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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De taal van verandering

van den Nieuwenhof, R.

Publication date
2003

Link to publication

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

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

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

Download date:24 May 2023

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


CASUÏSTIEK K 

Vreemdeling:: 'Ze gaan iemand die meent dat hij over een bepaald onderwerp 

zinnigg spreekt (...) ondervragen. (...). Ze brengen tijdens het onderhoud alle 

uitsprakenn bijeen en vergelijken ze met elkaar. Door die vergelijking kunnen ze 

aantonenn dat die opmerkingen over hetzelfde onderwerp, vanuit dezelfde 

invalshoekk (...) met elkaar strijdig zijn. Wanneer betrokkenen dat zien, worden 

zee kwaad op zichzelf en milder gestemd tegenover anderen. (...). (De ziel) zal 

pass profijt hebben van de verstrekte vormen van kennis wanneer zij eerst aan 

kritiekk onderworpen is geweest, en degene die bekritiseerd werd tot schaamte 

inn staat is.' 

DeDe sofist (Plato, 1997) 

"^^*f "^^*f 
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Inn voorafgaande hoofdstukken is een model voor integraal veranderingsmanagement 

uiteengezet.. Dit model combineert twee paradigmata met een visie op organisaties 

(systeem/socialee processen) en een veranderkundig kader (planned change/open-

einde).. Het model beoogt niet prescriptief of descriptief te zijn, maar fungeert als een 

sensitizingsensitizing device ten behoeve van een reflectief-generatieve dialoog en proces van co-

creatie.. Door middel van deze dialoog beoogt het model veranderaars in staat te stellen 

grovee heuristieken uit de organisatie- en veranderkunde (epistème) en persoonsgebonden 

heuristiekenn van de cliëntorganisatie te 'vertalen' naar subtiel contingente benaderingen 

vann complexe veranderingsprocessen om handelingskennis te verwerven (phronèsis). 

Middell  daarvoor is de productieve spanning (zie figuur 6.7.2). 

Dee praktische waarde van het model is gelegen in vijf punten: ten eerste is het een 

diagnostischh model. Aan de hand van het model kan een rijkere analyse worden 

gemaaktt van de veranderingsvraag en daarmee samenhangende probleemelementen. 

Tenn tweede kan het model dienen als leidraad bij de ontwikkeling van dynamische en 

subtiell  contingente complexe veranderingprocessen en kunnen (ten derde) effectievere 

interventiess worden ontwikkeld. Ten vierde is het model integraal, dynamisch en con-

tingentt waardoor rijkere en effectievere veranderingsstrategieën kunnen worden gecon-
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cipieerd.. En ten vijfde dient het model als een Taal waarin verschillende posities van 

deelnemerss inzichtelijk kunnen worden gemaakt en waardoor benaderingen kunnen 

wordenn verkregen die de complexiteit van de vraagstelling voldoende complex 

benaderen.. Het model fungeert als een sensitizing device doordat het de posities zichtbaar 

maaktt die deelnemers innemen in De Taal van Verandering. Dit veronderstelt een 

metapositiee die het spreken over het veranderingsproces mogelijk maakt. Daarnaast is er 

eenn spreken met elkaar (dialoog) mogelijk vanuit deze verschillende posities in De Taal 

vann Verandering. De positie van de spreker in De Taal van Verandering is in deze 

dialoogg geen expliciet onderwerp van de dialoog, maar bepaalt hem wel. Dialogen 

hebbenn drie functies. De functies hebben betrekking op de uitwerking van productieve 

spanningg in de dialoog. De eerste dialoogfunctie is de empirisch positivistische functie: 

hierinn wordt nader onderzoek gedaan naar (bewijslast voor) de 'waarheid' van een 

bepaaldee bewering (Habermas, 1981). De tweede functie is de (hermeneutisch) 

dialectischee dialoog (Guba & Lincoln, 1989), die is gericht op het verkrijgen van 

hogeree orde inzichten en analyses via het spel van these en antithese. De derde functie 

iss de reflectief-generatieve dialoog, gericht op gemeenschappelijke betekenisverlening 

enn genereren van nieuwe opties in ambigue kwesties (Wierdsma, 1999) die voor 

betrokkenenn als 'juist' of'waarachtig' worden beschouwd (Habermas, 1981). 

Wee hebben in het vorige hoofdstuk zeven typen dialoog onderscheiden: binnen een 

kennisdomeinn (type 1); tussen kennisdomeinen (type 2); binnen en tussen paradigmata 

(typee 3 en 4); een eenvoudige dynamische dialoog (type 5); een complexe dynamische 

dialoogg (type 6) en de dialoog met het lege veld (type 7). Deze typen dialogen zullen in 

verschillendee cases in dit hoofdstuk worden gedemonstreerd. We maken hierbij 

onderscheidd tussen dialogen als korte vignetten (frames waarin kritische, discontinue 

veranderingsmomentenn tot uitdrukking komen) en veranderingsprocessen als een 

stroomm van communicatief handelen (Bouwen, 2003; Ford & Ford, 1995; Shorter, 

2002).. De veronderstelling is dat de dialogen een opklimmende moeilijkheidsgraad 

kennenn naarmate kennis en inzichten over het onderwerp minder codificeerbaar is 

(Wierdsma,, 1999) en meer verbonden is met waarden en basisassumpties van het 

subjectt (Schein, 1992; Argyris, 2000; Bouwen, 1990). De complexe dynamische 

dialoogg en de dialoog met het lege veld worden derhalve als meest ingewikkelde type 

dialoogg beschouwd. 

Verderr zijn drie dialoogvormen onderscheiden: De klassieke socratische dialoogvorm is 

gerichtt op elenchus (afbraak) en maieutiek (geboorte) van het weten en inzichten 

(Plato,, 1997; Kessels; 1999), de moderne variant van de (socratische) dialoog die zich 

richtricht op gedeelde betekenis bij 2e orde vraagstukken (Isaacs, 1999). De psycho-

analytischee benadering van taal (Lacan, 1966) laat de verdichting en het verglijden van 

betekenissenn zien, waarin de 'taal' zich verhoudt tot 'betekenis' als 'symptomen' tot het 
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'onbewuste**  (Mooij, 1983). Alleen door zich te onderwerpen aan de 'taal van de 

Ander'' wordt betekenis mogelijk. De chaostheorie betoogt dat als groepen gedurende 

langeree tijd in dissipatieve toestand kunnen verkeren, patronen in de chaos zichtbaar 

kunnenn worden: door het betreden van 'de plek der moeite*  wordt inzicht in de 

probleemstructuurr mogelijk (Wierdsma, 1999). We zullen in dit hoofdstuk ingaan op 

hett proces om te komen tot die plek der moeite. 

Inn dit hoofdstuk zullen we vijf cases aan bod laten komen. Aan de hand van deze cases 

zall  de 'werking' van een integrale, dynamische, contingente en praktische 

veranderingsaanpakk worden gedemonstreerd. In de toepassing van het model hanteren 

wee een performatief perspectief (Habermas, 1981), gericht op de ontwikkeling van 

subtiell  contingente handelingskennis. De beschrijving van de cases gebeurt van 

binnenuit.binnenuit. Het doel is niet zozeer het formuleren van generaliseerbare organisatie-

kundigee of algemene veranderkundige heuristieken, maar de beschrijving van het 

process van totstandkoming van subtiel contingente, praktische kennis. Daarvoor is 

perceptuelee kennis van belang, ofwel de waarneming van het detail in het specifieke 

geval.. Dit vergt een uitgebreide beschrijving van het verloop van het veranderings-

process van binnenuit en van de subtiele details waarop een subtiel contingente aanpak is 

gericht.. Voor de keerzijde van deze methodologische consequentie, in de vorm van 

eenn aanzienlijke lengte van de casus en de inspanning die dit vergt van de lezer, wil de 

auteurr zich bij voorbaat excuseren. Waar mogelijk is redactie gevoerd. 

Dee eerste case betreft de invoering van milieuzorg bij een Glasfabriek. De tweede case 

gaatt over de outsourcing van een onderhoudsdienst van elektriciteitsproducent GVZ en 

dee invoering van contractmanagement. De derde case behandelt de totstandkoming van 

eenn veranderprogramma voor de Dienst Operationele Bijstand van de Regiopolitie 

Beemster-Laaglanden.. De vierde case gaat in op de 'afronding' van een reorganisatie 

vann de afdeling Bijzondere Zaken van de Provincie Noord-Geveland. En de vijfde en 

laatstee case betreft de fusie tussen twee directies van de Gemeente Walschoten. All e 

personenn en organisaties die hun medewerking aan de cases hebben verleend zijn 

geanonimiseerd.. Het consultancybureau waar ik werkzaam ben, wordt ABC genoemd. 

Quaa opbouw van de cases hanteren we een 'theory building structure' (Yin, 1984) met 

behulpp van reflectief handelingsonderzoek (Boonstra, 2001). In elke opvolgende case 

zullenn we vragen en kritiekpunten uit de voorafgaande case adresseren (zie tabel 7.1.1). 

Inn elke volgende case wordt ook (aanvankelijk retrospectief later prospectief) een 

volgendee stap van het veranderingsproces behandeld (analyse, diagnose, strategie, etc). 

Dee scope van analyse varieert van het 'totale veranderingstraject', tot en met de 

totstandkomingg van een (deel-)interventie in een werkconferentie (van de provincie 

NG).. In de beschrijving wordt geprobeerd een toenemende graad van complexiteit tot 
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TabelTabel  7. T. 7 Overzicht theory-building structure 

uitdrukkingg te brengen in het veranderingsproces. Dit komt tot uitdrukking in de 

accentverschuivingg van korte dialogen als illustraties van de taal van verandering en 
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markeringenn van discontinue frames van verandering, naar verandering als een continu 

discursieff  proces en de beschrijving van uitgebreide dialogen als stroom van 

verandering.. Naast het demonstreren van de werking van het model wordt in dit 

hoofdstukk een aantal heuristieken ontwikkeld voor de toepassing van het model in het 

algemeenn en het genereren van productieve spanning in de dialoog in het bijzonder. 

Daarbijj  zullen we ingaan op de selectie van de vorm en het type dialoog in het 

veranderingsproces,, en zullen we de begrippen correctieve ervaring en metadoel van de 

veranderingg introduceren ten behoeve van de congruentie van het veranderingsproces. 

7.11 Case 1: Milieuzor g bij De Glasfabrie k 
Dezee case betreft een Glasfabriek in het zuiden van het land waar men 'milieuzorg' 

wildee implementeren. De case is gebaseerd op slechts één interview met de destijds 

verantwoordelijkee milieufunctionaris. Op basis hiervan construeren we retrospectief 

eenn veranderkundige diagnose om daarmee de toepassing van het model te kunnen 

demonstreren.. We willen laten zien op welke wijze het verandermodel als een rijk 

diagnostischh model, als leidraad voor verandering en voor de ontwikkeling van een 

brederr arsenaal veranderingsinterventies kan worden gebruikt. De beperkingen van 

dezee methode (in het kader van deze studie) zijn dat het model op metaniveau, 

expertmatigg is toegepast en geen dialoog met de cliëntorganisatie over het 

veranderingsprocess plaats heeft gevonden. Daaraan zal in latere cases worden tegemoet-

gekomen.. Deze casus dient als voorbeeld van een eerste 'droge' toepassing van het 

verandermodel,, als zou er een dialoog met het veranderteam gaan plaatsvinden. Hoe 

zouu het model dan kunnen worden toegepast? Uit deze oefening zullen we de hand-

vattenn destilleren om het model in de volgende cases in dialoog met cliëntorganisatie te 

kunnenn toepassen. 

7.7.77 Diagnose van de Milieuzorg 
Dee Glasfabriek kampt met het probleem dat er geen draagvlak bestaat voor de 

invoeringg van een milieuzorgsysteem dat wettelijk voor bepaalde datum ingevoerd 

moett zijn. Doel van zo'n systeem is dat organisaties de zorg voor het milieu zelf ter 

handd nemen (Van den Nieuwenhof, 1994). De Glasfabriek is al sinds de zeventiger 

jarenn doende milieumaatregelen in te voeren. De corporate staff heeft uitgebreide 

milieuhandboekenn ontworpen, maar deze worden door de fabrieken nauwelijks 

gebruikt.. Ook nieuwe, verbeterde versies leveren een teleurstellend resultaat op. Men 

achtt de 'moeizame communicatie' de oorzaak van dit probleem. Halverwege de jaren 

negentigg noteren wij de veranderingsgeschiedenis in gesprek met het toenmalige hoofd 

vann de milieuafdeling (Van den Nieuwenhof, 1996). Voor de diagnose worden de 
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actiess en interventies uit het veranderingstraject door ons in onderstaande tekst van een 

cijferr voorzien en vervolgens in het model gepositioneerd. Het verhaal gaat als volgt: 

'Halverwegee de jaren zeventig, als de milieuwetgeving toeneemt (1), richt het concern 

eenn centrale milieubeleidsgroep op (2). Een van de eerste activiteiten van deze groep is 

datt men de milieuverantwoordelijkheid van de plantmanager definieert (het verplicht 

aanstellenn van een milieucoördinator, het actualiseren van de vergunningen, 

milieubewustt omgaan met afvalstoffen) (3) en er worden milieurichtlijnen (4) gemaakt 

diee top-down worden geïmplementeerd. Aansluitend worden bij verschillende 

fabriekenn zogenaamde milieu-audits gehouden (5) om de stand van zaken in beeld te 

brengen.. De aanbevelingen worden neergelegd in een rapport voor de plantmanagers 

(6).. Conclusie is dat de miheuplanning de toets der kritiek niet kan doorstaan (7) en dat 

milieuzorgg te veel is afgestemd op de vergunningverlening (8). Verder wordt 

opgemerktt dat de plantmanager milieuzorg ervaart alsof er bij hem 'in de keuken wordt 

gekeken'' (9); vindt men de positie van de milieucoördinator onduidelijk (10) en is er te 

weinigg 'management' in de zin van 'de verdeling van milieutaken, -verantwoordelijk-

hedenn en -bevoegdheden' (11). 

Vervolgenss wordt een stuurgroep van plantmanagers en diverse werkgroepen van 

milieucoördinatorenn opgericht (12) om tot een leidraad te komen voor de versterking 

vann milieumanagement (13). Dit voorstel wordt door de hoofddirectie goedgekeurd 

(14)) en daar vloeit een milieuzorgmanual uit voort (15). 'Een complete blauwdruk, 

uitgevondenn door de plants zelf aldus de milieufunctionaris. Het is dan eind jaren 

tachtig.. Om de implementatie van de voorgenomen activiteiten te ondersteunen wordt 

bijj  alle plants een milieucommunicatiecampagne gestart (16), 'met een videofilm, een 

sett overhead sheets, dia's, een boekje en een tekenwedstrijd voor kinderen'. Vervolgens 

blijk tt dat aan de milieubewustwording niets is veranderd. Op de fabrieken heerst een 

sfeerr van 'zolang ik niks hoor van de milieucoördinator, zal het wel goed zijn.' Daarna 

richtricht men de aanpak meer op 'awareness' en 'commitment. Men kiest nu voor een 

'bottom-upp aanpak'. Op afdelingsniveau worden sleutelfiguren (17) benaderd om hen 

uitlegg te geven over milieuzorg en de gelegenheid geboden hieraan een eigen invulling 

tee geven (18). In deze periode ontvangt het milieuzorgmanual van de Glasfabriek een 

belangrijkee internationale milieu-prijs (19). De interne conclusie is echter: 'het werkt 

niett echt.' De vraag is nog steeds 'waarom'? 

Beginn van de jaren negentig gaat de aanpak 'nog een stapje verder.' Er wordt een 

bedrijfsmilieuplann (BMP) opgesteld (20) en een 'rondje gemaakt langs het hele 

managementteamm (21) om awareness en commitment te verkrijgen.' Vervolgens wordt 

eenn inventarisatie gemaakt van alle emissies en per milieuconipartirnent aangegeven wat 

dee huidige emissie en de norm is (22). Deze concrete tooi wordt opgepakt door de 
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organisatie.. Voor de uitvoering van het milieuconvenant (het BMP) is een indeling 

gemaaktt in vijf fasen: oriëntatie, doorlichting, BMP, implementatie, audit (23).' 

MogelijkeMogelijke diagnose 
Bovenstaandee beschrijving van de veranderhistorie is sterk vereenvoudigd waardoor 

wellichtt niet aan alle aspecten van het veranderproces recht wordt gedaan. Dit is echter 

geenn bezwaar voor het onderhavige doel: het demonstreren van een diagnoseproces aan 

dee hand van het verandermodel. Hiertoe zijn de onderscheiden stappen van de 

Glasfabriekk (1-23) naar onze inschatting in het model gepositioneerd (zie tabel 7.1.2). 

Ui tt deze verdeling vallen naar ons idee drie zaken op. 

Tenn eerste dat de implementatie hoofdzakelijk verloopt middels de formele organisatie 

(handboeken,, procedures, instructies, audits). Men richt zich vooral op de beheers-

aspectenn van de milieuzorg, terwijl het doel tevens is een bewustwordingsproces te 

starten. . 

Tenn tweede de incongruentie tussen het veranderingsdoel en de aanpak. Men wil dat 

'milieu'' gaat leven bij de diverse plants, maar het beleid wordt op grote afstand van (en 

voor)) die plants gemaakt. Er wordt weinig gebruik gemaakt van participatie. Onze 

hypothesee zou zijn dat de moeizame implementatie een gevolg is van 'politiek' in een 

multinationalee onderneming (geredeneerd vanuit de ontwikkeUngsbenadering). Het 

onderwerpp ontbeert aan status, relevantie en (dientengevolge) macht. In politiek 

getinte,, bureaucratische organisaties moeten nieuwe richtlijnen vaak met redelijk veel 

(in)formelee macht kracht worden bijgezet om te worden opgemerkt (Strebel, 1996). 

Tenn derde valt op dat het aandragen van concrete instrumenten wel tot resultaat leidt. 

Wellichtt ontbrak het tot dusver aan de nodige kennis, mensen en middelen in de 

organisatiee (cfr hoofdstuk 4). 
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TabelTabel  7.1.2 Analyse en diagnose Invoering Milieuzorg Glasfabriek 

Bovenstaandee beschrijving is summier en heeft slechts tot doel te illustreren hoe men 

opp grond van een subtiel contingente insteek tot een diagnose zou kunnen komen met 

behulpp van het model. Deelnemers van een veranderteam zouden (in een dialoog) op 
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basiss van hun eigen waarnemingen deze opvattingen kunnen delen, aanscherpen of 

verwerpen.. Op deze wijze kan men een gemeenschappelijk beeld ontwikkelen over de 

veranderhistoriee en plausibele verklaringen opstellen voor het relatieve gebrek aan 

success van deze case. Om een diagnose te stellen zou het veranderteam bijvoorbeeld 

overr de volgende onderwerpen een dialoog kunnen voeren: 

a.. Wat is het commitment van de leiding op diverse niveaus. Op welke wijze wordt er 

gestuurd,, gepland en gerapporteerd en welke rol spelen budgetten? 

b.. Wat motiveert de leiding (wat is hun visie en wat zijn hun belangen) en hoe kan dit 

wordenn vertaald naar een veranderingsaanpak? 

c.. Wat is de rol van macht, het informele circuit en welke acties (en van wie zouden 

tott milieubewustzijn kunnen leiden? 

d.. Wat is de veranderhistorie van de organisatie? Wat zijn de ervaringen met eerdere 

veranderingsprocessen,, in negatieve en positieve zin? 

e.. Wat verklaart de lage en diffuse vorm van weerstand? Wat is de relatie met de 

organisatiecultuur?? Zijn er champions, success-stories? 

f.. Is milieuzorg opgenomen in de prestatiemeting en het belonings- en 

beoordelingssysteem? ? 

g.. Welke korte termijn successen zijn haalbaar? Zijn hierop pilots te formeren? 

i.. Ontbreekt het aan concrete middelen, kennis, geld? 

j .. Kan de communicatie worden verbeterd in termen van informatie-overdracht 

(taakinformatie,, beleidsinformatie, motiverende informatie)? 

k.. Wie zijn de uitvoerders en kan hun betrokkenheid worden verbeterd door 

vroegtijdigee participatiefin termen van werkgroepen, kwaliteitsgroepen, 

verbetergroepen? ? 

1.. Hoe lopen decentrale sociale processen als besluitvorming, actieplanning, 

samenwerking,, conflicthantering? 

Mogelijkk bieden zulke (of andere) nieuwe invalshoeken bruikbare inzichten in het 

probleem.. Het model expliciteert welke paradigmata en systeemperspectieven worden 

gehanteerdd en daarmee ook welke invalshoeken onderbelicht zijn gebleven. Het 

expliciteertt de 'routine' in het veranderings-proces. Nieuwe invalshoeken leveren 

mogelijkk nieuwe (rijkere) diagnostische informatie en leiden tot andersoortige 

interventies.. Men kan de waarde van deze informatie en mogelijke interventies 

vergelijkenn met de eigen voorkeur aan de hand van veranderkundige criteria zoals de 

effectiviteit,, haalbaarheid of leverage van de interventie in die context (Balogun & Hope 

Hailey,, 1999). Op deze wijze wordt een leidraad voor het handelen verkregen. 

Samengevatt biedt het model: 

-- Structuur voor het diagnoseproces 
-- Houvast voor discussie met betrokkenen over relevantie van de gestelde diagnose 
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-- Mogelijkheden tot onderlinge vergelijking van diagnoses 
-- Inzicht in en de mogelijkheid tot zelfdiagnose (diagnose van de diagnose). 

7.1.27.1.2 Leidraad voor het handelen 
Bijj  het vormgeven van een veranderingsproces is het gebruikelijk bij de aanvang vast te 

stellenn wat de aanleiding, urgentie en noodzaak voor de verandering zijn (cfr hoofdstuk 

6).. Daarbij gaat het in deze casus om drie elementen: een milieutechnische invalshoek 

(Watt is de aard en omvang van de vervuiling?), een organisatorische (Wat is de relatie 

mett organisatorische variabelen?) en een veranderkundige (Op welke wijze kan het 

process worden vormgegeven?). 
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TabelTabel  7.1.3 Diagnose en leidraad Invoering Milieuzorg Glasfabriek 

Hett accent van de toenmalige milieumanagementaanpak lag op de (milieu-)technische 

enn formeel organisatorische invalshoek. Men stelt beleid op, voert audits uit, vertaalt 

bevindingenn naar programma's, etc. (Van der Horst, 1991). De communicatie is 

hoofdzakelijkk eenzijdig en top-down. Milieumanagement kan worden gekenschetst als 

eenn beheersingsvraagstuk. Aandacht voor besluitvorming, betekenisverlening, onder-
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handeling,, macht, conflicten en een gemeenschappelijke exploratieve benadering van 

hett bedrijfemilieuvraagstuk, zoals de ontwikkelings-benadering voorstaat, ontbreken 

nagenoeg.. We zullen dit per fase van het veranderingsproces toelichten. 

Dee Glasfabriek zou bijvoorbeeld in de unfreeze fase in teams kunnen onderzoeken 

welkee milieuacties men wil/moet uitvoeren en welke kennis en middelen men hierbij 

nodigg denkt te hebben om de veranderingen succesvol uit te voeren. Bij een politieke 

diagnosee kan men onderzoeken wie hierbij de betrokken spelers zijn, wat voor hen de 

consequentiess van de verandering zijn en wat draagvlak voor verandering is (Nutt, 

1992).. Zijn voldoende mensen overtuigd van de veranderingsnoodzaak? Wat is de 

gepercipieerdee 'status' van milieuvraagstukken. Zijn er 'champions' die de verandering 

gaann trekken? Deze vragen dienen meer samenhangend te worden behandeld dan het 

gevall  is bij de Glasfabriek om te komen tot een succesvolle benadering (zie tabel 6.7.2). 

Hetzelfdee kan worden gezegd over de change-fase (move). De ontwerpaanpak is 

hoofdzakelijkk erop gericht milieuaspecten in de bedrijfsvoering te integreren (Maas & 

Doeleman,, 1993; Zwetsloot & Sprengers, 1992). De gehanteerde terminologie is 

hierbijj  leidend. Zo moet de 'primaire verantwoordelijkheid' bij de lij n komen te liggen 

(Uitgebreidee Toets Milieuzorgsystemen, 1992). 'Ervaringen uit de kwaliteitszorg leren 

datt men zich anders niet verantwoordelijk gedraagt' (sic!) (Van der Kolk e.a., 1992). 

'Goedd functio-nerende procedures en instructies' dienen 'kort, helder en 

bedrijfseconomischh interessant' te zijn (Kloeg, 1991). Een programmatische aanpak staat 

vooropp (onderzoeks- en meetprogramma's). De consequenties van zulke termen, is dat 

zee niet neutraal zijn, maar het handelen, de menselijke bejegening, de veranderings-

strategiee en de beoogde veranderingsresultaten sterk beïnvloeden. 

Inn plaats daarvan zou men veranderingen bijvoorbeeld ook vorm kunnen geven door 

proefprojecten.. Nadeel is dat proeftuinen veel tijd vergen. Voordeel is dat relevante 

leerervaringg en samenwerking kan worden opgedaan en dat ze kunnen overtuigen 

(Koopmann & Pool, 1986). Zo'n aanpak past goed bij het ambigue karakter van veel 

bedrijfsmilieuvraagstukkenn zoals de verschillende betekenissen die men toekent aan de 

ernstt van de vervuiling, het stelsel van onderliggende waarden die men hanteert (zoals 

hett voorzorgprincipe) en de onduidelijkheid over rollen in de organisatie. Veel milieu-

coördinatorenn krijgen bijvoorbeeld nauwelijks de kans hun rol als interne adviseur waar 

tee maken.2 Zulke problematiek kan bijvoorbeeld worden opgepakt door role analysis of 

rolerole negotiation (zie: French & Bell, 1984). 

Dee freeze fase in de beheersingsaanpak betreft bijvoorbeeld het formaliseren van 

proceduress die werken en bijstellen van instructies, procedures en voorschriften die niet 

werken.. Goede interne 'control' en rapportage zijn hierbij van belang (Scholtens, 

1993).. Op grond van deze informatie kan het management beslissen tot het bijstellen 

vann het milieuzorgsysteem; het implementeren van nog niet ingevoerde onderdelen; 

hett ontwerpen en uitvoeren van nieuwe milieumaatregelen; het herformuleren van het 
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bedrijfsmilieubeleid;; het (opnieuw) verrichten van een milieudoorlichting (Van de 

Nieuwenhof,, 1996). 

Hoewell  het formaliseren en sluiten van regelkringen zeker van nut zijn, moet het effect 

ervann niet worden overschat. Soms wordt vervuiling toegestaan 'tot aan de wettelijke 

norm'' en blijf t milieuwinst hierdoor uit. Men verschuilt zich achter normen en 

vermijdtt innovaties (Jagers & Jansen, 1991). Bovendien kan sterke formalisatie en 

functiescheidingg leiden tot verkokering en machtsstrijd in organisaties. Zo ontstaan 

situatiess dat de milieuafdeling het milieubelang verdedigt tegenover het 'productie 

draaien'' van de fabrieken. Milieuzorg raakt niet dus alleen de 'techniek' en formele 

kantt van de organisatie (ontwerpbenadering), maar ook de menselijke kant (ont-

wikkelingsbenadering).. Het vergt een andere attitude en kennis van werknemers en 

kann zelfs de cultuur of identiteit van de organisatie raken. Tiofine-directeur Van Loon 

(ziee kader) spreekt over een transformatieproces waarin het zoeken naar een nieuwe 

identiteit,, gezamenlijke zingeving, 'afscheid nemen' en 'rouw' een belangrijke rol 

hebbenn gespeeld. 

Bijj  de fabricage van 40.000 ton titaandioxyde -een witmaker voor verf, papier en kunststof- door 
Tiofinee verdwijnt jaarlijks 80.000 ton afvalzuur in de Nieuwe Waterweg. Rijkswaterstaat, 
verantwoordelijkk voor de waterkwaliteit van de Waterweg, kon deze situatie niet langer aanzien. 
Naa lang touwtrekken werd Tiofine, dat werkgelegenheid biedt aan circa 300 mensen, voor de 
keuzee gesteld: saneren of verdwijnen. Daarbij werd wel een deadline gesteld voor de algehele 
saneringsoperatie:: 1 januari 1990. 
Vann Loon (algemeen directeur van Tiofine): 'De overgang heeft grote gevolgen voor de laag 
opgeleidee werknemers van Tiofine. De nieuwe technologie is veel gecompliceerder, terwijl aan 
dee veiligheid hoge eisen worden gesteld. Daarom is een omvangrijk omscholings- en 
trainingsprogrammaa noodzakelijk, waarvan de totale kosten 8 miljoen gulden bedragen. Alleen 
mett omscholing kom je er echter niet. 
Vanwegee de abrupte verandering van het productieproces en de beperkte tijd, is een totale 
transformatiee van de organisatie nodig. (...) Er is behoefte aan bewustzijnsverandering, aan een 
nieuwee kijk op de werkelijkheid. U moet zich bijvoorbeeld realiseren dat nog niet zo lang 
geledenn onze medewerkers de Greenpeace boot voor de wal bij Tiofine met stenen te lij f wilden 
gaan. . 

Nuu streven wij naar een voortrekkersrol op het gebied van milieu. Ook werden ambtenaren 
vroegerr gezien als lastige indringers, terwijl we nu met de overheid willen samenwerken.' 

KaderKader  7.1.1 Tiofine: witmaker zwartgemaakt (Van den Nieuwenhof, 1996) 
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7.1.37.1.3 Mogelijkheden voor interventies 
Naastt mogelijkheden voor gezamenlijke diagnose en een gemeenschappelijke dialoog 

overr de veranderingsstrategie en veranderingsplan, kan het model discussies entameren 

overr het type interventie dat men in deze specifieke context kan toepassen. De taal 

waarinn het probleem, het doel of de oplossingen worden gesteld, bepaalt ongemerkt 

welkk typ interventie wordt verkozen. Door de grote nadruk op beheersing worden hier 

voorall  ontwerpinterventies geselecteerd (zoals audits, registraties, formalisatie, control). 

Hett gevolg is dat men niet snel zal overgaan tot 2e orde veranderingen, zoals preven-

tievee benaderingen van milieuvraagstukken (Van Berkel, 1991) of rolonderhandeling in 

hett samenspel van milieuzorg in de organisatie (French & Bell, 1984; Mastenbroek, 

1992).. Door de toepassing van het model verkrijgt men een beeld van de (vaak 

verborgen)) samenhang tussen het discours en het type interventies dat men hanteert. 

Dee interventies van de Glasfabriek zijn (volgens ons) niet als zodanig insufficiënt, maar 

blijkbaarr wel in deze specifieke context. In dit geval kan men zich bijvoorbeeld 

afvragenn of nog meer regels en eenzijdige communicatie wel leiden tot de beoogde 

politiekee verandering? Langs welke weg kan de politiek effectiever worden beïnvloed? 

Menn zou bijvoorbeeld het veronderstelde effect van werkconferenties in deze context 

enn met dit doel, kunnen vergelijken met de uniformering van procedures. In dit type 

dialogenn kunnen verschillende type interventies, hun uitgangspunten en veronderstelde 

effectenn met elkaar worden vergeleken en bruikbare interventies worden geselecteerd. 

Inn hoofdstuk 2-5 is uitgebreid stilgestaan bij diverse interventietechnieken. Het is niet 

doenlijkk om op deze plaats alle technieken op te sommen of uitputtend in ons schema 

tee plaatsen. Waar het om gaat is dat het veranderteam gevoelig wordt voor de 

bruikbaarheidd van alternatieve interventies in de specifieke context van De Glasfabriek. 

Beoordelingenn van het effect van interventies zijn altijd subjectief, gelden tegen de 

achtergrondd van De Glasfabriek en hebben altijd het karakter van een hypothese. 

Naastt de verbreding van keuzen van interventies en de veranderkundige beoordeling 

ervan,, kan men een analyse maken van de dynamische samenhang van gekozen 

interventiess in relatie tot het veranderdoel en de context. Vertoont het pakket aan 

interventiess de juiste veranderkundige en organisatiekundige samenhang, is het een 

congruentt en consistent geheel, komt het pakket voldoende tegemoet aan specifieke 

contextuelee factoren zoals de urgentie van de verandering en beschikbaarheid van 

mensenn middelen? Het is deze samenhang die ten grondslag ligt aan de vorming (en 

evaluatie)) van de veranderingstrategie. 

7.1.44 Een integraal en dynamisch model 
Opp deze wijze kan een integrale, contingente en dynamische aanpak van de 

implementatiee van milieuzorg in organisaties worden verkregen. Milieuzorg wordt 

daarbijj  gezien als een onderdeel van alle aspectsystemen van de organisatie. Ten tweede 
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entameertt het model een dialoog over de aanpak van het veranderingsproces. Er 

kunnenn discussies worden gevoerd over de toepassing en het effect van losse 

interventies.. Maar er kunnen ook verbanden worden gelegd tussen parallel verlopende 

processenn en hun wederzijdse beïnvloeding. Bijvoorbeeld tussen de noodzakelijke 

formalisatiee van de milieuzorg en het (even noodzakelijke?) bewustwordingsproces in 

dee fabrieken. Tussen eerste en tweede orde veranderingsprocessen in de organisatie. 

Tussenn de noodzaak tot beheersing van afval en emissies en het tempo van de leer-

processenn die daarvoor nodig zijn. In zo'n dialoog kunnen interventies worden samen-

gevoegdd of tegen elkaar worden afgewogen op contextspecifieke criteria als rendement, 

timing,timing, congruentie, alignment en dergelijke. Ten derde maakt het model de 'verborgen 

bestuurders'' van betrokkenen en de daaraan verbonden handelingspraktijken expliciet. 

Hett expliciteert, contrasteert, evalueert en integreert mentale kaders van veranderaars 

tegenn de achtergrond van een breder veranderkundig discours. Daarmee is ons inziens 

eenn rijkere benadering verkregen dan het geval is in de beschreven verander-

geschiedeniss van de Glasfabriek (De Zeeuw, e.a., 1980). Hieronder worden enkele 

interventiess die zouden kunnen leiden tot een rijkere benadering in een schema 

geplaatstt (tabel 7.1.4) 

7.1.57.1.5 Conclusies en verder 
Hett voorbeeld van de Glasfabriek is een vereenvoudigd voorbeeld, maar laat goed zien 

hoee veel veranderingsprocessen in organisaties verlopen, namelijk vanuit een sterk op 

beheersingg en uniformering gerichte aanpak (Boonstra, 1992; 2000; 2001). De grof 

contingentee opvatting is dat milieuzorg aan wettelijke standaarden dient te voldoen, 

juridischee risico's geminimaliseerd dienen te worden (veiligheid, aansprakelijkheid, 

e.d.),, uniformiteit in de beheersing verkregen dient te worden en zakelijke afwegingen 

gemaaktt moeten worden in de kosten/baten-verhouding van milieumaatregelen 

(Braakhuiss e.a., 1995; Van der Horst, 1992; Van der Kolk e.a., 1992). Op zich is er 

nietss 'tegen' deze benadering van milieuzorg, ware het niet dat de veronderstelde 

resultatenn van deze interventies (lang) kunnen uitblijven zoals bij de Glasfabriek het 

gevall  is. In onze terminologie is de veranderstrategie niet contextspecifiek, niet subtiel 

contingentt genoeg. De diagnosestelling en de ontwikkeling van een 

veranderingsstrategiee zouden erop gericht moeten zijn vanuit een meer integrale 

benadering,, contextgevoelige informatie op te halen. Door een dialoog hierover te 

voerenn kan geleidelijk aan duidelijk worden waar en waarom de knelpunten in de 

veranderingsaanpakk in die situatie zich precies voordoen. Hoewel deze casus slechts als 

eerstee illustratie van de toepassing van het model dient, kunnen we wel de eerste 

processtappenn eruit afleiden om te komen tot een integrale, dynamische en contingente 

benaderingg van veranderingsprocessen. 
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TabelTabel  7.1.4 Een integraal model voor de Invoering van Milieuzorg bij Glasfabriek 
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Dee stappen voor een gezamenlijke dialoog zijn: 

Stapp 1: Analyse en diagnose van het veranderingsvraagstuk in een integraal en 

contingentt perspectief, signaleren van ontbrekende perspectieven en 

mogelijkee probleemelementen die in deze context van invloed zouden 

kunnenn zijn. Onderzoek naar de juistheid van deze veronderstellingen. 

Verbredingg naar paradigmata en aspectsystemen leidt tot rijkere, contingente 

diagnosee en bijstelling van het veranderdoel. 

Stapp 2: Genereren van interventies vanuit integraal en contingent perspectief. 

Verbredingg van de veranderstrategie door het betrekken van inter-venties 

vanuitt ontbrekende systeemperspectieven en aanvullingen vanuit ontbrekende 

paradigmata.. Beoordeling van interventie-mogelijkheden vanuit 

contextspecifiekee (veranderkundige) criteria in relatie tot veranderdoel. 

Resultaat:: rijke, contingente interventie-strategie. 

Stapp 3: Beschouwen van de samenhang van interventiemogelijkheden in relatie tot de 

vraagstelling,, veranderdoel en de context van de verandering. Toetsing aan 

organisatiekundige,, veranderkundige en contextspecifieke criteria. 

Stapp 4: Keuze van interventie voor veranderingsstrategie/-plan op basis van 

samenhang,, veranderdoel en context van verandering: selectie en fasering van 

dee interventies. 

Stapp één tot en met vier verlopen in een iteratief proces, zoals onderstaande figuur laat 

zien.. De diagnose leidt tot interventies en interventiemogelijkheden sturen de diagnose. 

Hett overzicht van interventiemogelijkheden roept vragen op over bijvoorbeeld de 

samenhangg of over de haalbaarheid van het pakket van maatregelen. En het 

samenhangendd pakket van maatregelen wordt teruggekoppeld op de aanleiding van de 

veranderingg en het veranderdoel. 

7RÖ Ö 
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FiguurFiguur  7.1.1 Veranderstrategie: diagnose, leidraad en interventiekeuze 

Dee volledige werking van het model is in deze casus om een aantal redenen niet aan 

bodd gekomen. De casus is tot stand gekomen op basis van één interview. Het is een 

kortee beschrijving van een lange veranderingshistorie en doet wellicht geen recht aan 

allee pogingen die in de organisatie nog meer zijn ondernomen om verandering te 

bewerkstelligen.. Ook kan worden opgemerkt dat er geen sprake is van een dialoog of 

gemeenschappelijkk vormgegeven veranderingsproces. In de beschrijving van een 'droge 

casus'' hebben wij vooral de positie ingenomen van de 'expert' (Schein, 1987), 

aangegevenn wat volgens ons 'aan de hand is' en wat volgens ons mogelijke 

vervolgstappenn zouden kunnen zijn. Het model is gehanteerd als een metamodel. Er is 

geenn sprake van een veranderteam waarin men in onderlinge dialoog (en productieve 

spanning)) gezamenlijk tot begripsvorming komt met betrekking tot diagnose, 

veranderingsstrategiee en interventiekeuzes. Ook is er (dus nog) geen sprake van een 

leerprocess van de organisatie om ambigue veranderingen zelfstandig vorm te geven. Dit 

alless is inherent aan het type casus, namelijk expertmatig, solistisch, retrospectief en op 

basiss van één interview. 

Well  zijn de stappen ontwikkeld om het model met een veranderteam toe te passen. In 

dee volgende paragrafen zal worden getracht aan een aantal van de genoemde bezwaren 

tegemoett te komen. De volgende casus is eveneens grotendeel retrospectief, maar tot 

standd gekomen op basis van meerdere interviews met diverse betrokkenen. Ook hier is 

sprakee van een expertdiagnose waarmee echter het cliëntsysteem is geconfronteerd en 

waaroverr een dialoog is gevoerd. Tot slot is de methode met het cliëntsysteem 

geëvalueerdd aan de hand van een vragenlijst. 

281 1 
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7.22 Case 2: 'Outsourcing ' Onderhou d Elektriciteitscentral e GVZ 
Dee GVZ-casus is tot stand gekomen op basis van documentonderzoek, participatie en 

semi-gestructureerdee interviews met een aantal direct betrokkenen met het 

veranderingsprocess (Yin, 1984; Wester, 1991). Dat zijn ing. Bart Vergoot MBA, 

directeurr van het onderhoudsbedrijf van de toenmalige elektriciteitsproducent GVZ en 

tweee collega adviseurs van ABC Management Consultants die verantwoordelijk waren 

voorr de vormgeving van het veranderingsproces. Tezamen vormden wij het 'verander-

team'.. Het veranderingsproces zoals hieronder beschreven verliep van 1997-1999. De 

interviewss zijn gehouden in de periode 2000-2001 en in 2002-2003 samengevat tot 

eenn lopend verhaal. In bijlage 7.3.1 is de vragenlijst opgenomen. 

Inn de casebeschrijving is niet zozeer getracht 'het' GVZ-verhaal weer te geven (als een 

historischh correcte weergave), maar komen verschillende verhalen van verschillende 

betrokkenenn aan bod (beschrijving van binnenuit). Het model wordt als metamodel 

toegepastt om deze verhalen te positioneren in De Taal van Verandering. We geven 

daarbijj  onze visie op het gehanteerde paradigma en het aspectsysteem dat (volgens ons) 

aann de orde is. De termen ontwerpen en ontwikkelen worden in de tekst afgekort met 

dee symbolen Ol (ontwerpen) en 02 (ontwikkelen). De systeemperspectieven worden 

afgekortt met S, O en C (strategie, organisatie en cultuur). Er wordt voor O 

(organisatie)) gekozen en niet voor S (structuur), om de afkorting te kunnen 

differentiërenn van de 'S' van strategie. Een icoon in de marge geeft de positie van de 

interventiee weer in De Taal van Verandering. Op deze manier is het mogelijk de 'golf 

vann verandering door het systeem te volgen' (Nadler, 1999). In deze case wordt het 

modell  in eerste instantie expertmatig retrospectief diagnostisch toegepast op de 

veranderhistorie,, waarna een bespreking van de diagnose volgt met enkele betrokkenen 

uitt het veranderteam en waarin wij 'productieve spanning' in de dialoog zal worden 

geïntroduceerd.. De rol verandert daarmee van expert naar deelnemer. De case-

besprekingg besluit met een evaluatie van de methodiek met de geïnterviewden. 

7.2.17.2.1 Strategische oriëntatie 
Volgenss de Elektriciteitswet van eind jaren tachtig dient de opwekking, transport en 

distributiee van stroom door gescheiden bedrijven te gebeuren. Als gevolg daarvan zijn 

dee drie elektriciteitsbedrijven van GVZ zelfstandig neergezet. Daarnaast functioneerde 

eenn centrale afdeling Projecten (voor de engineering van grote projecten), een afdeling 

Financieell  Economische Zaken en een afdeling Sociale Zaken. Op de locaties waren 

Bedrijfsvoeringg (BV) verantwoordelijk voor het primaire proces, 'Onderhoud' voor 

grootonderhoudswerkzaamhedenn en 'Projecten' voor modificaties. 'Dit was in lengte 

vann jaren de manier van werken in eigenlijk heel Nederland: bureaucratisch en 

functioneell  gestructureerd' aldus E&O-directeur Vergoot. Begin jaren negentig 
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verandertt de stroommarkt. Terwijl landelijk de vraag naar elektriciteit toeneemt, daalt 

hett marktaandeel van grootschalige installaties. De stroomvoorziening wordt steeds 

meerr ingevuld door kleinere, vaak industriële warmte/krachtcentrales. Vergoot: 'Door 

hett wegvallen van vraag naar grootschalige stroom zouden de productiebedrijven steeds 

meerr afzet verliezen en zou op termijn een ernstig werkgelegenheidsprobleem 

ontstaan.'' Tevens dreigt Nederland door de liberalisering van de stroommarkt beleverd 

tee worden door buitenlandse stroom tegen marginale kosten. ABC: 'In een open 

energiemarktt zou GVZ de boot volledig missen. Daarnaast ontstaat in Nederland druk 

vann grote consortia die minder voor stroom wilden betalen. Voor GVZ betekende dit 

alless dat men scherper naar de markt moesten gaan zeilen: stroom leveren als er vraag is 

enn tegen de beste prijs.' 

Vergoot:: 'In een strategische sessie hebben we toen gezegd 'als wij geen stroom direct 

aann de markt mogen leveren, hoe kunnen we dan het gevaar keren?' Het was feitelijk 

eenn vraag naar de kerncompetenties van GVZ. 'Kerncompetenties zijn: bedrijfsvoeren, 

onderhoudd en projecten. Bedrijfsvoering mocht van de overheid niet naar de markt. 

Blevenn over: Onderhoud en Projecten. Zo is de idee ontstaan om Onderhoud als 

dienstt naar de markt te brengen.' De kerncompetentie van Exploitatie en Onderhoud 

(E&O)) van GVZ is het uitvoeren van complex, grootschalig onderhoud in korte tijd. 

ABC:: 'Tijdens een revisie lopen er zo'n 600 mensen rond, die in drie dagen tijd precies 

uitvoerenn wat er moet gebeuren zonder elkaar in de weg te lopen.' De Engelse en 

Amerikaansee trend naar uitbesteding van onderhoud ziet men als bevestiging dat 

onderhoudd een aparte vakdiscipline is. Consultants becijferen de marktpotentie voor 

E&O:: circa € 52 min. omzet binnen GVZ en € 45 min. in de externe markt. Vergoot: 

'Opp basis van deze inschattingen is in het Businessplan 2001 een interne omzet van € 

300 min. geprognosticeerd en een realisatie van 15% van het externe marktpotentieel (€ 

7,55 min.). Op grond hiervan besluit E&O onderhoud naar de markt te brengen en alles 

aff  te stoten wat makkelijker of goedkoper door anderen kan worden gedaan.' 

Hett 'naar de markt brengen' werd de taak van Vergoot. De voormalige E&O-

directeur,, De Waard, was een technische onderhoudsman. Vergoot was bekend met 

hett implementeren van veranderingsprocessen. 'De Waard zou alleen een structuur 

hebbenn neergezet en dan aan de gang zijn gegaan.' Vergoot wilde 'een filosofie 

neerzetten'' om het bedrijf naar de markt te brengen en de mensen ervoor klaar te 

maken.. Conclusie uit een onderzoek naar de factoren die succesbepalend zijn bij de 

verzelfstandigingg van nutsorganisaties was dat E&O langzaam naar de markt moest gaan. 

'Wee moesten op zoek naar opdrachtgevers met een vergelijkbare cultuur als de onze' 

alduss Vergoot. E&O bleef onderdeel van GVZ en richtte zich vooral op de nutsector. 

Zoo kon men langzaam volume opbouwen en geleidelijk verzelfstandigen. Daarna heeft 

GVZZ de organisatie gekanteld met één afdeling Productie, één afdeling Exploitatie & 

Onderhoudd (E&O) en één afdeling Projecten. Productie bevatte 550 mensen, 
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ffiffi a a 

Exploitatiee en Onderhoud circa 570 en Projecten circa 80 mensen. Een 

consultancybureauu berekende wat de 'kritische massa* van zo'n bedrijf is. Voor E&O 

warenn dat zo'n 250 medewerkers. Vergoot: 'Als we dat niet overeind zou kunnen 

houden,, zou we down the drain gaan. Wij wisten dat we met zo'n 250 mensen circa 37 

miljoenn euro omzet moesten gaan halen.' 

Intermezzo Intermezzo 
Tott dusver lijk t in dit veranderingsproces vooral een ontwerpparadigma gehanteerd. Er 

iss sprake van een technisch-economische rationaliteit: er worden studies gedaan naar de 

prestatiess van onderhoud, naar het omzetpotentieel en er wordt teruggerekend van de 

omzett naar de omvang en structuur van de organisatie. Het doel is berekend en men 

hanteertt een lineaire (stapsgewijze) logica om er te komen. Verder ligt het accent op de 

inrichtingg van de formele organisatie, wordt de veranderaanpak top-down wordt 

vormgegevenn en zijn 'denken' en 'doen' gescheiden. Ook richt de organisatie zich in 

dezee fase vooral op strategische vraagstukken: marktomzet, verzelfstandiging, conse-

quentiess van de liberalisering van de stroommarkt (cfr. hoofdstuk 2). Samengevat 

hanteertt men vooral een strategisch ontwerpperspectief (OIS) gevolgd door 

aandachtt voor organisatie-inrichting (OIO). 

Vergoott zegt het heel duidelijk: 'In deze fase is nog geen sprake van een 

krachtenspel.. Het is het is alleen nog maar tekentafelwerk. Je moet het kunnen 

verkopenn aan de Raad van Commissarissen. Als je dat niet cijfermatig kunt neerzetten, 

benn je weg. Eerst de besluitvorming rond krijgen. Daarna bij de eigen mensen en bij de 

OR.'' Dat een ontwikkelperspectief ook zinvol kan zijn, wordt door Vergoot dus niet 

ontkend,, maar in zijn timing (veranderkundige heuristiek) geeft hij in deze situatie op 

datt moment de voorkeur aan het ontwerpparadigma. Mogelijk speelt de schaal van de 

veranderingg hierbij een rol als veranderkundige afweging. 

FlexibelFlexibel bedrijf: personele consequenties 

Behalvee een nieuwe strategie en structuur heeft het veranderingsproces ook personele 

consequenties.. ABC: 'De inschatting was dat 50% van de mensen relatief vast (circa 1 

jaar)) op de plant zou komen te werken. De andere 50% zou als contractor gaan werken. 

Wee wilden het bedrijf flexibel neerzetten. 'Man naar werk' was de kreet. De mensen 

moestenn onder contractcondities in heel gebied X aan het werk. Dat was men absoluut 

niett gewend! Van de overige 250 mensen moesten we afscheid nemen. Zij waren niet 

werkzaamm op de kernactiviteiten. Daarvoor is een sociaal plan opgesteld.' 

Vergoott resumerend: 'Deze twee veranderingstrajecten moesten als gevolg van onze 

filosofiee de komende jaren worden neergezet. Dat moesten we verkopen aan de 

medezeggenschapp en aan het personeel. In 1998 is dit verhaal neergezet. 1999 was het 
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jaarr van de principebesluiten. Voor 2001 was het doel in de positieve cijfers te komen. 

Rondd de jaarwisseling is het Businessplan 2001 gemaakt. Vanuit marktprijzen en 

tarievenn is teruggerekend naar overhead en het aantal medewerkers dat we nodig 

hebben.. We kenden het doel, de functionaliteiten, de salariskosten. Er is gewoon een 

blauwdrukk gemaakt en die is voorgelegd aan de RvC. Dat gaat een paar keer heen en 

weerr en toen hebben we goedkeuring gekregen. Vervolgens hebben we de vraag 

gesteldd hoe we de verandering gingen doen. Want een blauwdruk is één. Verandering 

iss wat anders.' 

7.2.27.2.2 Dominante perspectiefkeuze (mental frame) 
Samenvattendd vormen concurrentieprikkels de aanleiding voor het besluit onderhoud 

tee outsourcen en kosten te besparen. Buitenlandse trends wijzen erop dat onderhoud als 

zelfstandigee dienstverlening kans van slagen heeft, mits men de verzelfstandiging 

geleidelijkk uitvoert —zo leert onderzoek naar de Nederlandse situatie. Een omzet-

prognosee vormt het fundament voor het organisatieontwerp en de businessplanning. 

Dezee werkwijze kan worden geschetst als 'strategieformulering' en organisatie-

inrichting.. Beide zijn ons inziens voorbeelden van het ontwerpparadigma (zie 

hoofdstukk 2 en 4). Ontwikkelingsvraagstukken worden door het veranderteam wel 

onderkend,, maar uitsluitend door ontwerpinterventies geadresseerd (sociaal plan, het 

conceptt tussen de oren van anderen zien te krijgen, het verkopen aan medezeggenschap 

enn personeel). Het ontwerpparadigma lijk t de ondertoon te vormen voor het 

veranderingsproces.. Deze kleuring wordt duidelijker naarmate een aantal vraagstukken 

zichh pregnanter aandient. 

OnderhoudOnderhoud nader bekeken: kosten en cultuur 
Dee hoogte van de onderhoudskosten blijkt nauw samen te hangen met de cultuur van 

GVZ.. Men kan kortcyclisch, installatiegebonden onderhoud onderscheiden van 

revisies,, groot onderhoud voor langere perioden. Door centralisatie wil GVZ 

onderhoudd efficiënter en (kosten-)effectiever organiseren (ontwerpbenadering: O l ). 

Daarvoorr moet echter de bestaande onderhoudscultuur worden doorbroken. 'De 

praktijkk was dat dagelijks onderhoud en storingen werd gedaan door mensen die hun 

statuss ondeenden aan het verhelpen van storingen. Bepalend voor onderhoud was de 

relatierelatie tussen mensen ('kun je dit voor mij repareren'). Terwijl onderhoud in feite erop 

gebaseerdd moet zijn de kosten van de installatie te verminderen en de beschikbaarheid 

tee vergroten, niet het op afroep verrichten van reparaties' aldus ABC. 'Onze opgave 

wass de beschikbaarheid van de installatie te garanderen tegen zo laag mogelijke kosten.' 

Bijkomendd gegeven is dat de prijs van stroom fors fluctueert tussen piek- en daltijden. 

Dee mindset van mensen moest worden veranderd van: 'onderhoud als het ons uitkomt' 

naarr een 'planmatig, effectief en efficiënt onderhoudsconcept.' Zo'n rationeel concept 
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botstt echter met belangen van werknemers. De werknemers moeten 'tussen de oren 

krijgen'' dat zij moeten meewerken aan het goedkoper maken van het eigen werk. 

'Maar'' zo constateert ABC 'dat is in feite de vraag: 'maak jezelf overbodig'. De 

consequentiee was dat men om zich heen begon te kijken en zich begon af te vragen: 

'wiee is de volgende die hier er uit gaat: ji j of ik?" Het ligt dan in de rede te verwachten 

datt weerstand tegen de verandering kan ontstaan (dialoog type 5). I I I 
ü ü 

zz z 
/ / 

FaseFase 2: Contractmanagement 
Hett is interessant te bezien welk type interventies het veranderteam voor deze situatie 

bedachtt en welke paradigma daarbij werden gehanteerd. ABC: 'Om de verandering 

doorr te voeren was het vooral zaak de mensen niet meer op de centrale aanwezig te 

latenn zijn. Als daar capaciteit beschikbaar is, gaat men werk doen. Zo gaat dat. Iemand 

gaatt plannen, er worden materialen besteld, verrichtingen uitgevoerd, kortom: kosten 

gemaaktt die feitelijk geen directe toegevoegde waarde hebben. Daarom is het 

overtolligee personeel zo snel mogelijk buiten de deur gezet door het sociaal plan en 

contractenn te sluiten met derden zoals Hoest en BZN (OIS). 

Vervolgenss is ook intern een contractsystematiek gelanceerd. Productie werd gevraagd 

hett onderhoud te definiëren op basis van het bedrijfs-voeringconcept. Aan bijzet-

centraless kan onderhoud gebeuren op normale tijden, maar niet op piektijden. Andere 

centraless moeten 100% van de tijd productief zijn. Daar wordt tijdens een geplande 

revisiee in korte tijd alles aangepakt wat maar nodig is om de beschikbaarheid te 

garanderenn tot de volgende revisie. ABC: 'Dat is een spel wat beide partijen moesten 

lerenn spelen. Productie moet aangeven wat zij wil op basis van hun 

bedrijfsvoeringconcept,, E&O moet uitvinden wat zij de klant aan onderhoud moet 

aanbieden.' ' 

E&OO wilde in één keer alle echelons bij het veranderingsproces betrekken. Daarvoor 

zijnn meerdere routes opgestart: een professionaliseringsproces, een VCA-certificatie en 

eenn ISO-certificatie van de organisatie. De professionalisering was gericht op het 

ontwikkelenn van de diverse rollen in het multifunctionele contractteam (020 ), VCA 

opp de borging van de veiligheid en ISO op het definiëren van de processen (OIO). In 

ditt kader zijn toolboxmeetings georganiseerd waarbij leidinggevenden en medewerkers 

sprakenn over concrete problemen die men moest oplossen. ABC: 'Op deze manier 

krijgg je meer zicht en grip op het veranderingsproces.' 

7.2.37.2.3 Veranderkundige observaties eerste fase 
Hett veranderteam veronderstelt in deze fase de verandering met de genoemde 

interventiess te kunnen managen. Na het 'tekentafelwerk' worden nu 'bottom-up 

l) l) 
() ) 

() ) 
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interventies'' ingezet om aansluiting te vinden tussen het strategische concept en de 

praktijk.. ISO en VCA hebben tot doel duidelijkheid en onderlinge overeenstemming 

tee scheppen over de processen. De benadering is 'bottom-up' maar nog vooral gericht 

opp de formele aspecten van de organisatie (procesbeschrijving, taken, sturing) en qua 

stijll  eerder beheersmatig georiënteerd dan op de ontwikkeling van het menselijk 

potentieel.. Er is ons inziens dus sprake van een ontwerpparadigma bij een bottom-up 

aanpak.. Wat bijvoorbeeld opvalt is dat de interventies om contractmanagement in te 

voerenn weinig worden 'geproblematiseerd'. Men veronderstelt dat de gewenste effecten 

optredenn (ontwerpbenadering) en vraagt zich in mindere mate af óf de gewenste 

effectenn zullen optreden, hoe ontvangers zich hierin verhouden en hoe de verandering 

zichh zou kunnen ontvouwen. Ook hierin herkennen we het ontwerpparadigma waarin 

grotee waarde wordt toegekend aan de beheersbaarheid van het veranderingsproces en 

lineariteitt in het proces wordt verondersteld. 

EenEen weerbarstige praktijk 
Inn de tweede fase van het veranderingsproces moesten drie groepen met het 

onderhoudsconceptt aan de slag: de lij n (Productie), het contractteam (een multi-

disciplinairr samengesteld E&O-team dat Productie op het contract ging bedienen) en 

MaintenanceMaintenance Engineering (ME): de specialisten van E&O op het gebied van onderhoud. 

Wee laten een stukje zien van de dialoog die over dit deel van het veranderingsproces 

mett enkele collega consultants van ABC en directeur Vergoot is gevoerd. In de dialoog 

trachtenn we productieve spanning te introduceren door het problematiseren van het 

paradigmaa en/of het systeemperspectief. De passages tussen haakjes geven onze lezing 

vann de tekst wat betreft het gehanteerde systeemperspectief en paradigma. Ook wordt 

aangegevenn waar ons inziens weerstand aanwezig is en welk type dialoog wordt 

gevoerd.. De dialoog met een collega van ABC laat zien hoe lastig het kan zijn om de 

spanningg productief te krijgen. Die met Vergoot wat de vruchten ervan kunnen zijn in 

dee vorm van nieuw verworven inzichten (reflectieve en generatieve dialoog). Tenslotte 

gevenn we aan waar naar onze mening een 'leeg begrip' wordt gehanteerd (Lacan, 

1960). . 

7.2.47.2.4 Dialoog met ABC Consultant 
ABC:: 'Ons idee was: als Productie hun rol van vragende partij zou waarmaken, dan zou E&O de 
roll  van biedende partij kunnen spelen. Maar dat gebeurde niet. Productie had moeite de juiste 
vraagg te formuleren. Daar hebben we van alles aan gedaan. We hebben sessies georganiseerd om 
samenn de processen in te richten. Door 'ISO' is geprobeerd aan twee kanten afstemming te 
vinden,, maar ISO sloeg om naar een doel op zich. (02/1) 

Tweedee probleem was: E&O was een centraal georkestreerde organisatie maar bij Productie had 
jee te maken met regionale productie-eenheden. Meerdere malen is geprobeerd met de MT's tot 
overeeratemmingg te komen. Steeds werden die afspraken niet nagekomen.' (01/2) 
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RvdN:: 'Waarom was dat?' ('afspraken niet nakomen' is 'leeg begrip') 

ABC:: 'Ze werden niet centraal afgedwongen (Ol). De productiebazen zijn ook 

onderhoudsbazenn geweest ze weten dus vaak beter of denken het in elk geval beter te weten 

(02).. Het is echt een gebrek aan centrale sturing geweest aan de kant van productie (Ol). Er 

werdd niet opgetreden tegen vestigingsmanagers die 50 tot 70% andere dingen doen dan is 

afgesproken.'' (Ol) 

RvdN:: 'Waarom is er dan niet opgetreden?' (problematiseert) 

ABC:: 'De Kerk (baas van Productie) hanteerde een ander concept. Hij deed niet mee in de 

benadering.'' (intellectualisering) 

RvdN:: 'Maar dat had toch een onderdeel van het veranderingsstrategie kunnen zijn: E&O 

verandert.. Wat doen we als Productie als belangrijke speler niet meedoet?' (productieve spanning 

vanuitt 02) 

ABC:: 'Dat hebben we te weinig gedaan. Klopt. We hebben wel de hulp van de statutaire directie 

ingeroepenn (Ol). En vervolgens deed hij het nog niet.' 

RvdN:: 'Waarom grijpt de statutaire directie niet in?' (problematiseert, dialoog type 1) 

ABC:: 'Geen lef.' (intellectualisering) 

RvdN:: — 

ABC:: 'Ja. Soms komt het op hele simpele dingen neer.' (idem) 

RvdN:: 'Was de directie van begin af aan geïnformeerd en gecommitteerd bij dit 

veranderingsproces?'' (productieve spanning, dialoog type 3) 

ABC:: 'Nee.' 

RvdN:: 'Waarom niet?' (dialoog type 3) 

ABC:: Niet geïnteresseerd. In de zin van: zolang je maar resultaten boekt en de directie uit de 

windd houdt, kun je doen watje wilt . Zet vooral je eigen koers uit. Van boven komt het manna 

niet.'' (intellectualisering) 

RvdN:: 'Had het achteraf beter gekund?' (problematiseert) 

ABC:: 'Nee. Het involvement van de top was ontoereikend.' (intellectualisering) 

RvdN:: 'Wat zijn daarvan de gevolgen geweest voor het veranderingsdoel?' 

ABC:: 'Aan de E&O- kant zat men toe te snijden op kostenbeheersing. En aan de productiekant 

werdenn steeds meer uren gevraagd en kosten gemaakt. En wij maar uitleggen aan de mensen dat 

zee minder moesten werken en kosten. Het wordt dan langzaam maar zeker een moeilijk 

verkoopbaarr verhaal.' 

Intermezzo Intermezzo 

I nn bovenstaande passage proberen we vanuit het ontwikkelingsparadigma vragen te 

stellenn en de ABC-col lega dit paradigma aan te reiken (dialoog type 3). De vragen zijn 

bedoeldd als een middel om de gesignaleerde problematiek ( 'Productie doet niet mee') 

brederr en rijker te analyseren en alternatieve interventies te genereren. D i t hebben we 

inn hoofdstuk 6 een dialoog 'tussen paradigmata' genoemd. O n ze voorzetten worden 

echterr niet opgevolgd en stuiten zelfs op weerstand. Een voorbeeld van zo 'n voorzet is 
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dee vraag: 'Had het achteraf beter gekund* met betrekking tot de rol van de directie. 

ABCC kan zich bijvoorbeeld afvragen welke opties destijds gemist zijn om de directie 

meerr te involveren. Wat was de timing toen de hulp van de directie werd ingeroepen? 

Hoee is de relatie tussen de directie en Productie? Welke belangen heeft de directie in 

dezee specifieke situatie? Het ontwikkelingsparadigma wordt echter niet overgenomen 

off  anderszins productief opgepakt. Dat geldt ook voor het vervolg: 

VervolgVervolg dialoog 
RvdN:: 'Wiens probleem is dit eigenlijk? (veranderkundig perspectief) 
ABC:: 'Nou voor E&O helemaal niks. Die verdiende in feite meer geld aan de stommiteit van 
Productie.. Het paradoxale van de hele redenering was dat het feit dat productie niet meewerkte, 
datt leverde E&O alleen maar meer winst op. Van Onderhoud wordt constant gevraagd te 
adviserenn tegen het eigen commerciële belang. Als je het doet word je niet geloofd, en als het 
niett geloofd wordt levert dat winst op.' (...) 
'Tott op de dag van vandaag krijgt De Kerk budgetten voor zijn neus geschoven die miljoenen 
hogerr zijn dan dat hij met zijn mannen had afgesproken. Het is niet die man die makkelijk zijn 
eigenn mannen aanpakt. Hij heeft in het verleden alle mensen die voor hem werkten afgebrand. 
Niett één maar allemaal. En dan moet hij nu weer ruzie gaan maken? Hij weet dat als hij dat twee 
keerr achter elkaar doet dat hij in feite zichzelf afbrandt.' (...) 
'Hett probleem met De Kerk is dat hij niet consistent is in zijn denken. Hij denkt incremented. 
Hijj  maakt telkens kleine stapjes maar laat na anderen hierover te informeren. Hij is erg chaotisch.' 

Intermezzo Intermezzo 
Weerstandd belemmert een explorerende dialoog. 'Voor E&O is er geen (!) probleem. 

Wantt die verdient meer geld' aldus ABC. Indien we dit argument letterlijk zouden 

nemen,, zouden ABC en Vergoot de verandering niet verder moeten doorvoeren (dat 

levertt E&O nog meer winst op). Dat E&O wel een probleem heeft (onderhoud wordt 

niett doelmatiger), wordt dus 'ontkend'. De Kerk frustreert het veranderingsproces van 

E&O,, waardoor hij niet alleen 'dom' is, maar ook 'slecht voor zijn mensen' en 

'chaotisch'' (devaluatie, splitsing). Nu kan dit allemaal waar zijn, praktisch gezien brengt 

ditt een oplossing niet dichterbij. Vanuit een ander gezichtspunt zou men zich kunnen 

afvragenn welke andere factoren, belangen of mechanismen (dan kostenbeheersing) De 

Kerkk ervan weerhouden met E&O samen te werken. Kostenbeheersing is blijkbaar niet 

hett overheersende belang voor De Kerk. Wat zijn de belangen van De Kerk? Wat is de 

rationalee in zijn gedrag jegens E&O? 

Eenn dialoogsituatie wordt echter moeizaam bereikt. Ook in retrospectief neemt ABC 

nauwelijkss afstand van het eigen paradigma. Dat is in overeensteniming met de 

hypothesee die we in hoofdstuk 6 over de dialoog tussen paradigmata hebben opgesteld. 

Dee dialoog met ABC heeft een gesloten karakter. Eigen gedachten (meningen, 

opvattingen)) lijken als feitelijkheden te worden gepresenteerd ('de directie heeft geen 
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lef,, 'de man is chaotisch') en leiden in veranderkundig opzicht tot een dood spoor. Er 

iss sprake van verabsoluteringen (Bögels & Van Oppen, 1999) die geen recht doen aan 

bijvoorbeeldd politieke afwegingen van De Kerk of de directie. Daarnaast blijven de 

praktischee vragen voortbestaan en wordt weinig erdoor verduidelijkt. Praktische vragen 

zijnn bijvoorbeeld: Hoe veranderen we de positie van de directie? Hoe gaan we om met 

dee ongewenste rol van Productie? Hoe kunnen we werknemers ondersteunen in het 

veranderingsproces?? Het aandragen van productieve spanning in de vorm van 'pendante 

redeneringen',, contrasterende benaderingen, andere voorstellen voor timing van 

interventiess en dergelijke, wordt door ABC als 'niet realistisch' afgedaan. Veranderen 

betekentt voor ABC 'beïnvloeden' of'sturen'. Andere connotaties ontbreken. Lezen we 

dee reactie van ABC op een aantal concrete voorstellen. 

7.2.57.2.5 Productieve spanning niet productief 
ABC:: 'Klinkt allemaal fantastisch. Maar het grote probleem in het hele proces is, hoe je het ook 
wendtt of keert, datje uitgaat van een bepaald contingent aan mensen. Waar de genzen zijn 
bereikt,, zijn de grenzen bereikt. Je moet op zeker moment constateren dat sommige mensen 
überhauptt niet in staat zijn om die vertaling te maken.' (Ol) 
RvdN:: 'Maar veranderingstechnisch is dat natuurlijk dood in de pot.' 
ABC:: 'Dat betekent datje de overtuiging hebt, datje alles kunt veranderen ongeacht de kwaliteit 
vann de mensen die er zitten...' (Ol) (weerstand: splitsing) 
RvdN:: 'Nee, maar je hebt redeneringen nodig om door te zoeken als je het gevoel hebt datje op 
eenn dood spoor zit.' (veranderkundige problematisering) 
ABC:: 'De routes die we nu aan het proberen zijn, is ervoor zorgen dat de mensen met te weinig 
niveauu vervangen gaan worden (OIO). Je kunt pas iets ontwikkelen als je mensen hebt met een 
bepaaldd conceptueel vermogen die in staat zijn mee te denken met het concept en een vertaalslag 
kunnenn maken naar een eigen omgeving.' 

MaintenanceMaintenance Engineering 

Eenn andere groep die aan de slag moest met het onderhoudsconcept was Maintenance 

Engineering:: de specialisten op het gebied van onderhoud en in belangrijke mate ver-

antwoordelijkk voor de ontwikkeling van het onderhoudsconcept van E&O. De 

startsituatiee was dat 'ME-ers' van diverse locaties afkomstig waren en door de kanteling 

tott één groep werden gebombardeerd. ME stond voor de taak het eigen specialisme via 

hett Contractteam aan Productie aan te bieden. Dat ging niet vanzelf. Een belangrijk 

verschill  met de voorafgaande dialoog is dat de auteur in belangrijke mate betrokken is 

geweestt bij de professionalisering van ME. Daardoor ontstaat de situatie dat de dialoog 

mett ABC van binnenuit kon worden gevoerd (met personsgebonden, perceptuele 

kennis).. Wat waren volgens ABC de redenen dat ME moeilijk tot een goede positio-

neringg kwam? 
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Diagnose Diagnose 
ABC:: 'Ten eerste is Ter Braak, de manager van ME, niet zo'n gogo-er. Dat is meer een 

conceptuelee man (02C). Hij had grote moeite zijn ideeën over te dragen. Tweede probleem was 

datt ME gevangen zat in die hele benadering. Organisatorisch zou de vraag naar groot onderhoud 

moetenn komen vanuit de contractmanagers. Maar die vraag kwam niet omdat de rollen 

onduidelijkk waren ( 0 2 0 ). Het bleef bij day to day ondersteuning aan het contractteam. ME kreeg 

zijnn winkel niet verkocht. Dat heeft bijna eenjaar geduurd. Toen heeft Vergoot uiteindelijk 

ingegrepen.' ' 

RvdN:: 'In de veranderingstrategie zat volgens mij een aantal fouten. 

Tenn eerste was er in het begin helemaal geen onderhoudsconcept bij ME aanwezig (OIS). 

Misschienn wel in het hoofd van Ter Braak. Maar de meeste ME-ers hadden nog nooit van een 

Pareto-analysee gehoord (OIC), laat staan van een gedeeld onderhoudsconcept. (02S) Ter Braak 

enn ik moesten in het professionaliseringsproces van ME vanaf nul beginnen. Ten tweede was men 

niett gewend als groep specialisten samen te werken. Leuke ideeën over centralisering en synergie. 

Inn de praktijk werd constant naast elkaar gepraat. Men had grote moeite naar elkaar te luisteren, 

elkaarr te begrijpen ( 0 2 0 ). Het waren zeer gescheiden werelden. Ten derde werd ME op ad-hoc 

basiss door het Contractteam aangestuurd. Er kwam geen vraag naar een planmatige 

onderhoudsbenadering,, alleen naar specialisten die tussendoor de moeilijke klussen moesten 

opknappenn ( 0 2 0 ). En ten vierde had ME geen organisatieconcept. All e focus lag op het 

opbouwenn van een eigen onderhoudsconcept, maar men wist niet hoe men die ideeën bij 

Productiee over de Bühne moest krijgen en hoe men de eigen organisatie daarop moest inrichten.' 

(OIO) ) 

Interventies Interventies 
ABC:: 'De inrichting van de organisatie hebben we onderschat (sic!). Het was absoluut 

noodzakelijkk om na het strategieontwerp de processen en de ME-organisatie te ontwerpen. Op 

driee niveaus: aansluiting met contractmanagers (CM-ers), aansluiting met productie, 

inrichtingg ME zelf in de vorm van accountmanagement (AM). ' (OIO) 

RvdN:: 'De insteek die ik bij ME heb gekozen is de CM-ers (en productie) via 

eenn adviesbenadering mee te krijgen in het onderhoudsconcept. We hebben fors ingestoken ME-

erss een adviesattitude en adviesgesprekken te leren: laat de CM-ers zien wat de opties 

zijnn waaruit ze kunnen kiezen met de voor- en nadelen. ME kan de CM-ers niet 

dwingen,, dus moetje ze verleiden.' ( 0 1 C / 0 2 C; dialoog type 3 en 4) 

ABC:: 'Dat is uiteraard ook een benadering: een adviesbenadering. Alleen, als je vanuit de leiding 

vann E&O kijkt , zou je veel beter (sic!) op beide lijnen kunnen sturen. De één (ME) moet zorgen 

datt het er komt en de ander (CM) moet erom gaan vragen. Nu ontbrak één lijn: er is geen vraag. 

Enn aan de andere kant staan mensen die nauwelijks nog weten wat ze 

moetenn verkopen.' (OIO) 
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RvdN:: 'Is het tempo en detaillering van de organisatieverandering niet gebrekkig geweest?' 
(veranderkundigg criterium, 02) 
ABC:: 'Als je kijkt wat daarbij de belangrijkste problematiek is geweest. En die valkuil komt steeds 
weerr terug: zodra het MT snapt wat de bedoeling is, en het één keer uitgelegd hebben, dan 
denkenn ze dat de rest het ook snapt. De laatste maanden zie je ook steeds meer dat er wordt 
geroepen:: Hoho. Stop! Neem de troepen mee. Je merkt dat er iedere keer weer in dezelfde 
valkuill  wordt getrapt. Het overdragen van de verandering. Zij snappen het, het is logisch, het is 
slim.. Dan moet iedereen het snappen. Alleen de vertaling naar de precieze consequenties in de 
eigenn omgeving, daar wordt onvoldoende tijd voor gegeven. Er wordt onvoldoende tijd 
gegeven,, gegund ook, aan mensen om de strategie van ME uit te werken, neer te zetten, noem 
maarr op. Tijd is een hele belangrijke factor.' 

Ontwerpvalkuilen Ontwerpvalkuilen 

'Eenn blauwdruk is één. Veranderen wat anders.' Dat waren wijze woorden van 

Vergoot,, toen hij sprak over de afronding van de tekentafelfase en de overgang naar de 

implementatie.. In deze case zien we veel klassieke valkuilen van een centraal 

georkestreerdee ontwerpbenadering van veranderingen de revue passeren. Had het 

veranderteamm het dan anders moeten of kunnen aanpakken? Dat blijf t de vraag. Het is 

niett gemakkelijk grootschalige trajecten zonder 'tekentafel' te ontwerpen. Het model is 

err ook niet op gericht om de 'juiste' inhoudelijke benadering voor te schrijven. Wel 

omm veranderingsprocessen collectief te evalueren, verbeteren of te ontwikkelen. We 

gevenn een aantal impressies. 

Vanuitt een grove contingente veranderkundige redenering kunnen we zeggen dat de 

schaall  {omvang en impact) van de verandering vraagt om snelheid en duidelijke top-

downn sturing (cfr hoofdstuk 6). Bovendien zijn in de 'implementatiefase' incrementele 

processenn ingevoerd, zoals het gezamenlijk procesontwerp en de professionaliserings-

sessiess voor het contractteam en ME, althans dat was wat men met de interventies 

beoogde.. Dat dit niet is gebeurd, kan worden verklaard door het overheersende 

ontwerpdenkenn en -doen van het veranderteam. Dat blijkt bijvoorbeeld als RvdN een 

rijkee analyse maakt, waaraan het zijns inziens in het verandertraject heeft ontbroken: 

geenn concept, geen organisatie-inrichting, lastige cultuur, onwennige samenwerking, 

etc.. Het enige onderwerp dat hieruit door ABC wordt overgenomen is het 

inrichtingsvraagstuk.. All e overige analysepunten verdwijnen onder tafel. Dit soort bijna 

onbewustt verlopende selectieprocessen (Weick, 1979; zie hoofdstuk 5) drukken een 

nadrukkelijkee stempel op het karakter van veranderingsprocessen. Het ontwerpdenken 

domineertt (als theory in use), dus worden ontwerpinterventies geselecteerd. Hetzelfde 

geldtt voor de (klassieke) volgorde in het veranderingsproces, te beginnen met de 

strategie,, gevolgd door de organisatie-inrichting en tenslotte de mensen. Gevolg is dat 

organisatiee en mensen moeten gaan realiseren wat door de top is bedacht. 'De top heeft 

292 2 



CASUÏSTIEK K 

hett bedacht, het is slim, dus moet het werken' aldus ABC. De kernproblematiek bestaat 

eruitt dat de veranderinspanning van de medewerkers zich vervolgens niet spontaan en 

zekerr niet moeiteloos voltrekt (om culturele en politieke redenen). Hierop reageert het 

veranderteamm met een reeks aanvullende ontwerpdiagnoses en —interventies. Het 

mancoo van deze interventies is echter dat ze eveneens 'slim bedacht zijn en dus moeten 

werken.'' Ook aanvullende interventies worden binnen het ontwerpparadigma gefor-

muleerd:: lineair en met duidelijk vooropgestelde, weinig geproblematiseerde middel-

effectt relaties. Tijd heeft in dit paradigma de connotatie van een beheersbare 'doorvoer-

snelheid'' en minder van rijpingstijd, de tijd die een groep mensen nodig heeft om tot 

inzichtt te komen. ABC staat niet open voor andere diagnoses en interventies en keert 

steedss weer terug naar het 01-paradigma. 

7.2.67.2.6 Een generatieve dialoog 
Tott slot van deze casus spreken we het veranderingstraject door met de heer Vergoot 

aann de hand van onderstaand schema. Hieruit wordt duidelijk dat voor Vergoot op een 

aantall  punten het veranderingsproces een ander verhaal is dan dat van ABC. Populair 

gezegdd kunnen we constateren dat Vergoot 'er anders in staat'. Dat komt tot uit-

drukkingg in een andere taal, waarin ontwerpen en ontwikkelen dichter tegen elkaar 

aanzitten,, meer aanvullend en geïntegreerd zijn en vooral minder weerstand wordt 

gehanteerd.. Gevolg is dat de dialoog zich exploratiever voltrekt en op een bepaald 

momentt zelfs de plek der moeite kan worden bereikt (cfr hoofdstuk 6). Dat wil zeggen 

dee plek waarop bestaande antwoorden niet meer afdoende zijn en moet worden 

gezochtt naar nieuwe grond(en). 

Dee wijze van annoteren met ikoontjes zoals hierboven toegepast bij de dialoog met 

ABC,, kan ook op de dialoog met Vergoot worden toegepast. We geven er echter de 

voorkeurr aan dit niet te doen om de beschrijving niet te veel te verstoren, in de hoop 

datt daarmee de weg naar de plek der moeite tekstueel beter tot uitdrukking komt. Het 

beschrijvenn van de plek der moeite is op zich al moeilijk genoeg, omdat het in de 

relatiee tot uitdrukking komt en vooral een kwestie van beleving is (Isaacs, 1999; 

Wierdsma,, 1999; Kessels, 1999). In de diagnose van het veranderingsproces met 

Vergoott is bovenstaande figuur gebruikt (zie de dialoog voor toelichting). 

Dialoog g 
Vergoot:: 'We hebben de organisatie als een blauwdruk neergezet vanuit de analyse van de markt 
(OIS,, OIO). Flexibiliteit was het uitgangspunt (leeg veld). 'Mensen naar werk' in plaats van 
'budget-denken'.. Dat een grote verandering qua besturing (OIS) en qua cultuur (leeg begrip). En 
wee zouden contractmanagement gaan neerzetten (leeg begrip). Dan is vervolgens de vraag hoe ga 

jee dat doen? 
Bijj  GVZ werden in de historie veel veranderingen ingezet, maar nooit afgemaakt (leeg begrip). 
Dee afspraak was dat we de verandering nu een paar jaar zouden vasthouden. Niet op het concept 
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terugkomen.. (02S). We moeten gaan werken onder marktconforme condities. Dat is het E&O 

20011 verhaal geworden. We hebben teruggeredeneerd: wat is het volume dat we kunnen 

krijgen?? Wat is de kritische massa? Hoeveel mensen mag je dan hebben? Zo hebben we de 

organisatiee gebouwd. Dat is een technische analyse geweest' (OIS en OIO). 

'Toenn was de vraag: hoe krijgen we dit geïmplementeerd? We wilden de verandering via de lij n 

implementeren.. Top down (Ol). De lij n zou het aan den volke moeten verkondigen. Ik ben 

begonnenn bij mijn managementteam. Ik heb gezegd: zo kijk ik dit tegen de wereld aan. Zien 

julli ee dit zitten? Letterlijk zo! Je kunt nu 'Ja' of 'Nee' zeggen. Als je 'Nee' zegt zoek ik heel 

charmantt naar een oplossing buiten E&O. Dat weet niemand verder. Zegje 'Ja', dan ga je mee 

dee rit in. Dan krijgje een persoonlijke taakstelling en daarop word je afgerekend!' (weerstand: 

reactieformatie,, komt tot uitdrukking in de sterke toon) 

RvdN:: Waarom heb je dat zo geformuleerd? Was er enige twijfel? (problematiseert) 

Vergoot:: 'Ik wilde accountability. Men moest zich verantwoordelijk voelen en ook dragen (02). 

Tweee mensen hebben aangegeven dat ze twijfelde aan hun eigen kunnen. Zij vonden het wel in 

goedee richting maar waren er niet zeker van dat ze de rit mee uit zouden kunnen zitten'. 

RvdN:: 'Wat waren de twijfels?' (problematiseert, dialoog type 1) 

Vergoot:: 'Voornamelijk persoonlijke twijfels. Ze vroegen zich af of ze dit traject naar hun 

mensenn vol zouden kunnen houden. Een uitvoeringsbaas was nogal een doener en die had altijd 

eenn baas boven zich gehad. Nu moest hij ineens een concept gaan uitwerken. Hij zat een paar 

jaarr voor zijn pensioen en wist niet of hij die slag nog kon maken (leeg begrip). Die andere man 

kwamm op een inkoopfunctie terecht waar hij geen ervaring mee had. Het was een administratieve 

man.. Hij zei 'dat kan ik niet.' Ondanks de twijfels zijn ze toch allebei begonnen. Ik heb ze 

toegezegdd dat we het traject met elkaar als managementteam instappen. We zijn getraind in 

doelenn stellen, feedback geven naar de mensen. Maar snel werd duidelijk: deze managementstijl, 

datt was hun sterke kant niet (02). De uitvoeringsbaas werkte zichzelf zodanig in de stress dat hij 

zijnn bloeddruk niet in de hand kon houden. Die wilde uit zijn lijden verlost worden.' 

Intermezzo Intermezzo 
Inn de opmaat naar de generatieve dialoog kan achteraf worden bezien welke 

interventiess daaraan hebben bijgedragen. Wat ten eerste opvalt is de sterke toon waarop 

Vergoott aangeeft te steven naar accountability. Di t vindt z'n oorzaak in het verleden 

waarinn veel projecten 'niet werden afgemaakt'. Op zich is zo'n toon logisch. Aan de 

anderee kant is dit wat we bedoelen met aandacht voor subtiele dissonante informatie en 

perceptuelee kennis. De toon verwijst naar een verschil tussen wat m en wi l bereiken en 

watt men in het verleden niet heeft bereikt. Dat is een cruciaal gegeven in het huidige 

veranderingstraject.. Di t type complexiteit dient in het gesprek verder tot ui tdrukking te 

komen.. Daardoor wordt helder wat het probleem inhoudt en wat onderl iggende 

oorzakenn zijn en kan m en ernaar handelen. O ok de vraag: 'Wat waren de twijfels?' is 

eenn problematisering van een bewering dat het M T accountable moet zijn. Bij deze 

problematiseringg is het ontwikkelparadigma leidend: naast de opvatt ing dat accounta-
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bilit yy kan worden afgedwongen, vragen we ons bijvoorbeeld af of accountabil i ty niet 

juistt ontwikkeld moet worden. Waar organisatieleden geleidelijk aan naar toegroeien. De 

roll  van twijfel , het toestaan van twijfel,, is cruciaal in de dialoog en in het 

deconstructieproces.. D o or het toelaten van twijfel wordt dissonante informatie 

toegelaten.. Di t blijk t opn ieuw uit het vervolg: 

DenkenDenken en doen 
RvdN:: i n feite zag je al heel snel dat de organisatieverandering niet gemakkelijk door het 

personeell  opgevolgd kon worden (problematiseert). Te beginnen bij het MT . Daarna volgden 

anderen.. Heeft je dat niet aan het denken gezet? (leeg begrip) 

Vergoot:: i k heb mezelf afgevraagd: is dat nou de goede manier? Ik heb daar een keer met 

'Walingss Limburg' over gesproken. Die hadden een soortgelijk project gedaan. Een directeur 

verteldee me dat hij de helft van zijn leidinggevenden in de periode van 5 jaar heeft vervangen 

(OIO).. Dat zou ook bij ons gaan plaatsvinden.' 

RvdN:: i s dat een dilemma voor jou geweest. In de zin van: ga ik te hard, te snel?' (verkenning 

veranderkundigee afwegingen, type 1) 

Vergoot:: i n het begin wel. Maar we zijn altijd vrij open geweest naar elkaar. We hebben samen 

naarr alternatieven buiten E&O gezocht. Toen we een goede oplossing hadden gevonden was 

voorr mij het probleem een beetje weg. Maar als een verandering 50% van je leidinggevenden 

kost,, kom je in een moeilijk pakket. Wie moet het dan doen? Je weet datje een probleem hebt, 

maarr nog niet hoe je het oplost.' (erkent het probleem) 

RvdN:: 'Vertragen zou een alternatief kunnen zijn...' (veranderkundig criterium) 

Vergoot:: 'Nee. De doelen waren heel duidelijk. Vanaf 2001 moest E&O uit de rode cijfers zijn 

(Ol).. Dat was mijn taakstelling. Dat is bij mijn benoeming aan de orde geweest.' (nadert plek der 

moeite) ) 

RvdN:: 'Zou dat onderhandelbaar zijn geweest.' (problematiseert verder) 

Vergoot:: 'Ja alles is onderhandelbaar. Met de toenmalige directie zou het onderhandelbaar zijn 

geweest.. Maar de start van het verhaal is: afspraak is afspraak. Probeer eens niet terug te komen op 

eerderee standpunten. Dus eenmaal 2001 als doel gesteld, stond dat voor mij niet meer ter 

discussie.' ' 

RvdN:: 'Je was niet bang voor een dead end street?' (nadert plek der moeite) 

Vergoot:: 'Ja maar dat zou het dan toch geweest zijn. Dan moetje zoeken naar een andere 

oplossing.. Dan moetje het verkopen of een andere oplossing. Je kunt niet met een failliete 

boedell  blijven doorgaan.' (buigt af) 

i kk had overigens de indruk dat ons kader meer kwaliteit had dan Walings. En ik had de stellige 

overtuigingg dat we het gros van het volume konden halen in de nutssector. Daarmee zou het 

process minder ruw verlopen. Om die redenen heb ik bij mezelf gedacht: dit moet te doen zijn. 

Hett is wel af toe tegen gevallen. Ik heb wel getwijfeld, maar ook gezegd: Nee: 2001 is 2001.' 
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Intermezzo Intermezzo 

Vergoott durft 'de plek der moeite' te benaderen. Hij onderkent het probleem, maar 

heeftt geen onmiddellijk antwoord. Ook antwoorden die door ons worden aangedragen 

zijnn niet afdoende. De consequenties is dat het onderscheid tussen expert en klant even 

vervaagt.. Beide komen in de situatie dat men het 'even niet meer weet' (cfr hoofdstuk 

6).. De grof contingente redenering (de parallel met Walings) doorbreekt helaas deze 

opmaatt naar 'plek der moeite'. 

DenkenDenken en doen, part two 
RvdN:: 'Wat werd je duidelijk na de discussiebijeenkomst met 1 lijnskader waarin je bottom-up-
dee processen ging definiëren?' 
Vergoot:: 'Het is de vraag is of het een discussie was. Het was meer tell and sell (O IC). De 
veranderingg werd van boven naar beneden uitgerold. Jan Keyzer (van Uitvoering) heeft uitgelegd 
watt contractmanagement inhoudt. Daarin is weinig ruimte gegeven. Wel over hun eigen rol 
daarinn (020). Daar kwam overigens weinig uit. Het was de eerste keer in hun leven dat ze die 
ruimtee geboden kregen. Dat was een groot vacuüm denk ik (02C). Ook al heb je de intenties 
datt ze het concept mogen invullen. Dat red je niet in één, twee keer. Dat was well  duidelijk.' 
(tijdperspectieff  in ontwikkelkader) 
RvdN:: 'Was dat een signaal?' (subtiel contingente veranderhypothese; problematiseert) 
Vergoot:: 'Bewust of onbewust, hebben we daar wel rekening mee gehouden. We wisten het 
wel.'' (leeg begrip) 
'Dee werkprocessen waren nog niet doorgeakkerd. Ze mochten zelf aangeven hoe ze dat wilden. 
Dee structuur neerzetten is één ding. Maar het proces van aanmelding tot afmelding, daar hadden 
wee inhoudelijk niets over gezegd. Dat was de bedoeling een bottom-up actie te zijn.' (020) 
'Daarnaastt hebben we om de verandering te faciliteren nog het ISO- en VCA-traject en de 
professionaliseringstrajectt ingezet. ISO was het vehikel om de werkprocessen samen met 
Productiee gedefinieerd te krijgen (010 /020). Het werkend krijgen van het contractteam was 
hett doel van het professionaliseringstraject (020). Achteraf denk ik dat het niet helemaal zo heeft 
gewerktt (als ontwikkelingsinterventie, rvdn). Maar dit was de opzet.' 

Intermezzo Intermezzo 
Opvallendd in bovenstaande dialoog is dat Vergoot een ontwikkelingsaanpak wil 

introduceren,, maar de ontwerproutine (als theorie in use) het karakter van de interventie 

inkleurtt en het niet tot ontwikkelingsinterventies komt. Dat is het geval als het T 

echelonn bottom-up mag aangeven hoe men de processen wil definiëren, maar dit niet 

kann door gebrek aan ervaring met deze rol. Vanuit het ontwikkelparadigma zou dit 

wordenn opgevat als een 'te grote stap in één keer' en bijvoorbeeld kleinere 

vervolgstappenn of andere ondersteuning worden gepland. Tweede moment is dat men 

ziett dat ISO niet als een ontwikkelingsinterventie werkt (wat op zich wel zou kunnen), 
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omdatt m en zich slechts richt op het beschrijven van de eigen processen. En het derde 

momentt is als Vergoot zijn M T vraagt om commi tment aan het veranderingstraject. 

Letterlijkk mag men ter plekke 'ja' of 'nee' tegen het veranderingsproces zeggen, terwijl 

commi tmentt ook als een ontwikkelproces tot stand kan komen door bijvoorbeeld 

gevoelenss van twijfels bespreekbaar te maken. 

ProfessionaliseringProfessionalisering nader beschouwd 
Vergoot:: 'Ik heb elke contractmanager (CM) de ruimte gegeven met zijn team naar de 

gedragscomponentt te kijken. Jan Keyzer heeft met ABC Management Consultants hiervoor een 

programmaa ontwikkeld. Bedoeling was dat elk contractteam multifunctioneel ontwikkeld zou 

worden.. Het contractteam (CT) bestond uit de contractmanager (CM), projectleiders, 

ondersteunerss en enkele hoofdtechnici. Doel was de werkprocessen door te lopen en de rollen 

rondomm die werkprocessen te bespreken ( 0 2 0 ). Welke rol heeft een ME-er. Welke rol een 

inkoper.. Mij n gedachte was dat iedereen daar suggesties over zou doen, waarover de naasthogere 

leidingg besluiten zou nemen. Van dat laatste heb ik echter niets gemerkt'. 

'Ikk denk dat daar de zwakte heeft gezeten van het professionaliseringtraject. All e contracten zijn 

aann de orde geweest. ME ook. Maar op de kruisbestuiving is te weinig sturing geweest (Ol). De 

zakenn zijn binnen de kokers afgewerkt. Ter Braak is met zijn club aan het nadenken over het 

onderhoudsconcept.. De Keyzer is bezig de uitvoering te organiseren. Die werelden zijn niet bij 

elkaarr gekomen (leeg begrip). Het professionaliseringsprograrnrna is één keer bedacht en aan 

Uitvoeringg en ME meegegeven. We hadden de kruisbestuiving op het MT-niveau moeten 

organiseren.. Hoe sluit ME aan op datgene Uitvoering roept. Zijn de contractteams nog met 

elkaarr in lijn? Dit soort discussies hebben we als M T niet met elkaar gevoerd. Achteraf vind ik dat 

eenn fout.' 

RvdN:: 'Het programma is niet in één keer bedacht. Er was van te voren een lijn, een rode draad 

bedacht,, maar daar hebben we fors op moeten bijsturen. Zowel voor de contractteams (CT) als 

voorr ME. Mij n ervaring bij ME was dat het niveau van de mensen heel laag was. Ten eerste was 

hett geen team (leeg begrip). Ieder had een eigen specialisme, wat men moeilijk kon verbaliseren 

enn overdragen aan anderen. Men had grote moeite eikaars specialisme te leren kennen en daarop 

tee kunnen terugvallen als een klant een vraag had die een integrale benadering vereiste ( 0 2 0 ). 

Tenn tweede is Ter Braak pas laat gestart met het invullen van het onderhoudsconcept (Ol). Hij 

stakk het bovendien erg academisch in en wist het niet aan zijn mensen over te dragen.' (02) (type 

1) ) 

Vergoot:: 'Dat is precies wat ik bedoel! (tekent kokers) Hier ME. Hier CM. Hier Inkoop. Hier 

Control.. Maar er zijn geen verbanden gelegd (leeg begrip). Het proces bij Uitvoering rolt 

gewoonn door. Er is geen relatie met ME, maar er komen geen signalen. De Keyzer gaat gewoon 

doorr met zijn club en roept dan na eenjaar 'Ik ben klaar!' Dan werkt die afstemming toch niet?' 

(Ol) ) 

RvdN:: 'Maar het is wel aan de orde geweest. Ik heb meerdere malen met Ter Braak over de 

relatiee met de CT's gesproken. Zowel qua attitude als qua organisatie. Qua attitude wilde we 

ME-erss adviesvaardigheden bijbrengen zodat zij het onderhoudsconcept als advies aan de klant 
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(CT)) zouden kunnen aanbieden en qua organisatie door te kijken welke processen ontwikkeld 
moestenn om te komen tot accountmanagement.' (type 3 en 1) 

Intermezzo Intermezzo 

Bovenstaandee passage is een goede illustratie van wat wij bedoelen met een beschrijving 

vanvan binnenuit. Wij zijn (als onderzoeker) in dit geval voldoende op de hoogte van het 

veranderingsprocess om de aandacht te kunnen richten op concrete details en met name 

opp dissonante informatie. Vergoot beschrijft een type professionalisering van de 

contractteamss dat in onze opvatting valt onder de metafoor van 'De School'. Er is een 

programmaa bedacht dat keurig wordt uitgevoerd, maar zonder rekenschap te geven van 

ontwikkelingenn in de praktijk. Het vertrekt vanuit algemene wetmatigheden, zonder 

oogg voor spontane dynamiek, complexiteit en dissonantie in de praktijk. Het grappige 

iss dat Vergoot ons voorhoudt geen rekening te hebben gehouden met 

praktijkontwikkelingenn ('Het programma is in één keer bedacht..'). De beschikking 

overr perceptuele kennis kan Vergoot echter van het tegendeel overtuigen: het 

programmaa is niet in één keer bedacht. De situatie die we aantroffen was uiterst 

zorgwekkendd en heeft geleid tot een radicale bijstelling van het programma (zie het 

vervolgg van deze dialoog). Bovendien heeft de adviseur wel afstemming gezocht met 

dee organisatie - maar niet gevonden, e tc. Dit voorbeeld is niet bedoeld om ons 'gelijk' 

aann te tonen. Het punt dat we willen maken is fundamenteler: om een dialoog te 

voerenn en complexiteit te genereren is kennis van de specifieke situatie, is perceptuele 

kenniss noodzakelijk. Perceptuele kennis is een cruciale bron voor dissonante informatie 

enn dus noodzakelijk voor het toestaan van complexiteit. Dit is een belangrijk aspect van 

subtielee contingentie. 

PlekPlek der moeite 

Vergoot:: 'In het MT is die discussie nooit gevoerd. Misschien hadden we bij de implementatie 
vann het contract moeten temporiseren. Een belangrijk deel van het ME-team is er niet klaar voor. 
Datt is wat ik bedoel met die kokers: er wordt alleen binnen de eigen afdeling gekeken, en dan 
roeptt men: we zijn klaar met de professionalisering. Maar men heeft de aansluiting met de andere 
afdelingenn gemist.' (problematiseert verandercriterium) 
RvdN:: 'Ik denk dat ME veel te laat opgestart is. In 1996 bepaal je dat de kerncompetentie van 
E&OO naar de markt toe moet worden gebracht (OIS). De kerncompetentie is het 
onderhoudsspecialisme.. In 1999 blijkt ME niet eens een concept te hebben (OIS). Dat is de 
grotee verrassing van 1999. Iedereen heeft het over een concept. En ineens blijkt dat we geen echt 
onderhoudsconceptt hebben.' 
(plekk der moeite) 

Vergoot:: 'Dat weten we aardig te verbloemen met elkaar... Maar dat is wel wat er aan de hand 
is...' ' 
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(stilte) ) 

Maarr het gaat niet om Ter Braak. Joris is in 1998 aangetrokken. Zijn voorganger, Gert Diks, dat 

wass één van de mannen die heeft aangeven: 'ik kan de verandering niet meemaken, dat red ik 

niet'.. Ik heb toen Joris binnengehaald. Hij is conceptueel sterk, maar slecht in het overdragen van 

zijnn kennis...' 

(stilte) ) 

'Watt ik heb onderschat is datt ik ervan uitging dat er concepten lagen. Dat heb ik te laat 

geconstateerd...' ' 

RvdN:: 'Maar stel dat die er wel waren geweest. Dan had je het nog met deze club niet gered. 

Dann is nog steeds de vraag: zijn zij in staat om het concept bij de klant te implementeren? 

Kunnenn zij die adviseursrol invullen? En dat zijn ze tot de dag van vandaag nog steeds niet.' 

(terugkoppelingg aan het doel; continuering dissipatieve toestand) 

Vergoot:: 'Er staat dus geen concept, men moet een product leveren aan hun klant, er staat druk 

opp vanuit de organisatie. Maar de vraag is of die club überhaupt die slag kan maken?' 

(stilte) ) 

'Beginn 1999 hebben Joris en ik ons de vraag gesteld: 'Moeten we niet afscheid nemen van een 

paarr mensen?' Hij heeft ook ruimte gekregen om andere mensen aan te trekken. En toch zie je 

datt er weinig schot in komt..' 

(stilte) ) 

'Uitvoeringg dendert gewoon door.. Achteraf zeg ik 'Wat Jan heeft gedaan is cowboywerk. We 

haddenn afgesproken: CM is trekkend. Zij moeten de anderen meetrekken. Maar hij trok alleen 

zijnn eigen club en signaleerde niet dat anderen niet klaar waren. Joris had het moeten rapporteren 

inn het MT . Dat deed hij niet. Iedereen had het kunnen rapporteren. Ook de consultants hebben 

ditt niet gesignaleerd. Er was een vliegwiel draaiende dat niet meer stopte.' 

'Alss ik terugkijk, dan zeg ik dat het proces, veranderkundig, te technocratisch is afgerond. De 

castingg (Jan, Joris, ABC) dat zijn technocratische personen. Als die een inhoudelijke analyse 

hebbenn gemaakt, dan is men klaar. En dat is wat ik zelf te laat gezien heb. Dat verwijt ik mezelf.' 

(Plekk der moeite) 

'Alss je me dit vorig jaar gezegd had, had ik het niet gezien. Door er achteraf op terug te kijken 

wordtt het me duidelijk.' 

(inzicht) ) 

Intermezzo Intermezzo 
Vergoott blijk t in staat toevoegingen in complexiteit te absorberen, enige tijd op de plek 

derr moei te te verkeren en komt hierdoor tot ' inzicht' (cfr hoofdstuk 6). R v dN tracht 

dee dissipatieve toestand te cont inueren door de spanning in het vraagstuk te 
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continueren.. Als Vergoot aangeeft dat hij niet heeft ingezien dat er geen 

onderhoudsconceptt lag, kan dat ook leiden tot een reductie van product ieve spanning 

doorr een verwijt. ' D om van Vergoot '. Daarmee is de zaak afgedaan en wordt tevens de 

complexiteitt van het vraagstuk (ten onrechte) teniet gedaan. R v dN tracht te spanning 

tee cont inueren door te vragen: 'Stel dat die concepten er wel waren geweest*  waardoor 

dee overige probleemaspecten aan de orde blijven en de complexiteit zich verder kan 

ontvouwen.. W e komen hier later op terug. Duideli jk is dat Vergoot minder weerstand 

inn de dialoog hanteert dan A B C en de productieve spanning beter op zich laat 

inwerken.. Waar A B C een belangrijke oorzaak ziet in het niet meespelen van Product ie 

vann het spel (dat door E & O was bedacht!), heeft Vergoot daar een andere men ing over. 

Doorr geen weerstand te hanteren, maar te trachten vanuit andere perspectieven of 

paradigmataa het vraagstuk te benaderen, kunnen andersoortige oplossingen ontstaan. 

Dee spanning wordt productief. D i t kunnen we lezen in de volgende dialoog. 

RolRol van Productie 

RvdN:: 'E&O was ook in een strijd verwikkeld met productie.' 

Vergoot:: 'Ja dat is waar, maar dat vind ik meer een excuus. Productie is onze klant. Het klopt dat 

zee zich niet aan afspraken hielden. Dat kun je dan wel via de hiërarchie afdwingen (Ol), maar dat 

doee ik niet. Ik bespreek een aantal zaken met De Kerk, maar op enig moment is de klant de 

klant.. Als wij losstaan van GVZ kunnen dit soort problemen zich ook voordoen. 

'Hett is aan mij om de condities te vervullen (leeg begrip). Je kunt van de klant niet zeggen dat hij 

faalt.. De Kerk heeft inconsequent de lij n naar beneden toe uit gezet. Dat is waar. Het is een 

lastigee klant. Onbetrouwbaar ook (02C). Maar daar moeten wij mee leren omgaan. Je moet als 

dienstverlenerr van uurtje-factuurje een ontwikkeling in je dienstverlening proberen door te 

makenn naar partnership.' 

RvdN:: 'Ik had een rode draad bedacht. De twaalf professionaliseringssessies van de CT's waren 

eropp gericht om te komen tot partnership {leeg begrip). Dat verhaal heb ik bij diverse 

professionelee organisaties uitgevoerd, bij banken, bij overheden. Dat gaat ons lukken, dacht ik. 

Maarr toen ik voor de eerste keer het contractteam voor me had... Dat valt met geen pen te 

beschrijven!!  Een defensieve cultuur. Vijandig zelfs. (02C) Slechte communicatie. (02C) Geen 

team.. ( 0 2 0) Wantrouwen naar de leiding. (02C) Wantrouwen naar ABC. (02C) Ik heb de 

eerstee 3 a 4 sessies niets anders gedaan dan terugschakelen, terugschakelen, terugschakelen.' (type 

3) ) 

'Samenn met (een collega van ABC) hebben we gezegd: 'we moeten het hele verhaal loslaten'. 

Wee moeten het hele begrip 'partnership' vergeten. We moeten back to basic en minder dan dat. 

Wee hebben toen een analyse gemaakt van de kernproblemen. Daar kwamen drie onderwerpen 

uit.. Eén: ze luisteren niet naar mekaar. De communicatie is allerberoerdst. Er wordt zoveel langs 

elkaarr heen gepraat, op die manier bereik je niks ( 0 2 0 ). Ten tweede, zodra er een obstakel is, 

valtt men terug in passiviteit en gaat men wijzen (02C). Naar de hogere legerleiding, naar ons, 

naarr de buitenwereld. Het is een passief agressieve cultuur. En het derde: Ze moeten leren zelf 
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verbeteringenn in te voeren. Ze moeten de verbetering van het eigen primaire proces in de vingers 

zienn te krijgen (OIO). Terugschakelen van 'partnership' naar het leren van basale 

communicatievee vaardigheden en het vergroten van zelfstandigheid in het eigen handelen. Dat 

wass terug van 100% naar 3%. En zelfs die 3%, in eenjaar tijd, ik denk dat we daarvan nog maar 

zo'nn 80 of 70% gehaald hebben.' (type 3) 

Vergoot:: 'Dat betekent dat ik het beeld, dat ik had ten aanzien van het professionaliseringsproces, 

datt is onder mij, geruisloos, op een lager pitje komen te staan.' 

RvdN:: 'Ja, zo zou het kunnen formuleren. 

Vergoot:: 'Dat heb ik niet gezien.' 

RvdN:: 'Wat had je gedaan als je het geweten had?' (problematiseert) 

Vergoot:: 'Waarschijnlijk: bedenk een list Tom Poes. Ik weet het niet. Van Jan kreeg ik de 

mededeling:: Ik ben bijna klaar. Er kwam in toenemende mate kritiek op het functioneren van 

Jan:: geen tijd, oppervlakkig. Toen is Kees Snel gekomen en die heeft dat -confHctmijdend als hij 

is-- afgedempt. Ik heb dat op een gegeven moment niet meer gezien, dat het zo speelde.' (02) 

RvdN:: 'Ik heb bij een aantal CT's geprobeerd klantgerichtheid, partnership over het voetlicht te 

krijgenn (leeg begrip). Bij ME heb ik Joris meekregen. Die is gaan denken in termen van 

accountmanagement,, maar stak dat te technisch in (01). Ik zei: vergeet even die economische 

analysee en steek het veel meer organisatorisch en politiek in. Ik heb toen twee kolommen 

getekend:: vul ji j die technische kant van het onderhoudsconcept in, en laten we samen de 

rechterkolomm (accountmanagement) invullen. Dat hebben we een aantal keren gedaan. De offerte 

ligtt er nog. Ik denk dat hij het als een soort van zwaktebod zag. Dat hij het niet met mij, maar 

zelff  wilde doen.' (02) 

'Tweedee is: er ontstond een soort schizofrene situatie waarin ji j dacht het verhaal loopt maar in 

feitelijkk stond het denken te los stond van de werkelijkheid. Het schizofrene is dat het niet is 

gesignaleerd.. Dat er geen actie op ondernomen is. In feite sta je nu nog steeds voor diezelfde 

vraag.. Je had het misschien zelfs van het begin af aan kunnen weten. Als je M T al niet kan 

meekomen,, kun je er donder op zeggen dat het eronder ook aan de orde komt, natuurlijk. En je 

wass gewaarschuwd door Walings. Achterafis dat misschien makkelijk praten, maar...' 

Vergoot:: 'Nee: ik denk dat we de signalen die we kregen, dat we daar alerter op hadden moeten 

zijn.' ' 

(plekk der moeite) 

RvdN:: 'Maar als we het nu weten: wat is het alternatief? 

Vergoot:: 'Wat is de verandering die ik nu neer kan neerzetten. Ik word nu wel als een interne 

clubb neergezet, maar een heleboel contractmanagement gaat naar buiten... Hoe trek ik de 

gedachtee nu door... In feite wil ik het concept niet loslaten... (voicing) 
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(plekk der moeite) 

RvdN:: 'Partnership wordt niet beloond.' (voicing) 

Vergoot:: 'Het onderhoudsconcept en special maintenance zijn niet echt ingevuld. Dat is belangrijk. 

Wee moeten die lege huls gaan vullen en een weg vinden waarlang je partnership ontwikkeld. 

Ookk moeten we in tijd iets terugschakelen. Een manier van werken vinden die meer aansluit bij 

dee huidige werkwijze, (inzicht) 

GeneratieveGeneratieve dialoog 
'Tegenn adviezen van iedereen in ga ik Jan de Keyzer van contractuitvoering afhalen. Ik heb het 

mett hem besproken en hij is het er mee eens. Iedereen zegt laat Jan zitten. Hij is daadkrachtig, 

uitvoeringsgericht.. Maar Jan pakt het op als een groot project en timmert dat in z'n eentje af. Ik 

zett Drees erop. Daarvan zegt iedereen: die werkt nog in de historie. Maar als ontwikkelingen niet 

mett elkaar sporen, signaleert hij dat. Drees neemt zijn mensen bij de hand mee. Maar hij heeft 

niett die commerciële attitude. Die zijn er heel weinig, binnen onze organisatie.' 

'Verderr ga ik een aantal CM-ers naar een andere positie brengen. Misschien naar een ander 

contract,, misschien uit het contract. Zowel langs de inhoud als lang de dragers van het 

veranderingstrajectt ga ik aanpassingen plegen. En ik ga de fusie met (...) als een veranderings-

momentt gebruiken. Dat betekent dat ik met het M T een gedetailleerder implementatieplan ga 

makenn waarop ik in het M T ga sturen. Het moet gedetailleerder en samenhangender worden 

neergezet.. Verder ben ik nog niet in mijn denken...' 

RvdN:: 'Een probleem is dat er geen incentives op het partnershipdenken staan. Zowel intern, 

binnenn het CT niet, als voor de klant niet. Waarom is het voor Logistiek lonend om zich naar 

hett CT als contractpartner op te stellen? Ze kunnen heel gemakkelijk terugvallen in oud gedrag. 

Hetzelfdee geldt voor Inkoop, Financiën, voor Productie. Men heeft steeds gedacht: als we het 

CTT maar tegen de klant aanzetten, dan vraagt de klant vanzelf om een onderhoudsprogramma. Er 

zoudenn meer beloningen of andere prikkels moeten zitten op de samenwerking (OIC). In een 

commerciëlee omgeving is de concurrentiedruk zo groot dat samenwerking wel gezocht móet 

worden.. Maar productie voelt blijkbaar helemaal geen behoefte om kosten te drukken.' 

Vergoot:: 'Ik wil met Productie naar een lange termijn onderhoudscontract (tekent een 

horizontalee lijn). We maken afspraken over deze prijs (de lijn) . Het belang van de 

vestigingsmanagerr is dat volume te halen, of gas terug te nemen bij overschrijdingen (tekent 

schommelingen).. Dat is ook het belang van de CM-er. Dat is het spel was ik wil introduceren 

(OIS).. Als dit doel (de lijn) niet gehaald wordt, ontstaat er aan twee kanten een probleem: bij de 

contractmanagerr van E&O en bij de vestigingsmanager van Productie. Vervolgens moet het 

efficiëntt en mag er geen commerciële partij zijn die het goedkoper kan dan wij . Centraal punt is: 

datt de kosten van onderhoud omlaag moeten. Daar moet de CM-er op worden beloond. Niet 

opp de marge op de uren, want daardoor gaat hij omzet draaien. Dat wordt de incentive voor het 

CT.' ' 

'Vervolgenss krijg je dat de CM moet gaan samenwerken met toeleverende partijen zoals Inkoop. 

Daarvoorr heeft hij een aantal raamcontracten. Hij stuurt de leveranciers aan. Zijn opdracht is dat 
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dee kosten omlaag moeten. Daarvoor is hij verantwoordelijk. Inkoop wordt vastgespijkerd op zijn 
positiee van toeleverancier. De CM besluit wat de rol van inkoop wordt. De administratie zorgt 
ervoorr dat de CM op het einde van de dag de financiële cijfers heeft. En de tevredenheid bepaalt 
dee CM eveneens. Dat is de gedachte die ik nu wil neerzetten.' 

Intermezzo Intermezzo 

Hett betreden van de plek der moeite betekent dat de gesprekspartners zich realiseren 

datt 'oude oplossingen' in de 'nieuwe omstandigheden' niet meer werken. Daarvoor is 

err te veel dissonance informatie. Er moet out of the box worden gedacht. Het betreden 

vann de plek der moeite gaat niet vanzelf. Onze rol is het aanbrengen en vasthouden van 

dissonantee informatie, zodat de complexiteit zich kan manifesteren. De stilte staat voor 

hett absorberen van deze dissonante informatie en de het proces van inkeer van de 

deelnemers.. Dissonante informatie passeert het geestesoog, op zoek naar een nieuw 

patroon,, een nieuw verband dat voldoet aan de nieuwe condities: Jan is te snel geweest, 

partnershipp wordt niet beloond, het plan moet gedetailleerder.. Gesprekspartners 

adresserenn elkaar niet, maar spreken zich vrij uit (voicing). En dan ontstaat een stroom 

nieuwee gedachten, nieuwe oplossingen, een generatieve dialoog. Kenmerkend voor de 

dialoogg is de afwezigheid van het compromis (Schein, 1993, Steyaert, 2001) en het 

vasthoudenn aan de dissonantie. Het gebrek aan compromis komt in het onderstaande 

fragmentt goed tot uiting: 

Vergoot:: 'Dat betekent dat ik het beeld wat ik had ten aanzien van het 
professionaliseringsprocess dat ik had. Dat is onder mij, geruisloos, op een lager pitje komen te 
staan.' ' 
RvdN:: 'Ja, zo zou het kunnen formuleren...' 
Vergoot:: 'Dat heb ik niet gezien ' 
(pijnlijkee constatering wordt geaccepteerd) 

Tenn tweede willen we wijzen op het fragiele karakter van de dialoog. Beide 

gesprekspartnerss stellen zich kwetsbaar op door excuses te negeren, constateringen te 

doenn die 'lastig zijn' of interpretaties te geven die gemakkelijk als verwijten of 

beschuldigingenn geïnterpreteerd zouden kunnen worden. Enkele voorbeelden: 

RvdN:: 'E&O was ook in een strijd verwikkeld met productie.' 
Vergoot:: 'Ja dat is waar maar dat vind ik meer een excuus. Productie is onze klant.. 
(hett excuus wordt genegeerd) 

Alss je MT al niet kan meekomen, kun je er donder op zeggen dat het eronder ook aan de 
ordee komt, natuurlijk. En je was gewaarschuwd door Walings. Achteraf is dat misschien 
makkehjkk praten, maar...' 
Vergoot:: 'Nee: ik denk dat we de signalen die we kregen, dat we daar alerter op hadden 
moetenn zijn.' 
(vergoelijkingg wordt genegeerd, observatie wordt toegestaan) 
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Hett is niet moeilijk voor te stellen dat andere, meer verdedigende reacties eveneens tot 

dee mogelijkheden zouden behoren (denk aan splitsing, projectie, rationalisaties en 

intellectualiseringen:: uitleggen waarom het allemaal zo gelopen is en dat ABC of 

Vergoott geen blaam treft...). Eén zo'n reactie zou waarechijnlijk voldoende zijn om de 

generatievee dialoog, de flow zoals Isaacs (1999) en Kantor (2001) het noemen, te 

doorbeken.. Het opschorten van oordelen (suspension) en het continueren van de 

onzekeree 'dissipatieve toestand' vergen een wederzijds vertrouwen. Naast de 

'afwezigheidd van weerstand' is de kwaliteit van de relatie is essentieel voor het voeren 

vann deze dialoog. 

Tenn derde valt de cruciale rol op die de perceptuele kennis in deze dialoog speelt. Er 

ontstaatt een 'figuur' waarin de dialoog over het veranderingstraject plaatsvindt in 

specifiekee termen, tegen een algemene organisatiekundige, veranderkundige en 

contextspecifiekee achtergrond. Het gaat over concrete mensen, daadwerkelijk genomen 

besluitenn (en eventuele alternatieven), werkelijker reacties daarop van groepen en niet 

overr de toepasbaarheid van algemene wetmatigheden (zoals in de dialoog met ABC). 

'Samenn met (een collega van ABC) hebben we gezegd: 'we moeten het hele verhaal loslaten'. 
Wee moeten het hele begrip 'partnership' vergeten. We moeten back to basic en minder dan 
dat.. We hebben toen een analyse gemaakt van de kernproblemen. Daar kwamen drie 
onderwerpenn uit. Eén: ze luisteren niet naar mekaar. De communicatie is allerberoerdst. Er 
wordtt zoveel langs elkaar heen gepraat, op die manier bereik je niks (020). Ten tweede...' 

Dee dialoog is gevat in een context (Wierdsma, 1999). De concrete casuïstiek en het 

performatievee perspectief zijn leidend. Er is geen behoefte aan algemene regels, maar 

aann observaties, waarnemingen, problematisering, een verstehen. De onderzoeker 

acteertt in de dialoog als een deelnemer aan het veranderingsproces. Onderscheid tussen 

expertt en klant is verdwenen. Een niet-participerende onderzoeker zou deze dialoog 

niett hebben kunnen voeren, eenvoudig door het gemis aan context en perceptuele 

kenniss kennis. Om tot subtiele contingentie te komen is het dus essentieel dat 

veranderaarss als deelnemers aan (handelend in) het veranderingsproces het 

performatievee perspectief hanteren en de specifieke context leren kennen. 

Tenn vierde heeft dit een aantal gevolgen voor het proces. De rol van de veranderaar is 

dissonantee informatie onder de aandacht van de gesprekspartner te brengen, en niet te 

bezwijkenn voor het compromis. Daarvoor is het nodig dat hij beschikt over perceptuele 

kennis,, specifieke kennis van de specifieke context. Deze kennis kan slechts van 

binnenuitt worden verkregen 'in confrontatie met de situatie' (Kessels, 1999), niet door 

algemenee wetmatigheden. Dissonante perceptuele kennis verhoogt de complexiteit. 

Hett is de taak van de veranderaar deze complexiteit tot uitdrukking te laten komen. 

Bijvoorbeeld: : 
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-- 'We moeten het hele verhaal loslaten'. We moeten het hele begrip 'partnership' 
vergeten.. We moeten back to basic en minder dan dat.' 

-- 'In feite zag je al heel snel dat de organisatieverandering niet gemakkelijk door het 
personeell  opgevolgd kon worden (problematiseert). Te beginnen bij het MT. 

-- 'Dat betekent dat ik het beeld wat ik had ten aanzien van het professionaliserings-
proces,, dat ik had. Dat is onder mij, geruisloos, op een lager pitje komen te staan.' 

Enn daarna de spanning continueren. Voorbeelden: 

-- 'Had het achteraf beter gekund?' 

-- Wat had je gedaan als je het geweten had?' 

-- 'Zou het onderhandelbaar zijn geweest?' 

-- 'Wat waren de twijfels?' 

7.2.77.2.7 Evaluatie door het veranderteam 
Watt is nu de waarde van het model en de dialoog in dit veranderingsproces? Om dit te 

onderzoekenn is onder het veranderteam een semi-gestructureerd interview afgenomen 

(ziee bijlage 7.3.1). Daaruit komen de volgende persoonlijke evaluaties en conclusies 

naarr voren: 

Hett veranderteam is van mening dat het model 'bruikbaar' is en 'niet ingewikkeld'. 

'Ui tt een complex traject worden snel de belangrijkste sporen gehaald' (Vergoot, score: 

8).. Voor ABC is het 'uitstekend denkmodel voor de opbouw van redeneringen, analyse 

opp metaniveau, helpt het kompas richten en detaillering aanbrengen' (ABC: 

gemiddeldee score 8). Als leidraad voor verandering scoort het model gemiddeld lager 

(7.2).. Op 'operationeel niveau' vindt de klant het model 'ingewikkelder' (Vergoot: 

6.5).. Voor collega's van ABC ondersteunt het model bij de diagnose, bij 'het genereren 

vann alternatieven en (het) maakt een betere afweging tussen alternatieven mogelijk '(9). 

Alss taal functioneert het model goed. Vergoot: 'Het zet de verandering snel, 

schematischh neer op één A4tje. Daardoor blijf t het gemakkelijk op het netvlies hangen 

(8.5).. Volgens ABC (7.4) is het voor consultants onderling een perfect communicatie-

middel.. Klanten dit model leren is minder gemakkelijk' vinden Vergoot en ABC. 

Vergoott kan de waarde van het model als probleemoplossingsmodel (en bij keuze bij 

interventies)) niet goed inschatten: 'Je maakt analyses en oplossingsrichtingen zichtbaar. 

Maarr daar volgen niet automatisch interventies uit. Dat is toch meer de kunst van het 

adviserenn of managen.' De range van score van ABC-adviseurs is van 6.5-10. 'Het 

definieertt de zoekrichting. Maar er is veel kennis en ervaring voor nodig. Het is een 
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'doodd hulpmiddel' (score: 6.5). Anderzijds: 'het haalt je langs alle perspectieven die 

nodigg zijn biedt je de mogelijkheid de vinger op de pijnlijk e plek te leggen' (score: 10). 

Dee volgende vragen betreffen het integraal benaderen van organisaties door het 

(simultaan)) hanteren van drie systeemperspectieven, hun 'spontane voorkeur' in dit 

opzichtt en het perspectief dat het meeste nieuwe inzichten oplevert. Vergoot noemt 

hett 'nuttige perspectieven om organisatieveranderingen in beeld te brengen' (score: 

8.5).. Zelf denkt hij vanuit de markt en 'vertaalt dat door naar de organisatie'. De 

charmee vindt hij dat het een beperkt aantal invalshoeken wordt gebruikt. 'Het zijn ook 

dee juiste.' Gemist wordt de aandacht voor de (inrichting van) de besluitvorming in het 

veranderings-proces.. Een ABC-collega noemt zich een 'adept' van de integrale 

benaderingg (score: 9) maar 'mist het ICT-perspectief. 

Dee spontane voorkeur voor Vergoot is 'als eerste strategie en markt, dan organisatie en 

alss laatste mensen.' Daar zoekt hij ondersteuning. 'Ik wil het goede doen voor mensen, 

maarr langs de lijnen van strategie en organisatie. Ik ben van huis uit een techneut, met 

dee neiging het technisch aan te pakken en te structureren.' Beide ABC-collega's starten 

hunn redenering meestal vanuit het primaire proces. 'Door werkwijzen en processen te 

ontwarrenn krijg je handvatten voor het herontwerp van organisaties.' Het meeste 

nieuwee inzichten biedt ABC het cultuurperspectief, met name bij de invulling van het 

onderhoudsconcept.. Voor Vergoot is er geen perspectief dat het meeste nieuwe 

inzichtenn heeft gegeven. Het veranderteam geeft aan deze systeemperspectieven in de 

toekomstt simultaan te willen en kunnen gebruiken Vergoot is daar heel resoluut (score: 

9)) in: 'Dat is een spijkerharde noodzaak. Je kunt je niet permitteren op slechts één veld 

werkenn (cfr hoofdstuk 6). Vergoot vindt organisatieontwerp 'de minst interessante 

discussie.'' Daar ben je snel uit 'baasje erboven, mensen eronder.' Het ontwerp is aan de 

rekentafell  gedaan, met vier mensen. 'Maar het is geen doel op zich.' Cruciaal is de stap 

erna:: 'het inrichten van de processen, de rollen en verantwoordelijkheden.' Dat wordt 

vaakk niet uitgewerkt. Zo'n proces kan één, twee jaar in beslag nemen. Maar openheid 

hieroverr 'past niet in de Nederlandse medezeggenschapscultuur: ontwikkelings-

benaderingenn kun je niet voorspellen.' Soms geldt dat ook voor het management: men 

probeertt onzekerheid te reduceren. Ook ABC ziet de ontwerpbenadering als een 

conditiescheppende,, maar daarmee ook dominante activiteit in samenhang met het 

veranderdoel:: 'Het betreft geen incremented veranderingsproces, maar een radicale 

ommezwaaii  in een operationele omgeving. Daarin is het denken in structuren beter 

toepasbaarr dan politieke analyses' aldus ABC (cfr hoofdstuk 6). Het organisatie-

ontwikkelingsdenkenn is pas daarna ontstaan. Uit onderlinge discussie. In het begin 

leverdee dat veel moeilijkheden op. 'Het is toch een heel andere manier van kijken en 

vergtt veel van de veranderteamleden. We hebben het ontwikkelingsdenken niet niet 

onderkent,, alleen verkeerd onderkend en verkeerd aangepakt. We hebben steeds 
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gedachtt dat het lerend vermogen van de organisatie voldoende zou zijn om zelf die gap 

tee vullen. Achteraf kun je je dan afvragen waar de fout 'm in zat: in de ambitie? In de 

aanpak?? Ik constateer dat we in elk geval te laat zijn begonnen met het hanteren van 

hett ontwikkelparadigma. Ik snap het nu ook beter. Of ik het zelf zou kunnen hanteren 

iss vers twee. Maar dat hoeft misschien ook niet. Die expertise kun je ook inhuren.' 

Samengevatt ondersteunen ABC en Vergoot de stellingen dat elk paradigma en 

systeemperspectieff  zijn eigen valkuil heeft. Vergoot illustreert dit treffend: 'Je kunt wel 

strevenn naar een kleinere organisatie en meer uitbesteding, maar de projectleiders lieten 

hunn mensen gewoon niet gaan. Die moesten op locatie blijven van ze.' Volgens ABC 

zijnn er altijd bruikbare alternatieve perspectieven om het probleem te benaderen. Maar 

hett blijf t altijd een 'gok om te weten welke het beste werkt.' Daar kun je over 

nadenkenn en discussiëren, zeker weten doe je het bijna nooit (cfr hoofdstuk 6). Men is 

hett er echter (zeer) mee eens dat het begrip productieve spanning deze valkuilen 

bloodegt,, en dat dit productief is voor het zoeken naar verbeteringen in 

veranderingstrajecten.. Terecht voegt ABC hieraan toe dat de productiviteit een 

resultantee is van een aantal variabelen: 'Of de kennis goed vertegenwoordigd is in het 

veranderteamm en de openheid die de deelnemers naar elkaar hebben. Die openheid, dat 

iss heel belangrijk. Als je verdedigingsgedrag krijgt, dan daalt de productiviteit. Het moet 

uitnodigenn tot exploratie. Maar dat blijkt heel moeilijk te zijn: veel mensen kunnen dat 

niet.'' Sterk aan het model vinden de deelnemers de rijkere analyse en bredere bena-

dering.. Zwak noemt men de overdraagbaarheid naar 'klanten'. Is het eigenlijk een 

adviseurmodell  of kan het ook door cliëntorganisaties zelfstandig worden toegepast? 

7.2.87.2.8 Conclusies en verder 
Dee case van GVZ is uitgebreid besproken met drie personen. Er zijn meerdere semi-

gestructureerdee interviews geweest. Het veranderingtraject had een lange duur en grote 

omvang.. Er zijn zes contractteams van 15 tot 20 mensen per team, tweewekelijks 

begeleidd gedurende één jaar om de taken, rollen, bevoegdheden, verbeteringen in het 

primairee proces gezamenlijk vorm te geven. ME heeft een soortgelijk professiona-

liseringsprocess van enkele maanden doorlopen. Verder is in korte tijd het ISO-

certificaatt en het VCA-certificaat behaald. In deze zin is het traject geslaagd te noemen. 

Bovendienn is de commerciële doelstelling voor 2001 gehaald. De winst bedraagt nu 

enkelee miljoenen. Meer op microniveau kunnen met het model en een dialoog veel 

oneffenhedenn uit het trajecten worden opgespoord. Dat kan worden beschouwd als 

winst,, getuige ook de verbeteropties die Vergoot hierdoor heeft kunnen bedenken. 

Methodologischh valt er wellicht veel aan te merken op deze casusbespreking. Uit de 

complexee casus zijn om te beginnen (vast) niet alle elementen naar voren gekomen en 

veell  deelveranderingen zijn slechts globaal beschreven (hoewel uitgebreider dan in de 

eerstee case). Ook zijn de verschillende impressies van gebeurtenissen van betrokkenen 
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niett op alle punten helemaal consistent. Het blijven persoonlijke impressies, met alle 

verstoringenn van dien. De vragenlijst was semi-gestructureerd en liet veel ruimte voor 

eenn kwalitatieve benadering (en weinig kwantitatief) waardoor beoordelingen subjectief 

zijnn en in de meeste gevallen ontbreken de nodige operationaliseringen van cruciale 

begrippen.. De onderzoeker is bovendien niet onafhankelijk, maar duidelijk 'partij' in 

hett geheel. Dit kan tot gevolg hebben dat de geïnterviewden 'sociaal wenselijke' 

antwoordenn hebben gegeven (antwoorden waarop de onderzoeker zat te wachten). En 

wellichtt vergeten we nog meer belangrijke tekortkomingen. 

Inn het eerste (en zesde) hoofdstuk hebben aangegeven dat het niet de inzet van deze 

studiee is tot een 'objectieve weergave' van een veranderingstraject te komen, noch om 

dee doeltreffendheid van het model te meten aan de hand van vaststaande afhankelijke 

variabelen.. Het model is analytisch en biedt een kader voor gezamenlijke interpretatie 

(Geertz,, 1973). Door gebruikmaking van De Taal van Verandering als sensitizing 

devicee is getracht middels productieve spanning tot een rijkere veranderingsstrategie te 

komenn (De Zeeuw, e.a., 1980). Verstoringen in de veranderpraktijk worden niet als 

ruiss gelabeld, maar als bron van informatie. Waar we de casusbespreking dus 

methodologischh (en inhoudelijk) op moeten toetsen, is de vraag of het model heeft 

bijgedragenn aan een (retrospectieve) verrijking van het veranderingsproces. Dat is per 

definitiee een vraag aan betrokkenen of zij de dialoog verrijkend vinden ten opzichte 

vann het uitgevoerde proces. Beter gezegd: of zij deze dialoog verrijkend vinden ten 

opzichtee van hun eigen, impliciete veranderingsbenadering. 

Wee menen te kunnen constateren dat 'n dialoog als verrijkend wordt ervaren. Het 

(tussentijds)) evalueren van een veranderingsproces lijk t dus in elk geval nuttig te zijn. 

Dee respondenten geven aan dat het hun een aantal nieuwe inzichten en perspectieven 

heeftt opgeleverd en men zegt met deze benadering verder te willen gaan. Hieruit 

trekkenn we de conclusie dat het model ook een zekere eigenstandige bijdrage heeft 

geleverdd in de discussie. Dat neemt echter niet weg dat een aantal methodologische 

kritiekpuntenn overeind blijft . Zowel in de eerste als in deze tweede casus hebben wij 

voorall  opgetreden als 'experts'. De toekenning van de positie van de spreker in De Taal 

vann Verandering, is in deze case de expertise van de adviseur. De diagnose en dialoog is 

doorr ons opgezet, gestuurd en geduid. Met andere woorden, het model is in deze casus 

gehanteerdd als metamodel, waarvan de werkwijze en uitkomsten aan de deelnemers van 

hett veranderingsteam zijn voorgelegd. 
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FiguurFiguur 7.2.2 Productieve spanning en dialoogkeuze 

Dee stappen in de toepassing van het metamodel kunnen we als volgt samenvatten: 

Stapp a Inschatting van de positie van de interventie in De Taal van 

Veranderingg (aan de hand van het gehanteerde paradigma, 

systeemperspectiee en fase van verandering) 

Stapp b/c Problematisering: selectie van alternatieve posities en of introductie van 

veranderkundigg criterium op basis van specifieke context ('wat wordt er niet 

gezegd'). . 

Stapp d Keuze dialoog: functie, type en vorm op basis van relationele variabelen en 

matee van weerstand (Van den Nieuwenhof, 2002; Sifneos, 1972). 

Stapp e Introductie productieve spanning (zie figuur 7.2.2) 

Inn de eerst stap wordt ingeschat welke positie de spreker inneemt in De Taal van 

Verandering.. Dit is een typering aan de hand van het gehanteerde paradigma (Ol of 

02),, het systeemperspectief (S, O, C) en de tijd (fase van verandering). Om deze 

positiebepalingg te illustreren hebben we in de tekst steeds deze afkortingen 

weergegevenn en in de marge een icoontje geplaatst dat deze positie weergeeft. Ook kan 

hiervoorr een metafoor worden gebruikt, zoals de School, de Machine, het Plan, etc. 

Dee tweede stap betreft de vraag wat gezien deze context eveneens een reële benadering 

zouu kunnen zijn. Met andere woorden welke positie wordt niet gekozen, valt onder 

tafel.. Is er een uitdagend (en liefst gelijkwaardig) perspectief of verandercriterium dat 

menn kan inbrengen om de gekozen positie in het model te problematiseren? 

Bijvoorbeeld:: werkt de interventie hier wel snel of diep genoeg? Is dat niet al een 

gepasseerdd station? Is dat een haalbare stap in één keer? Stap b en c bepalen voor een 

belangrijkk deel de inhoud en de richting van de productieve spanning. 

309 9 
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Overr de keuze van de dialoogvorm (stap d) kunnen we zeggen dat het type dialoog 

(samenn met b en c) de intensiteit van de productieve spanning en de communicatie 

bepaalt.. Maatgevend voor de intensiteit van de communicatie is de kwaliteit van de 

relatiee tussen gesprekspartners en het introspectief vermogen van de cliënt (Simeos, 

1972).. Een goede kwaliteit van de relatie bevordert de exploratie in de dialoog en 

verhoogtt de intensiteit van het contact (Van den Nieuwenhof, 2002). De kwaliteit van 

dee relatie en communicatie wordt negatief bepaald door de mate van weerstand die 

wordtt gehanteerd. 

Dee laatste stap tenslotte is een vaardige uitvoering van de deconstructie in de dialoog. 

Daarr komen we later op terug. 

Dee dialoog is in deze case vooral toegepast als een dialoog over (de verandering en 

veranderaars)) meer dan een dialoog met de veranderaars in het veranderingsproces. 

Onzee doelstellingen reiken echter verder dan de toepassing als metamodel, zoals het 

vergrotenn van het veranderend vermogen van de organisatie. Complexe veranderings-

trajectenn vergen echter teambenaderingen (het principe van vereiste complexiteit). Van 

eenn dialoog met een team was hier geen sprake (het betrof een serie losse dialogen). 

Bovendienn zijn de dialogen gevoerd ten behoeve van onze studie, niet voor het 

verandertraject.. In die zin is het ook nog geen echte dialoog, zoals bedoeld in het 

vorigee hoofdstuk, waarin inzichten als gevolg van de dialoog als heuristieken worden 

geïmplementeerdd in het vervolg van het veranderingsproces. 

Maarr de kritiek gaat nog één stapje verder. Als we aan de ABC-collega's en Vergoot 

vragenn of zij het model zelÉtandig kunnen toepassen, beluisteren we een lichte 

aarzelingg in hun antwoorden. Niet alleen is de kwaliteit van de dialoog afhankelijk van 

hett adequaat kunnen registreren en adresseren van weerstand in een dialoog, zoals een 

ABC-collegaa treffend opmerkt. Ook lijk t de modeltoepassing op operationele 

vraagstukkenn problematisch ('dan wordt het ingewikkelder'). Men vraagt zich af of het 

niett meer een generiek model is voor adviseurs dan een model waarmee een verander-

teamm zelÉtandig een veranderproces kan vormgeven. Het is de moeite waard om deze 

vraagg in de volgende cases te gaan onderzoeken. Daarmee verleggen we tevens het 

accentt van onze 'bewijsvoering' van de toepasbaarheid van het model als 

diagnosemiddell  en leidraad voor veranderingsprocessen (en interventie-keuzes), naar de 

vraagg op welke wijze het model als taal kan dienen voor betrokkenen in een 

veranderingsproces. . 

Inn de eerstvolgende casus presenteren we een verandercasus in een politieorganisatie 

waarinn het model zelÉtandig (door het veranderteam zelf) wordt toepast. Voor dit doel 

iss een methodiek ontwikkeld om het model stapsgewijs aan de cliëntorganisatie te 
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presenteren.. Dit stappenplan wordt uitgevoerd met behulp van de metaplanmethodiek 

(Kwakmann & Postema, 1996). Doel van deze case is aan te geven dat met het model 

eenn rijkere veranderaanpak wordt verkregen en te bezien of het lerend vermogen van 

dee cliëntorganisatie wordt vergroot. Daarbij zal niet alleen de positie van de spreker in 

Dee Taal van Verandering, maar ook diens taal (in het speken) nadrukkelijker naar 

vorenn komen. Dat zullen we doen door onder meer aandacht te besteden aan de 

metaforen. . 

7.33 Case 3: Regiopolitie Beemster-Laaglanden: DOB 
Dee Dienst Operationele Bijstand van de Regiopolitie Beemster-Laaglanden wenst ano-

niemm te blijven in de casebeschrijving. De case richt zich met name op de toepassing 

vann het veranderingsmodel op de totstandkoming van een veranderstrategie en 

veranderplann en in minder mate op het vaststellen van de diagnose, zoals in de eerste en 

tweedee case het geval was (zie tabel 7.1.1). Een ander verschil met de eerdere cases is 

datt een veranderteam hier zelf het veranderingsproces vormgeeft en de onderzoeker 

mett name faciliterend optreedt. Om het veranderingsmodel aan het veranderteam over 

tee dragen is een stappenplan ontwikkeld dat kan worden gezien als een uitbreiding van 

hett stappenplan uit de eerste case (figuur 7.1.1). De dialoog heeft in deze case meer het 

karakterr van spreken met elkaar (binnen de verandering) dan (met behulp van het model) 

sprekenspreken over de verandering. De case beschrijft twee werkconferenties met het 

managementteamm van de organisatie plus enkele andere personen. De eerste sessie vond 

plaatss in november 2002 en duurde 2,5 dag. De tweede werkconferentie vond plaats in 

februarii  2003 en duurde één dag. Beide bijeenkomsten zijn opgenomen met een 

videocamera,, waardoor de dialogen later konden worden uitgeschreven. Ter voor-

bereidingg zijn semi-gestructureerde interviews gehouden en zijn diverse documenten 

bestudeerd,, waaruit een voorlopige diagnose is afgeleid. Wellicht ten overvloede: waar 

inn deze (en de volgende) case(s) ABC wordt geschreven, wordt nu de onderzoeker 

bedoeld. . 

73.173.1 DOB in de regio 
Dee regiopolitie van Beemster-Laaglanden (RBL) is georganiseerd als een lijnorganisatie 

bestaandee uit een aantal districten en centrale diensten. De lij n wordt bijgestaan door 

ondersteundee diensten zoals de Dienst Personeelszaken, Financiën en de Dienst Opera-

tionelee Bijstand (DOB). Globaal heeft DOB twee taken: het ter beschikking stellen van 

mensenn en middelen en de onderaanneming van een aantal gespecialiseerde diensten. 

Hett ter beschikking stellen van mensen en middelen is belegd bij Bureau Mensen en 

Middelenn (BMM) , waaronder vallen: surveillanten, bereden politie, tolken, paarden, 

hondenn e.d. die op 'uitzendbasis' kunnen worden ingehuurd. Men levert waar nodig de 

districtenn extra menskracht, middelen en materieel. Hiermee kan de politieorganisatie 
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flexibelerflexibeler worden gemaakt. Om deze reden wordt ook Bureau Arrestanten Verzorging 

(BAV)) in komende reorganisatie aan BMM toegevoegd. 

Bijj  onderaanneming is sprake van een structurele vraag naar gespecialiseerde diensten. 

Naastt BAV betreft dit de Meldkamer (Mk) en het Bureau Orde Handhaving (BOH). 

Dee Meldkamer ontvangt alle telefonische meldingen (waaronder alarmnummers), 

coördineertt spoedgevallen en sluist overige gevallen door naar de districten. Jaarlijks 

behandeltt Mk zo'n 1.5 miljoen telefonische meldingen. Onder BOH valt al het 

grootschaligg politieoptreden, crisisbeheersing en openbare ordevraagstukken. Daarnaast 

iss er een Bedrijfsbureau (BB) dat belast is met de inkoop van bedrijfsmiddelen, 

personeelszaken,, financiën & control en administratieve ondersteuning. Aan het hoofd 

vann de Dienst Operationele Bijstand staat de dienstchef, de heer Gerard Holterman. De 

leidingg van de vijf bureaus berust bij de bureauchefs. In totaal telt DOB circa 600 

medewerkers.. BMM , de Meldkamer en BAV zijn gewikkeld in een reorganisatie. 

7.3.27.3.2 Aanleiding en doel van de verandering 
Dee aanleiding voor DOB om met ABC een veranderingstraject in te gaan, is het 

aantredenn van de nieuwe dienstchef per 1 juli 2002. Samen met zijn plaatsvervanger, 

Hanss Beenders, tevens bureauchef van Bureau Orde Handhaving, is een evaluatie 

gemaaktt van het functioneren van DOB. Hoewel de afgelopen jaren aanzienlijke 

inspanningenn zijn gepleegd, is een aantal onderwerpen aan substantiële verbetering toe 

zoalss de verkokering van de dienst, het matige imago van DOB bij de districten, de 

slechtee externe communicatie, het dienstmanagement (DIMA ) dat niet als team 

functioneert,, het achterstallige opleidingsbeleid en het hoge ziekteverzuim. De vraag 

aann ABC is een handzaam veranderprogramma op te stellen dat een leidraad kan 

vormenn voor het veranderingsproces voor DBO voor de komende twee jaar. ABC 

heeftt ter voorbereiding van de werkconferentie met alle bureauhoofden en de 

controllerr van de dienst, Inge Klaver, een interview gehouden van circa 1,5 uur. Tot 

hett dienstmanagement van DBO behoren, chef DBO, de vijf bureauchefs, de 

controllerr en Chris van Loon, voorzitter van de Onderdelencommissie (OC). Tijdens 

dee 2e werkconferentie is ook de directiesecretaresse, Gertrui Wensink, aanwezig. 

7.3.37.3.3 Eerste bijeenkomst: de veranderstrategie 
Inn november 2002 komt het DIM A van de Dienst Operationele Bijstand de eerste keer 

bijeenn voor een tweedaagse werkconferentie. Het doel is naast teambuilding, te komen 

tott een visie op de organisatieontwikkeling van DOB voor de komende twee jaar. 

Startpuntt van de bijeenkomst vormt de vraag wat DOB gemeenschappelijk heeft. Om 

eenn discussie binnen het DIM A te entameren is de conferentie gestart met de discussie-

3ia a 
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stellingg dat DOB een 'ongunstig imago heeft door een gebrek aan identiteit.' Dat levert 

hett volgende beeld op. 

Imago Imago 

Datt DOB een 'ongunstige imago' imago zou hebben lijk t te absoluut te zijn gesteld. 

Hett imago varieert per product (en bureau) en per doelgroep. Daarnaast zijn volgens 

hett DIM A andere factoren van invloed op het imago zoals irreële verwachtingen van 

afnemers,, de kwaliteit van de producten en de naleving. Daarentegen heeft de korps-

leidingg 'in deze tijd' veel aandacht voor DOB. De Meldkamer en BMM zijn 

paradepaard]ess van de politie. Er is een 'dure plicht' deze bureaus goed te laten 

functioneren.. Gunstig is dat de relatie dienstchef/korpsleiding aanzienlijk is verbeterd 

(voordienn werd merendeels rechtstreeks gecommuniceerd met de bureauchefs). De 

wijkteamss zijn duidelijk minder tevreden over DOB. Men vindt dat DOB onvoldoen-

dee bijdraagt aan het 'echte werk'. Zij moeten 'alles zelf doen' en zien weinig toege-

voegdee waarde van DOB. Sommige bureaus worden gunstiger beoordeeld, maar als 

totaall  heeft DOB geen gunstig imago. Algemeen concludeert het DIM A dat gebrek 

aann identiteit ('Wie of wat is DOB') hierbij een rol speelt. 

SWOT SWOT 

Nadatt een aantal uitgangspunten is gedeeld, een opstap naar een dialogische sessie is 

gemaaktt en de noodzaak tot verandering is gedeeld, wordt overgaan op het vormgeven 

vann een middenlange termijn visie. Hiervoor worden strategische ontwikkelingen in de 

omgevingg van DOB in relatie gebracht met de sterktes en zwaktes van de organisatie. 

Voorr deze SWOT-analyse wordt de metaplantechniek gebruikt (zie hoofdstuk 5). Als 

kansenn worden onder meer genoemd het toenemend veiligheidsbewustzijn als gevolg 

vann 'Volendam, Enschede en de Bijlmer' en de vraag om flexibele professionele onder-

steuning.. Indien deze kansen niet worden benut, slaat de trend om in een bedreiging. 

Alss sterk worden aangemerkt de schaal, de expertise, betrokkenheid en motivatie van 

medewerkers,, de mensgerichtheid en veranderingsbereidheid van het DIM A en een 

aantall  organisatorische innovaties (BMM, Mk). Als zwaktes wordt aangegeven dat 

DOBB niet trots is op zichzelf, de verkokering, reorganisatiemoeheid, stroperigheid, het 

verzuimm en het gebrek aan eerlijkheid en openheid naar elkaar toe. 

Intermezzo Intermezzo 

Naa twee relatief korte inventariserende interventies ligt een wereld van informatie op 

tafell  en is de gezamenlijke diagnose goeddeels geslaagd. Vier punten zijn daarbij van 

belang.. Door een dialoog over een zorgvuldig gekozen probleemstelling en de 

gemeenschappelijkee strategische verkenning, kan veel organisatiegebonden informatie 

snell  expliciet worden gemaakt. In dit geval betreft het informatie over de kwaliteit van 
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dee producten, de wijze van dienstverlening en relatiebeheer, over de kwaliteit van 

externee communicatie, over de politieke verhoudingen binnen de dienst. Ten tweede 

biedtt de dialoogmethodiek deelnemers de mogelijkheid gedachten, opvattingen, emo-

tiess te ventileren, zonder direct in positionele discussie terecht te komen (Prein, 1992). 

Verschillendee meningen kunnen naast elkaar bestaan waardoor een eerste opstap kan 

wordenn gemaakt naar een reflectieve dialoogsetting (Isaacs, 1999). Ten derde kan in de 

dialoogg een vervlechting plaatsvinden tussen de organisatiespecifieke kennis van de 

deelnemerss en de organisatieveranderkundige kennis van ABC. Hierbij doet zich een 

mechanismee voor dat wij met Alexander (1956) 'correctieve ervaring' willen noemen 

(ziee vignet). Er vindt een uitruil plaats tussen organisatietaai van DOB en organisatie-

kundigee taal van ABC, met correctieve elementen naar beide kanten. Dit veronderstelt 

eenn onderwerping aan de 'taal van de ander' (Lacan, 1966) en een 'gelijkheidsprincipe' 

(Habermas,, 1981). 

Vignet t 
Rogier:: 'We moeten wel communiceren wat in die denktanks gebeurt.' 
ABC:: 'OK. Hoe doe je dat?' 
Fred:: 'Nieuwsbrieven.' 
Rogier:: 'Werkoverleg.' 
ABC:: 'OK. Dat zijn de formele lijnen. (..) Wat zijn andere mogelijkheden? Via informele 
communicatie?' ' 

(...) ) 
'Hoee zou je bijvoorbeeld sleutelfiguren kunnen inzetten? 
Fred:: 'We kunnen vragen of de denktanks zelfde communicatie naar de organisatie verzorgen.' 

Tenn vierde wordt uit de dialoog duidelijk hoe de spelers zich tot elkaar en het veran-

deringsprocess verhouden. In de dialoog constitueert men zichzelf in de relatie tot de 

ander.. Men noemt als voorbeeld de veranderingsbereidheid van het DIM A als sterkte. 

Anderzijdss vindt men dat 'sommige bureaus' beter presteren dan anderen en dat de 

kwaliteitt van 'producten' (lees bureaus) sterk verschillen. De dialoog reflecteert de 

onderlingee sociale verhoudingen en tot het reorganisatieproces. Men is verkokerd en 

reorganisatiemoe,, bovendien geeft men aan naar elkaar niet helemaal 'open' en 'eerlijk' 

tee zijn. 

7.3.47.3.4 Het teamfunctioneren 
Dee laatste constatering is aanleiding voor het DIM A hierop nader in te gaan. Men vindt 

hett moeilijk zich collegiaal kwetsbaar op te stellen, elkaar adequaat aan te spreken op 

verantwoordelijkhedenn en functioneren. Er speelt een lange historie van gespannen 

fff f 



CASUÏSTIEK K 

verhoudingen.. Na enige tijd blijken twee bureauchefe gekeerd te zijn tegen één collega. 

Dee dialoog die volgt heeft een hoog emotioneel gehalte en duurt ruim 7 uur. Op een 

aantall  momenten weigeren bepaalde mensen nog verder te praten, verlaten ze de zaal, 

moetenn time-outs worden ingelast en vloeien de tranen rijkelijk.  Die avond en de 

volgendee ochtend is de sfeer geladen. De situatie is jarenlang niet besproken geweest en 

barstt nu in alle hevigheid los. 

Dee situatie voor de belaagde bureauchef is nagenoeg uitzichdoos. Zijn projecten 

wordenn onder de maat bevonden. Er is geen vertrouwen in herstel. De chef heeft grote 

moeitee dit alles onder ogen te zien en argumenteert, biedt alternatieve verklaringen, 

geeftt op een aantal punten toe niet goed te hebben gehandeld, maar kan ondanks dit 

alless niet (meer) op consideratie rekenen. ABC wordt meegezogen in een onbekend 

verleden.. Het is hier onmogelijk te oordelen wat 'waar' of'juist' is (Habermas, 1981). 

Casuïstiekk wordt doorgespit, maar men springt van het ene voorval op het andere. Dat 

maaktt het lastig een beeld te vormen, tegenstrijdigheden te problematiseren, 

deelnemerss ermee te confronteren en (on-)eigenlijke posities in het geheel te ontraf-

elen.. Wel kan worden geïntervenieerd op 'authenticiteit' en (in-) congruent gedrag 

('waarachtigheid').. Er volgen procesduidingen. ABC bekruipt sterk het gevoel van een 

'spel'.. Door de dienstchef wordt dit in een vertrouwelijk gesprek ontkend. Later wordt 

inn de rapportage hierover geschreven: 'Men gedraagt zich tactisch: poneert een mening en 

ontrektontrekt zich vervolgens aan de discussie. Gedrag en uitingen zijn niet altijd congruent. Ah men 

aangeeftaangeeft zich ongemakkelijk te voelen, is dat in het gedrag niet zichtbaar. Verder lopen functionele 

beoordelingenbeoordelingen en persoonlijke oordelen door elkaar (en worden oordelen niet altijd expliciet 

gemaakt).gemaakt). Men heeft moeite met het accepteren van andere stijlen en gezichtspunten. Men 

redeneertredeneert vanuit eigen bureaubelangen en weinig vanuit het collectief. Vaak wijst men erop wat de 

anderander 'fout' doet, zonder na te gaan wat de eigen rol of bijdrage daarin is geweest en zou kunnen 

zijn.' zijn.' 

Kortomm een situatie verre van een open dialoog. In tussentijdse gesprekken één op één 

mett de belaagde bureauchef kan ABC evenmin tot een vaststaand oordeel komen. 

Somss lijk t sprake te zijn van weerstand in de vorm van isolatie en loochening, maar aan 

dee andere kant, in zo'n situatie is dat normaal. Op een bepaald moment besluit ABC 

omm loochening als uitgangspunt te nemen. De belaagde bureauchef anticipeert op 

herstell  van vertrouwen en is (naast gevoelens van woede en teleurstelling) daarvoor 

bereidd zijn collega's te 'vergeven'. Deze optie is echter nagenoeg uitgesloten. Waarom 

will  hij terugkeren naar een DIM A dat hem zo (onheus in zijn eigen termen) heeft 

bejegend?? Welke delen van het probleem worden onderkend en welke niet? Dat wordt 

dee insteek van een lang en vertrouwelijk gesprek. 
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Intermezzo Intermezzo 
Dee dialoog is niet los te zien van de kwaliteit van de relatie. Als een dialoog wordt 

gevoerd,, staat de kwaliteit van de relatie ter discussie. In zekere zin is de dialoog de 

kwaliteitt van de relatie (Steyaert, 2001). De dialoog is een appèl op de wederkerig-

heid.. Het beroep om het perspectief van de ander in te nemen. De ander te respect-

erenn zoals Isaacs het zo treffend verwoordt (1999). In dit proces speelt de relatie (de 

cognitiess en gevoelens over die ander én over zichzelf) een centrale rol. De dialoog 

vraagtt van de deelnemers 'een stapje terug te doen' en de eigen gedachten en gevoelens 

overr de ander te registreren en inzicht te krijgen in het eigen patroon van onder-

liggendee opvattingen en emoties. In de dialoog komt de kwaliteit van de relatie tot 

uitdrukking.. Een wezenlijke dialoog is niet dus mogelijk als de ander wordt gedevalu-

eerdd of het perspectief van de ander wordt ontkend. Dit appèl om de 'ander te zien als 

Ander'' (Peperzak, 1977; Moyaert, 1981) en daarin de eigen schemata of mental frames in 

beschouwingg te nemen, frustreert en maakt de emoties los die zijn gekoppeld aan de 

beperkingenn van de relatie. Boosheid, angst, verdriet zijn vaak de basale onder-liggende 

emotiess (De Wolf, 1999; Gabbard, 1994)). De weerstand en de onderliggende thema's 

kunnenn worden geduid. In het geval van de bureauchef is loochening een vorm van af-

weerr tegen de boosheid en het verdriet over de uitsluiting, en devaluatie en splitsing de 

afweerr van de overige bureauchefs tegen de krenking van het zelf (ik sluit niet uit, hij 

verdientt het). Hier is 'waarachtigheid' het object van de dialoog (Habermas, 1981). De 

dialoogg van het DIM A verkeert echter nog in de fase waarin wordt gedacht in termen 

vann opposities, conflicten, tegenstellingen (Isaacs, 1999; Kantor, 2001). Het spreken is 

restrictieff  (Homan, 2001), er is geen sprake van voicing (Isaacs, 1999) en flow waarin de 

relatiee zich ten volle kan manifesteren. De weerstand is niet doorbroken. 

7.3.57.3.5 Visie organisatieontwikkeling DOB 
Dee volgende ochtend wordt de keuze voorgelegd om met de dialoog verder te gaan of 

hett programma te hervatten. Men kiest voor het laatste. De belaagde chef weet zich te 

vermannenn en besluit eveneens aan het vervolgprogramma deel te nemen. We starten 

mett een samenvatting van de vorige dag, waarin de noodzaak tot imago- en identiteits-

verbeteringg wordt geplaatst in een strategisch kader (SWOT) en stellen vervolgens de 

vraagg wat volgens het veranderteam in deze situatie nodig is om 'DOB op de kaart te 

zetten?'' Uit deze brainstorm worden speerpunten gedestilleerd waaraan DOB komende 

jarenn kan gaan werken: 

-- Strategieontwikkeling (OIS, 02S) 

-- Werken aan eenheid (leeg begrip) 

-- Werken aan de organisatie (stroperigheid) 

-- Verbetering van producten en diensten (leeg begrip) 
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-- Werken aan de relatie met de klant (leeg begrip) 

InterventiesInterventies voor veranderplan 

Vervolgenss is de vraag gesteld op welke wijze DOB deze speerpunten zou kunnen 

realiseren.. Wat zijn volgens het DIM A de interventies om deze doelen te bereiken? De 

volgendee voorstellen tot acties/interventies worden volgens de metaplan methode op 

kaartjess geschreven en op een bord geprikt. Deze kaartjes (uit de eerste ronde) hebben 

eenn gele kleur: 

Ophetvinkentou u 

Accountaanpak k 

ontwikkelen n 

Marketingplan n 
opstellen n 

DOB-mens s 

Missiee (one-liner) 

D D 

Strategischh plan -
opstellen n 

t t 

Intern n 
communicatief f )lan n 

Positiee BB 

JJ Activiteitenplan 

IMAA agenda 

Kernproducten n 
definiërenn en 

(uit)ontwikkelen n 

-- — 
0 0 mgev v ingsscans s 

_________ _ 

Verhelderenn en 
verkortenn van 

procedures s 

INK-jaarplan n 

DOB-speld d 

DOB-denktanks s 

Nieuwee naam 
(i.p.v.. DOB) 

— i i 
Flexibele e 

FiguurFiguur  7.3.1 Interventies t.b.v. veranderdoelen 

7.3.67.3.6 Toepassing verandermodel: keuze veranderingsstrategie 
Hett DIM A wordt uitgenodigd zelfstandig een organisatieveranderkundige analyse uit te 

voerenn vanuit ons De Taal van Verandering (zie voor de toelichting die ABC heeft 

gegevenn bijlage 7.3.1). Om het model over te dragen naar de cliëntorganisatie hanteren 

wee vij f stappen (zie ook het stappenplan uit de eerste casus): 

1.. De eerste stap is (hier) een gezamenlijke beoordeling van de interventies vanuit 

systeemperspectief.. Vervolgens verdelen de deelnemers de inter-venties over de 

systeemaspectenn en reflecteren zij over deze verdeling, waarna men na onderlinge 
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discussiee aanvullingen / wijzigingen kan aan-brengen om de interventies passend te 

makenn voor de concrete situatie bij DOB (subtiele contingentie). 

2.. De tweede stap bestaat uit een paradigmatische reflectie en verdeling van de 

interventies.. ABC presenteert hiertoe de kernmerken en werking van de 

paradigmataa (zie bijlage 7.3.1). De vervolgstappen voor de deelnemers zijn gelijk 

aann die van de eerste stap, namelijk verdeling & reflectie en subtiel contingente 

aanvullingen// wijzigingen & reflectie. 

3.. In stap drie volgt een terugkoppeling naar vraagstelling, doel en context. 

4.. In de vierde stap worden de interventies in de tijd (in fasen) verdeeld (zie bijlage 

7.3.1).. Ook hier wordt voorafgaand door ABC een toelichting gegeven over 

fasering.. Daarna volgt de verdeling van de interventies over de fasen, aspectsystemen 

enn paradigmata (inclusief reflectie) en volgen eventuele aanvullingen/ wijzigingen 

(alss gevolg van een reflectie). 

5.. In de vijfde stap wordt een integrale veranderkundige analyse uitgevoerd door 

middell  van het adresseren van een aantal generatieve dialogen. Deze analyse is een 

vervolgg op en voortzetting van eerdere veranderkundige subanalyses uit de eerste 

driee stappen 

StapStap 1: Integrale analyse 
Alss eerste stap verdelen de deelnemers de interventies (gele kaartjes) van de brain-

stormsessiee (zie figuur 7.3.1) over de drie systeemperspectieven van de organisatie. ABC 

iss in dit proces niet sturend, maar helpt desgevraagd de DIMA-leden een 'redenering 

opp te zetten' als een deelnemer vraagt tot welk systeemperspectief een interventie 

behoort.. Nadat de deelnemers al pratend en discussiërend de kaartjes hebben verdeeld 

volgtt een gezamenlijke reflectie: Wat valt ons op in deze wijze van verdeling (zie figuur 

7.3.2)? ? 
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Strategi e e Organisati e e Cultuu r r 

r r 
(nieuw) ) Eenheid d 

Scannenn van de 

omgeving g 

Flexibelee organisatie 

Denktanks s 

Communicatieplan n 

Missie/oneliner r 

Strategischh plan 

Opp DIMA-agenda 

Activiteitenplan n 

DOB-speld d 

Kernproducten n 
Accountaanpak k 

Marketingplanning g 

INK-plan n 

Proceduress inkorten 

Opp vinktouw 

FiguurFiguur  7.3.2 Verdeling interventies naar aspectsystemen 

Uitt de eerste stap blijkt DOB vooral veel aandacht te besteden aan de planmatige uit-

werkingg van veranderingen. Voorbeelden zijn opstellen van een actieplan, een 

marketingplan,, een strategisch plan, communicatieplan, INK-plan. Men herkent hierin 

eenn eigen patroon en kent daar een oordeel aan toe (reflectieve dialoog). 

Vignet t 
Rogier:: 'Wat opvalt is dat we veel aandacht besteden aan het 'wat', en maar heel weinig aan het 
'hoe'.. Hoe gaan we nou al die acties doen?' 
Inge:: 'Het zijn weer veel plannen!' 
Rogier:: 'Het is vooral inhoud. Over het proces hebben we nog niet zoveel gezegd.' (...) 
Hubert:: 'De meeste plannen worden heel solo gemaakt. Lekker in je eentje op je kamer.' 

Voortss valt hen op, ondanks de 'mensgerichtheid van het DIMA ' {espoused values) men 

weinigg acties inzet om de cultuur in het veranderingstraject te beïnvloeden. Door 

expliciett naar dit 'type' interventies te vragen, worden additionele interventies 

benoemdd en bewuster gemaakt (dialoog type 7). Doel van de cultuurverandering is de 

hokjesgeestt te doorbreken, zorgen de flexibiliteit van medewerkers te vergroten en 
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voorkomenn dat mensen zich achter procedures verschuilen. Als interventies worden 

onderr meer genoemd: werken aan een open cultuur, het gebruik van denktank in het 

veranderings-traject,, werken aan een enthousiaste cultuur. Een aantal van deze acties 

wordtt op groene kaartjes opgeschreven en toegevoegd aan de gele kaartjes. 

Vignet t 
ABC:: 'Grijpen julli e wel eens naar cultuurinterventies?' 
Hubert:: 'We gaan het vaak anders organiseren om de cultuur te beïnvloeden.' 
ABC:: 'OK dat is dit?' (wijst aan OIO) 
Hubert:: 'Ja.' 
Rogier:: 'Wat zouden nu cultuurontwikkelingsinterventies kunnen zijn?' 
ABC:: (verbreedt) 'Wie heeft een idee...?" 
Linda:: 'Ik nodig wel eens mensen uit om de strategie te spiegelen of om aan communicatie of 
teambuildingg te doen.' 
ABC:: 'OK' 
Gerard:: 'Integriteitdagen: praten met elkaar over bewustwording integriteit. Dat is volgens mij 
well  cultuurontwikkeling.' 
ABC:: 'Ja.' 
Fred:: 'Verdelen van menskracht. Om aan te geven dat een functie niet minderwaardig is.' 
ABC:: 'Ja precies. Door mensen met een bepaalde attitude in een groep plaatsen, hoopje dat het 
uitstralingg zal gaan hebben op de rest.' 

Inn de eerste stap kan men de analyse wijzigen en acties toevoegen of schrappen met als 

doell  de verandering succesvol te laten verlopen. Op deze wijze wordt de reflectief-

generatievee dialoog geoperationaliseerd in de vorm van extra kaartjes van een andere 

kleurr (groen) op basis van het ontwikkelde patrooninzicht. In de gezamenlijke afweging 

welkee additionele maatregelen nodig zijn, komen vaak ook de eerste situationele 

veranderkundigee criteria naar boven. In deze case wordt bijvoorbeeld door betrok-

kenenn opgemerkt dat 'het aantal onderwerpen groot is', 'weer veel plannen op het 

lijstjee staan', veel aandacht is voor het 'wat' en weinig voor het 'hoe'. Op deze wijze 

wordd organisatie- en persoonsgebonden kennis geëxpliciteerd (Nonaka & Takeuchi, 

1999) ) 

StapStap 2: Paradigmatische analyse 

Dee tweede stap betreft de bewustwording van de onderliggende paradigmatische 

insteekk (zie bovenstaande vignet). Ook deze stap bestaat uit twee geïntegreerde sub-

stappen.. Ten eerste worden de gele en groene kaartjes in gezamenlijk overleg verdeeld 

overr de twee paradigmata. Vervolgens gaat men onderling in dialoog over de betekenis 
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enn wenselijkheid van deze verdeling. Is dit de veranderingsaanpak die men beoogt? 

Waaromm wel/niet? Wat zijn de consequenties? Daarna kan men weer interventies toe-

voegenn of schrappen. De kaartjes die nu worden toegevoegd krijgen een oranje kleur. 

Daarmeee word de (relatieve) bijdrage van de paradigmatische verdeling 

geoperationaliseerd.. Over de (betekenis van) wijzigingen en aanvullingen wordt een 

dialoogg gevoerd. Bij DOB worden de volgende observaties gedaan: 

-- Organisatie: het dominante perspectief 

Dee dominante insteek van het DIM A is de ontwerpbenadering van de organisatie 

(OIO).. In totaal tellen we negen gele kaartjes en één groene (totaal 10). Voorbeelden 

vann 01 O-interventies zijn volgens het DIM A onder andere het verkorten van 

procedures,, het INK-jaarplan, de (her-)inrichting van de overlegstructuur. De 

ontwikkelvariantt van de organisatie (020-interventies) is met twee kaartjes redelijk 

onderbelichtt gebleven (1 gele en 1 groene). 

BrainstormBrainstorm  Aanvullingen  Paradigmata 

FiguurFiguur 7.3.3 Reflectieve en generatieve dialoog: organisatie 

Naa de verdehng van de kaartjes over beide paradigmata komen er 13 (!) oranje kaartjes 

bij,, waarvan 3 ontwerp (bovenste helft) en 10 ontwikkel (onderste helft figuur 7.3.3). 

Voorbeeldenn van de ontwikkelingsbenadering zijn participatie van het management in 

denktankss en denktanks als middel om personeel te ontwikkelen, kennis te delen en te 

komenn tot teamvorming. In onderstaand vignet wordt een kort voorbeeld gegeven van 

eenn dialoog over de verdehng over de paradigmata. 

Vignet t 
ABC:: 'Taken, rollen en verantwoordelijkheden. Vanuit het ontwerpparadigma geredeneerd, wat 
betekentt het dan?' 

Organisati e e 

LZJJ d j 

"" CZJ" 
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Allen:: 'Functietyperingen.' 
ABC:: 'En als ik het vanuit het ontwikkelparadigma bekijk. Wat betekent het dan?' 
Allen:: 'Inhoud geven aan die functietypering. Afspraken nakomen.' 
ABC:: 'Waar gaat het julli e om? 
Allen:: 'Dat laatste' 

-- Strategie: plannen als insteek 

Opp het gebied van strategie tellen we aanvankelijk 10 interventies: 4 gele kaartjes (2 

ontwerp,, 2 ontwikkel) en 6 groene kaartjes (2 ontwerp en 4 ontwikkel). Daar worden 

naa de verdeling over de paradigmata 8 oranje kaartjes aan toegevoegd: 3 ontwerp en 5 

ontwikkell  (zie figuur 7.3.4). 

Strategie e 

Brainstorm Brainstorm 

Strategie e 

i — ii  L : 

Aanvullingen Aanvullingen 

Strategie e 

Paradigmata Paradigmata 

FiguurFiguur  7.3.4 Reflectieve en generatieve dialoog: strategie 

Dee dialoog in het DIM A over strategie had vooral betrekking op de vraag op welke 

wijzee het veranderdoel de interventiekeuze beïnvloedt en vice versa. Als voorbeeld is 

genomenn 'het imago van DOB' (veranderdoel) dat door een 'marketingaanpak' 

(interventie)) kan worden verbeterd. Maar 'marketing-aanpak' is een leeg begrip. Het 

kann een reclamecampagne inhouden (ontwerpbenadering), maar men kan ook het 

personeell  een ambassadeurs-functie naar buiten laten vervullen en daar in het 

opleidingsbeleidd vorm aan geven (ontwikkeHngs-benadering). Beide interventies zijn 

gerichtt op het veranderdoel, maar leveren een verschillende bijdrage aan dat doel. 
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-- Cultuur: onlosmakelijk onderdeel van veranderingen 

Toenn in de eerste ronde de vraag werd gesteld 'hoe krijgen we DOB op de kaart' werd 

aann 'cultuur' het minste aandacht besteed. 'Het op de kaart zetten van DOB' en de 

cultuurr van de organisatie houden in de ogen van de DIM A klaarblijkelijk weinig 

verband.. Er werd slechts 1 geel kaartje ingediend: 'op het vinkentouw zitten bij het 

korpsoverleg'' (zie figuur 7.3.2). 

Datt veranderde in de tweede ronde toen de deelnemers de interventies verdeelde over 

dee drie systeemaspecten (figuur 7.3.2) Als reactie op deze verdeling volgde er aan-

vullendd 8 interventies (groene kaartjes). Men realiseert zich de relatief geringe aandacht 

diee men besteed aan de cultuur van de organisatie ten opzichte van de ander 

systeemaspectenn in dit type ver-anderingsproces. In de dialoog daarover wordt vooral 

gesprokenn over de 'hokjesgeest' binnen DOB en de noodzaak tot meer 'flexibiliteit ' 

vann medewerkers. Bij de verdeling over de paradigmata wordt daar de rol van de missie 

(zoalss hierboven beschreven) als ontwerpinterventie en de rol van de leidinggevenden 

alss ontwikkelmaatregel aan toegevoegd. 

Brainstorm Brainstorm Aanvullingen Aanvullingen Paradigmata Paradigmata 

FiguurFiguur  7.3.5 Reflectieve en generatieve dialoog: cultuur 

Intermezzo Intermezzo 

Inn de vorige case is De Taal van Verandering vooral gebruikt als een metamodel om 

(retrospectief)) te praten over veranderingen. In deze case werden de deelnemers van het 

veranderteamm uitgenodigd om met elkaar een dialoog te voeren terwijl men zich in het 

vormgevingsprocess bevindt. Om dit mogelijk te maken zijn de stappen van het 

stappenplann uit de eerste case (figuur 7.1.1) uiteengerafeld in substappen, namelijk: 

verdelingg van de interventies naar systeemaspecten en de reflectieve dialoog (stap 2a), 

verdelingg van de interventies naar paradigma en een reflectieve dialoog (stap 2b). Door 

dee verdeling stapsgewijs te organiseren kan de waarde van het model worden 
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gedemonstreerdd en de bijdrage van reflectieve dialoog worden geoperationaliseerd. 

ABCC treedt op als facilitator. 

Procesmatigg valt op dat tijdens de toedeling van interventies over de systeem-

perspectievenn men vooral 'tot' elkaar praat, zij het met veel overtuiging en enthou-

siasme.. De gesprekken zijn geanimeerd maar hebben een sterk zender/ontvanger-

karakter.. De veranderaar heeft hier de rol van luisteren en ondersteunen. Het gaat 

minderr om het aandragen van goede antwoorden, maar om het gezamenlijk leerproces 

inn te richten. 

Daarnaa volgt de dialoog over het resultaat (de verdeling van het DIM A over de drie 

systeemperspectieven:: figuur 7.3.2). Men doet een stapje terug. Deelnemers acteren 

ookk in deze fase nog solistisch, maar oordelen worden nu uitgesteld. Er ontstaat ruimte 

voorr een reflectieve dialoog. Men stelt vragen aan en begrijpt zichzelf vanuit een nieuw 

perspectieff  (re-spectere). Een collectief handelingspatroon en onderliggende assumpties 

wordenn geleidelijk aan inzichtelijk. Zo constateert DOB dat de meeste interventies 

binnenn de veranderroutine van de organisatie vallen. 'We doen niets dan plannen 

schrijven'' is het commentaar. Ook het gebrek aan cultuurinterventies is opvallend en 

onverwacht.. Er wordt spontaan uiting gegeven aan eigen gedachten, zonder dat men 

zichh daarmee tot een ander richt (voicing). De veranderaar heeft hier de rol van luisteren, 

ondersteunenn en (helpen) benoemen van onderliggende patronen (Isaacs, 1999). Er 

wordenn acties aan het geheel toegevoegd en weggehaald. Het veranderplan wordt 

robuuster.. Door ABC worden geen inhoudelijke interventies gepleegd op 'de kwaliteit' 

vann het veranderplan. 

GeneratieveGeneratieve dialoog 

Dann worden de interventies verdeeld naar paradigmata. Het onderliggende patroon 

verdieptt zich, krijgt een extra dimensie. De reflectieve dialoog kan voortduren. Nu 

inzichtelijkk is geworden dat DOB dominant het ontwerpparadigma hanteert, wordt een 

stroomm aan alternatieve interventies gegenereerd. Voor het systeemperspectief 

'organisatie'' worden maar liefst 13 aanvullende interventies gegenereerd. Voor het 

systeemperspectieff  'strategie' zijn er dat 8. De dialoog over cultuur heeft echter het 

karakterr van een dialoog met het lege veld (type 7; zie vignet). Men name voor het 

ontwikkelparadigmaa komt men niet tot een zelfstandige invulling. 

Ui tt de samenhang van interventies realiseert men zich dat er veel meer veranderwerk 

opp het bordje ligt, dan men aanvankelijk dacht, dat de verandering veel geïntegreerder 

dientt te worden aangepakt en dat men duidelijker keuzes in de aanpak dient te maken. 

Dee aanpak verdiept zich. Ook borrelt de vraag op naar de haalbaarheid van de 

verandering.. Wat zijn de obstakels voor het type verandering dat wordt beoogd? Welke 

lessenn uit het verleden kunnen worden getrokken? Het oordeel is dat er keuzes moeten 
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wordenn gemaakt. Daarvoor is het nodig om zich als DIM A opnieuw te bezinnen op de 

aanleidingg en doel van de verandering: Waarom willen we een lange termijn 

veranderingsaanpakk en wat willen we daarin bereiken? Niettemin is men van oordeel 

datt er een 'substantiële aanzet' gegeven is voor een veranderingstraject om DOB 'op de 

kaartt te zetten'. Zowel inhoudelijk alsook met betrekking tot het proces binnen het 

DIMA . . 

Strategie e 

^^  n n 

™ 

11 lOrganisatiej 

™ ™ 

1—1 1 

11 1 
CZ3 3 

Cultuurr | | 

II 1 
H~~l l 
L__ J 

II 1 
H H 

FiguurFiguur  7.3.6 Reflectief-generatieve dialoog over de samenhang 

TotaalplaatjeTotaalplaatje (Gestalt) 

Opp deze wijze is een totaalplaatje ontstaan waarmee de veranderingsstrategie kan wor-

denn weergegeven. Dit plaatje kan kwalitatief en kwantitatief worden beoordeeld. 

Kwalitatieff  kan men het onderliggende patroon, de nieuwe ordening, zien als een 

'Gestalt'' waarin het veranderkarakter van het plan tot uitdrukking komt. Het ontdek-

kenn van de onderliggende patroonmatigheid, vraagt niet zozeer een reflectie op losse 

onderdelen,, maar op de samenhang van de veranderaanpak, op het geheel. Los van de 

inhoudd van de acties, ontstaat een beeld door de typische verdeling acties en 

interventiess over de paradigmata en systeemperspectieven. Deze verdeling is niet 

toevallig,, maar kenmerkend voor DOB. Het zegt iets over de routine van de 

organisatie.. Over het veranderteam. Over verandernoodzaak en de beleving van de 

organisatie.. Het vertelt een verhaal dat vraagt om een lezing. De metaforen van het 

Plan,, de Visie, de Machine, de School, het Organisme en de Identiteit kunnen hierbij 

behulpzaamm bij zijn (zie hoofdstuk 6). Op DOB lijk t vooral de metafoor van de 

Machinee van toepassing te zijn. Acht van de veertien eerstgenoemde interventies (57%) 

hebbenn betrekking op organisatie, gezien vanuit het ontwerpparadigma (OIO). Voor 

dee deelnemers is dit een herkenbaar patroon (zie vignet). 
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Vignet t 
Hans:: 'Als ik kijk naar het verleden dan herken ik dit patroon. We interveniëren al jarenlang op 

dee organisatievorm. Meer dan op de andere delen.' 

Rogier:: 'Dat is typisch voor de politie. Een organisatie veranderen is hetzelfde als de structuur en 

dee formatie veranderen. (...) Natuurlijk begint een reorganisatie met een strategie en wordt 

cultuurr wel genoemd. Maar de feitelijke verandering beperkt zich tot dat vak (OIO) en daarna 

wordtt geroepen dat het klaar is. Letterlijk!' 

Blijkbaarr geldt dit niet alleen voor 'de' politie, maar ook voor de deelnemers zelf. De 

stellingg die gebruikt is ter opening van het programma (slecht imago door een gebrek 

aann identiteit) is retrospectief aardig, gezien de geringe score op het vlak Het Innerlijk 

(02C).. Naast de vraag naar een algemeen Gestalt kan men er voor kiezen een aantal 

specifiekee dialogen uit te voeren over de veranderingsstrategie. Bijvoorbeeld over deze 

aanpakk in verhouding tot de werkwijze uit het verleden. Waarin is deze aanpak wezen-

lij kk verschillend? Wat waren de sterke en zwakke punten uit de aanpak uit het verleden 

enn hoe verhouden deze zich tot de actuele aanpak? Een andere dialoog zou betrekking 

kunnenn hebben op het plan in verhouding tot het doel. Zijn de interventies congruent 

mett het veranderdoel? Wat is het tempo van het veranderplan? Is het effectief, efficiënt? 

Zulkee vragen verdiepen het zelfinzicht van het veranderteam over hun verander-

strategiee en dragen bij aan hun lerend vermogen. 

Hett 'verhaal' kan ook kwantitatief worden benaderd. Het totale aantal interventie-

mogelijkhedenn is toegenomen van 14 tot 51. Het aantal strategische interventies is 

gestegenn van 4 naar 18. Het aantal organisatorische interventies is gestegen van 9 naar 

233 en het aantal culturele interventiemogelijkheden van 1 naar 10. Er heeft een 

substantiëlee uitbreiding van het aantal interventiemogelijkheden plaatsgevonden. 

Binnenn deze toename heeft zich een aantal interessante verschuivingen voorgedaan. Lag 

inn eerste instantie het accent vooral op de organisatie vanuit het ontwerpparadigma 

(57%),, na de volledige analyse is deze nadruk beduidend minder. Percentueel is de 

0 11 O-interventiestrategie gedaald van 57% naar 15% {8 op een totaal van 54). Ten 

tweedee is de verhouding ontwerp- en ontwikkelinterventies veranderd van hoofd-

zakelijkk het ontwerpparadigma (11:3) aan de start van de analyse naar een nagenoeg 

gelijkee verhouding tussen ontwerpen en ontwikkelen (25:19) aan het einde. Opvallend 

iss ook de inspanning die de organisatie wil plegen om tot cultuurontwikkeling te 

komenn (11 interventies) gezien het gering aantal cultuurontwikkehnginterventies (1) 

aann de start. 
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Evaluatie Evaluatie 

Inn de evaluatie is men enthousiast over de gevolgde aanpak: 'Laat goed de complexiteit 

zien,, maakt redeneringen expliciet, dwingt tot formuleren, je leert met en andere bril 

opp kijken.' Daarmee is een vraag uit de tweede case behandeld, namelijk: het verander-

modell  is niet noodzakelijk een adviseursmodel en kan door de cliëntorganisatie zelf-

standigg worden toegepast. Immers ABC heeft inhoudelijk niet geïntervenieerd. Wel 

lijk tt het bewaken van de kwaliteit van de dialoog en het adresseren van weerstand nog 

inn veel gevallen te zijn toebedeeld aan de rol van de veranderaar. Aan de evaluatie in de 

contextt van DOB en terugkoppeling aan het doel (de derde en vierde stap van het 

stappenplan)) komen we wegens tijdgebrek niet meer toe. Aan het einde van de eerste 

werkconferentiee ligt er geen afgerond veranderplan. De crisisinterventie is hier debet 

aan.. Het DIM A wil zich echter ook opnieuw bezinnen op het doel en de haalbaarheid 

vann de veranderingsstrategie. De afspraak wordt gemaakt in de vervolgsessie hieraan te 

werken. . 

7.3.77.3.7 De 2e werkconferentie: planvorming 

Inn februari 2003 wordt het vervolg van de werkconferentie georganiseerd om de 

veranderstrategiee door te vertalen naar een veranderplan. Er worden vier speerpunten 

gekozenn die vervolgens in vier groepen projectmatig worden uitgewerkt (met vragen 

naarr beoogd resultaat, acties, doorlooptijd, etc). In de plenaire dialoog over de 

uitwerkingg van de speerpunten vindt een vervlechting plaats van heuristieken van DOB 

enn ABC en is de aanpak subtiel contingent gemaakt: 

1.1. Werken aan eenheid 

Binnenn het thema 'werken aan eenheid' beoogt men als resultaat dat 'de medewerker 

zichh gerespecteerd voelt' en 'medewerkers elkaar als persoon en functioneel kennen'. 

Menn kiest voor OlC-achtige interventies zoals het inrichten van werklunches, feest, 

borrel,, smoelenboek (verandering van artefacten). In de dialoog hierover constateert 

ABCC dat 'eenheid' een functioneel en relationeel aspect kent en dat hier vooral het 

relationelee aspect wordt geadresseerd (ieuke dingen doen voor de mensen'). Hoewel 

vann belang, lijk t de urgentie en impact daarvan niet bijzonder hoog (hoofdstuk 3). Op 

grondd van deze problematisering verkiest het DIM A een probleempunt uit het 

medewerkerstevredenheidsonderzoekk (MTO) uit te werken. 

Vignet t 
ABC:: (problematiseert:) 'Als symboliek zijn zulke interventies nuttig, maar welk effect kunnen 
wee ervan verwachten?' 
Rogier:: 'Het MTO scoort ook de tevredenheid over de leiding. Of je trots bent op je organisatie. 
Datt soort onderwerpen.' 
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Hubert:: 'Daar hebben we nog geen donder aan gedaan.' 
Gerard:: 'Je zou een aantal van die onderwerpen uit het MTO waarop we slecht scoren kunnen 
meenemenn in het veranderprogramma. We zouden de twee belangrijkste eruit kunnen pikken en 
daarmeee aan de slag gaan. Je moet ook aandacht aan je eigen organisatie besteden. Niet alleen 
extern.' ' 
Rogier:: 'De medewerkers zijn de klanten van de leidinggevenden. Misschien moet dat een 
onderdeell  zijn van de missie.' 
Gerard:: 'We pakken de top 2 punten uit het MTO.' 

2.2. Werken aan organisatie 
Eenn tweede groep heeft zich gebogen over thema 'werken aan organisatie'. Het 

resultaatt dat men wil bereiken is een 'acceptabele werkdruk' (leeg begrip). Uit de 

dialoogg komt naar voren dat men werkdruk kan objectiveren door gestandaardiseerde 

takenn om te zetten in normen en kengetallen. Daarmee kan worden berekend wat het 

capaciteitsbeslagg is voor de gegeven werklast (Ol). Op deze wijze kan DOB bij-

voorbeeldd richting opdrachtgevers aantonen wat de werklast is van urgente opdrachten. 

Aann de andere kant is werkdruk een psychologisch gegeven en afhankelijk van de effi-

ciencyy en houding van de medewerker, van de helderheid van taakafbakening, stijl van 

leidinggeven,, goed uitgelijnde processen en dergelijke. Hierbij kan het H R M-

instrumentariumm oplossingen aanreiken, zoals opleiding, coaching en dergelijke (OIC). 

Tweedee punt betreft het verkorten en verhelderen van procedures. Acties hiervoor zijn 

procedurebeschrijvingenn en doorlichting van een aantal processen. Uit de dialoog blijkt 

datt niet zozeer het opnieuw beschrijven van de processen, danwei het verkorten en 

minderr stroperig maken van procedures aan de orde is. Uitzonderingen zijn de nieuw 

tee formeren afdelingen, waarvoor het zinvol is om wel tot procesbeschrijvingen over te 

gaan.. In de dialoog wordt gekozen voor een quick win benadering (zie vignet). 

Vignet t 
ABC:: 'Waar zit 'm dat dan in? Die stroperigheid? 
Rogier:: 'Misschien gaat het niet over processen, maar meer over mentaliteit' (02C) 
ABC:: 'Dan hoort 'ie niet hier (OIO). Wil je iets aan procedures doen of aan mentaliteit?' 
Allen:: 'Allebei. Het is een combinatie.' 
ABC:: 'Wat heeft het meeste leverage of wat is het meest haalbare?' (veranderkundig criterium) 

(...) ) 
ABC:: 'Heeft het effect als je de procedures verandert? Of gaat het gewoon door?' (grof 
contingent) ) 
Fred:: 'Gaat gewoon door.' 
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Hubert:: 'Nou... Als je bijvoorbeeld de parafenprocedures verandert, dan gaat het allemaal wel 
veell  sneller.' (contextspecifiek: subtiel contingent) 
Allen:: (instemming: mee eens) 
ABC:: 'Dus we moeten de quick wins benutten. Dat kun je per afdeling doen.' (...) 

3.3. Relatie met de klant 
Eenn derde groep heeft zich gebogen over de 'relatie met de klant.' Vergelijkbaar met 

eenn M T O overweegt men een klanttevredenheidsonderzoek (KTO). In de dialoog 

merktt ABC op dat een KTO-enquête (OIS) vaak een kostbaar instrument is. Voordeel 

iss de zogenaamde 'hardheid' van de cijfers en de communicatieve en politieke 

aanwendingg van cijfers. Als nadeel geldt, naast de kosten, dat dergelijke onderzoeken 

weinigg interactief zijn. Snellere, goedkopere en interactieve instrumenten om infor-

matiee te verschaffen over verbeterpunten van DOB zijn bijvoorbeeld klantenpanels. 

Daarnaastt wil DOB met de korpsleiding komen tot een gezamenlijk afgestemd doel, 

duidelijkee PMC's (hier: 'klantenmatrix' genoemd) en een heldere 'opvolgstructuur' 

voorr de 'klantenmatrix'. DOB beoogt hiermee interactieve beleidsontwikkeling en 

participatiee van klanten in innovatieprojecten van DOB. 

4.4. Strategieontwikkeling 

Eenn vierde groep heeft zich gebogen over een gedragen missie van DOB. Een van de 

aspectenn van een missie is een slogan (een motto). Daarvoor kan op korte termijn een 

ideeënbusactiee worden opgezet (OIC). Maar mogelijk ontstaat 'hierdoor geen 

betrokkenheid'' of wordt de slogan vanuit het 'oude denken' opgesteld. Er is een 

discussiee gevoerd of de missie top-down of bottom-up vormgegeven diende te worden 

(ziee vignet paragraaf 7.3.9). Daarnaast wil men vier keer een speciale DOB-bijlage 

verzorgenn in het korpsbericht (OIC) en de missie afstemmen met de wijkteams (leeg 

begrip). . 

7.3.87.3.8 Toetsing aan vraagstelling, doel en context 

Naa bespreking van de uitwerking is de vraag gesteld of met deze inspanning 

daadwerkelijkk het doel in 2004 bereikt gaat worden (stap 3)? Leiden de genoemde 

inspanningenn tot het gewenste MLT-doel? Uit deze discussie blijkt dat het klantmatrix-

projectt een strategisch project is. Veel van de genoemde doelstellingen zijn daarvan 

afhankelijk.. Conclusie is dat dit project daarom duidelijke (gefaseerde) deelresultaten 

dientt te benoemen. Verder geeft het DIM A aan dat: 

-- eerste fase vooral aandacht dient uit te gaan naar het 'op orde krijgen van de winkel' 

-- aantal acties beperkt dient te zijn 

-- er voldoende samenhang in de acties moet zitten 
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Ditt is de (voorlopige) som van contextspecifieke veranderkundige criteria voor de 

eerstee fase (EVfl) . 

7.3.97.3.9 Het veranderplan 
Aansluitendd op deze contextspecifieke veranderkundige criteria om (fasen van) het 

veranderingsprocess te beoordelen, presenteert ABC enkele algemene veranderkundige 

criteria,, die kunnen worden gebruikt bij de verdeling en toetsing van interventies over 

dee fasen van verandering. Deze criteria zijn draagvlak, urgentie en noodzaak, impact, de 

roll  van diverse spelers, congruentie, leverage, alignment en haalbaarheid (dr hoofdstuk 

6).. Om te komen tot een fasering is gebruik gemaakt van het onderstaande model. De 

beschrijvingg van het veranderingsplan van DOB zal per fase gebeuren. Elke fase heeft 

dee duur van een halfjaar. 

Fasee 1 Fase 2 Fase 3 Fase n 

Strategie Strategie 

Organisatie Organisatie 

Cultuur Cultuur 

Strategie Strategie 

Organisatie Organisatie 

Cultuur Cultuur 

SVf ll ^Vf2 SVf3 SVfl-n 

FiguurFiguur  7.3.7 Integraal management van veranderingsprocessen 

EersteEerste fase van verandering 

DOBB heef al aangegeven dat men in de eerste fase vooral de eigen winkel op orde wil 

krijgenn (contextspecifiek veranderkundig criterium). Er dienen niet te veel verander-

inspanningenn ingepland te worden en de acties moeten een goede samenhang vertonen 

(idem).. Uit de dialoog volgen de volgende (nog vrij algemene) aanvullende 

veranderkundigee criteria (zie vignet) voor deze fase: 

-- Grote lijnen moeten zichtbaar worden 

-- Verandering moet zichtbaar zijn 

-- Moet aansluiten bij het urgentiegevoel van medewerkers (IVfl) . 
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Opp grond van bovenstaande criteria is gekozen om de strategieontwikkeling centraal te 

stellenn in deze fase. Verder wil men een missie en een mot to formuleren. De sportdag is 

eenn symbolische actie om het geheel te ondersteunen (hoofdstuk 3). Daarnaast wordt 

eenn strategisch plan opgesteld dat aan de korpsleiding zal worden gepresenteerd. 

Fasee 1 

Strategie Strategie 

Organisatie Organisatie 

Cultuur Cultuur 

Strategk Strategk 

Organisatie Organisatie 

Cultuur Cultuur 

Missi ee £ 

\ \ 

** Strategi e j 
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DOB-kran t t 

FiguurFiguur  7.3.8 Veranderstrategie DOB: Fase 1 

Hieronderr volgt een vignet van de dialoog die over de veranderkundige criteria van 

dezee fase is gevoerd. De beginsituatie is dat de deelnemers de interventies zelf over de 

vierr fasen hebben verdeeld. Zeer veel acties zijn in de eerste fase gepland. Daarna start 

dee dialoog op zoek naar een subtiel contingente aanpak van de verandering. De 

weergavee in de figuur hierboven is het eindresultaat van de dialoog over de eerste fase 

(enn zijn dan aanzienlijk minder acties opgenomen). 

Vignet t 

ABC:: 'Wat zijn criteria voor deze fase?' 

(...) ) 
Fred:: 'We moeten prioriteiten stellen?' (leeg begrip) 

ABC:: 'OK. En wat betekent dat voor deze fase..?' (ondersteunt, problematiseert) 

Fred:: 'Dat we de grote lijnen neerzetten. Duidelijk richting geven.' (Ol) 

Rogier:: 'Maar ook aansluiten bij de beleving van de mensen. Dat het begrijpelijk is en de 

noodzaakk voor hen helder...' (02) 

ABC:: 'En voldoen deze acties hieraan? (wijst naar bord) Welke wel? Welke niet? Die kunnen we 

dann doorschuiven naar later.' (toetst aan verandercriteria) 

Gerard:: 'Die sportdag is heel zichtbaar.' (veranderkundig criterium, 02?) 

331 1 
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Hans:: 'Ja, maar die geeft geen grote lijnen aan.' (veranderkundig criterium; O l) 

Inge:: 'Nee, maar het is wel voor het eerst sinds een hele tijd dat we iets samen doen!' (idem; 02) 

ABC:: 'Het heeft een symbolische functie. En kan als ondersteuning dienen...' (idem; O IC) 

Gerard:: 'Dan kunnen we het motto van DOB op de shirtjes zetten' (idem, O IC) 

(...) ) 

ABC:: 'Als we kijken naar andere criteria. Bijvoorbeeld leverage. Wat heeft dan het meeste effect? 

Fred:: 'Ik denk datje een soort kick-off nodig hebt. Om die nieuwe beweging. Om die heel erg 

duidelijkk te maken.' (OIC) 

ABC:: 'Wat zou je dan kiezen?' 

Fred:: 'Sportdag. De sportdag. Met de inkijkdag (open dag per bureau, rvdn) bereikt niet 

iedereen.'' (reikwijdte) 

Gerard:: 'Missie, motto sportdag. Dat is het. Dat is een goed start.' 

(...) ) 

ABC:: 'Wat valt julli e op. Als je nu naar de eerste fase kijkt?' (eerste fase is nu bijna afgerond) 

Gerard:: 'Het is allemaal wel heel intern gericht.' (toetst aan doel: externe oriëntatie) 

ABC:: 'Hmhm. Welke actie kan dat veranderen? 

Hans:: 'De wensenmatrix. 'Die geeft aan welke producten en diensten we gaan bieden.' 

Intermezzo Intermezzo 

Inn bovenstaand vignet is nog niet echt sprake van een dialoog. De deelnemers opperen 

hunn meningen en argumenten veelal vanuit het eigen denkkader in plaats van vanuit 

eenn collectief patroon (Isaacs, 1999). De dialoog heeft een los, statementa.ch.tig karakter 

(Fordd & Ford, 1995). Het is eerder praten tot elkaar, dan praten met elkaar. 

Verderr valt de paradigmatische tegenstelling op tussen uitingen van personen in het 

typee interventie dat men voorstelt. Als Hans bijvoorbeeld aangeeft dat je met een 

sportdagg 'geen grote lijnen uitzet' vindt hij meteen Inge op zijn weg die vanuit een 

ontwikkelparadigmaa hierop reageert (dialoog type 3). Uit deze zinsneden wordt dui-

delijkk hoe de inhoudelijke bewering en het onderliggende paradigma in de taal met 

elkaarr zijn vermengd. Grote lijnen uitzetten sluit een sportdag uit, althans volgens het 

ontwerpparadigmaa van Hans, die zich richt op inhoudelijke 'grote lijnen' en daarmee 

procesmatigee 'grote lijnen' uitsluit. Er is echter geen geldig argument te bedenken 

waaromm inhoud en proces elkaar dienen uit te sluiten. Grote lijnen en sportdag 

verhoudenn zich in de (dialectische) dialoog als tegengestelden ten opzichte van elkaar. 

Alss Gerard oppert dat de 'sportdag heel zichtbaar is' (de these), is de reactie van Hans 

datt daarmee het doel (grote rijnen) niet wordt bereikt (antithese). Inge versterkt 

vervolgenss de 'these' dat het wel voor het eerst is dat DOB (zichtbaar) 'iets samen gaat 

doen'.. Het is de dienstchef die vervolgens uitdrukking geeft aan een synthese (het 

http://statementa.ch.tig
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mottoo op shirtjes tijdens de sportdag). Dit is een voorbeeld van een eenvoudige 

(dialectische)) paradigmatische discussie zoals we die in hoofdstuk zes hebben 

beschreven. . 

Eenn uitgebreide dialoog is gevoerd over de gewenste volgorde met betrekking tot de 

missieformulering,, het formuleren van een motto en de totstandkoming van de 

wensenmatrixx (type 5). Met welke interventie kan DOB het beste beginnen en wat is 

dee optimale samenhang tussen de interventies? Hieronder volgt een verkorte weergave 

vann deze dialoog: 

Vignet t 
ABC:: Wat is de beste volgorde als we het hebben over missie, motto en de wensenmatrix.' 
Rogier:: 'Het motto is leidend voor de wensenmatrix. (...). Je wilt mensen goed gekaderd op pad 
sturen,, met een motto in hun hoofd. (...) (Ol) 
Fred:: 'Maar de klant bepaalt onze taak helemaal niet. Dat doet de korpsleiding.' (type 1; Ol) 
Hans:: 'We hebben afspraken met de korpsleiding over de producten die we moeten leveren.' 
(idem) ) 
Inge:: 'Maar we ontlenen ons bestaansrecht aan wat de klant van ons wil.' (type 1; 02) 
Rogier:: 'De wijkteams zijn geen klanten. Via de politiek, via de burgermeester, krijgen we van 
dee korpsleiding opdracht om meer aan veiligheid te doen. De burger is onze klant. De wijkteams 
zijnn partners. Daar werken we mee samen aan hetzelfde doel.' (type 1; Ol) 
Inge:: 'Waarom is DOB dan opgericht? Dat hadden ze ook anders kunnen doen?' (type 1) 
Gerard:: 'We hebben meerdere klanten...' (type 1) 
Inge:: 'Als we met klanten praten, hoeven we ze toch niet meteen allerlei dingen te beloven. We 
kunnenn gewoon eerst vragen wat zij willen.' (type 1; 02) 
ABC:: (terug naar type 5:) 'Wat zijn de belangrijkste argumenten om van 'binnen naar buiten' of 
vann 'buiten naar binnen' te redeneren? Hubert geeft aan datje niet naar de klant moet afstappen 
alss je niet zelf eerst een idee gevormd hebt. Hans zegt dat er kaders liggen over producten die 
moetenn worden geleverd. Inge geeft aan datje in gesprek kunt met klanten om hun 
verwachtingenn te peilen?' 
Inge:: 'De wensenmatrix geeft je inzicht in de behoeften van je klanten. En je betrekt ze en dat 
geeftt ze een goed gevoel. Ze kunnen meepraten en meedenken' (type 1; 02) 
Rogier:: 'Ik zag pasgeleden een sketch van Lebbis en Jansen op TV. Ze dreven de spot met de 
politiek.. Vroeger zeiden partijen: 'Wij hebben een idee. Wie sluit zich bij ons aan. Dan gaan we 
samenn aan de slag'. Nu zeggen ze: 'Wij weten het ook niet. Zeggen julli e het maar. Wil je 
linksaf,, dan gaan we linksaf. Willen julli e rechtsaf, dan gaan we met z'n allen rechtsaf.' Het is toch 
niett slecht om zelf een idee te hebben.' (type 1) 
Fred:: 'Ik ben bang datje veel te hoge verwachtingen oproept als je met klanten gaat praten.' 
(...) ) 
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ABC:: 'Ik zie twee mensen 'nee' schudden: Gerard en Inge. 
Gerard:: 'Zo gaat het helemaal niet. Het is niet: 'We hebben een paar honderd man. Zegt u het 
maar:: 'Wat moeten we ermee doen?' Zo werkt het niet. Je managet juist meer de verwachting in 
zo'nn klantenpanel in plaats van datje roept: 'Dat vullen we voor je in'. Denk ik.' (type 1; 02) 
Rogier:: 'Om dat goed te kunnen moetje weten watje wilt. Dat is je missie.' (type 5) 
Gerard:: 'Als je je motto intern en extern wilt laten aansluiten. Dan is het toch niet gek om met 
dee klant te gaan brainstormen?' (criterium congruentie; type 1; 02) 
(...) ) 
Inge:: 'Misschien moeten we er nog eens over nadenken.' (plek der moeite) 

Ookk de dialoog over de samenhang van interventies verloopt voornamelijk vanuit het 

eigenn perspectief en heeft een enigszins absolute en overtuigende toon (het motto is 

leidend;; de klant bepaalt onze taak helemaal niet; we ontlenen ons bestaansrecht aan wat 

dee klant van ons wil , de wijkteams zijn geen klanten). Het is ook minder een dialoog 

overr samenhang (van interventies) en meer een verzameling van losse opmerkingen 

binnenn één kennisdomein (type 1). In de verkenning van standpunten binnen dit type 

dialoogg blijkt op den duur dat voor elk standpunt wel wat te zeggen valt. Op zich is het 

eenn adequate vorm van probleemverkenning, maar het veranderteam loopt vast 

naarmatee de complexiteit van de analyse toeneemt en besliscriteria of andere leidende 

heuristiekenn ontbreken. Er valt voor alles wat te zeggen, maar wat is daarvan dan de 

conclusie?? Men arriveert op de plek der moeite en uitstel dreigt. Wat kunnen we 

concluderenn ten aanzien van deze dialoog? 

Driee opmerkingen. Ten eerste een dialogische: Het veranderteam leeft mogelijk in de 

veronderstellingg dat objectieve criteria ('waarheid') in deze problematiek uitsluitsel 

zullenn geven, in plaats van in te zetten op een proces van onderlinge aÉtemming en 

overeenstemmingg ('juistheid'). Men zoekt naar zekere en overtuigende argumenten in 

plaatss van te exploreren en argu-menten te delen. Er vindt nauwelijks tot geen 

uitwisselingg plaats tussen de gehanteerde perspectieven waardoor bijvoorbeeld een 

aantall  probleem-opvattingen niet kan worden verkend. De tweede opmerking is een 

veranderkundige:: de deelnemers voeren vooral een 'organisatiekunctige' dialoog (i.e. 

overr strategie), die echter onvoldoende is ingebed in een veranderkundige analyse. Er 

wordenn geen veranderkundige criteria toegepast op de keuze van de strategie-

interventie.. Men zoekt naar een algemene 'beste strategie' en tracht elkaar daarvan te 

overtuigen.. Maar de criteria voor beoordeling ontbreken. Daaruit volgt tevens de derde 

enn laatste opmerking: de dialoog is contextloos. Het gaat om een tamelijk abstracte 

afwegingg van (strategische) interventies 'an sich' in plaats van de interventiekeuze te 

baserenn op een specifiek gezamenlijk doel zoals de gewenste DOB-klant-relatie. 



CASUÏSTIEK K 

ABCC probeert hierin verandering aan te brengen met enige hilariteit als gevolg. Merk 

opp dat in de eerste fase van dit vignet nog geen sprake is van een dialoog en hoe dat 

verandertt door het introduceren van specifieke contextuele en veranderkundige 

criteria. . 

Vignett  (vervolg) 
ABC:: 'Laat ik het anders formuleren. Als we nou een ander veranderkundig criterium zouden 
nemen.. Bijvoorbeeld zichtbaarheid of leverage. Wat zou dan julli e keuze zijn ten aanzien van de 
volgorde?' ' 
(...) ) 
'Stell  ik werk bij julli e op kantoor... In welk scenario zou ik nou het snelste en meeste van de 
veranderingenn merken?' 
Chris:: (positioneel) 'Ik zou de missie toetsen aan de wensen van de klant en daarna een motto 
bedenken.. De klant kan niet dingen verwachten die we niet kunnen waarmaken', (type 5) 
Inge:: 'De klant erbij betrekken is niet hetzelfde als dat hij het voor het zeggen zou hebben.' (type 

1) ) 
Rogier:: 'Beginnen met wensenmatrix kan ook prima. Het is niet slecht om je beeld te 
verbreden.'' (type 5) 
ABC:: (onderbreekt:) 'Maak het eens wat minder theoretisch. 
Allen:: (lachend:) 'Nou, dat hebben we nog nooit eerder gehoord!' (gelach) 
ABC:: 'Minder vanuit wat allemaal kan, maar meer waarvoor je kiest. Wat zijn voor DOB de 
belangrijkstee criteria? Als je bijvoorbeeld redeneert vanuit haalbaarheid. Wat is haalbaar voor 
DOB?? Waaroor kies je dan?' 
Inge:: 'Ja.. Dan kiezen we voor zelf doen. Dat is het snelste.' (type 5) 
Rogier:: 'De wensenmatrix heeft meer leverage.' (type 5) 
ABC:: Is dat een belangrijk argument?' 
Rogier:: 'Als je in gesprek gaat met de wijkteams, je gaat een heel aantal mensen spreken, dan 
levertt dat meer zichtbaarheid op, denk ik, en meer betrokkenheid dan wanneer je in een klein 
comitéé een missie vormt. En vanuit snelheid, het volgende-week-resultaat-idee, dat pleit meer 
voorr om te starten met de missie. (...) Zou je risico's lopen als je eerst met de wijkteams in 
gesprekk gaat? Als dat risico niet al te groot is ' (type 5) 
ABC:: Dus als we snelheid van belang vinden, dan zouden we moeten starten met de missie. 
Vindenn we afstemmen met de klant belangrijk, dan starten we met de wensenmatrix. De 
hamvraagg is dus: wat is voor DOB belangrijker, snelheid of afstemming?' 

Belangrijkstee argument om eerst de klantwensen te inventariseren is dat het 'outside in' 

iss (congruentie met de veranderdoelstelling). Belangrijke reden om met de 

missieformuleringg te starten is dat dit een snelle top-down actie kan zijn (timing) met 

eenn hoge demonstratieve (communicatieve) waarde naar de DOB-medewerkers. Dit 

zijnn echter grove, nog weinig contextspecifieke contingente redeneringen. ABC 
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intervenieertt op de dialoog door aan te geven dat men zich minder zou moeten richten 

opp de algemene vraag welke interventie het eerste dient te worden opgepakt vanuit een 

contextlooss criterium, maar meer op een discussie wat werkt binnen de specifieke 

contextt van DOB. Vandaar dat het algemene (organisatiekundige) perspectief wordt 

gewijzigdd naar een medewerkerperspectief ('Stel ik werk bij DOB. Wanneer zou ik 

nouu iets merken van de verandering?'). Zo'n perspectief biedt mogelijk meer uitzicht 

opp subtiele contingentie dan een algemene discussie over de beste strategie (zoals in het 

vorigee vignet). ABC formuleert deze perspectiefwijziging door de deelnemers te vragen 

off  zij willen aangeven wat zij zelf willen, waar zij binnen DOB mogelijkheden zien. Of 

doorr zich te verplaatsen in de huid van de medewerker. Daardoor krijgt de dialoog 

geleidelijkk aan een contextspecifieke wending en ontstaat er meer focus in het gesprek. 

Hett wordt DOB duidelijk dat men voor het formuleren van een veranderstrategie (en 

-plan)) keuzes dient te maken. 

TweedeTweede fase van verandering 

Gezienn de veranderhistorie van DOB, kan worden vastgesteld dat het van belang is in 

dezee fase veranderingen vooral te willen borgen en goed te consolideren. Daarnaast is 

voorr de tweede fase van belang dat de medewerkers en klanten van DOB geloof 

krijgenn in de verandering (ZVf2). 

Fasee 2 

FG/BG G 

Capaciteits s 
planning g 

Verbeteren n 
werkoverleg g 

Werklunches s Leidingg DOB-Borrel 
aanspreekbaar r 

DOBB krant 

-I I 
HRM-agenda a 

Inkijkdagen n 

FiguurFiguur 7.3.9 Veranderstrategie DOB: Fase 2 

Dee centrale projecten in de tweede fase zijn de uitwerking van het klanttevreden-

heidsonderzoekk en de 'opvolgstructuur' van wensenmatrix (uit de eerste fase). Een van 
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dee vormen voor deze opvolgstructuur is een klantenpanel en het afstemmen van de 

missiee van DOB met wijkteams. De dialoog verloopt gaandeweg vloeiender dan in de 

eerstee fase. Er is op sommige momenten sprake van een reflectieve dialoog: alle 

deelnemerss zijn op hetzelfde onderwerp gericht, men vult elkaar aan, stelt vragen, de 

discussiee verloopt minder positioneel, het onderwerp verdiept zich door de bijdrage van 

voor-- en tegenstanders. Er volgen spontane dialogen met betrekking tot de samenhang 

(typee 5), spontane vragen naar de terugkoppeling aan het doel, men oppert vanzelf 

veranderkundigee criteria, er ontstaan subtiele contingenties. Kortom: er zit beweging in 

hett lerend vermogen van het veranderteam, zo blijkt uit de volgende weergave: 

Vignet t 
ABC:: (samenvattend:) 'Na de eerste fase staan we dus hier: We hebben een missie, een motto. 
Dee wensenmatrix is opgesteld. Er is een sportdag geweest. De mensen zijn alert gemaakt op de 
verandering.. Dan is het zaak om de dingen vast te houden. Te borgen ook. Voorkomen dat het 
inzakt.. Wat gaan we dan doen? 
Gertrui:: 'Werklunches!' 
(gelach) ) 
Gertrui:: 'Ja, zorgen datje de aandacht van de mensen vasthoudt.' (02) 
ABC:: 'OK. En wat voor een type maatregel is dat? Organisatie, cultuur, ontwerp, ontwikkel?' 
Gertrui:: 'Het moet uiteindelijk wel in de cultuur terechtkomen. En het is ontwikkel.' 
ABC:: 'OK.' (plakt kaartje in schema en brengt nieuw onderwerp aan:) 'Procesbeschrijving. Gaan 
wee dat in de 2e fase doen? Is dat urgent genoeg. Borgen we daar iets mee?' (toetsing aan 
verandercriterium) ) 
Hubert:: 'Het is een goede opvolging van je klantenpanel (wensenmatrix) om je processen te gaan 
optimaliseren.'' (type 5) 
ABC:: 'OK. Het is een logische opvolging. Maar moetje het ook nu doen?' (vraagt naar urgentie) 
Fred:: 'Ja. Je moet er niet te lang mee wachten. Want de klant verwacht het (de 
procesverbetering,, rvdn) van je.' 
Rogier:: (tegenwerpend:) 'Het is een enorm moeras zo'n procesbeschrijving. Wij hebben het bij 
dee meldkamer gedaan. Dat heeft ons 1 Vi jaar en heel wat adviesuren gekost. Het is zeker geen 
quickquick win.1 (type 1) 
ABC:: Zou je de processen ook kunnen verbeteren zonder ze te beschrijven?' (type 1, 
terugkoppelingg naar het doel) 
Ingrid:: 'Nee, je moet ze eerst beschrijven, anders kan je ook niks verbeteren.' (type 1) 
Gerard:: i k heb jarenlang niks beschreven, maar je kunt best wel processen veranderen.' (type 1) 
Ingrid:: 'Heb je de beschrijving dan niet ook nodig voor je capaciteitsberekening?' (type 5) 
(...) ) 
Gertrui:: 'Moetje alle processen beschrijven?' (type 1; vraagt door op leeg begrip) 
Rogier:: 'Bij de meldkamer hebben we alles gedaan. Maar dat is niet nodig. De processen van 
personeelszakenn bijvoorbeeld, die kijk ik nooit in. Die andere processen hadden we nodig voor 
dee automatisering.' (type 1) 
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ABC:: 'Laat ik het anders formuleren: we wilden de processen optimaliseren om de stroperigheid 

aann te pakken. Hoe kunnen we dat doen?' (terugkoppeling naar het doel) 

Gerard:: 'We kunnen vanuit de 'wensenmatrix een actieplan maken (schrijft kaartje: 

'opvolgstructuur').. Een onderdeel daarvan kan zijn dat we de aanvraag van ondersteunende 

dienstenn onder de loep nemen, zoals de aanvraag van honden en paarden. Misschien moeten we 

daarr een helpdesk-functie van maken, ofzo.' (type 5) 

Rogier:: 'Ja daar is een noodzaak. Dat is prima om daar aan te sleutelen!' (subtiel contingent) 

ABC:: 'Dus die 'opvolgstructuur' die volgt op de 'wensenmatrix'. Is dat top-down of bottom-up? 

Gaann we dat sterk sturen, plannen en beheersen of....' (bevraagt paradigma) 

Allen:: Dat moetje regelen: ontwerp.' (Ol) 

ABC:: (prikt kaartje in schema en introduceert nieuw onderwerp) 'Die capaciteitsplanning. Hoort 

diee bij deze fase?' 

Gertrui:: 'Nee nu nog niet.' (leeg begrip) 

ABC:: 'Gaat dus door naar de derde fase?' 

Gerard:: 'Het is wel goed om te doen. Noodzakelijk. Maar het is niet urgent.' (veranderkundig 

criterium;; type 1) 

Ingrid:: 'Maar als we met z'n allen vinden dat we het te druk hebben. Moeten we dan niet eens 

goedd naar de capaciteit kijken. Dat is wel logisch toch?' (problematiseert; type 1) 

Rogier:: 'Ik vind het te boekhouderig.' (stelt/problematiseert; type 1) 

Fred:: 'Als we het nou eens anders doen. Als we een grove schatting maken van de huidige 

activiteitenn en die verbinden aan capaciteit.' (type 1) (synthese) 

Rogier:: 'Waar doen we het ook allemaal weer voor?'(terugkoppeling aan het doel) 

Hans:: (licht toe:) 'We hebben meetbare gegevens nodig om, als we extra taken erbij krijgen, te 

kunnenn aangeven wat er aan taken afvalt.' 

Rogier:: 'Maar die discussies die lopen helemaal niet zo op het niveau van de korpsleiding. Dat is 

tee veel en detail. Dat gaat anders in zulke gesprekken.' (mogelijk type 3) 

Fred:: 'Maar je moet wel de consequenties kunnen aangeven!' (Ol) 

Gertrui:: 'Het is ook voor Gerard van belang.' 

Gerard:: 'Toen wij die discussie hadden over die 150 mannen voor (noemt onderwerp). Toen was 

hett wel van belang om te kunnen aangeven welke taken daar bijhoren! Dat inzicht heb je wel 

nodig.. En dat hebben we ook geroepen! Je hoeft niet zo diep te gaan Maar het was wel effe 

lekkerr dat we dat inzicht hadden!' 

ABC:: 'Dus we willen capaciteitsinzicht op hoofdlijnen?' (OIS) 

Allen:: 'Ja' 

ABC:: 'En dan aan het einde van 2e fase, begin derde fase?' 

Hett t e m p o- en kwaliteitsverschil tussen de dialoog over de eerste en tweede fase is 

opvallend.. W o r dt in de dialoog over de eerste fase nog vooral vanuit losse individuele 

perspectievenn gesproken (Isaacs, 1999), in de tweede fase lijk t een onderl iggend patroon 

tee zijn gevormd waarop men elkaar vindt en wat de dialoog aanmerkelijk versoepelt. 
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Typee 1 discussies zijn minder positioneel, meer op elkaar gericht en leiden tot een 

brederee belichting van het onderwerp. Daarnaast lijk t men elkaar ook meer op de 

veranderkundigee aspecten gevonden te hebben. Concepten als urgentie en noodzaak 

hebbenn intussen enige betekenis gekregen en worden geïntegreerd in de dialoog. 

'Capaciteitsplanningg is wel noodzakelijk maar niet urgent' concludeert de dienstchef. 

Menn formuleert in deze fase zelfs een aantal subtiel contingente analyses bijvoorbeeld 

overr de procesoptimalisering en koppelt dit aan de wensenmatrix (type 5), waar dit in 

dee dialoog over de eerste fase veel trek- en duwwerk vergde. De dialoog gaat 

gemakkelijker.. Wellicht speelt mee dat er in deze dialoog geen paradigmatische proble-

matiekk speelt zoals in type 3-dialogen uit de vorige fase. De meeste onderwerpen 

(proceduress optimaliseren, capaciteitsplanning) vallen immers binnen het ontwerp-

paradigma.. Er ontstaat spontaan een discussie als de toepassing van capaciteits-

berekeningenn in een politieke context wordt geplaatst: helpen deze cijfers de korpsleiding 

tee beïnvloeden? Hier geeft een contextgebonden rede-nering de doorslag: de ervaring 

vann de dienstchef welke gegevens hij bruikbaar acht in een discussie met de 

korpsleiding.. Niet cijfers als zodanig (als contexdoze opvatting), maar de gedeelde 

perceptiee dat de mogelijkheid in deze context plausibel is (op juistheid berust, zou 

Habermass zeggen) is hier doorslaggevend. Meer subtiele contingentie had verkregen 

kunnenn worden door de ervaring van de korpschef te problematiseren voor dit geval. 

Zoalss gezegd is consolidatie voor DOB in deze fase van groot belang. Dit aspect komt 

inn het vignet niet voldoende naar voren. Consolidatie kan worden bereikt door gebruik 

tee maken van de formele structuur zoals (her-)inrichting van het werkoverleg, een 

systematiekk van functionering en beoordeling. Anderzijds wil het veranderteam ook via 

'bottom-up'' acties tot borging komen. Dit wil men doen door middel van een 'HRM-

agenda'.. Tot slot wijst ABC er op dat op het niveau van cultuurontwikkeling veel 

symbolischee acties plaatsvinden (borrel, feest, krantje).7 In hoofdstuk drie hebben we 

gezegdd dat we niet badinerend moeten doen over dit type interventies, maar de vraag 

blijf tt gerechtvaardigd of met deze acties een wezenlijke (cultuur-) verandering kan 

wordenn bewerkstelligd en in welke mate cultuurveranderingen in deze fase worden 

geborgd. . 

DerdeDerde fase van verandering 
Dee derde fase staat in het teken van succes oogsten, doorzetten, teleurstelling 

voorkómen,, evalueren en verbeteren (£V8). Belangrijke stappen zijn hier het opstellen 

(enn deels) implementeren van een HRM-beleid en de KT O opvolgstructuur. Om het 

KT OO traject te verbeteren wordt een benchmark voorgesteld. De reorganisatie van 

BAVV en BMM wordt opgevolgd door procesbeschrijvingen van beide afdelingen. Er 

wordtt een mobiliteitstraject ingezet. 
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Ookk hier geldt opnieuw de opmerking die voor de 2e fase is gemaakt ten aanzien van 

dee cultuurontwikkeling: welk duurzaam effect kan van symbolische acties (borrel, feest) 

wordenn verwacht? Over borging heeft men in eerste instantie geen idee (leeg veld). Na 

eenn korte inventarisatie (dialoog type 7) volgen bruikbare suggesties voor interventies 

diee in deze leemte voorzien zoals persoonlijke ontwikkelingsplannen, opleidingen en 

bewustt belonen. 

Cultuur Cultuur 

Fasee 3 

MTO&& HRM- | 
belei dd ' 

Proces --
KTOO beschrijvin g 

opvolgstructuu rr  AZ/BF 

Capaciteit s s 
begrotin g g 

r r 
KTOO benchmar k 

Opleidin g g 
—KGW W 

-:':' ' 

POP P 
Bewus t t 
belone n n 

DOB-kran t t 

uitwisselin g g 

Leidin g g 
aanspreekbaa r r 

DOB-Borre l l Feest t 

FiguurFiguur  7.3.10 Veranderstrategie  DOB: Fase 3 

Vignet t 
ABC:: (samenvattend:) 'Op het culturele vlak doen we in deze fase niet zoveel (02C). In de fases 
ervoorr nemen we wel initiatieven zoals die lunches en die inkijkdagen. Maar het effect daarvan 
kunn je niet consolideren.' 
Inge:: 'Maar hoe borgje nou dingen op cultuurvlak? Geen benul.' 
ABC:: 'Nou?' 
Inge:: 'Dat zeg ik: geen benul. Ik heb daar geen gevoel bij...' 
ABC:: 'Daarom is het ook leeg...' 
Hubert:: 'We hebben een handreiking nodig. 
ABC:: (adresseert groep:) 'Hoe borgen we dingen op cultuurvlak...' 
Hans:: 'Door opleidingsplannen. (OIC) En door functioneringsgesprekken te voeren.' (01/2C) 
ABC:: 'Ja. Die zijn aan elkaar gekoppeld.' 
Gerard:: 'Door POP's.' (01/2C) 
ABC:: 'Ja.' 
Rogier:: 'Bewust belonen.' (OIC) 
(Volgtt vraag aan Rogier hoe hij dat georganiseerd heeft) 
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VierdeVierde fase van verandering 
Dee actieplanning van vierde fase (2e helft 2004) valt een beetje buiten het zicht van het 

veranderteam.. As aanbeveling is meegegeven dat een aantal ingezette acties uit de derde 

fasee monitoring en mogelijk een verbeterslag verdienen. 

Fasee 4 

II r 
StrategieStrategie Evaluati e KTO 

Organisatie Organisatie 

Cultuur Cultuur 

Strategie Strategie 

Organisatie Organisatie 

Cultuur Cultuur 

Smoelenboek k 

Leidin g g 
aanspreekbaa r r 

DOB-Borre l l 

DOB-kran t t 

FiguurFiguur 7.3.11 Veranderstrategie DOB: Fase 4 

InrichtingInrichting veranderorganisatie 
Voorgesteldd wordt de verandering nu verder als projectorganisatie in te richten (Ie orde 

verandering).. De DIM A functioneert als stuurgroep. Elke manager adopteert één of 

enkelee veranderprojecten, die door een nog nader aan te wijzen projecdeider worden 

uitgewerkt.. De projectleider geeft leiding aan een werkgroep en is verantwoordelijk dat 

hett overeengekomen projectresultaat op tijd en volgens norm wordt gerealiseerd. 

7.3.107.3.10 Conclusies en verder 
Inn deze casus is de aandacht gericht op het vormgeven van een veranderstrategie en 

veranderplann dat door het veranderteam gedragen zou worden. Daarvoor is een 

stappenplann ontwikkeld, dat de componenten van het verandermodel uiteenrafelt in 

separatee stappen. Op deze wijze konden de leden van het veranderteam (met behulp 

vann de metaplan methodiek) het veranderingstraject zelfstandig vormgeven. Daarmee is 

hett accent verlegd van het verandermodel verandert van een metamodel (een dialoog 

overr de verandering) naar een 'constructiemodel' (een dialoog tot elkaar in het 

veranderingsproces). . 

341 1 
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Allereerstt heeft in deze case een verkenning van de context plaatsgevonden (SWOT), 

enn zijn doelen en interventies vastgesteld. Daarvoor is het model hier niet gebruikt (zie 

casee 1 en 2). Het verandermodel is toegepast om de interventies in de eerste stap te 

verdelenn over de aspectsystemen en in de tweede stap over de paradigmata. Dat maakt 

duidelijkk waar de verander-voorkeur van de organisatie ligt. Voor DOB geldt dat men 

eenn 01 O-benadering prevaleert (acht van de in totaal veertien interventies). Over dit 

patroonn kan een dialoog worden gevoerd door een koppeling aan het verander-

verleden,, de veranderinspanning, het veranderdoel. Daarover wordt bij DOB op-

gemerktt dat de 01 O-stijl typisch is voor de politie, maar dat geldt blijkbaar ook voor 

hett veranderteam zelf. 

Interessantt is vervolgens te constateren dat deze 'stijl' niet de veranderstrategie is die 

menn wenst, maar dat het wel de aanpak is die impliciet voortvloeit uit de wijze waarop 

veranderingsprocessenn worden beschouwd. De handelwijze is een gevolg van de taal 

vann verandering die men (impliciet) hanteert. In eerste instantie mist men eenvoudig de 

woordenn om veranderings-processen op andere wijze te beschouwen. Letterlijk zegt 

eenn deelneemster van het veranderteam bijvoorbeeld 'geen benul te hebben' hoe men 

cultuurontwikkelingg zou kunnen consolideren. De reflectie die vervolgens plaatsvindt 

maaktt zulke (ontbrekende) routines bewust en biedt de gelegenheid een ander discours 

tee betreden. De Taal van Verandering is daarbij behulpzaam omdat het een eenvoudig 

overzichtt biedt van alternatieve perspectieven. De deelnemers kunnen zelf (in)zien 

welkee posities zij op het spelveld innemen, hoe zij zich tot elkaar verhouden en wat 

eventuelee alternatieven voor die posities zouden kunnen zijn. Nadat men dus dialogen 

heeftt gevoerd als actief subject (als vormgever van het veranderingstraject), kan men 

zichzelff  (het team) in tweede instantie vanuit een metamodel als object beschouwen en 

patronenn ontdekken. Op deze manier ondersteunt het model een reflectiegeneratieve 

dialoogg en constitueert het (nieuwe) onderlinge verhoudingen. 

Inn de dialoog komt de relatie tot uitdrukking. We hebben geconstateerd dat de dialoog 

dee relatie is. In deze optiek is het begrijpelijk dat beperkingen in de relatie tot 

uitdrukkingg komen als beperkingen in de dialoog (en vice versa). Als we het 

veranderingsprocess beschouwen als een discursief proces van co-creatie, wat een beroep 

doett op de wederkerigheid van de relatie, dan frustreren beperkingen in weder-

kerigheidd het veranderingsproces. Vanuit psychologisch perspectief zal die frustratie een 

emotionelee reactie opleveren. Dat kan variëren van onverschilligheid tot woede en 

teleurstelling.. Naarmate het appèl op de relatie sterker is, en de frustratie groter, zal de 

emotiee in intensiteit toenemen. Het veranderingsproces (de dialoog over de verander-

ing)) vergt immers een onderwerping aan de taal van de ander. 

Nett als sommige wetenschappers (zie hoofdstuk 1) vertonen ook de deelnemers van het 

veranderingsprocess in deze case de neiging veranderingsvraagstukken contextloos te 
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beschouwen.. Men discussieert over 'de beste strategie' zonder daarbij de specifieke 

contextt van de eigen organisatie in ogenschouw te nemen. Met name de toevoeging 

vann veranderkundige contingenties aan een organisatiekundige analyse maakt de 

dialoogg in deze case veel specifieker en in onze termen 'subtiel contingent'. In deze 

casee is gekozen voor het criterium: in welk geval merkt een medewerker het meest van 

dee verandering (impact). In de dialoog vindt een verstrengeling van vormen van kennis 

plaats.. De veranderaar heeft daarbij bijvoorbeeld tot taak wetenschappelijke heuris-

tiekenn aan te dragen (zoals in de commentaren van ABC op de projectvoorstellen van 

dee vier werkgroepen). Het veranderteam levert de organisatiegebonden kennis als input 

voorr de dialoog. Op deze wijze vindt een vervlechting en toetsing van wederzijdse 

heuristiekenn plaats die 'corrigerend' werkt naar beide partijen indien men deze correctie 

toestaatt in een open en gelijkwaardige dialoog. Van een verregaande problematisering, 

enn vorming van werkelijke subtiele contingentie (zoals in de tweede case het geval was) 

iss hier minder sprake, hoewel wel de beweging kan worden geconstateerd van 

algemenee wetmatigheden naar een meer specifieke benadering van de veranderaanpak. 

Inn de derde stap heeft een terugkoppeling plaatsgevonden naar de vraagstelling, doel en 

contextt van de verandering. Daaruit is de conclusie getrokken dat één project 

'strategisch'' is omdat veel doelen ervan afhankelijk zijn. Ten tweede is een aantal 

contextspecifiekee veranderkundige criteria genoemd waaraan de eerste fase van het 

veranderingstrajectt dient te voldoen. 

Dee vierde stap bestaat uit de selectie en verdeling van de interventies over de fasen. Bij 

DOBB valt op dat er in eerste instantie nogal veel interventies in de eerste fase van 

veranderingg werden gepland, wat niet strookte met het veranderkundige criterium dat 

dee verandering uit slechts een beperkt aantal, goed samenhangende interventies zou 

moetenn bestaan. Er is vervolgens een aanzienlijke reductie van interventie aangebracht, 

waardoorr een evenwichtiger plan is ontstaan dat meer rekening houdt met de 

beschikbaree capaciteit om veranderingen door te voeren. Verder valt op dat sommige 

veranderkundigee criteria fasespecifiek zijn, althans bij DOB. 

Inn de kwalitatieve analyse is gebruik gemaakt van de Gestalt-methodiek. Door het 

overzichtt van interventies over de zes systeemperspectieven, en de koppeling van de 

perspectievenn aan metaforen (het Plan, het Innerlijk, de School, etc) kon men zich een 

beeldd vormen van hoe het spreken van DOB over veranderingen zich verhoudt tot De 

Taall  van Verandering. De constatering was dat DOB zich veel bezighoudt met 

plannenmakerij.. Later kon daaraan de observatie worden toegevoegd dat cultuur-

interventiess (De School, het Innerlijk) ondanks de mensgerichtheid van het DIM A in 

eerstee instantie op de agenda van de veranderingsstrategie ontbraken. 

Eenn kwantitatieve analyse leert het volgende: Het aantal interventiemogelijkheden 

(kaartjes)) is in de analyse- en diagnosefase toegenomen van 14 tot 51 interventies. Op 

hett gebied van strategie is het aantal kaartjes gestegen van vier naar 18. Daarvan zijn in 
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totaall  13 interventies in het veranderplan opgenomen. In de eerste fase van het 

veranderingstrajectt is het aantal strategische ontwerp- en ontwikkelinterventies gelijk 

(2:2),, in de tweede fase van het plan overheersen de ontwikkelinterventies (1:4), in de 

derdee fase overheersen de ontwerpinterventies (3:1) en in de laatste fase zijn geen 

strategischee interventies in het plan opgenomen. 

Voorr het systeemperspectief 'organisatie' is het aantal interventies gestegen van negen 

naarr 23, waarvan uiteindelijk 'slechts' acht interventies in het veranderplan zijn 

opgenomen.. Van deze acht interventies vinden vier ontwerpinterventies plaats in de 2' 

fasee (OIO) met name met het doel het verandertraject te borgen. De eerste fase kent 

geheell  geen organisatie-interventies wat als een significante wijziging kan worden 

gezienn tegen de achtergrond van de veranderhistorie van DOB. 

Hett aantal cultuurinterventies is gestegen van één tot 10. Uiteindelijk zijn er zelfs 23 

cultuurinterventiess in het veranderplan opgenomen (inclusief herhalingen). Van de 23 

interventiess zijn er, althans volgens het DIMA , 11 te beschouwen als cultuur-

ontwikkelingsinterventiesontwikkelingsinterventies (voorheen het lege veld) en 12 als ontwerpinterventies. Deze 

laatstee hebben met name als doel de cultuurontwikkeling te borgen. De toename van 

hett aantal cultuurontwikkelinginterventies leidt tot een substantiële karakter-

veranderingg van het veranderingsproces (langere doorlooptijd, ander wijze van 

monitorenn en sturing, etc). De cultuurinterventies zijn redelijk gelijk over het 

veranderingsprocess verdeeld. In de eerste fase zijn vij f cultuurinterventies opgenomen 

(3:2),, in de tweede zeven (3:4) in de derde zeven (4:3) en in de laatste fase vier (2:2). 

Perr fase is de verhouding ontwerp- ontwikkelingsinterventies redelijk gelijk, met 

uitzonderingg van de derde fase waarin de ontwerpinterventies overheersen. Dit wordt 

grotendeelss veroorzaakt door het uitzetten van een aantal nieuwe beleidslijnen. Het 

aantall  interventies is het grootste in fase twee en het minst in de vierde fase. Waarmee 

mogelijkk iets gezegd kan worden op het beslag dat deze fase op de verandercapaciteit 

vann de organisatie doet. 

Analysee en diagnose 

Systeem: : 

Strategie e 

Organisatie e 

Cultuur r 

Totaal l 

Begin n 

4 4 

9 9 

1 1 

14 4 

Eind d 

18 8 

23 3 

10 0 

51 1 

Planvorming g 

Fasee 1 

Ol l 

2 2 

0 0 

3 3 

5 5 

0 2 2 

2 2 

0 0 

2 2 

4 4 

Tot t 

4 4 

0 0 

5 5 

9 9 

Fasee 2 

Ol l 

1 1 

4 4 

3 3 

8 8 

0 2 2 

4 4 

0 0 

4 4 

8 8 

Tot t 

5 5 

4 4 

7 7 

16 6 

Fasee 3 

Ol l 

3 3 

2 2 

4 4 

9 9 

0 2 2 

1 1 

1 1 

3 3 

5 5 

Tot t 

4 4 

3 3 

7 7 

14 4 

Fasee 4 

Ol l 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

0 2 2 

0 0 

0 0 

2 2 

2 2 

Tot t 

0 0 

1 1 

4 4 

5 5 

Tot. . 

Tot. . 

13 3 

8 8 

23 3 

54 4 

TabelTabel  7.3.1 Kwantitatieve interventieanalyse 
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Dee vijfde stap in het stappenplan bestaat er uit dat een aantal dialogen over het 

veranderplann gevoerd wordt. Deze kunnen betrekking hebben op het geheel (Gestalt) 

off  over (de samenhang tussen) specifieke onderdelen, etc. Aan deze stap zijn we in 

dezee case niet toegekomen vanwege tijdgebrek. Uiteraard zijn er wel de nodige 

dialogenn gevoerd, maar niet over het geheel na afronding van het veranderplan. Het is 

niett aan ons om inhoudelijke conclusies te trekken (dat is ook niet het doel van deze 

studie).. Wel kunnen we aangeven welke veranderkundige onderwerpen (toetsstenen) 

wee voor een dialoog zouden agenderen: wat zijn in het verleden de succesfactoren 

geweestt die dit (type) veranderplan ondersteunen? Hoe zit het politieke krachtenveld in 

elkaarr en wat zijn de consequenties daarvan op het veranderplan? Welke vormen van 

ondersteuningg heeft men nodig (denk aan de cultuurontwikkelinterventies en de 

wensenmatrix)) ? 

Overr de functie van de dialogen kan worden gezegd dat weinig uitgesproken 

dialectischee dialogen hebben plaatsgevonden waarin een discussie leidt tot geïntegreerde 

oplossingenn die voorafgaande standpunten op een hoger plan brengen. Veel dialogen 

hebbenn een reflectief-generatief karakter om onderling tot gedeelde opvattingen te 

komen.. Daarbij blijkt ook uit deze casus de dialoog tussen paradigmata een moeilijke 

vormm te zijn (type 3 en 4). Dit kan verklaard worden omdat hier veronderstellingen in 

hett geding zijn die nauw verbonden zijn met het wereldbeeld van de deelnemers aan 

dee dialoog. De mate van destabilisatie van het wereldbeeld zal gepaard gaan met hogere 

weerstandd (cfr hoofdstuk 3). Naast complexe dynamische dialoog (type 6) en de dialoog 

mett het lege veld (type 7) lijken dit dus de moeilijkst te voeren dialogen te zijn. Deze 

typenn zullen in navolgende cases nadrukkelijker aan de orde komen. Hetzelfde geldt 

voorr de drie dialoog methoden die we onderscheiden hebben, de socratische, 

psychoanalytischee werkwijze en methode die gebruikmaakt van chaostheorie. Daar 

zullenn we in de komende case meer aandacht aan gaan besteden. Na enige gewenning 

hebbenn we ook kunnen constateren dat de dialogen minder struikelend en vloeiender 

zijnn gaan verlopen, en men zelfs in staat is met elkaar enkele eenvoudige dynamische 

analysess te maken (dialoog type 5). 

Tott slot kunnen we dus concluderen dat in vergelijking met de eerste aanzet om te 

komenn tot het veranderdoel een aanzienlijk rijkere analyse is verkregen. Het problema-

tiserenn naar systeemperspectieven en paradigmata heeft geleid tot inzicht in de eigen 

figuurfiguur van DOB tegen de achtergrond van De Taal van Verandering en is men 

uitgedaagdd een meer contextspecifieke aanpak te ontwikkelen. De inhoudelijke 

ondersteuningg van ABC daarin was gering (zeker tijdens de eerste bijeenkomst), zodat 

wee kunnen concluderen dat het proces (het door ons ontwikkelde veranderingsmodel) 

eenn bijdrage heeft geleverd tot het vergroten van het lerend vermogen van de 

cliëntorganisatie. . 
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7.44 Case 4: Afdeling Bijzondere Zaken Provincie Noord-Geveland 
Dee casus van de Afdeling Bijzondere Zaken van de Provincie Noord-Geveland betreft 

eenn deels retrospectieve, deel prospectieve casus. De afdeling had twee jaar geleden een 

verandertrajectt ingezet dat men op twee onderdelen wilde evalueren. Men wilde 

aanbevelingenn over de invoering van een 'duale ladder' binnen de Provincie. Op dit 

elementt gaat deze casusbeschrijving niet verder in. Ten tweede wilde men 

aanbevelingenn over het resultaat van het veranderingstraject van de afdeling Bijzondere 

Zaken.. Na presentatie van de onderzoeksresultaten door ABC is een veranderteam 

samengesteldd om de vervolgfase van het veranderingstraject van BZ vorm te geven. 

Inn de vorige case is aangeven op welke wijze de politieorganisatie bekend is gemaakt 

mett het verandermodel gedurende een driedaagse bijeenkomst. In het geval van de 

afdelingg Bijzondere Zaken was slechts korte tijd (één middag) ingeruimd voor het 

formulerenn van een veranderstrategie. Om deze reden kiest ABC ervoor 'de grote 

lijnen'' van het model door een diapresentatie toe te Üchten en ter illustratie het model 

(alss metamodel) op de eigen veranderhistorie toe te passen. Daarna is gezamenlijk 

gewerktt aan de vormgeving van de veranderstrategie voor de toekomst (constructie-

model).. Het betreft de formulering van ruim tien projecten die in de lij n zouden 

wordenn gebracht. ABC heeft gedurende de periode februari 2002 tot maart 2003 het 

veranderingsprocess gefaciliteerd. Anders dan in de vorige cases waar het accent lag op 

diagnose,, veranderstrategie en -planvorming, komt in deze case het 'implementeren' 

nadrukkelijkerr aan de orde (zie tabel 7.1.1). Eén van de vijf'strategische projecten' in 

hett implementatieproces was de professionalisering van het accountmanagement van de 

afdelingg BZ. In deze case beschrijven we op welke wijze met de projectleider en 

accountmanagerss het veranderingsproces is ingezet. Van diverse gesprekken en 

bijeenkomstenn zijn video- en geluidsopnamen gemaakt, die in deze case zijn gebruikt 

omm de dialoog in het veranderingsproces weer te geven. In de vorige case is de dialoog 

mett het veranderteam aan de orde geweest. In deze case zullen we vooral ingaan op de 

dialoogg met de verantwoordelijke projecdeider, en met name op de constituerende rol 

vann taal in het veranderingsproces. We zullen in deze case onder meer 'de 

onderwerpingg aan de taal van de ander', het 'lege begrip', de 'meervoudige 

determinering'' van symptomen (verdichting) en het 'verglijden van betekenissen' aan 

dee orde laten komen. 

7.4.17.4.1 Aanleiding 
Dee afdeling Bijzondere Zaken (BZ) van de Provincie Noord-Geveland was januari 

20000 gestart met een organisatieveranderingsproces. Dit strategisch actieplan, SAP zoals 

menn het noemde, richtte zich met name op de personele en culturele problematiek van 

dee afdeling (02C) en beoogde hierin een wijziging aan te brengen door de invoering 



CASUÏSTIEK K 

vann een andere organisatie-structuur (OIO). Twee jaar na dato is het verandertraject op 

verzoekk van de begeleidingscommissie van de Provincie Noord-Geveland beoordeeld 

doorr ABC Management Consultants. 

Onderzoeksresultaten Onderzoeksresultaten 

Volgenss het onderzoek is de verandering weinig gestructureerd en planmatig verlopen 

enn hoofdzakelijk op de organisatiestructuur (de inrichting van de functies en de 

plaatsing)) gericht geweest (OIO) en ontbrak een veranderingsplan. 'De afdeling heeft 

hierdoorr lange tijd nodeloos in chaos verkeerd.' Met name de 'beheersmatige aspecten 

vann het veranderingsproces*  en de 'sturing en beheersing van het primaire proces' zijn 

sterkk onderbelicht gebleven en dienen in het vervolg snel te worden opgepakt' aldus 

hett evaluatieonderzoek (OIO). Verder is er weinig aandacht besteed aan de culturele 

elementenn van de verandering (01/2C). Veel culturele problematiek speelt nog steeds. 

Inn het vervolg van het veranderingsproces dient meer gebruik te worden gemaakt van 

kortee termijn successen en dient het veranderingsproces er op gericht te zijn het lerend 

enn zelfsturend vermogen van de afdeling te vergroten. 

Opp grond van het onderzoek is ABC gevraagd de organisatieontwikkeling van BZ te 

begeleiden.. Om het vervolgtraject te organiseren is een kick-off met het veranderteam 

belegd.. Ter voorbereiding is gesproken met K. Wares, directeur van de directie HGF, 

dee beide Teammanagers van BZ, de decentrale en centrale P&O-functionaris en de 

tijdelijkee coördinator Facilitair Bureau en is een aantal aanvullende documenten 

bestudeerd. . 

7.4.27.4.2 Diagnose en introductie verandermodel 

Alss werkwijze voor de kick-off is gekozen voor een werkconferentie met behulp van 

dee metaplanmetJiodiek en een korte presentatie. De presentatie beoogt de belangrijkste 

begrippenn van het verandermodel snel inzichtelijk en gemeenschappelijk te maken (zie 

bijlagee 7.4.1). Voor deze werkwijze is gekozen wegens de beperkt beschikbare tijd van 

dee sessie. 

OpeningOpening kick-off 

Waress opent de kick-off met een recapitulatie van het verandertraject en geeft aan dat 

hett programma beter 'eindsprint reorganisatie BZ' kan worden genoemd, dan veran-

derprogramma.. Er is immers 'veel bereikt' ten aanzien van de doelen van SAP. Bij 

ABCC rijst op grond hiervan de vraag of Wares als sponsor voldoende op de hoogte is 

vann de 'achterstand' die de afdeling heeft en de gevolgen daarvan voor de doorlooptijd 

enn inspanning van het veranderingstraject (zie case 2). 
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PresentatiePresentatie veranderingsmanagement 
Vervolgenss houdt ABC een presentatie over het veranderingstraject tot nu toe. De aan-

leidingg om twee jaar geleden tot de verandering over te gaan was onder meer een 

conflictt tussen management- en uitvoerende taken (02), onevenredige verdeling werk-

lastt over de medewerkers (02), geringe zelfstandigheid van de medewerkers (02), 

wildgroeii  aan taken (01/2) en de verkokering van de afdeling (02). Om hierin 

veranderingg te brengen heeft men onder meer besloten de 'bureaustructuur' te verlaten 

(Ol),, de sturing in te richten door coachend management (02) en de inrichting van 

(regionaal)) accountmanagement en projectmanagement (Ol). Later is er een training 

projectmatigg werken (PMW) aan toegevoegd (Ol). Op de vraag aan ABC of deze 

maatregelenn effectief zijn geweest, geeft ABC onder meer aan dat de ingezette strategie 

zeerr ambitieus was (een grote stap ineens) en nauwelijks tot beheerste opvolging heeft 

geleidd (ontwerptekort, strategie). Verder is de visie niet geoperationaliseerd in cultuur-

ontwikkelingg (ontwikkeltekort, cultuur). De focus lag vooral op de organisatiestructuur 

(OIO).. Veel veranderingen zijn niet geleid maar als automatismen verondersteld (Ol) 

(verandertekort).. Als voorbeeld om te laten zien hoe ABC tot deze conclusies is 

gekomen,, is de evaluatie van de interventies Projectmatig Werken en Account-

managementt voor het team uitgewerkt. 

EenEen voorbeeld : Projectmatig Werken en Accountmanagement 
Dee problematiek is in een strategische sessie (B) met name als een cultuurvraagstuk 
geformuleerdd (A). Vervolgens is de invoering van accountmanagement en van de 
projectorganisatiee (C) als een structuuringreep toegepast (OIO). Met deze structuurwijziging 
iss in principe meer flexibiliteit verkregen. Maar of andere functiebeschrijvingen daadwerkelijk 
wordenn omgezet in gedrag (en doelbereiking), hangt onder meer af van de (samenhang met) 
anderee systeemaspecten. 

Inn het evaluatieonderzoek (van SAP) is bijvoorbeeld nagevraagd of de strategie (D) voldoende 
houvastt biedt als planningsinstrument (OIS)? Heeft men duidelijk wat de doelen zijn die met 
accountmanagementt worden beoogd (dialoog type 2) en weten de medewerkers (E) 
bijvoorbeeldd op basis van welke criteria zij worden beoordeeld (productieve spanning OIC; 
dialoogg type 2)? Uit deze en dergelijke vragen blijkt dat BZ als projectorganisatie niet 
beschiktt over personele capaciteitsplanning, voortgangsrapportages over projecten nagenoeg 
ontbreken,, de projectcasting ad-hoc is geregeld waardoor belangrijke projecten door 
capaciteitsgebrekk niet kunnen worden uitgevoerd. Kortom, het ontbreekt binnen de afdeling 
BZZ ernstig aan instrumenten voor planning en beheersing (Ol). 

«ÊÊM «ÊÊM 
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Fase l l Fasee 2 Fasee 3 Fasee n 

Strategie Strategie 

Organisatie Organisatie 

Cultuur Cultuur 

Strategie Strategie 

Organisatie Organisatie 

Cultuur Cultuur 

/ / 
(( B ) 

(AJ J 

0 0 
y»©f f 

.0 0 

SVf11 SVf2 SVf3 

FiguurFiguur  7A. 1 Diagnose Veranderstrategie BZ 

lVf1-n n 

GenererenGenereren van verbetersuggesties 

Opp basis van deze diagnose is ABC tot aanbevelingen gekomen. BZ zou in de volgende fase 
bijvoorbeeldd een formele strategie (en planning) kunnen vaststellen (en uitvoeren) (OIS, F), 
off  samen met de betrokkenen een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op de 
projectorganisatiee is die als leidraad voor het handelen kan worden gehanteerd (02S, G). 
Dezee opties (F, G) zijn in figuur 7.4.1 aangegeven als een onderbroken lijn. Welke 
interventiess de voorkeur hebben, kan gezamenlijk worden beoordeeld aan de hand van 
subjectievee inschattingen van de geschiktheid van de interventies in deze specifieke situatie. 
Dee werkwijze hiervoor is de dialoog. 

Intermezzo Intermezzo 

Middelss deze presentatie is het veranderteam in korte tijd de belangrijkste ingrediënten 

vann het verandermodel gepresenteerd. Het nadeel van deze didactiek is de kloof die 

ontstaatt tussen 'theorie' (de presentatie) en 'uitvoering' (het werken met het model). 

Di tt wordt de transferproblematiek genoemd. In vergelijking met bijvoorbeeld de 

aanpakk die bij DOB is gevoelgd is deze presentatie conceptueel, het model leidend, is 

hett model in algemene termen gesteld, ontstaat mogelijk transferproblematiek, treedt 

ABCC op als expert en kan kennisoverdracht redelijk snel gebeuren. 
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7.4.37.4.3 Veranderstrategie: doelen en interventies 
Doell  van de kick-off was de veranderingsstrategie voor de 'eindfase' van het 

veranderingsprocess vast te stellen. Als eerste stap is geïnventariseerd wat het team exact 

beoogtt met de 'eindsprint reorganisatie BZ' (leeg begrip). Wat zijn de doelen die het 

veranderteamm met de 'eindfase' beoogt? En wat is de impliciete aanpak die men daarbij 

hanteertt in termen van ons verandermodel? Het veranderteam formuleert de volgende 

doelen: : 

7.. Positionering BZ 
Hett veranderingsproces heeft tot doel BZ goed in het veld te positioneren, zowel 

binnenn de provinciale organisatie alsook naar derden. (OIS, leeg begrip) 

2.2. Focus in beleid 
Tweedee doelstelling is focus aan te brengen in het beleid. Men wil zich concentreren 

opp een beperkt aantal goed samenhangende kernactiviteiten. In het Werkplan BZ is 

daartoee een aanzet gedaan. Deze keuze dient verder te worden uitgewerkt en organi-

satorischh te worden vertaald naar capaciteiten, competenties, etc. (OIS, O I O, OIC) 

3.3. Organisatie 
Derdee doelstelling is te komen tot een betere structurering en transparantie van de 

werkprocessen.. Het betreft met name het inrichten van processen (ontwerp) en het 

verbeterenn van de samenwerking tussen accountmanagement en projectmanagers 

(ontwerpp en ontwikkel). (OIO, 0 2 0) 

4.4. De mens binnen BZ 
Unaniemm is de cultuur van BZ als doelstelling opgenomen. Concreet wil men komen 

tott betere samenwerking; een programma voor de professionalisering van de afdeling 

BZ;; een open- en directe cultuur (aanspreekbaar zijn) en een 'natuurlijk control 

bewustzijn'.. (02C) 

5.5. Beheersing 
Vijfd ee doelstelling is te komen tot een goede beheersorganisatie. Dat betekent dat de 

juistee managementinformatie voorhanden is (MARA P en PMS) en de planning en 

controll  kan worden uitgevoerd. (OIO) 

Samengevatt lijk t de focus van de verandering vooral te liggen op de organisatie (2,3,5) 

enn de ontwerpbenadering (1,2,3,5). Voordeel is dat de ontwerpbenadering duidelijk 

houvastt biedt, bijvoorbeeld in de vorm van een goed uitgewerkt stappenplan. Daarmee 

iss voldaan aan de tekorten die in het voorafgaande veranderingstraject is geconstateerd. 

Toetsvraagg is of met deze aanpak ook de gedragsmatige problematiek kan worden 

geadresseerdd (02C). 
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SelectieSelectie interventies en toetsing aan het doel 

Naa het vaststellen van de doelen is de vraag aan het veranderteam welke interventies tot 

doelbereikingg kunnen leiden? In het 'Werkplan 2002' had BZ met behulp van het 

zogenaamdee INK-model een groot aantal relevante verbeterpunten gesignaleerd (zie 

bijlagee 7.4.2). Tijdens de kick-off krijgt het veranderteam een beperkt aantal stickers 

omm daarmee de onderwerpen te selecteren die in het veranderplan dienen te worden 

opgenomen.. Per deelnemer zijn slechts 3 stickers uitgedeeld om het veranderteam te 

'dwingen'' keuzes te maken en bewust om te gaan met de beperkt beschikbare 

verandercapaciteitt van BZ. Daarna heeft een toetsing plaatsgevonden in welke mate 

dezee interventies aan de doelen bijdragen (zie bijlage 7.4.3). 

7.4.47.4.4 Vaststelling veranderplan 

Vervolgenss is gezien de veranderhistorie en gebrekkige operationele uitwerking van het 

Werkplan,, de deelnemers gevraagd per onderwerp aan te geven wat de aanleiding c.q. 

dee probleemstelling van het onderwerp is, wat concreet het beoogde resultaat dient te 

zijnn (de output), wie als verantwoordelijke projecdeider kan worden aangesteld, wat de 

beoogdee begin- en eindtijd is en wie als interne opdrachtgever dient te fungeren. 

WhatWhat you see... 

Observatiee van ABC is dat het veranderteam veel moeite heeft met het analyseren van 

dee probleemsituaties en benoemen van concrete acties en output. In het werkplan 2002 

komtt BZ tot een lange lijst van verbeterpunten op basis van het INK-model, zonder 

enigee prioritering of definitie van de bijdrage van de interventie aan het beoogde 

resultaat.. Deze moeite zien we ook tijdens de kick-off sessie, waarin men evenmin tot 

eenn heldere resultaatdefinitie kan komen. Mogelijk speelt hier een factor in het 

'veranderingsvermogen'' van BZ, waarmee in het vervolg van dit traject rekening moet 

wordenn gehouden. Als doelbereiking, concretisering en aansturing van de afdeling een 

probleemm vormen, kan de moeite om de gewenste projectoutput te formuleren daarvan 

eenn oorzaak of gevolg zijn (analyse type 5). Het kan oorzaak zijn omdat men zonder 

vooraff  gedefinieerd concreet projectresultaat moeilijk richting en sturing kan geven aan 

hett project (cfr hoofdstuk 4). Indien het een gevolg is, ligt de oorzaak elders, bijvoor-

beeldd in de managementstijl, de complexiteit van het vraagstuk, de management-

ervaringg van de leidinggevenden, de organisatiecultuur of andenzins. Deze observatie 

wordtt als hypothese meegenomen. 

TerugkoppelingTerugkoppeling naar het doel 

Toetsvraagg is of met voorgestelde interventies de doelen kunnen worden bereikt. Uit 

eenn dialoog hierover constateert het veranderteam dat de positionering voldoende aan 

bodd komt; de focus in het beleid nog onvoldoende gespecificeerd is; de aansturing en 
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beheersingg van de werkprocessen voldoende wordt geadresseerd en ook 'de mens 

binnenn BZ' voldoende aan de orde komt. De deelnemers stellen zich echter hardop de 

vraagg of de verandering haalbaar is? Is de ambitie niet te hoog gegrepen? En wat is de 

samenhangg tussen de projecten? ABC wordt verzocht deze vragen in de rapportage 

verderr uit te werken. In het rapport stelt ABC dat niet alle onderwerpen voldoende 

urgentt zijn en wordt voorgesteld een flink aantal projecten te schrappen. Verder zijn 

veell  onderwerpen onvoldoende helder vertaald in resultaten, komt de verandering 

teveell  op dezelfde schouders neer (enkele projectleiders worden meerdere malen 

genoemd);; ontbreekt het aan korte termijn successen en is er weinig aandacht voor de 

communicatiee over het veranderingsproces. ABC stelt voor de begeleiding van een 

aantall  projecdeiders voor zijn rekening te nemen. Het veranderplan omvat de volgende 

projecten: : 
1.. Positionering afdeling BZ (OIS) 
2.. Functioneren Facilitair Bureau ( 0 1 / 2 0) 
3.. Begrotingscyclus (OIS) 

4.. Projectbewaking en coaching ( 0 1 / 2 0) 

5.. Ontwerp planning- en controlsystematiek (OIO) 

6.. Implementatie accountmanagement ( 0 1 / 2 0) 

7.. Communicatieplan (OIS) 

8.. Ontwikkelen strategisch opleidingsbeleid (OIC) 

9.. Uitwerking dienstverleningsconcept (02S) 

10.. Functioneringssystematiek (OIC) 

11.. Positionering cluster statistiek (02S) 

12.. Verbetering PMW ( 0 2 0) 

13.. Beleidskeuzes en resourceplanning (OIS/OIO) 

Naa goedkeuring door de stuurgroep wordt het plan tijdens een interactieve werk-

conferentiee aan de projectleiders aangeboden voor nadere uitwerking of bijstelling. 

Vervolgenss zijn deze projectvoorstellen beoordeeld door de stuurgroep en konden de 

projecdeiderss aan de slag met de verdere uitwerking en uitvoering van het project (zie 

bijlagee 7.4.4) 

7.4.57.4.5 Veranderingsstrategie samengevat 
Samengevatt is gekozen voor een reductie, herprioritering en aanscherping/ 

concretiseringg van de voorgestelde verbeteracties van het veranderingsteam op grond 

vann urgentie, noodzaak en beschikbare tijd voor het veranderproces en op grond van 

dee veranderhistorie van BZ. Gekozen is voor een samenstel van acties waarmee een 

integralee planning kan worden opgesteld en waarbinnen plaats is voor ontwerp- en 
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voorr ontwikkelingsactiviteiten. Wat minder fijnmazig dan in voorafgaande figuren is 

hett totaal aan activiteiten in de onderstaande figuur weergegeven (zie figuur 7.4.2). 

Fase l l Fasee 2 Fase 3 Fasee n 

Strategie Strategie 

Organisatie Organisatie 

Cultuur Cultuur 

Strategie Strategie 

Organisatie Organisatie 

Cultuur Cultuur 

QQ '-V 
QQ ® 

'^^J: '^^J: 

( ( 

— " ^ -- ^.. j j . j jr ir ' 
Q Q 
© © (rol l 

0 0 
J\)J\)  6 ) ( 3 ) 

;vfi i >Vf2 2 == Vf3 IVf1-n n 

FiguurFiguur  7.4.2 Veranderstrategie BZ 

Aann de hand van deze weergave zou met de stuurgroep een dialoog kunnen worden 

gevoerdd over bijvoorbeeld: 

-- De haalbaarheid van interventies in termen van tijd, capaciteit, middelen, etc. 

-- De fasering: zijn dit de juiste interventies om het veranderingstraject mee te 'starten'? 

(Dee som van veranderingsinterventies in fase 1; ZVfl) . 

-- De chronologie (timing): staan de interventies in de juiste volgorde, zijn eerdere 

interventiess voldoende voorbereidend voor opvolgende interventies? Wat is de 

reikwijdte,, de leverage? (de som van veranderingscriteria van fase 1 tot n; IVfl-fh) . 

-- Leiden de opeenvolgende interventies naar de (sub-)doelen? 

-- Worden de interventies voldoende gesponsord, is er draagvlak in de organisatie, is de 

noodzaakk en urgentie voldoende? (cfr hoofdstuk 6). 

-- Ook valt op dat 0 2C niet direct wordt geadresseerd (leeg veld, dialoog type 7) 

Eenn dergelijke complexe dynamische dialoog met de stuurgroep over het totaal van de 

veranderaanpakk blijkt in deze fase van het veranderingsproces niet haalbaar. De 

samenhangg is vooral door ABC (in de expertrol) aangebracht door een aantal projecten 

alss prioritair aan te merken en in de tijd naar voren te brengen. Eén van deze prioritaire 

projecten,, betrof de invoering van accountmanagement bij BZ (project 6). We zullen 

ditt project als voorbeeld van het (deel-)veranderingsproces hieronder verder uitwerken. 
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Hett verandermodel wordt hier als metamodel en op meerdere systeemniveaus 
10 0 

toegepast. . 

7.4.67.4.6 Uitvoering: implementatie Accountmanagement PNG 
Dee implementatie van het accountmanagement bij de Provincie Noord-Geveland 

kendee een woelige voorgeschiedenis van ruim anderhalfjaar. Kort gezegd komt het 

eropp neer dat een senior plus beleidsmedewerker verantwoordelijk was voor de 

implementatiee en professionalisering van accountmanagement, zonder dat hij beschikte 

overr de zijns inziens noodzakelijke (hiërarchische) bevoegdheden. Hij bleek niet in staat 

dee accountmanagers te motiveren gezamenlijke inspanningen te plegen zoals het 

ontwerpp van een accountsystematiek of een training accountmanagement. Hij voelde 

zichh ook onvoldoende 'gedekt' door 'zijn' teammanager J. Dracht. Deze ontwikkeling 

heeftt er mede toe bijgedragen dat de medewerker teleurgesteld is vertrokken bij de 

provincie.. Hij heeft zijn bevindingen (deels vertrouwelijk) op papier gesteld en achter-

gelatenn bij M. Wares en ABC. Zijns inziens ontbrak het aan een visie op account-

management,, was er te weinig sturing en wilden de accountmanagers hun verworven 

vrijhedenn niet prijsgeven voor een uniformere werkwijze. 

VerkenningVerkenning & Integrale benadering AM 
Mett de komst van de nieuwe teammanager, Jan Admiraal, werd de verantwoorde-

lijkheidd voor accountmanagement formeel in de organisatie belegd. Anders dan beide 

andere,, voornamelijk inhoudelijk georiënteerde teammanagers, beschikt Admiraal over 

meerr managementvaardigheden. Met hem is de voorgeschiedenis doorgesproken, zijn 

dee vertrouwelijke documenten (die ook aan hem waren gericht) aan de orde geweest 

enn is een verkenning gestart op welke wijze accountmanagement voor BZ-PNG kan 

wordenn vormgegeven. Accountmanagement (AM) was in die fase een leeg begrip (zie 

Verra,, 1999). ABC heeft in grote lijnen het verandermodel neergezet en een aantal 

richtingenrichtingen voor de implementatie van AM voor BZ aangegeven. 

VasttellenVasttellen veranderingsdoel 
Opp grond van deze verkenning is vastgesteld dat voor de eerste fase van de implemen-

tatiee van accountmanagement binnen de afdeling BZ een aantal dingen van belang is. 

Gezienn het gebrek aan sturing, coördinatie en resultaatgerichtheid van BZ, is het 

wenselijkk de inspanningen van de accountmanagers meer te richten op het realiseren 

vann beleidsdoelen. Daarvoor is het nodig helder zicht te krijgen op de inhoud van de 

doelenn van BZ (OIS) en een systematiek te introduceren waarmee men inzicht krijgt 

inn de (effectiviteit van de) inspanningen van de AM-ers en mogelijke tekorten daarin 

(OIO;; type 5). Probleem was echter de cultuur. De accountmanagers zouden een 
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dergelijkee analyse waarschijnlijk uiterst wantrouwend bejegenen (02C; type 5). Men 

zouu het ervaren als een belediging van de eigen professionaliteit. Om tot draagvlak en 

(opp termijn tot) een gemeenschappelijke probleemdefinitie te komen, was het dus 

allereerstt van belang de kwaliteit van de werkrelatie te verbeteren (Van den 

Nieuwenhof,, 2002). De eerste interventie zou tot herstel van vertrouwen moeten 

leidenn en een bewustwording van de noodzaak tot verandering bij de accountmanagers. 

Dee eerste veranderopgave was daarmee dat het herstel van vertrouwen de |—|—r 

opmaatt naar een reële probleemdefinitie niet in de weg mocht staan. 

|| rry-
DidactischeDidactische uitwerking: werkconferentie 

Opp grond van deze analyse heeft ABC een voorstel gemaakt voor een eerste werk-

conferentiee met de AM-ers. Het programma zou starten met een dialoog over de 

stelling:: 'Je mag en kunt AM-ers afrekenen op een herkenbaar BZ-imago in de regio . Daarna 

presenteerdee Admiraal de beleidskeuzes van BZ voor 2002 en kon men van gedachten 

wisselenn over de rol van de AM-ers hierin (zie bijlage 7.4.5 programma). 

7.4.77.4.7 Sessie met AM-ers BZ 

Inn de dialoog over de 'afrekenbaarheid' betogen accountmanagers dat men 'op zich' 

well  afrekenbaar is voor het BZ-imago, maar dat dit ernstig wordt bemoeilijkt doordat 

dee afdeling 'geen duidelijk imago' heeft (S), de 'afdeling niet op orde' (leeg begrip) is en 

dee boodschap van BZ niet altijd 'goed afgestemd is op het veld' (S). Verder is een 

herkenbaarr imago niet alleen de verantwoordelijkheid van de AM-ers. Zij vormen 

slechtss een schakel in een groter geheel (leeg begrip). 

Intermezzo:Intermezzo: what you see is what you get 

Opvallendd is de afhankelijkheid die doorklinkt in de attitude van veel AM-ers. De 

stelhngg werkt als een 'projectietest' waaruit impliciete opvattingen (en de motivatie) van 

AM-erss naar boven komen (Clark, 1998). Afhankelijkheid (van de regiocultuur, van het 

bestuur,, van BZ-collega's, van projecten) lijk t in de cultuur een belangrijke rol te 

spelenn (zie paragraaf 3.3.4). De eigen invloed wordt beperkt ingeschat (02C). Voordeel 

daarvann is dat men zich behoedt voor 'Don Quichotisme'. Nadeel is dat het remmend 

werktt op de motivatie en ambities (Korrelboom & Kernkamp, 1999). De gevoelde 

afhankelijkheidd is mogelijk te wijten aan het ontbreken van een duidelijke missie 

(strategie).. Mogelijk speelt de organisatie van het werk hierin een rol. Mogelijk zijn 

menselijkee factoren zoals 'kennen' en 'kunnen' hiervoor bepalend. Een aantal van deze 

oorzaak/gevolg-hypothesenn (eenvoudige dynamische analyse, type 5) wordt terugge-

koppeldd aan de AM-ers (en als zinvol ervaren). Op deze wijze is het bewustwordings-

process omtrent de 'culturele problematiek' geadresseerd, de verantwoordelijkheid 

ervoorr bij de AM-ers neergelegd en kan worden gezocht naar praktische verbeter-
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mogelijkhedenn (unfreeze). Om tevens het zelfsturend vermogen en de motivatie en 

betrokkenheidd van de AM-ers te vergroten is in de opzet van de werkconferentie 

ervoorr gekozen de AM-ers hun 'potentieel' zelf te laten onderzoeken en beoordelen. 

Opp deze manier wordt congruentie verkregen tussen doel en interventie. We werken 

ditt hieronder uit. 

0 0 AmbitieAmbitie en stijl:  bewustwording en verbeteropties 

Concreett is hen gevraagd naar de noodzakelijke kennis, kunde en attitude van account-

managerss om de regionale rol goed waar te maken (01/2C). Om een 'goede 

accountmanager'' te zijn moet men volgens de AM-ers beschikken over voldoende 

regiokennis,, goede netwerken en deskundigheid op het terrein van procedures en 

financiënn (OIC). Een goed functionerende AM-er houdt zich in belangrijke mate 

bezigg met agendasetting, vertaling van provinciaal beleid (naar de regio's), het infor-

merenn van de eigen organisatie en (doen) uitvoeren van activiteiten voor de regio's 

(leegg begrip). Als ideale stijl wil men betrouwbaar, aanspreekbaar, flexibel en samen-

werkendd zijn (02C). Verder dient een goed functionerende AM-er ook hoofd- van 

bijzakenn te kunnen onderscheiden en heeft men een rol naar het bestuur. 

Vervolgenss wordt gevraagd naar de mate waarin zij voldoen aan deze eisen. Per 

elementt wordt een score gegeven (zie bijlage 7.4.6). Als hoogste scores gelden de 

provincialee vertegenwoordiging en de regiokennis. Het laagst scoort men naar eigen 

zeggenn op agendasetting (leeg begrip), het doen uitvoeren van activiteiten voor de 

regio'ss (leeg begrip) en het scheiden van hoofd- en bijzaken (leeg begrip). Aan de AM -

erss is daarna gevraagd in discussiegroepen de verbetermogelijkheden zelf op te sporen 

doorr per element te zoeken naar de knelpunten, oorzaken en mogelijke oplossingen. 

Doorr dit programma is getracht het zelfsturend vermogen van de AM-ers te benutten 

enn te ontwikkelen bij het zoeken naar verbetermogelijkheden voor het eigen functio-

neren.. Ook is getracht de motivatie en betrokkenheid door het type interventies te 

vergroten.. Tenslotte is gezocht naar concrete aangrijpingspunten voor beheersing van 

dee werkprocessen. Daarmee is getracht didactisch te voorzien in die aspecten van het 

veranderingtrajectt waaraan het in het eerdere veranderingstraject heeft ontbroken en 

eenn tevens een congruente aanpak te hanteren. 

Intermezzo Intermezzo 
Inn deze case is het model op verschillende schaalniveaus toegepast. Het model is 

gebruiktt bij: 
-- het diagnosticeren van de veranderhistorie, 

-- het vaststellen van een veranderstrategie en veranderplan, 

-- het verkennen van de AM-problematiek met Admiraal, 
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-- het formuleren van een veranderdoel voor de eerste fase van implementatie (herstel 

vann vertrouwen), 

-- de (didactische) inrichting van de werkconferentie, 

-- de analyse van substappen in de werkconferentie en 

-- het genereren van verbetermogelijkheden (zie hieronder). 

Hett model is gehanteerd zoals de afbeelding op de oude Droste-doosjes waarop een 

tekeningg staat van een vrouw die een doosje vasthoudt, waarop dezelfde afbeelding op 

staatt van de vrouw die het doosje vasthoudt, e tc. Daarmee is aangegeven dat het model 

kann worden toegepast voor verschillende scopes van verandering, variërend van een 

veranderanalysee voor een hele afdeling tot het analyseren van effecten van sub-

interventies,, zoals de passage over de afhankelijkheid laat zien. 

7.4.87.4.8 Dialoog: dynamische analyse en interventieontwikkeling 
Enkelee dagen na afloop is een afspraak gepland tussen Admiraal en ABC om samen 

'terugg te blikken op de sessie' en de rapportage. De dialoog richt zich op het gemeen-

schappelijkk maken van de diagnose en bespreking van mogelijke interventies voor het 

vervolg.. Het niet kunnen stellen van prioriteiten (leeg begrip) lijk t voor Admiraal de 

rodee draad in de diagnose te zijn. Hieronder worden enkele fragmenten van de dialoog 

weergegeven.. De functie van de dialoog kan worden omschreven als reflectief-

generatief.. Het model is op een flip-over getekend en voor beide gesprekspartners 

duidelijkk zichtbaar opgesteld. 

KernprobleemKernprobleem en dynamische samenhang: prioriteiten stellen 
Admiraal:: 'Wat mij opviel dat ze heel veel moeite hebben met het stellen van prioriteiten! Het is 
éénn grote warboel van dingen waarmee ze bezig zijn en willen zijn. De truc is om ze prioriteiten 
tee laten stellen (S). Wat ook opvalt, is dat ze volstrekt niet gewend zijn aangestuurd te worden!' 
(leegg begrip) 
RvdN:: 'Ja, en wat vind je van deze (wijst aan O IS): expliciete doelen.' 
Admiraal:: 'Dat ze die niet formuleren! Dat heeft te maken met dat ze geen prioriteiten stellen. 
Datt is die warboel, die wolk aan dingen die ze doen. Dat is toch ongelooflijk? Dat kan toch 
niet...?'' (dialoog type 5) 
ABC:: 'Wat vind je van deze: transparantie van het werkproces? (wijst aan OIO; dialoog type 2). 
Hebb ji j bijvoorbeeld enig zicht hoeveel procent men van het doel verwijderd is?' 
Admiraal:: 'Dat is totaal niet inzichtelijk. Toen ons tijdens die (eerdere, rvdn) strategiebijeenkomst 
werdd gevraagd 'Wat doen die accountmanagers nou' zaten we als teammanagers met onze mond 
voll  tanden!' 
ABC:: 'Maar ze doen niet niks!' 
Admiraal:: 'Ze werken zich te barsten! Maar er zit geen structuur in. Als je vraagt of ze wel bij het 
DEMO-overlegg moeten zijn, of voorzichtig suggereert dat ze daar niet meer bij hoeven te zijn, 
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nou.... dan ontman je ze ongeveer! (lacht) We moeten ze veel meer vragen waartoe hun 
aanwezigheidd heeft geleid. Naar het resultaat!' (Ol) 
ABC:: (samenvattend) 'OK, dus je wilt meer prioriteiten stellen, beter aansturen, expliciete doelen 
formuleren,, transparantie van het proces bevorderen, maar ook de doelen goed op elkaar 
afstemmen.. Structuur aanbrengen.' (dialoog type 1) 

Intermezzo Intermezzo 
Admiraall  en ABC lijken op basis van perceptuele kennis vooral te concluderen dat de 

AM-erss geen prioriteiten kunnen stellen (02C). 'Geen prioriteiten kunnen stellen' is echter 

eenn leeg begrip (parole vide) en vraagt om verdere invulling. In het gesprek vormt zich 

automatischh een dynamische analyse, als impliciet doorklinkt dat het tekort aan 

prioriteitenn te wijten is (of zou zijn) aan een gebrek aan structuur (OIO), heldere 

doelenn (OIS) en aansturing (OIO). Daarmee is een (rudimentaire) oorzaak-gevolg 

relatiee gelegd om het gebrek aan prioritering te kunnen verklaren (type 5). De 

onderliggendee veronderstelling is dat het aanbrengen van structuur en richting door het 

aangevenn van heldere doelen, dit 'onvermogen' 

(omm prioriteiten te stellen) zou opheffen. 

Dezee veronderstelling kan op feitelijkheden worden getoetst (positivistische functie) of 

menn kan in de dialoog de 'juistheid' gezamenlijk onderzoeken (reflectief-generatieve 

functie).. Toetsing vraagt om objectivering van de stelling en om bewijsmateriaal. 

Juistheidd betreft de plausibiliteit van een redenering. Veranderkundig is het voordeel 

vann de huidige diagnose dat ontwerpinterventies gemakkelijk te implementeren zijn. 

Anderzijdss is het de vraag of de probleemanalyse voldoende 'rijk ' is en of de ontwerp-

interventiess afdoende zijn. In de vorige casus hebben geconstateerd dat het de 

aanbevelingg verdient niet te snel naar herformulering van algemene wetmatigheden 

overr te gaan maar het vraagstuk verder te problematiseren. We doen dit door een 

alternatievee positie te kiezen in De Taal van Verandering om daarmee het vraagstuk te 

benaderen.. Vanuit het ontwikkelparadigma kan bijvoorbeeld de vraag worden gesteld 

waaromm de AM-ers geen prioriteiten zouden kunnen stellen. 'Geen prioriteiten kunnen 

stellen'' is immers een leeg begrip. Meer (psycho-)dynamisch geformuleerd biedt dit 

'onvermogen'' hen klaarblijkelijk meer voordelen (positieve bekrachtigingen) dan 

nadelenn (negatieve bekrachtigingen) en is het de vraag of (in welke mate) de beoogde 

ontwerpinterventiess effectief aangrijpen op deze voor- en nadelen en of zij in staat zijn 

ditt evenwicht van krachten te doorbreken (Lewin, 1948; Korrelboom en Kernkamp, 

1999;; Van den Nieuwenhof, 2002). Om verdere oorzaken van de probleemstructuur te 

verkennen,, brengen we productieve spanning aan in de dialoog door hier het 

ontwikkelparadigmaa te introduceren. 
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ParadigmawisselingParadigmawisseling in dynamische diagnose 
ABC:: 'OK, dus je wil t meer prioriteiten stellen, beter aansturen, expliciete doelen formuleren, 

transparantiee van het proces bevorderen, maar ook de doelen goed op elkaar afstemmen. 

Structuurr aanbrengen.' (Ol) 

Admiraal:: 'Ze moeten zich afvragen: 'hoe werk ik als schakel in een groter geheel?' (02S). Hun 

roll  in het proces naar een verder gelegen doel. De bedoeling van mijn lezing aan het begin was 

omm die doelen helder te stellen (OIS). Ze begrijpen dat allemaal wel. Maar of ze dat kunnen 

vertalenn in concrete individuele doelen, dat is de vraag.' (leeg begrip) 

ABC:: 'Er zitten volgens mij twee kanten aan de medaille: men voelt zich geen tussenschakel in 

eenn reeks van doelen (02S) maar er is ook een gebrek aan coördinatie van de inspanningen om 

tott die doelen te komen (OIO). Op het niveau van de regio (om daar de doelen te bereiken), 

maarr ook gezamenlijk met andere accountmanagers of BZ-ers.' (dialoog type 3 en 4) 

Admiraal:: 'Heel bepalend of je een gezamenlijk doel realiseert is datje helder hebt watje zelf wil t 

(OIS),, en het besef dat je het nooit alleen kunt doen, maar altijd met anderen. Dat geldt voor 

anderee accountmanagers, maar ook de BZ-collega's en verder in de organisatie!' ( 0 2 0; type 5) 

ABC:: 'Het is een beetje een losse club. Ze maken een erg solistische indruk. En ze typeren 

zichzelff  als frontoffice! Ik vraag me af of dat wel terecht is... Die hele discussie dat zij niet op de 

backofficee kunnen rekenen...' (perceptuele kennis) 

Admiraal:: 'Daar zat een hoog over de schutting gooien gehalte in.' (02C) 

ABC:: 'Precies! Ze voelen zich te weinig verantwoordelijk voor de oplevering van het product 

datt ze aan de klant hebben toegezegd (02C). Maar worden die processen ook gemonitord en 

wordtt erop gestuurd (OIO)?' (dialoog type 3) 

Admiraal:: 'Dat gebeurt wel, maar niet structureel. Het gaat te selectief. Het moet echt onderdeel 

wordenn van de P&C-cyclus (OIO). Je maakt een afspraak en je gaat na of die nagekomen is.' 

ABC:: 'Je hoort daarover heel verschillende geluiden. Bijvoorbeeld E heeft lijstjes die hij afwerkt 

enn hij heeft de stand van zaken helder. En G die zegt 'Ik kaart het intern aan maar of het ook 

wordtt opgevolgd, dat weet ik niet. Daar voel ik me niet verantwoordelijk voor'.' (perceptuele 

kennis) ) 

I nn de dialoog hanteert Admiraal veelvuldig het ontwerpparadigma. Hierdoor worden 

interventiess gesuggereerd waarvan we eerder ons afvroegen of deze het 'prioriterings-

vraagsruk'' adequaat kunnen oplossen. A B C probeert samen met Admiraal een verdere 

probleemverkenningg uit te voeren vanuit het ontwikkelingsparadigma. Dat levert een 

verderee analyse op van het 'prioriteringsprobleem' en genereert een aantal n ieuwe 

mogeli jkee verklaringen. Admiraal geeft bijvoorbeeld aan dat de accountmanagers zich 

geenn tussenschakel voelen in een reeks van doelen. Er is geen alignment, geen oriëntatie 

opp de bijdrage van een subdoel aan het grotere geheel. Verderop voegt hij daaraan nog 

toee dat ook het ' teamgevoel' hierbij een belangrijke rol speelt ('Je kunt het nooit alleen 

doen' ).. O m deze ontwikkelingsgeoriënteerde probleernverkenning te versterken, vat 

A B CC de diagnose samen in ontwikkelingstermen: 'het is een losse club', 'ze werken erg 

solistisch',, etc. Deze samenvatting werkt als een bekrachtiging van het gehanteerde 0 2 -
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paradigma.. Dit hebben we eerder correctieve ervaring genoemd. Kleine herformu-

leringenn in de handelingscontext die het taalgebruik en de beeldvorming van de ander 

beïnvloeden.. In totaal zijn door deze dialoog inmiddels negen factoren geïdentificeerd 

diee als mogelijke verklaring voor het 'niet prioriteren' kunnen dienen. Vanuit het 

ontwikkelingsparadigmaa zijn dat er vijf : men voelt zich geen schakel in een groter 

geheel,, er zijn geen eisen of verwachtingen vanuit het team (peer pressure), men voelt 

zichh niet verantwoordelijk voor adequate opvolging door derden en men is niet 

gewendd om aangestuurd te worden. Vanuit het ontwerpparadigma zijn eerder drie 

factorenn benoemd: gebrek aan heldere doelen, gebrekkig sturingsmechanisme (P&C) 

enn het gebrek aan sturing door het management. De paradigmauitbreiding en 

productievee spanning leidt dus tot een rijkere diagnose en veranderingsstrategie. 

Opnieuww kunnen veronderstelde probleemveroorzakers (en bijbehorende interventies) 

aann de vraagstelling, het doel en de context worden getoetst. In dit kader lijk t het ABC 

onwaarschijnlijkk dat louter het helder (laten) formuleren van concrete doelen een 

veranderingg in dit evenwicht van krachten zou kunnen brengen (eenvoudige 

dynamischee hypothese). Er is bijvoorbeeld weinig reden te veronderstellen dat daarmee 

well  teameisen of peergroup pressure zullen ontstaan of dat men zich daardoor wel 

verantwoordelijkk zal gaan voelen voor de opvolging van in gang gezette acties. Dit 

verlegtt de vraag naar de complexe dynamische samenhang van genoemde probleem-

oorzakenn en de vraag op welke oorzaken (op grond van welke veranderkundige 

criteria)) men het beste kan interveniëren. Een uitgebreide dynamische analyse zal 

wordenn beschreven in de volgende casus. In dit geval veronderstelt ABC dat naast 

helderee doelen, een planning- en controlesystematiek en bijbehorende sturing door het 

managementt hier de aangewezen interventies zijn. Deels grijpt ABC daarbij terug op 

dee veranderhistorie en gebrekkige sturing bij BZ. Deels is er sprake van een 

ervaringsregell  van ABC (een grove heuristiek). Beide dienen echter getoetst te worden 

aann contextspecifieke omstandigheden (zie figuur 6.7.2). Vandaar dat ABC in de 

dialoogg opnieuw productieve spanning introduceert met de vraag: 'Is er feitelijk wel 

eenn systematiek om dit te controleren?' De onderliggende dynamische veronderstelling 

diee daarbij wordt getoetst is: door het gebrek aan sturing is de losse club ontstaan. 

Admiraall  onderschrijft de hypothese vanuit organisatiespecifieke kennis, waardoor de 

hypothetischee samenhang subtiel contingent is geworden. ABC onderschrijft de 

observatie:: 'Je hoort daarover heel verschillende geluiden. Bijvoorbeeld E heeft lijstjes 

die..'.. Zulke complexe dynamische dialogen kennen echter een hoge moeilijkheidgraad 

zoalss hieronder zal blijken. 
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ExpliciterenExpliciteren van de dynamische analyse 

Aann het slot van de probleemanalyse geeft ABC een samenvatting van de voorgestelde 

interventiess in hun onderlinge samenhang. Daarbij wordt opnieuw het model gebruikt. 

Dee dynamische weergave leidt echter niet tot de beoogde helderheid. De conclusie die 

kann worden getrokken dat de dialoog voor Admiraal te complex is geworden. Laten 

wee deze dialoog de revue passeren: 

ABC:: 'Samenvattend. Als probleem hebben we gezegd dat ze niet kunnen prioriteren. Daarna 
hebbenn we gesproken over betere coördinatie en het beheersbaar maken van het werkproces. 
Dann roep je dit (tekent OIO). Als je het hebt over dat ze moeten leren een krachtenveldanalyse 
tee maken en 'het spel te leren spelen' in de regio, dan roep je dit (02S). Verder hebben we het 
gehadd over AM-vaardigheden. Die kan je leren (O IC) of gemeenschappelijk ontwikkelen (02C) 
(tekent).. Ik weet niet of dat zo te volgen is?' 
Admiraal:: 'Nou ik heb er wat moeite mee.. Wat is 'S-O-C' ook al weer?' 
ABC:: 'S is de systeemkant van de strategie? Wat mij betreft valt daaronder de hele exercitie 
rondomm het werkprogramma, de plannings- en begrotingscyclus, de beleidskeuzes. De papieren 
kantt van de strategie. De 'O' staat voor organisatie. 
(... .legt verder uit...) 

Voorr Admiraal is het veel gemakkelijker de dialoog te voeren in termen van eigen 

perceptuelee kennis dan in termen van het model. Hier geldt opnieuw het onderscheid 

tussenn dialoog als praten met ABC binnen het veranderingsmodel en praten over 

veranderingenn door het toepassen van een metamodel. Een dynamische analyse (in 

complexee organisatiekundige termen) over het veranderingsproces werkt hier nodeloos 

complicerend.. De 'uideg' van ABC van het model (op de vraag *Wat is SOC ook 

alweer?')) accentueert bovendien de ongelijkheid tussen ABC en Admiraal, wat vanuit 

dee optiek van een gelijkwaardige dialoog ongewenst is. De les die hieruit kan worden 

getrokkenn is dat de complexe dynamische analyse (type 6) hier een te ingewikkelde 

dialoogvormm is of in elk geval in andere termen dient te worden gesteld. Deze ordening 

inn complexiteit van dialogen hadden we reeds vermoed (zie hoofdstuk 6). De conclusie 

iss dat naast de kwaliteit van de werkrelatie en de mate van weerstand ook het 

ervaringsniveauu van de cliëntorganisatie bij de keuze van de dialoog betrokken dient te 

wordenn (zie figuur 7.2.2). ABC besluit in de dialoog met Admiraal zich verder te 

richtenn op deze meer eenvoudige dialogen. Dat deze dialogen niettemin zeer zinvol 

kunnenn zijn, blijkt uit het onderstaande. 

VanVan analyse naar subdoel naar interventie 

Nuu het lege begrip 'niet kunnen prioriteren' gezamenlijk is gediagnosticeerd en 

geïnventariseerdd is welke set van dynamische factoren hieraan mogelijk bijdragen, 

ontstaatt geleidelijk aan inzicht in het vervolgdoel (vervolgstap) van het veranderings-
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process en - i n het verlengde daarvan- in de mogeli jke interventies om dit doel te berei-

ken.. D i t doel on tvouwt zich incremented in het veranderingsproces door de 

probleemanalyse.. In het vervolg van de dialoog trachten A B C en Admiraal dit vervolg-

doell  te vertalen naar een volgende interventie (werkconferentie). Admiraal start de 

dialoogg met een schets van het gewenste resultaat aan het einde van deze conferentie. 

Hi jj  geeft aan dat hij wi l dat de accountmanagers doelen leren stellen, maar 'doelen 

stellen'' is wederom een leeg begrip en dekt de probleemlading niet -zoals zal blijken. In 

onderstaandee passage wordt de toepassing van chaostheorie in de dialoog zichtbaar. 

Admiraal:: 'De vraag is wat ik aan het eind van die volgende sessie wil bereiken. Waar ik naar toe 

will  is dat ze de doelen helder kunnen formuleren. Zij moeten geëquipeerd worden in hun 

denken.. Ze moeten aangeven wat ze de eerstkomende jaren gaan doen, en wat de prioriteiten 

zullenn zijn.' 

ABC:: 'OK. Doelen stellen en planningen maken.' (expliciteert OIS, type 1) 

Admiraal:: 'Doelen stellen en activiteiten benoemen. Gewoon heel concreet. Welke producten 

leverenn we na eenjaar op? (vult aan:) 'Ze moeten weten wie de spelers zijn, leren een 

krachtenveldanalysee te maken. Wie zijn de actoren, wie hebben een positieve invloed op onze 

actiess wie hebben een negatieve invloed.' (OIS, OIC) 

ABC:: (retorisch) 'Dat weten ze volgens jou met?' (productieve spanning O IC; type 1) 

Admiraal:: 'Daarom ben ik daar gisteren over begonnen!' 

ABC:: (retorisch) 'En weten ze het nu dan wel...? Sorry hoor.... (idem) 

Admiraal:: 'Maar dan moeten we. 

ABC:: 'Volgens mij kennen ze de spelers wel. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet het geval is. 

Eenn krachtenveldanalyse draagt daar niets aan bij... denk ik. Het zit 'm veel meer in het omgaan 

mett de complexiteit van de situatie. Waar ze stuiten op dilemma's, moeilijke keuzes... Hoe ze 

daarmeee als provincie moeten omgaan.' (02S) 

Admiraal:: 'Dan moeten we een proces creëren om ze dat te leren!' 

(02,, 02S) (type 4/5). 

ABC:: 'Dat denk ik ook.' 

I nn bovenstaande korte (confronterende) dialoog wordt prachtig geïllustreerd hoe 

productievee spanning kan werken. De eerste keer dat de product ieve spanning in de 

dialoogg wordt geïntroduceerd wordt alleen geëxpliciteerd (geparafraseerd) wat Admiraal 

eerderr heeft gezegd, namelijk: 'Doelen stellen en planningen maken.' Admiraal erkent 

daaropp dat deze interventie niet volledig recht doet aan de probleemstell ing. Populair 

gezegd:: 'met alleen doelen stellen zijn we er nog niet.' Hi j voegt er automatisch aan toe 

datt de accountmanagers ook moeten leren de krachten die spelen in de regio beter te 

benuttenbenutten om de doelen ook daadwerkelijk te bereiken. Daarmee wordt de probleem-

stellingg al complexer. Vanuit het door hem veelvuldig gehanteerde ontwerpparadigma, 
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zegtzegt hij echter iets anders dan hij bedoeld (dat is althans onze hypothese). Hij zegt 

namelijkk dat ze moeten leren een krachtenveldanalyse te maken (OIC). Er is echter een 

verschill  tussen het kunnen maken van een analyse (als een mentale exercitie) en het 

effectieff  kunnen omgaan met de diverse krachten in de regio. En daarmee doelen we 

niett op het aanleren van vaardigheden van AM-ers (OIC) maar op gemeenschappelijke 

strategie-ontwikkelingg (02S). 

Dee spanning wordt allereerst in de dialoog geïntroduceerd door vanuit hetzelfde para-

digmaa retorisch te vragen of accountmanagers niet (al) weten wie of wat de krachten in 

dee regio zijn. Volgens ABC is immers bij de AM-ers wel bekend wie deze krachten zijn 

enn wat ze doen (OIC). Daarvoor is men ervaren genoeg (dialoog type 1). ABC 

problematiseertt echter de diagnose vanuit de complexiteitstheorie door de aandacht van 

dee geboden oplossing naar de probleemanalyse te verleggen. Het probleem van de 

accountmanagerss is volgens ABC vele malen complexer dan een simpel instrument als 

eenn krachtenveldanalyse aan antwoorden kan bieden. Vanuit de complexiteitstheorie 

wordtt verondersteld dat de accountmanagers in hun praktijk worden geconfronteerd 

mett een complex en dynamisch krachtenspel waarin zich lastige dilemma's en diffuse 

inschattingsvraagstukkenn voordoen welke krachten wel of niet een bijdrage leveren aan 

hett provinciebeleid. Door deze dilemma's en inschattingsvraagstukken verder te 

problematiserenproblematiseren in een gemeenschappelijke dialoog waarin de AM-ers verkennen hoe de 

provinciee in deze situaties kan of wil acteren, en vervolgens gemeenschappelijk keuzes 

tee maken, ontstaat voor de AM-ers richting in de provinciale visie op de regio en biedt 

hett houvast voor het handelen (02S). Dit verdiept inzicht in de probleemstructuur 

ontstaatt derhalve door het toevoegen van meer complexiteit in de probleemstelling. 

Eenvoudigee oplossingen en verklaringen worden afgewezen: 'Dat weten ze volgens jou 

niet?'' (...) 'En weten ze het nu dan wel...? Sorry hoor...' De probleemstelling wordt 

verderr geproblematiseerd tot de complexiteit met voldoende complexiteit wordt 

benaderd.. Dit punt wordt door Admiraal perfect aangevoeld, als hij aangeeft dat we het 

procesproces moeten organiseren. Daarmee heeft in de dialoog over de interventiekeuze een 

paradigmatischee verschuiving plaatsgevonden van OIS via O IC naar 02S. 

VormgevingVormgeving tweede werkconferentie: gemeenschappelijke interventieontwikkeling 
Tott slot van de bespreking wordt gezamenlijk een programma ontwikkeld voor de 

eerstvolgendee werkconferentie met de accountmanagers. In sommige gevallen bedenkt 

eenn veranderaar gezamenlijk met het cliëntsysteem de interventies (i.e. een program-

ma).. In andere gevallen is bespreking erop gericht de uitgangspunten vast te stellen en 

gebeurtt de uitwerking door de consultant op het bureau. In deze bespreking richten we 

onss voor de koffiepauze op het inventariseren van de uitgangspunten, waarna ABC het 

programmaa op het bureau uitwerkt. 
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Uitgangspuntenn zijn dat de ochtend van het programma het karakter krij g van doelen 

stellenn en planning en beheersing ( O IS en O I O ) . In de middag wordt voorgesteld aan 

visieontwikkelingg te doen (02S). In de dialoog blijk t plots de versnelling die optreedt na 

dee trager ver lopende diagnosefase. U i t de r i jkdom van de verkenning wordt een 

logischee en congruente greep gedaan om tot een programma te komen. Merk op hoe 

bedrevenn Admiraal hierin inmiddels is (het lerend vermogen is vergroot). 

Admiraal:: (retorisch) 'Wat is nou het meest bepalend voor of je iets gaat realiseren in een regio? 

Datt is natuurlijk datje zelf weet watje wilt . Je kent de kerncijfers, en de meest cruciale factor zijn 

dee spelers. Nou. Laat ze nou eens een halfuur, als een op warmopdracht.. Gewoon om het leuk 

tee gaan vinden.. Laat ze nou eens opschrijven.. Wie zijn nou de positieve.. Ik heb dat ook wel 

eenss moeten doen in een cursus. Dat is erg leuk! En dat we ze vervolgens, ondanks dat ze niet 

goedd de missie meenemen in de planning, maar dan moeten we dan even goed alert op zijn, dat 

wee ze de doelen eens laten formuleren. Snap je wat ik bedoel...' (wijst op het aanleren van een 

aantall  vaardigheden, O IC) 

ABC:: 'Ja, en dan zou ik het willen omdraaien. Ik zou in de ochtend willen beginnen met de 

uitwerkingg van de tactische doelen... en vervolgens zegje: wie heb ik daarvoor nodig en wat 

moett ik dan weten van die spelers?' (01S/02S) 

Admiraal:: 'Ja, dat is logischer.' 

ABC:: (schrijft) 'Dus uitwerking tactische doelen (OIS), dan de spelersanalyse (02S) en dan zou 

jee tot een activiteitenplanning (OIS/O) kunnen overgaan.' 

Admiraal:: 'Ja!' 

ABC:: 'En die activiteitenplannen bestaat uit BZ-activiteiten, maar die bestaat ook uit het 

benoemenn van de win-wins met de spelers' (02S) 

Admiraal:: 'En die activiteiten zijn gebaseerd op je prioriteitstelling' (OIS). 

ABC:: 'en de capaciteit en het budget, moet dat nu ook worden meegenomen? (OIO) 

Admiraal:: (enthousiast:) en dan zijn we dus terug bij doelstelling, waar we voor de korte termijn 

willenn zijn. En op het moment datje dat voor het komend jaar kunt doen, kun je dat langere 

termijnn beeld (visie) gaan schetsen.' (OIS) 

ABC:: '.. .en dan noemen we het vanaf nu Accountplanning 2003, of 2004, kan ook.' 

Admiraal:: 'Ja, zoiets.' 

ABC:: 'Dan gaan we kijken hoever we in de middag kunnen komen met regioanalyse. Met de 

spanningenn en dilemma's die zich daarin voordoen.' (02S) 

Admiraal:: 'Maar wil je dit allemaal in de ochtend doen. Dat is wel heel veel hè?' 

ABC:: 'Dat redden we niet, hè?' 

Admiraal:: 'Dat red je niet, dus moeten we gaan knippen. Dat we beginnen met de tactische 

doelenn en dat we dat dan combineren met dit (wijst aan) en dit (wijst aan) dan kom je bij elkaar 

tott dit, en dat is dan..' 

ABC:: 'Dat gaat heel ver... Dat kan niet... Zullen we het eens gaan vertalen naar een programma 

mett tijden erbij, enzo?' 
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Admiraal:: Ja, maar nu eerst koffie!' 

Intermezzo Intermezzo 
Veranderingg bij PNG verloopt als een (geleidelijke) communicatieve stroom (Snotter, 

1993).. In de communicatie zitten weinig markante demarcatiepunten waar 'de' veran-

deringg zich plots (discontinu) in de dialoog voltrekt (discontinue frames). Verandering 

bijj  PNG is veeleer op te vatten als een keten van communicatieve handelingen (Ford & 

Ford,, 1995). Het is grotendeels een geleidelijk proces dat zich in de interactie voltrekt 

(Voogt,, 1995). Dat is de reden waarom het veranderingsproces in deze case uitgebreid 

(alss stroom) is beschreven in plaats van met korte vignetten zoals in de vorige cases. In 

dee dialoog komen talloze momenten voorbij waarin de gehanteerde taal laat zien welke 

positiee de spreker in het veranderingsproces inneemt. ABC hanteert het model als een 

sensitizingsensitizing device (Giddens, 1990), als een metaschema om deze posities in De Taal van 

Veranderingg te kunnen benoemen en de dialoog te kunnen inrichten. Aanvankelijk 

wordtt het model in de marge, als een achtergrondmodel gebruikt (voor de 

veranderaar),, maar geleidelijk aan kan het explicieter in de dialoog worden gehanteerd 

enn kan tweerichtingsverkeer erover worden verkregen. Het vergt echter veel vaardig-

heidd om het 'spreken over de verandering' en het 'spreken tot' elkaar gelijktijdig te 

combineren.. Het combineren van de (drie) functies van de dialoog, de zeven typen 

dialoogg en de drie dialogische methoden in het spreken tot elkaar is (wellicht) wat veel 

gevraagdd van het cliëntsysteem en derhalve hier nog vooral aan de veranderaar voor-

behouden.. Naast weerstand en de kwaliteit van de werkrelatie is het ervaringsniveau 

vann de cliëntorganisatie van belang bij de dialoogkeuze. 

Vann een socratische dialoog is in deze casus nauwelijks sprake. Er is geen sprake van een 

fundamenteell  afbraakproces (elenchus). Anders dan in de tweede casus, is hier geen 

gesprekspartnerr die 'wel meent te weten maar dat niet werkelijkheid weet' -zoals 

Socratess het verwoordde (Plato, 1997). Niettemin zijn ook hier enkele redelijk zekere 

opvattingenn (zoals de accountmanagers kunnen geen doelen stellen) systematisch 

geproblematiseerdd om andere invalshoeken te kunnen introduceren. Daarmee is de 

'meervoudigee determinering' van organisatieproblemen in deze casus prachtig belicht. 

Hett symptoom 'geen doelen kunnen stellen' is in het spreken een leeg begrip (Lacan: 

paroleparole vide). Het symptoom is meervoudig gedetermineerd en verwijst naar een 'onder-

liggendee structuur' (Mooij, 1983). Maar wat die onderliggende probleemstructuur 

inhoudt,, weten we niet. De structuur heeft het kenmerk van het onbewuste en is 

fundamenteell  onbepaald (Schokker & Schokker, 2000). Er is niet één (eigenlijke) 

betekeniss van het begrip 'geen doelen kunnen stellen'. Achter elke verklaring kan weer 

eenn verklaring schuilgaan, in een eindeloze reeks. Dat blijkt als voor het 'prioriterings-

probleem'' aanvankelijk drie en later acht verklaringen of mogelijke oorzaken worden 

gevondenn (drie ontwerp en vijf ontwikkel). Het aantal oorzaken is moeiteloos uit te 
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breiden.. De zes perspectieven van ons model brengen daarin een procesmatige ordening 

aann om 'onbewuste inhouden' vorm te geven en in de specifieke context verstaanbaar 

maken.. De metafoor (Het Plan, De School, etc.) comprimeert betekenissen en vraagt 

daarmeee om een nadere duiding van het 'lege begrip' binnen de positie van De Taal 

vann Verandering (het principe van de verdichting). De metonymia verwijst naar de 

mogelijkheidd van andere posities in De Taal van Verandering (het principe van de 

verschuiving).. Subtiele contingentie is erop gericht handelingskennis voor de specifieke 

situatiee te creëren. In dit discursief proces krijgt 'geen doelen kunnen stellen' geleidelijk 

dee betekenis van de specifieke context van de afdeling BZ. De Taal van Verandering 

levertt in deze dialoog ook een rijkere analyse op. Er worden vijf alternatieven aan de 

verklaringenn van Admiraal toegevoegd. Alternatieven die Admiraal alle plausibel vindt, 

maarr zelf niet zou kunnen genereren omdat hij te zeer 'gevangen zit' in een ontwerp-

discourss (Foucault, 1972). Door het aanbieden van andere paradigma en aanvullende 

systeemperspectievenn ontstaat een rijker spreken (parole plein). Dat 'de mens geen heer 

enn meester is over zijn woorden' (De Saussure, 1969) blijkt als Admiraal beweert dat de 

accountmanagerss een krachtenveldanalyse zouden moeten leren (De School) waar hij 

zouu kunnen vermoeden dat ervaren accountmanagers waarschijnlijk als geen ander 

wetenn welke spelers in de regio over welke krachten beschikken. Het gegeven 

taalsysteemtaalsysteem (en niet Admiraal) bepaalt echter de inhoud van zijn spreken (en handelen). 

Ookk hier leidt het model tot een rijkere dialoog als Admiraal in de gelegenheid wordt 

gesteldd de probleemstelling te herformuleren en door problematisering van het 

vraagstukk tot interessante (adequatere?), in elk geval rijkere oplossingen te komen (De 

Visie).. Daarmee is Admiraal in een ander 'discours' getreden. 

Overigenss delen wij de mening van veel moderne psychoanalytici (en niet die van 

Lacan)) dat de veranderaar in dit proces van betekenisgeving niet te abstinent, maar 

vakerr actief en ondersteunend dient op te treden. Stringente abstinentie is iatrogeen, 

steltt Berk (2001). Wij delen deze opvatting. Abstinentie (en regressie) kan nuttig zijn in 

situatiess waarin de veranderaar niet congruent kan acteren (door bijvoorbeeld 

weerstand).. In zulke gevallen kan de veranderaar zich beter wel abstinent opstellen en 

dee weerstand laten groeien (Van den Nieuwenhof, 2002). Dat is bijvoorbeeld het geval 

alss de cliëntorganisatie halsstarrig vasthoudt aan de eigen veranderroutine waarop de 

veranderaarr slechts (retorisch) reageert doot te vragen of deze routine in het recente 

verledenn tot successen heeft geleid. 

Omgekeerdd leiden veelvuldige actieve, vaak impliciete ondersteuningen of herkader-

ingenn van de veranderaar tot reeksen kleine correcties in het referentiekader van de 

cliëntorganisatie.. De positie in De Taal van Verandering is intrinsiek verbonden met de 

selectiee van bepaalde werkelijkheidsdefinities en handelingen en daarmee de uitsluiting 

vann andere perspectieven en interventies. Het zijn deze talloze, kleine, haast onmerk-
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baree ingrepen op en verschuivingen van deze posities (en uitwerkingen daarvan) die als 

'correctievee ervaring' worden verstaan (Alexander; 1956). Deze correctieve ervaring 

geldtt zowel voor de veranderaar als voor het cliëntsysteem. Correctieve ervaring kan 

slechtss tot uiting komen in een open, respectvolle en gelijkwaardige communicatie 

(Gergenn & Thatchenkerry, 2001; Voogt, 1995). Door zich open te stellen voor andere 

invalshoeken,, andere benaderingen, andere perspectieven bemerkt men geleidelijk aan 

'autonomer'' of 'vrijer' te zijn geworden, of 'meer inzicht' te hebben, zonder het altijd 

directt te kunnen koppelen aan concrete nieuwe inzichten of concrete momenten (we 

komenn daarop terug). 

7.4.97.4.9 Conclusies en verder 
Bijj  de Provincie Noord-Geveland is ABC gestart vanuit de gunstige conditie dat een 

eigenn vooronderzoek had plaatsgevonden naar het veranderingstraject dat aan de 

vervolgopdrachtt vooraf ging. Dat heeft ertoe geleid dat een aantal uitgangspunten voor 

hett vervolg konden worden geformuleerd om het veranderingstraject effectiever te 

makenn dan het eerste implementatietraject. Globaal kan daarover worden gezegd dat 

culturelee problematiek centraal stond en dat deze niet (louter) met een structuur-

interventiee kan worden afgedaan. Betere beheersing van het primaire proces, vergroten 

vann de motivatie en het zelfsturende vermogen en het adresseren van de cultuur-

veranderingg zijn daarvoor eveneens nodig. 

Geprobeerdd is samen met de cliëntorganisatie te ontdekken dat achter 'eenvoudige 

problemen'' of 'eenvoudige oplossingen' zoals 'doelen stellen' of prioriteiten stellen' 

somss complexe vraagstukken schuilen. Het mag dan vanuit wetenschappelijke optiek 

duidelijkk zijn dat het vergroten van het aantal veranderperspectieven en het 

problematiserenn van details leidt tot een rijkere probleemanalyse. Vanuit een 

cliëntsysteemm geredeneerd is dat niet onmiddellijk het geval. Vaak hanteert men maar 

éénn wereldbeeld, en zit men in extreme gevallen niet te wachten op het 'nodeloos 

compliceren'' van eenvoudige problemen. Dat legt de dure verplichting neer dat 

productievee spanning ook daadwerkelijk productief dient te zijn, in de zin dat het 

resultaatt de inspanning waard is. Zo was de gevraagde inspanning voor Admiraal 

duidelijkk te groot toen ABC een samenvatting gaf van de dynamische samenhang van 

factorenn in de diagnose. Dit type dialoog (type 6) was hier te complex. Hier geldt de 

eenvoudigee regel van Reich: 'vermijd ingewikkelde verklaringen als eenvoudige 

afdoendee zijn.' De navolgende dialoog het vervolgens zien dat eenvoudiger vormen 

vann productieve spanning ook het gewenste resultaat kunnen opleveren. Productief is 

altijdd contextspecifiek en in the eye of the beholder. Het voordeel van het model is dat het 

'problematiseren'' van de positie in De Taal van Verandering van een didactiek kan 

wordenn voorzien, veel systematischer kan worden gedaan en dat patroonherkenning 

mogelijkk is, zoals dat het geval was bij Admiraal. Ook kan de veranderaar door 
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onderscheidd te maken in functies, typen en methoden van dialogen tot een situatie-

specifiekee selectie komen of zich doelen stellen om bepaalde dialoogtypen te bereiken 

enn uitbreiding van het discours mogelijk te maken. Dit laatste kan behulpzaam zijn bij 

hett vergoten van het lerend vermogen van de cliëntorganisatie. Naast weerstand en de 

kwaliteitt van de relatie, is de ervaring van het cliëntsysteem met veranderingen hierop 

vann invloed, zoals we hebben gezien {zie figuur 7.2.2). 

Dezee deels retro- deels prospectieve casus heeft zich gericht op de beschrijving van de 

wijzee waarop het verandermodel is toegepast op het cliëntsysteem. Daarvoor is een 

vergelijkbaarr stappenplan gehanteerd als in de vorige casussen. Het is niet de bedoeling 

datt de klant zich persé moet kunnen uiten in ons veranderingsjargon. Als we spreken 

overr 'De Taal van Verandering', dan doelen we op de positie in het discours bij het 

analyseren,, inrichten en uitvoeren van veranderingsprocessen. Het is de rol van de 

verandermanagerr deze posities al dan niet te expliciteren (of te problematiseren) om 

daarmeee de reikwijdte (en begrenzing) van de gehanteerde perspectieven te verkennen 

enn mogelijkheden te onderzoeken naar verbreding van het discours. Dat is slechts zeer 

tenn dele een kwestie van 'doceren' en veel vaker een kwestie van demonstreren 

(communicatieff  handelen in een andere positie) en de 'corrigerende ervaringen' die 

daarmeee samengaan. De veranderaar kiest in dit proces van deconstructie veelal een 

handelendd of 'performatief perspectief in de specifieke context (Habermas, 1981). Dat 

iss —ons inziens- ook wat Socrates bedoelt met phronèsis als hij zich afvraagt 'wat een 

wijss man in deze situatie zou doen (Kessels, 1999, curs. rvdn). Het is de vraag 'wat 

werkt'' (Chia, 1996) nadat de situatie is geproblematiseerd. We hanteerden in deze case 

bijvoorbeeldd het performatieve perspectief als 'prioriteiten stellen' door het 

ontwikkelingsparadigmaa wordt geproblematiseerd om een aantal nieuwe inzichten te 

genereren;; als interventies worden getoetst op hun haalbaarheid, draagvlak, timing, 

impact,, schaal, urgentie, noodzaak of andere veranderkundige criteria; als grof 

contingentee regels worden geproblematiseerd voor het situatiespecifieke geval. 

Bijj  de start van de kick-ofFis er voor gekozen de achtergronden van het verandermodel 

theoretischh toe te lichten en is het model toegepast op de eigen veranderhistorie. 

Daarnaa is nog maar zeer weinig gewerkt met algemene wetmatigheden en is vooral het 

'perceptuele'' en 'performatieve perspectief gekozen. De projectleiders van BZ zijn 

gevraagdd de interventies vanuit integraal perspectief in hun specifiek context te 

beschouwen.. We hebben (een deel van) dit proces beschreven voor het project 

Accountmanagement.. We hebben hen gevraagd wat een 'goed accountmanager' is, dit 

begripp geproblematiseerd door het in verschillende dimensies uiteen te rafelen en de 

uitzonderingenn uitgewerkt om veranderingsopties door hen zelf vorm te laten geven (in 

dee vorm van verbetervoorstellen). Een beschrijving van alle projecten van het verander-

ingstrajectt van PNG en hun onderlinge wisselwerking zou dit bestek ver te boven gaan. 
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Inn de analyse van de dialoog met Admiraal hebben we laten zien hoe een socratisch 

dialoogg functioneert, wat de dynamiek in de probleemstructuur is, hoe de complexi-

teitstheoriee kan worden toegepast en hoe het eindeloos verglijden van het betekende 

(hett probleem) productiefin de dialoog kan worden aangewend. 

Hett model is retrospectief toegepast op de historie van BZ, bij de analyse van de 

gehanteerdee veranderstrategie en bij het genereren van aanbevelingen in het onderzoek 

naarr de effectiviteit van het veranderingsproces. Het model is prospectief toegepast bij 

dee diagnose van de 'eindsprint' van het veranderingstraject van BZ, de beoordeling van 

dee interventies en veranderstrategie en (ter illustratie) bij de implementatie van account-

managementt bij de afdeling BZ. Daarmee is het model op verschillende fasen van het 

veranderingsprocess toegepast en het Droste-effect aangegeven waarin een soortgelijke 

analysee plaatsvindt binnen een figuur van eendere analyses. Bij de vormgeving van 

interventiess (ie de werkconferentie) hebben we bijvoorbeeld laten zien hoe de 

uitgangspuntenn van het veranderproces congruent kunnen worden vertaald naar een 

programmaa voor accountmanagers, waarmee de tekorten van het eerdere 

verandertrajectt (motivatie, zelfsturend vermogen, concrete aangrijpingspunten voor 

beheersbaarheid)) worden opgenomen in de (meta-)doelen en werkwijze van de werk-

conferentie. . 

Zoalss elke casus heeft ook deze casus zijn 'nadelen'. Bij PNG is sprake van een — 

weliswaarr incremented ontwikkeld- maar van tevoren opgezet design. In zeer 

complexee en ambigue gevallen is daarvan geen sprake, maar ontstaat het design 

werkenderwijs.. Guba en Lincoln (1989) noemen dit een emergent design. Afgezet tegen 

dee technocratische veranderplannen waartoe de planned change opvatting in het verleden 

inn sommige gevallen heeft geleid, kan de PNG casus als een tussenvorm, als een 

incrementeell  design worden beschouwd. In de volgende casus willen we aandacht 

bestedenn aan een emergent design. Tevens zullen we ingaan op de rol van metadoelen 

inn het veranderingsproces en zullen we de meer complexere vormen van dialoog 

toepassenn en beschrijven. Met name zullen we aandacht besteden aan de complexe 

dynamischee dialoog (type 6) en de dialoog met het lege veld (type 7). 

7.55 Case 5: Directie WBR van Gemeente Walschoten 
Hett veranderingsplan bij de directie WBR bij de Gemeente Walschoten kan ten dele 

wordenn gekenschetst als een emergent design (Guba & Lincoln, 1989). Medio 2000 zijn 

tweee directies samengevoegd tot een nieuwe directie WBR. WBR kent vijf 

beleidsafdelingenn en één Bedrijfsbureau. De initiële vraag van de directie luidt: 'help 

onss met de integratie'. De gemeente Walschoten wil niet herkend worden in de case-

beschrijving.. We zullen derhalve geen aandacht besteden aan beleidsinhoud en ons 

beperkenn tot de veranderkundige lijnen. 
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Inn deze case komt de hele adviescyclus aan bod van diagnose tot en met de evaluatie en 

vervolg.. Het eerste plan van aanpak voor WBR (maart 2001) is tot stand gekomen op 

basiss van een schriftelijke briefing en enkele intake-gesprekken. In de loop der tijd 

wordtt echter duidelijk dat substantieel andere vraagstukken spelen dan de 'integratie' 

waarvoorr ABC was ingehuurd. Het plan van aanpak kent daarmee een fase van 

formulerenn en herfomuleren waar geruime tijd overheen gaat. Vervolgens komen de 

mechanismenn in het veranderingsproces geleidelijk aan op gang. Een belangrijk 

momentt is een strategische sessie in 'Hotel den Hoet'. Kort daarna wordt de verander-

organisatiee opgezet en start het M T met teambuilding-sessies. Vanaf januari 2002 kan 

perr afdeling een open, intentioneel veranderproces worden toegepast. 

Inn de retrospectieve beschrijving van het veranderingsproces bij WBR worden geen 

kortee vignetten met dialogen meer opgenomen. Dit type dialogen is in de vorige cases 

voldoendee aan de orde geweest. Wel tonen we in de marge de posities van 

betrokkenenn gedurende het veranderingsproces in De Taal van Verandering. In de be-

schrijvingg zullen we soms sprongen en selecties maken, omdat een consequente be-

schrijvingg 'van binnenuit' zoals wij beogen te veel tekst in beslag neemt. Verder zullen 

wee het concept 'metadoel' introduceren. Dat zijn doelen die ontstaan uit observaties 

vann het (proces-)verloop van de verandering en die in het veranderproces worden 

geïntegreerd.. Aan het einde van deze case voeren we een uitgebreide complexe dyna-

mische,, socratische dialoog met de betrokken managers van één van de afdelingen. 

Voorr het formuleren van aanbevelingen zal het model prospectief worden toegepast 

(ziee tabel 7.1.1). 

7.5.17.5.1 Aanleiding 
Enkelee maanden na de totstandkoming van de nieuwe Directie WBR, is ABC 

verzochtt WBR te ondersteunen bij het integratieproces. Doel: het verbeteren van de 

internee samenhang en onderlinge samenwerking tussen de nieuwe afdelingen tegen het 

lichtt van de oude directieculturen (leeg begrip). Daarvoor waren reeds enkele werk-

groepenn in het leven geroepen waaraan ABC procesmatige ondersteuning diende te 

verlenen. . 

7.5.27.5.2 Plan van aanpak: eerste fase 
Inn het voorstel van maart 2001 geeft ABC aan als eerste stap een probleeminventarisatie 

enn haalbaarheidsanalyse te willen uitvoeren, gevolgd door een strategische sessie voor 

hett vaststellen van de globale veranderdoelen (OIS). ABC overweegt in deze fase 

hoofdzakelijkk een ontwerpaanpak vanwege de schaal van verandering (circa 130 fte) en 

dee stroperige ambtelijke 'inspraakcultuur' van WBR die niet altijd even 'op tempo' en 

evenn resultaatgericht is (zie: Otto, 2000). ABC stelt voor de verantwoordelijkheid n n 
o o 
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voorr de sturing van het veranderingsproces bij het M T van WBR te leggen. 

TussentijdseTussentijdse knelpunten 
Hett plan van aanpak was grotendeels gebaseerd op een schriftelijke briefing en enkele 

intakegesprekken.. Tussentijdse observaties in de uitvoering leveren echter belangrijke 

aanvullendee informatie op. Zo is de productiviteit van de werkgroepen niet erg hoog 

enn na lezing van documenten komen andere knelpunten nadrukkelijk naar boven. Op 

basiss hiervan trekt ABC de conclusie dat het veranderproces niet zozeer op 'integratie' 

(leegg begrip) gericht dient te zijn, maar op een breder geformuleerde organisatie-

ontwikkelingsdoelstellingg (leeg begrip). WBR gaat hiermee akkoord en stelt voor dat 

ABCC een nadere diagnose stelt. Er worden circa 10 gesprekken van 1,5 uur met mede-

werkerss gevoerd, dossiers bestudeerd en observaties gepleegd van bijeenkomsten, sfeer 

opp de wandelgangen en dergelijke. In een presentatie aan de het M T van W BR eind 

junii  wordt het volgende beeld geschetst: 

-- Uitgangspunten en rol opdrachtgever 
Dee verandering dient efficiënt en effectief te zijn De afweging tussen top down en bottom-up 
interventiess dient gemaakt te worden op praktische overwegingen: geen inspraak omwille 
vann de inspraak (02C). Het MT zal exploratief moeten zijn: durven en motiveren (02C). 

-- Probleemdefinitie 
Alss problemen worden genoemd: onduidelijk doorlooptijd en moeilijke overdraagbaarheid 
vann dossiers, waan van de dag, onevenredig verdeelde werkdruk, slechte planning en 
beheersingg van de werkprocessen, te veel specialisten en te weinig generalisten (lege 
begrippen). . 

-- Genoemde oorzaken 
Alss oorzaken voor bovenstaande problemen wordt gezegd dat de reorganisatie moeizaam is 
verlopenn (leeg begrip). Het MT kan meer als eenheid optreden (020) en de leiding meer 
leidingg geven (leeg begrip). Daarnaast speelt de organisatiecultuur WBR parten: een sterke 
dossiercultuur,, hoge autonomie, weinig resultaatgericht attitude en een aantal medewerkers 
presteertt onvoldoende (02C). Verder wordt nauwelijks tijd gemaakt voor 
beleidsontwikkeling. . 

-- Voorlopige oplossingen 
Watt betreft de werkprocessen worden als oplossingen genoemd: betere Planning en Control 
(OIO),, efficiëntere overlegstructuur (OIO, 020), invoering van projectmatig werken 
(OIO,, OIC, 02C), ontwikkelen van de leiding (OIO, 02C), portfolioanalyse en 
meerjarenbeleidd (OIS). 
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Naa deze presentatie volgt een korte discussie met het M T met enkele vragen om 

verduidelijking,, waarna het plan van aanpak wordt goedgekeurd. Een uitgebreide 

dialoogg vindt niet plaats. 

Intermezzo Intermezzo 

Mett het cliëntsysteem is een eenvoudige dynamische analyse gemaakt (type 5). Deze 

startt met een zo feitelijk mogelijk weergave van probleemmanifestaties (Homan, 2001). 

Vervolgenss worden symptomen toegeschreven aan bepaalde oorzaken, die op hun 

beurtt weer verband houden met andere oorzaken. Hiermee komt het verglijdend 

karakterr van probleemtyperingen aan bod. Ten tweede kan worden geconstateerd dat 

hett toekennen van samenhang tussen diverse probleemelementen door het cliëntsysteem 

opp subjectieve gronden gebeurt, waardoor percepties, waarden, cultuur e.d. een rol 

spelen.. Indien het cliëntsysteem de verandering op bepaalde wijze percipieert of een 

specifiekk reactiepatroon op het veranderingsproces ontstaat dat het veranderingsproces 

beinvloedt,, kan de veranderaar op grond daarvan een metadoel voor het veranderings-

process formuleren. Van een metadoel was bijvoorbeeld sprake in de vorige case waar 

dee afhankelijkheid van de AM-ers als patroon naar voren trad. Het metadoel blijf t soms 

buitenn de dialoog met de cliëntorganisatie, maar vormt dan wel een object voor 

'correctievee ervaring' (zoals in case 4). 

BijgesteldBijgesteld Plan van aanpak 

Opp grond van de bevindingen en de presentatie wordt in juni 2001 een bijgestelde plan 

vann aanpak vastgesteld. Daarin wordt gekozen voor een open-einde aanpak met globaal 

dee volgende aandachtpunten: 

Fasee 1: Aanpak afdelingsproblematiek: beheersing, personeel, beleid, planning & 

controll  (OIO, 0 2 C, O IS, OIO) 

Fasee 2: Aanpak managementvaardigheden (02C), capaciteitsplanning (OIS), 

PMWW (OIO), effectief overleg ( 0 2 0) 

Fasee 3: Ontwikkelen procesvaardigheden (01/2C), flexibilisering en mobiliteit 

(leegg begrip) 

Fasee 4: Optimaliseren sturing (werkoverleg (02C), coaching (02C), 

Functioneringsgesprekkenn (02C)) en kennismanagement (leeg begrip) 

Beslotenn wordt te starten met teambuilding van het M T ( 0 2 0) en een strategische 

sessiee ten behoeve van strategische beleidsvernieuwing (OIS) om de rol en positie van 

hett management in dit traject te verhelderen. 
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Metadoel:Metadoel: what you see is what you get 
Inmiddelss heeft het verandering inmiddels een eigen 'vorm' aangenomen die typerend 

iss voor deze organisatie. Het heeft bijvoorbeeld geruime tijd (enige maanden!) geduurd 

voordatt het vraagstuk voldoende helder werd en de diagnose door de belangrijkste 

spelerss werd onderschreven. Naast plausibele gronden, kan dit verloop van het 

diagnoseprocess ook als typerend, en dus als metadoel voor dit vraagstuk in deze 

organisatiee worden aangemerkt. Hetzelfde geldt voor de vraag waarom reeds 

sluimerendee probleemdefinities en oplossingsroutes niet door de organisatie zelf zijn 

geïmplementeerd.. Wat let hen de implementatie zelf ter hand te nemen? Wat zijn de 

verklarendee factoren? Men zegt de verandering snel en effectief te willen doorvoeren. 

Waardoorr is men daar zelf niet in geslaagd? Van belang is op te merken dat het in al 

dezee gevallen gaat om observaties, niet om feiten, maar om vragen, interpretaties en 

hypothesenn van de veranderaar die in de loop van het veranderingsproces verder 

onderzochtt dienen te worden (Van den Nieuwenhof, 2002). Het metadoel betreft dus 

dee integratie van het onderliggende reactiepatroon in het veranderingsproces. 

Veranderingsstrategieënn (en interventies) dienen niet alleen congruent te zijn met het 

(expliciete)) veranderdoel, maar ook met (vaak impliciete) metadoelen. 

7.5.37.5.3 Tweede fase: contouren van het organisatieontwikkelingsproces 
Inn de tweede fase worden de contouren van het organisatieontwikkelingsproces 

geleidelijkk aan helderder. Er wordt een strategiesessie belegd, gestart met teambuilding 

vann het M T en de veranderorganisatie wordt ingericht. 

StrategischeStrategische sessie: planning en diagnose 
Eindd juni 2002 houdt het uitgebreide M T een strategiedag in Hotel den Hoet. Op het 

programmaa staan de missietekst van de directie, het uitvoeren van een strategische 

langeree termijn verkenning en de vertaling van de speerpunten naar de verschillende 

afdelingsplannen.. De strategische verkenning levert een verkenning op van kansen en 

bedreigingenn en sterktes en zwaktes van de directie WBR voor de periode van 5 jaar. 

Ui tt de confrontatiematrix komen twee directiespeerpunten naar voren. Vervolgens 

werkenn alle afdelingen deze speerpunten uit naar hun afdeling, in termen van concrete 

doelenn voor 2002, te ondernemen acties en kritische succesfactoren voor de implemen-

tatie.. Op deze manier is het onderwerp 'integratie' beleidsinhoudelijk geadresseerd en 

wordtt tevens gewerkt aan de beleidsvernieuwing. De verkenning wordt als 

'intrigerend'' ervaren. De concretisering naar het afdelingsniveau laat helder zien welke 

onderwerpenn nadere aandacht en uitwerking behoeven. 

o o 
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WhatWhat you see is what what you get: terugkoppeling 

Inn de rapportage over de strategiedag meldt ABC: 'Tijdens de uitvoering van de 

strategischee verkenning is het analytisch niveau van de deelnemers opvallend. (...) Het 

concretiserenn van doelen en aangeven van gerichte activiteiten, is echter een punt dat 

naderee aandacht vraagt. Globaal kan dit worden gevat onder het verbeteren van het 

organiserendd vermogen van de directie.' 

Dee hypothesen van de voorafgaande maanden vallen steeds meer op hun plaats. Vol-

genss ABC kan de leiding de benodigde inspanningen en opbrengsten onvoldoende 

concreett definiëren (02C). Projectmatig werken ( 0 2 0) en planning worden hiervoor 

inn de rapportage als concrete ondersteuningen genoemd (OIO). Verder wordt de 

zwakkee rol van het Bedrijfsbureau in de organisatie duidelijk en wil men, eerder dan 

gepland,, starten met een aantal teambuilding-bij eenkomsten (020 ). 

FormalisatieFormalisatie veranderplan WBR 

Tijdenss een M T van begin juli besluit men definitief de integratiedoelstelling te 

verlaten.. Men stelt zich als vernieuwd doel het functioneren van de directie te verbe-

terenn door middel van 'organisatie-ontwikkeling'. Afgesproken wordt dat de imple-

mentatiee via de afdelingen verloopt. De veranderorganisatie wordt opgezet. 

OpzetOpzet van de veranderorganisatie 

Dee veranderorganisatie bestaat uit een klankbord- en stuurgroep. De klankbordgroep 

komtt tamelijk laat (medio november) voor de eerste keer bijeen. In de klankbordgroep 

zijnn leden van alle afdelingen vertegenwoordigd, de directeur "WBR (als voorzitter) en 

ABC.. In een aantal opzichten functioneert de klankbord als een weerspiegeling van de 

WBR-cultuurr waarin 'iedereen vrijblijvend over alles kan meepraten' (02C). 

Nietteminn geeft de klankbord op sommige momenten goed (en kritisch) weer hoe 

binnenn WBR over het verandertraject wordt gedacht. 

Inn de stuurgroep nemen zitting, de directeur en twee plaatsvervangende directeuren, 

hett hoofd bedrijfsbureau en ABC. De stuurgroep wordt eind juli ingesteld en komt 

circaa één keer per maand bijeen. In de eerste fase van het veranderingstraject staat de 

operationelee sturing van de punten van de strategiesessie centraal. Het blijkt echter lastig 

omm heldere besluitvorming te verkrijgen over de actiepunten en adequaat te sturen. 

Niett zelden blijken onduidelijke afspraken te zijn gemaakt of dreigen afspraken van de 

agendaa te vallen. Gezien de relatief slechte follow-up van de acties tracht ABC de rol van 

duvelstoejagerr manhaftig vol te houden, maar dit lukt slechts ten dele (02C). Op 

verzoekk van ABC wordt na enkele maanden de stuurgroep opgeheven en de 

verantwoordelijkheidd bij de directeur gelegd. Doel is eenduidige en heldere sturing 

doorr het introduceren van een éénkoppige leiding. Dat is de gedachte. Dit blijkt echter 
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tevergeefs.. De gesprekken hebben een eenzijdig informerend karakter (richting 

directeur).. De relatie is prettig maar 'formeer. Er is geen gevoel van samen een klus 

doen.. Het sponsorship verschuift daarmee van de directeur van WBR naar de 

verantwoordelijkee afdelingshoofden. Na later blijkt heeft de directeur in deze periode 

elderss een betrekking aanvaard. 

Intermezzo Intermezzo 
Gaandewegg wordt duidelijk(er) waarom de organisatie niet in staat is om een adequate 

analysee zelfstandig te implementeren. Er vormt zich een patroon. Een deel kan worden 

toegeschrevenn aan de verspreiding van macht in dit type beleidsorganisaties waar 

besluitvormingg tamelijk open, onduidelijk en weinig gereguleerd is (Stacey, 1996). Een 

anderr deel kan worden toegedicht aan de analytische routine van beleidsmakers, die 

zichh gesteld zien voor complexe problemen met trage en diffuse terugkoppelings-

mechanismenn waarin men nauwelijks ervaring opdoet met korte termijn sturing en 

handelendd vermogen. Dit geldt zowel voor medewerkers als voor leidinggevenden 

(02).. Het voortdurend zoeken naar 'samenhang' en het 'grote geheel', de 'strategische' 

discussiess in de stuurgroep en klankbordgroep en de 'afwezige houding' en gebrekkige 

actiegerichtheidd van de directeur, passen in dit patroon. Ook hier gaat het nog steeds 

omm impressies en hypotheses. De consequentie is echter dat in het veranderingsproces 

(gebrekk aan) helderheid en sturing een belangrijke rol zullen spelen. Dit kan als 

metadoell  worden geformuleerd. 

Teambuilding Teambuilding 

ABCC besluit hierop te interveniëren door de teambuilding een indringend karakter te 

gevenn en een stringente procesfocus toe te passen (02C). De teamleden worden 

uitgenodigdd volledige openheid naar elkaar te betrachten. De werkwijze die wordt 

gehanteerdd is die van de 'focale dialoog'. Dialoog wil hier zeggen: open staan, afpellen, 

verdiepen,, betekenis geven. Focaal wil zeggen: op zoek naar thema's, rode draden, 

centralee issues, patronen (Berk, 2001; Crits-Christoph, 1991). Als mogelijke issues voor 

hett M T waren genoemd: besluitvorming, vergadergedrag, directie- versus afdelings-

belang,, openheid van informatie, onderling vertrouwen. 

Opvallendd is het 'rationele' karakter van de dialogen. Voor moeilijke onderwerpen 

wordenn vooral 'verklaringen' of 'oplossingen' gezocht, zonder de plek der moeite te 

betredenn door bijvoorbeeld bij zichzelf het probleem proberen te herkennen en te 

verkennenn wat de (on-) gewenste consequenties van deze onderwerpen zijn voor 

zichzelff  of anderen (Isaacs, 1999). De weerstand is beschaafd, maar hoog. ABC geeft 

aann dat deze intellectualiserende houding niet bijdraagt aan teambuilding en ook slechts 

matigee inhoudelijke oplossingen genereert. Er wordt volop geredeneerd, uitgelegd, 
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verklaard,, in samenhang gebracht. Complexiteit tussen betrokkenen wordt weg-

geredeneerdd en dus vormt zich geen relatie. Een aantal hoofden poogt zich kwetsbaar 

opp te stellen en openheid te vergroten. Zij krijgen weinig respons. De hiërarchische rol 

vann de directeur hjkt openheid in de weg te staan. 

Naa twee sessies wordt de exploratieve dialogische werkwijze vervangen door een MT -

achtigee agenda. De traagheid en stroperigheid die inherent is aan (de start van) de 

dialoogg is daar wellicht debet aan. Ook was een aantal hoofden reeds 'afgehaakt' omdat 

kwetsbaarr opstellen niet werd beloond en in sommige gevallen zelf als bedreigend werd 

ervaren.. Opmerkingen hierover werden in de wandelgangen gemaakt, maar niet op de 

agendaa gezet. Daarna is de agenda en gevolgde werkwijze sluipenderwijs veranderd. 

Onderwerpenn die aan bod kwamen hadden een veiliger en meer zakelijk karakter zoals 

dee implementatie van kerncompetenties, meerjarencapaciteitsplanning. Op zich zijn de 

onderwerpenn zinvol, maar door de gehanteerde werkwijze konden geen substantiële 

resultatenn worden verwacht op het terrein van teambuilding. Met de komst van een 

nieuww afdelingshoofd werd in een 'bijpraatrondje' expliciet gemaakt dat deze omslag 

hadd plaatsgevonden en dat dit zeker niet naar tevredenheid van iedereen was. Er 

ontstondd weer ruimte voor complexiteit. Dit heeft geresulteerd in een intensieve en 

vruchtbare,, laatste bijeenkomst. 

Communicatie Communicatie 

Inn september verschijnt het eerste voortgangsbericht over het verandertraject aan de 

organisatie.. Het wordt 'overwegend positief ontvangen. Een tweede bericht verschijnt 

pass enkele maanden later. Ondanks aandringen van de klankbordgroep wordt over het 

verandertrajectt niet vaker gecommuniceerd. De directeur, verantwoordelijk voor de 

communicatie,, geeft geen opvolging aan deze verzoeken. 

Samenvatting Samenvatting 

Dee stroperigheid van en gebrek aan steun voor het veranderingsproces wordt in de 

tweedee fase volstrekt duidelijk. Dat kan tevens als verklaring dienen voor de vraag 

waaromm de organisatie de verandering niet zelf implementeert. Men beschikt over 

voldoendee analytische, maar onvoldoende organiserende capaciteiten (leeg begrip) om 

dee implementatie effectief ter hand te nemen. Gebrek aan urgentie, de (vervreemde) 

ambtelijkee cultuur (Otto, 2000) en onvoldoende capaciteiten lijken de belangrijkste 

oorzakenn te zijn (leeg begrip). Het doorbreken van deze doelloosheid en stroperigheid 

(metadoel)) wordt daarmee tot een belangrijk, zo niet cruciaal aspect van het verander-

ingsproces.. Verkleining van de schaal van verandering en ontwerpmaatregelen als 

helderee keuzes, planning & control en PMW kunnen mogelijk als hefboom worden 

gebruikt. . 
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7.5.47.5.4 Derde fase: betrokkenheid afdelingen 
Hett sponsorschip wordt verlegd van de directeur naar de afdelingshoofden. Daarmee 

wordtt tevens de schaal verkleind, wat het proces ten goede kan komen. Focus 

(beperking)) en een contextspecifieke contextspecifieke combinatie van ontwerp- en 

ontwikkelingsmaatregelenn zou de verandering een nieuwe impuls moeten geven. We 

zullenn de implementatie per afdeling aan de orde laten komen. Hoewel de afdelingen 

grotendeelss dezelfde veranderdoelen kennen, is de veranderdynamiek per afdeling zeer 

verschillend.. De werkwijze is dat elke afdeling voor 2002 een veranderplan optselt 

{planned{planned change). 

7.5.57.5.5 Afdeling KS: een aanzet tot strategische planning 
Bijj  KS is het belangrijkste doel van het verandertraject het beheersbaar krijgen van de 

hogee werkdruk. Daarnaast wil het nieuwe afdelingshoofd meer externe oriëntatie 

aanbrengen.. In juli en september 2001 is hiertoe tijdens een werkconferentie een 

prioriteringg aangebracht van de werkzaamheden voor het Werkplan 2002. In deze 

analysee is aangegeven wat volgens de medewerkers tot de kernactiviteit van KS behoort 

enn wat eventueel door anderen gedaan zou kunnen worden of 

helemaall  niet uitgevoerd zou moeten worden (02S). 

Ui tt een analyse van de capaciteitsplanningen van voorafgaande jaren blijkt dat 

Dee daadwerkelijk bestede capaciteit de planning gemiddeld met 40% overschrijdt. De 

afdelingg krijgt tijdens de werkconferentie in september de opdracht een fictieve bezui-

nigingg van 20% door te voeren. Men blijkt echter moeite te hebben met keuzes maken 

(02C)) en maatregelen te treffen om de werkdruk te verminderen (type 5). Ook blijkt 

datt het ambitieniveau van de afdeling hoog is en veel extra werk gaat zitten in evalua-

tiess en nazorg van beleidstrajecten. ABC doet de aanbeveling de capaciteitsdiscussie 

regelmatigg (per kwartaal) te agenderen (OIS), daarin keuzes te maken en eventueel 

gecalculeerdee risico's nemen (type 4). 

Eindd september worden door ABC in samenspraak met het afdelingshoofd twee voor-

stellenn voor het vervolgtraject neergelegd. Dit betreft de verdere vormgeving van de 

nieuwee wijze van aansturing (door themaoverleg) en het ontwikkelen van kennis-

managementt voor de afdeling. Aan beide onderwerpen wordt geen opvolging geven. 

PlanmatigPlanmatig werken 
Inn december introduceert het afdelingshoofd een '10 punten plan' om te komen tot een 

projectmatigee aanpak van beleidsproducten (OIS). Het begrip 'projectmatig werken' is 

echterr sterk aversief geladen (02C) en wordt vervangen door een 'plan' waarin per 

beleidsproductt antwoord wordt gegeven op 10 essentiële vragen. Deze exercitie maakt 

hett tevens mogelijk te beoordelen welke producten later projectmatig dienen te 

wordenn uitgewerkt. Als tijdens een bijeenkomst eind januari wordt geïnventariseerd 
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welkee opvattingen bestaan over (nu) 'planmatig werken' (02S) roept dit opnieuw 

sterkee weerstand op (02C). 'Planmatig werken is geen panacee' is de mening. Er moet 

ookk voldoende tijd beschikbaar zijn en voldoende capaciteit' (OIO). Verbanden met 

eerderee planningssessies en het gebrek aan keuzes worden niet gelegd (type 7). De 

twijfell  slaat bij ABC toe. Wat is er aan de hand? De attitude is niet coöperatief. Heeft 

dee afdeling wel voldoende ambitie om te veranderen? Is er wel voldoende vertrouwen 

inn ABC? Is de hoge werkdruk wel voldoende prikkel? (dialoog type 7). 

( ) ) 
< ) ) 

o o 

'Samenhang'Samenhang zoek' 
Uitt een gesprek en petite comité wordt duidelijk dat men 'toelichting' wil van de direc-

teurr over het veranderingstraject (die dit vervolgens doet). Daarnaast wil men van ABC 

zichtt op de samenhang tussen diverse onderdelen in het veranderingstraject. Door ABC 

wordtt een 'overzichtsplaatje' geschetst waarmee men instemt. Hoewel men aangeeft 

voldoendee vertrouwen te hebben in ABC, wordt niet duidelijk waarom de voorstellen 

niett aanslaan. De twijfel wordt niet gedeeld. Voor ABC blijf t de afdeling te veel 'buiten 

bereik'' en is onvoldoende duidelijk wat de bijdrage van ABC dient te zijn aan de 

doelstelhng(en)) van de afdeling. Op grond van deze twijfels besluit ABC minder te 

interveniërenn en het proces meer te observeren. De spanning wordt niet productief 

gemaakt. . 

Inn februari wordt een bijeenkomst belegd om de doelen van het 'planmatig werken' 

gezamenlijkk te verkennen en de koppeling met de beleidsproducten van KS te leggen. 

Terugkijkendd naar het vorige afdelingsoverleg is de constatering dat er weinig van de 

discussiee is 'blijven hangen' (wat vreemd is gezien de geladen atmosfeer). Bijeen-

komstenn 'van deze soort' waarin de focus ligt op het 'proces', staan 'te ver van de 

inhoudd van alledag' wordt geconstateerd. Dat het hier om rationalisaties gaat blijkt als 

menn desgevraagd de veranderdoelen voor de afdeling formuleert: betere planning, 

beheersingg werkdruk, PMW, agendering in het MT, verbeteren intern overleg, 

begrotingsvoorbereiding,, meerjarenplanning, uitwisseling van kennis over processen, 

bereikenn van synergie (vooral Ol ). De meeste onderwerpen zijn daarvoor aan 

dee orde geweest en werden toen niet geaccepteerd. 
(' ' 
( ( 

o o EenEen sturingsvraagstuk 
Inn de rapportage naar KS constateert ABC dat het 10 puntenplan te eenzijdig is gericht 

opp de planning van werkzaamheden (OIS). Planning heeft bij KS een 'virtueel 

karakter'.. Volgens ABC kan de afdeling meer effect sorteren (en de werkdruk 

verminderen)) door duidelijke keuzes te maken (aanbrengen van focus) en door sturing 

opp de input, throughput en output (OIO, productieve spanning: type 4). Over de cultuur 

wordtt gezegd dat de betrokkenheid bij discussies groot is (iedereen praat mee), maar 
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onvoldoendee naar elkaar wordt geluisterd en veel langs elkaar heen gepraat. Men voelt 

weinigg noodzaak om tot actie te komen, praten lijk t soms het enige doel (productieve 

spanning;; type 7). 

Eindd februari wordt een Veranderplan KS 2002 opgesteld. In maart leveren de mede-

werkerss hun werkplannen in. In april wordt een sessie gehouden waarin 'sturing' en het 

'beleidskader'' op de agenda staan. Bij sturing geldt de vraag wat voor KS de kritische 

variabelenn zijn waarop projecten moeten worden gestuurd (OIO). Er wordt een lijst 

opgesteldd van dergelijke variabelen. In de discussie worden vervolgens veel verkla-

ringenringen gegeven 'waarom' projecten uitlopen. ABC noteert voor zichzelf in de kantlijn 

'KSS maakt planningen om te voldoen aan de formele vraag' (type 1). 'Wil men 

eigenlijkk wel sturing? Wat zijn voor KS de baten, wat de lasten?' (dialoog type 7) 

Vervolgenss wordt door het afdelingshoofd de samenhang in het beleidskader gepresen-

teerdd De discussie verloopt chaotisch. Aan een aanpassing van het 'beleidskader' komt 

menn wegens tijdgebrek (!) niet toe (02C). 

Intermezzo:Intermezzo: what you see 

Geleidelijkk aan wordt duidelijk dat de cultuur van KS een belangrijke belemmering 

vormtt voor het veranderingsproces. Discussies verlopen ongestructureerd en worden 

weinigg resultaatgericht gevoerd. Probleemanalyses leiden zelden tot besluitvorming 

maarr legitimeren daarentegen uitstel van keuzes. Een reflectieve dialoog (en inzicht in 

dee eigen gedragspatronen) vindt niet plaats als gevolg van weerstand. Gebrek aan 

leidingg versterkt het geheel (dynamische analyse type 5). Normaal gesproken zou men 

dezee observaties als metadoel in het veranderingsproces opnemen, echter bij KS is ABC 

niett gelegitimeerd op deze processen te interveniëren. Ook de vertrouwensvraag door 

ABCC leidt niet tot openheid van zaken. Congruentie is niet mogelijk. In het voort-

gangsverslagg over de periode mei-juni maakt ABC melding dat 'het contact tussen 

afdelingshoofdd en ABC sterk is verminderd. Mogelijk als gevolg van drukte en 

tijdgebrek.' tijdgebrek.' 

TerugTerug naar de toekomst 

Dee laatste werkconferentie in het najaar van 2002 heeft opnieuw tot doel tot input 

voorr het WBR Werkplan 2003 te komen. Door politieke verschuivingen en zorglijke 

economischee ontwikkelingen in Nederland is een aanzienlijke bezuinigingstaak voor de 

afdelingenn ingesteld. De indruk van ABC is dat het afdelingshoofd is gegroeid in zijn 

roll  (van hoofd) wat onder meer tot uitdrukking komt in het doorvragen naar bezui-

nigingsoptiess en het doen van concrete voorstellen daar waar de afdeling aarzelt om 

stappenn verder te gaan. In zekere zin zijn we hiermee terug bij de start van het traject, 

waarinn de kernvraag centraal stond: wat doen we als afdeling niet, wat doen we wel? 
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Daarmeee lijk t destijds wel de juiste ingang voor het verandertraject te zijn gekozen, 

maarr dat heeft zich niet mogen vertalen in een effectieve gezamenlijke aanpak. 

EvaluatieEvaluatie en conclusies 
Hett programma is niet met de medewerkers geëvalueerd. Observaties van ABC zijn dat 

hoewell  het programma interactief tot stand is gekomen, het moeilijk is gebleken een 

rodee draad te vinden die aan de verwachtingen van de medewerkers voldeed. Dat heeft 

geresulteerdd in een tastende werkwijze waarin diverse onderwerpen zijn aangedragen, 

maarr niet zijn opgepakt. Wat als rode draad heeft gespeeld, is de capaciteitsinzet van de 

afdelingg en een beheerste manier van werken. De afdeling lijk t sterk onderbezet te zijn. 

Maarr vreemd genoeg blijven adequate maatregelen om de hoge werkdruk te bestrijden 

enn te beheersen uit. In het verandertraject heeft ABC getracht KS keuzes te laten 

makenn door een strategische analyse van de totale werklast. Deze interventies zijn niet 

gelukt.. Veronderstelde oorzaken zijn de sterk inhoudelijke en weinig doelgerichte 

oriëntatiee van de medewerkers, alsmede de zwakke rol van het afdelingshoofd in de 

eerstee fase. ABC lijk t onvoldoende vertrouwen te genieten. Het model genereert 

perspectievenn die kunnen worden gebruikt voor het diagnosticeren van veranderings-

processenn door de verschillende posities binnen De Taal van Verandering zichtbaar te 

maken.. Daardoor kunnen verschillende typen dialoog worden gevoerd die, door de 

productievee spanning die wordt opgewekt, deelnemers in staat stellen tot een rijkere 

benaderingg te komen. Wanneer een dialoog niet mogelijk is, acties niet worden 

opgevolgd,, de veranderaar geen vertrouwen geniet, de sponsor niet tot maatregelen 

overgaat,, de complexiteit niet wordt geproblematiseerd, is er sprake van een ernstige 

belemmeringg in het vormgeven van dynamische complexe verandering. Dit laatste was 

bijj  KS het geval. 

7.5.67.5.6 Afdeling FB: een matrixstructuurbenadering 
Opp het moment dat ABC de samenwerking met FB start, medio november, was men 

doendee een 'doelenboom' af te ronden. Het streven van de doelenboom was de 

samenhangg in het beleid zichtbaar te maken en samenwerking te bevorderen. De 

afdelingg worstelt met het vormgeven van de 'samenwerking' (leeg begrip) en met de 

'positioneringg naar externe partijen' (leeg begrip). Eind november tracht ABC deze iets 

tee algemeen-wetmatige doelenboomdiscussie af te ronden en tot handelen over te gaan. 

Inn de aanpak van FB speelt correctieve ervaring een grote rol. 

Verkenning Verkenning 
Voorr ABC was de doelenboom een goede gelegenheid zich een beeld van de vier 

clustersclusters te vormen. De indruk is dat cluster A zich in een oriënterende fase bevindt. 
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Hett zelforganiserend vermogen wordt laag ingeschat. Cluster B straalt enthousiasme uit 

enn werkt effectief aan vraagstukken. Binnen cluster C ontbreekt een eensluidende visie 

opp de essentiële knelpunten in het beleid. Men werkt geïsoleerd, analyses zijn 

onoverzichtelijkk en discussies hebben het karakter van een 'debat met onevenredig 

verdeeldee spreektijd over de sprekers.' Het vierde cluster staat nog in de kinder-

schoenen.. Begin december worden de doelenbomen van de clusters aan de gehele 

afdelingg gepresenteerd. Hiermee kan men een aantal afdelingsoverstijgende thema's 

selecterenn die FB 'in de etalage' kunnen zetten en die de organisatie van de samenhang 

mogelijkk maken (02S, dialoog type 1). Wanneer de afdeling zich opnieuw in een 

doelenboomdiscussiee dreigt te storten, stelt het management en ABC voor de discussie 

nuu maar af te ronden en over te stappen naar een aanpak: wat moeten we gaan doen om 

dee veranderingsdoelen door te voeren. 

PlanPlan van aanpak 

Omm te komen tot een duidelijker positionering en 'organisatie van de samenhang' kan 

eenn projectstructuur (leeg begrip) zinvol zijn. Dit biedt mogelijkheden tot pro-actieve 

sturing,, beheersing en transparantie van de werkzaamheden, tijdige signalering van 

knelpunten,, adequate ondersteuning van medewerkers en vergroting van de efficiency. 

Inn januari wordt deze verandering geformaliseerd. In het Veranderplan FB 2002 wordt 

voorgesteldd over te gaan van clusters naar een matrixstructuur waarin langere termijn 

thema'ss worden gecombineerd met kortere termijn projecten. Eén en ander is 

vastgelegdd in een actie- en vergaderlijst en besproken in het coördinatorenoverleg van 

maartt 2002. 

Structuur,Structuur, inhoud en positionering 

Dee matrixstructuur bestaat enerzijds uit verantwoordelijken voor lange termijn visies op 

thema'ss waarmee de afdeling zich kan onderscheiden van en de samenwerking kan 

organiserenn met andere partijen. Themadocumenten zijn strategische documenten met 

eenn lange termijn horizon (> 5 jaar) en die richtinggevend zijn voor de korte termijn 

projectenn (uit het Werkplan van de directie). De thema's worden projectmatig 

vormgegeven.. Anderzijds zijn in de matrix verantwoordelijken aangewezen voor 

'korte'' termijn projecten die ook in het Werkplan WBR zijn opgenomen. Deze korte 

termijnn projecten ressorteren in de matrix onder één (of soms enkele) thema('s). 

Dee eerste stap betrof de invulling van rol van de themadocumenten. Eind maart is een 

brainstormsessiee gepland om met betrokkenen te komen tot een afbakening, rol en 

invullingg van het instrument ( 0 2 0 ). In het themadocument wordt onder meer 

gevraagdd een contextanalyse uit te voeren en de positionering van FB in het 

beleidsresultaatt goed tot uiting te laten komen (OIS) (type 4). De tweede stap had 
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betrekkingg op de toewijzing en uitwerking van de korte termijn projecten. Project-

plannenn werden volgens een vast format vormgegeven en fungeerde als een 

uitvoeringscontractt tussen de opdrachtgever (het afdelingshoofd) en projectleider 

(OIO).. Het plan diende (o.m.) een heldere beschrijving van het eindproduct te 

bevatten,, een duidelijke planning, inzet van middelen, beschrijving van afbreukrisico's 

enn dergelijke (OIS) (type 2). 

n n Enthousiastt werden de medewerkers, toen men eind april eikaars 

projectplannenn en themadocumenten kon gaan bespreken (02S). Dit geldt met name 

voorr de discussies over de themadocumenten, die relatief meer aandacht hebben 

gekregenn in het verandertraject dan de projectplannen. De medewerkers constateren in 

dezee fase dat zichtbaar wordt waarover de worsteling in de samenwerking plaatsvindt 

enn waar de raakvlakken met de projecten zitten. Anderzijds bevatten de themadocu-

mentenn nog (te) weinig toekomstvisie, moeten er duidelijker keuzes worden gemaakt 

enn mogen de themadiscussies geen voeding geven aan politiek gedrag (zoals claims voor 

fte's).. Begin mei hebben het afdelingshoofd en ABC aangegeven op welke punten de 

documentenn dienen te worden aangescherpt (OIS). Eind april is de communicatie naar 

dee afdeling opgepakt. Tot dusver was slechts gecommuniceerd met degenen die een 

bijdragee aan de verandering moesten leveren. Voor deze opzet is gekozen om een 

meepraten-zonder-meewerken-cultuurr te vermijden (02C). De volgende stappen in 

hett proces waren gericht op het opstellen van een planningscyclus voor de thema- en 

projectdocumentenn (OIS), het inrichten van het projectoverleg (OIO) en de sturing 

doorr middel van kritische prestatieindicatoren (OIS). 

B B 

n n Omm met dit laatste te beginnen: eind mei hebben het hoofd, plaatsvervangend 

hoofdd FB en ABC alle projecten doorgelopen en kritische prestatieindicatoren 

vastgesteld.. Dit is een vorm van sturing door 'management by exception' in combinatie 

mett 'coaching' (OIS en OIC). Per project zijn de belangrijkste stuurvariabelen 

geïdentificeerdd die vervolgens in een maandelijkse coachingsgesprek tussen het 

afdelingshoofdd en de projecdeider worden besproken (OIO) (type 5). Het is vervolgens 

dee taak van de projectleider om deze KPI's te operationaliseren en daarop het 

projectoverlegg in te richten (OIO). Er worden drie typen indicatoren onderscheiden: 

procesvariabelen,, inhoudelijke variabelen en KPI's die te maken hebben met de 

professionaliseringg van de projectleider. De KPI's vormen daarmee de ruggengraat voor 

sturingg (OIS), de coaching (OIC, 02C), de rapportagestructuur en de inrichting 

vann het projectoverleg (OIO) (type 5). 
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Eindd mei zijn deze onderwerpen met de projectleiders besproken. Medio juni zijn de 

themadocumentenn ingediend in het M T ten behoeve van de 'meerjarenplanning' van 

dee directie. Qua planning is een opzet gemaakt voor een cyclus van themadocumenten 

enn projectplannen, in overeenstemming met de begrotingscyclus en dergelijke (OIS). 

Inn juli zijn de projecten met de projecdeiders doorgesproken met het doel het overleg 

conformm de KPFs in te richten en projectleiders werkenderwijs te ondersteunen 

inn projectleidingvaardigheden (OIC). Qua systematiek gaat men akkoord. 

Sturing,, coaching, verantwoording vragen van collega's valt echter moeilijk 

binnenn de cultuur van FB (02C) (type 3). Dat beschouwde men als 'not done'. 

Evaluatie Evaluatie 

Aann het einde van het verandertraject is aan projectleiders en themaverantwoordelijken 

gevraagdd het proces en de inhoud te evalueren. Als kritische kanttekeningen (over het 

proces)) wordt opgemerkt dat men het open-einde karakter van het proces niet helder 

vond.. Als positief wordt opgemerkt dat er veel is gebeurd. Er is een hele slag gemaakt 

enn de afdeling is beter opgelijnd. Strategisch zijn de activiteiten op elkaar afgestemd, en 

iss de samenhang in het geheel duidelijker geworden (OIS, 02S). Er is meer structuur 

aangebrachtt (OIO) en de neuzen staan meer dezelfde kant op (02S, 0 2 0 ). 

Samengevatt kan worden gezegd dat de samenwerking binnen de afdeling is 

vormgegevenn door lange termijn visies te koppelen aan korte termijn projecten (en 

PMW).. Daarmee is via de beleidsinhoud bottom-up richting gegeven aan de strategie 

(enn structuur) van de afdeling kon tevens top-down sturing plaatsvinden. In dit proces 

kwamm het open-einde karakter het meest tot uitdrukking. Uiteindelijk is een 

substantiëlee verandering doorgevoerd in de afdeling. De doelenboom bleef te veel een 

beschrijvendee exercitie gericht op algemene wetmatigheden en ontbeerde een concrete 

veranderingsfocuss en een 'organiseer-component' (metadoel). Het schrijven en 

bediscussiërenn van themadocumenten en projectplannen (en hun onderlinge 

samenhang)) sloot direct aan op de wens tot 'samenwerking' en 'noodzaak tot 

positionering'' (congruentie) en is door de beleidsinhoudelijke oriëntatie als zeer zinvol 

ervaren. . 

Hett veranderingstraject is hier als strategie (als kader) binnen het ontwerpparadigma 

opgezet,, wat betreft de invulling zijn uitstapjes gemaakt naar het ontwikkelparadigma. 

Voordeell  is dat (met de steun van de sponsor) redelijk snel een solide 'raamwerk' kon 

wordenn gebouwd waarbinnen de medewerkers konden acteren. Bij de afdeling bestond 

behoeftee aan dit houvast. Men wilde kaders. De projectstructuur (OIO) is grofmazig 

opgezett en verdient nog verdere detaillering (de uitwerking van de planningscyclus, de 

coaching,, de rapportagestructuur). Ook op het niveau van vaardigheden (OIC) ligt 



DEE TAAL VAN VERANDERING 

nogg een scala van punten die dienen te worden opgepakt en dat geldt eveneens voor 

dieperr liggende culturele waarden (02C). 

Inn deze casus zijn diverse productieve spanningen geïntroduceerd om de organisatie in 

bewegingg te krijgen, te houden en de gewenste (deel-)veranderingen te consolideren. 

Mett elke interventie (het definiëren van thema's en projecten, het invoeren van KPI's, 

hett inrichten van een rapportagestructuur, het vormgeven van het projectoverleg) is de 

organisatiee uitgedaagd al handelend een volgende stap in het veranderingsproces te 

zetten.. Door in deze context (waar veel op z'n beloop werd gelaten) veelvuldig gebruik 

tee maken van ontwerpinterventies is productieve spanning gecreëerd ten opzichte van de 

steedss divergerende analyses en dolende inspraakcultuur van de organisatie. Door de 

introductiee van deze (reeksen van) correctieve ervaringen zijn niet alleen conceptueel 

rijkererijkere probleemanalyses en -definities verkregen, maar is ook de probleemoriëntatie 

vann de medewerkers zelf gewijzigd ten aanzien van bijvoorbeeld de samenwerking en 

zijnn als gevolg daarvan nieuwe handelingspraktijken ontstaan waarmee men voelt grip op 

veranderingsprocessenn te krijgen. Om verschuiving van de positie in dit proces voor de 

veranderaarr te kunnen conceptualiseren diende De Taal van Verandering als meta-

model. . 

7.5.77.5.7 Afdeling RI: een leerprocessenbenadering 
RII  is later dan andere afdelingen gestart met het verandertraject, als gevolg van de 

politiekee behandeling van een aantal belangrijke voorstellen. Eind 2001 is met het 

toenmaligee hoofd Lammers doorgesproken dat, zodra de afdeling in rustiger vaarwater 

zouu verkeren, getracht zou worden een substantieel deel van de werkdruk en de 

beheersingsproblematiekk op te lossen door de introductie van projectmatig werken 

(leeg(leeg begrip). Ruim 90% van de activiteiten kon projectmatig worden opgepakt, aldus 

Lammers.. Dit voorstel is begin december besproken in het afdelingsoverleg en als 

zinvoll  ontvangen. Voorstel was om een pilot te starten. 

Oriëntatie Oriëntatie 
Medioo december wordt de eerste bijeenkomst gehouden. Met de deelnemers aan de 

pilott is onderzocht in welke mate projectmatig werken een bijdrage kan leveren aan de 

knelpuntenn bij de afdeling: werkdruk, projecten die uidopen, geen lange termijn visie, 

processenn zijn onvoldoende transparant. De problematiek is van buiten naar binnen 

aangesneden.. In opdracht van Lammers is nagegaan hoe klanten de afdeling percipiëren. 

Klantenn zien RI als 'deskundig, aardig, hardwerkend en een hoge dossier-

betrokkenheid.'' Anderzijds vindt men de afdeling 'intern gericht', 'heeft men buiten 

toee niet één gezicht', 'is men te technisch en operationeel inhoudelijk.' Men vraagt zich 

aff  'of de afdeling wel op orde is'. Naar aanleiding van deze beelden concluderen de 
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deelnemerss over onvoldoende procesvaardigheden te beschikken (leeg begrip). Men 

will  in de pilot deze vaardigheden on the job ontwikkelen. Afspraak is dat de pilotgroep 

dee leerervaring naar de afdeling terugkoppelt. 

Diagnose Diagnose 
Tijdenss de eerste bijeenkomst van de pilotgroep in januari wordt nader onderzoek 

verrichtt naar de oorzaken van de slechte procesbeheersing. Als hoofdoorzaken worden 

genoemd:: weinig afstemming (OIO) en overeenstemming (02S) in het traject van 

opdrachtverleningg (opdrachten worden gedirigeerd; 02C), geen planning met duide-

lijk ee mijlpalen (OIO), gebrek aan sturing (leeg begrip) en onvoldoende begeleiding 

(leegg begrip). Hieruit blijkt dat op de meeste punten met projectmatig werken resultaat 

kann worden geboekt. ABC biedt hiervoor de methodiek aan die ook bij FB 

enn GPT wordt toegepast. 

Inn februari wordt het verandertraject opnieuw doorgesproken met Gert Donders, die 

alss plaatsvervangend hoofd de afdeling waarneemt na het vertrek van Lammers. 

Donderss schaart zich achter de gekozen benadering. Volgens Donders kan vooral de 

transparantiee van projecten worden vergroot, kunnen projecten effectiever door 

duidelijkee prioritering en kan de 'stuur-baarheid' van medewerkers worden verhoogd. 

Dezee analyse wordt eind februari door Donders weergegeven in het Veranderplan RI 

2002.. Daarin worden definitief de projecten benoemd die als pilot dienen. In maart 

wordtt het plan van aanpak besproken met de directeur en goedgekeurd. 

PMWalsPMWals leerprocessenbenadering 
Halff  maart start de pilotgroep met de inhoudelijke bespreking van de projectvoorstellen 

diee zijn gemaakt volgens het format projectmatig werken. De projecdeiders bespreken 

hett project kort en krachtig aan de hand van enkele sheets, waarna een reflectieve dialoog 

volgt.. Daarvoor gebruiken we een eenvoudig vragenlijst om aandachtspunten te 

genereren.. De deelnemers noteren wat men in het project het best uitgewerkte 

onderwerpp vindt, wat het slechtst uitgewerkte onderwerp en welke conclusies 

getrokkenn kunnen voor de projectleider en afdeling. Aan de hand van deze punten 

volgtt een bevraging van de projectleider volgens een socratische dialoog door alle 

deelnemerss van de pilotgroep waarin alle aspecten van PMW en procesmanagement 

aann bod kunnen komen. Het is niet toegestaan met oplossingen te komen. Alleen vragen 

zijnn geoorloofd. De projectleider probeert met een open en lerende attitude op deze 

vragenn inhoudelijk antwoord te geven en te reflecteren over het belang van de gestelde 

vraag.. In deze vraagmethode speelt ABC een modellerende rol (OIC, 02C). Veilig-

heidd blijkt hierbij een cruciale factor: men vreest 'openlijke kritiek' zeer. 
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Mett deze methodiek wordt doorbroken dat het not done is dat men commentaar levert 

opp het werk van de ander; de gemeenschappelijkheid getoetst in de aanpak/ 

uitgangspunten/keuzes/doelstellingenn van (deels verwante) projecten en een veelheid 

vann inhoudelijke en procesmatige vragen gesteld en perspectieven aangereikt waaraan 

dee projectleider geen aandacht heeft besteed en die als verrijkend worden ervaren. Veel 

discussiess gaan over strategische onderwerpen als: waar baken ik de probleemdefinitie af 

(watt is de reikwijdte van het project), wat zijn keuzes in timing en spelers, hoe kunnen 

verwachtingenn worden gemanaged? Maar soms zijn de analyses heel eenvoudig als 

bijvoorbeeldd wordt voorzien dat de planning niet wordt gehaald, of, zoals in één geval, 

hett communicatieplan de verkeerde doelgroep adresseert. Omdat als eerste punt wordt 

aangegevenn wat men de best uitgewerkte onderwerpen vindt en geen directe 

verbetersuggestiess mogen worden gegeven, wordt voorkomen dat de dialoog als kritiek 

wordtt opgevat. 

Dee leerprocessenbenadering is voor de projectleiders een aangename verrassing. Men 

ervaartt het praktische nut van een reflectieve dialoog. De veelheid van aanreikte 

perspectievenn wordt ervaren als verrijkend. Daarnaast ontdekt men dat men geen 

insiderr of expert op het onderwerp hoeft te zijn om de rol van bevrager te kunnen 

invullen.. Buitenstaanders hebben een afstandelijker kijk op het projecten en kunnen 

gemakkelijkerr hoofd- en bijzaken onderscheiden. Bovendien is het eenvoudig 

(moeten)) presenteren van een complex projectvoorstel een manier om de belangrijkste 

informatiee voor zichzelf te ordenen. De pilotgroep constateert dat 'uit de besprekingen 

blijk tt (dat) veel projectplannen nog flink verbeterd kunnen worden.' Men ontdekt 

routiness die zelden of nooit ter discussie staan, zoals het standaard organiseren van brede 

inspraakk zonder verdere differentiatie tussen doelgroepen of naar niveaus van 

'medezeggenschap'.. Men ervaart het ter discussie stellen van zulke routines, zeker 

wanneerr dat collegiaal gebeurt, als ondersteunend, productief en direct toepasbaar. Ook 

ontstaat,, na de nodige wisselingen in de pilotgroep, geleidelijk aan een kleine maar 

vastee bezetting, met een collegiale sfeer waarin men met elkaar tolerantie opbouwt 

voorr kritische bevraging. Sommige projectvoorstellen worden een aantal keren 

herschrevenn en opnieuw besproken. Bij de leerprocessenbenadering is geen sprake van 

eenmaligee kennisoverdracht, maar van een geleidelijke ontwikkeling van attitudes, 

inzichtenn en vaardigheden tot diepere bewustwordingsniveaus (02S, 02C). Ook dit 

kann een vorm van correctieve ervaring worden genoemd. De leerprocessenbenadering 

iss naast een individueel leerproces, tevens een collegiaal leerproces ( 0 2 0 ). Men leert als 

groepp door het ontwikkelen van nieuwe spelregels, collectieve routines en dergelijke. 

Daarnaastt zijn instrumenten voor PMW besproken (OIC). Aan de orde 

kwamenn onder meer: krachtenveldanalyse, actoranalyse, relatie-analyse, 
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argumentatieanalyse,, model van gedragsverandering, 'work-breakdown', planning en 

projectbeheersing,, communicatie en motivatie in projecten, e.d.. 

Tijdenss de evaluatie geven de deelnemers aan 'bewuster' te zijn geworden. Naast het 

hanterenn van enkele instrumenten, heeft men vooral geleerd een 'onderzoekende' 

houdingg in te nemen. 'Daarmee valt veel winst te behalen.' Het 'kantelpunt' is bereikt 

inn het elkaar bevragen binnen de pilotgroep. De overdracht naar de afdeling is echter 

niett geslaagd, zo wordt geconstateerd. 'Daar loopje tegen weerstand aan'. 

ObservatiesObservaties ABC 

RII  is laat van start gegaan vanwege de drukke agenda. Qua aanpak wordt snel een 

(analytische)) lij n gevonden wat PMW zou kunnen bijdrage aan de afdelings-

problematiek.. De concretisering samen met deelnemers aan de pilot verliep veel 

langzamer.. Dat is kenmerkend voor de ontwikkelingsbenadering. Het duurt enige tijd 

voordatt een gemeenschappelijke probleemdefinitie gevonden is waarachter men zich 

kann scharen en waaraan men een verbeterbijdrage wil leveren. 

Belangrijkee succesfactoren in deze pilot zijn geweest: het organisatorisch vermogen en 

dee inzet en ambitie van het plaatsvervangend afdelingshoofd. Tweede punt was dat de 

groepp klein genoeg was om de eigen culturele patronen (deels) te kunnen doorbreken. 

Datt zat enerzijds in het kunnen 'doorvlooien' van concrete projecten, waardoor de 

zwakkee kanten naar boven kwamen (niets geregeld, afwachtende houding, anderen 

verantwoordelijkk houden). Met deze zwakke kanten is steeds respectvol en constructief 

omgegaann waardoor een kwaliatief goede werkrelatie werd opgebouwd. Anderzijds is 

hett gemakkelijker om in een kleine groep iemand op culturele gedragingen aan te 

spreken,, omdat de groepsdruk groter is en de ontsnappingsmogelijkheden geringer zijn. 

Desondankss zijn alle bijeenkomsten in een prettige sfeer verlopen. Hierdoor kreeg de 

correctievee ervaring kans. In abstractere termen kunnen we zeggen dat perceptuele 

kenniss en aandacht voor de complexiteit van de projecten een onderliggend patroon 

vann RI hebben blootgelegd, dat in de aanpak als metadoel is geformuleerd en waarop 

doorr middel van correctieve ervaring is geïntervenieerd en waardoor de weerstand 

tegenn (angst voor) verandering is verminderd. In termen van de metaforen van De Taal 

vann Verandering, kunnen we stellen dat de bijeenkomsten in mindere mate een 

Schoolss karakter hebben gehad, maar vooral is geïntervenieerd op het Team, de Visie 

enn de Machine. Het Team door intercollegiaal projecten te bepreken. De Visie door de 

bijdragee van het project te koppelen en te ondervragen op de bijdrage aan de afdelings-

doelstelling.. En de Machine door de beheersmatige aspecten van het project-

managementt bij te brengen (daarin zitten overigens wel schoolse elementen 

verborgen).. Deze zogenoemde leerprocessenaanpak, heeft als voordeel dat leren op het 

niveauu van assumpties en waarden kan plaatsvinden (de Identiteit). Nadelen zijn het 

geringee effect op de totale afdeling en het risico van terugval zoals een deelnemer 
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terechtt aangeeft als de deelnemers terugkeren naar de afdeling. De transfer naar de 

afdelingg door de pilotgroep is niet gelukt. Maar dat mag men van een pilotgroep 

(achteraff  gezien) misschien ook niet verwachten. Volgens een deelnemer loop je met 

dezee methode in de afdeling 'gelijk tegen weerstand aan'. 

7.5.87.5.8 Het bedrijfsbureau: de wil om te veranderen 
Hett traject met het Bedrijfsbureau (BB) wordt door ABC als mislukt beschouwd. Na 

eenn strategiedag in Welkerland in 2001, zijn drie elementen op de veranderagenda 

gezet: : 

-- verbetering van de managementrapportage, 

-- ondersteuning van de projecdeiders door de beleidsondersteuners van het BB 

-- verbetering van de toegankelijkheid van BB door multichannel management. 

Gekozenn is de eerste twee onderwerpen uit te werken. 

Hoofdd BB heeft een onderzoek onder de beleidsafdelingen uitgevoerd naar de 

verbetermogelijkhedenn van de rapportage. Daarin is een vertraging opgelopen van ruim 

driee maanden. De ondersteuning van projecdeiders door beleidsondersteuners is door 

ingrijpenn van onderaf stopgezet. Men vreest als 'vooruitgeschoven post van BB te 

wordenn beschouwd.' De BB-problematiek is vanaf november 2001 op de agenda van 

dee stuurgroep geplaatst en in tussenrapportages gemeld. De stuurgroep en directie 

hebbenn er niet op geïntervenieerd. Het ontbrak het hoofd aan de wil om te 

veranderen.. Naar later bleek had hij inmiddels elders een andere functie aanvaard. 

7.5.97.5.9 Afdeling GPT: projectstructuurbenadering 
Mett de afdeling GPT is redelijk vroeg in het verandertraject een start gemaakt. GPT 

heeftt lange tijd als koploper gefungeerd. In september is ABC begonnen met de 

inventarisatiee van problemen die spelen binnen GPT. 

Aanleiding Aanleiding 

Inn een notitie van GPT geeft men aan 'als egeltjes om elkaar heen te draaien': ze willen 

well  wat samen, maar heel voorzichtig. Men durft niet echt te zeggen waar het op staat 

'uitt angst kwetsend te zijn'. Zelf kan men geen afdoende aanpak vinden: 'Misschien 

moetenn we werken aan een cultuur waar opbouwende kritiek wordt gewaardeerd' zo 

schrijftt men. Verder is samenvoeging van een aantal clusters tot één nieuwe afdeling 

GPTT niet voor iedereen een 'logisch' besluit. Inhoudelijk hebben de gezamenlijke 

beleidsonderwerpenn veel potentie, maar 'die blijkt in de praktijk moeilijk te 

verzilveren'. . 
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Doelen Doelen 
Omm tot stroomlijning van de taken te komen, heeft het hoofd de werkzaamheden van 

dee afdeling gebundeld in 'producten' waarvoor een projecdeider is aangewezen. De 

derdee week van november worden deze 'trekkers' geacht een plan van aanpak te 

presenteren.. De vraag aan ABC is deze 'projectstructuur' te helpen implementeren 

(leegg begrip). Daarnaast streeft de leiding naar culturele veranderingen. GPT-

medewerkerss dienen meer initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, aanspreekbaar 

tee zijn op voortgang, doel- en resultaatgericht te werken, minder in kokers te werken 

(02C,, 0 2 0 ). Voor de kortere termijn is de ambitie erin gelegen het gat tussen de 

ambitiee en de praktijk zichtbaar te maken (02S), de trekkers te motiveren tot 

samenwerkingg ( 0 2 0) en hen te ondersteunen in PMW (leeg begrip). 

ABCC wordt gevraagd een 'cultuuranalyse' van de afdeling te maken. 

Diagnose Diagnose 
Medioo november wordt een kick-off belegd met de trekkers waarin een eerste opzet 

voorr een format projectmatig werken (OIO) ter beoordeling wordt aangeboden 

( 0 2 0)) aan de hand waarvan zij hun producten projectmatig kunnen vormgeven 

(productievee spanning, type 5). Op een klein aantal punten worden wijzigingen 

voorgesteld,, maar de conclusie is dat het PMW-format hen kan helpen bij de 

vormgevingg van de projecten. De cultuur van GPT wordt door ABC omschreven als 

weinigg doelgericht. Iedereen mag meepraten, alles mag worden ingebracht. Correcties 

wordenn als onveilig ervaren en daarop wordt verwijtend gereageerd (02C). Volgens 

ABCC werkt de hang naar veiligheid remmend op de persoonlijke ontwikkeling van de 

medewerkers.. Ook constateert ABC een ambivalente houding naar leiderschap (men 

will  duidelijke keuzes maar geen bemoeienis van bovenaf). Afsluitend werpt ABC de 

vraagg op of deze cultuur de medewerkers wel voldoende 'hindert' om deze te willen 

veranderen? ? 

VoortgangVoortgang projecten 
Vanaff  begin november worden bijeenkomsten georganiseerd waarin de trekkers hun 

projectenn aan elkaar presenteren. De reflectieve dialoog (zie RI) heeft tot doel naast een 

analysee en verbetering van de beleidsinhoud, de trekkers ook in het proces aan elkaar te 

bindenn door te interveniëren op de relaties. Het op deze wijze verkregen (collegiale) 

commentaarr wordt verwerkt voor de presentaties van de plannen aan het einde van die 

maand.. De reacties op deze bijeenkomsten zijn positief, maar de valkuil bestaat dat men 

meentt dan men 'er al is'. In de vervolgbijeenkomsten verandert dit geleidelijk. Het 

problematiserenn van projecten door meerdere perspectieven en de reflectieve dialoog 

wordenn meer en meer als waardevol ervaren. Men bevraagt een trekker op de 

inhoudelijkee analyse, de logica en consistentie van het ontwerp, de kwaliteit van de 
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procesmatigee analyse, strategische componenten, inleving in de context, reflectie op 

implicietee waarden en cognities die een rol spelen in het procesontwerp zoals de 

veranderbaarheidd van omstandigheden. Tegelijkertijd dient men de ander te 

respecteren,, dat wil zeggen zich in te leven in de inhoudelijke analyse, strategische 

componenten,, de context, impliciete waarden, etc. en ontstaat de relatie. 

VoortgangVoortgang diagnose 

Medioo november wordt duidelijk dat het in de afdeling draait om drie cruciale 

projecten.. Tussen deze projecten bestaat een sterke inhoudelijk samenhang en is er 

sprakee van een hoge complexiteit. De noodzaak tot samenwerking neemt toe ( 0 2 0 ). 

Tevenss wordt zichtbaar dat de vraag naar heldere projectvoorstellen als 'drukmiddel' 

begintt te werken (OIO). Trekkers worden uitgedaagd meer aandacht te besteden aan 

dee strategische analyse, duidelijke keuzes te maken en meer ambitie in de projecten te 

leggen.. De afdeling worstelt volop met de projectplannen. De hoge moeilijkheidsgraad 

iss erin gelegen dat veel beleid in de eerste fase van de levenscyclus verkeert, er veel 

raakvlakkenn bestaan met andere beleidsterreinen en men opereert in een dynamische 

omgeving.. Niettemin lijk t de 'structuur' zijn vruchten af te werpen: door de 

projectbeschrijvingenn worden persoonlijke, planmatige en beleidsinhoudelijke 

knelpuntenn zichtbaar en kan gerichter worden geïntervenieerd. Eind januari wordt 

duidelijkk dat 'het managen van het werkproces steeds beter in zicht komt.' 

AccentverschuivingAccentverschuiving naar cultuur 

Februarii  2002 verschijnt het Veranderplan GPT 2002. GPT houdt vast aan het model 

vann een projectorganisatie en verschuift het accent in de veranderoriëntatie naar de 

cultuurr van GPT. In maart wordt door hoofd GPT en ABC gezocht naar de beste 

ingangg om de gestelde doelen te bereiken. ABC pleit voor het doorgaan met de 

reflectievee dialoog, om de methodiek en attitude in te slijten (02). Het afdelingshoofd 

prefereertt een training in discrete projectmanagementvaardigheden (OIC). Er wordt 

gekozenn voor een gemengde benadering (zie RI). Daarnaast wordt duidelijk dat de 

sturingg op de inhoud voor het hoofd zeer zwaar aan het worden is. De afdeling blijkt 

onvoldoendee in staat om op eigen kracht goede projectvoorstellen te ontwikkelen. 

Ookk het kader biedt weinig ondersteuning. Tevens wordt duidelijk dat op korte 

termijnn aan de drie kernprojecten de nodige aandacht moet worden besteed om ze vlot 

tee trekken. 

ToenameToename complexiteit 

Err wordt een aantal reflectiesessies belegd in de maanden april, mei en juni om met 

nainee voor de drie kernprojecten tot verbetering te komen. De eerste prestatie wordt te 
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veell  vanuit losse onderdelen benaderd. In de tweede prestatie spelen veel dilemma's en 

achtt de trekker zich te afhankelijk van de voortgang van andere projecten. Bij het derde 

projectt is de wijze van politieke agendering onduidelijk. Daarnaast verhinderen 

culturelee factoren effectief projectmanagement: zeer veel zijpaden in de discussies, lange 

opmaten,, weinig durf. Het verandertraject komt inhoudelijk in een moeilijke fase. Als 

dee externe druk oploopt (omdat projectresultaten opgeleverd moeten worden) volgt 

escalatie.. Medewerkers zijn ontevreden over de aanpak van de trekker van het 2' 

product.. Onderling is het tot een confrontatie gekomen. Men weigert met hem verder 

tee gaan ( 0 2 0 ). Het verwijt is dat een structuur en visie ontbreekt (OIS) en dat het 

non-interventiee gedrag zijn grens heeft bereikt (02C). Er wordt gezocht naar een 

momentt om het project te evalueren en te mediëren. In de mediatie komt veel 

culturelee ballast naar boven. Kernprobleem is het non-interventie gedrag de langgerekte 

bottom-upp strategievormingsprocessen en de richtingloosheid die daaruit volgt. 

Rondomm dit incident wordt duidelijk hoe medewerkers zich tot deze cultuur 

verhouden:: soms reëel en open hun dilemma's weergevend, soms naïef splitsend 

enn alle verantwoordelijkheid radicaal bij een ander leggend. 

VerdereVerdere problematisering: cultuur als winst- en verliesrekening 

Inn juli wordt tijdens een afdelingsdag de afdelingscultuur nader geadresseerd. Zorg-

vuldigg worden in de voorbereiding cultuurinterventies afgewogen. De keuze valt op 

eenn gedragstherapeutische analyse (Korrelboom & Kernkamp, 1999). De medewerkers 

makenn hierin zelf zichtbaar wat de GPT-cultuur is en wat de werkingsmechanismen 

zijnn (02C). 

Inn deze analyse geven de medewerkers aan dat de cultuur overdemocratisch is, werk en 

verantwoordelijkhedenn worden afgeschoven en dat men moeilijk kan omgaan met 

directee feedback. Dit manifesteert zich in de relatie door bedekt taalgebruik, elkaar geen 

feedbackk durven geven, geringe respons op voorstellen of andere informatie, veel non-

interventiegedrag,, geen onderlinge coaching, weinig gezamenlijkheid en gebrek aan 

actie.. Van deze thema's worden vervolgens een 'gespecificeerde winst- en verlies-

rekening'' gemaakt van de bekrachtigingen die deze cultuur in stand houden 

(Korrelboomm en Kernkamp, 1999). Op deze manier wordt de werking van de cultuur 

onderzocht.. Winst van zulk gedrag is bijvoorbeeld het ongrijpbaar worden voor kritiek, 

j ee eigen gang kunnen gaan, onzekerheid verbergen, de kans verminderen dat de ander 

zichh ermee bemoeid. Verlies is: gebrek aan voortgang, mensen haken af, geen team-

geestt opbouwen, geen bevredigende resultaten behalen, vervreemding. Het resultaat 

vann deze oefening is dat medewerkers zichzelf inzicht verschaffen in de functie van het 

culturelee gedrag, op welke wijze de cultuur belonend werkt en wat men dus dient op te 

gevengeven om de cultuur te veranderen (Sifheos, 1972). De diagnose is gesteld in perceptuele 

kenniss en eigendom van de medewerkers. 

391 1 
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ObservatiesObservaties en conclusies 
Observatiess van ABC zijn dat GPT een moeilijke afdeling is, met lastige klussen, veelal 

inn het begin van de beleidslevenscyclus. Kwalitatief is de afdeling onderbezet en qua 

cultuurr zeer complex. Dieper inzicht in de verliezen en beperkingen van de cultuur 

(02C)) en personele wisselingen zouden hierin wijziging kunnen brengen (OIO). Een 

substantiëlee culturele verandering kan op korte termijn niet worden aangebracht. Wel is 

duidelijkk aangetoond op welke punten de cultuur de ontwikkeling van de afdeling, 

maarr ook van de individuele medewerkers in de weg staat. 

Quaa veranderingsproces kunnen we zeggen dat een 'projectstructuur' is ontwikkeld 

doorr met name te interveniëren op beleidsinhoud, analytische projectvaardigheden en 

(indirectt op) de cultuur van de afdeling. De 'projectstructuur' wordt langs de inhoud 

vann het werk en vaardigheden vormgegeven. Behalve het toedelen van projecten aan 

'trekkers'' en het aanbieden van een PMW-format, zijn er in het veranderingsproces 

weinigg ontwerpinterventies gepleegd. Ook wordt duidelijk dat het stellen van heldere 

doelenn en een incremented of lerend veranderingsproces elkaar niet uitsluiten. 

Hett consequent vasthouden aan de eis van heldere projectbeschrijvingen en het 

aanbiedenn van ondersteuning heeft de vermijdingscultuur van GPT (als obstakel in het 

ontwikkelingsproces)) voldoende onder druk gezet. Dat heeft ertoe geleid dat de 

onvredee is toegenomen en men zelf tijdens de cultuur diepgaand (02C) heeft geana-

lyseerdd (OIC). Inzicht in de 'winst-en-verlies-rekening' en roep om verdere 

veranderingg van de cultuur vormen hiervan een eerste, bescheiden resultaat. 

7.5.107.5.10 Evaluatie 
All  met al kan worden teruggekeken op een interessant veranderingsproces. We hebben 

dee verandering hier niet op het 'macroniveau' beschreven als een grand story (grote 

directie,, belangrijke culturele transformatie, succesvolle implementatie van project-

structuur,, duidelijke verbetering van beheersing van werkprocessen) maar als een 

voortdurendee worsteling op het 'micro-niveau' met details, continue keuze-

vraagstukkenn met meer of minder effect (Stacey, 1996). Het kan tevens worden gelezen 

alss een pleidooi voor meer openheid en realisme in de literatuur over het verloop van 

veranderingsprocessen. . 

Tenn eerste kan worden geconstateerd dat het geen gemakkelijk veranderingsproces is 

geweest.. Probleem van WBR lag met name in de gebrekkige sturing en cultuur van de 

directie.. Met sturing wordt zowel het gebrek aan sturing van het management bedoeld, 

alsmedee de zelfsturing van de medewerker. Achteraf gezien hebben drie managers 

tijdenss het veranderingsproces de afdeling verlaten en was één manager net 

aangetreden.. Dit is een verhouding van 4:6. Bij zelfsturing geldt de vraag of en in 

welkee mate de medewerker in staat is de juiste afwegingen te maken voor de 
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organisatiee (Galbraith, 1989). In extreme geval had de manager geen zicht op het werk 

vann de medewerker en zijn er diverse redenen, zoals de cultuurdiagnose van GPT heeft 

latenn zien, om deze situatie zo te houden. Dat is veranderd in een aantal afdelingen. 

Dee transparantie in de werkzaamheden en de sturing door het management zijn bij FB, 

RII  en GPT aanzienlijk toegenomen. Bij KS is dat minder het geval. Dat deze inspan-

ningg op culturele barrières stuit is eerder regel dan uitzondering. Men keert 

gemakkelijkk terug naar de status quo (Kotter, 2000; Simon, 1976). Of zoals iemand bij 

FBB het formuleerde: 'We zijn een hele poos bezig geweest, kunnen we nu niet weer 

gewoonn aan het werk?' Verandering wordt ervaren als verstoringen van rust waarnaar 

menn wil terugkeren (Bonaparte, 1940). Het is dus van groot belang de effecten van 

veranderingenn goed te borgen. Naarmate er minder mogelijkheden zijn om dit te doen 

mett ontwerpinterventies, zal men aangewezen op borging door ontwikkelingsinter-

venties.. Deze borging kent een ander verloop. In plaats van de relatief snelle, 

eenvoudigee formalisatie en standaardisatie zullen gedragspatronen geleidelijk aan 

moetenn inslijten, nieuwe relatiepatronen worden bestendigd en uitgebouwd, nieuwe 

houdingg en attitudes worden bekrachtigd. Het vergt niet alleen andersoortige 

interventiess en opvolgingsmethoden, ook is het verloop anders en het tijdsverloop 

langerr dan bij de ontwerpbenadering. 

Tenn tweede kan worden geconstateerd dat het WBR-verandertraject weliswaar 

grotendeelss dezelfde doelen kende (met als hoofdthema's: transparantie en beheersing 

vann werkdruk, invoering PMW, sturing door leiding), maar dat de omstandigheden per 

afdelingg in combinatie met de interventiekeuze van grote invloed zijn op het verloop 

enn 'succes' van de 'implementatie' (Balogun & Hope Hailey, 1999). Elke verandering 

kentt zijn eigen spontane veranderingsdynamiek. Bij FB is de culturele problematiek 

redelijkk beheersbaar gebleven. Bij RI waren de interventies kleinschalig genoeg om de 

cultuurr te kunnen 'doorbreken' en het vertrouwen van medewerkers te winnen en bij 

GPTT liep de urgentie en noodzaak van verandering dusdanig hoog op dat interne 

krachtenn zich teweer stelden tegen de culturele verlamming. Bij KS en BB is de cultuur 

onwrikbaarr gebleken waardoor het veranderingsproces aan impact heeft ontbroken. 

Tenn derde hebben we geconstateerd dat het procesverloop aanleiding kan geven tot het 

formulerenn van een metadoel. Dit betreft de wijze waarop het cliëntsysteem de 

veranderingg percipieert en daarop reageert. Het metadoel kan betrekken op de initiële 

vraagg van de cliëntorganisatie (waardoor kan men de verandering niet zelf 

implementeren?),, op het verloop van het veranderingsproces (zoals de stroperigheid van 

KS)) of de toepassing (en uitsluiting) van bepaalde verandercriteria. Deze reacties zijn 

vann groot belangrijk voor het verloop van het veranderingsproces en kunnen impliciet 

off  expliciet in het vervolg worden opgenomen. Als metadoelen bespreekbaar worden 

gemaakt,, gebeurt dat meestal in de vorm van een procesduiding. Dat was het geval KS 

waarr ABC een gebrek aan vertrouwen bespreekbaar maakte. Wordt een metadoel niet 
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bespreekbaarr gemaakt, dan kan het een object vormen voor correctieve ervaring. Er 

wordtt dan niet 'met' maar 'in de weerstand' gewerkt (Van den Nieuwenhof, 2002). 

Inn de cases is tot nu toe vooral gebruik gemaakt van eenvoudige dialogen (type 1-5). 

Aann het slot van deze studie zullen we een uitgebreide complexe dynamische dialoog 

(typee 6) en een dialoog met het lege veld (type 7) weergeven met de verander-

organisatiee van GPT. Deze dialoog heeft een hoog socratisch gehalte. De beschrijving is 

err vooral op gericht de complexe dynamische analyse te illustreren. Om perceptuele 

kenniss te genereren is er ook hier voor gekozen de dialoog uitgebreid (van binnenuit) 

tee beschrijven en zoveel mogelijk vast te houden aan (de idee van) de originele 

spreektaal.. Om de leesbaarheid voorop te stellen is niettemin wel redactie gevoerd en 

opp een (beperkt) aantal plaatsen de tekst ingekort. 

7.5.77 7 Dialoog: een complexe dynamische analyse 
Wee starten de dialoog met een retrospectieve probleemdefinitie door de deelnemers 

vann de veranderorganisatie. Dit zijn Vincent Veenstra afdelingshoofd van GPT en Bart 

Goudblom,, zijn plaatsvervanger. ABC neemt deel in de rol van deelnemer aan het 

veranderteamm en als vragensteller. Het open interview (met de duur van circa 1,5 uur) 

heeftt plaatsgevonden in januari 2003, circa vier maanden na afronding van het 

verandertraject.. Van het gesprek zijn bandopnamen gemaakt. De gespreksagenda 

bestaatt uit drie open punten. De dialoog opent met de vraag wat de deelnemers van de 

veranderorganisatiee hebben ervaren als het kernprobleem (Kessels, 1999). Nadat het 

kernprobleemm in enkele trefwoorden is benoemd, blijkt al snel dat achter de 

trefwoordenn meervoudige betekenissen schuilgaan en een verband blijkt te bestaan 

tussenn diverse onderdelen. Geleidelijk aan kan de dynamische analyse in beeld worden 

gebracht.. De lezer dient zich te realiseren dat de figuren die deze samenhang 

verbeelden,, pas later in deze tekst zijn aangebracht. Vervolgens zijn de interventies 

besproken,, zoals deze bij GPT zijn toegepast. Deze interventies zijn hierboven 

besproken.. In de tekst wordt met name ingegaan op de effectiviteit en samenhang van 

dee interventies. Om de effectiviteit te kunnen waarderen, worden ze afgezet tegen de 

gepostuleerdee probleemstructuur en wordt inzichtelijk op welke deelelementen 

interventiess kunnen ingrijpen. Op die manier wordt verband gelegd tussen het integrale 

veranderingsmodell  en de dynamische analyse en aangegeven op welke wijze in de 

dialoogg middels perceptuele kennis subtiele contingentie kan worden verkregen. Tot 

slott worden de consequenties van de dynamische analyse voor toekomst doorge-

sproken.. In deze dialoog wordt een discussie met het lege veld ingebracht, om deze 

vormm van dialoog in de casus te kunnen illustreren. Het model is ter illustratie op een 

flip-overr getekend en voor alle deelnemers zichtbaar opgesteld. 
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StatusStatus quo bij GPT 
ABC:: 'Wat was voor julli e het hoofdprobleem bij de start van het verandertraject?' 
Goudblom:: 'Bij de start van het verandertraject hadden we te maken met medewerkers met heel 
verschillendee achtergronden zowel qua werkhouding als qua werkcultuur (02C). Daarvan 
moestenn we een hechte club maken met een heldere koers (leeg begrip). (...) 
ABC:: 'Een heterogene achtergrond kan ook heel productief en uitdagend zijn.' (problematiseert) 
Goudblom:: 'Dat is waar - als die heterogeniteit functioneel is. Maar bij de start wisten we niet 
hoee groot die heterogeniteit was (verklaart: intellectualisering). We zochten naar een strategie en 
eenn manier om het werk te organiseren. Dan heb je nog geen beeld hoe die heterogeniteit en 
verschillendee werkculturen daarin een plek kunnen krijgen (idem). 
ABC:: 'Wat was concreet het probleem? Stel je neemt een camera en filmt het probleem 
'heterogeniteit'.'heterogeniteit'. Hoe ziet dat er dan uit?' (problematiseert) 
Goudblom:: 'Dat is lastig. Sommige medewerkers waren ogenschijnlijk heel zelfstandig. Ze waren 
eenn soort eenmansbedrijfje. In de nieuwe situatie werd veel meer afstemming gevraagd het 
management.. Ze waren voor de reorganisatie tot ontdekking gekomen dat ze eigenlijk te weinig 
inhoudelijkee bagage hadden.' (...) 'Daarnaast kenden andere mensen Veenstra al goed. Die 
haddenn al een werkrelatie met elkaar. Daar werd door de anderen tegen aan gekeken als 'Die 
zullenn wel voorgetrokken worden.' Dat heeft in het begin wel erg gespeeld.' (...) 
ABC:: 'Als je dit in één woord of één zin zou moeten weergeven? Waarom draait het dan?' 
(vraagtt naar de kernbewering) 
Goudblom:: 'Werkcultuur. De manier van werken.' (leeg begrip) 

Intermezzo Intermezzo 
Dee dialoog start als een socratische dialoog met een vraag naar de kern van het 

probleemm van GPT. De veranderaar heeft in deze fase vooral een luisterende, onder-

zoekendee rol (Isaacs, 1999). Goudblom schetst het gebrek aan koers en de diverse 

culturelee achtergronden, als obstakels om tot een gemeenschappelijke werkwijze te 

komen.. Op zich een legitieme beschrijving, maar nog wat afstandelijk (algemeen wet-

matigg en onvoldoende als perceptuele kennis geformuleerd). ABC problematiseert de 

beschrijvingg door de vraag te stellen waarom diversiteit (hier) problematisch is (en niet 

uitdagend,, bijvoorbeeld). Dit leidt tot de volgende verdiepingsslag. 

VervolgVervolg status quo 
ABC:: 'Toch kan heterogeniteit ook heel complementair zijn. Heel waardevol. Waarom was het 
datt niet in jouw ogen? Waarom werd het niet als uitdagend en prikkelend ervaren?' 
Goudblom:: 'Het werd ook als uitdagend ervaren bij de start van de afdeling. Maar we zijn niet in 
staatt om dat handen en voeten te geven. Daarvoor was een aantal drempels. Een deel voelde zich 
benadeeld,, zoals ik al zei (02C). En er speelde wat we destijds het 'egeltjesgedrag' noemden: 
elkaarr niet durven aanspreken (02C). Zulke elementen verhinderen datje gaat zoeken naar de 
meerwaardee van verschillen. Het werd eerder als een bedreiging ervaren.' 
ABC:: 'Oké. Dank je. Het is mij helder... Vincent?' 
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Veenstra:: 'Ik zou het 'gebrek aan kwaliteit' willen noemen. 
ABC:: 'Jij hebt er andere termen voor? Je wilt het anders benoemen? (accentueert) 
Veenstra:: 'Ja. Ik denk dat de afdeling geen gemeenschappelijke inhoudelijke agenda had (leeg 
begrip;; S), geen gemeenschappelijke werkwijze (leeg begrip) en geen gemeenschappelijke 
ambitiess (02S). Samen met het gegeven dat er voor sommige een nieuw hoofd aantrad (leeg 
begrip;; C) en dat er gróte verschillen in individuele professionaliteit bestonden (leeg begrip; C), 
datt alles levert een cultureel probleem op en veel onzekerheid. Veel van de problematiek blijft 
onderr water en uit zich in allerlei andere discussies over structuren en dergelijke.' 
ABC:: 'Nog even terug. Er is geen gemeenschappelijke agenda, werkwijze en ambitie. Dat is de 
enee kant. Aan de andere kant zijn er grote verschillen in individuen en in de aanpak van 
werkprocessen.. Die combinatie levert maximale onzekerheid op. Ook hier kun je zeggen: 'Dat 
kann zich op allerlei manieren vertalen.' Het zou een geweldige stimulans kunnen zijn voor 
mensenn om van elkaar te gaan leren, bijvoorbeeld. Het is niet noodzakelijk problematisch.' 
(problematiseert,, vraag perceptuele kennis: specifieke contextgebonden informatie) 
Veenstra:: 'Het is niet problematisch als je met vakbekwame en professionele mensen te maken 
hebtt (leeg begrip, C). Het wordt wel problematisch als ze daar minder op scoren. En door 
tijdgebrekk is het geen uitdaging meer, dan is het een angstig punt.' (veranderkundig uitgangspunt) 
ABC:: 'Wat zou het woord voor jou zijn, als je het in één woord zou samenvatten? 
Veenstra:: 'Kwaliteitstekort' (leeg begrip). 

Intermezzo Intermezzo 

Hett problematiseren levert een eerste verdieping op in de zoektocht naar het kern-

probleem.. Samengevat zijn dat de verschillende bloedgroepen, de onbekendheid met 

eenn nieuw afdelingshoofd, het gebrek aan een gemeenschappelijke agenda, ambitie en 

werkwijze.. Dit zijn nog redelijk 'lege begrippen', aangezien het gaat om algemene 

termenn en de gespreksdeelnemers zich nog geen volledig gemeenschappelijk beeld 

hebbenn gevormd van de concrete, situatiespecifieke details die achter deze begrippen 

schuilgaan.. De reden waarom men deze situatie niet als uitdagend ervaart, wordt 

verklaardd door factoren als jaloezie, onzekerheid en het gebrek aan professionele 

kwaliteit.. Tijdgebrek en 'egeltjesgedrag' versterken het geheel. Er begint zich een beeld 

vann de probleemstructuur te vormen. 

NaarNaar de kern van het probleem 
ABC:: 'Wat ik zelf in het veranderingsproces constateerde is de mate van vrijheid, de ruimte die 
medewerkerss geboden krijgen zonder dat daar resultaatverplichtingen tegenover staan (leeg 
begrip).. Iedereen is druk bezig, maar het is onduidelijk hoe inspanningen zich verhouden tot het 
doel.. Er is weinig aandacht voor de efficiëntie en effectiviteit van het werken (leeg begrip; Ol). 
Menn stuurt zichzelf en is niet gewend gestuurd te worden (02C). En dan worden ze in een 
nieuwee startpositie gezet. Met verschillende achtergronden, een onbekende leider die niet wordt 
vertrouwd.. En dan moetje met elkaar een gemeenschappelijk doel zien te vinden (02S). Dan 
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komenn de nadelen van die autonomie heel pregnant naar voren. Dat speelde zowel op het niveau 

vann management als op het niveau van medewerkers.' 

'Inn één woord samengevat, denk ik: men eist zelfsturing maar zonder daar een 

resultaatverplichtingg tegenover te stellen (leeg begrip; C). Mij n woord is zelfsturing. Jij zegt 

heterogeniteitt in werkcultuur, ji j zegt vakbekwaamheid...' 

Veenstra:: 'Nee, kwaliteitstekort...' 

ABC:: 'Niet op vakinhoud? (OIC) 

Veenstra:: 'Kwaliteitstekort, zowel vakinhoudelijk (OIC) als professioneel' (leeg begrip). 

ABC:: (samenvattend) 'Zijn we het met elkaar eens dat de situatie potentieel ook uitdagend of 

inspirerendd zou kunnen zijn? Maar dat, wat ji j noemt 'kwaliteitstekort' en Bart 'werkcultuur' en 

ikk 'gebrek aan professionele zelfsturing' noem, dat dat de belangrijkste belemmering zijn geweest 

omm met elkaar een soort chemie in te gaan om bottom-up van alle kanten te gaan bouwen met 

elkaar?? (...) 

Goudblom:: 'Dan moetje daar wel voor open staan.' 

ABC:: 'Precies. Dus wat zijn de belemmeringen om het als een kans te definiëren? Er is iets 

geweestt waardoor mensen het als bedreigend, als ongunstig ervaren, terwijl het potentieel ook als 

eenn kans opgepakt zou kunnen worden?' (onderzoekende rol: problematiseert) 

Goudblom:: 'Dat is volgens mij die professionaliteit {leeg begrip; C). Dat begint ermee datje kunt 

constaterenn of je over de juiste vermogens beschikt. Ik durfde stelling aan dat, zeker in aantal 

gevallen,, dat deel niet eens werd gezien.' (leeg begrip; C) 

ABC:: 'Wat werd er precies niet gezien? 

Goudblom:: 'Nou, dat tegenover de lusten ook lasten staan.' (02C) (...) 

ABC:: 'We zijn het erover eens dat cultuur hierin een rol speelt (wijst aan: O I C en 02C). Uit de 

cultuuranalysee die de afdeling heeft gemaakt zie je dat GPT gewend is om, waar dreigingen 

ontstaan,, in de luwte te gaan zitten. Dat is een vorm van vermijding. Gevolg is datje het 

probleemm niet aanpakt, er niets ervan leert en dat de kansen niet in zicht komen. Het is een 

neerwaartsee spiraal (02C). Hoe zien julli e dat?' 

Veenstra:: 'Dit kan ik volgen. Maar het is een beschrijving. Geen verklaring. Bewust of onbewust 

komtt het vermijdingsgedrag voort uit het besef van onvoldoende professionele kwaliteiten, niet 

inn je bagage hebben watje eigenlijk nodig hebt.' (eerste vorm van dynamische analyse, type 5) 

ABC:: 'Dit snap ik niet (participerende rol:) stel ik constateer bij mijzelf: deze klus kan ik niet. Ik 

constateerr een kwaliteitstekort. Dan kan ik twee dingen doen. Ik kan zeggen: 'Help mij met mijn 

onvermogen.. Kunnen we het project tot reële proporties terugbrengen of kan ik ondersteuning 

krijgenn door één of ander. Ik wil mijn tekort wegwerken en als dat niet lukt dan weet ik waar ik 

opp de ladder sta.' (problematiseert: dialoog type 3) 

'Datt is niet gebeurd. Maar volgens jou leidt het kwaliteitstekort tot vermijding. Waarom is dat?' 

(idem) ) 

Goudblom:: 'Omdat ze er nu op werden aangesproken en voor de reorganisatie blijkbaar niet. Er 

werdd nu ineens iets van ze geëist dat daarvoor nooit van ze werd geëist.' (dynamische analyse type 

5) ) 
ABC:: 'Met de introductie van die hele projectstructuur (OIO) bedoel je, dat ben ik met je eens.' 
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Goudblom:: 'Er werd nooit op projecten gestuurd, als er al werd gestuurd. In deze situatie werd 
datt duidelijk anders.' 
ABC:: 'Er werden resultaten gevraagd en die kwamen niet, die werden uitgesteld...' 
Goudblom:: 'Ja en dat is vervelend...Men gaat denken: 'Oeps, ik kan iets niet wat ik eigenlijk wel 
zouu moeten kunnen, althans dat wordt van me gevraagd. Dan krijg je vermijdingsgedrag...' 
(02C) ) 
ABC:: 'Oké...' 
Veenstra:: 'Er zijn - denk ik- wel signalen geweest van mensen. Alleen hebben ze veel minder 
aangegevenn 'ik kan het niet'. Ze zijn veel méér zijn gaan zitten in de hoek van 'de ambities zijn te 
hoog'.'' (dialoog type 3) 
ABC:: (Samenvattend) 'Door de implementatie van de projectstructuur (OIO), werd men 
gevraagdd projectplannen te schrijven. Dat confronteerde mensen met hun kwaliteitstekort, 
vakinhoudelijkk (leeg begrip) maar ook professioneel deeg begrip). Deadlines werden niet gehaald, 
dee kwaliteit van de plannen bleef onder de verwachting. Sommigen hebben aangeven dat de 
ambitiee (van de projecten) omlaag moest, anderen zijn gaan vermijden (02C).' 

AanzetAanzet tot een dynamische analyse 

Geleidelijkk aan ontstaat een gedeelde diagnose wat volgens de deelnemers de 

problematiekk van GPT is (geweest). De inzichten nemen toe en de dynamische analyse 

iss groeiende. Allereerst wordt gevraagd wat als de kern van het probleem kan worden 

beschouwd.. Daarna wordt het probleem op socratische wijze afgepeld. Wat is de kern 

vann het probleem? Verklaringen worden geproblematiseerd: 'Heterogeniteit hoeft niet 

problematischh te zijn?' Hetzelfde kan worden gezegd voor het 'tekort aan kwaliteit' en 

dee 'hoge mate van autonomie'. De gegeven verklaringen worden niet geproble-

matiseerdd omdat zij 'onjuist' of niet 'geldig' zouden zijn, de veranderaar zoekt door het 

problematiserenn naar een vergroting van de complexiteit, naar het uitfilteren van 

tegenstrijdighedenn in opvattingen (elenchus) en naar een onderliggend verband, een 

onderliggendee samenhang van factoren in de vorm van een probleemstructuur. 

Inn deze casus wordt vooral geproblematiseerd door de vraag of de oorzaak het gevolg 

noodzakelijknoodzakelijk bepaald. Zijn er geen alternatieve posities in De Taal van Verandering? Dat 

levertt enerzijds een uitbreiding op van factoren die een rol spelen in de dynamische 

samenhang,, anderzijds komt de wijze waarop oorzaak/gevolg-relaties worden 

gepercipieerdd steeds beter in zicht. De verglijding van betekenissen laat geleidelijk aan 

eenn verborgen structuur zien. Voorlopig kan de samenhang van probleemelementen als 

volgtt worden vormgegeven: 

-- in nieuwe omstandigheden met onzekerheid (nieuwe afdeling, nieuw hoofd, geen 

gemeenschappelijkee koers, ambitie, werkwijze) (lege begrippen) 

-- gaan jaloezie en onzekerheid een rol spelen (02C) 

-- en legt de aangebrachte projectstructuur (OIO) 
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-hett kwaliteitstekort van de medewerkers bloot (leeg begrip; O IC?) 

-- de vermijdingscultuur ( 0 1 C / 0 2 C) 

-- leidt ertoe dat men of kritiek uit op de projectstructuur en/of de ambitie (leeg begrip) 

-- of dat men gaat vermijden (02C). 

Merkk op dat een aantal variabelen nog steeds als 'leeg begrip' worden gehanteerd. Dat 

geldtt onder meer voor 'nieuw hoofd' en 'geen gemeenschappelijke koers, ambitie en 

werkwijze.'' De vermijdingscultuur is in deze casus echter geen 'leeg begrip'. Hier kan 

wordenn teruggegrepen op de cultuuranalyse die eerder door de afdeling is gemaakt (zie 

paragraaff  7.5.9). Ook het begrip kwaliteitstekort is niet helemaal 'leeg'. Hiermee wordt 

gedoeldd op vakinhoudelijk vaardigheden in combinatie met procesvaardigheden ten 

behoevee van de implementatie. In de dynamische analyse (b)lijken er drie patronen 

zijn: : 

-- nieuwe afdeling leidt tot onzekerheid en vermijding (egeltjesgedrag) (02C) 

-- kwaliteitstekort leidt tot onzekerheid en vermijding wat het kwaliteitstekort wederom 

versterktt (leeg begrip: OIC?) 

-- de aangebrachte projectstructuur (OIO) legt kwaliteitstekort bloot wat leidt tot 

onzekerheidd (met vermijding of kritiek als gevolg). 

Conclusiee die we kunnen trekken is dat de onzekerheid trapsgewijs toeneemt. Om 

grafischee redenen is ervoor gekozen de analyse meer uitvergroot 

inn onderstaande figuur weer te geven. 

FiguurFiguur 7.5.1 Dynamische analyse: beheersbare werkprocessen GPT 

Dee dynamsiche analyse maakt het mogelijk de effectiviteit van de interventies te 

vergroten.. In een dialoog kan bijvoorbeeld worden besproken op welke onderdelen 

vann de probleemstructuur men wil interveniëren, wanneer interventies (en in welke 
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volgorde)) gepleegd zouden moeten woden (de timing) en of de interventies robuust 

genoegg zijn, dat wi l zeggen bestand tegen de veronderstelde dynamiek. M en kan zich 

bijvoorbeeldd afvragen of de projectstructuur (hier als n ieuwe of voorgenomen 

interventiee door onderbroken Üjnen weergegeven) bestand is tegen de krachten van de 

vermijj  dingscultuur (weergegeven door onderbroken pijlen) en welke aanvullende 

maatregelenn men eventueel dient te treffen. 

Terugblik:Terugblik: effectiviteit van interventies 
ABC:: ' Voorstel is nu te kijken naar welke maatregelen in het traject effectief zijn geweest, welke 

niett en waarom? Zullen we een rondje maken? Wie wil beginnen?* 

Veenstra:: 'We hebben een mengvorm van maatregelen op het structuurvlak (O) en het 

cultuurvlakk (C) genomen en met jou discussies gehad hoe de balans moest zijn. Met welke balans 

j ee de meeste rendement haalt.' 

ABC:: 'Kun je een voorbeeld geven?' 

Veenstra:: 'Ja, we hebben het geven van presentaties aan je collega's in gang gezet (leeg begrip; C). 

Di tt is dan meer cultureel, denk ik. Collegiale feedback organiseren (leeg begrip; C). Later zijn 

daarr verschillende aspecten van projectmanagement bijgekomen (leeg begrip). Zoals 

probleemanalyse,, rapportage (OIO), het managen van de interdependenties (leeg begrip). Dat 

heeftt een nuttige functie gehad. Op beide aspecten moest nog veel verbeterd worden. Maar of 

cultuurr nu aan structuur voorafgaat of andersom, die wijsheid heb ik van jou niet gehad. (...) 

Achteraff  kun je niet goed zeggen wat de bijdrage van de ene interventie is geweest ten opzichte 

vann de andere. (...) Werkenderwijs is met twee soorten interventies winst geboekt. Het grote 

toverwoordd is wat mij betreft 'consequent zijn'. Volhouden.' 

ABC:: 'Wat zijn de tegenkrachten? Waarom is het moeilijk om consequent te zijn? 

(onderzoekendee rol; problematiseert) (...) 

Veenstra:: 'De organisatie zwenkt en zwabbert ook. In andere delen van de organisatie is evenmin 

houvastt te vinden. Deels wordt dit ook aangegrepen om een eigen koers te gaan varen.' (leeg 

begrip) ) 

ABC:: 'Wat is het verband tussen niet-consequent zijn en het kwaliteitstekort?' (terugkoppeling 

naarr het doel) 

Veenstra:: 'Het kwaliteitstekort doet zich in de hele organisatie voor. Niet-consequent zijn is een 

cultuurkenmerkk van deze organisatie. Het is een manier om om te gaan met het kwaliteitstekort. 

Hett wordt versterkt omdat je een politiek gestuurde organisatie bent. Maar veel mensen 

verschuilenn zich ook achter dat argument.' (02C) (dynamische dialoog, type 5) 

Goudblom:: 'Ik vind het moeilijk consequent te zijn omdat het rendement zo weinig zichtbaar 

wordt.. De professionaliteit neemt amper toe. Dat maakt het niet gemakkelijk vol te houden.' 

(typee 1) (...) 'En de organisatie vraagt het niet (leegbegrip). Men gaat denken: 'Waarom zouden 

wij?? Zij hoeven toch ook niet?' Dat maakt resultaten heel slecht zichtbaar.' (dynamische analyse, 

typee 5) 
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Intermezzo:Intermezzo: gewijzigde dynamische analyse 
Dee dynamische analyse kan nu met een aantal elementen worden uitgebreid (verdere 

verglijdingg van betekenissen). Het probleem (het kwaliteitstekort) kan nu (tevens) als 

eenn organisatiekenmerk worden gezien. Zo varen andere organisatieonderdelen even-

minn een vaste koers (leeg begrip, S?), eist de organisatie geen professionaliteit (leeg 

begrip;; O?) en wordt 'flexibi-liteit ' (waarom het bestuur vraagt) gebruikt als argument 

omm niet aanspreekbaar te zijn (02C) (zie figuur 7.5.2). In een constant verschuivende 

omgevingg is het moeilijk zelf consequent te zijn. Het niet-consequent zijn is volgens 

Veenstraa een reactie op het kwaliteitstekort (type 5). Dat is een belangrijke opmerking, 

zoalss zo meteen zal blijken. Over de interventies wordt gezegd dat incrementeel is 

gehandeld,, dat effect is behaald, maar moeilijk is aan te geven welk effect aan welke 

interventiee toe te schrijven is. 

FiguurFiguur  7.5.2 Dynamische analyse GPT (vervolg) 

SchipSchip verlaten? Robuustheid getoetst. 
Veenstra:: 'We hebben inmiddels de structuur verlaten. Als je terugkijkt vind ik het heel lastig een 
oordeell  te vellen over wat de waarde van de projectstructuur is geweest. Ik heb de neiging om 
tweee cijfers te geven: één voor de waarde die het heeft gehad in het proces, dat cijfer is 
beduidendd hoger dan het cijfer voor het feitelijke resultaat en het (de projectstructuur, rvdn) heeft 
ookk geen vervolg gekregen want het had te weinig draagvlak.' 
ABC:: 'Je vertelde net dat het moeilijk is om vol te houden in deze organisatie. Door de 
implementatiee van de projectstructuur stuit je op weerstand en zie je de zwakste schakels naar 
bovenn komen (type 1) Dat werpt je terug op jezelf: Hoe ga ik hier mee om? Hoe wil ik leiding 
geven?? Hoe duidelijk wil ik zijn? Hoe lang wil ik volhouden? Kies ik voor draagvlak of voor 
mijnn eigen lijn? Heb je je niet, door het verlaten van de structuur, gewonnen gegeven? Ben je 
dann niet ook 'niet-consequent' geweest?' (participerende rol; dynamische analyse, type 5) 
Veenstra:: 'Dat hangt van je tijdsvenster af: slag verloren, oorlog nog niet. Uiteindelijk ondopen 
wee de problemen niet. Er komt een nieuwe indeling (een nieuwe projectstructuur, rvdn; OIO)) 
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enn de vragen komen dan, anders verpakt, weer net zo hard op tafel (leeg begrip). Er is nu wel 
draagvlakk voor die structuur (leeg begrip). Maar we gaan dezelfde problemen weer beleven. 
Verpaktt in een ander jasje. Men moet gestructureerder en transparanter gaan werken.'(-. .) 
ABC:: 'Bart: Hoe kijk ji j tegen maatregelen aan welke hebben gewerkt en welke niet in jouw 
optiek? ? 

Goudblom:: 'Onze eerste maatregel was een gezamenlijke strategie te ontwikkelen om cohesie te 
vindenn (02S). Dat was nog voor het ABC-traject. Daar zijn we niet goed uit gekomen. Er lag 
well  een strategie (OIS) maar daar werd heel verschillend tegen aan gekeken (02S). Voor 
sommigee was het niet concreet genoeg. Anderen konden er goed mee leven. Daar hebben we 
toenn heel moeizaam een oplossing op gevonden. Het is 'boeiend' te zien dat twee jaar na dato, 
inclusieff  de vervolgafspraken die we hebben gemaakt, er amper iets mee is gedaan. (...) Als ik 
kijkk naar de maatregelen zie ik dat het projectmatig werken moeilijk verloopt (leeg begrip). De 
winstt is het bewustzijn dat we vinden dat we voor de prioritaire producten projectplannen 
moetenn gaan maken. Dat is toch anders dan toen we begonnen. Toen waren we zover nog niet.' 
ABC:: 'Is dat het verschil: de acceptatie van de mensen? 

Goudblom:: 'De acceptatie van de noodzaak om gestructureerd en projectmatig te werken.' (leeg 
begrip) ) 
Veenstra:: 'In eerdere fase zijn de projecten als een werkwijze door mij bedacht en over de groep 
uitgestortt (OIS/OIO). Daar hebben we na een heleboel gemodder een zekere samenhang aan 
overgehouden.. Vervolgens vond de meerderheid van de afdeling dat de indeling niet deugde. De 
clusteringg van onderwerpen leunde te veel op de oude bloedgroepen. Daar kun je lang over 
discussiëren,, maar je kunt ook zeggen: oké prima, dan gaan we het op een andere manier doen. 
Datt heeft tot een voorstel geleid (en niet 'zo moet het') dat op de strategiedag in 2002 is 
besproken.. Men is deelgenoot geweest in het proces. Verder heb ik aangegeven dat mijn fantasie 
inn ieder geval nu is uitgeput. Ik heb gezegd: 'Als dit het niet is, dan wens ik julli e verder veel 
succes.'' Dat soort signalen hebben wel een zekere uitwerking.' 

Intermezzo Intermezzo 
Breekpuntt bij de invoering van de projectstructuur was de moeilijkheid om tot 

kwalitatieff  goede projectplannen te komen (door het kwaliteitstekort). Volhouden is 

dann het toverwoord, volgens Veenstra. Niet-consequent zijn is een organisatiekenmerk. 

Vervolgenss past hij dit adagium zelf niet toe op de projectstructuur binnen de afdeling. 

Wellichtt om goede redenen. Omdat de indeling werkelijk niet goed hanteerbaar was 

(OIO)) of anderszins. Het laat echter onverlet dat daarmee het kwaliteitstekort (en dus 

matigee kwaliteit projectplannen en -uitvoering) niet is geadresseerd, en dus naar 

verwachtingg weer zal terugkeren. Deze analyse wordt door alle betrokkenen gedeeld. 

Dee vraag die dit vervolgens opwerpt is of Veenstra er dan wel verstandig aan heeft 

gedaann om een nieuwe projectstructuur te introduceren? Is het geen onnodig 

tijdsverlies?? Is hij gezwicht voor coöpterende krachten in zijn afdeling die de 

bedreigendee vraag (naar goede kwaliteit projectplannen) verschuiven naar een veilige 
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structuurdiscussies?? Is hier sprake van weerstand waar Veenstra voor is gezwicht? Of 

heeftt Veenstra er wél verstandig aan gedaan door zich flexibel (maar duidelijk) op te 

stellen,, en heeft hij, zoals hij zelf suggereert, wellicht de slag verloren maar 'de zege 

dichterbijj  gebracht'? We zijn hier terecht gekomen in een ambigue situatie... 

Vervolg:Vervolg: projectstructuren vergeleken 
ABC:: 'Even terug... Als ik het goed begrijp zegje: 'We hebben opnieuw gekozen voor een 
projectstructuurr maar voor een andere vorm van clustering?' 
Veenstra:: 'Voorheen waren er twaalf projecten met daarin kleinere of grotere onderwerpen. Nu 
hebbenn we thema's benoemd, een kleiner aantal en daarbinnen ook weer projecten. De projecten 
zijnn volgens mij hetzelfde. Dus op dat niveau verandert er niets. Vragen die we hadden over 'Hoe 
runn je zo'n project' en 'Hoe verhoudt het ene project zich ten opzichte van het ander', die 
blijvenn volstrekt identiek.' 
ABC:: 'Wat is er dan veranderd? De ambitie van de thema's en projecten?' 
Veenstra:: 'Het is helder geworden dat we maar een beperkt aantal projecten aankunnen. Er is dus 
geprioriteerd.. Verder zijn we die indeling naar bloedgroepen kwijt. En er is een fasering in de 
beleidslevenscycluss met verschillende stappen van kennis naar beleid. Dat kan voor sommigen 
eenn hulpmiddel zijn om het beter te kunnen plaatsen.' (OIO) 
ABC:: (geeft samenvatting en vraagt:) i k zoek naar de verschillen tussen de twee 
projectstructuren.. Dat is niet de eis van een helder projectplan met een duidelijke output-
formulering?? Is het de ambitie?' 
Goudblom:: 'Het is de acceptatie (02), want de ambitie zal nog moeten blijken aan de hand van 
dee uitwerkingen in de diverse projecten inclusief de onderlinge samenhang.' 
ABC:: 'Maar hoe voorkom je dan datje in hetzelfde drama terecht komt?' 
Veenstra:: 'Succes niet verzekerd.' 
ABC:: 'Je bedoelt opnieuw 'weestand' en 'confrontatie met het onvermogen'?' 
Veenstra:: 'Aan de ene kant heb ik de idee dat we vooruit gaan...' 
ABC:: 'Waar zit hem dat dan in?' 
Veenstra:: 'We hebben nu draagvlak voor de nieuwe indeling (020). Er is vanuit de afdeling een 
werkplann gemaakt (OIS). Het werkplanproces wordt nu veel meer in evenwicht top-
down/bottom-upp vormgegeven (010 /020 ). Het praten over capaciteitsinzet en welke 
productenn wel en niet geproduceerd gaan worden, is veel meer een gemeenschappelijk proces 
(02).. Dat beschouw ik als winstpunten. We moeten het nog wel echt uitvoeren en ik ben heel 
benieuwdd hoe het komend jaar verloopt en wat we er materieel aan winnen.' 
'Verderr maken we inhoudelijke vorderingen. Medewerkers gaan al doende beter begrijpen wat er 
vann hen gevraagd wordt (leeg begrip; 02S). Langzamerhand ontstaat er vertrouwen in mij. Ik 
wass voor een heleboel mensen een vreemde figuur met misschien een verborgen agenda (02C). 
Eenn aantal mensen heeft inmiddels misschien in de gaten dat ik de onderwerpen een goed hart 
toedraag.. Als het op dat niveau klikt kun je het gemakkelijker op andere niveaus ook eens 
worden.' ' 
ABC:: 'Het wantrouwen is wat gesleten...' 
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Veenstra:: 'Ja, en verder zijn er ook personele wisselingen (leeg begrip). Als een groep op zekere 
hoogtee vers bloed krijgt, is een aantal discussiepunten voor de nieuwkomers not-done (02C). Dat 
soortt dingen spelen ook. Maar het ijs is dun... Als je ziet hoe gemakkelijk een medewerker die 
projectplannenn moet maken in een afdelingsoverleg roept: in die projectplannen ben ik eigenlijk 
niett geïnteresseerd het gaat er toch om dat we inhoudelijk eens gaan kijken wat we nu gaan 
doen.. Dan ben je nog niet waar je wezen moet.' 

Intermezzo Intermezzo 

Veenstraa geeft in een helder betoog aan wat er in de tussentijd is gebeurd en waarom 

dee kaarten gunstiger liggen dan in het verleden. Maar uit het betoog wordt niet dui-

delijkk om welke redenen van de projectstructuur is afgeweken (OIO). We gebruiken 

hierr de metafoor van het symptoom (zie hoofdstuk 6). Het probleem is 'kwaliteits-

tekort'' met als symptoom 'vermijding'. Het kwaliteitstekort wordt zichtbaar door de 

invoeringg van een projectstructuur. Dat is de dicterende factor. Vervolgens bestaat de 

interventiee uit een aanpassing van deze dicterende factor. De vraag is: is daarmee het 

probleemm verholpen of doet alleen het symptoom zich niet meer voor? Is het 

kwaliteitstekortt nu adequaat geadresseerd en treedt daardoor geen vermijding meer op? 

Off  wordt slechts op symptoomniveau geïntervenieerd en moeten we ook de 

structuuraanpassingg zien als een vorm van vermijding (niet-consequent gedrag)? Meer 

dynamischh gefor-muleerd: is de nieuwe projectstructuur robuust genoeg om bestand te 

zijnn tegen de dynamiek van de probleemstructuur? 

OpOp zoek naar het verschil in projectstructuur 
ABC:: 'Voor mij is nog steeds een vraagstuk: Wat is het verschil met de eerdere structuur. Je geeft 
daarr een procesmatig antwoord op (02). Ik snap de impact van de procesaanpak. Je hebt 
draagvlakk verkregen. Jouw rol is veranderd. Aan de andere kant: het probleem is het 
'kwaliteitstekort'' met 'vermijding' als gevolg. De vraag is dan: Hoe beïnvloedt de nieuwe 
projectstructuurr het kwaliteitstekort? Is er anders geprioriteerd? Hoeveel procent van de projecten 
iss overgebleven? Is de ambitie veranderd of verlaagd? En zou je iets meer kunnen vertellen over 
diee indeling naar de beleidslevenscyclus? Dat puzzelt me nog een beetje.' (onderzoekende rol) 
(...) ) 
Veenstra:: '(...) Als ik het over de duim moet kwantificeren, dan denk ik dat we naar 70% zijn 
gegaann van wat er aan volume van projectvoorstellen lag.' (OIS) 
ABC:: 'En de ambitie daarin?' (type 1) 
Veenstra:: 'Voor de projecten zijn geen andere ambities geformuleerd. Noch bij mij noch bij de 
mensen,, denk ik.' (...) 

TerugkoppelingTerugkoppeling naar probleem 
ABC:: 'Dus de kwantiteit van projecten is afgenomen en de ambities zijn hetzelfde gebleven, voor 
watt je overhoudt. In hoeverre gaat dan het professionele en vakinhoudelijk onvermogen, wat we 
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dee afgelopen anderhalfjaar geconstateerd hebben, niet opnieuw een rol spelen?' (dynamische 

analyse,, type 5) 

Veenstra:: 'Dat onvermogen komt weer keihard terug natuurlijk.' 

ABC:: 'Ik ga nu even doorvragen: Is het dan wel slim, als je weet dat het onvermogen terug gaat 

komen,, om de structuur aan te passen?' (confronteert, participerende rol) 

Veenstra:: 'Dat is de vraag: 'Waar ga ik het eerst aan werken en wat komt later.' Die vraag kan ik 

nogg steeds niet beantwoorden, dus tot op zekere hoogte doe ik maar wat. Impliciet zit er wel een 

volgordee in. Hoewel ik allerlei dingen tegelijk doe, kan ik niet een project runnen als de context 

vann het project niet helder is. Ik kan niet een keuze maken uit verschillende projecten en die 

uitdunningg van 60-70% maken als ik niet de optelsom van al het werk bekijk en een werkplan 

maakk met een capaciteitsinzet op jaarbasis. Vanuit dit soort logica zetje de stappen. Je maakt al 

vorderingen,, want je dunt iets uit.' 

ABC:: 'Dat is kwantiteit, nog geen kwaliteit.' (problematiseert) 

Veenstra:: 'Als ik een probleem heb.. .' 

ABC:: 'Ik denk dat de vooronderstelling die je hanteert is: als ik de kwantiteit (hoeveelheid werk) 

minderr maak, krijg ik ruimte voor kwaliteit.' (duidt) 

Veenstra:: 'Nou ja, ik krijg iets meer tijd om het kwaliteitstekort te compenseren. Dat is een 

simpelee filosofie. Mensen krijgen meer tijd omdat een aantal projecten geschrapt is. Op die 

manierr kan met een langzamere snelheid toch een resultaat worden bereikt.' (OIS) 

ABC:: 'Tenzij het mechanisme van het vermijden en het bestaande onvermogen sterker is dan de 

extraa tijd die nu gewonnen is voor het opbouwen van de professionaliteit. Zo zijn we begonnen 

mett de analyse.' (dynamische analyse, terugkoppeling naar probleem) 

Veenstra:: 'We hebben gezegd: er is een optelsom van tekorten. Ik kan pas tot de kern 

doordringenn als ik een aantal dingen elimineer. Vroeger kon iemand zeggen: 'de ambities waren 

tee hoog', 'het aantal projecten was te veel' allemaal redenen waarom ik het werk niet kan 

opleveren.. Nu is een aantal factoren geëlimineerd en kom je steeds dichter bij de kern. Als j e dit 

werkk niet aankunt, dan komt dat door een kwaliteitstekort. Daar moetje dan consequenties aan 

verbinden:: moet zo iemand niet iets anders gaan doen of moet je het niet anders organiseren. 

Daarr helpt die indeling in beleidslevenscyclus in.' 

WijzigingWijziging takenpakket 
ABC:: 'Ik heb uideg nodig hierover...' 

Veenstra:: 'Stel dat er mensen zijn die wel over vakinhoudelijke kennis beschikken maar niet over 

dee vaardigheid om dat op een moderne manier, netwerkachtig, flexibel, in beleidsmatige dingen 

tee vertalen, dan kan ik zo iemand inzetten vooraan in de beleidslevenscyclus in de meer 

studieuzere,, inhoudelijke- kennisachtige kant van de zaak. Dan hoeft zo iemand niet het veld in. 

Datt kan ik misschien uit zijn takenpakket halen. Het is de vraag of het gaat lukken, maar j e moet 

wat.'' (OIO) 

ABC:: 'In feite probeer je het professionele onvermogen te elimineren door type vaardigheden te 

verdelenn over de fasen van beleidsontwikkeling.' (OIO) 

Goudblom:: ' . . .en zo het werk gestructureerd...' 

Veenstra:: 'Ja, maar we zijn nog niet zover...' 
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ABC:: '.. .maar je krijgt ook de sterke kanten van de mensen benut in...' 
Veenstra:: '.. .maar we zijn nog niet zover dat we per medewerker, en gezamenlijk de conclusie 
hebbenn getrokken van daar ben ik wel goed in en daar minder, zet mij dus alsjeblieft niet daarin 
maarr daarin. (02) Er zal een reshuffling van mensen moeten plaatsvinden naar vaardigheden 
verdeeldd over de beleidslevenscyclus. Daar gaat ook weer eenjaar overheen en ondertussen moet 
jee toch ook enige output produceren en niet onderweg gefuseerd raken met een andere afdeling 
off  verder worden afgeslankt, want dat zijn allemaal mogelijkheden die hier ook nog eens 
doorheenn kunnen komen.' 
ABC:: 'Wat is nu kritisch in deze herallocatie van mensen? De basisredenering is dat hun 
onvermogenn leidt tot vermijding en dat daardoor projecten niet lukken. Dat is toch de 
basisredenering?? (terugkoppeling naar probleem) 
Goudblom:: 'Aan de ene kant, de andere is: elimineer zoveel factoren dat het bijna onvermijdelijk 
wordtt om de kern te ontwijken.' 
Veenstra:: 'De kern van de opdracht is dat je een helder beeld hebt van het kwaliteitstekort. Daar 
waarr het tekort onaangenaam groot is, dan zal de conclusie voor hen ook onaangenaam zijn. Dat 
kann ook vertrek inhouden. (...) Daar staat tegenover dat mensen die voorheen een mengvorm 
vann taken hadden, nu beter uit de verf kunnen komen. Daar hoop ik op. Dat is de interne kant 
vann de zaak. De andere kant is dat dit proces wel gelijk moet oplopen met het produceren van 
voldoendee output op korte termijn. Je kunt wel zeggen ik heb fantastisch de afdeling 
georganiseerdd en de mensen uiteindelijk op de plekken gekregen waar ze het best tot hun recht 
komenn maar we hebben twee jaar niets uit onze handen laten komen. Dat kan natuurlijk niet.' 

Intermezzo Intermezzo 

Mett de herverdeling van taken over het beleidsproces, tracht men het kwaliteitstekort 

tee beïnvloeden. Niet de nieuwe structuur, maar de wijziging van het takenpakket 

(daarin)) is mogelijk een doeltreffend middel om het probleem van het kwaliteitstekort 

tee adresseren (zie figuur 7.5.3). Vervolgens is getoetst in welke mate deze herverdeling 

vann taken is opgewassen tegen de dynamische krachten van der probleemstructuur, en 

mett name het kwaliteitstekort, de vermijdingscultuur en (als nieuw element:) het niet-

consequentt zijn in deze context. 

Opvallendd is in dit bestek de voorgestelde werkwijze om individuele competenties, 

bottom-upbottom-up en collectief over het beleidsproces te verdelen (02). Mogelijke voordelen 

daarvann zijn: draagvlak en benutting van inzichten en competenties van medewerkers. 

Nadelenn zijn: opnieuw stroperigheid, het veel grotere tijdsbeslag en de mogelijkheid 

datt ook de collectieve besluitvorming ten prooi valt aan weerstand (vermijding, 

verschuivingg en passiviteit). Opvallend is volgens ons het sterk doorgevoerde 

ontwikkelparadigmaa bij Veenstra. Daarop komen we later in de dialoog terug. 
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,'' Verdeling taken N 
S .. over beleidscyclus Jf * 

FiguurFiguur  7.5.3 Dynamische analyse GPT (vervolg) 

Inn deze dialoog is het 'kwaliteitstekort' als kernprobleem geadresseerd (en geproble-

matiseerd)) en is de vraag gesteld wat de dynamische samenhang met de overige 

probleemelementenn is. Dit noemen we de dynamische probleemstructuur. Inzicht in de 

probleemstructuurr maakt het mogelijk met behulp van het model interventie-

mogelijkhedenn te genereren, veranderstrategieën te concipiëren, e tc. In de vaststelling 

vann de probleemstructuur worden lege begrippen gehanteerd en vindt het proces van 

verglijdingg plaats. Daarvan is het doel tot 'zinvol spreken' (Lacan, 1960) te komen. Een 

volledigee analyse van alle elementen van de probleemstructuur valt echter buiten het 

bestekk van deze studie. We zullen in de verder beschrijving het model toepassen op de 

roll  van 'kennis in de organisatie' als onderdeel van het kwaliteitstekort. We richten 

vanaff  dit moment in het gesprek onze blik op de toekomst. 

BlikBlik naar de toekomst 
ABC:: 'We hebben op een ander moment wel eens gesproken over het belang en de rol van 
kenniss voor de directie. Kennis als een strategische competentie van de BWR. Op welke wijze 
wordtt strategische kennis gemanaged?' (leeg begrip; S) 

Veenstra:: 'Het kennisniveau is een probleem. De vakinhoudelijke tekorten worden op alle 
overheidsniveauss zichtbaar. Het accent op de procesbenadering in het verleden was waardevol, 
maarr heeft geleid tot verwaarlozing van de inhoud. Daar betalen we nu de prijs voor. De interne 
deskundigheidd is beneden peil. Veel overheidsorganisaties drijven op kennis van externen: 
onderzoeksbureaus,, consultants. (...) We zullen op dit terrein maatregelen moeten treffen. Maar 
latenn we ook beseffen dat vakinhoudelijke kennis maar één is. Je moet het kunnen paren aan je 
strategiee en implementatie. Op deze drie punten zul je op minimaal niveau en liefst beter moeten 
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functioneren.. Ons kennistekort was een gegeven toen we als de afdeling begonnen. Door 

mensenn anders te verdelen over het beleidsproces en nieuwe mensen binnen te halen kun je 

proberenn die problemen te optimaliseren.' 

ABC:: 'OK. Dat is me duidelijk. Maar er zit nog een stap voor, lijk t mij. Over welke strategische 

kenniss en expertise gaat het? Welke inhoudelijke kennis is strategisch voor deze afdeling. Om 

welkee strategische beleidscompetenties gaat het? (S) Weet het management dat? Als we daarop 

ingaann kunnen we misschien enkele aanbevelingen voor de toekomst formuleren.' 

Veenstra:: 'Weet het management het? Nee, niet echt. Je laatje vermoedens doorklinken in wat 

opp korte termijn geproduceerd moet worden. Voor de langere termijn zul je met de afdeling 

moetenn organiseren dat het een thema van gesprek wordt. Dat zit wel in de nieuwe structuur 

ingebakken.'' (...) 

ABC:: (samenvattend) 'Dus het kwaliteitstekort heeft een vakinhoudelijk en beleidsmatig aspect. 

Dee projectstructuur heeft dit manifest gemaakt. Dat is een procesmatig resultaat. Inhoudelijk is de 

kwaliteitt van de projecten nog steeds niet op niveau. Vervolgens is langs participatieve weg een 

nieuwee projectstructuur gekozen. De kwantiteit van projecten is wat lager, maar de ambitie van 

dezee projecten is niet veranderd. Men krijgt meer tijd voor een opgave. Verder is het 

kwaliteitstekortt geadresseerd door taken te verdelen over de beleidscyclus. De toetsvraag is of 

dezee maatregelen nu voldoende zijn om te kwaliteitstekort te bestrijden en te voorkomen 

vermijdingg opnieuw optreedt.' 

Veenstra:: 'Dat weet ik niet. We werken met een gegeven situatie. Het is niet zo dat ik de 

benodigdee kennis en vaardigheden vrij kan gaan werven op de markt. Het is eerder zo dat we de 

armoedee binnen de directie moeten verdelen en je hooguit de ergste gevallen buiten de deur 

kuntt houden.' (introduceert randvoorwaarde) 

Goudblom:: 'Je kunt het tekort niet kwij t spelen en ook niet gemakkelijk de gewenste 

vaardighedenn binnen halen. We moeten het doen met wat we hebben. De vraag is dan: hoe kan 

ikk dat bijspijkeren en hoe groot is die bereidheid daartoe, in de vorm van 

functioneringsgesprekken,, noem maar op.' 

DialoogDialoog met het lege veld (type 7) 
ABC:: 'OK. (wijst naar model). Kunnen we niet eens kijken wat we met de lege velden kunnen? 

Hoee kan ik die perspectieven inzetten voor het verbeteren van het kennistekort. Misschien zijn 

diee velden niet leeg maar hebben we daar interessante ideeën over?' 

Goudblom:: "Strategie' is niet goed gevuld, als ik het tableau overzie (OIS). Naast de dingen die 

wee nu doen, hoe kunnen dan maatregelen in een andere sfeer daar nog aan bijdragen?' 

ABC:: 'Ja precies, wat zijn extra ondersteunende maatregelen?' 

Veenstra:: 'Als het gaat om opleidingen en dat soort zaken gaat dan kan ik een betoog houden 

overr hoe we daarmee bezig zijn. Maar er zijn maar zelden wonderen verricht op dat vlak.' (OIC) 

(...) ) 
ABC:: 'Wat ik wil is met jou in discussie gaan en zeggen...' (poging tot productieve spanning) 
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Veenstra:: '.. .het verhaal was nog niet af.. .als het gaat om de eigen medewerkers is het meer 
ontwikkelenn dan iets anders. Je probeert de kennis van anderen te benutten voor jouw club. Bij 
dee totstandkomingproces van een nota halen we een derde erbij om te zien of we het kennisgat 
kunnenn vullen. Of zoeken samenwerking met andere organisatieonderdelen. Lukt het niet 
binnenshuiss dan ga je weer een schil verder, dan ga je met andere overheden zo'n 
samenwerkingsverbandd aan.' (02S) 
ABC:: 'Dit zijn allemaal ontwikkelvoorbeelden die je geeft.' (confronteert) 
Goudblom:: 'Volgens mij het invullen van capaciteit om gaten te vullen niet, dat is een 
structuurelement.'' (OIO) 
ABC:: OK. Maar kunnen we ook ideeën ontwikkelen vanuit de lege velden, zoals deze (wijst aan 
OO IS): 'Wat is onze strategische kennis? Zou ik die kennis kunnen inkopen. Wat is dan mijn 
inkoopbeleid?? Wat is ..' 
Veenstra:: 'Dat gebeurt wel maar met weinig rendement. Ik schat het rendement van de onderste 
OO hoger in (ontwikkelen). Daar leg ik dus het accent op. Als ik bij een externe kennisorganisatie 
eenn ingang weet te vinden zal ik die ook benutten.' (02S) 
ABC:: 'OK. Dat lijk t me erg nuttig. Maar als ik het nu vanuit een ander paradigma probeer te 
toetsenn (Ol), dan vraag ik: Heb je nu voor jezelf gedefinieerd wat die kernkennis is of moet zijn? 
Ligtt het ergens vast. Heb je daar een document van? Is het beheersmatig vertaald om ervoor te 
zorgenn dat het er ook komt? Ik doel op een meer top-down en planmatig karakter. De vraag 
is...' ' 
Goudblom:: '... wat wij doen is erg impliciet...' (...) 
ABC:: 'Mijn vraag is: zou het julli e helpen om het langs deze manier te doen?' 
Goudblom:: 'Wij komen van nature niet op elementen die je tot de bovenste O zou kunnen 
rekenen.. Wij zoeken het bijna altijd in het incrementele, in het ontwikkelingsgerichte.' 
ABC:: 'Dat is dus een prima verklaring van waarom we dus hier (02) zitten. Mijn vraag is: 'Wat 
zouu het je brengen, als je daar (Ol) zou gaan zitten?' 
Veenstra:: 'Ik zie niet zoveel mogelijkheden in de bovenste O (Ol). Ik stuur iemand naar een 
cursus,, voor een deel doen we dat ook...' (OIC) 

StroperigheidStroperigheid als kenmerk 

Hett is niet verwonderlijk dat, wanneer een leeg veld in het model is geconstateerd, het 

grotee moeite kost om dat lege veld onder de aandacht te brengen bij de gespreks-

partners.. Soms dat overigens niet het geval. Soms doet het lege veld 'zijn werking' al 

doorr op te merken dat er een leeg veld bestaat, zoals bij DOB. De deelnemers raken 

nieuwsgierigg naar wat er in dat veld 'verborgen' zou kunnen zitten, wat ze tot nu toe 

niett hebben gezien, of krijgen in een flits een idee wat dit zou kunnen zijn (atractor). In 

diee zin levert het lege veld ook productieve spanning op. Het motiveert, lokt uit tot 

onderzoekk en weten. In andere gevallen is het nodig het lege veld herhaaldelijk onder 

dee aandacht te brengen. Het lege veld wordt gepresenteerd, maar wordt als het ware 

niett herkend als leeg veld. Het krijgt geen betekenis en dreigt achteloos over te waaien 

('Ikk stuur wel eens iemand naar een cursus'). In zulke gevallen kan men iets meer 
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persisterenn en trachten door herformuleringen het veld onder de aandacht te krijgen. In 

beidee gevallen lijk t het ons echter verstandig het lege veld niet onmiddellijk te duiden. 

Bijvoorbeeldd door het veld voor deelnemers in te willen met analyses of interventies 

diee daar volgens de veranderaar thuishoren. Dat vermindert immers de spanning en 

daarmeee de produc-tiviteit van de interventie (van het lege veld). 

Dee consequentie is dat de dialoog een zekere stroperigheid krijgt. Deelnemers vallen 

(herhaaldelijk)) terug op eigen routines, of kunnen eenvoudig niet benoemen wat in 

hemelsnaamm in die velden moet komen te staan. En stroperigheid leent zich uiteraard 

voorr de overdracht van allerlei vormen van weerstand van het cliëntsysteem (zoals 

scepsiss of irritatie) en de reacties daarop die de veranderaar bij zichzelf zal bemerken in 

dee vorm van tegenoverdracht (De Wolf, 1998). Of de reacties die de lezer tijdens het 

lezenn van de dialoog bemerkt. Deze (tegen)overdracht kan als een aspect van de 

complexee dynamische dialoog (en van de relatie) worden benoemd (geduid) en 

bespreekbaarr worden gemaakt met het doel de communicatie open te houden en de 

relatiee te ontwikkelen. Mogelijk gevolg is dat het gesprek een opener en soms meer 

'therapeutisch'' karakter zal krijgen. Een alternatief is dat men deze gevoelens niet 

benoemdd maar doorwerkt 'in de weerstand' (Berk, 2001; Gabbard, 1994; Van den 

Nieuwenhof,, 2002). In dit geval blijven proces- en andere vormen van interventies 

achterwegee en wordt de weerstand 'geabsorbeerd' (empathisch tegemoet getreden, 

genegeerd,, etc) en meer gewerkt met correctieve ervaring. 

DoorwerkenDoorwerken van het lege veld 
ABC:: 'OK. Ik ga nog even doorvragen. Je hebt het (de kennisverdeling, rvdn) dus blijkbaar al 
well  georganiseerd. Wat zijn de strategische kaders voor de kennis die de mensen moet gaan 

zoeken?'' (OIS) 
Veenstra:: 'Dat vloeit voort uit de nieuwe indeling. Als we voor een bepaald beleidsonderwerp 
(geeftt voorbeeld) het beleid moet gaan kantelen en we niet meer vanuit de inhoud moeten 
denkenn maar vanuit de gebruikers (geeft voorbeeld), dan kantelt de kennisvraag ook richting de 

gebruikers.' ' 
ABC:: 'Ik blijf nog even doorzeuren. Er zijn nu drie mensen voor drie onderwerpen (geeft 
voorbeeld)) aangewezen als kennisexperts. Zij volgen een kennisdomein, vanuit het 
gebruikersperspectieff  zoals je aangeeft. Vanuitje rol van strateeg zou je deze mensen een leidraad 
meee kunnen geven. Bijvoorbeeld: we willen als GPT de beste zijn qua kennis op de volgende 
terreinen.. Ze krijgen een missive mee om de zoektocht te kunnen invullen. Een opdracht van de 
organisatie:: 'Hierop willen wij ons specialiseren', 'Dit zijn onze kennisdomeinen.' Op een 

strategischh niveau.' 
Veenstra:: 'Die strategische ambitie komt voort uit de positionering van de afdeling in het totale 
veldd en in de beleidslevenscyclus.' 
ABC:: 'En wat is nou jouw visie op de rol van kennis in dit geheel? 
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Veenstra:: 'Zet de band maar even uit en de rest vanmiddag is gevuld! (...) 

'Bartt gaat in 2003 een nota uitbrengen. Dat is een prioritair product. Daarin wordt op strategisch 

niveauu geformuleerd wat de functie is van X (het onderwerp) en onze visie erop. Daarin wordt 

dee positionering van WBR ten opzichte van andere (spelers) geduid en daar vloeit een 

kennisagendaa en een beleidsagenda uit voort. Die nota gaat dit jaar verschijnen en is in 

belangrijkee mate bepalend voor wat er intern in de afdeling aan activiteiten op het gebied van 

kennis,, onderzoeksactiviteiten en noem maar op ondernomen gaan worden.' 

ABC:: 'Je hebt de visie op kennisontwikkeling opgenomen in de vorm van een nota?' 

Veenstra:: 'Ja.' 

ABC:: 'Oké.' 

Veenstra:: 'Bij andere onderwerpen (geeft voorbeelden) beginnen we aan de beleidskant en niet 

aann de kenniskant. Kennis is de consequentie van beleid. Maar natuurlijk is het een iteratief 

proces.. Soms geef je iemand al een opdracht nog voor er een beleidsvraag is. Die wisselwerking 

moetjee niet ontmoedigen natuurlijk.' 

Goudblom:: 'De achterliggende strategie is die van vraagsturing. Kennis staat ten dienste van de 

instrumenteringg van het beleid. Geen kennis om de kennis.' 

ABC:: (terugkoppeling naar het doel) 'Goed over eenjaar heb je die nota. Nu even naar de korte 

termijn.. Wat is er principieel veranderd ten opzicht van de situatie van vorig jaar. Er is mogelijk 

meerr draagvlak, iets minder werklast, duidelijke prioritering, betere verdeling van competenties 

overr de beleidslevenscyclus. Dat is allemaal goed geregeld. Maar het probleem is kennistekort. Nu 

hebbenn we het over de organisatie van essentiële kennis, en dan is het antwoord: over eenjaar 

hebb ik die kennis. Dan denk ik...' 

Veenstra:: 'Dat zei ik niet. Ik zei: 'Over eenjaar heb ik die nota en daar vloeit onder ander de 

kennisopgavee uit voort.' Daarmee heb ik die kennis nog niet. Dan heb ik gedefinieerd wat de 
opgavee is.' 

Goudblom:: 'En vervolgens kun je die dan weer vanaf 2004 vorm gaan geven.' 

ABC:: 'Dan duurt het alleen nog maar langer...' 

Veenstra:: 'Jouw vraag is dan: hoe kunnen we op de korte termijn met de mensen die de kennis 

diee we ontberen...' 

ABC:: 'Ja, omdat het kennistekort en culturele problematiek tot het kernprobleem behoren. En 

datt speelt nu.' 

Veenstra:: 'Ik kan op de korte termijn niet anders dan incremented met die materie bezig zijn 

(02).. Het bewustwordingproces voor de eigen organisatie en de individuele medewerker op een 
hogerr plan trekken.' (leeg begrip) 

ABC:: 'Wat bedoel j e daar mee? Hoe wil je dat doen? En is het afdoende? Dat is de hamvraag.' 

Veenstra:: 'Ik kan niet alles tegelijk. Dat is voortdurend het probleem. Ik heb gekozen voor het 

uitbrengenn van die nota. Dat vind ik belangrijker dan individuele werknemers of de afdeling naar 

eenn hoger kennisniveau te brengen.' 

EnEn doorwerken... 
ABC:: 'Ik hanteer een andere logica. Ook omdat je niet alles tegelijk kunt. 
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Hett primaire probleem in de kwaliteit van de productie is het kennistekort. Dat hebben we met 

elkaarr aan de start gedefinieerd. Ben je dan als manager niet verplicht om de dingen op te pakken 

diee je de afgelopen tijd voor de voeten hebben gelopen? Dus: Hoe kan ik ervoor zorgen dat in de 

komendee periode, de tijd waarin die nota wordt geschreven en de nieuwe structuur wordt 

geïmplementeerd,, de rol van kennis daarin mee te nemen? Daarom vraag ik naar je mitigerende 

maatregelenn op het gebied van het kennistekort op de korte termijn.' 

Veenstra:: 'Nemen we als voorbeeld de nota. Cruciaal daarin zijn twee of drie mensen van de 

afdeling.. Bart als trekker, Herbert en Renee. Herbert is onlangs aan de afdeling toegevoegd. Dat 

iss het goede nieuws. Maar hij heeft weinig primaire kennis en niet eerder in een 

beleidsorganisatiee gewerkt (OIC). Zowel inhoudelijke als proceskennis moeten ontwikkeld 

worden.. We hebben ontzettend veel moeite voor onszelf te bepalen wat onze rol is, welke kennis 

wijj  dan zouden moeten hebben, welke we bij anderen verwachten en hoe we dit moeten 

organiserenn (OIS). Bart heeft deze kennis wel en mag dus niet te veel tijd aan andere dingen 

verliezen.. Maar die nota komt er ook niet als Bart zich terugtrekt en alles van zich afschrijft. Als 

hijj  daarmee allerlei partijen taken geeft en die zijn geen deelgenoot geweest, dan komen we er 

uiteindelijkk niet (02S). Dat heeft veel proceskanten.' 

'Reneee heeft wel inhoudelijke kennis, maar op een deelverzameling van het terrein, evenzo dit 

geldtt voor haar proceservaring. Op beide terreinen moet ze dus nog worden bijgespijkerd. Wat is 

dann de redenering? De nota móet er komen. Als die nota er dit jaar niet komt, dan hoeft het niet 

meer.'' (urgentie) 

'Overr bepaalde aspecten van het werk doet Herbert langer dan Bart. Maar hij kan wel 

onbevangenn naar de dingen kijken, dit consequent volhouden en kan het dus ipso facto veel beter 

dann Bart. We hebben een externe figuur erbij gezet om ... 

Goudblom:: '.. .dingen sneller te laten landen...' 

Veenstra:: 'Zo kan Bart een leerproces doormaken (leeg begrip; C). En ook als hij er niet beter 

doorr wordt, heeft hij in ieder geval geleerd waar zijn tekorten zitten. Herbert leert zowel van de 

inhoud,, oefent met procesmatige vaardigheden en bouwt een netwerk en wordt meer dan 

gemiddeldd naar cursussen gestuurd (OIC). Renee wordt op een organische manier ingebed in 

eenn team waardoor ze haar werkzaamheden logischer ingepakt ziet in een groter geheel. Daar 

ookk niet meer over hoeft te tobben en daar ook weer van leert.' {type 1/3; OC1/OC2) 

ABC:: Met andere woorden: Het proces van het schrijven van de nota is het vehikel om met 

elkaarr te leren en tot een kennisstrategie te komen.' 

Veenstra:: 'De werkwijze zal zich in de tijd moeten bewijzen. Maar we gaan het nu echt 

uitvoeren.. De vorige keer zijn we blijven steken in het stadium van het bespreken maar hebben 

hett niet gedaan...' 

ABC:: .. .vanwege die weerstand... 

Veenstra:: .. .vanwege de weerstand. 

ABC:: 'Je merkt dat ik steeds vraag: lost dit het kennistekort op, gaat men nu weer vermijden of 

gaann ze nu het leerproces wel aan? Dat is de toetsvraag.' 

Veenstra:: 'Ieder van die drie zal af en toe een negatieve ervaring hebben, wat ook nodig is als je 

eenn leerproces wil t doormaken. Het zal afhangen van hun kracht en van de mijne of we daar 
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samenn uit komen of niet. Als de problematiek te weerbarstig is, dan komen er veel smartelijke 

keuzess op onze weg. Het uitbrengen van de nota zal een doel op zich worden. Desnoods van 

minderr kwaliteit. Dan brengen we volgend jaar maar weer een vervolgnota uit.' 

EnEn doorwerken... 
ABC:: 'In dit verband gaat het mij niet om de nota, maar om de visie op kennis in relatie tot het 

kwaliteitstekort.. De nota is, zoals je hebt aangeven, een manier, een vehikel om kennis te 

verkrijgen.' ' 

Veenstra:: 'Het leren moet altijd gepaard gaan met een bepaalde productie. Die nota is een vehikel 

omm te leren, maar hoort wel bij de minimale productie.' (...) 

ABC:: 'Ik zit nog steeds te werken met een hypothese (leeg veld OIS). Op zich zie ik wel voor 

mee hoe j e die nota gaat schrijven. Dat is helder. Maar dat is een interactief proces en kostje 

enkelee jaren (02S). Daarnaast vraag ik me af wat je aanpalend op dit terrein zou kunnen doen 

(wijstt aan OIS). Wat korte termijn effecten heeft. Ik constateer datje steeds de 

ontwikkelingsbenaderingg kiest. Hoe zou je kennismanagement kunnen opzetten vanuit een 

beheerstructuurr waarin tijd en toeval veel minder een rol speelt dan hier.' (wijst naar 0 2) (...) 

(gesprekk wijdt uit) 

ABC:: 'Zou je niet sterk top-down, met een op beheersing gerichte, veel minder van toeval en 

vann politiek afhankelijke aparte lij n kunnen organiseren voor het strategische kennistekort van je 

organisatie.. Daar een plan van aanpak op formuleren. Zou het julli e helpen zo'n lij n op te 

pakken?? Er zijn een paar vormen genoemd zoals gerichte strategische allianties aangaan, het 

benoemenn van kennisinstituten en het aangaan van een leveranciersrelatie.' 

Veenstra:: 'Ja dat heeft zin. Wat in ieder geval belangrijk is dat we het explicieter doen. Al die 

voorbeeldenn die je noemt, doen we allemaal wel wat aan, maar vooral impliciet. Het is een 

makkelijkee quick-win van impliciet naar expliciet. Met kleine stapjes kun je meer dan evenredige 

winstt boeken. Als ik het in mijn woorden zeg, van de onderste O van ontwikkelen naar de 

bovenstee O van ontwerpen, is dat we bij elk van die ontwikkelingstrajecten aandacht moeten 

gevenn aan de beheersmatige onderliggende structuur. Ik denk dat we daar winst kunnen boeken.' 

ABC:: 'Waarom gaat het dan? Kun je dat aangeven? 

(gesprekk wijdt uit) 

ABC:: 'Stel. Jan en Piet zitten aan de voorkant van die beleidsontwikkelingcyclus. Die oriënteren 

zichh op een kennisvraagstuk. Op een bepaald moment gaan ze daarin keuzes maken. Dit vlak 

(OIS)) zegt: Zou je Jan en Piet kunnen helpen door van te voren een aantal strategische 

richtlijnenrichtlijnen mee te geven?' 

Goudblom:: 'Mee eens.' 

Veenstra:: '... dat hebben we niet.' 

ABC:: 'De nota komt tot stand in een complex intern en extern krachtveld. Met een hoge 

ambiguïteit:: moeilijke vragen, complexe oplossingen. Het proces van die nota moet in eerste 

mê mê 
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instantiee voldoende breed gehouden worden. Tegelijkertijd wil je het goed managen en tempo 
houdenn door tijdig te convergeren. Wellicht kan een visie op kennis, al is het maar een heel kort 
verhaaltje,, hierbij helpen. Een deel van de problematiek kan je dan misschien voorkomen 
doordatjee sneller een convergentie kunt maken.' 

DoorbraakDoorbraak van een nieuw perspectief 
Veenstra:: 'In ieder geval in de afweging waar je je tijd aan besteed. Zo'n document kost ook tijd. 
Diee nota heeft absolute voorrang. We geven altijd beleidsproducten voorrang boven interne 
strategischee dingen. Maar er komt een moment dat je het niet vol kunt houden. De noodzaak 
vann een intern strategisch document wordt ook steeds hoger. Bij Z (noemt onderwerp) is dat 
puntt zo langzamerhand genaderd. Het feit dat we hebben verzuimd een intern document te 
makenn waarom we aan (het onderwerp) doen en met welk doel. Dat zorgt ervoor datje, op het 
momentt datje een beleidsnota of iets dergelijks moet maken, met je mond vol tanden staat of 
veell  minder efficiënt werkt omdat je verzuimt hebt het interne kader op te tuigen. Er is er 
misschienn nog één die het weet en de rest weet het niet meer. Ik zie die noodzaak en dat er 
evenwichtt moet komen tussen beide sporen.' (Doorbraak) 

7.5.127.5.12 Samenvatting en conclusies 
Inn deze beschrijving van een dialoog is veel aan de orde geweest. Het laat zien welke 

rijkdomm en complexiteit relatief eenvoudige veranderingstrajecten zoals het implemen-

terenn van een projectstructuur in zich dragen. 

Dee dialoog start met het gemeenschappelijk maken van de complexiteit die bestaat in 

dee analyse van een T orde probleem (Isaacs, 1999; Kessels, 1999; De Bruijn e.a., 1999; 

Dee Bruijn, 2000). Nadat redelijke consensus is verkregen over de probleemdefinitie, 

kann het probleem worden geproblematiseerd. Er worden steeds meer elementen 

benoemdd die in die specifieke situatie van toepassing waren en die in eerste instantie 

nogg op onduidelijke wijze samenhangen met het probleem. Het model biedt daartoe 

dee perspectieven: wat zijn de organisatorische, strategische, culturele aspecten van het 

kennistekort.. Vervolgens komt de wijze van samenhang stukje bij beetje in beeld. Er 

wordtt geleidelijk aan een complexe probleemstructuur zichtbaar, die wordt opge-

bouwdd uit eerder gepostuleerde eenvoudige dynamische hypothesen (type 5). Op deze 

wijzee wordt de complexe dynamiek zichtbaar gemaakt (type 6) en staat de vraag 

centraall  of deze dynamiek door de deelnemers aan de dialoog wordt onderscheven als 

zijndee 'waar', 'juist' of'waarachtig' (Habermas, 1981). Meer praktisch geformuleerd is 

dee vraag of de gepostuleerde probleemstructuur voor de deelnemers van het 

veranderteamm plausibel is en of het voldoende aangrijpingspunten biedt voor het 

handelenn (Van den Nieuwenhof, 2002). Of het werkt (Chia, 1996). 

4 1 4 4 
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Naa de analyse- en diagnosefase kan de complexe dynamische dialoog erop zijn gericht 

mogelijkee interventies in de veronderstelde samenhang te positioneren. De vraag 

daarbijj  is op welke elementen van de probleemstructuur men zich wil richten en met 

welkee interventies? Ook hiervoor gebruiken wij ons veranderingsmodel, zodat niet 

slechtss de 'routine-elementen' of de 'routine-interventies' van de deelnemers aan de 

ordee komen, maar gebruik kan worden gemaakt van een breder arsenaal aan 

interventiemogelijkheden.. De koppeling tussen de complexe dynamische analyse en het 

verandermodel,, bestaat in deze fase dus eruit dat men meerdere type interventies (S, O, 

C,, 0 1 / 0 2) postuleert in de dynamische probleemstructuur (met meerdere aangrij-

pingspunten)) en dat de dialoog zich kan richten op veranderkundige aspecten zoals de 

haalbaarheid,, reikwijdte, volgorde, timing, leverage, robuustheid en dergelijke van deze 

interventiess in de specifieke context. Dus stapsgewijs: 

1.. Op welk onderdeel van de probleemstructuur wil men zich richten en waarom? Wat 

zijnn daarbij de veranderkundige afwegingen in de specifieke context zoals impact, 

schaal,, haalbaarheid? Zijn meerdere criteria van toepassing of is één criterium 

dominant.. Wat zijn alternatieve onderdelen waarop men interventies kan richten? 

2.. Wat is het meest interessante systeemperspectief/paradigma of welke combinatie 

vann perspectieven/paradigmata voor de benadering van het onderdeel (en 

waarom)?? Welke positie in De Taal van Verandering kiest men? Wordt de 

complexiteitt van het onderdeel daarmee voldoende belicht? Wordt de 

onderliggendee dynamische probleemstructuur voldoende duidelijk? 

3.. Welke interventies zijn mogelijk, geredeneerd vanuit de diverse systeem-

perspectievenn en paradigmata, wat heeft de voorkeur en waarom? (relateer aan de 

context)) wat zijn veranderkundige overweging voor deze selectie en vooral: 

4.. Is deze interventie robuust genoeg gezien de dynamiek van de probleemstructuur? 

Tenslottee is in deze casus een dialoog met het lege veld gevoerd. Het is niet 

verwonderlijkk dat zo'n dialoog soms lastig verloopt. Er zit een paradoxaal element in de 

vraag:: 'Vertel eens wat je niet weet?' Het benoemen van het perspectief en het 

paradigmaa kan als opstapje helpen. De dialoog met het lege veld en de dynamische 

dialoogg vragen echter veel van de vermogens en attitude van het veranderteam. Het 

verondersteltt onder meer de attitude/het vermogen introspectief te zijn, een bereidheid 

omm actief mee te werken, nieuwsgierig te zijn en zichzelf (en de organisatie) te willen 

begrijpen,, de bereidheid om te exploreren en te experimenteren en de bereidheid ter 

will ee van het veranderingsproces iets op te offeren (Sifheos, 1972). 

FunctieFunctie van de veranderaar 

Vanuitt de Socratische dialoog bezien wordt gevraagd naar een kernbewering (wat is het 

probleemm in één zin) om vervolgens de onderliggende uitgangspunten te exploreren en 

tee toetsen en tegenstrijdigheden aan het licht te brengen. De taak van de veranderaar is 
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ondervragen,, uitlokken, onderzoeken. De plausibiliteit van opvattingen wordt onder de 

loepp genomen en nagegaan wordt of iemand 'wel weet wat men beweert te weten'. De 

voortdurendee terugkoppeling naar de kernbewering in de dynamische analyse en bij de 

introductiee van interventies, is ons inziens kenmerkend voor de Socratische dialoog. En 

datt geldt eveneens voor de aandacht voor de ontwikkeling van phronèsis (handelings-

kennis)) door als toetsvraag te stellen: wat kan ik eraan doen en werkt deze oplossing in 

dezee specifieke context? Is het bestand tegen de dynamiek? Doet het recht aan de 

complexiteitt van de specifieke situatie? Dat betekent dat de veranderaar erop gericht 

moett zijn om een veelheid van detailinformatie aan het oppervlak te krijgen en als taak 

heeftt om de waarneming van 'subtiliteiten' te vergroten (perceptuele kennis). Het 

beoogdee gevolg is dat men de eigen assumpties begint te onderzoeken (reflective dialogue) 

enn gezamenlijk nieuwe standpunten gaat genereren (generative dialogue). De rol van de 

veranderaarr in de (ze) dialoog verloopt van een vragende en luisterende rol, naar het 

benoemenn van een onderliggende dynamische probleemstructuur, naar een participe-

rendee en ondersteunende rol (zie hoofdstuk 6). 

Vanuitt de complexiteit»- en chaostheorie bestaat de functie van de veranderaar er uit 

hett veranderteam te 'destabiliseren' en ruimte te scheppen om met complexiteit om te 

gaan.. Eenmaal in beweging is het van belang de deelnemers zo lang mogelijk in 

dissipatievee toestand te houden. Hoe langer deze toestand voortduurt, hoe meer 

dissonantee informatie kan worden toegelaten, hoe rijker de benadering wordt. De 

veranderaarr problematiseert daartoe te eenvoudige oplossingen, brengt nieuwe 

(conflicterende)) informatie binnen, geeft steun aan (kleine) afwijkende standpunten en 

meningenn (weak signals), versterkt (latente) tegenstellingen, laat de informatie 

'rondzingen'' zodat iedereen op de hoogte is van gedachten, ideeën en gevoelens die 

leven,, vestigt de aandacht op het hier en nu, schetst toekomstscenario's en legt 

verbandenn met het verleden. De 'afslag' die in de dialoog werd gemaakt naar het 

volhoudenn en 'niet-consequent zijn' als kenmerk van de organisatie, is daar een 

voorbeeldd van. Een detailopmerking, een korte bijna achteloze tussenzin in de dialoog 

kann grote betekenis krijgen door vervolgens de volle aandacht op te vestigen. 

Vanuitt de Lacaniaanse psychoanalyse is het onderzoek er ten eerste op gericht de 

verdichtingg en het verglijden van betekenissen zichtbaar te maken en de betekenis van 

termenn te relateren aan hun context. Een term als 'kennistekort' heeft geen a-priori 

betekenis,, maar krijgt die pas voor de deelnemers in de specifieke context van GPT. 

Zodraa de term 'kennistekort' in verband wordt gebracht met andere termen, licht een 

anderee betekenis op. Dat wordt duidelijk als 'kennistekort' in verband wordt gebracht 

mett 'niet-consequent zijn als organisatiekenmerk'. Dan licht een heel verschillend 

betekeniss op: het is niet alleen een probleem van GTP maar van heel BWR! Bij de 

verdichtingg wordt de betekenis gecomprimeerd binnen één kennisdomein, en bestaat 
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dee dialoog eruit een verdieping van het (lege) begrip te verkrijgen binnen het kennis-

domein. . 

Tenn tweede is de veranderaar erop gericht datgene wat niet wordt gezegd (het 

onbewuste)) bloot te leggen door gedragingen, gevoelens, gedachten, woorden, te 

contrasterenn (ofte confronteren) met wat in zo'n situatie óók gedaan, gevoeld, gedacht, 

gezegdd had kunnen worden. Dit wordt werken met omissies genoemd (Van den 

Nieuwenhof,, 2002). De socratische uideg hiervan ('Wat zou een wijs man hier doen?') 

iss op zich hier een mooie formulering voor, maar heeft als gevaar dat het de asymmetrie 

vann de relatie versterkt en de dialoog als een gelijkwaardige gespreksvorm bedreigt. 

Daarmeee komt de noodzaak van de actieve, participerende en ondersteunende rol van 

dee veranderaar om de hoek kijken. Daarin komt de gemeenschappelijkheid van het 

probleemm en de gelijkwaardigheid in de relatie tot uitdrukking, die bij de abstitente 

houdingg ontbreekt. ABC geeft bijvoorbeeld aan dat de medewerkers hun kennistekort 

niett zouden hoeven te ontkennen, maar dat zij een eventueel kennistekort ook 

bespreekbaarr zouden kunnen maken en oplossingen zouden kunnen organiseren. De 

veranderaarr kan bijvoorbeeld in de vorm van 'zelfonthullingen' alternatieven suggereren 

(Vann den Nieuwenhof, 2002). De correctieve ervaring die daarvan uitgaat heeft volgens 

onss een vergelijkbare functie als een dialoog met het lege veld. Immers: er wordt 

aangegevenn wat niet is gedaan, gevoeld, gedacht en waar men zelf niet onmiddellijk 

(zonderr bemiddeling) aan heeft gedacht. Het verschil is dat de inspanning bij de 

correctievee ervaring bij de veranderaar ligt, en bij de dialoog met het lege veld bij de 

deelnemerss aan de dialoog. 

Derdee punt waaraan we aandacht willen besteden is de ontwikkeling van betekenis 

doorr inzicht in relevante onderliggende patronen en de ontwikkeling van het zinvol 

spreken.. In een therapeutische setting, maakt de analyticus onbewuste patronen rond 

historischh belangrijke personen inzichtelijk (bewust), waardoor de cliënt zich op een 

bepaaldd moment van het probleem kan distantiëren (en het kan objectiveren) en vrije 

keuzess mogelijk worden. In het geval van een organisatievraagstuk legt de veranderaar 

dee onderliggende organisatiedynamiek bloot, waardoor een vergelijkbaar leerproces kan 

ontstaan.. Hierdoor ontstaat wat wij eerder 'patroon-doorbrekend inzicht' hebben 

genoemdd (hoofdstuk 6). Zinvol spreken ontstaat zodra de probleemanalyse voldoende 

rijkdomrijkdom heeft vergaart om een veelheid van probleemelementen en dissonante infor-

matiee te integreren. Tegenover het lege begrip (van vaak één woord, zoals 'kennis-

tekort'),, staat dan een uitgewerkte, getoetste en doorleefde versie van de complexe 

dynamischee analyse van de voorheenh onbewuste probleemstructuur. Zoals eerder 

aangegevenn dichten wij in dit proces minder waarde toe aan een abstinente houding en 

dee regressie van het cliëntsysteem, en meer aan een actieve, empatliische, onder-

steunendee houding van de veranderaar (luisteren, benoemen van patronen, 

participeren,, ondersteunen). 'Vriendelijk maar stevig' zoals Davenloo (1978) het noemt. 
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Hett patroondoorbrekend inzicht hebben we verdeeld in twee varianten: die van de 

'correctievee ervaring' en het 'doorbreken van inzicht'. Als voorbeeld van correctieve 

ervaringg hebben we FB beschreven waar door de geleidelijke introductie van heldere 

regelss en structuren (i.e. ontwerpinterventies) in een cultuur waar alles op zijn beloop 

werdd gelaten en slagvaardigheid van de organisatie door de te ver doorgevoerde 

inspraakcultuurr nagenoeg was verdwenen, men stapje voor stapje weer greep begon te 

krijgenn op de eigen organisatie. Het patrondoorbrekend inzicht verwijst naar het 

toestaann van dissonante informatie, het verkeren in dissipatieve toestand, waardoor na 

verloopp van tijd op macroniveau een ordening in de chaos te ontdekken valt (zoals bij 

Vergoott en bij Veenstra). 

Tenslottee kan de met behulp van de psychoanalyse 'weerstand' worden herkend, om, 

omm met Habermas te spreken, het 'waarachtig spreken' te toetsen. Op zich is er niets 

miss met het gebruik van weerstand. Maar zodra weerstand met een hoge frequentie en 

intensiteitt voorkomt, wordt de flexibiliteit van mensen of culturen beperkt en ontstaan 

vaste,, soms zelfs rigide karakter- of cultuurpatronen. Zo is de vermijding van GTP geen 

(adequatee of inadequate) keuze, maar onbewust verlopend, zich herhalend gedrag. 

Indienn sprake is van het emotioneel doorwerken van affectief geladen historische 

patronenn zal er meer sprake van weerstand zijn (zie de casus van DOB met de de 

positiee van de chef bedrijfsbureau). Maar ook in andere gevallen heeft het doorwerken 

enn verkrijgen van inzicht in de probleemstructuur emotionele betekenis waaraan 

weerstandd is gekoppeld en bepaalt de kwaliteit van de werkrelatie de mate van 

exploratiee van de probleemstructuur. Een dialoog is de kwaliteit van de werkrelatie, zo 

hebbenn we beweerd. En beperkingen in de relatie zijn in vrijwel alle gevallen affectief 

gekleurd.. Het aangaan van de relatie bestaat uit het zich onderwerpen aan de taal van 

dee ander. Daarvoor is het nodig de ander te zien als Ander: re-specteren. Het model 

kann op dit vlak patroondoorbrekend werken door het aanreiken van De Taal van 

Verandering.. Daarin kunnen gehanteerde paradigmata en systeemperspectieven worden 

herkend.. Het maakt de positie van de spreker in de Taal van Verandering zichtbaar, 

evenalss de mogelijkheden om andere posities te betreden. Zo kan men tot dialoog, tot 

eenn relatie komen, indien, en alleen dan, men zich onderwerpt aan de Taal van de 

Ander. . 

7.66 Samenvatting en conclusies 
Inn het eerste hoofdstuk hebben we een aantal kanttekeningen geplaatst bij het 

ontwerpgerichtee veranderingsmodel van Cozijnsen & Vrakking (1992). We hebben 

gesteldd dat het concipiëren van veranderingsprocessen in dit model statisch en nagenoeg 

contexdooss plaatsvinden, de inhoud vooral wordt bepaald door het (beperkte) 

perspectieff  van de veranderaar en dat de veranderaar een expertrol inneemt. Daar is in 



CASUÏSTIEK K 

dezee studie een model tegenover geplaatst dat streeft naar subtiel contingente kennis, 

doorr het problematiseren en vervlechten van wetenschappelijke algoritmen en 

heuristiekenn met de ervaring en vuistregels (organisatiegebonden heuristieken) van het 

cliëntsysteem,, maar ook door het goed waarnemen van de werkelijkheid of beter 

gezegd:: ook datgene waarnemen dat niet binnen het verwachtingspatroon of buiten het 

eigenn referentiekader valt en dus per definitie door de ander wordt opgemerkt en als 

complexiteitt in de relatie tot uitdrukking komt. Als er één conclusie getrokken kan 

wordenn uit de cases, dan is het dat veranderstrategieën niet tot stand komen op basis 

vann het vervlechten en toepassen van wetenschappelijke kennis en kennis van de 

organisatiecontextt alleen, maar dat de ruis, de anomalieën, de uitzonderingen, de 

dissonantiess en andere vormen van perceptuele kennis in het co-creatieproces van 

veranderingen,, de cruciale invulling, aanvulling en correctie vormen van en op de 

algemenee wetmatigheden van de beide andere kennisdomeinen (zie figuur 8.1.1). De 

roll  van het sensitizing device is er evenzeer is gelegen gevoelig te worden voor het 

belangg van perceptuele kennis en de spontane dynamiek in het ene, specifieke 

veranderingsprocess (n=l). 

Latenn we eens kijken welke onderzoeksdoelstellingen wij in het eerste hoofdstuk hebben 

geformuleerd,, en hoe we daar nu tegenaan kijken. We zullen deze doelstellingen één 

voorr één behandelen, waarna we overgaan op een aantal procesobservaties uit dit 

hoofdstuk.. Daarna geven we in hoofdstuk acht een slotbeschouwing, conclusies, enkele 

twijfelss en aanbevelingen. 

0ZD10ZD1 Het eerste onderzoeksdoel van deze studie is tot een methode voor onderling 
vergelijkbarevergelijkbare organisatiediagnose te komen. 
Uitgangspuntt van het model van Cozijnsen & Vrakking (1992) is dat een 

organisatiediagnosee 'waar' kan zijn (Ganzevoort, 1999; Guba & Lincoln, 1989; 

Habermas,, 1981). Zoals de exacte wetenschappen wetten en 'waarheden' kunnen 

produceren,, zo kan ook de organisatieveranderkunde tot algemene wetmatigheden 

komen,, tot algoritmen en zware heuristieken die in alle gevallen toepasbaar zijn (Van 

Aken,, 1994). Daar hebben wij in deze studie een diametraal standpunt tegenover 

gesteld,, namelijk dat interventies (diagnoses, plannen, strategieën) altijd subjectief zijn, 

wantt gevat in een eigen taal (discours) waardoor de interventie wordt bepaald. In elk 

discourss richt men zich op bepaalde aspecten van het veranderproces en daarmee 

wordenn andere betekenissen uitgesloten. Deze talen van verandering hebben we 

beschrevenn als dubbel geordende systeemperspectieven en (daarbinnen) het perspectief 

vann organisaties als geheel van sociale processen, en laten zien dat elk perspectief niet 

alleenn wetenschappelijke en cognitieve begrenzingen heeft (die zijn gelegen in de 

inkaderingg van het onderzoeksdomein), maar ook leidt tot begrensde, eigenstandige 



DEE TAAL VAN VERANDERING 

praktijkenn en werkelijkheidconstructies in de veranderingspraktijk. In deze 

werkelijkheidsconstructiess worden andere werkelijkheidsconstructies en interventies 

uitgeslotenn en wordt de rijkdom (de complexiteit) van de probleembenadering tekort 

gedaann (principe van de vereiste complexiteit). Anders dan sommige sociaal 

constructionisten,, trekken wij hieruit niet de conclusie dat algemene wetmatigheden 

duss afgeschreven dienen te worden, en dat in de organisatie iedereen eindeloos over 

allee aspecten van verandering kan meepraten (anything goes), maar dat de grove 

heuristiekenn uit de wetenschap en organisatiepraktijk een vertaalslag een toetsing 

verdienenn in hun toepassing op het specifieke geval. Dit hebben wij 'subtiele 

contingentie'' genoemd. De veelzijdige benadering van organisatievraagstukken door 

diversee perspectieven en klanken toe te laten (polyfonie) is voor ons geen doel op zich, 

maarr een middel om de complexiteit van het veranderingsproces tegemoet te treden. 

Onss model is erop gericht om die vertaalslag van polyfone wetmatigheden mogelijk te 

makenn (te faciliteren), de dialoog en met name de productieve spanning daarin zijn 

eropp gericht de veelzijdigheid te richten en te scherpen aan de waarde ervan voor het ene 

(unieke)) geval (n=l). In die zin hebben we onszelf pragmatisch genoemd (Störig, 

1972). . 

OZD2OZD2 Het tweede onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren op welke wijze de 

organisatieveranderaarorganisatieveranderaar recente organisatiekundige kennis en principes kan bijhouden en 

toepassen. toepassen. 

Dee assumptie dat organisatieveranderaars, die, zoals we in het eerste hoofdstuk hebben 

aangegeven,, moeten beschikken over organisatiekundige en veranderkundige kennis, 

dezee kennis in hun ééntje zouden kunnen vergaren, is naïef. We mogen er vanuit gaan 

datt Cozijnsen & Vrakking dit dus niet bedoelden. De consequentie die wij hieraan 

verbindenn is dat complexe, dynamische en integrale veranderingen in teams dienen 

plaatss te vinden. Niet alleen omdat teams meer weten dan een enkeling, of omdat in 

teamss de macht op een juiste wijze kan worden gerepresenteerd. Teams zijn nodig 

omdatt de complexiteit van het verandervraagstuk juist ontstaat in het verschil van 

perceptiess van teamleden. De complexiteit van het verandervraagstuk komt tot 

uitdrukkingg in het verschil in percepties. Het verschil nodigt uit, bevraagt, leidt tot 

verderr onderzoek en verdieping. Daarmee kan de vraag: 'hoe kan de veranderaar de 

kenniss bijhouden en toepassen', worden beantwoord met 'door het organiseren van 

verschillen'.. Complexiteit komt tot uitdrukking in de relatie. De consequentie daarvan 

iss dat het veranderingsproces zich dus in belangrijke mate afspeelt binnen de grenzen 

(beterr nog: beperkingen) van de relatie. Beperkingen in de relatie, beperken de 

complexiteitt en daarmee de (rijkdom) van de benadering van het veranderingsproces. 

Alss verandering aan de orde is, is de relatie en met name de beperking van de relatie 

Üp p 
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aann de orde. Daaruit volgt de tweede conclusie: de veranderaar kan organisatiekundige 

kenniss en principes bijhouden door te investeren in de relatie. Verandering is een 

discursiefdiscursief proces. Door zich te verdiepen in de dialoog (als methode) en door concreet tijd 

enn aandacht te investeren in een dialoog met de ander en zich te onderwerpen aan de 

taall  van de ander komen de verschillen (ten opzichte van de eigen taal) aan de orde en 

kunnenn zij dienen als uitgangspunt voor het veranderingsproces. Dit hebben wij 

uitgewerktt door de aandacht voor productieve spanning in de dialoog. 

OZD3OZD3 Het derde onderzoeksdoel van deze studie is een model te ontwikkelen waarin anderen 

dandan de veranderaar een rol kunnen spelen bij organisatiediagnose en -verandering. 

Anderenn kunnen dus niet alleen een rol spelen in 2' orde veranderprocessen, anderen 

moetenmoeten een rol spelen (zie OZD 2). Een verandering is een discursief proces van co-

creatie.. Het concipiëren van een verandering is een handeling met betekenis voor en 

mett betrekking op een ander. Verandering kan nooit in een sociaal vacuüm plaats-

vinden.. Verandering is de relatie, niet in de laatste plaats omdat de 

organisatieveranderingg een (mentale, fysieke, sociale, etc) afhankelijkheid veronderstelt 

vann de ander. Verandering is geen creatie, maar co-creatie (Wierdsma, 1999). Anderen 

zullenn zich de verandering eigen moeten maken, niet alleen als een kwestie van 

kennisoverdrachtt of een kwestie van acceptatie, maar veel fundamenteler, omdat 

veranderingg slechts ontstaat als de ander zich aangesproken, zich bewogen voelt om de 

complexiteitt tot uitdrukking te brengen. Bij een lage kwaliteit van de relatie wordt de 

anderr instrumenteel ingeschakeld: de ander moet uitvoeren wat de één heeft bedacht 

enn deze overdracht gaat dit ten koste van de complexiteit van de vraagstelling. In onze 

optiekk is de essentie daarvan dat de eenzijdige relatie (het eenrichtingsverkeer) de 

complexiteitt van het veranderingsvraagstuk ontkent. De vreemde verwarring die dit 

alomm heeft gecreëerd is dat veranderingen volledig collectief vormgegeven zouden 

moetenn worden. Dat is verwonderlijk omdat daarmee de complexiteit, de kwaliteit van 

dee relatie en het handelingsperspectief als secundaire criteria opgevat dreigen te worden. 

Inn veel gevallen is de kwaliteit van de relatie in groepen juist lager is en komt dit dus 

nietniet ten goede komt aan het principe van de vereiste complexiteit. Als we dus niet de 

participatiee an sich, maar de vereiste complexiteit als uitgangspunt nemen, dan is het 

denkbaarr dat de complexiteit van een vraagstuk beter tot z'n recht kan komen in een 

beperkterr gezelschap waarin een dialoog (en relatie) mogelijk is, dan in een groot 

gezelschapp waarin de relatie beperkt is en geen dialoog mogelijk is. Dat is niet zozeer 

eenn elitair standpunt, maar een pragmatisch standpunt. Communicatie en werkelijk-

heidsconstructiee zijn twee kanten van één en dezelfde medaille, maar in 

veranderingsprocessenn dienen verschillen in werkelijkheidsconstructies wel onderkend 

(enn productief) te worden. Als participatieve benaderingen niet leiden tot erkenning 

vann het verschil, voegt dit niets toe aan de complexiteit en de vormgeving van 
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complexee veranderingsproces. Dan leidt het eerder tot verlamming. We zien op dit 

puntt in de cases drie figuren. De eerste is dat het verschil niet onderkend wordt. 

Daarmeee wordt de complexiteit van het vraagstuk ontkend. Tweede figuur is dat de 

relatierelatie ontkend wordt, de ander ziet het fout, verkeerd, is dom, etcetera. Dit zien we in 

dee wijze waarop De Kerk wordt benaderd in de GVZ casus. De ander wordt niet 

gerespecteerd.. En de derde figuur is dat de diversiteit aan opvattingen als doel en niet 

alss middel wordt gezien, kortom niet wordt gerelateerd aan het verkrijgen van praktische 

kenniskennis in een specifiek geval, maar dat verschil blijf t functioneren op het niveau van 

algemenee verschillen en het niet komt tot handelingskennis (phronèsis). De verplichting 

tott toetsing en aanscherping aan het ene geval ontbreekt (zie O ZD 1). Dat zien we in 

dee dialoog van DOB waarin de verschillende visies op de missie, het motto en de 

strategiee niet worden gekoppeld aan een perfoamtief perspectief zoals keuze in het 

vormgevenn van het veranderingsproces van DOB, maar als een algemene (contextloze) 

discussiee wordt gevoerd. 

OZD4OZD4 Het vierde onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren wat de rol van een 

verandermodelverandermodel kan zijn bij afwegingen over de scope en methodiek van interventies (zoals een 

diagnose)diagnose) bij complexe veranderingsprocessen. 

Hett verandermodel zoals wij dat hebben ontwikkeld, zegt in feite niets over de scope. 

Err zijn, naar ons idee, geen wetmatigheden aan te geven over de scope en methodiek 

vann interventies, en waar dat wel het geval is, zijn het grove heuristieken die mogelijk 

vann toepassing zijn op een specifiek geval, maar dan nooit a-priori, zoals we eerder 

schreven,, maar pas na 'toetsing' op basis van contextgebonden en perceptuele kennis. 

Eenn grove heuristiek is bijvoorbeeld dat de schaal van verandering de impact bepaalt. 

Off  dat ontwerpinterventies sneller zijn. Of dat in crisis centralisatie nodig is. Maar op 

zulkee regels zijn vele uitzonderingen of complicaties te bedenken, wat misschien niet de 

algemenee geldigheid van de regel betrekkelijk maakt, maar wel de bruikbaarheid voor 

hett ene geval opnieuw ter discussie stelt. De bepaling van de scope en methodiek van 

interventiess komen tot stand in relatie tot een context. Deze worden niet-lineair 

beïnvloedd door factoren als de bereidwilligheid van organisatieleden, het verander-

verleden,, de kwaliteit van het management, de hoeveelheid geld die men te besteden 

heeft,, etc. De scope van de verandering is, net als vele andere aspecten van het 

veranderingsproces,, uiteindelijk altijd een keuze (-proces). Ten tweede hebben we 

geconstateerdd dat het model in principe toepasbaar is op diverse schaalniveaus. In het 

gevall  van de provincie Noord-Geveland hebben we het model toegepast als diagnose-

instrumentt voor het ontleden van de veranderhistorie, als middel om een 

veranderstrategiee en veranderplan te concipiëren, voor de analyse van de status-quo bij 

dee afdeling Bijzondere Zaken, bij het analyseren van de problematiek van het 

422 2 
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Accountmanagement,, voor de vormgeving van een specifieke veranderingsinterventie 

(eenn werkconferentie), bij de analyse van subresultaten van deze werkconferentie, en als 

instrumentt om in die context de strekking te kunnen duiden van een zin, zinsnede of 

vann een woord (zoals 'prioriteren' of'doelen stellen'). Qua type interventies hebben we 

gezegdd dat het model (de toepassing ervan) paradigmatisch vrij moet zijn. Het feit dat 

eenn dialoogvorm gekozen wordt voor de vormgeving van een interventie, wil niet 

zeggenn dat in de veranderingsstrategie een leerprocessenbenadering wordt nagestreefd 

off  ontwerpinterventies uitgesloten zouden zijn. Na een dialoog kan men besluiten tot 

hett saneren van een afdeling, met de meest 'harde' consequenties die maar denkbaar 

zijn,, mocht men daartoe willen besluiten. 

OZD5OZD5 Het vijfde onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren of het creëren en hanteren 

vanvan productieve spanning tussen verschillende opvattingen van betrokkenen (over veranderdoelen en 

andereandere onderwerpen) profijtelijker kan zijn dan het (zoeken naar en) toepassen van universele 

criteria. criteria. 

Wee wijzen de idee van universele criteria niet af, maar zien deze criteria als een gevolg 

vann generalisaties, die altijd getoetst dienen te worden aan het ene specifieke geval 

(n=l).. De casus van BWR is daarvan een goed voorbeeld, maar ook GVZ. In het 

veranderingstrajectt van BWR waren de veranderdoelstellingen van vij f afdelingen 

nagenoegg gelijk. Als problemen werden genoemd: een onevenredige verdeling van de 

werklast,, het gebrek aan transparantie van primaire processen, gebrek aan sturing en 

dergelijke.. Op grond van een andere interventiemethodiek en wat we de 'eigen 

veranderdynamiek'' van de afdeling hebben genoemd, de spontane processen die zich 

gaandewegg ontvouwen binnen de verschillende afdelingen, hebben de 

veranderingsprocessenn een volstrek divers verloop gekregen en tot heel verschillende 

resultatenn geleid. Ons standpunt is dat een scherp oog voor de subtiliteit van het ene 

geval,, de rijkdom van het discursieve veranderproces ten goede komt. We willen ons 

modell  toepassen als een sensitizing device. Universele organisatieveranderkundige 

principess en praktijken (zoals die worden bedoeld door Cozijnsen & Vrakking), bieden 

inn de meeste gevallen onvoldoende handvatten voor het ontrafelen van de complexiteit 

enn dynamiek van de veranderpraknjk. Daarvoor zijn ze te algemeen, te veeltallig en 

tegenstrijdig,, zo hebben we geconstateerd (cfr. hoofdstuk 6). In de GVZ-case is 

gekozenn voor een ontwerpbenadering voor de outsourcing van het onderhoudsbedrijf. 

Dezee problematiek vraagt om snelheid, duidelijke structuren en grote lijnen. Of zoals 

eenn ABC-collega het verwoordt: 'Het betreft (...) een radicale ommezwaai in een 

operationelee omgeving. Daarin is het denken in structuren beter toepasbaar dan een 

politiekee analyse.' Het punt is echter dat met deze ontwerpkeuze andere criteria (te 

snel)) zijn uitgesloten. Het is het gemis van de vervlechting van de ontwikkelings-

benaderingg geweest dat men als het tekort van het veranderingtraject definieert: 'Ik 
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constateerr dat we in elk geval te laat zijn begonnen met het hanteren van het 

ontwikkelparadigma.. Ik snap het nu ook beter. Of ik het zelf zou kunnen hanteren is 

verss twee. Maar dat hoeft misschien ook niet. Die expertise kun je ook inhuren.' De 

conclusiee die we hieruit kunnen trekken is dat zulke 'universele principes' (indien 

voorradig)) aan een vergelijking (met alternatieve perspectieven) onderworpen dienen te 

worden,, dat dilemma's daarbij eerder regel dan uitzondering zijn en dat productieve 

spanningg in de dialoog de contextspecifieke consequenties kan blootleggen. Vandaar dat 

wee ons achter de auteurs schareb die van mening zijn dat de dialoog niet gericht mag 

zijnn op een compromis (Schein, 1993; Steyaert, 2001; Isaacs, 1999), en wij een cruciale 

roll  toekennen aan het toestaan en de uitbouw van twijfel. Tweede punt is dat we 

onderscheidd willen maken tussen twee vormen van complexiteit. De eerste willen we 

grovee complexiteit noemen. Dat is aan de orde als bij het ontwerp van een 

reorganisatieprocess in de dialoog met mijn ABC-collega verschillen in opvattingen 

ontstaann tussen grove contingenties. Of als DOB probeert vanuit een algemene 

redeneringg de beste volgorde te vinden voor een implementatievraag. Daarnaast is er 

subtielee complexiteit, waarmee we de complexiteit bedoelen die ontstaat uit de 

waarnemingg van uitzonderingen en details in het specifieke geval. Grove complexiteit is 

algemeen,, wetmatig, lineair, mechanisch en universeel. Subtiele complexiteit actueel, 

perceptueel,, niet-lineair, dynamisch en contextueel (zie figuur 8.1.1). 

OZD6OZD6 Het zesde onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren of er een andere, meer 

productieveproductieve benadering dan het kopiëren van succesfactoren mogelijk is. 

Onzee zoektocht was erop gericht het begrip productieve spanning in een dialoog te 

explorerenn en te beschrijven. Daarin hebben we een aantal doelstellingen proberen te 

bereiken.. Ten eerste worden dialogen wel vaak genoemd als veranderingsmethode, 

maarr voor zover bekend niet aan een onderzoek onderworpen en worden (voor zover 

bekend)) veranderingen niet in de literatuur als discursief proces beschreven. Ten 

aanzienn van het begrip productieve spanning dat we hebben ondeend aan Mastenbroek 

(1992)) hebben we bijvoorbeeld gezegd dat het niet actionable is (Argyris, 2000). Het 

geeftt niet aan hoe men het kan toepassen in een veranderingsproces. Het is nog te zeer 

eenn black box (een apori of deus ex machina) waarvan de illustratie op het vakgebied van 

organisatieveranderingg voor zover ons bekend ontbreekt. Ten tweede hebben we een 

verandermodell  willen ontwikkelen dat deelnemers gevoelig maakt voor subtiele 

dynamiekk van veranderingsprocessen en veranderingen niet alleen vanuit algemene 

wetmatighedenn benaderd. We zijn daarbij uitgegaan van de Routine-professional 

(Weggeman,, 1995) die zich niet bewust is van de consequenties dat zijn of haar 

waarnemingg van de werkelijkheid de probleemanalyse bepaalt en niet vice versa. Het 

gevolgg daarvan is dat een veranderaar (of het team) zich bewust dient te worden van de 
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eigenn mentale kaders en deze mede als onderwerp van de dialoog dienen te nemen in 

hett veranderproces. Dit proces van bewustwording is door ons benaderd vanuit het 

sprekenn (de taal van verandering) van de deelnemer in het veranderkunidge discours. 

Dee veranderaar dient zich bewust te worden van de taal (het discours) waarin hij of zij 

veranderingenn plaatst. En als we ervan uitgaan dat betekenis slechts mogelijk is in een 

relatiee (en niet als positieve term) dat kan de veranderaar zich de consequenties van het 

mentalee kader pas bewust worden door de vergelijking met een ander metaal kader. 

Hett overzicht van mentale kaders, het discours van organisatieverandering, hebben we 

Dee Taal van Verandering genoemd. De productieve spanning beoogt een 

bewustwordingg van het spreken in De Taal van Verandering. De metafoor 

comprimeertt een reeks van benaderingen, concepten, theorieën en dergelijke tot een 

samengebaldd overeenkomstig geheel: De School, De Visie. In de metonymia verwijst 

hett onderdeel naar een geheel, zoals laarzen, honden, paarden en geweren te samen 

naarr De Jacht verwijzen. Met deze linguïstische analogie, gebaseerd op de opvatting van 

Lacann (1966) en De Saussure (1916), beschouwen we een organisatieprobleem als een 

symptoom,, waaronder een onbekende probleemstructuur verborgen gaat. De 

deconstructiee van de metafoor bestaat eruit het 'lege begrip' te problematiseren door 

hett uiteen te rafelen op zoek naar het net van onderliggende betekenis(sen). Door de 

metonymiaa verwijst de ene positie in De Taal van Verandering naar andere en ontstaat 

dee verglijding van betekenissen in het proces van betekenisgeving van een 

veranderingsprocess (dus bij diagnosestelling, plan van aanpak, etc). Naar ons idee is met 

namee dit proces van uiteenrafelen en voortdurende verschuivingen, waarin de 

complexiteitt van de onderliggende structuur (betekenis) tot uitdrukking komt en wat 

dee rijkdom van een probleembenadering bepaalt. Als die rijkdom toepasbaar kan 

wordenn gemaakt in de vorm van toepasbare handelingskennis voor het ene geval, is de 

spanningg productief. 

Tenn derde denken wij dat veranderaars hun mentale referentiekaders niet zonder slag of 

stoott zullen opgeven. Dat blijkt uit verschillende cases in deze studie waarin men 

moeitee heeft om het eigen paradigma te herkennen of aan de orde te stellen. Voor 

GVZ,, DOB en BZ was dat met name het ontwerpparadigma, voor GTP (Veenstra, 

Goudblom)) was dat het ontwikkelparadigma. Deze kaders zijn soms zo impliciet en zo 

bepalendd dat we ergens hebben geconstateerd dat 'Admiraal andere dingen zegt dan hij 

weett en bedoelt, maar hetgeen hij weet en bedoelt niet kan zeggen omdat hij zich het 

ontwerpparadigmaa rüet bewust is'. Dat betekent dat de deconstructie van het discours 

inn zekere mate de deconstructie van het subject inhoudt, en dat op dit deconstructie-

process psychologische (beter gezegd: psychotherapeutische) principes van toepassing 

zijnn (bijvoorbeeld ten aanzien van duiding clarificaties, confrontaties, etc). 

Tenn vierde denken wij dat veranderaars van unieke, complexe en dynamische 

veranderingenn bescheidener zouden moeten zijn, vanwege de geringere directe 
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toepasbaarheidd van algemene wetmatigheden, het hogere hypothetische karakter en de 

korteree halfwaardetijd van interventies. Toetsing en problematisering van interventies 

opp hun veronderstelde algemene en duurzame karakter is daarom zeer nodig. 

OZD7OZD7 Het zevende onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren wat de mogelijkheden 

zijnzijn om maatwerk te bieden voor met name niet-routinematige (unieke complexe en dynamische) 

vraagstukken. vraagstukken. 

Bijj  niet-routinematige vraagstukken is het van belang zich te realiseren dat algemene 

wetmatigee kennis dient te worden getoetst aan de context van de verandering (grove 

complexiteit)) en dat men zich rekenschap dient te geven van uitzonderingen in de 

situatiee en subtiele details (subtiele complexiteit). Het model heeft tot doel algemene 

heuristiekenn uit de veranderkunde en organisatiekunde te vervlechten met algemene 

organisatiegebondenn kennis en een confrontatie te organiseren met de perceptuele 

kenniss van het unieke geval. Uit deze confrontatie ontstaat handelingskennis 

(phronèsis).. De waarneming van het unieke geval is echter ook aan mentale kaders 

gebondenn die bestaan uit en worden gevormd uit taal. Lacan gaat hierin zover dat hij 

hett bestaan van een ontologisch subject ontkent (het is een manque d'etre). Wij willen 

onss niet vertillen aan ontologische discussies over 'het subject' maar zijn er wel (met 

Lacan)) van uitgegaan dat de identiteit van het subject ondeend is aan het discours 

waarinn het acteert. Dat geldt ipso facto ook voor de deelnemers aan het 

veranderingsproces.. Hun spreken over veranderingen is gepositioneerd in De Taal van 

Verandering.. Het denken en doel wordt door het discours bepaald. Ons doel is dat zij 

diee positie leren kennen en zich als subject of als team leren bewegen in De Taal van 

Verandering.. Dat kan alleen op grond van een ander discours, voegen Berns, IJseling & 

Moyaertt (1981) daaraan toe. Dit discours is in onze optiek de discours van de dialoog 

waarvann we drie functies hebben onderkend, zeven typen hebben onderscheiden en 

driee vormen hebben toegepast. Waarheid, juistheid en waarachtigheid zijn de centrale 

thema'ss van het discours (Habermas, 1981). We hebben deze begrippen vertaald in een 

falsifiërende,, dialectische en reflectief-generatieve functie van de dialoog. De ordening 

inn type dialogen is aangebracht om de beweging van een spreker in De Taal van 

Veranderingg in het gesprek zichtbaar te maken, en te onderzoeken of er kenmerken 

aann bepaalde bewegingen zijn verbonden. Daarin zijn we niet veel verder gekomen dan 

eerderee vermoedens dat dialogen waarin paradigmata aan de orde zijn en complexe 

dynamischee dialogen moeizamer verlopen dan andere dialogen en dat de kwaliteit van 

dee relatie van invloed is. Wat we wel hebben ontdekt is dat eenvoudige dialoogvormen 

ookk productief kunnen zijn, een opbouw in toenemende complexiteit van dialogen 

mogelijkk is en dat de productiviteit gekoppeld is aan de kwaliteit van de relatie en 

waaromwaarom dat zo is. Een aantal inzichten is beschreven. Over de vormen van dialogen en 
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dee theoretische achtergronden hebben we gezegd dat ze zeer veel overeenkomsten 

vertonenn en ook complementair aan elkaar zijn. De moderne dialoogvorm als 

erkenningg van de ander, de psychoanalyse als methode om de ontstaansgeschiedenis en 

dynamiekk van de probleemstructuur te verkennen en de complexiteitsopvatting over de 

benaderingg van subtiel complexiteit in relatie tot algemene wetmatigheden. Samengevat 

hebbenn we in de dialoog technieken gebruikt die op de volgende noemers zijn samen 

tee vatten: 

-- Radicaliseren: het uitvergoten van en waarde toekennen aan details 

Voorbeeld:: de term 'volhouden' in het gesprek met Veenstra en Goudblom. 

Volhoudenn wordt slechts als een tussenregel vermeld, maar leidt na voldoende aandacht 

tott zeer veel en belangrijke additionele informatie. 

-- Clarificeren: Aangeven welke positie wordt ingenomen of waarin het verschil tussen 

positiess bestaat. Bijvoorbeeld waar Veenstra en Goudblom wordt gevraagd vanuit de 

ontwerpbenadringg een aanpak voor strategische kennis te ontwikkelen. 

-- Problematiseren: het ondervragen van de noodzaak en twijfel 

Bijvoorbeeldd de vraag of heterogeniteit (in achtergronden van de afdeling) noodzakelijk 

problematischh is? Bepaalt kennistekort noodzakelijk vermijding? 

-- Confronteren: het demonstreren van de legitimiteit of geldigheid van een andere positie 

off  de ongeldigheid van de eigen positie 

Voorbeeld:: Waar Admiraal vindt dat een krachtenveldanalyse moet worden gemaakt, 

enn ABC van mening is dat en andere verklaring van toepassing is. Waar Vergoot 

signalenn had kunnen oppakken dat de kloof tussen strategie en cultuur zeer fors was. 

-- N=l:  het terugbrengen van algemene wetmatigheden naar een uniek geval 

Voorbeeld:: Waar DOB een algemene 'beste volgorde' aan bedenken is voor strategie, 

visiee en motto of Goudblom wordt gevraagd zijn visie op strategische kennis te geven. 

-- Omissie: Het vestigen van de aandacht op datgene dat ontbreekt 

Voorbeeld:: In de presentatie van de veranderplannen van Vergoot aan zijn M T klinkt 

enn sterke toon door, waarop wordt doorgevraagd met het vermoeden van twijfel. 

-- Demonstreren: in de handeling een alternatief tot uitdrukking laten komen 

Voorbeeld:: demonstreren van de werking en waarde van de reflectieve dialoog bij RI 

zonderr daarover expliciet te communiceren. 

-- Reflectie: bewustwording van eigen mentale kaders. 

Voorbeeld:: DOB die na een verdelking van interventies over systeemaspecten en 

paradigmataa op een eigen Gestalt reflecteert 

OZDOZD 8 Het achtste onderzoeksdoel van deze studie is te inventariseren wat de mogelijkheden 

zijnzijn om het veranderingsvermogen van mensen en organisaties contingent (in de specifieke context 

vanvan de verandering) en dynamisch te interpreteren. 
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Wee zijn ons veranderingsdenken gestart vanuit de theorie van Lewin (1951). We 

hebbenn zijn aanname overgenomen dat veranderingen van systemen geconceptualiseerd 

kunnenn worden als een verandering van een spel van dynamische krachten. Hoewel 

systemenn altijd in beweging zijn, kunnen die bewegingen fluctueren van hevige 

bewegingg (dissipatieve toestand en chaos) tot nagenoeg bevroren toestanden, waarin 

bijnaa geen beweging aanwezig is. In hoofdstuk 6 hebben we aangegeven dat we 

gecharmeerdd zijn van het model van Lewin, omdat hij uitgaat van de enige drie 

denkbaree 'toestandsvormen' in de tijd, namelijk oud, verandering en nieuw. Wat we 

daarbijj  onder oud en nieuw moeten verstaan, vinden we minder interessant, omdat 

dezee discussies gesteld zijn in positieve en niet in relatieve termen. Theoretisch kan men 

namelijkk beweren, dat een groep die zeer veel weerstand vertoont, heel erg verandert 

enn toch op hetzelfde oude niveau blijft . Wij verkiezen een pragmatische insteek, waarin 

wee ervan uitgaan dat bepaalde 'manifestaties' (zoals 'het' symptoom en 'het' 

veranderingsvermogen)) in een specifieke casus het gevolg zijn van een dynamisch spel van 

onbekendeonbekende krachten. Dit verandervermogen (als niet-gereïficeerde term) kan zich als spel 

vann krachten 'fixeren' op een bepaald niveau als gevolg van een evenwicht van die 

krachtenn maar ook fluctueren afhankelijk van veranderingen in het spel van krachten. 

Datt blijkt bijvoorbeeld uit de Accountmanagementcase. Letterlijk zegt Admiraal: 'Als je 

vraagtt of ze wel bij het DEMCKoverleg moeten zijn, of voorzichtig suggereert dat ze 

daarr niet meer bij hoeven te zijn, nou... dan ontman je ze ongeveer!' Als deze 

interventiee nu dus aan de orde zou komen, gaat er blijkbaar iets niet goed... Vervolgens 

wordtt een serie tussenstappen gepland om het vertrouwen, de veranderingsbereidheid 

enn dergelijke van de Accountmanagers positief te beïnvloeden, waarna een zakelijke(r) 

dialoogg kan worden gevoerd. Het verandervermogen wordt dus niet als een permanent 

gefixeerdd gegeven beschouwd, maar als beïnvloed (-baar) door dynamische factoren 

zoalss de interventiestijl waarin de accountmanagers zelf hun functioneren definiëren en 

verbetermogelijkhedenn genereren. Hetzelfde geldt voor De Kerk uit de onderhouds-

casee GVZ, die volgens een ABC-collega niet zou beschikken over voldoende concep-

tuelee vermogens om de verandering te vatten of 'onbetrouwbaar' zou zijn. Vergoot 

bedenktt in latere instantie interventies die het (niet) nakomen van afspraken met E&O 

viavia een prijsmechanisme beïnvloeden en die daardoor waarschijnlijk wel op de naleving 

vann de afspraken door Productie kunnen rekenen. Het verandervermogen als een a-

priorii  gegeven hanteren is in onze optiek dus een re'ificatie en veranderkundig gezien 

eenn doodlopende weg. Met grof contingente algemeen wetmatige variabelen kan de 

grovee complexiteit van het verandervermogen in beeld worden gebracht (het 

vermogenn is afhankelijk van het leiderschap, van de mate van weerstand, van de mate 

waarinn men gefaciliteerd wordt, van de ervaring, van het veranderverleden, etc). De 
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subtiell  contingente benadering richt zich op de (niet-lineaire) contextuele bepaaldheid 

vann het verandervermogen, op de dynamiek der krachten. 

OZDOZD 9 Het negende onderzoeksdoel van deze studie is een aanzet geven voor een 

veranderingsconceptveranderingsconcept waarmee integrale en subtiel contingente veranderingsstrategieën kunnen 

wordenworden ontwikkeld. 

Dee behandeling van deze doelstelling is in de behandeling van de andere doelstellingen 

all  voor een groot deel aan de orde geweest. Samengevat: De Taal van Verandering is 

eenn sensitizing device, een instrument dat gevoelig maakt. Deze gevoeligheid betreft 

eerstt en vooral de taal van verandering (het spreken) van de veranderaar(s) en de positie 

vann de deelnemer(s) in De Taal van Verandering in relatie tot het veranderings-

vraagstuk.. De Taal van Verandering is geconcipieerd door het begrip 'organisatie' te 

definiërenn als een open systeem en geheel van sociale processen. Verandering is 

gedefinieerdd als de waarneming een toestandsverandering in de tijd. Daaronder gaan 

tweee paradigmata schuil die diep zijn verankerd in onze westerse cultuur (Weber, 

1947).. Daarmee is het model verkregen. In de beschrijving van deze perspectieven 

beogenn we niet het gehele wetenschappelijk discours aan bod te laten komen (dat zou 

onmogelijkk zijn), maar de beperkte geldigheid te laten zien in de toepassing van het 

enkelee perspectief in het veranderingsproces. In de hoofdstukken 2 t /m 5 hebben we 

dee relativiteit van de perspectieven willen benadrukken door ze als positieve term te 

deconstruerenn en door de samenhang met andere perspectieven en de context te 

benadrukken.. Vervolgens zijn in hoofdstuk 6 de perspectieven als taal benaderd. 

Daarmeee is het accent verschoven van een fenonomenologische interpretatie van 

perspectievenn (als kijk op de werkelijkheid), naar een sociaal constructionistische waarin 

dee taal de werkelijkheid construeert. We hebben aangeven dat we organisatie-

vraagstukkenn opvatten als manifestaties van een onbekende (onbewuste) onderliggende 

betekeniss (een set van onbekende oorzaken en gevolgen, emotionele kwaliteiten, 

hervattingen,, etc). Dit 'onbewuste' wordt door Lacan 'Ie discours de 'Autre' genoemd 

enn door ons De Taal van Verandering. Het 'onbewuste' (het onbekende organisatie-

vraagstuk)) heeft de structuur van een taal {longue). De uideg van veranderingsprocessen 

alss een taal (langue) laat zien dat in het spreken over veranderingen metaforen de 

betekeniss verdichten en metonymia verwijzen naar een groter geheel waardoor 

betekenissenn 'eindeloos' verglijden. De toepassing van het model bestaat uit het 

problematiserenn van dit spreken (de deconstructie van taalhandelingen over 

verandering)) in het discours (De Taal van Verandering) in de vorm van een dialoog en 

mett het oog op het verkrijgen van praktische kennis voor het ene geval. Zoals het 

onderzoeksmodell  aangeeft bestaat dit proces enerzijds uit het problematiseren van 

algemene,, grove wetenschappelijke wetmatigheden en grove organisatiegebonden 

kenniss voor de toepassing (betekenis) voor het ene geval (n=l). Anderzijds wordt het 
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veranderingsprocess (de dialoog) gevoed door de waarneming van (afwijkende) details in 

dee specifieke context (perceptuele kennis) en de vraag naar de meer algemene betekenis 

vann deze subtiele complexiteit voor het ene geval. Beide processen zijn ons inziens 

nodigg en hebben geleid tot een belangrijke aanpassing van het onderzoeksmodel (zie 

figuurfiguur 8.1.1) 

OZDOZD 10 Het tiende onderzoeksdoel van deze studie is een verandermodel te ontwikkelen dat 

systematischsystematisch het lerend vermogen van organisaties positief tracht te beïnvloeden. 

Hett lerend vermogen (in veranderingsprocessen) is in onze optiek gericht op het 

ontdekkenn van een onderliggende probleemstructuur van T orde vraagstukken en de 

bewustwordingg van beperking van de eigen mentale kaders in een gemeenschappelijk 

constructieproces.. Een opgave waarin men zonder anderen nimmer volledig kan slagen. 

Vandaarr dat er teams nodig zijn die in een gemeenschappelijk proces van 

taalhandelingenn en betekenisgeving de verandering gezamenlijk construeren: co-creatie. 

Inn dit proces is van belang dat verschillen in benaderingen (grove complexiteit), maar 

ookk in de waarnemingen van uitzonderingen, ruis, afwijkingen in het specifieke geval 

niett worden gediskwalificeerd als onbelangrijk (of als object voor een compromis), 

maarr worden opgevat als een uitdrukking van de complexiteit van de vraagstelling en 

onderliggendee probleemstructuur. De betekenis van een probleemstructuur is echter 

eenn gevolg van een dialoog (de relatie, de taalhandelingen, de dubbele interacties) 

tussenn betrokkenen, waarin de complexiteit minder of meer tot uitdrukking kan 

komen.. De probleemstructuur wordt dus evenzeer zichtbaar door hetgeen wordt 

gezegdd (gedacht, gevoeld, gedaan) als door datgene wat niet wordt gezegd (gedacht, 

gevoeldd en gedaan) tegen de achtergrond van een breder discours (Van den 

Nieuwenhof,, 2002). De case van de Dienst Operationele Bijstand illustreert dit helder. 

Bijj  de reflectie op het Gestalt ziet men welke positie DOB inneemt in De Taal van 

Veranderingg (wat wel en niet wordt gezegd) en kan een dialoog worden gevoerd over 

bijvoorbeeldd de historie, de legitimiteit of de effectiviteit van de (vaak onbewust 

gehanteerde)) veranderingsstrategieën. Hier manifesteert het lerend vermogen zich in de 

vormm van inzicht (in deze historie, legitimiteit, effectiviteit, etc) en verrijking van 

interventies.. DOB herkent het patroon van solistische plannenschrijverij en begrijpt de 

ineffectiviteitt ervan (slechts) tegen de achtergrond van een breder kader van potentiële 

interventies.. We hebben door rechte tellingen proberen aan te geven wat de 

kwantitatievee verschuiving inhoudt die heeft plaatsgevonden. De kwlitaieve aspecten 

daarvann zijn in the eye of the beholder. De dialoog van DOB over de metafoor 'Het Plan' 

vertegenwoordigtt een deel van de bewustzijnsverandering die is opgetreden. Dit is de 

toepassingg van het verandermodel als metamodel. 
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Alss discursieve activiteit is het model erop gericht om de algemene wetmatige kennis te 

problematiserenn en de perceptuele kennis te vergroten. Het problematiseren van 

algemenee wetmatige kennis bestaat eruit alternatieve posities in De Taal van 

Veranderingg te kiezen, de wetmatigheid te liëren aan de context of door confrontatie 

mett uitzonderingen van het ene geval. Het vergroten van de perceptuele kennis heeft 

betrekkingg op het 'uitlichten' en benoemen van deze uitzonderingen. Het toekennen 

vann gewicht aan een uitzondering, niet als een eenmalige afwijking van een norm of 

regel,, maar een mogelijke belangrijke aanwijzing dat de regel (norm, algemene 

wetmatigheid)) de complexiteit niet dekt, maakt onderdeel uit van het leerproces van 

hett team. Vandaar dat we hebben gezegd aan het toestaan van de ruis, afwijkingen en 

twijfell  zeer veel waarde toe te kennen. Zoals de lapsus, de droom en de grap 

betekenisvollee afwijkingen zijn van het 'normale patroon', zo zijn 'uitzonderingen' in 

dee actuele situatie betekenisvolle verwijzingen naar een complexere onderliggende 

structuurr van zowel de verandervraagstelling als van de referentiekaders van de 

veranderaars. . 

Hett derde niveau van leren hebben we correctieve ervaring genoemd. Hier vindt het 

lerenn plaats door series van kleine correcties op de taal van een ander. Het zijn kleine 

herkaderingenn waardoor vragen anders worden gesteld, waarnemingen ruimere of 

anderee betekenis krijgen, nieuwe insteken, nieuwe oplossingen mogelijk maken. 

Kenmerkk van correctieve ervaring is dat zulke correcties veelal impliciet verlopen (anders 

dann bij het problematiseren bijvoorbeeld het geval is). Correcties zijn klein, impliciet, in 

dee handeling besloten en grotendeels afhankelijk van de ontvankelijkheid van de ander. 

Daarr waar een veranderaar optreedt als rolmodel, zal het leren als correctieve ervaring 

optreden.. Maar ook waar de veranderaar andere perspectieven hanteert die leiden tot 

anderr interventies, kan het cliëntsysteem dit waarnemen en als correctie op de eigen 

praktijkk toepassen. Misschien is het niet overbodig opnieuw aan te geven dat de 

correctievee ervaring een tweezijdig proces is en beide partijen er dus hieraan 

onderhevigg aan zijn. De externe veranderaar is bijvoorbeeld gevoelig voor 

organisatiegebondenn kennis en voor correcties op dat vlak en zal op grond daarvan zijn 

off  haar opvattingen en waarnemingen bijstellen. 

OZDOZD 11 Het elfde onderzoeksdoel van deze studie is de mogelijkheden te onderzoeken om 

processenprocessen van co-creatie te faciliteren en te analyseren door een metasysteem (een taal) aan te 

biedenbieden waaraan men zich onderwerpt zodat een zinvol discours over het veranderingsproces kan 

ontstaanontstaan en dat de veranderingen richt. 

Ookk deze doelstelling is hierboven al aan de orde geweest. Wat we hieraan toevoegen 

iss dat De Taal van Verandering in deze studie als een metamodel en als een 

constructiemodell  is toegepast. In het metamodel staat het spreken over de 

veranmderingg voorop. Het ontwerp van een veranderingproces wordt langs drie 
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dimensiee beschouwd: de inhoud (het systeemperspectief), het paradigma en de tijd. Het 

modell  is bijvoorbeeld als metamodel toegepast door ter rechterzijde van tekst van de 

casebeschrijvingg het veranderingsmodel (en de positie van de spreker daarin) in 

miniatuurvormm (als een icoontje) weer te geven. Ook is het model als metamodel 

gebruiktt om Vergoot (van GVZ) een samenvatting van het veranderingstraject te 

kunnenn presenteren en de effectiviteit van het veranderpoces te kunnen analyseren en 

bijj  GTP is het model als metamodel gebruikt om het lege veld te kunnen identificeren 

enn de diaoog met het lege veld te kunnen starten. 

Naastt de dialoog over elkaar en over de verandering, is er het spreken tot elkaar in de 

veranderingg (vanuit verschillende posities). Men voert een dialoog zonder dat men zich 

dee posities perse bewust is, maar ervaart deze verschillen wel. We hebben deze 

toepassingg van het model 'constructiemodel' genoemd. In deze toepassing wordt het 

modell  gebruikt om stap voor stap de verandering vorm te geven (het realisatieontwerp 

enn objectontwerp, Van Aken, 1994). De opvatting dat deze dialoog plaatsvindt tegen 

dee achtergrond van een algemeen organisatieveranderkundig discours is hierboven 

voldoendee aan bod geweest. De idee van co-creatie accentueert de notie dat taal geen 

kwestiee is van het (al dan niet adequaat) benaderen van de werkelijkheid, maar dat in de 

wijzee van benadering een (voor de clientorganisatie) uniek selectie- en 

bekrachtigingsprocess is opgesloten dat de uitsluiting van andere benaderings- en 

constructieprocessenn met zich meebrengt. Ook dit typische karakter (van de 

organisatie)) wordt duidelijk door de reflectie op het realisatieontwerp en ontwerpobject 

tegenn de achtergrond van De Taal van Verandering. Behalve door (cognitieve) analyse 

enn reflectie kunnen de karakteristieken van dit organisatiespecifieke selectie- en 

bekrachtigingsprocess zich ook manifesteren in de vorm van overdracht, zoals de 

afhankelijkheidd van de accountmanagers van BZ, de vermijdingen van GTP en de 

geslotenn ontwerpbenadering van GVZ. 

OZDOZD 12 Wat is de rol van weerstand in de organisatie en op welke wijze kan in het 

veranderingsprocesveranderingsproces de weerstand worden verminderd. 

OZDOZD 13 Wat is de rol van communicatie in veranderingsprocessen. 

Inn het model van Cozijnsen & Vrakking wordt weerstand opgevat als een reactie van 

eenn systeem (een persoon, een groep) op een destabiliserende ingreep van buiten. In 

dezee optiek is het van belang de mate van destabilisatie te beheersen, zoals ook andere 

factorenn beheerst dienen te worden. Dat kan bijvoorbeeld door het verschaffen van 

adequatee informatie en een juiste presentatie van het veranderingsproces 

(ontwerpbenadering).. De handelingsmogelijkheden van het systeem worden daarmee 

echterr niet vergroot. Het veranderingsproces blijf t binnen de gedefinieerde kaders. De 

ontwikkelingsbenaderingg ziet weerstand vooral als een uiting van onmacht door 
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dezelfdee destabilisatie. Het is een manifestatie van angst als gevolg van vervreemding of 

eenn verlies aan controle. Vandaar dat men weerstand hier probeert te 'beheersen' door 

invloedd en controle terug te geven. Meewerken aan de verandering is daarvan een 

vorm.. In ons model kan weerstand tegen veranderingen zowel paradigmatisch alsook 

vanuitt de tijd en vanuit verschillende systedmperspectieven worden geduid. 

Paradigmatischh sluiten we aan bij de ontwerp- en ontwikkelingsbenadering (en de 

spanningg ertussen). Tijd kan te maken hebben met het (verander-)verleden of de 

toekomstt van de organisatie, of de wijze waarop de tijd ervaren wordt (als tijdgebrek, 

urgentie,, tijdsdruk, herhaling, terugval, etc). Daarnaast kan weerstand het gevolg zijn 

vann een gebrek aan heldere doelen, een gebrek aan onderling gedeelde visie, een 

gevolgg van slechte coördinatie, of als disfuncties zijn ingesleten in de cultuur van de 

organisatie.. Weerstand kan dus eveneens door de systeemperspectieven worden belicht. 

Daarmeee is het begrip weerstand aanzienlijk verruimd. Zo was de weerstand tegen 

veranderingg bij KS mogelijk te wijten aan het gebrek aan prioritering en sturing door 

hett management. Bij de accountmanagers van PNG was een mogelijke oorzaak gelegen 

inn de anticipatie op een inbreuk op de identiteit. Weerstand is dus zoals elk ander 

veranderingsvraagstuk,, meervoudig, niet-lineair gedetermineerd en kan betekenis 

krijgenn binnen De Taal van Verandering. Een voorbeeld van een integrale en 

dynamischee analyse van weerstand is gegeven in de cultuuranalyse van de afdeling 

GTP.. De medewerkers hebben de winst- en verliesrekening van de vermijdingscultuur 

opgemaakt,, waarin diverse aangrijpingspunten in De Taal van Verandering aanwezig 

zijn.. Daarna is in (een complexe dynamische) dialoog met de leiding van GTP de rol 

vann de weerstand in de afdeling opnieuw beschouwd. Daarin wordt onder meer de 

samenhangg tussen de 'vermijding' (als weerstandsvorm) met het gebrek aan structuur, 

dee cultuur van de Gemeente Walschoten, de fusie uit het verleden en andere factoren 

duidelijk.. De leiding heeft met ons een dialoog gevoerd over de veronderstelde 

samenhangg en bruikbare interventiemogelijkheden besproken (OZD 12). 

Datt veranderingen alles te maken hebben met communicatie mag uit deze studie 

hopelijkk duidelijk zijn geworden. Daarmee doelen we niet zozeer op de instrumentele 

enn ondersteunende communicatie als een van de (vele) interventies van een 

veranderingstrajectt (zie hoofdstuk 5), maar veel meer op de opvatting van verandering 

alss een communicatief en dialogisch proces. Wij beschouwen verandering in essentie als 

eenn discursief proces, een proces van communicatieve interactie (Weick, 1979). Het 

vormgevenn van veranderingsprocessen bestaat uit aaneengeschakelde taalhandelingen 

waarinn men op meerdere niveaus tot gemeenschappelijke betekenis en werkelijkheids-

constructiess komt. Een niveau is het mentale leerproces dat deelnemers doormaken, 

eenn ander niveau is de koppeling van de betekenisgeving aan de context (grof versus 

subtiell  contingent) en een derde niveau is de betekenis van handelingskennis. In het 
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veranderingsprocess als discursief proces kan de ontwerptaal evenzeer een nuttige 

bijdragee leveren als de ontwikkeltaal. Zijn strategische opvattingen evenzeer toepasbaar 

alss cultuuropvattingen. En is het verleden even belastend of behulpzaam als de 

toekomst.. Wat nuttig, behulpzaam of toepasbaar is, is immers (veelal) niet vooraf 

gegevenn en een positief element, maar een afstemmingskwestie tussen actoren in een 

specifiekee context die tevens door deze actoren wordt beïnvloed (OZD 13). 

Toepassing Toepassing 

Tott slot willen we nog enkele heuristieken noemen die zijn ontwikkeld voor de 

toepassingg van het model en productieve spanning in de dialoog. Figuur 7.1.1 geeft de 

cyclischee actie weer om aspectsystemen, paradigmata en context in de ontvouwing van 

eenn complexe veranderingsstrategie inzichtelijk te maken. Het kan beschouwd worden 

alss een eerste operationalisering van de toepassing van ons onderzoeksmodel. De 

basisveronderstellingg is dat deelnemers aan een veranderingsproces een positie innemen 

inn De Taal van Verandering. Men kan deze positie objectiveren en deconstrueren in 

eenn dialoog. In zo'n geval wordt het verandermodel als metamodel toegepast. Dat kan 

dee functie en rol zijn van de veranderaar. Maar ook de deelnemers kunnen zichzelf als 

objectt beschouwen, zoals bij de reflectieve dialoog en de Gestalt het geval is. Daarnaast 

kann men ook als actieve deelnemers (subjecten) een dialoog voeren en dan vindt men 

deelnemerss met gelijke of andere posities op zijn weg. In beide gevallen beoogt een 

dialoogg een rijkere benadering van de vraagstelling door de vergelijking met andere 

positiess in het kader van een specifieke context. Het relateren van die vergelijking aan 

contextspecifiekee criteria is naar ons idee het wezenlijke kenmerk van de 

organisatieveranderkundigee dialoog. In sommige gevallen worden deze alternatieven en 

criteriaa geformuleerd als een a-priori gegeven ('we hebben weinig tijd') in andere 

gevallenn ziet men de alternatieven en criteria als een keuzeproces en een resultaat van 

dee dialoog ('we zien in dat we meer ontwikkeUngsinterventies moeten toepassen'). 

Figuurr 7.2.2. is bedoeld als ondersteuning bij de dialoogkeuze. In hoofdstuk 6 hebben 

wee onderscheid gemaakt in functies, typen en vormen van dialoog. De keuze van het 

typee dialoog (in de toepassing van het metamodel) wordt ons inziens bepaald door het 

ervaringsniveau,, de weerstand en kwaliteit van de werkrelatie. Dat wil zeggen dat de 

keuzee van de dialoog allereerst wordt gesitueerd in een contextspecifieke dialoog over 

positiess en alternatieven. Daarna is de keuze van de dialoog aan de orde. Een 

falsificerendee dialoog is wat ons betref aan de orde indien vraagstukken met 

'waarheden'' kunnen worden beantwoord. In dat geval kunnen algoritmen worden 

toegepastt en (falsificerende) feiten worden gezocht. In andere gevallen valt men terug 

opp dialectische of reflectief-generatieve dialogen. Wat betreft de keuze voor het type 

iHiP P 
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dialoogg lijk t de productieve spanning een onderliggende moeilijkheidsdimensie te 

kennen.. Dynamische dialogen lijken bijvoorbeeld complexer te zijn en paradigmatische 

dialogenn hebben veelal een destabiliserend effect. De productiviteit van de spanning (de 

matee van exploratie en uitwisseling) wordt ons inziens beïnvloedt door het 

ervaringsniveauu van de cliëntorganisaties, de kwaliteit van de werkrelatie en het mate 

vann weerstand. De aanbeveling hierin is te starten met eenvoudige dialoogvormen en 

pass daarna de complexiteit van dialogen geleidelijk op te voeren. Wat eenvoudig is, is 

inn onze optiek per situatie verschillend. De keuze voor een socratische, psycho-

analytischee of reflectief-generatieve dialoogvorm lijk t ons inziens minder discrimi-

nerendd dan op eerste oog lijkt . In alle gevallen hebben wij deze dialoogvormen 

toegepastt om bestaande kaders te doorbreken en tot rijkere oplossingen te komen. Naar 

onss idee hebben termen als elenchus, verglijding van betekenissen en dissipatieve 

toestandd met elkaar gemeen dat wordt gezocht naar aanvaardbare en adequate opties 

buitenn het bestaande denkkader. Wel hebben we benadrukt dat er sprake moet zijn van 

eenn gelijkwaardige dialoog en hebben we gekozen voor een actievere en minder 

abstinentee rol (dan sommige analytici voorstaan). Daarnaast is de taal (en dialoog) in dit 

hoofdstukk ook als correctieve ervaring beschreven. Daarmee willen we aangeven dat de 

productievee spanning (van de dialoog) ook in de taalhandeling aan de orde komt; series 

vann kleine, willekeurige en onwillekeurige correcties op de positie in de Taal van 

Verandering.. De correctie heeft dus een talig en handelingsaspect, die echter 

onlosmakelijkk met elkaar zijn verbonden. 

Dee aanleiding van de verandervraag en de reactie van het cliëntsysteem op interventies 

enn toepassing van verandercriteria, kunnen aanleiding zijn een metadoel te formuleren. 

Alss metadoelen met het cliëntsysteem worden besproken, dient de veranderingsstrategie 

daaropp te worden gericht en komt dit bijvoorbeeld tot uiting in de interventiekeuze of 

didactiekk (zie de accountmanagers van BZ). Redenen om metadoelen impliciet 

hanterenn zijn: het ervaringsniveau, de kwaliteit van de relatie of weerstand laat een 

dialoogg niet toe, of de duiding is uit veranderkundige overwegingen niet opportuun 

(komtt te vroeg, leidt af, etc). Voorbeelden van metadoelen zijn RI waar men feedback 

zeerr vreesde, en door collegiale reflectie leerde dan projectplannen erdoor kunnen 

verbeterenn en men elkaar gemakkelijker en profijtelijker als 'klankbord' kan inschakelen 

dann men denkt. Ander voorbeeld is de traagheid en stroperigheid van de diagnosefase 

vann WBR, waar op geïntervenieerd is door de schaal van verandering aan te passen (te 

verkleinen)) en per afdeling de verandering te gaan uitwerken. 
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Notenn hoofdstuk 7 

1.. Uitzondering op deze regel vormen bijvoorbeeld Bouman (1992) en De Bruine & Roobeek (1993) die 
proberenn om door middel van zoekconferenties tot draagvlak voor milieubeleid te komen (in: Van den 
Nieuwenhof,, 1996). 
2.. Van der Kolk, J. De milieucoördinator, In: Vermeer: Handboek integrale milieuzorg pp III . 1.3.3.101 -
III.1.3.3.114. . 
3.. De culturele praktijk heeft op zijn beurt een financiële logica: een installatie één dag uit productie kost een 
slordigee 120.000,-. Daarbij vallen onderhoudskosten veelal in het niet. Op onderhoudskosten werd daarom 
doorr de leidinggevenden niet gestuurd en zo is de cultuur bekrachtigd. 
4.. Een consequentie is dat de duiding van interventies in termen van ontwerp of ontwikkel, strategie, 
organisatiee of cultuur door DOB gebeurt en soms anders uitpakt dan door ons in de voorafgaande 
hoofdstukkenn is beschreven. 
5.. Het spreken is een presentatie, en identificatie, een affirmatie en een objectivicatie (zie paragraaf 6.9.2). 
6.. Bij loochening worden compenserende fantasieën gevormd om de onlust uit te wissen (Van den 
Nieuwenhof,, 2002, p 228). 
7.. Om deze reden zouden wij ze in O IC plaatsen en niet bij 0 2C waarvoor het DIM A heeft gekozen. 
8.. Habermas voegt hieraan de belangrijke conditie toe dat die onderwerping vrijwilli g dient te zijn, niet op 
basiss van macht maar op basis van gelijkheid. 
9.. Bij de DOB-aanpak ligt de aandacht op de praktijk, is de vraag van het cliëntsysteem leidend, ontbreekt het 
dee deelnemers mogelijk aan overzicht over het geheel, treedt ABC vooral faciliterend op en ligt het tempo 
lager. . 
10.. Bij de diagnose van de veranderhistorie, bij de ontwikkeling van het veranderplan, bij de introductie van 
interventiess zoals accountmanagement en bij didactische afwegingen. 
11.. Deze vraag biedt deelnemers de gelegenheid hun ik-ideaal te presenteren (Stroeken, 2000) wat 
enthousiasmerendd en motiverend werkt (de weerstand wordt gesublimeerd). 
12.. Er is gewerkt in twee groepen. Elke groep heeft na de analyse van een aantal elementen hun 
verbetersuggestiess aan de andere groep gepresenteerd. Ook deze didactische stap verhoogt de zelfwaardering 
enn motivatie van de deelnemers. 
13.. Formeel wordt in de psychoanalytische psychotherapie gesproken over correctieve emotionele ervaring, 
aangezienn het vaak gaat om het herdefiniëren van emotioneel geladen schema's. In de praktijk van 
organisatieveranderaarss speelt emotie in dit verband niet de dominante rol. Vandaar dat wij hier spreken van 
eenn 'correctieve ervaring'. 
14.. Er wordt ook wel gesproken van overdracht en overdrachtsweerstand (countertransference). Overdracht is 
dee herhaling van het verleden in het nu (in de therapeutische setting). Door Lacan het 'onbewust in actu' 
genoemd.. Tegenoverdracht is de reactie van de veranderaar op de overdracht van de analysant. De klassieke 
positiee was dat de analyticus 'blank' moest blijven (tegenoverdracht werd negatief gelabeld). Lacan uitte kritiek 
opp dit standpunt: het is voor de analyticus niet mogelijk (en niet wenselijk) buiten de relatie kan treden. 
Tegenwoordigg wordt de reacties door de analyticus geregistreerd en (gedoseerd) in de therapie ingebracht. Zie 
ook:: Stroeken, 2000; Van den Nieuwenhof, 2002b. 
15.. De correctieve ervaring legt de nadruk op veranderingsproces als een stroom van kleine bijstellingen en 
correctiess door dialogen. Het doorbrekend inzicht kan het karakter hebben van een 'plotseling inzien', vanuit 
eenn 'heel nieuw perspectief de wereld begrijpen' (Homan, 2001) of de 'catharsis' als de (sterkere) 
therapeutischee variant. Zulke sterke doorbraken zijn in de praktijk echter zeldzaam (Berk, 2001). 
16.In:: Lammers, 1991. 
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