde redenering wordt toegepast bij situaties die tamelijk stabiel zijn, wanneer er 

relatieff  weinig tijd is om de verandering door te voeren, de verandering grote omvang 

(schaal)) of impact (scope) heeft op de organisatie en/of wanneer er sprake is van risico's 

diee niet zomaar gedelegeerd kunnen worden. In deze gevallen wordt eerder gebruik 

gemaaktt van de ontwerp-, dan van de ontwikkelingsbenadering. Als bijvoorbeeld tijd 

eenn knelpunt vormt, omdat regelgeving voor bepaalde datum ingevoerd moet zijn, de 

marktt op een vaststaand tijdstip liberaliseert, of men in de huidige omstandigheden zeer 
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snell  marktaandeel verliest, dan is uitgebreid over het probleem delibereren wellicht wel 

wenselijk,, maar geen haalbare kaart (Otto, 2000). Er moeten dan knopen worden 

doorgehakt.. Men kiest in zulke omstandigheden voor centrale en directieve sturing 

(Mintzberg,, 1992). 'The capital requirements for these initiatives are simply too big and 

thee implication too profound for lower-level managers to make the decisions. And the 

incrementall  change decisions lower-level managers can make are simply not enough 

anymore.. Moreover, in many change situations, leaders do not have the time it takes to 

buildd consensus through participation. Speed is of the essence, and is faster for one-

personn -the leader- to make the decisions and for others to implement them' (Beer & 

Nohria,, 2000, p 7). 

Inn tegenovergestelde omstandigheden kan men dus voor een ontwikkelingsbenadering 

kiezen.. Dat is het geval wanneer de omstandigheden zich onduidelijk en labiel 

ontwikkelen,, draagvlak in de organisatie voor de verandering nodig is en de impact van 

dee verandering gekoppeld is aan degenen die de verandering moeten uitvoeren, of 

wanneerr de verandering vooral een sociaal-politiek karakter heeft (en niet een 

technisch-economisch)) en ruim voldoende tijd en mogelijkheden zijn om participatief 

vormgegevenn veranderingsprocessen te organiseren, of, zoals in bovenstaande geval, 

inspraakk een wettelijke verplichting is. Verder is de mate van vereiste sturing op de 

onderlingee samenhang van de diverse onderliggende veranderingsprocessen een 

variabele.. Anders gezegd: als centrale coördinatie wenselijk (nodig) en mogelijk is, moet 

menn het niet nalaten. Als het niet wenselijk is, of niet mogelijk, en men onderneemt 

tochh pogingen, dan tracht men te coördineren tegen beter weten in. Coördinatie kan 

niett wenselijk zijn, omdat het de vrijheidsgraden in het ontwikkelingsproces te veel 

belemmertt of omdat het de vorming van het draagvlak dat noodzakelijk is voor het 

veranderingsprocess te veel in de weg staat. 

Eenn andere factor die hierin meespeelt is de mate waarin de organisatieverandering 

wordtt geregeerd door interne of externe machtsfactoren. Dat kunnen aandeelhouders 

zijn,, vakbonden, de politiek (2' Kamer, Minister, GS, B&W) in een ambtelijke 

organisatie,, het moederbedrijf of de RvB in private organisaties. 'In reality, many 

organizationss are constrained in what they can undertake by their relationship with 

otherr institutions' (Balogun & Hope Hailey, 1999, p 92). Intern wordt de verandering 

bepaaldd door de opdracht en 'bandbreedte die de opdrachtgever meegeeft' aan het 

process (Wierdsma, 1999). 
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Ontwerpbenaderin g g Ontwikkelingsbenaderin g g 

>> Toekomst zeker 

ii Eenvoudig vraagstuk 

ii Eerdere ervaring 

•• Stabiele omstandigheden 

.. Probleem bekend 

ii Technisch-economisch vraagstuk 

.. Integraal veranderen 

.. Weinig tijd 

.. Grote invloed 

.. Gedetailleerde planning nodig 

ii Centrale sturing gewenst 

.. Directieve sturing: 

.. Deskundigheid aanwezig 

.. Participatie geen wettelijke plicht 

•• Onzekere toekomst 

•• Complex vraagstuk 

•• Nieuw vraagstuk 

•• Labiele omstandigheden 

•• Probleem onbekend 

•• Sociaal-politiek draagvlak 

•• Proeftuinen mogelijk 

•• Ruime tijd 

•• Geringe reikwijdte 

•• Flexibele planning mogelijk 

 Delegatie 

•• Participatie: 

•• Weinig knowhow aanwezig 

•• Wettelijke plicht 

TabelTabel  6.7.3 Omstandigheden die de veranderingsstrategie kunnen beïnvloeden 

InterneInterne variabelen (binnen de organisatie) 

Hierbovenn staat al een aantal interne variabelen genoemd die aan externe variabelen zijn 

gerelateerd.. Daarnaast zijn er variabelen die louter intern zijn, zoals beschikbare 

middelenn (geld, tijd, menskracht), de rol van het management (zie hieronder), macht en 

hett psychologische contract dat bestaat tussen organisatie en medewerkers. Organisaties 

diee voor een ontwikkelingsbenadering kiezen, hebben vaak een sterker psychologisch 

contractt met medewerkers opgebouwd (Beer & Nohria, 2000). Men wil voortbouwen 

opp krachten die de levensvatbaarheid van de organisatie hebben gerealiseerd (Beer, 

1979).. Dit vergt een oog voor 'het beste wat er is' (Cooperrider & Srivasta, 1987; 

Barrett & Srivasta, 1991). Elk systeem dat leeft, bezit levensvatbare krachten en het is de 

moeitee waard om, ondanks de vele problemen, te analyseren wat de krachten zijn die 

dee levensvatbaarheid hebben gerealiseerd. Bij de ontwikkeling van de organisatie is van 

belangg dat deze resources intact worden gelaten en dat daarop wordt voortgebouwd 

(Wierdsma,, 1999). Dat kunnen materiële resources zijn, maar ook immateriële 

resourcess zoals de 'tacit knowlegde' van bepaalde functiegroepen, de 'teamspirit'. 'It is 

importantt that all resources that contribute to an organization's competitive advantage 

aree retained during the change process, but it is particularly important that the change 

processs does not lead to the loss of the resources that are unique and difficult to imitate' 

(Balogunn & Hope Hailey, 1999, p 71). 

Galbraithh en Cohen stellen daar tegenover dat 'fundamentele' strategische 

veranderingenn alleen door (hiërarchische) macht bereikt kunnen worden. De 
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veranderingg van bijvoorbeeld een functionele organisatie naar een marktgeoriënteerde 

organisatiee vereist een wisseling van de macht (Galbraith, 2000). Indien het huidige 

personeell  na de reorganisatie niet meer nodig is, kan men een ontwerpbenadering 

hanterenn en met ingrijpende structuurveranderingen beginnen, aldus Cohen (2000). 

Hett nadeel van bottom-up benaderingen is immers dat betrokkenen de situatie niet 

kunnenn overzien en hun eigen bias introduceren: 'bottom-up approaches too often 

reflectt the functional or departmental biases of the groups driving the change. As a 

result,, such groups are often blind to the cross-functional implications of what they are 

proposing'' (Conger, 2000). Ook kan de top-down benadering worden toegepast om 

hevigee weerstand met macht te beslechten. 'Decisive top-down leadership is particularly 

importantt in corporate turnarounds where significant interest groups oppose change' 

(Dunphy,, 2000, p 127). 

Verderr betogen Balogun & Hope Hailey dat veel veranderingsprocessen onvoldoende 

rekeningg houden met 'de beschikbare capaciteit' van de organisatie. 'The research on 

changee is Uttered with examples of organizations which either implemented 

inappropriatee change designs, or attempted change designs that were too sophisticated 

forr the level of change competence (Balogun & Hope Hailey, 1999, p 79). Deze 

aanpakkenn overschrijden de capaciteit van de organisatie. Dit kan gaan om de 

hoeveelheidd geld die voor de verandering is gereserveerd, de beschikbare tijd die 

medewerkerss en managers hebben voor het doorvoeren van veranderingen naast het 

'gewonee dagelijkse werk', maar ook om de vaardigheid (kennis en kunde) van mede-

werkerss en managers om adequaat met veranderingen om te gaan. Als het management 

niett over de vereiste vaardigheden beschikt om veranderingen te plannen, begeleiden, 

communiceren,, medewerkers te motiveren, et cetera, dan kan mogelijk meer effect 

wordenn verwacht van ingrepen in het formele systeem van de organisatie dan van 

ontwikkelingsgerichtee interventies. Omgekeerd, als medewerkers ervaren zijn in het 

omgaann met veranderingen, of de verandering is erop gericht het 

veranderingsvermogenn van de medewerkers te vergroten, en daarvoor zijn voldoende 

tijdtijd  en middelen beschikbaar, dan zijn ontwikkelingsgerichte aanpakken mogelijk meer 

adequaat. . 

Ottoo (2000) wijst verder nog op elementen als het risico van escalatie tussen partijen 

(hoee hoog is de spanning intussen opgelopen?), de aanwezigheid van regels die het 

handelenn kunnen verhelderen, vertragen of blokkeren en de (vorm van) afhankelijkheid 

tussenn spelers. In politiek geleide en bureaucratische organisaties ontstaat vaak een 

stroperigg veranderingsproces vanwege de hoge mate van functionele afhankelijkheid 

tussenn partijen en de grote hoeveelheden regels waaraan gevolg moet worden gegeven. 

Jacobss (1992) noemt dit het 'wachtersyndroom'. Stroperigheid kan mogelijk door-
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brokenn worden door (de slagkracht van) een ontwerpbenadering en zal waarschijnlijk 

alss een sterke hinderfactor fungeren in een ontwikkelingsbenadering. 

DeDe rol van het management en de sponsor 

Ookk het type manager (diens persoonlijkheid) speelt een rol in het vormgeven van het 

veranderingsproces.. Managers die grote reorganisaties doorvoeren, met 

noodgedwongenn ontslagen, distantiëren zich vaker van de organisatie om emotionele en 

praktischee redenen. Emotioneel, omdat het anders te aangrijpend is. Praktisch omdat 

menn vindt dat deze werknemers een deel van het probleem uitmaken. 'Becoming 

disconnectedd from the people makes it easier for top-management increasingly to see 

thee firm as an economic institution only and to ignore its human side and purpose' 

(Beerr & Nohria, 2000, p 11). Maar aan de andere kant blijf t het ressentiment jegens de 

leidingg niet beperkt tot de groep die in een reorganisatie wordt ontslagen. Na een 

traumatischee reorganisatie ziet men bij de overblijvers een lage moraal, sterke interne 

gerichtheid,, risicomijdend gedrag, minder productiviteit en wantrouwen naar het 

management.. Cascio (1993) noemt dit het 'survivor syndrome'. Omgekeerd zijn 

managerss die veranderingen in overleg met en met medewerking van het personeel 

willenn doorvoeren, niet degenen die harde reorganisaties willen en kunnen doorvoeren. 

Volgenss Conger zijn jongere managers niet altijd geschikt om complexe veranderings-

processenn door te voeren. 'Junior-level management may lack the courage needed to set 

andd achieve radical goals (Conger, 2000, p 104). Ze missen de ervaring, kennis, 

politiekee handigheid en toegang tot fondsen. De beschikking van het management over 

machtt en gezag is van belang. Voor het top-down doorvoeren van veranderingen is 

machtt nodig. Men moet zelfstandig kunnen besluiten over grote financiële uitgaven of 

overr de toekomst van het personeel, bestaande regels, voorschriften en dergelijke 

kunnenn doorbreken en anderen (hiërarchisch) kunnen aansturen. Het ontwikkelen van 

veranderingsprocessenn berust eerder op gezag dan op macht. Hier heeft het 

managementt vooral de taak van visieontwikkelaar en facilitator van het 

veranderingsproces. . 

Hett (top-) management kan als sponsor verschillende rollen vervullen in het 

veranderingtrajectt - afhankelijk of zij negatief, positief of neutraal jegens de verandering 

staan-- en zij vragen andersoortige benaderingen. Negatief ingestelde sponsors vervuilen 

eenn rol van 'scepticus' of 'advocaat van de duivel'. Zij stellen gedetailleerde eisen aan het 

plann en de veranderaar. Harde ondervraging wordt gezien als nuttig voor verdere 

aanscherpingg en detaillering. Neutrale sponsors zien kansen en zoeken naar een 

pragmatischee benutting daarvan. Het plan wordt geaccepteerd als het kosteneffectief 

('rationalist')) of politiek effectief ('makelaar') is. Een makelaar zal het plan toetsen, 

aanscherpenn en bijstellen naar de eisen van machtscentra. Positieve sponsors omhelzen 

hett plan als het hun stokpaardje is (de 'uitslover') of vanwege het innovatieve karakter 
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(dee 'visionair'). De uitwerking van het plan is minder op details en meer op de grote lij n 

gericht.. De acceptatie van het plan hangt ervan af of het stokpaardje bewaard blijft , of 

anderenn de visionaire waarde van het plan appreciëren (Nutt, 1992). De vormgeving 

vann bepaalde type veranderingen is dus mede afhankelijk van de bereidheid van de 

sponsorenn om hun 'mentale kaders' te heroverwegen ten behoeve van het 

veranderings-proces.. Daarvoor is het nodig dat sponsoren de problemen te 

onderkennen,, introspectief te zijn, bereid zijn actief mee te werken, nieuwsgierig zijn 

enn bereid zichzelf te begrijpen, bereid zijn tot verandering, exploratie en experimenten, 

reëlee verwachtingen te hebben over het resultaat en bereid zijn om voor de verandering 

enkelee offers te brengen (Sifheos, 1972). 

DeDe rol van de veranderaar 
Nett zo goed als managers paradigmatisch gefixeerd kunnen zijn, kan dat gelden voor 

veranderaars.. Men 'kiest' (al dan niet bewust) voor een bepaalde routine in oplossingen 

omdatt die 'in het verleden hebben gewerkt' en veronderstelt dat deze oplossing ook in 

dee actuele situatie zal werken. Op deze wijze tracht men met onzekerheid om te gaan. 

Omm de complexiteit van veranderingsvraagstukken te reduceren, herformuleren 

sommigee veranderaars probleemsituaties in algemene of bekende termen waarvoor wel 

eenn standaardprogramma aanwezig is. Perrow (1970) noemt dit verschijnsel pigeon 

holing.. Van veranderaars mag worden verwacht dat zij voldoende nieuwsgierig, 

exploratieff  en introspectief zijn en over voldoende methodische flexibiliteit beschikken 

omm deze methodische fixaties te vermijden. Een belangrijke taak van de veranderaar is 

hett uitdragen en verbreden van de mentale kaders van betrokkenen in het 

veranderingsprocess en het absorberen van de gevoelens van onzekerheid en dergelijke 

diee daarmee gepaard gaan (Van den Nieuwenhof, 2002). Zij vervullen in bepaalde 

opzichtenn de functie van een rolmodel wat betreft openheid en omgaan met 

onzekerheidd (Maybey & Mayon-White, 1993). 'One of the first things that the 

memberss of any organization must learn along with their leaders is that the environment 

iss intrinsically a complex system, difficult to predict and analyze. At the same time, one 

mustt be able to believe that efforts to analyze it, to discover one's own mental models, 

andd to test these against discovered reality constitute a valuable process that improves 

one'ss ability to cope. The task of learning leaders is not only to gain their own personal 

insightss along these lines but to help others achieve such insights as well' (Schein, 1992, 

pp 372). 

SamenvattingSamenvatting en enkele conclusies 

Samenvattendd hebben we geconstateerd dat het vormgeven van complexe en 

dynamischee veranderingen vooral processen van co-creatie zijn (van een veranderteam), 
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waarbijj  ook verschillende contingente veranderkundige variabelen zoals de context van 

dee verandering, interne variabelen, de stijl van het management, maar ook het type 

interventiee en de stijl van de veranderaar (om enkele variabelen te noemen) op de 

concretee situatie moeten worden betrokken. Concluderend kunnen we stellen dat 

algemenee contingente richtlijnen gehanteerd kunnen worden in de vormgeving van 

veranderingsprocessen,, zoals de opvatting dat grootschalige veranderingen beter snel en 

top-downn dan incrementeel kunnen verlopen. Anderzijds wordt gewaarschuwd voor 

hett blindelings en deterministisch toepassen van deze contingente regels. Contingente 

regelss zijn 'grondstoffelijk' en dienen te allen tijde te worden getoetst op hun 

toepasbaarheidd in specifieke probleemsituatie. Het zijn eerder aandachtspunten om 

bepaaldee aspecten in het veranderingsproces te problematiseren dan dat het prescriptieve 

regelss zouden zijn (how to do). Daarvoor zijn contingente regels te algemeen wetmatig. 

Watt betekent het bijvoorbeeld dat medewerkers 'betrokken moeten worden bij een 

veranderingsproces'' of dat de leiding een 'visie' op de verandering moet hebben? 

Moetenn dan alle medewerkers betrokken zijn? Welke dan niet en waarom? En wat is 

betrokkenheidd precies? Is kritische betrokkenheid ook betrokkenheid? En als kritische 

betrokkenheidd grenst aan weerstand of zich uit in verzet, is dat dan ook een vorm van 

betrokkenheid? ? 

Tenn tweede leiden contingente heuristieken tot dilemma's in de veranderingsaanpak. 

Datt is bijvoorbeeld het geval indien belangrijke doelgroepen wier kennis in het 

veranderingsprocess behouden moet blijven, tevens degenen zijn die het 

veranderingsprocess blokkeren. Of in het geval dat het topmanagement dat de 

veranderingg moet trekken niet over de vereiste vaardigheden of tijd beschikt. Of in het 

gevall  dat de verandering snel moet worden doorgevoerd, maar tevens draagvlak van 

grotee aantallen medewerkers (die niet gemotiveerd zijn) nodig is en bovendien te 

weinigg budget beschikbaar is. Of in de opvatting dat doelstellingen vooral globaal 

geformu-leerdd dienen te worden (om niet te snel voor één anker te liggen) of juist 

specifiekk omdat ze anders niet motiveren. 

Tenn derde is het aantal contingente regels vaak legio. Het is ondoenlijk om alle 

variabelenn op rationele wijze elkaar te betrekken. Dat zou een overschatting zijn van 

hett cognitieve vermogen van veranderaars en andere betrokkenen (Simon, 1976). Het 

iss zaak gemeenschappelijke keuzes te maken welke relevante factoren in het specifieke 

process aan de orde zijn en hun relatieve gewicht aan het oppervlak te krijgen. In dit 

keuzeprocess spelen subjectieve inschattingen vaak een grotere rol dan zogenaamde 

objectievee factoren (Alblas, 1993). In hoeverre veranderingen 'urgent' of 'noodzakelijk' 

zijn,, wat 'draagvlak' betekent, wie of wat 'coalities' zijn en dergelijke, bestaat vooral 'in 

thee eye of the beholder'. Dit geldt ook voor de betekenis die wordt toegekend aan 

zogenaamdee 'objectieve criteria' zoals het (dalende) winstpercentage of het (afnemende) 

marktaandeell  (Schippers, 1993). Het topmanagement kan vinden dat er sprake is van 
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eenn 'ernstige daling' of een 'substantieel' marktverlies en veranderingen noodzakelijk 

achten,, waar het middenkader heel andere waarden (of betekenis) aan deze cijfers 

toekentt omdat zij bijvoorbeeld geen behoefte aan veranderingen hebben of zij de lasten 

ervann moeten dragen. En in sommige omstandigheden kan zelfs een 'substantieel 

verlies'' nog (relatief) hoopgevend zijn (Kahneman & Tversky, 1982). 

FiguurFiguur  6.7.1 Contingente factoren voor keuze veranderingsstrategie 

Tenn vierde is het goed te beseffen dat genoemde factoren veelal (zeer) dynamisch zijn. 

Datt geldt voor hun 'zelfstandige status' alsook voor de onderlinge wisselwerking. Een 

sceptischee sponsor kan bijvoorbeeld door bepaalde ontwikkelingen veranderen in een 

ijveraarr voor een veranderingstraject. Geld wat niet beschikbaar is, blijkt later wel 

vrijgemaaktt te kunnen worden, de noodzaak voor participatie wordt hoger (lager) 

ingeschatt dan voorzien. Bedreigingen kunnen transformeren in kansen en vice versa. 

Bovendienn oefenen genoemde factoren invloed op elkaar uit. De beleefde urgentie 

houdtt bijvoorbeeld verband met de schaal en impact van de verandering (hoe langer we 

wachten,, hoe erger het wordt) en de beschikbaarheid van middelen (dit kost meer dan 

wee dachten...). Ontwikkelingen in de status van de sponsor beïnvloeden het draagvlak 

voorr verandering. Contingente veranderingsfactoren zijn daarmee geen a-priori tableau 

vivantt van gefixeerde variabelen, maar eerder een voortdurend veranderend en 

variërendd wolkendek wat niet zozeer voorafgaat aan het veranderingsproces, maar er 
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wezenlijkk onderdeel van uitmaakt (figuur 6.7.1) Veranderingen worden niet eenzijdig 

gedetermineerdd door contingente factoren. Keuzen in het veranderingsproces beïn-

vloedenn eveneens de contingente factoren. 

Dee consequentie van deze bezwaren is dat grove contingente regels in de verander-

praktijkk als veranderkundige 'heuristieken' (zoeklichten) in een specifieke situatie 

dienenn te worden gehanteerd. Deze heuristieken kunnen meer of minder toepasbaar 

wordenn geacht door het veranderteam. Van Aken (1994) onderscheidt lichte en zware 

heuristiekenn en hij merkt op dat zware heuristieken zeldzaam zijn in de 

organisatieveranderkunde.. Habermas onderscheidt met dit doel 'waarheid' van 

'juistheid'' en 'waarachtigheid' (Habermas, 1981). Wat 'juist' is, is een subjectief gegeven 

enn ter beoordeling aan het veranderteam. De waarde van heuristieken is naar onze 

meningg niet hun waarheid, maar het gegeven dat ze relevante aspecten van het 

veranderingsprocess blootleggen die het veranderteam kan problematiseren voor het 

specifiekee geval. De taak van het veranderteam is tot situationele afwegingen te komen 

overr de relevantie van de heuristiek in het specifieke geval (n=l). Daarvoor is het nodig 

datt men in een dialoog verschillende werkehjkheidsconstructie onderling relateert 

binnenn de context van het ene geval. De methode om verschillende werkelijkheids-

definitiess te confronteren en te problematiseren om te komen tot subtiele contingentie 

noemenn we productieve spanning. We zullen dit hieronder toelichten en plaatsen 

daarmeee het veranderingstraject opnieuw in een sociaal constructionistisch kader. 

6.7.36.7.3 Subtiele contingentie: heuristieken voor specifieke omstandigheden 
Vanuitt sociaal constructionistisch perspectief is de betrokkenheid van meerdere actoren 

aann het veranderingsproces een noodzaak. 'Volgens het sociaal constructionisme is de 

organisatiee niet alleen te beschouwen als een sociale werkelijkheid, maar met name als 

eenn meerduidige sociale werkelijkheid. Meerduidig wil zeggen dat de verschillende 

actorenn in organisaties, verschillende werkelijkheidsconstructies erop nahouden. 

Actorenn kunnen vanuit verschillende perspectieven handelend, uiteenlopende 

constructiess en interpretaties produceren. Als een interventiemethodologie die variatie 

teniett zou doen, zou een deel van de context en daarmee ook de actoren (als de 

constructeurss ervan) buiten het veranderingsproces gesloten kunnen worden. Een 

interventiemethodologiee die gebaseerd is op het sociaal constructionistisch perspectief 

moett in staat zijn meerdere, zelfs op gespannen voet met elkaar verkerende constructies 

tee interpreteren' (Van Nistelrooij, 1999, p 70). 

Doorr variatie in perspectieven toe te staan, met inbegrip van antagonistische 

perspectieven,, verkrijgt men rijkdom in de probleembenadering. Naast (de meer 

bekende)) aspecten van inclusie van de belangrijkste spelers en 'rijkdom' van 

probleemanalyse,, heeft het benoemen van probleemsituaties in eigen woorden en met 

eigenn perspectieven ook een eigenstandige probleemoplossende (heuristische) waarde. 

l Ü Ü 
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Veell  van deze uitingen bergen namelijk organisatiespecifieke kennis in zich waardoor 

subtielee contingentie kan worden verkregen (i.e. in de specifieke context). Private 

perspectievenn kunnen naast organisatiekundige en veranderkundige algoritmen en 

heuristiekenn een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van een 

veranderingsstrategiee (Gergen Sc Thatchenkery, 2001). Samengevat gaat het bij het 

vormgevenn van organisatieveranderingsprocessen in onze visie dus om drie gelijk-

waardigee soorten kennis: 

-- Organisatiekundige kennis, daarmee bedoelen we het theoretische discours over 

strategie,, organisatie, cultuur en sociale processen. Dit discours kent twee paradigmata 

zoalss we hebben laten zien in de hoofdstukken twee tot en met vijf . 

-- De tweede vorm is veranderkundige kennis: dat wil zeggen het discours over het 

ontwerpenn en ontwikkelen van veranderingen. 

-- De derde vorm van kennis die we onderscheiden is organisatiespecifieke kennis. Dat is 

dee kennis die impliciet of expliciet in de organisatie aanwezig is en waarvan in meerdere 

opzichtenn gebruik moet worden gemaakt bij het vormgeven van unieke complexe en 

dynamischee veranderingen. 

Hett organisatiekundige en veranderkundige discours is uitgebreid besproken in de 

voorafgaandee hoofdstukken en paragrafen. Het belang van (het benutten van) het 

organisatiespecifiekee discours, en met name bij het vormgeven van complexe en 

dynamischee veranderingsprocessen, zal in deze paragraaf aan de orde komen. 

AlgemeneAlgemene en organisatiespecifieke kennis 

Inn het eerste hoofdstuk is aangegeven dat wetenschappelijke kennis noodzakelijk, maar 

niett voldoende is voor het beantwoorden van vragen die uniek, complex en dynamisch 

zijn.. Wetenschappelijke bevindingen worden door ons niet afgewezen, maar door de 

herformuleringg van contextspecifieke observaties (empirie) naar brede generalistische 

uitsprakenn (concepten, theorie), ontstaan vaak te algemene abstracte uitspraken, die in 

onbewerktee vorm weinig directe heuristische waarde hebben voor specifieke, complexe 

enn dynamische vraagstukken (Wierdsma, 1999; Kessels, 1999; Argyris, 2000; Van Aken, 

1994).. Algemene kennis (epistème) vergt in de veranderpraktijk steeds een vertaalslag 

naarr specifieke omstandigheden, zo hebben we in het eerste hoofdstuk betoogd. Wat 

eenn reflective practitioner (Schön, 1983) in dit opzicht onderscheidt van een 

wetenschapper,, is dat de reflective practitioner over het vermogen beschikt abstracte 

(wetenschappelijke)) kennis te valideren en te vertalen naar handelingskennis in 

specifiekee situaties. Essentieel daarbij is de reflectieve vaardigheid van de practitioner om 

bruikbaree perspectieven te selecteren (of simultaan te hanteren), contextspecifieke 

informatiee te genereren (phronèsis) en de praktische consequenties van de handelings-

kenniss (acties, interventies) aan de deze context te relateren (juistheid/bruikbaarheid). 
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Schönn (1983) noemt dit reflection on action en reflection in action. In cognitief 

psychologischee termen kan men zeggen dat een reflective practitioner een metaschema 

hanteertt voor de selectie van potentieel toepasbare perspectieven en contextspecifieke 

heuristiekenn (phronèsis). Het model in deze studie doet in deze dienst als een 

metaschema,, als een sensitizing device. 

Omm tot subtiele contingentie te komen is ten tweede nodig de aanwezige organisatie-

gebondenn kennis te expliciteren en te benutten. Ook hierbij kan het model behulpzaam 

zijnn (zie figuur 6.7.1). Deelnemers kunnen hun organisatiespecifieke observaties, 

ervaring,, kennis, vuistregels rangschikken onder de diverse noemers van het model. De 

metaforenn kunnen bijvoorbeeld als 'organizer' of als 'kapstok' dienen om de kennis en 

ervaringg aan op te hangen. In veel gevallen is organisatiegebonden kennis echter 

impliciet.. Polanyi (1966) noemt deze kennis 'persoonsgebonden kennis'. Het is lastig 

dezee kennis te expliciteren omdat kennis niet alleen cognitief is, maar ook de vorm kan 

hebbenn van emotionele kennis (Young, 1999) of handelingskennis (Weick, 1996, 2000; 

Nonakaa & Takeuchi, 1999; Argyris, 2000). Bekend is de uitspraak van Polanyi: 'Wij 

kunnenn meer weten dan wij kunnen zeggen' (Polanyi, 1966, p 4). Hoewel 

organisatiepecifieke,, impliciete, persoonsgebonden kennis van groot belang is bij het 

vormgevenn van veranderingsprocessen, wordt deze kennis in de praktijk door weinig 

wetenschapperss en veranderaars op waarde geschat (Gergen & Thatchenkery, 2001). 

Eenn probleem is dat expliciete (wetenschappelijke) kennis in een krachtiger taal is gevat 

(Czarniawska,, 1998) en status of macht een rol speelt bij de selectie van het ene of 

anderee wetenschappelijk perspectief (Foucault, 1972; Guba & Lincoln, 1989). 

Persoonsgebondenn kennis is vaak 'pre-verbaal' of 'voorbewust' (Freud, 1984) en kan 

slechtss met enige aandacht en onder de juiste omstandigheden in het bewustzijn 

wordenn opgroepen en, soms tastend en zoekend, worden omgezet in woorden. 

Voorwaardee is dat openheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen bestaan, omdat onze 

psychischee mechanismen de toegang tot de informatie anders onmogelijk maken. 

Daarmeee wordt de fragiliteit van het (dialogische) proces van subtiele contingentie 

benadrukt. . 

Tenn derde moeten organisaties in het veranderingsproces nieuwe kennis creëren. Het 

gaatt niet alleen om het vertalen van wetenschappelijke kennis naar praktische toe-

passingen,, of om het expliciteren van organisatiegebonden, vaak impliciete 

persoonsgebondenn kennis, maar ook om het vinden van neue Kombinationen 

(Schumpeter,, 1951, p 66). Antwoorden op complexe en dynamische vragen zijn niet 

opp voorhand te geven, maar moeten per definitie worden gecreëerd. Volgens Nonaka 

&&  Takeuchi (1999) wordt menselijke kennis gecreëerd door sociale interactie tussen 

persoonsgebondenn en expliciete kennis. Het kenniscreatieproces verloopt een via een 

(vaste)) spiraal die begint met de uitwisseling van persoongebonden kennis, waaruit 
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conceptuelee kennis wordt gedestilleerd, die wordt verbonden met overige kennisvelden 

enn tenslotte operationeel wordt gemaakt (Nonaka & Takeuchi,1999). 

Inn onze opvatting is kenniscreatie een veel chaotischer verlopend proces waarin diverse 

kennisdomeinen,, paradigmata en vormen van impliciete en expliciete kennis in een 

dialoogg of 'hermeneutisch dialectisch proces' worden verweven tot verrijkte 

handelingskenniss (Guba & Lincoln, 1989). Wel zijn wij van mening dat sociale 

interactiess hierin een cruciale rol spelen (paragraaf 6.3), maar met een veel onvoorspel-

baarderr niet-lineaire dynamiek. Volgens Weick (1996) worden in communicatie-

processenn 'puzzling inputs', die meervoudig interpreteerbaar zijn, gezamenlijk afgestemd 

omm tot een eenduidige werkelijkheidsdefinitie te komen. Om het observeerbare 

karakterr van dit afstemmingsproces te benadrukken, noemt Weick dit proces het 

'koppelenn van gedrag'. Het resultaat wordt bepaald door de dynamiek van de interactie. 

'(...)) it is the pattern of interacts, that determines the outcome - not the personal 

qualitiess of individuals' (Weick, 1996, p 35, curs. rvdn). Door het proces van 

wederzijdsee beïnvloeding ontstaan interdependente communicatieve relaties met 
'dubbelee interactie': De actie van de één wordt op specifieke wijze waargenomen en 

leidtt tot een specifieke actie van de ander, die weer op specifieke wijze wordt 

waargenomen,, etc. In deze 'loops' wordt een eigen sociale realiteit geconstrueerd (met 

processenn van 'counteracting' en 'amplification'). Ook ambiguïteit en complexiteit zijn 

geenn a-priori gegeven, maar een gevolg van verschil in interpretatie en interactie. 

Complexiteitt 'ontstaat in de relatie' (Voogt, 1995, p 51). 

FiguurFiguur  6.7.2 Het veranderingsmodel als sensitizing device 

233 3 
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6.7.46.7.4 Samenvatting en kritische reflectie 
Eenn dynamisch model van veranderingsprocessen voegt de dimensie 'tijd' toe aan de 

statischee organisatiekundige perspectieven en maakt het mogelijk de inwerking van een 

actiee op andere processen in het verloop van de verandering zichtbaar te maken. Tijd 

enn interactie van processen zijn belangrijke kenmerken van dynamiek. Daarbij is het 

vann belang zich te realiseren dat tijd verschillende connotaties kan hebben, zoals 'lineaire 

tijd'' in de ontwerpbenadering en 'cirkulaire' en 'transcendente tijd' in de 

ontwikkelings-benadering.. Wat betreft de contingentie hebben we een grove en een 

subtielee vorm van contingentie onderscheiden. Grove contingentie bestaat uit algemene 

organisatie-veranderkundigee heuristieken. Zo vragen urgente en grootschalige 

interventiess in stabiele omstandigheden eerder om een ontwerpbenadering, dan om een 

ontwikkelingsbenadering.. We hebben echter gewaarschuwd voor het blindelings toe-

passenn van deze regels en gepleit voor de problematisering van deze regels bij de 

totstandkomingg van veranderingsprocessen. Grove contingente regels zijn te algemeen, 

onderlingg tegenstrijdig en te veeltallig om stelselmatig op elkaar betrekken. Daarnaast 

zijnn de afzonderlijke contingente variabelen zelf dynamisch (veranderlijk) alsook hun 

onderlingee wisselwerking. Dit alles maakt veranderkundige regels niet onbruikbaar, 

maarr zij dienen eerder als aandachtspunten dan als veranderkundige algoritmen te 

wordenn gehanteerd. 

Subtielee contingentie verlegt de aandacht van de inhoud van contingente heuristieken, 

naarr het proces van totstandkoming van specifieke inzichten en uitgangspunten in een 

specifiekee context (n=l). Ervan uitgaande dat meerdere perspectieven nodig zijn, teams 

dee verandering vormgeven, de context en de mentale modellen van betrokkenen met 

elkaarr verband houden en verandering als een leerproces (en een proces van co-creatie) 

dientt te worden gezien, is het onvoldoende in veranderingsprocessen algemene 

organisatiekundigee en veranderkundige kennis te mobiliseren, maar zal deze kennis 

geïntegreerdd moeten worden met de organisatiespecifieke en persoonsgebonden kennis 

vann betrokkenen in het veranderingsproces. In complexe en dynamische 

omstandighedenn dienen immers voor unieke problemen unieke oplossingen (neue 

Kombinationen)) gevonden te worden. De verweving van kennis betreft niet zozeer een 

process van onderlinge informatie- en kennisoverdracht zoals Nonaka en Takeuchi 

veronderstellen,, maar een dynamische proces van wederzijdse betekenisgeving door 

dubbelee interactie waarmee betrokkenen een eigen sociale realiteit creëren. Het concept 

vann productieve spanning is erop gericht verschillende vormen van kennis in een 

dialoogg op elkaar te betrekken en daarmee de vorming van deze sociale realiteit te 

beïnvloeden. . 
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6.88 Dialoo g en productiev e spannin g 
Dee vormgeving van een veranderingstraject wordt door ons dus opgevat als een 

discursieff  proces waarin diverse heuristieken (wetenschappelijke, persoonsgebonden) 

mett elkaar worden geconfronteerd om hun bruikbaarheid (juistheid) te toetsen in een 

specifiekee context. Om dit proces te faciliteren is een verandermodel ontwikkeld. Dit 

modell  werkt als een sensitizing device en positioneert de diverse perspectieven die 

betrokkenenn hanteren in een organisatieveranderkundig discours. Het is dit discours dat 

wee de 'Taal van Verandering*  noemen (zie verder paragraaf 6.9.2). Door het creëren 

vann productieve spanning in de dialoog binnen of tussen deze perspectieven kan subtiel 

contingentee handelingskennis worden verkregen (zie figuur 6.7.2). We onderscheiden 

hiertoee drie functies van de dialoog, zeven typen dialoog en drie dialoogvormen. 

6.8.16.8.1 Functies van productieve spanning in de dialoog 
Unieke,, complexe en dynamische vraagstellingen vergen een voldoende unieke, 

complexee en dynamische benadering die recht doet aan het ene geval. Opvattingen 

overr hoe dergelijke veranderingen dienen te worden aangepakt kunnen worden verrijkt 

doorr impliciete redeneringen (concepten, heuristieken, etc.) te expliciteren en 

(eventueell  in hun onderlinge samenhang) te toetsen. Naarmate beweringen minder 

makkelijkk onderuit te schoffelen zijn, zal de waarschijnlijkheid van de beweringen 

toenemenn (de bewering is in elk geval niet gefalsificeerd). Dit is de klassieke (logisch) 

positivistischee visie op het verkrijgen van kennis en de functie van de dialoog 

daarbinnenn (zie: Lakatos, 1970). De dialoog is gericht op toetsing en weerlegging van 

beweringen.. Op wat 'waar' is (Habermas, 1981). Daarnaast kan het voorkomen dat 

doorr de uitdaging van de ene bewering door een andere bewering beide opties worden 

afgewezenn ten gunste van een (derde) optie van een hogere orde. In termen van 

probleemanalysee is men tot vervlechting van alternatieven en tot een rijkere benadering 

gekomen.. Dit is het principe van de dialectische ontwikkeling (zie ook: Van de Ven, 

2000).. Tenslotte heeft de dialoog een reflectief-generatieve functie. Het verandermodel 

geeftt ruimte aan meerdere gezichtspunten, maakt onderliggende patronen in het 

veranderdiscourss zichtbaar en ondersteunt het proces van gemeenschappelijke 

betekenisgevingg en handeling. 'Dialogic methods often enable participant to escape the 

limitationss of the realities with which they enter and, working collaboratively, to 

formulatee modes of understanding or action that incorporate multiple inputs' (Gergen & 

Tatchenkery,, 2001, p 161). De laatste twee dialogen zijn gericht op was men 'juist' 

vindtt (in termen van Habermas) of wat wij 'plausibiliteit' willen noemen. 

Behalvee naar functie differentiëren we dialoog verder naar proces en naar inhoud. Het 

dialogischh proces wordt ons inziens bepaald door de vorm van de dialoog zoals de 

socratischee dialoog, psychoanalytische opvattingen over taal en spreken of dialoog in het 
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kaderr van complexiteits- of chaostheorie (paragraaf 6.9). Een dialoog over de inhoud 

kann betrekking hebben op kennisdomeinen, paradigmata, dynamiek, complexiteit en 

veranderingsprocessen.. In het navolgende zullen zeven typen (inhoudelijke) dialogen 

wordenn behandeld. 

6.8.26.8.2 Zeven typen dialoog 
Dee dialoog toetst, zoekt naar synthese en naar plausibiliteit van betekenis. Kenmerkend 

voorr de dialoog is het gezamenlijke exploratieve karakter (Isaacs, 1999), de generatieve 

kwaliteitt (Gergen, 2001) en de reductie van dubbelzinnigheid en gemeenschappelijke 

betekenisvormingg (Weick, 1996). Daarin kunnen zoals gezegd in onze opvatting drie 

kennisbronnenn een rol spelen: organisatiekundige opvattingen, veranderkundige notities 

enn persoonlijke kennis van het cliëntsysteem. 

Mogelijkee onderwerpen van een dialoog in veranderingsprocessen zijn: de aanleiding 

vann de verandering, de diagnose, veranderingsstrategie, interventiekeuzes, maar ook de 

haalbaarheid,, wenselijkheid, verschillen tussen partijen, persoonlijke ervaringen met 

strategieënn en dergelijke. Dialogen kunnen zich richten op het verleden (zoals bij de 

aanleidingg en de diagnose), maar evenzeer op het heden (dialogen tijdens het 

veranderingsproces)) en op de toekomst (zoals dialogen over de veranderingsstrategie, 

hett veranderingsplan en dergelijke), op emoties, op feiten, enzovoort. 

Beperktee denkkaders werken als een belemmering. Om hierin verandering te brengen, 

steltt de dialoog a-priori opvattingen over fundamentele kwesties ter discussie, om 

daarnaa gezamenlijk kennis op te bouwen. Dit is niet zozeer een kwestie van 

kennisoverdracht,, maar een gezamenlijk onderzoek van achterliggende principes van 

gehanteerdee modellen. Is eenmaal een dialoog (samenspraak) verkregen en zijn de 

mentalee modellen op elkaar afgestemd, dan kan dieper collectief inzicht in de situatie 

wordenn verkregen en wordt gemeenschappelijk handelen mogelijk. 

Omm dialogen in een veranderingsproces te kunnen organiseren onderscheiden we zeven 

typenn dialogen. De veronderstelling is dat deze dialogen opklimmend in moeilijkheids-

graadd zijn. 



INTEGRAALL MANAGEMENT VAN UNIEKE, COMPLEXE EN DYNAMISCHE 
VERANDERINGSPROCESSEN N 

Unfreez ee Chang e Freeze 

Strategie Strategie 

a. a. 
55 Organisatie 
«-* * 
c c 
O O 

Cultuur Cultuur 

Strategie Strategie 

O» » 
c c 
"öj j 
j j ii Organisatie 
5 5 

* * 

c c 
O O 

Cultuur Cultuur 

FiguurFiguur 6.8,1 Dialoog binnen een kennisdomein 

TypeType 1: Binnen het kennisdomein 

Eenn eerste type dialoog is die binnen één bepaald kennisdomein. In het geval van 

bijvoorbeeldd de diagnose van een probleemsituatie, kiest men voor de uitwerking van 

éénn perspectief, in het bovenstaande voorbeeld (figuur 6.8.1) het perspectief van de 

organisatiestructuur,, en stelt men zich de vraag wat de problemen zijn die kunnen 

wordenn geconstateerd vanuit het perspectief van dit kennisdomein. Problemen op een 

afdelingg kunnen bijvoorbeeld worden veroorzaakt door overbelasting van de hiërarchie, 

onduidelijkee toegevoegde waarde van bepaalde processen, onduidelijke verdeling van 

taken,, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, het ontbreken van een aantal 

essentiëlee procedures, een veelheid van ondoorzichtige procedures, procedures die niet 

aansluitenn bij de behoefte van medewerkers of bij de actualiteit en dergelijke. 

Enkelee deelnemers aan de dialoog kunnen uiteenzetten waarom zij vinden dat hun 

hypothesenn belangrijk zijn om meegenomen te worden in de probleemdiagnose. 

Anderenn kunnen het belang van deze hypothesen in het kader van de organisatie-

problematiekk betwijfelen of bevragen, maar men dient (in dit type dialoog) binnen het-
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DEE TAAL VAN VERANDERING 

zelfdee kennisdomein te blijven. Een argument kan dan bijvoorbeeld zijn dat het 

herdefiniërenn van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden niet van belang is, in 

eenn professionele organisatie met een sterk informele cultuur, omdat behalve wat betreft 

dee bevoegdheden, toch niemand zich aan zijn functiebeschrijving houdt. Ook niet als 

dezee straks wel 'kloppend' zijn, en dat het daarom beter is om de grootte van de 

afdelingenn te beïnvloeden zodat er meer onderlinge communicatie kan plaatsvinden. 

Dezee vorm van dialoog zal als weinig problematiserend en als praktisch ervaren worden. 

Dee veranderaar zal vooral als expert gezien worden. 
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FiguurFiguur  6.8.2 Dialoog tussen kennisdomeinen 

TypeType 2: Tussen kennisdomeinen 

Bijj  de tweede vorm die we onderscheiden, is de productieve spanning geplot in de 

dialoogg tussen twee kennisdomeinen maar nog steeds binnen één paradigma (figuur 

6.8.2).. Dat kan in hetzelfde voorbeeld een dialoog zijn tussen één partij (persoon, 

groep)) die van mening is dat de afdeling verkleind moet worden om meer communi-

catiee op gang te brengen, en een andere partij die van mening is dat de mede-werkers 

vann de afdeling niet voldoende zijn opgeleid om de gewenste communicatie te laten 

-

"
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plaatsvinden.. De mensen zijn gewend om onder een hiërarchische chef te werken, en 

hebbenn nooit geleerd om met elkaar of op een effectieve wijze problemen op te lossen. 

Hett verkleinen van een afdeling, maakt communicatie gemakkelijker, maar lost niets op 

zolangg een aantal communicatievaardigheden niet verbetert. Daar stelt de andere partij 

inn de discussie tegenover dat 'ergens een begin moet worden gemaakt', en in elk geval 

dee structurele drempel voor goede onderlinge communicatie moet worden weg-

genomen,, omdat anders de mensen terugkeren van een opleiding en dan weer in een 

veell  te grote en onoverzichtelijke groep moeten uitzoeken met wie ze hun 

vraagstukkenn moeten bespreken. De dialoog hoeft niet het karakter van een discussie te 

hebben.. Men kan ook vragen stellen om verheldering van standpunten te verkrijgen. 

Voorbeeldenn zijn: tot welke omvang zou ji j de afdeling willen terugbrengen? Wat is de 

rangee die tot de mogelijkheden behoort? Wat zijn de consequenties voor het 

leiderschap?? Wat bete-kent het voor de taken die men verricht, blijven die hetzelfde, 

wordenn ze ruimer, minder ruim? Wat zijn de effecten daarvan op de cultuur? Wat zijn 

dee kosten van het verkleinen van afdelingen? Deze vorm van dialoog is moeilijker 

vanwegee de ongelijk-soortigheid van analytische kaders die ten opzichte van elkaar niet 

goedd te vergelijken zijn (appels en peren). Er zal begrip zijn voor de andere 

perspectieven,, maar de onzekerheid neemt erdoor toe (wel juist, minder praktisch). De 

veranderaarr zal vooral als beslisser gezien worden in ongelijksoortige vergelijkingen 

(Gubaa & Lincoln, 1989). 
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TypeType 3/4: Tussen paradigmata 

Dee derde en vierde vorm is de dialoog tussen paradigmata, maar binnen één 

kennisdomeinn (3' vorm) of tussen kennisdomeinen (4 vorm) (zie figuur 6.8.3). In de 

bovenstaandee figuur is de spanning getekend tussen de opvatting dat de afdelingen 

verkleindd moeten worden en iemand die van mening is dat het vooral aan 

zelforganiserendd of —zelfsturend vermogen in de cultuur van de organisatie ontbreekt. 

Menn is niet in staat om de juiste prioriteiten in het werk te stellen, niet bestand tegen de 

groeiendee vraag naar complexere producten, stelt zich afwachtend en vermijdend op, is 

niett aanspreekbaar op resultaten en maar vindt wel dat men zich met alle andere zaken 

vann anderen kan en mag bemoeien. Als deze mentaliteit niet ter discussie staat en wordt 

omgevormd,, heeft het geen zin om structurele organisatieveranderingen door te 

voeren. . 
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Gaatt het bij de dialoog tussen kennisgebieden binnen één paradigma om verschil in 

inzichtenn maar met een zelfde paradigmatisch vertrekpunt, bij de dialoog tussen de 

verschillendee paradigmata gaat het vaak om een verschil in stijl en waarden tussen de 

deelnemerss van het veranderingsteam. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat het 

stijlverschill  in de communicatie minder afstandelijk en emotioneler wordt beleefd (zie 

hoofdstukk 3). Dit stelt dus hogere eisen aan het veranderteam in termen van 

empathisch,, vermogen, bereidheid om te luisteren, lerend vermogen en dergelijke (zie 

paragraaff  5.4.6). De dialoog wordt als moeilijker (onoplosbaarder) ervaren: sprekers 

komenn uit andere werelden, hebben moeite met elkaar te verstaan, voelen zich 

verwarderr naarmate men meer probeert de kloof te overbruggen. Weerstand ligt op de 

loer.. De veranderaar zal vooral als procesexpert worden gezien. 

TypeType 5: Eenvoudige dynamische analyse 
Hett vijfde type (eenvoudige dynamische) dialoog heeft een tijddimensie in zich. De 

dynamischee dialoog richt zich op veronderstelde samenhang en causaliteit: welke 

interventiess zijn beïnvloed door of van invloed op andere interventies (zie figuur 6.8.4). 

Stel,, in het bovenstaande geval heeft men besloten om te starten met het ontwerp van 

eenn aantal opleidingsprogramma's voor het organisatieveranderingtraject (A). Vrijwel 

parallell  aan deze activiteit is men gestart met een workshop waarin de afdeling het 

strategischh beleid gezamenlijk onder de loep heeft genomen (B). Op basis van deze 

inzichtenn (uit het opleidingsplan en de strategische sessie) heeft men een voorstel gedaan 

richtingg het management om de taken en verantwoordelijkheden voor een aantal 

processtappenn in het primaire proces anders te regelen. Deze wijziging in 

verantwoordelijkhedenn kan vervolgens worden ondersteund door het 

opleidingsprogrammaa (C->A). Op deze wijze is een eenvoudige (overzichtelijke) 

dynamischee analyse verkregen over de onderlinge samenhang tussen deze elementen 

mett beoogde versterkingen en neutraliserende effecten. Dynamische inzichten zijn 

inzichtelijkerr naarmate ze binnen minder kennisdomeinen en paradigmata plaatsvinden. 

Dee veranderaar zal hier vooral als veranderexpert worden gezien. 



DEE TAAL VAN VERANDERING 

Unfreez ee Chang e Freeze 

Strategie Strategie 

a a 
55 Organisatie 

i i 
c c 
O O 

Cultuur Cultuur 

Strategie Strategie 

_c c 
"3 3 
Tgg Organisatie 

I I 
c c 
O O 

Cultuur Cultuur 

FiguurFiguur  6.8.5 Complexe dynamische dialoog 

TypeType 6: Complexe dynamische analyses 

Hett zesde type dialoog behandelt de complexere dynamiek in het veranderingsproces. 

Hett bouwt voort op de vraag als interventie A en B in een eerder stadium worden 

genomen,, wat daarvan het effect op C is of kan zijn. In sommige gevallen hebben deze 

ingrepenn reeds plaatsgevonden en is bekend tot welke effecten dit heeft geleid. In 

anderee gevallen is er sprake van een toekomstverkenning waarin het veranderteam zich 

bijvoorbeeldd afvraagt of met interventie A en B voldoende basis is gelegd voor het 

uitvoerenn van interventie C. Vervolgens kan men zich bijvoorbeeld afvragen wat de 

variabelenn zijn die vooraf zijn gegaan (aan A, B en C) (hier is dat D) en wat de invloed 

vann het totaal is op toekomstige variabelen (hier E). Het gaat erom in dit type dialoog 

patronenn te leren voorzien ofte leren herkennen. Daarbij kunnen de variabelen en hun 

onderlingee relatie echter aan verandering onderhevig zijn (A wordt tenietgedaan, B 

raaktt versterkt, etc). 

Dee mate van dynamiek kan variëren met het aantal variabelen, de complexiteit van deze 

variabelen,, hun onderlinge wisselwerking en de veranderlijkheid van de variabelen. 

Indienn een groot aantal, complexe en veranderlijke variabelen met veel onderlinge 
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wisselwerkingg in het geding is, zal het veranderingsverloop chaotischer zijn en de 

analyseerbaarheidd en voorspelbaarheid geringer. Het spreekt voor zich dat deze dialoog 

eenn grote mate van ambiguïteit met zich meebrengt en dat de kwaliteit van de 

persoonlijkee inschattingen sterk wisselend kan zijn. De dialoog wordt ons inziens nog 

verderr bemoeilijkt naarmate meerdere kennisgebieden en paradigmata betrokken zijn, 

zoalss in bovenstaande figuur (figuur 6.8.5) is weergegeven. 

Hett managen van zulke veranderingen bestaat uit het verkrijgen van inzicht in patronen 

inn het ontvouwingproces. Men tracht de complexiteit en spontane dynamiek van het 

process te begrijpen door in de chaos regelmatigheden te herkennen. Dat verlegt het 

accentt van veranderingsmanagement van planmatig handelen, naar het zorgvuldig en 

onbevooroordeeldd waarnemen en interpreteren van consequenties van bewuste 

gepleegdee interventies, spontane processen en hun onderlinge interactie in de praktijk. 

Hett managen van complexe en dynamische veranderingen is daarmee vooral een 

leerproces.. De veranderaar zal als één van de deelnemers van het proces worden 

betiteld. . 
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TypeType 7: Dialoog met het onbekende: het lege veld 
Hett zevende en tevens laatste type dialoog dat we onderscheiden is de dialoog met het 

'legee veld' (figuur 6.8.6). Dit is de dialoog met het onbekende of het 'onbewuste' 

(Lacan,, 1966). Het lege veld is het veld dat buiten het cognitieve, praktische en/of 

emotionelee bereik van betrokkenen in het veranderingsproces ligt. Waarover men niet 

inn staat is zich een beeld te vormen, dat (deels) buiten de taal van betrokkenen ligt. Een 

veranderingsteamm heeft bijvoorbeeld gekozen voor 'opleidingen' als oplossing voor een 

cultuurprobleem.. In deze opleidingen dient een aantal werknemers van 'attitude te 

veranderen'.. Deze 'opleidingen' kunnen ongetwijfeld een belangrijke bijdrage leveren 

aann de oplossing van de attitude- of cultuurproblematiek, maar de vraag kan ook 

wordenn gesteld welke interventies men zou kiezen indien voor een ontwikkelings-

benaderingg van het probleem zou worden gekozen? Tot welke interventies en aanpak 

zouu dat kunnen leiden? 

Inn ons voorbeeld kan het team geen antwoord op deze vraag geven (leeg veld) omdat 

menn niet beschikt over parate kennis op dit terrein, omdat men geen affiniteit heeft met 

andersoortigee interventies ('we willen geen 'sensitivity-trainingen') of anderszins. Op dat 

momentt kan een dialoog worden gestart om bijvoorbeeld te verkennen wat (wel) 

passendee mogelijkheden zouden kunnen zijn. Er wordt opnieuw teruggegrepen op de 

uitgangspuntenn van de ontwikkelingsbenadering, en gezocht naar problemen en 

oplossingenn in deze specifieke situatie. In deze dialoog construeert men een (meer) 

gedeeldee visie over 'het attitudeprobleem', worden 'nieuwe' interventies verkend en 

onderzoektt en toetst men de eigen en eikaars referentiekaders. Dialogen met het lege 

veldd komen regelmatig voor bij vragen als: 'Hoe krijg ik een visie die motiveert?' of 

'Hoee kom ik tot zelforganiserende teams? Hoe kan ik de afhankelijkheid van de 

medewerkerss reduceren? (Sterke) weerstand in de vorm van bijvoorbeeld devaluaties, 

splitsing,, rationalisaties kunnen een rol spelen bij dit type dialoog (Van den 

Nieuwenhof,, 2002). De veranderaar zal naarmate weerstand meer speelt, een meer 

faciliterendee respectievelijk meer 'modellerende' en 'therapeutische' rol innemen (Van 

denn Nieuwenhof, 2002). 

6.8.36.8.3 Samenvatting en kritische reflectie 
Inn een dialoog kan men gebruik maken van eikaars ervaring, zienswijze en kennis om 

tott een rijkere en contextgerelateerde benadering van de verandering te komen. 

Dialoogg kan gericht zijn op het bevestigen of falsificeren van uitspraken, op dialectische 

ontwikkelingg of op verdieping en gemeenschappelijke betekenisgeving van 

betrokkenenn in het veranderings-proces (de drie functies van de dialoog). Daarin spelen 

driee vormen van kennis een rol: organisatiekundige kennis, veranderkundige noties en 

organisatie-- en persoonsgebonden heuristieken. Onderwerpen van dialoog zijn 

bijvoorbeeldd de aanleiding van de verandering, de diagnose, veranderingsstrategie, inter-
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ventiekeuzes,, de haalbaarheid, macht, sociale verhoudingen, persoonlijke ervaringen, et 

cetera. . 

Beperktee denkkaders werken belemmerend op de vormgeving van het veranderings-

proces.. Om hierin verandering te brengen, stelt de dialoog a-priori opvattingen over 

fundamentelee kwesties ter discussie, om daarna gezamenlijk handelingskennis op te 

bouwenn voor het ene geval. Daarbij richt de dialoog zich in onze visie op de (de-) 

constructiee van 'de taal van verandering' door middel van productieve spanning. We 

hebbenn zeven typen dialoog onderscheiden, in oplopende moeilijkheidsgraad. Dialogen 

binnenn kennisdomeinen, tussen kennisdomeinen, binnen en tussen paradigmata, 

eenvoudigee en complexe dynamische analyses en de dialoog met het lege veld. De rol 

vann de veranderaar varieert in deze dialogen van inhoudelijke expert tot 

procesbegeleiderr en van buitenstaander tot participant in het veranderings-proces bij 

dynamischee en complexe veranderingsprocessen. 

Eenn van de constateringen in deze studie is dat complexe, dynamische veranderingen 

vormm dienen te krijgen in een team (of teams) van betrokkenen. Deze teams hebben als 

taakk het object van verandering, de context van de verandering en de mentale modellen 

vann de betrokkenen met elkaar in verband te brengen. De inrichting van een unieke, 

complexee en dynamische verandering is daarmee een gezamenlijk leerproces en proces 

vann co-creatie. Context, verandering en veranderaars zijn in complexe dynamische 

situatiess onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De rol van de veranderingsmanager is 

voorall  gericht op het onbevooroordeeld waarnemen van signalen, het duiden van 

patronenn en het bevorderen van leerprocessen van deelnemers. Is eenmaal een dialoog 

verkregenn en zijn de mentale modellen op elkaar afgestemd, dan kan dieper collectief 

inzichtt in de situatie worden verkregen en kan de vereiste complexiteit worden bereikt. 

6.99 Vormen van dialoog: de rol van de verandermanager 
Dee rol van de veranderaar bestaat uit het creëren en faciliteren van optimale condities 

voorr het veranderingsproces. In het licht van onze analyse kan worden gezegd dat de 

veranderaarr in unieke, complexe en dynamische processen moet toestaan dat 

meervoudigee perspectieven en productieve spanning de complexiteit vergroten (het 

principee van de vereiste complexiteit) waardoor een voldoende rijke benadering kan 

wordenn geconstrueerd. In sommige gevallen is de dynamiek van vraagstukken zo groot 

datt interventies minder in detail kunnen worden uitgewerkt, maar meteen in de 

praktijkk moeten worden gebracht. Niet als 'de' oplossing maar als een experiment om 

dee waarde van de hypothese te toetsen en tevens de omgeving te beïnvloeden. De 

volgendee stap is dat het team nauwkeurig observeert en reflecteert op het experiment, 

waarbijj  men zich afvraagt hoe de hypotheses en waarneembare data in het kader van 

hett experiment geduid (begrepen) moeten worden. Bij louter complexe vraagstukken 
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(zonderr hoge dynamiek) heeft men meer tijd om het juiste' antwoord te vinden op de 

probleemsituatie.. Deelnemers laten al hun kennis, ervaring en creativiteit los op de 

geselecteerdee probleemsituatie om in tweede instantie uit de veelheid van ideeën en 

informatiee bruikbare ingrediënten te combineren waarmee het merendeel van de 

probleemmanifestatiess afdoende kan worden geadresseerd. Consensusvorming en 

onderhandelingg spelen daarbij een belangrijke rol. Bij complexe én dynamische 

vraagstukken,, is de veranderaar zich ervan bewust dat: 

-- élke vorm van actie, ook het uitblijven van acties, de probleemsituatie kan beïnvloe-

den.. Acties beïnvloeden het probleemveld. De omgeving evalueert mee met wat het 

teamm doet. 

-- acties die men onderneemt sterk tijd- en contextafhankelijk zijn. Wat op moment X 

opp plaats Y een waardevolle ingreep is, hoeft dat enige tijd later of op een andere plaats 

niett meer te zijn. De omgeving kan in tussentijd dusdanig zijn veranderd, dat 

vasthoudenn aan een eertijds succesvolle lij n nu wellicht averechtse gevolgen kan 

hebben. . 

-- de 'halfwaardetijd' van kennis en inzichten in deze situaties (veel) korter is, en het 

veranderingsteamm zich 'bescheidener' dient op te stellen (Homan, 2001). 

-- antwoorden worden tastender, tentatiever gezocht in de redelijk snelle cycli van 

interventie,, reflecties, bijstellingen, interventie. 

Di tt soms graduele, soms fundamentele onderscheid tussen complexe, dynamische en 

complexee én dynamische vraagstukken zal hieronder worden uitgewerkt naar de rol van 

dee veranderaar en het proces van betekenisgeving van de verandering. We zullen 

daartoee eerst ingaan op klassieke en moderne (socratische) dialoogvormen. Daarna 

zullenn we een psychoanalytisch referentiekader introduceren om de rol van taal en 

weerstandd in het constructieproces verder toe te lichten. Als derde laatste invalshoek 

zullenn we een aantal groepsdynamische aspecten beschrijven in relatie tot het 

veranderingsprocess als een collectief leerproces en zingevingproces in de context van 

'de'' complexiteits- en chaostheorie. 

6.9.16.9.1 Socratische dialoog 
Socratess was van mening dat wij , alvorens iets te kunnen leren, eerst moeten weten dat 

wee iets denken te weten, dat we niet werkelijk weten. We hanteren bij complexe 

vraagstellingenn een samenstel van ideeën en opvattingen dat vol zit met tegenstrijdig-

heden,, inconsistenties, vervormingen. Het eerste dat Socrates probeerde was deze 

inconsistentiee aan het licht te brengen om aan te tonen dat de gebruikelijke ideeën niet 

toerijkendd zijn om een vraag op een fundamenteler niveau te beantwoorden. Socrates 

ondervraagtt iemand over een onderwerp, expliciteert diens kennis, zet vervolgens zijn 

uitsprakenn naast elkaar en laat zien dat zij in feite in strijd zijn met elkaar. Dit is de 
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elenchuss in de dialoog, dat letterlijk 'weerlegging' of 'beschaming' betekent. Het is de 

ondergravingg van de onjuiste mening. Het destructieve, deconstructieve deel van het 

socratischh proces. Pas als iemand in beschaming is gebracht en beseft dat hij eigenlijk 

onwetendd is, ontstaat de mogelijkheid de vraag op een dieper niveau te onderzoeken.30 

Hett tweede gedeelte, de maieutiek, is het constructieve deel, gericht op de vorming van 

dee juiste mening. Socrates veronderstelde dat de juiste mening, de gezochte kennis, op 

ongearticuleerdee wijze al in ons aanwezig is. De kunst van het vraaggesprek is iemand 

bewustt te maken van die reeds aanwezige kennis. In een socratisch gesprek wordt geen 

kenniss overgedragen, maar slechts vragen gesteld, waardoor inzichten zich 

ontwikkelen.. Bij de ontwikkeling van kennis gaat het om 'praktische wijsheid' 

(phronèsis)) en niet om theoretische kennis (epistèmè). Phronèsis is gericht op praktisch 

handelenn in ambigue situaties (Jonsen & Toulmin, 1988).32 Praktische kennis is 

contextgebondenn en kent aan de toevallige ingrediënten van een situatie meer waarde 

enn gezag toe dan aan algemene principes (Nussbaum, 1986, p 300).33 Zulke kennis is 

'perceptueel'' van aard. Om een handelwijze te kunnen kiezen, moet men 'in 

confrontatiee met de situatie zelf de relevante details van de situatie kunnen 

onderscheiden.. Er zijn te veel details, te veel eigenaardigheden, te veel uitzonderlijke 

aspectenn om een algemene regel te kunnen toepassen. Pas in een later stadium, wanneer 

hett beeld van de feiten completer wordt, kan een reductie van complexiteit 

plaatsvindenn door de onderliggende conceptuele structuur eruit te destilleren. Dat 

betekentt dat veranderaars erop gericht moeten zijn een veelheid aan detailinformatie 

aann het oppervlak te krijgen en het oog voor de subtiliteiten van de ervaringen te 

vergroten.. Een socratisch onderzoek is erop gericht de collectieve waarnemingen van 

dee situatie te verfijnen. Phronèsis is de reflectie op een situatie met de vraag wat een 

concreett persoon met praktische wijsheid in die situatie zou doen. 

StappenStappen in de dialoog 

Dee taak van de veranderaar is die van ondervrager, uidokker, toetser, onderzoeker. 

Socratischee gesprekken zijn gericht op het onderzoeken van (impliciete) mentale kaders, 

schemata,, paradigmata, heuristieken, routines, handelwijzen die worden gebruikt bij het 

oplossenn van veranderingsvraagstukken. 'In een Socratisch gesprek wordt de geldigheid 

vann cognities (..) overtuigingen, denkgewoontes en uitgangspunten onder de loep 

genomen'' (Kessels, 1999, p 139). Doel is om na het blootleggen van wat men denkt te 

weten,, maar niet werkelijk weet te komen tot opbouw van wat men wérkelijk weet. 

Dee hoofdlijn van deze dialoog verloopt langs de volgende stappen: 

1.. Wat is de fundamentele vraag die besproken gaat worden? 2. Welke concrete, 

eenvoudigee voorbeelden uit de eigen praktijk zijn er te geven waaraan men een oordeel 

verbindtt of handelend heeft opgetreden? 3. Wat is de kembewering uit het 
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oordeel/beweringg of de handeling? Wat is het verband tussen de uitgangsvraag, de 

voorbeeldenn en de bewering? Wat zijn de rechtvaardigingen van de bewering in de 

vormm van 4. algemene verklarende regels of 5. onderliggende principes en waarden. 

Daarnaa wordt de hele beweging herhaald, maar nu vanuit alternatieve gezichtpunten. 

Alss we het nu eens vanuit de optiek van X of Y bekijken, wat zou u doen als u Z was? 

Watt zou een wijs man doen in deze omstandigheden? Op deze manier worden 

verschillendee uitspraken naast elkaar gezet en tegenstrijdige punten opgespoord. Van 

belangg hierbij is dat het proces voldoende 'traag' verloopt om op diverse 'details' te 

kunnenn inspelen en voldoende beweringen te kunnen genereren (Isaacs, 1999). 

Ookk bij het onderzoek naar veranderingsvragen is dit proces van toepassing. Stel dat 

menn het organisatieprobleem definieert als een samenwerkingsprobleem. Wat zijn 

daarvann dan concrete voorbeelden? Wat is de kern van die voorbeelden? Is dat 

onduidelijkheidd in de opdrachtverlening? De wijze van leidinggeven? Het tekort aan 

kennis?? Is het een attitudekwestie? Gebrek aan structuur? En is het dan nog wel een 

samenwerkingsprobleemm te noemen? Wat is het verband tussen bijvoorbeeld het 

kennistekortt (kernbewering) en de gegeven voorbeelden? Is dat de grote achterstand in 

opleidingen,, het sterk gewijzigd takenpakket, het gebrek aan budget? En wat zijn de 

principess die hieraan ten grondslag liggen: investeert de organisatie onvoldoende in 

toekomstigee opleidingen? Zijn de opleidingen verkeerd vormgegeven (te weinig 

strategischh georiënteerd)? 

ModerneModerne varianten: 'dialoog als zijnswijze' 
Modernee vormen van dialoog leggen niet zozeer de nadruk op elenchus en retorische 

technieken,, maar doen meer een appèl op de juiste attitude en gedrag van deelnemers 

aann een dialoog. De overeenkomst met de klassieke werkwijze is dat in de dialoog eerst 

dee mentale kaders (schemata, onderliggende principes, e.d) ter discussie worden gesteld 

omm vervolgens een rijkere en meer consistente kijk op de werkelijkheid op te bouwen. 

Dee identificatie met standpunten van anderen, speelt daarin een centrale rol. In de 

huidigee dialoogpraktijken worden veel groepsdynamische en (groeps-)therapeutische 

inzichtenn toegepast. Zo onderscheidt Isaacs (1999) vier gedragingen om tot dialoog te 

komenn en schetst hij de groepsdynamische ontwikkelingsstadia van een team dat de 

dialoogg hanteert. De gedragingen die hij noemt zijn luisteren, respect tonen, uitstellen 

enn 'voicing' (zich uitspreken). 

Bijj  luisteren gaat het erom zich bewust te zijn van de eigen mentale modellen waarmee 

dee waarneming wordt gefilterd (Bögels & Van Oppen, 1999). In onze waarnemingen 

liggenn accenten en oordelen vervat die andere waarnemingen uitsluiten. Vragen zijn 

veelall  vermomde opvattingen. 'We tend to seek evidence that we are right and avoid 

evidencee that we are wrong' (Isaacs, 1999, p 95). Onze opvattingen sturen ons gedrag 

enn confirmeren en creëren onze wereld. Vandaar dat Isaacs ervoor pleit een patroon te 
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ontdekkenn in onze waarnemingswijze en andere wijze van waarnemen toe te staan. 

Concreett kan dit door perspectieven van anderen in een dialoog over te nemen. 

Daarvoorr dient men anderen wel te respecteren, het tweede principe van Isaacs. Als 

menn niet opnieuw naar of vanuit de ander kijkt (re-specere), leert men diens 

beweegredenen,, opvattingen en dergelijke nooit kennen, maar ziet men hooguit de 

eigenn mening bevestigd. Dit betekent echter dat men de spanning (onzekerheid) die 

afwijkendee meningen, opvattingen en dergelijke teweegbrengen, moet kunnen 

verdragenn en moet kunnen opschorten (het derde principe). 'Suspension (is) the art of 

looseningg our grip and gaining perspective' (Isaacs, 1999, p 135). Door een stapje terug 

tee doen en de eigen gedachten te registreren, kan men inzicht krijgen in onderliggende 

regelss en verborgen bestuurders. De laatste attitude om tot dialoog te komen, noemt 

Isaacss 'voicing', letterlijk: stem geven. Veel van wat wordt gedacht, durft men niet te 

uiten.. 'In every work of genius we recognize our own rejected thoughts' (Emerson, in: 

Isaacs,, 1999, p 163). In veel gevallen geven we geen woorden aan gedachten, 

ervaringen,, gevoelens die we werkelijk hebben, maar geven we de voorkeur aan andere 

gedachten.. De combinatie met de andere gedragingen impliceert dat 'vrijelij k spreken' 

hierr niet betekent dat men 'alles moeten mogen zeggen'. 

VerbondenheidVerbondenheid en stadia in groepsvorming 

Dialoogg creëert een situatie van 'flow' of een generatieve dialoog (Isaacs, 1999; Gergen 

2001)) waarin informatie snel rond zingt (Homan, 2001) en waarin men zich zinvol 

verbondenn voelt met een groter geheel. De ontwikkeling van een dialoog gaat echter 

niett vanzelf. Daarvoor dienen groepen een aantal stadia te doorlopen. Groepen zijn 

vaakk struikelend (Bettenhausen & Murnigham, 1985) of gevangen in 'defensive 

routines'' (Argyris, 1974, 1992, 2000) waardoor leerprocessen substantieel worden 

verhinderd.. Groepsontwikkeling wordt door Stock-Whitaker & Lieberman (1980) 

gedefinieerdd als een proces waarbij in een groep in eerste instantie veel restrictieve, 

geslotenn oplossingen bestaan (die angstreducerend fungeren) om allengs meer 

ruimtescheppende,, open oplossingen te ontdekken (in: Homan, 2001). Barrières die 

dergelijkee transities verhinderen zijn volgens Gersick: niet buiten bestaande kaders 

kunnenn denken en handelen (cognitieve barrières), angst om fouten te maken 

(motivationelee barrières), verplichtingen aan derden en voordelen van de status-quo 

(idem,, p 127). 

Stadiaa in de groepsontwikkeling die Kantor (2001) noemt zijn: 1. Beleefdheid, 2. 

Doorbraak,, 3. Onderzoek en 4. Flow. In het eerste stadium volgen de groepsleden de 

regels:: 'rules governing the whole are primary and more important than what any one 

individuall  wants' (Isaacs, 1999, p 259). Het accent ligt op het formuleren van acties en 

richtingg geven. Afwezigheid daarvan is problematisch. Tijd is beperkend en beperkt. In 
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hett tweede stadium volgt teleurstelling: de dialoog brengt niet wat men ervan verwacht. 

Menn voelt onmacht en realiseert zich dat dialoog niet 'maakbaar' is. Men begint te 

zeggenn wat men denkt, en -vaak- wie wat mag zeggen. Er wordt gepraat, gedacht en 

gehandeldd in termen van opposities, conflicten en tegenstellingen. Dominante emoties 

zijnn woede en frustratie. De uitdaging is erin gelegen de betekenis van de spanning te 

veranderen.. Veel groepen komen echter niet verder dan dit punt en vallen weer terug 

inn beleefdheid. Transitie vindt plaats als men het standpunt van de ander kan 

onderkennen,, zonder de eigen stabiliteit te verhezen. In het derde stadium stopt men 

'voorr de groep te praten'. Persoonlijke ervaringen treden op de voorgrond. Men 

ontdektt dat een groter geheel zich ontvouwt in de communicatie. Men raakt verrast. 

Stiltess zijn nadenkend. Men begint de eigen assumpties te onderzoeken en de regels 

waaraann men zich onderworpen voelde (reflective dialogue). Verschillende standpunten 

enn perspectieven kunnen worden ingebracht, er is geen noodzaak om te reageren of 

overeenstemmingg te bereiken. 'Ideas tend to flow freely, often grounded in the fact that 

peoplee are now speaking for themselves' (Isaacs, 1999, p 273). In het vierde stadium 

komenn nieuwe mogelijkheden aan het oppervlak, radicale tegenstellingen kunnen naast 

elkaarr bestaan, deelnemers ervaren een collectieve flow: wat de een denkt, kan door de 

anderr worden verwoord (generative dialogue). Stilte wordt als inzichtgevend ervaren. 

Tijdd heeft zijn grip verloren. Isaacs voegt daaraan toe dat terugkeer van deze 

piekervaringg naar de fase van beleefdheid onvermijdelijk is en een verplichting met zich 

meebrengt.. 'Many of the ancient myths picture the return as a kind of responsibility, a 

requirementt to bring new insights into the life of the community' (Isaacs, 1999, p 287). 

Naarmatee de communicatie meer gecodificeerd is, is de dialoog toegankelijker voor 

anderen.. Regels zijn de meest gecodificeerde vorm van inzichten over het organiseren 

vann veranderingsprocessen. De dialoog beperkt zich niet tot actoren die een gedeelde 

'context'' hebben, maar staat open voor iedereen die in de gelegenheid is bij te dragen 

aann de dialoog. Dialoog over principes is voorbehouden aan een selecte groep van 

actoren.. Deze groep heeft intensief contact en een hoge mate van relationele 

verstrengelingg (Wierdsma, 1999, p 107). Daarbij is het doel niet gelegen in de 

relationelee kwaliteit van de dialoog, maar in het feit dat deze inzichten en handvatten 

biedtt die bruikbaar kunnen zijn om het veranderingsproces vorm te geven. 

RolRol van de veranderaar 
Eenn facilitator heeft per fase verschillende rollen: In de eerste fase wordt de status-quo 

uitgedaagd.. De facilitator luistert naar alle afzonderlijke perspectieven, vraagt naar 

verderee detaillering, men wordt uitgenodigd hardop te dromen, tegenstellingen worden 

gelegitimeerd,, maar tegelijk worden deelnemers gevraagd hun oordelen uit te stellen. In 

dee tweede fase komen tegenstellingen en conflicten aan het oppervlak. De veranderaar 

zoektt en benoemt de onderliggende structuur van het conflict en probeert tegen-
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stellingenn op deze noemer(s) te verenigen. In het derde stadium reflecteren deelnemers 

opp hun eigen rol en bijdrage (in plaats van die van anderen). De veranderaar heeft hier 

eenn participatieve rol. De valkuil is dat (sommige) individuele bijdragen geïdealiseerd 

wordenn ('speciaal', 'eigenstandig'), wat de dialoog (fluïde staat) niet ten goede komt. In 

dee laatste fase is de veranderaar ondersteunend: 'It is intended to provide for the need of 

otherss in the team or group, or as a group seeks to discover what can best provide for 

others'' (Isaacs, 1999, p 298). De veranderaar ondersteunt wat deelnemers hebben 

geleerdd en de acties die daaruit voortkomen en die voor iedereen geldig zijn. 

6.9.26.9.2 Psychoanalyse, taal en linguïstiek 
Err zijn (tenminste) twee goede redenen om de psychoanalyse te betrekken op de 

dialoogg in een veranderingsproces. De eerste reden is om te kunnen aangeven op welke 

wijzee het individu (de deelnemer aan het veranderingsproces) zich verhoudt tot De Taal 

vann Verandering (de 'symbolische orde'). De tweede, meer bekende reden, is om aan te 

gevenn op welke wijze deelnemers met weerstand ('defensive routines', 'Abwehr') 

kunnenn reageren op situaties van psychologische destabilisatie. De rol en functie van 

afweerr in veranderingsprocessen zijn reeds uitgebreid behandeld in het derde hoofdstuk 

vann deze studie en daar gaan wij nu niet verder op in (zie ook: Van den Nieuwenhof, 

2002).. Beperken wij ons hier tot de eerste reden, namelijk het verband tussen het 

(kennenn van het) individu en de cruciale rol van de taal. 

Hett is met name Jacques Lacan geweest die het spreken in de analyse heeft gekoppeld 

aann een taaltheorie (i.e. de linguïstiek).36 De analyse is volgens Freud een 'Austausch von 

Worten'' of een 'talking cure' zoals één van zijn patiënten het noemde (Freud, 1983). 

Dee analysant vertelt zonder terughoudendheid wat in hem opkomt (eerste grondregel 

vann de psychoanalyse) en de analist zoekt naar de verborgen betekenis. Volgens Lacan 

zijnn symptomen (net als dromen, versprekingen, grappen) manifestaties van het 

onbewuste,, en hebben de structuur van een taal (langue). Als we de parallel trekken met 

organisatieveranderingg dan betekent dit dat we organisatieproblemen opvatten als 

'symptomen'' (als een verlangen naar verandering), dat dit symptoom de structuur heeft 

vann een taal en dat het verwijst naar een onderliggende, onbekende (onbewuste) 

structuurr (Schokker & Schokker, 2000). We weten dat aan het symptoom een structuur 

tenn grondslag ligt, maar kennen deze niet.37 Volgens de psychoanalyse is er dus geen 

directee relatie tussen symptoom en het onbewuste (zoals bijvoorbeeld Jung 

veronderstelde).. Een symptoom is meervoudig gedetermineerd en met de onthulling 

vann bepaalde betekenissen worden tegelijkertijd andere betekenissen verhuld. Als 

bijvoorbeeldd wordt aangenomen dat het organisatieprobleem wordt veroorzaakt door 

dee leidinggevende kwaliteiten van het management, dan rijst de vraag om welke 

managerss het gaat of welke kwaliteiten dit dan zijn en raken met de beantwoording van 
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dezee vragen andere betekenissen meer op de achtergrond of komen in het geheel niet 

meerr op de voorgrond. 

Dee meervoudige determinering van symptomen kan volgens Lacan worden begrepen 

aann de hand van de mechanismen van verdichting (Verdichtung) en verschuiving 

(Verschiebung).(Verschiebung). Verdichting verwijst naar het gegeven dat de symptoommanifestatie in 

eenn compacte vorm een breder onderliggende organisatieproblematiek omvat. Het 

sym-ptoomm is een metafoor voor een algemene problematiek (zoals een droom of 

psycho-somatiekk bij een patiënt). De verschuiving is erin gelegen dat achter elke 

betekeniss of uideg van het probleem een andere betekenis of uideg schuilgaat, 

waarachterr weer een andere betekenis of uideg schuilgaat, enzovoort. In linguïstische 

termenn werken verschuivingen als metonymie, en verdichtingen als metaforen. 

Verschuivingenn en verdichtingen zijn volgens Lacan geen toevallige vervormingen van 

probleem-manifestaties,, maar kenmerkend voor de structuur van het onbewuste (i.e. de 

eindelozee verzameling van mogelijke betekenissen). Dat bijvoorbeeld juist 

'samenwerking'' en 'gebrek aan vernieuwing' (en niet 'klantgerichtheid') problematisch 

zijnn voor deze organisatie, is niet toevallig, maar typerend voor deze organisatie. Het 

verwijstt naar een onderliggend patroon. Blijf t in het symptoom de betekenis nog in het 

systeemm (het individu, de groep, de organisatie) opgesloten, in het woord krijgt de 

betekeniss een universeel karakter. De universele vorm van de taal, zorgt ervoor dat de 

onbewustee inhouden een vorm krijgen die verstaanbaar is (Moyaert, 1981, p 39). 

TaalTaal en betekenis in een context 
Volgenss Lacan kan, met het idioom van De Saussure, de Freudiaanse verhouding tussen 

symptoomm en onbewuste (tussen het probleem en onderliggende structuur), worden 

weergegevenn door de verhouding tussen een betekenaar (S, signifiant) en het 

betekendee (s, signifié). In deze formule (S/s) accentueert Lacan met de kapitale S het 

primaatt van de betekenaar (het taalsysteem) ten opzichte van de betekenis (Schokker en 

Schokker,, 2000). Taal is geen functie van het sprekend subject, maar gaat eraan vooraf.4' 

Voorr elk menselijk denken bestaat een weten, een systeem (De Wolf, 1998). Lacan 

volgtt hier De Saussure die aangeeft dat een term slechts als relatie fungeert, dat wil 

zeggen:: als hij verschilt van of in oppositie staat tot een andere term (Mooij, 1983, 57). 

Dee betekenis van een term, krijgt pas gestalte in een context en varieert met de context 

(Mooij,, 1983, p 67). Wordt een term in verband gebracht met andere termen dan 

aanvankelijkk geschiedde, dan licht ook een andere betekenis op.4 Dit is tevens de 

betekeniss van de subtiele contingentie zoals wij die eerder benoemden. Door de 

confrontatiee met andere termen (door de introductie van productieve spanning) in een 

specifiekee context te laten plaatsvinden, krijgt een term (het perspectief, de 

benaderingswijze,, de interventie) de situationele of specifieke betekenis waarnaar de 

veranderaarr op zoek is. 
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Ditt is wat we bedoelden toen we beweerden dat een enkelvoudig begrip als 

'verandering'' of 'strategie*  geen zelfstandige betekenis heeft (zie paragraaf 6.3). Als een 

organisatiee bijvoorbeeld aangeeft een 'samenwerkingsprobleem* te hebben, is 

'samenwerking'' een 'leeg begrip', wat pas betekenis krijgt door bijvoorbeeld de 

afwezigheidd van een samenwerkingsprobleem voordien. Lacan spreekt hier van een 

'parolee vide'. Wat het samenwerkingsprobleem 'op zich' inhoudt, is onduidelijk. In 

linguïstischee termen zegt men dat het betekende niet onmiddellijk kan worden afgeleid 

uitt een betekenaar. 'De fundamentele onbepaaldheid van het betekende is het gevolg 

vann het feit dat er geen eigenlijke (en dus ook geen oneigenlijke) betekenis bestaat. De 

betekeniss komt tot stand via de differentiële aaneenschakeling van betekenaars die 

principieell  eindeloos is, omdat ze nooit een vaste betekenis kan tegenkomen' (Moyaert, 

1981;; Bergson, 1911). Het 'samenwerkingsprobleem' in ons voorbeeld krijgt slechts 

betekeniss door een verschil te accentueren. En dat kan slechts door er andere termen 

aann toe te voegen: Tussen wie? Sinds wanneer? In welk opzicht? In welke vorm? 

Waarover?? In het integraal organisatieveranderingmodel kan het geheel van metonymie 

opp het terrein van 'samenwerking' worden gesitueerd in de zes 

organisatieveranderkundigee categorieën (tabel 6.5.1). Ook een metaforische 

representatiee ('de samenwerking verloopt stroef), kan de betekenis van het probleem 

(tijdelijk)) fixeren, maar onvermijdelijk volgt dan de vraag: 'Wat is er dan met de 

samenwerkingg aan de hand?' waarmee de fixatie onderuit wordt gehaald en een 

'eindeloos'' verglijden ontstaat door de opvolging van betekenaars en metonymie uit de 

organisatieveranderkundigee categorieën.44 

HetHet onbewuste: de taal van de Ander 

Hett lege begrip 'samenwerkingsprobleem' wordt in ons model dus 'vertaald' in 

strategische,, organisatorische en culturele aspecten, die, door, maar ook ondanks, het 

gehanteerdee paradigma, in talloze bewoordingen kunnen worden weergegeven, en die 

elkk de veronderstelde samenwerkingsproblematiek anders benoemen: medewerkers 

hebbenn geen richting, de coördinatie deugt niet, het botert niet tussen de afdelingen, er 

iss geen sturingssystematiek, e tc. Hierdoor ontstaat een veelheid van invalshoeken en 

verhalen,, waarmee de deelnemer aan het veranderingsproces zich kan (laten) verstaan. 

Lacann noemde deze veelheid van mogelijke opvattingen en verhalen 'Ie discours de 1 

'Autre'' en stelt dit gelijk aan het onbewuste (L'inconscient, c'est Ie discours de 1'Autre). 

Dee praktische consequentie is dat de benadering van organisatievraagstukken en 

veranderingsprocessenn nooit in een singulier perspectief kan zijn gelegen, maar in de 

veelheidd van benaderingswijzen, perspectieven en verhalen. Of een interventie 

'toepasbaar'' is, kan slechts worden bepaald door er nieuwe termen aan toe te voegen 
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(voorr wie, wanneer, in welk opzicht, in welke mate) en de verschillen in bruikbaarheid 

inn die specifieke context met elkaar te wegen. Ons veranderingsmodel ordent deze 

veelheidd van benaderingswijzen eenvoudig naar inhoud, paradigma en tijd, zonder het 

principee van vereiste complexiteit geweld aan te doen. Het is tegen deze achtergrond, 

datt het verhaal van een subject, groep of organisatie bepaalde patronen en accenten 

latenn zien. Patronen rond bepaalde paradigmata of perspectieven worden (in het 

spreken)) als patroon herkenbaar tegen de achtergrond van een algemeen 

veranderkundigg discours. Dit discours hebben wij De Taal van Verandering genoemd. 

Hetzelfdee geldt voor het systematisch ontbreken van bepaalde perspectieven. Spreken is 

immerss onthullen en verhullen inéén. Door iets te beweren wordt tegelijk iets niet 

beweerd.. 'Het onbewuste is datgene wat in het verhaal systematisch onder tafel valt, en 

hett is te interpoleren in de leemtes die dit verhaal laat (Mooij, 1983, p 104). 

'Interpreterenn is, in dit licht, het aanvullen en invullen van de leemtes die het verhaal 

toont,, en waarvan het door zijn misvormingen getuigenis aflegt, waarbij tevens de zin 

vann deze leemtes aangegeven kan worden (Mooij, 1983, p 105). In ons geval kan dat 

doorr de taal die de sprekers gebruiken (met behulp van het model) te vergelijken met 

Dee taal van Verandering, waardoor patronen, accenten en leemtes zichtbaar worden, en 

kann worden gezocht naar de betekenis en (dis)functionaliteit van deze patronen, 

accentenn en leemtes. 

RolRol van de veranderaar: ontwikkelen van betekenis 
Ditt zoeken naar betekenis kan op een sturende, actieve, uitnodigende, directieve wijze 

plaatsvinden,, maar ook door een betrokken terughoudendheid ('abstinentie') van de 

zijdee van de veranderaar, zoals dat gebruikelijk was in de klassieke analyse (Gabbard, 

1994;; De Wolf, 1998). Lacan volgt hier, niet verwonderlijk, de klassieke opvatting. Het 

verhaall  van de analysant bevat een veelheid van presentaties, objectivicaties en 

identificatiess ('eigen waarheden').*  De taak van de analyticus is het spreken (dat vraagt 

omm een 'ant-woord') onbeantwoord te laten. Door een enigszins abstinente (en tevens 

ondersteunende)) houding wordt dit vragen gefrustreerd en komen door processen van 

regressiee de eigen waarheden in beweging (Berk, 2001). De analysant projecteert in dit 

process zijn vroege verlangens op (zijn relatie tot) de analyticus. In deze 'overdracht' 

neemtt de analyticus de positie in van 'imaginaire ander' (De Wolf, 1998). Op deze 

wijzee laat de analysant belangrijke patronen rond belangrijke figuren (vader, moeder, 

broers,, zussen) herleven en ontstaat geleidelijk inzicht in de (onderliggende) betekenis 

diee deze patronen voor hem hebben. Zo ontstaat het zinvol spreken, het 'parole 

pleine'.477 Lukt dit niet, dan treedt in plaats van de vertelling over patronen uit het 

verleden,, een herhaling van deze patronen op. In plaats van Verhalen' komt dan 

'herhalen'' (Ferenczi & Ranck, 1924). 

M M 
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Dee rol van inzicht in verandering 
Dee regrediërende functie van abstinentie is in veranderingstrajecten niet anders dan in 

eenn therapeutische situatie, namelijk in situaties waarin een herhaling van zetten niet 

langerr afdoende is en gewijzigd of patroondoorbrekend inzicht in het verleden geboden 

is.. Zonder dit inzicht zal men geneigd zijn wederom gebaande paden te betreden en is 

dee kans groot dat in plaats van verandering herhaling van ongewenste resultaten 

optreedt.. Daarvoor is het nodig historische identificaties met deze patronen 

(oplossingen,, visies, 'beproefde methoden') los te laten. De veranderaar kan abstinent 

zijnn door deze oplossingen te negeren of door ze problematiseren. Door het negeren, 

expliciterenn en problematiseren van deze presentaties, objectivicaties en identificaties, 

ontstaatt regressie en moet het logische, het vanzelfsprekende, de routine, het ongefor-

muleerdee worden benoemd. Het 'vanzelfzwijgende' moet worden geëxpliciteerd (Van 

denn Nieuwenhof, 2002). Hierdoor treedt het subject van de onmiddellijke 'imaginaire 

orde'' in de 'symbolische orde' van de taal en is er plaats voor distantie, 'nieuwe 

identificatiess en voor de Ander als Ander' (Moyaert, 1981, p 67). 

6.9.36.9.3 Chaos- en complexiteitsopvattingen over leren 
Vanuitt heel andere optiek, komen 'de' chaos- en 'de' complexiteitstheorie tot 

vergelijkbaree opvattingen. Hier richt men zich op kwalitatieve analyse van niet stabiele, 

niet-lineaire,, dynamische systemen (Homan, 2001). Dynamiek en variëteit in de 

omgeving,, vereisen een evenredige dynamiek en variëteit in de organisatie (Ashby, 

1960).. Het veranderteam zal bij ambigue vraagstukken dus langdurig(er) in een 

unfreeze-toestandd verkeren. In de chaostheorie spreekt men dan van 'toestanden uit 

evenwicht'' of'dissipatieve structuren' (Prigogine & Stengen, 1984, 1996). De chaos op 

microniveauu tendeert in een bepaalde richting (attractor) naar een nieuwe ordening of 

patroonn op macroniveau. Deze ordening is het gevolg van op zichzelf onvoorspelbare 

systeeminteractiess (Homan, 2001). Het team dient zich bewust te zijn van het feit dat 

'oplossingen'' in de complexe dissipatieve toestand eerder het karakter hebben van 

kortdurendee werkhypothesen. Deze hebben tot doel de omgeving te beïnvloeden, 

dragenn het karakter van een experiment en hebben een korte 'halfwaardetijd'. 

Experimentenn dienen daarom in een hoge frequentie worden uitgevoerd en een open 

karakterr te hebben. Voldoende ambiguïteit in de werkhypothesen vormt de bron voor 

nieuwee werkhypothesen en het ter discussie stellen van uitgangspunten. 'Elke kleine 

gedragsvariatie,, elk afwijkend standpunt, elk nieuw idee wordt daarbij aangegrepen (...) 

omm het systeem uit evenwicht te krijgen en te houden' (Homan, 2001, p 253). Men 

dientt het subtiele midden te vinden tussen stabiliteit (waarin verandering onmogelijk is) 

enn het gevoel van crisis. 
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RolRol van veranderaar 

Dee functie van de veranderaar is gelegen in het destabiliseren van het team, het 

scheppenn van transitionele ruimte en het consolideren van het vermogen om met 

complexiteitt om te gaan. Destabilisering van het evenwicht bestaat voor een groot deel 

uitt het adresseren van 'defensive routines' en het versterken van de zelforganiserende en 

lerendee krachten. Eenmaal in beweging, eenmaal uit evenwicht, is het van belang het 

teamm zo lang mogelijk in dissipatieve toestand te houden. Wierdsma spreekt over deze 

toestandd als 'de plek der moeite' (1999). Dankzij het ontbreken van structuur, staan alle 

opvattingen,, visies, argumenten, aannames, toepasbaarheid van ervaringen, vuistregels, 

kenniss en dergelijke open voor discussie. Hoe langer deze toestand voortduurt, hoe 

rijkerr de probleembenadering wordt. Dit is vergelijkbaar met de associatieve toestand 

waarinn klassieke psychoanalytici trachtten hun cliënten te laten verkeren. Winnicott 

spreektt hier over het betreden van de 'transitionele ruimte', de ruimte tussen de mentale 

innerlijkee realiteit en de externe werkelijkheid. 'Wanneer bij een dergelijke vrije 

associatiee al een min of meer coherent thema naar voren komt, heeft de angst (...) al 

toegeslagen:: cohesie in dergelijke gedachteseries is in feite al een defensieve routine' 

(Winnicott,, 1971). 

Inn de transitionele ruimte kan diversiteit ongeorganiseerd bestaan, maar het is een 

fragielee constellatie die verdampt zodra enige ordening wordt aangebracht. Zo kan het 

benoemenn van de 'flow-staat' van deze fase de transitionele ruimte al vernietigen 

(Csikszentmihalyi,, 1998, 2001). In het ontdekken van de ruimte stellen deelnemers zich 

kwetsbaarr op. Men brengt elementen in zonder a-priori garantie dat het wordt 

opgepiktt door anderen en 'dat het werkt'. De kans bestaat dat het misgaat en men in 

verlegenheidd wordt gebracht. Door de minimale structuur lijk t het proces meer op 

'play'' (vrije experimenten) dan op 'game' (spelen volgens spelregels) (Voogt, 1995). De 

veranderingsrichtingg ontvouwt zich doordat bepaalde ideeën, gedachten, opvattingen, 

gevoelenss die voordien 'los leken rond te zweven' steeds meer patronen gaan vormen 

enn gaan resoneren met opgave van het team. Er ontstaan verdichtingen waaraan opeens 

anderee ideeën kunnen worden opgehangen. Plotseling begrijpt men de wereld vanuit 

eenn heel nieuw perspectief (Homan, 2001). 

Dee volgende functie van de veranderaar betreft het stimuleren van verbindingen tussen 

hett team. Daarbij is het geheel van relaties en de kwaliteit van de relaties belangrijker 

dann de kwaliteit van de individuele teamleden. Een team is meer dan de som der delen. 

Eenn belangrijk aandachtpunt hierbij is de variëteit in de relaties en de openheid van de 

interacties.. De veranderaar problematiseert te eenvoudige oplossingen, brengt nieuwe 

(conflicterende)) informatie binnen, geeft steun aan (kleine) afwijkende standpunten en 

meningenn (weak signals), versterkt (latente) tegenstellingen en conflicten, geeft feedback 

overr het groepsproces, laat de informatie 'rondzingen' zodat iedereen op de hoogte is 

vann gedachten, ideeën en gevoelens die leven, vestigt de aandacht op het hier en nu, 
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geeftt ruimte aan 'egoïsme' (om onderdrukte talenten naar boven te laten komen), 

schetstt toekomstscenario's en legt verbanden met het verleden. 

Tott slot is het van belang om van tevoren een aantal grondregels vast te stellen. Daarbij 

kann men denken aan regels als: wees bereid een proces te ondergaan wat risicovol en 

onzekerr is en waarvan de uitkomsten niet van tevoren vast staan, omarm nieuwe 

mogelijkheden,, afwijkende gezichtspunten en controversiële opmerkingen, tolereer het 

evenn niet meer te weten, sta open voor gevoelens en intuïties tolereer fouten en missers, 

durff  zekerheden en assumpties los te laten en te onderzoeken. 

6.9.46.9.4 Samenvatting en kritische reflectie 
Inn complexe, unieke en dynamische situaties staan veranderteams voor de taak 

vraagstukkenn met een grote mate van onzekerheid onder hoge tijdsdruk te bespreken. 

Veelzijdigheidd in de probleemperceptie kan een rijkere probleembenadering opleveren, 

mitss men in staat is om constructief met deze veelzijdigheid om te gaan. 

Eenn belangrijke belemmering is gelegen in de cognitieve kaders van betrokkenen in het 

veranderingsprocess (Pugh, 1993; Weick, 2000; Senge, 2000; Gergen, 2001). Reeds lang 

geledenn wist Socrates dat onderliggende opvattingen de waarnemingen kunnen 

beïnvloedenn en bepaalde aspecten in- en andere kunnen uitsluiten. De elenchus is erop 

gerichtt aan te tonen dat men zaken (zeker) meent te weten die men in werkelijkheid 

niett weet, om daarna tot een rijkere werkelijkheidsconstructie te komen. Beschaming 

enn meer data gedreven observatie (perceptuele kennis) zijn belangrijke voertuigen om 

inn concrete situaties tot kennis te komen. Dat beschaming echter niet onmiddellijk leidt 

tott inzicht, heeft Socrates uiteindelijk met zijn leven moeten bekopen. Moderne 

dialoogvariantenn verbreden het onderzoeksproces door de toegang tot de persoonlijke 

kenniss van de ander tot grondslag van de dialoog te maken. Door te luisteren, zich in te 

levenn in de ander, oordelen op te schorten en persoonlijke opvattingen stem te durven 

gevenn (voicing), kan het team meerdere zienswijzen assimileren, de 

werkehjkheidsdefinitiee verbreden en komen tot gemeenschappelijke oordeelsvorming 

(generatievee dialoog). Het model dat in deze studie is ontwikkeld, classificeert hiertoe 

basalee organisatiekundige en veranderingkundige perspectieven in de tijd en biedt de 

mogelijkheidd aanvullende of contrasterende werkehjkheidsdefinities in de dialoog aan te 

reiken. . 

Probleemm is echter dat veranderteams de gewenste dialooghouding niet gemakkelijk en 

alss vanzelf zullen innemen. Taal speelt hierin in een sleutelrol. De taal bepaalt het den-

kenn en handelen (interactie) van mensen zonder dat men zich de effecten van het eigen 

discourss direct bewust is. De taal constitueert het subject. Het adagium van Socrates 

('Watt zou een wijs man doen?') krijgt hier nieuwe betekenis. Volgens psychoanalytici 

zijnn symptomen (klachten, vraagstukken) meervoudig gedetermineerd. In het spreken 
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overr (mogelijke) achterliggende oorzaken en onderliggende structuren van symptomen 

wordenn altijd tegelijkertijd bepaalde betekenissen onthuld en andere verhuld. Ons 

modell  is erop gericht delen van dit onbewuste (waarover binnen het discours niet 

gesprokenn wordt), systematisch aan het oppervlak te krijgen waardoor zinvol spreken 

kann ontstaan. Waar de socratische methode gebruikt maakt van ondervraging en 

retoriek,, zal de analyticus eerder het spreken vertragen of onbeantwoord laten waardoor 

regrediërendee processen optreden die het subject terug in de verhouding tot de taal 

plaatsenn (Wat zeg ik? Wat betekenen mijn woorden?) en historische patronen in de 

overdrachtt zichtbaar worden. Door (het verwoorden van) inzicht in deze patronen en 

overdrachtt ontsnapt het subject uit de (onmiddellijke) imaginaire orde, ontstaat distantie 

(doorr toetreding tot de symbolische orde) en zijn vrije (gemeenschappelijke) keuzes 

mogelijkk in de ontwikkeling (co-creatie). 

Niett voor niets bepleit 'de*  chaostheorie voor rust in de verwerking van dissonante 

informatie.. Het doel is niet de reductie van dissonantie (chaos), maar het bloodeggen en 

begrijpenn van de verborgen orde. Daarvoor dient de chaos te persisteren zodat de 

complexiteitt zich ten volle kan manifesteren. Zoals de analyticus het subject uitnodigt 

tott vrije associatie (spreken zonder orde), de (socratische) dialoog oproept tot vrijelij k 

sprekenn (zonder adressant), is de chaostheorie erop gericht teams uit evenwicht te 

krijgenn (unfreeze) en de dissipatieve toestand in groepen langdurig te behouden. De 

veranderaarr problematiseert hiertoe -net als in de socratische en analytische dialoog- te 

eenvoudigee oplossingen, brengt geleidelijk meer dissonante informatie in, geeft steun 

aann afwijkende opvattingen en 'egoïsme' en versterkt (latente) tegenstellingen en 

conflicten.. Hoe langer deze (mentale) toestand, deze aanwezigheid op 'de plek der 

moeite'' duurt, hoe breder en diepgaander het onderzoeksproces verloopt en hoe rijker 

dee dialoog kan worden. 

Dee drie theoretische benaderingen hebben dus grote overeenkomsten in werkwijze, 

maarr vullen elkaar ook aan. De overeenkomst is gelegen in de betekenisgeving buiten 

hett bestaande discours over verandering. De socratische dialoog bevraagt daartoe 

meningenn en opvattingen en laat zien dat die tegenstrijdig zijn, de psychoanalyse is 

gerichtt op inzicht in de disfunctionaliteit van historisch bepaalde schemata en de 

chaostheoriee biedt een aantal belangrijke groepsdynamische handvatten om de dissipa-

tievee toestand te behouden. De complementariteit is er bijvoorbeeld in gelegen dat de 

psychoanalysee in de dialoog 'attractors' kan benoemen door bepaalde presentaties en 

identificatiess in het spreken te koppelen aan patronen rondom dwang, afhankelijkheid, 

narcismee en vormen van weerstand (zie hoofdstuk 3). De analyse richt zich daarbij op 

hett waarachtig spreken (Habermas, 1981, Lacan, 1966) en het onthullen van patronen 

inn het onbewuste (Schokker & Schokker, 2000). Ook het onvermogen (in de vorm van 

weerstand)) van cliëntsystemen om met (verhoogde) complexiteit om te gaan, kan door 

dee psychoanalyse worden geadresseerd. De chaostheorie maakt bijvoorbeeld duidelijk 
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waaromm het toevoegen van veel afwijkende informatie (in een socratische en analytisch 

proces),, destabiliserend, complexiteitsverhogend en inzichtgevend kan werken. En de 

socratischee dialoog laat onder meer zien welke houding is vereist om tot gedeelde 

inzichtenn te komen. 

6.106.10 Samenvatting en conclusies 
Inn het eerste hoofdstuk van deze studie is het veranderingsmodel van Cozijnsen & 

Vrakkingg (1992) als voorbeeld genomen om aan de hand daarvan te komen tot kritische 

kanttekeningenn en onderzoeksdoelstellingen voor deze studie. In retrospectief kunnen 

wee stellen dat dit model getypeerd kan worden als een representant van de ontwerp-

benaderingg van veranderingen. Als we de aanleiding van de verandering kennen, de 

veranderingsvisiee kunnen formuleren, dan moet het mogelijk zijn om, rekening 

houdendd met het veranderingsvermogen van de organisatie, een beheerst proces te 

doorlopen,, de medewerkers erbij te betrekken en de veranderingsdoelen te realiseren. 

Helaass is dat niet altijd het geval. Nog afgezien van het gegeven dat veel van dergelijke 

veranderingsprocessenn niet succesvol zijn (6.1.1), zijn ook de premisses waarop het 

modell  stoelt niet algemeen geldig. Dat geldt met name voor situaties die kunnen 

wordenn gekenschetst als uniek, dynamisch en complex (6.1.2). 

Inn zulke gevallen is er geen manier om 'de*  aanleiding of 'de' organisatiediagnose of 

*het'' verandervermogen eenduidig te definiëren. Een eenduidige diagnose veronderstelt 

immerss een conceptie van organisatievraagstukken die objectief kan worden 

gerepresenteerd.. In dit hoofdstuk hebben we aangeven dat wij de formulering van een 

diagnosee niet beschouwen als de weerspiegeling van een objectieve werkelijkheid, maar 

datt elke formulering van aanleiding, diagnose of andere interventie in essentie een 

socialee constructie is. All e informatie is ingebed in een taal, die zelf een sociale 

constructiee is (6.3.1). Organisatieproblemen zijn in onze optiek principieel meervoudig 

gedetermineerdd en krijgen betekenis in hun differentiële aaneenschakeling (6.9.2). De 

(praktischee en theoretische) consequentie van deze opvatting is dat men niet eenzijdig 

tott een expertmatige, objectieve, uniforme formulering van de diagnose kan komen, 

maarr dat men pluriformiteit als uitgangspunt dient te nemen om vervolgens (in dubbele 

interactie)) tot een onderling vergelijk en/of overeenstemming te komen. Het is een 

process van co-creatie. Daarvoor is het nodig dat men in veranderteams eikaars 

probleemperceptiess en onderliggende paradigmata kritisch leert verstaan (6.2.5). Het 

verstekenversteken is erop gericht de functionaliteit van het gehanteerde perspectief van de ander 

tee leren kennen (re-specteren, koppeling van gedrag). Het kritische geeft aan dat men 

dee zienswijze en paradigmata van de ander toetsend, ondervragend en experimenteel 

tegemoett kan treden. In de dialoog richt men zich op de de- en reconstructie van de 

taall  van verandering. (OZD 1, 3 en 4). Betekenisgeving in veranderingsprocessen staat 
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immerss niet los van de wijze van probleemdefiniëring door betrokkenen, maar maakt er 

onlosmakelijkk onderdeel van uit (OZD 10, 11). Het begrip productieve spanning is 

geïntroduceerdd om dit kritisch verstaan en het gemeenschappelijk leerproces vorm te 

gevenn (paragraaf 6.8). 

Daarnaastt zijn we van mening dat de validiteit van zienswijzen, algoritmen en 

heuristiekenn contextueel bepaald is en dus contextueel getoetst dient te worden (OZD 

6).. In de organisatieveranderkunde zijn uitspraken zelden 'algemeen waar' maar 

mogelijkk wel bruikbaar (plausibel) voor bepaalde situaties (OZD 2, 5). In plaats van te 

strevenn naar nieuwe grove contingente heuristieken (paragraaf 6.7.2) hebben we 

aangegevenn te willen streven naar een procesmodel ten behoeve van actuele, 

contextgevoelige,, praktische kennis. Dit hebben we subtiele contingentie genoemd 

(paragraaff  6.7.3). We hebben vanuit de handelingsoptiek van een veranderaar een aantal 

problemenn geconstateerd met algemeen wetmatige organisatiekennis (open deuren, 

weinigg handelingsgericht) en veranderkundige vuistregels (dilemma's, cognitieve 

complexiteit,, veranderlijkheid). In de constructie van subtiele contingentie hebben we 

hett keuzeproces, de rol van verschillende type kennis, het leerproces van betrokkenen 

enn de noodzaak van een voldoende complexe benadering van complexe veranderingen 

willenn benadrukken (OZD 7, 8, 10, 11). Door het gebruik van brede categorieën zoals 

'strategie',, 'cultuur', 'ontwerpen', 'ontwikkelen' in combinatie met de dialoog en 

productievee spanning als werkwijze voor toetsing, synthese en gemeenschappelijke 

betekenisverlening,, biedt het model de mogelijkheid tot een contextgevoelige, integrale 

benaderingg van organisatieveranderingsvraagstukken te komen (OZD 9). 

Hett is voor een organisatieveranderaar onmogelijk alle organisatiekundige en 

veranderkundigee kennis en principes bij te houden en toe te passen (OZD 2). Daarvoor 

iss het wetenschappelijke kennisveld veel te breed en valt de contextgebonden kennis 

vaakk grotendeels buiten het gezichtsveld van een externe veranderaar. Het antwoord op 

ditt probleem is dus niet in gelegen in het zich eigen maken van al deze kennis, maar 

doorr de veranderingsstrategie in een proces van co-creatie te organiseren. Dit komt tot 

uitingg in alle dialoogvormen waar de productieve spanning erop gericht is de zienswijze 

vann betrokkene te 'problematiseren' en andere perspectieven in concepties en 

handelingenn toe te staan en in het 'mental frame' te integreren. Behalve 

organisatiekundigee en veranderkundige kennis, gaat het hier ook om persoonsgebonden 

enn organisatiespecifieke kennis. Weerstand en de rol van communicatie krijgen in deze 

contextt dus een andere betekenis. Namelijk als het mentale onvermogen om eigen 

inzichten,, opvattingen, gevoelens en kennis in het leerproces (proces van co-creatie) te 

vervlechten.. Weerstand en communicatie zijn aspecten van een gezamenlijk leerproces 

(OZDD 12, 13) en minder een consequentie van ongelijke machtsrelatie. We zullen de 

onderzoeksdoelstellingenn in het volgende hoofdstuk uitgebreider behandelen. 
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Mogelijkk trekt de lezer uit dit betoog de conclusie dat de veranderingsstrategie daarmee 

conformm de ontwikkelingsbenadering zou dienen plaats te vinden. Of als een leerproces. 

Datt is echter niet wat wordt betoogd. Dialogen in complexe en dynamische 

veranderingsprocessenn zijn gericht op het problematiseren van verschillen en zullen 

doorr de deconstructie van de taal van verandering in belangrijke mate een sociaal 

constructionistischh karakter vertonen. In dit hoofdstuk hebben we aangegeven dat 

processenn van (de) constructie op zowel de ontwerp- als op de ontwikkelingsbenadering 

vann toepassing zijn. De deconstructie dient paradigmatisch vrij te zijn. Na de 

deconstructiee van bijvoorbeeld de leerprocessenbenadering in een specifieke context, 

zouu het veranderteam kunnen besluiten voor de uitvoering van een structuuringreep 

(alss voorbeeld van een ontwerpinterventie) of voor een specifieke combinatie van 

beide. . 
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Notenn hoofdstuk 6 

1.. Het pragmatisme richt zich richt zich op de toepassing van het denken. Störig noemt als de drie 

kenmerkenn van het pragmatisme: het is dynamisch (de wereld is niet af) 'ons denken is een stroom een 

vlieten,, een systeem van betrekkingen', ten tweede het pluralisme: 'de wereld kan niet uit één beginsel 

wordenn verklaard. De werkelijkheid bestaat uit vele, zelfstandige gebieden. Zij is geen universum, maar 

eenn multi-versum' en ten derde de 'skeptische onbevangenheid'. Volgens James kennen wij de wereld 

evenzeerr als onze lievelingshonden en -katten het menselijk leven kennen: 'Zij bevolken onze 

woonkamerss en bibliotheken. Zij treden slechts in voorbijgaand, even aanrakend contact met de 

ingewikkeldee loop van de geschiedenis... Op dezelfde wijze komen wij met het totale leven van de dingen 

slechtss tangentiaal in aanraking...' (in: Storig, pp 199-200). 

2.. In: Burnes, 2000, p 303. 

3.. Argyris (2000), Van de Ven (2000), Beer (2000), Gubba & Lincoln (1989), Van Aken (1994), Checkland 

(1985),, Senge (1990). 

4.. In: Bumes, 2000, p 253. 

5.. Idem. 

6.. In: Beer, 2000, p 437. 

7.. Zie ook paragraaf 6.2.4. 

8.. In: Mastenbroek, 1992. 

8.. In: Burnes, 2000, p 286. 

9.. In: De Caluwé & Vermaak, 1999, p 117. 

10.. In: Burnes, 2000, p 283. 

11.. Men kan na verandering bemerken dat er 'feitelijk niets veranderd is', o f -na de verandering- verlangen 

naarr hoe de toestand vroeger was 

12.. Idem. 

13.. Dat laat onverlet dat urgente veranderingsprocessen zo'n tijdrovende werkwijze niet toestaan of dat 

ingrijpendee besluiten centraal genomen dienen te worden indien de top het grote geheel overziet, zie: 

Balogunn & Hope Hailey, 1999. 

14.. 'From a middle standpoint halfway between near and distant, emergent and planned change begin to 

becomee indistinguishable' (Weick, 2000, p 232). 

15.. In: Burnes, 2000, p 285. 

16.. Het team moet in elk geval de interne variëteit representeren (Wierdsma, 1999) 

17.. NB: in de dialoog wordt compromis verwopen (zie: Schein, 2001; Steyaert, 2001; Isaacs, 1999). 

18.. Zie: James, 1842-1910 

19.. Deze bespreking is gebaseerd op Senior (1997), Burnes (1999), Beer & Nohna (2000) en Boonstra 

(1992,, 1998, 2000, 2001). Kernbegrippen worden in de beschrijving aangegeven door woorden in italics of 

tussenn apostrophes te plaatsen. 

20.. In: Lammers, 1991, p 25. 

21.. In: Lammers, 1991, p 47. 

22.. In: Gold, M., The complete Social Scientist, a Kurt Lewin Reader, American Psychological 

Association,, Washington DC, 1999. 

23.. Wat in strikte zin ook als een verandering kan worden opgevat. 

24.. Zijderveld betoogt dat zelfs na een 'volstrekt revolutionaire verandering' er nog elementen resteren uit 

hett 'oude cultuurgoed'. 

25.. In: Wierdsma, 1999, p 269. 
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26.. In: Dunphy, 2000, p 130. 

27.. Wij zien het onderscheid tussen paradox en dilemma als gradueel. 

28.. In: Nonaka & Takeuchi, 1999, p 72. 

29.. Dit model is beschreven in hoofdstuk 5 (zie figuur 5.6.1). 

30.. Technieken voor de elenchus zijn 'sorites' (ophopen) of 'a contrario redeneren'. Kern van de elenchus 

iss het proces van destabilisering. 

31.. Daarom noemde Socrates zich ook geen leraar, maar ondervrager en zijn methode dialektikè. 

32.. In: Kessels, 1999, p 125. 

33.. Kessels, 1999, p 126. 

34.. Dat betekent dat we ' niet zozeer hulp zouden moeten zoeken in een of ander theoretisch domein, 

maarr juist in de concrete details van de situatie' (Kessels, 1999, p 126). 

35.. Di t is de methodiek van 'regressieve abstractie': door terug te gaan naar de kern van de vraag (regressie) 

kann de essentie in algemene termen worden verwoord (abstractie). 

36.. Lacan verweet de Amerikaanse egopsychologie een grondig misverstaan van de psychoanalyse en 

beoogdee een 'retour a Freud' door de verdrongen essentie van de analyse weer aan het licht te brengen (De 

Wolf,, 1998). 

37.. Het zijn bepaalde versprekingen, bepaalde grappen, die -naar later blijkt - een onderliggende noemer 

kennen. . 

38.. Betekenisgelijkheid op de verticale paradigmatische taal-as: boot, zeil, boeg, schroef. 

39.. De verspringing van het ene semantische veld naar het andere (deze organisatie is 'rot'). 

40.. De betekenaar bevat alle materiele inscripties (symptomen en linguïstische betekenaars) waarin het 

onbewustee een zekere gestalte krijgt, Moyaert, 1981, p 41. Voor Lacan heeft de betekenaar op zichzelf 

geenn enkele betekenis: 'Le signifiant n'est pas fonctionel.' 

41.. Vergelijk Heidegger als hij zichzelf de vraag stelt wie er spreekt als er gesproken wordt 'Die Sprache 

spricht'' (in: Unterwegs zur Sprache). 

42.. 'Dans la langue il n'y a que des differences' (Lacan, 1966), in: Mooij , 1983, p 57. 

43.. De betekenaar is geen betekenisdragend element, maar een betekenisonderscheidende instantie 

(Moyaert,, 1981, p 44). 

44.. De term 'eindeloos' staat tussen apostrofi, omdat Lacan veronderstelt dat de verglijding tot staan kan 

wordenn gebracht door een verankerpunt (point de caption). Later duidt hij dit aan als de zuivere betekenaar 

enn weer later als meesterbetekenaar. Van een meesterbetekenaar is sprake als iemand die al tijden misselijk 

is,, vermoeid, bleek ziet, etc. van een arts te horen krijgt dat hij 'geelzucht' heeft. Geelzucht is dan de term 

diee 'alles' verklaart, de meesterbetekenaar (zie Schokker & Schokker, 2000, p 33). 

45.. Behalve het politieke aspect, is dit het tweede verschil met de sociaal constructionistische benadering. 

Wijj  stellen geen inperking voor van het aantal mogelijke invalshoeken, maar pleiten wel voor een 

overzichtelijkee samenvatting ervan door middel van een beperkt aantal systeemperspectieven. 

46.. Het verhaal is een presentatie, een tegenwoordig stellen van de mens en wereld. Spreken is noemen en 

niett noemen, onthullen en verhullen. In de onthulling wordt iets vastgesteld, het verhaal is daarom ook een 

affirmatie.. Voorts is het een objectivicatie, omdat er gesproken wordt over iets of iemand en deze in het 

verhaall  een positie van object krijgt toegewezen. Verder vertelt de verteller zijn verhaal, waarin hij een 

bepaaldee rol speelt of zijn zienswijze blijkt . Het verhaal is daarmee ook een identificatie (Mooij , 1983, p 

93). . 

47.. Het begrip parole verwijst naar het individuele spreken, en wordt gebruikt naast het begrip 'langue' wat 
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verwijstt naar het taalsysteem. 

48.. Lacan ontleent de term 'symbolische orde' aan de antropoloog en structuralist Lévi-Strauss (Schokker 

enn Schokker, 2000). 

49.. In de imaginaire orde wordt de ander niet als ander (h)erkend, hij wordt gelijkgeschakeld. De 

imaginairee positie wordt overwonnen binnen de oedipale constellatie. Relaties worden dan van duaal, 

triangulairr en vanuit het imaginaire stadium treedt het kind binnen in de symbolische orde (De Wolf, 

1998,, p 80). 

50.. Bedoeld wordt hier vrij van de ontwerp- en de ontwikkelingsbenadering, zie ook De Zeeuw e.a. 

(1980). . 


