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SLOTBESCHOUWING,, CONCLUSIES, TWIJFELS 

&& AANBEVELINGEN 

Thee concept formation of psychology is dominated (...) by the question of 

regularityy and indeed of regularity in the sense of frequency. This is obvious in 

itss immediate attitude toward particular phenomena as well as in its attitude 

towardd lawfulness. If, for example, one shows a film of a concrete incident in 

thee behavior of a certain child, the first question of the psychologist usually is: 

"Doo all children do that, or is it at least common?" And if one must answer 

thiss question in the negative the behavior involved loses for that that 

psychologistt all or almost all claim to scientific interest. To pay attention to 

suchh an 'exceptional case' seems to him a scientifically unimportant bit of 

folly.' ' 

KurtKurt Lewin (1931) 

g f || SLOTBESCHOUWING, CONCLUSIES 
IJ&II TWIJFELS & AANBEVELINGEN 

Inn het eerste hoofdstuk zijn we vertrokken bij het veranderingsmodel van Cozijnsen 

&&  Vrakking (1992). In dit model worden veranderingen nagenoeg contexdoos en 

statischh benaderd, wordt de diagnose bepaald door een beperkt perspectief en 

instrumentariumm van de veranderaar en neemt de veranderaar een expertrol in. 

Bovendienn gaan de auteurs in het model uit van organisatiekundige 'waarheden' 

(Habermas,, 1981; Guba & Lincoln, 1989). Daaraan hebben we observaties van Van 

Akenn toegevoegd dat de organisatieleer vooral algemene wetmatigheden produceert 

enn slecht in staat is handvatten te leveren waaraan veranderaars in de prakrijk 

behoeftee hebben. Daarvoor zijn de wetmatigheden 'veelal te breed' of te 'triviaal' 

(Vann Aken, 1994). Daaraan hebben wij in deze studie nog de constatering 

toegevoegdd dat deze wetmatigheden ook nog te veeltallig zijn en onderling 

tegenstrijdig. . 

Err is een aantal mogelijkheden genoemd om aan deze beperkingen te ontsnappen. Eén 

daarvann is organisatiekundige theorievorming, door de integratie van concepten tot een 

hogerr niveau. Deze theorie beoogt betere inhoudelijke aanbevelingen (algoritmen) 

overr organisatieveranderingen. Een andere mogelijkheid is de aandacht te verschuiven 

vann inhoudelijke theorievorming naar theorievorming over het proces. Daarin worden 
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geenn inhoudelijke aanbevelingen gedaan, maar wordt aangegeven op welke wijze het 

process om te komen tot een veranderaanpak anders of beter georganiseerd kan 

worden.. Gezien de toenemende dynamiek, complexiteit en uniciteit van veel 

verandervraagstukken,, kozen we voor het laatste. 

Hett doel van deze studie was een procesmodel te ontwikkelen dat tracht te voorzien in 

dee tekorten van het model van Cozijnsen & Vrakking. We wilden een integraal model 

ontwikkelen,, wat toepasbaar zou zijn op 2' orde veranderingsvraagstukken, dat 

praktischh toepasbaar en contingent zou zijn (afgestemd op de specifieke context) en 

voldoendee dynamisch om de dynamiek in complexe veranderingsprocessen inzichtehjk 

tee maken. Omdat we minder geloof hechten aan de solistische en expertmatige rol van 

dee veranderaar, hebben we ook gezegd te zullen onderzoeken in welke mate het model 

behulpzaamm zou kunnen zijn om het lerend vermogen van de organisatie te vergroten 

enn te faciliteren in het proces van co-creatie. 

Omdatt een voldoende rijke benadering van unieke, complexe en dynamische 

vraagstukkenn tevens de veronderstellingen van veranderaars ter discussie stelt, wilden 

wee vooral verschillen in percepties, benaderingen of werkehjkheidsdefinities tussen 

deelnemerss benutten (Feyerabend, 1975) en niet streven naar complementariteit van 

dezee percepties en definities (Boonstra, 2001) of de keuze richten op een 

paradigmatischee voorkeur (De Caluwé & Vermaak, 2000). Daarvoor hebben we het 

begripp productieve spanning opgepakt en uitgewerkt. 

8.11 Conclusie s 
Dezee studie is gericht op het concipiëren van een procesmodel dat streeft naar het 

optimaliserenn van de veranderaanpak voor het ene geval (n=l). Om tot zo'n aanpak te 

komenn dienen grove contingente heuristieken te worden vertaald naar 'subtiele 

contingentie'.. Grove contingente heuristieken zijn in onze opvatting algemene 

organisatiekundigee en veranderkundige wetmatigheden (algoritmen en heuristieken) en 

algemenee vuistregels die cliëntorganisatie in het verleden heeft toegepast. Daarvan zijn 

meerderee voorbeelden beschreven in hoofdstukken twee t /m vijf . 

Subtiell  contingente kennis daarentegen is actueel, contextgevoelig, heeft oog voor de 

uniciteitt van het ene geval, voor de spontane dynamiek van systemen en is bruikbaar 

voorr handelingen. In ons model wordt de (wetenschappelijke) kennis van een 

veranderaarr dus niet ontkend, maar gerelateerd aan en getoetst op de bruikbaarheid 

voorr een concrete geval. De (ontwerp- of ontwikkel-) expert kan een expertrol 

uitvoeren,, daar waar men daadwerkelijk denkt te beschikken over algoritmen of zware 

heuristieken.. Maar deze kennis wordt in een dialoog gerelateerd aan de concrete 

verandervraagg en de specifieke context en geconfronteerd met en geproblematiseerd 

doorr andere perspectieven. Naarmate de heuristiek zwaarder is, of het vraagstuk minder 
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uniek,, complex en dynamisch, zal de toepassing ervan waarschijnlijker worden. In alle 

anderee gevallen zal de inrichting van het veranderingsproces eruit bestaan vanuit een 

gelijkwaardigee positie verschillende perspectieven in een dialoog te relateren aan de 

vraagstellingg en de bruikbaarheid van de perspectieven te toetsen binnen de 

microkosmoss van het ene geval. Het model dient ertoe veranderaars te ondersteunen 

bijj  de vertaling van grove contingente wetenschappelijke en organisatiegebonden 

wetmatigheden,, naar het ene geval. Dat is de vertaling van boven naar onder, van 

grovee naar subtiele contingentie (zie figuur 8.1.1) 

8.1.18.1.1 Gevoel voor complexiteit 
Watt we onder meer ontdekt hebben in de cases, is dat een rijke benadering van 2' orde 

vraagstukkenn voor een belangrijk deel eruit bestaat aandacht te vestigen op dissonanties 

inn het veranderingsproces. Dit leidt tot een toename in complexiteit waaruit men na 

verloopp van tijd een bepaalde nieuwe (hogere) orde kan ontdekken. Dat legt de nadruk 

inn de dialoog op perceptuele kennis: op de waarneming van subtiliteiten, 

uitzonderingen,, anomalieën, ruis, verstoringen in de concrete situatie. Dynamiek en 

complexiteitt spelen daarin een centrale rol (zie figuur 8.1.1). 

Alss gevolg van de dynamiek wordt namelijk de tijd die voor de probleemoplossing 

beschikbaarr is verkort en transformeert het probleem door de dynamische interacties 

tussenn diverse processen. Verandervraagstukken evolueren of veranderen van karakter 

inn de tijd. Het gevolg is dat hypothesen (wetmatigheden, heuristieken, visies, 

waarnemingen)) een kortere halfwaardetijd hebben en veranderingen minder duurzaam 

kunnenn worden aangepakt. Veranderingen worden kortcyclischer en vergen een meer 

experimentelee houding (Homan, 2001). Op dit aspect van de dynamiek (de non-

lineariteitt en transformatie) zijn we in deze studie slechts ten dele ingegaan. Dat geldt 

niett voor het vraagstuk van complexiteit. 

Complexee problemen vergen meervoudige perspectieven om dissonante informatie 

'volledig'' tot uitdrukking te kunnen brengen. Complexe veranderingen zijn niet alleen 

tee complex om door één persoon te kunnen worden overzien (door een cognitieve 

beperking).. Zij zijn ook complex omdat verschillende perspectieven verschillende 

werkelijkhedenn construeren. Verschillen in de waarneming van de werkelijkheid leiden 

tott de constructie van verschillende werkelijkheden. Door het accent te verschuiven 

naarr de verschillen in deze werkelijkheidsconstructies van veranderaars komt de 

complexiteitt van het vraagstuk als een proces van co-creatie tot uitdrukking. Niet de 

formuleringenn op zich (de waarnemingen, de meningen, de gevoelens), maar de 

verschillenn in werkelijkheidsconstructies tussen de deelnemers van het 

veranderingsprocess bepaalt de complexiteit. Complexiteit ontstaat in de relatie. 
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Complexee organisatieveranderingen vergen dus teams die de vereiste complexiteit 

kunnenn genereren en tot gezamenlijke betekenisconstructie kunnen komen. 

Gevoeligheidd voor complexiteit vergt daarmee dus gevoeligheid voor de relatie, vergt 

eenn dialoog. Als deze complexiteit-in-de-relatie in een dialoog kan worden 

getransformeerdd tot een gemeenschappelijke werkelijkheidsdefinitie, spreken we van 

co-creatie.. Dit is het proces van onder naar boven, van divergente perceptuele kennis 

naarr de vorming van gedeelde complexiteit in het veranderingsmodel (zie figuur 8.1.1) 

Grove e 
complexiteit t 

Sensitizing g 
device e 

Subtiele e 
complexiteit t 

FiguurFiguur 8.1.1. De Taal van Verandering 

8.1.2.8.1.2. De Taal van Verandering 
Hett procesmodel hebben we vormgegeven als een veranderkundig discours, een Taal 

vann Verandering, waarop de veelheid van verschillen in percepties kan worden 

samengebrachtt en waarop het proces van co-creatie kan worden gefundeerd. Niet in 

reductionistischee zin, waardoor de uniciteit en kwaliteit van het verschil verdwijnt, of 

alss een politiek compromis, maar dissonant, als verschillen tussen posities in de 

verandering,, als spanning. 

Onss uitgangspunt is dat de perspectieven waarmee een verandervraagstuk wordt 

waargenomenn en waarmee de werkelijkheidsconstructies gestalte krijgt, de resultante 

zijnn van de taal die een spreker hanteert in het spreken over veranderingen. Het idioom 

vann de spreker {parole) kan immers bepaalde betekenissen (werkelijkheidsdefinities) van 

eenn vraagstuk onthullen, maar daarmee worden tegelijkertijd andere betekenissen 
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(werkelijkheidsdefinities)) verhuld. Dat zijn mogelijke betekenissen waar andere 

paradigmataa en systeemperspectieven naar verwijzen. De onderliggende reeks van 

dubbell  geordende systeemperspectieven in de tijd suggereert tevens een geheel. In 

metonymischh opzicht vormen deze perspectieven tezamen het gehele 

veranderingsdiscours.. Dit geheel wordt door de metonymie 'zichtbaar', maar kan nooit 

alss geheel worden gekend. Lacan spreekt over dit geheel als Ie discours d'Autre. Wij 

sprekenn van De Taal van Verandering. Dat is 'alles dat over verandering in organisaties 

kann worden gezegd' -wat natuurlijk onmogelijk is. 

Daarnaastt fungeren de systeemperspectieven ook als metafoor (de School, het Plan, de 

Machine,, de Identiteit, etc). Metaforen comprimeren wat er aan heuristieken (theorieën, 

concepten,, methoden, vuistregels) binnen de afzonderlijke systeemperspectieven bestaat 

off  zou kunnen bestaan. De metafoor verdicht onderliggende betekenissen, die laag voor 

laagg kunnen worden afgepeld. Het lege begrip {parole vide) comprimeert een veld van 

onderliggendee betekenissen. 

8.1.38.1.3 Zinvol spreken 
Opp welke wijze kan het procesmodel de vertaalslag inrichten van grove naar subtiele 

contingentiee en hoe kan perceptuele kennis bijdragen aan de aanpak van het ene geval? 

Hoee verloopt het proces van co-creatie als een discursief proces? Met deze vraag 

komenn we op de toepassing van het veranderingsmodel. 

Hett organisatievraagstuk wordt door ons opgevat als een symptoom. Dat wil zeggen, als 

eenn manifestatie met een onderliggende probleemstructuur, een onbekende 

onderliggendee set van (complexe en dynamische) oorzaken. Het symptoom is manifest, 

maarr wat de onderliggende structuur inhoudt kan 'nooit' met zekerheid worden 

gezegd.. Deze blijf t 'onbewust'. Elk idioom werpt een ander licht op de onderliggende 

structuur,, in een 'eindeloze' serie van betekenissen. Het 'zinvol spreken' (Lacan, 1966) 

overr veranderingsvraagstukken ontstaat als uit de uiteenrafeling van verdichtingen en 

hett proces van verglijden van betekenissen, geleidelijk aan een patroon naar de 

voorgrondd treedt. Hoewel niet definitief, krijgt de complexiteit geleidelijk aan een 

gestalte,, een vorm (parole plein). Deze vorm kan zich alleen manifesteren tegen de 

achtergrondd van een integraal organisatieveranderkundig discours, door ons samengevat 

alss 'De Taal van Verandering'. 

'' De Taal van Verandering is niet beperkt tot het wetenschappelijke spreken. Ook persoons-
gebondengebonden heuristieken, contextgebonden kennis en perceptuele kennis kunnen erin worden 
verwoordverwoord (zie figuur 8.1.1). 
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Daarr waar De Taal van Verandering systematiseert, categoriseert, ordent in metonymia 

enn metaforen, beoogt de toepassing van het model de spreker te sensibiliseren en diens 

discours,, de taal waarin de verandering wordt gesteld, in beweging te krijgen. Het is 

immerss deze taal die zijn of haar werkelijkheidsdefinitie beperkt. Vandaar dat de 

toepassingg van het model erop gericht is verschillen van inzichten, benaderingen, 

aanpakkenn te vergroten. Het beoogt het idioom van de spreker te problematiseren, te 

confronterenn en te mobiliseren. Door de deconstructie van a-priori werkelijkheids-

definitiess en de nadruk op verschillen in percepties en werkelijkheidsconstructies wordt 

dee gevoeligheid voor de uniciteit, dynamiek en complexiteit van het ene geval 

verhoogd.. Het middel daartoe is productieve spanning. Productieve spanning 

deconstrueertt in een dialoog het idioom van de spreker, door het problematiseren van 

dee positie van de spreker in De Taal van Verandering en het relateren van de positie 

aann andere posities in De Taal van Verandering waardoor rijkere collectieve concepties 

enn benaderingen kunnen ontstaan van unieke, complexe en dynamische vraagstukken. 

8.1.48.1.4 Vervlechting van grove complexiteit 
Dee complexiteit van een veranderingsvraagstuk ontstaat in de dialoog tussen de 

deelnemerss aan het veranderingsproces. Elke deelnemer creëert eigen werkelijkheids-

definitiess als gevolg van een eigen idioom. Dit idioom kan zichtbaar worden gemaakt 

alss een positie in De Taal van Verandering. Daarin markeert het ene idioom zich van 

hett andere en manifesteert zich het verschil en de complexiteit van het vraagstuk. Maar 

ditt verschil dient wel productief te worden gemaakt. Naarmate er meer wordt 

gesprokenn in generalisaties en algemene wetmatigheden, of het blijf t bij de constatering 

vann algemene verschillen, neemt de waarde van de dialoog af. Er treedt vervreemding 

op.. Wij spreken dan van grove complexiteit. De spanning is er op gericht (grove) 

verschillenn tussen perspectieven op een concreet vraagstuk te specificeren naar een 

gemeenschappelijkee werkelijkheidsdefinitie van het ene geval, zonder toevlucht te 

nemenn tot het compromis. De dialoog is er met andere woorden op gericht algemene 

(grove)) veranderkundige, organisatiekundige en organisatiegebonden kennis (met 

behoudd van complexiteit) in elkaar te vervlechten en te vertalen naar een proces van 

co-creatiee voor het ene geval. Dat was bijvoorbeeld het geval toen deelnemers aan de 

werkconferentiee van DOB werd gevraagd minder in algemene, theoretische termen 

overr de vormgeving van het veranderingsproces te spreken en zich bijvoorbeeld te 

verplaatsenn in het perspectief van een medewerker: wat zou deze als eerste van het 

veranderingsprocess moeten merken? Op deze wijze werd hen gevraagd grove 

complexiteitt te specificeren naar de eigen situatie. Dit is het proces van deductie. Van 

hett algemene, het wetmatige, naar het specifieke (zie figuur 8.1.1). 
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8.1.58.1.5 Vervlechting van subtiele complexiteit 
Inn de meeste cases lag het vertrekpunt voor de dialoog over de verandering vooral bij 

dee perceptuele kennis. Aan de orde kwamen vooral waarnemingen van uitzonderingen, 

onverwachtee ontwikkelingen, ruis, anomalieën. Dit noemen we subtiele complexiteit. 

Dezee toevallige ingrediënten van de situatie hadden in de dialoog meer waarde dan 

verschillenn in algemene principes of a-priori standpunten over veranderingsprocessen 

(grovee complexiteit). Grove complexiteit is algemeen, wetmatig, lineair, mechanistisch 

enn universeel. Subtiele complexiteit is actueel, perceptueel, niet-lineair, dynamisch en 

contextueel.. Een groot deel van de constructie van het veranderingsproces was erop 

gerichtt de waarnemingen van deze verschijnselen gezamenlijk betekenis te geven. Maar 

ookk deze waarnemingen worden bepaald (en beperkt) door de taal. Het zou een illusie 

zijnn te denken dat perceptuele kennis theorievrij zou zijn (zie figuur 8.1.1). Ook hier 

veroorzaaktt de inperking van een taal de uitsluiting van andere waarnemingen. Om de 

gevoeligheidd voor de subtiele complexiteit en perceptuele kennis van het ene geval te 

vergrotenn is dus eveneens van belang in een dialoog het idioom van sprekers te 

deconstrueren.. Het proces van co-creatie is dus in essentie een proces van deconstructie 

vann een beperkende idioom van de spreker en de reconstructie van een nieuw 

collectieff  idioom (van een veranderorganisatie) en daarmee in essentie een discursief 

proces.. We gebruiken De Taal van Verandering zowel voor de deconstructie van grove 

complexiteitt (verschillen in wetenschappelijke of andere wetmatigheden) alsook voor 

dee deconstructie van subtiele complexiteit (i.e. de problematisering van perceptuele 

kennis).. Dat is tot uitdrukking gebracht door de dialoog in het onderste deel van de 

figuurfiguur te plaatsen. 

8.1.68.1.6 Dialoog en productieve spanning 
Hett problematiseren of de deconstructie van de taal van verandering is er niet zozeer op 

gerichtt 'waarheid' te genereren (zoals in de theorievorming), maar om het vergroten 

vann de gevoeligheid voor de complexiteit en dynamiek van het ene geval. De 

vergrotingg van de complexiteit is voor ons een middel om te komen tot de 

ontwikkelingg van handelingskennis (pronèsis). In deze zin hebben we ons pragmatisch 

genoemdd (Störig, 1972). Daarvoor dient er, zoals gezegd, beweging te komen in het 

idioomm waarin de veranderopgave is gesteld, om ruimte te maken voor een ander 

idioomm wat de verschillen en (dus) de complexiteit van de veranderopgave illustreert en 

waaruitt een nieuwe werkelijkheidsconstructie naar voren kan komen. De socratische 

dialoogg vertaalt dit proces naar de elenchus, de beschaming. De chaostheorie naar de 

dissipatievee toestand en de psychoanalyse naar de verdichting en verglijding van 

betekenissen.. Indien de complexiteit in de dialoog voldoende lang kan persisteren, 

komtt uit de beschaming, verglijding en chaos geleidelijk aan een rijker beeld en een 
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nieuwee ordening naar voren. Hoe kan de beweging van afbraak naar opbouw in de 

dialoogg worden verkregen? 

Daarvoorr hebben we een aantal belangrijke onderscheidingen aangebracht. Ten eerste 

inn de functie van de dialoog. Is de dialoog gericht op waarheid, juistheid of 

waarachtigheidd (Habermas, 1981)? Als 'waarheid' in het geding is, dan kan worden 

voorzienn door algoritmen of door de ontwikkeling van algoritmen zoals men met 

theorievormingg beoogt. Als 'waarheid' niet aan de orde is, vanwege de (inter-) 

subjectiviteitt en ambiguïteit van de probleemdefinitie, kan het accent op de juistheid 

(toepasbaarheid,, plausibiliteit) van het betekenisverleningsproces komen te liggen. In dit 

process kan het exploratieve karakter en de gemeenschappelijkheid van de betekenis-

vormingg als doel wordt gesteld zoals bij de reflectief-generatieve dialoog, of de 

verrijkingg en ontwikkeling van een of enkele invalshoeken langs een hermeneutisch 

dialectischh proces. Hoewel het verschil niet echt duidelijk is geworden in deze studie, 

enn de verschillen in benaderingen mogelijk ook minder pregnant zijn dan verwacht, 

lijk tt de reflectief-generatieve dialoog de relationele afhankelijkheid meer te 

benadrukkenn (zie Isaacs, 1999). Daarmee wordt de emotionele kwaliteit van de dialoog 

(vann de relatie) een belangrijke factor in het veranderingsproces. 

Verderr hebben we onderscheid gemaakt in diverse typen dialoog (productieve 

spanning)) met een opklimmende complexiteit. Dat is de spanning binnen een systeem-

perspectief,, tussen systeemperspectieven en paradigmata, eenvoudige en complexe 

dynamischee dialogen en de dialoog met het lege veld (type 1-7). We hebben 

onderzochtt of de introductie van productieve spanning in de dialoog langs 

pragmatischee en veilige route kan plaatsvinden. Technieken voor deconstructie van de 

taall  van verandering zijn onder meer: problematiseren, confronteren, wijzen op n— 1, 

demonstreren,, clarificeren, wijzen op omissies. Deconstructie is echter geen neutraal 

proces.. Socrates heeft de elenchus duur betaald, analytici worden niet zelden gevreesd 

omdatt ze 'mensen onderuit halen' en de chaostheorie kan evenmin rekenen op een 

feestelijkk onthaal aangezien organisaties niet graag hun geld besteden aan vergroting van 

chaoss ('dank U, chaos genoeg hier'). De vraag is dus hoe de spanning productief kan 

wordenn gemaakt. Deconstructie van de taal van verandering is tevens de deconstructie 

vann het subject (Lacan, 1966). Op dit deconstructieproces zijn volgens ons 

psychologischee (beter gezegd: psychotherapeutische) principes van toepassing. 

8.1.78.1.7 Handvatten voor deconstructie 
Inn 'de' psychotherapie is 'deconstructie' vaak gebaseerd op een tweeledig proces: 

ondersteunendd én openleggend. Op het ene spoor het vestigen van een relatie, bouwen 

aann vertrouwen. Op het andere spoor afbraak laten plaatsvinden en een ongewis 

veranderingsprocess ondergaan (Van den Nieuwenhof, 2002). Vandaar dat we de typen 

dialogenn dienen te ordenen naar hun impact op de werkrelatie en de veranderervaring 
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vann het cliëntsysteem. Voorlopig houden we daarin vast aan de huidige volgorde van 

complexiteitt van dialogen (oplopend van 1-7) waarin de inhoudelijke complexiteit, 

paradigmatischee complexiteit en dynamiek als onderliggende dimensies ten grondslag 

liggenn aan de mate van impact van het deconstructieproces. Dialogen binnen een 

kennisgebiedd zijn minder deconstuerend dan complexe dynamische analyses en 

dialogenn met het lege veld. Met deze volgorde van complexiteit kunnen veranderaars 

dee impact van de dialoog variëren (upscating, downscaling) om het veranderingsproces 

veiligerr en beheerster te laten verlopen. Dat met minder deconstructie (elenchus, 

dissipatievee toestand, verglijding) de complexiteit van een vraagstuk niet volledig tot 

uitdrukkingg komt, is weliswaar een feit. Maar dat radicale deconstructie gekoppeld is 

aann angst en soms zelfs aan crisis in een cliëntsysteem, is evenzeer een feit. In dit opzicht 

iss de constatering dat met minder complexe dialoogvormen het veranderingsproces 

evenzeerr goed kan worden vormgegeven van groot belang (zie case 4: BZ). Wat zijn 

dee handvatten om het onderzoeksproces goed te laten verlopen? Welke observaties 

hebbenn we in deze studie gedaan? 

Eenn eerste observatie heeft betrekking op het uitgangspunt van de verandersituatie. Wat is 

bijj  de start van het veranderingstraject de kwaliteit van de werkrelatie, de ervaring van het 

cliëntsysteemm met veranderingen en het (introspectieve) vermogen van deelnemers om 

organisatieproblemenn onder ogen te zien (zie figuur 7.2.2). De veranderaar dient 

uiteraardd in staat te zijn om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Dat is al decennia 

bekendd (Lipitt , 1958). Maar op welke wijze verschillende posities in het 

veranderkundigee discours behulpzaam kunnen zijn in de opbouw van de werkrelatie, 

daaroverr is veel minder bekend. Het verschil in posities tussen veranderaar en 

cliëntsysteemm of tussen betrokkenen onderling kan in De Taal van Verandering 

inzichtelijkk worden gemaakt. De spanning die gekoppeld is aan dit verschil (deze 

verschillen)) kan worden teruggerekend naar drie elementen: a. spanning als gevolg van 

verschillendee systeemperspectieven, b. de spanning als gevolg van een verschil in 

paradigmaa en c. spanning als gevolg van de complexiteit van de dynamische 

samenhang.. Aan de hand van deze dimensies kunnen belemmeringen in de dialoog en 

dee werkrelatie worden geduid en kan een gesprekstactiek worden bepaald. 

Bijvoorbeeldd door een dialoogvorm te kiezen die haalbaar is en toch voldoende 

complexiteitt introduceert. Of door een dialoogvorm te kiezen die de paradigmatische 

spanningg adresseert. Of anderszins. 

Tweedee punt is dat de deelnemers bereid dienen zijn tot introspectie en medewerking. 

Di tt is de essentie van de dialoog: het aan de orde stellen van de eigen mentale schemata 

enn vergelijking met de zienswijzen van anderen. Dit komt tot uiting in de principes: 

luisteren,, uitstellen van oordeel, respecteren en voicing (Isaacs, 1999). Volgens Sifheos 

4 # # 
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(1972)) dienen cliëntsystemen 'introspectief te zijn, bereidheid te zijn om actief mee te 

werken,, nieuwsgierig te zijn en zichzelf (en de organisatie) te willen begrijpen, bereid 

zijnn om te exploreren en te experimenteren en bereid zijn om ter will e van het 

veranderingsprocess iets op te offeren. Als cliënten niet over vier van de zeven 

eigenschappenn beschikken, zou deze benaderingswijze niet geïndiceerd zijn, aldus 

Sifheos.. Volgens De Wolf (1998) is de kwaliteit van de werkrelatie een belangrijke 

variabelee voor succesvolle verandering. Bij KS bleek het bijvoorbeeld niet mogelijk om 

tott een goede werkrelatie te komen. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsbureau van 

WBR. . 

Tenn derde speelt de ervaring met veranderingen een rol. Dat is op een aantal plaatsen in 

dezee studie aan de orde gekomen. Ervaring heeft hier een dubbele betekenis. Enerzijds 

betreftt het de emotionele ervaring met bepaalde veranderingsprocessen. Veranderingen 

spelenn zich af binnen de grenzen van de relatie en een lage kwaliteit van de relatie 

reduceertt de complexiteit. Verkokering leidt bijvoorbeeld tot inertie. Positieve 

ervaringenn in het verleden leiden tot motivatie voor verandering. Anderzijds betreft het 

dee bedrevenheid in het uitvoeren van veranderingsprocessen. Admiraal geeft in de 

vierdee case bijvoorbeeld aan de dynamische analyse niet meer te kunnen volgen, 

waardoorr ABC teruggrijpt op een eenvoudiger dialoogvorm. Naarmate de bedreven-

heidd van het cliëntsysteem groter is kan de complexiteit van het veranderingsproces 

wordenn verhoogd en worden dissipatieve toestanden niet meer als bedreigingen maar 

alss noodzakelijke en zinvolle momenten in de probleemverkenning ervaren (zie de 

dialoogg met Vergoot). 

Tweedee observatie die we hebben gedaan is dat de uitvoering van bepaalde interventies 

inn een veranderingstraject (een diagnose of een werkconferentie) bepaalde gedragingen 

vann de cliëntorganisatie kunnen oproepen. Dit verschijnsel hebben we met een 

psychoanalytischee term 'overdracht' genoemd. Deze overdracht manifesteerde zich 

bijvoorbeeldd in de stroperigheid aan het begin van het veranderingstraject van WBR 

(casee 5), waar het enkele maanden heeft geduurd voordat er een gedeelde diagnose lag. 

Off  in de vorm van de afhankelijkheid die doorklonk in de discussie met de 

Accountmanagerss van de afdeling BZ tijdens de eerste werkconferentie, waarin men 

aangaff  dat het imago van de afdeling grotendeels een gevolg was van de afhankelijkheid 

vann derden (case 4). Over deze patronen hebben we gezegd dat zij (mogelijk) de 

organisatiee kenmerken en dus (mogelijk) ook van invloed zullen zijn op het huidige 

veranderingsproces.. Deze observatie dient allereerst als een hypothese te worden 

meegenomenn in het veranderingstraject. Naarmate er meer bevestiging volgt kan er 

aanleidingg zijn om de verandering van dit patroon als een metadoel voor het 

verandertrajectt te formuleren. De formulering van het metadoel kan impliciet, of 

expliciett plaatsvinden. Dat is afhankelijk van de kwaliteit van de werkrelatie, de 

i^?£lf*j = = 
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ervaringg van het cliëntsysteem en het introspectief vermogen (zie hierboven). In beide 

gevallenn dienen de interventies van het veranderingstraject niet alleen congruent te zijn 

aann het doel, maar ook aan het metadoel. In het geval dat een impliciet metadoel wordt 

geformuleerd,, is het van belang mogelijkheden te creëren voor correctieve ervaring 

(diee congruent zijn met het metadoel). Het spreekt voor zich dat zulke ervaringen in de 

meestee gevallen geleidelijker verlopen, en waarschijnlijk meer bekrachtiging nodig 

hebben.. Een veranderaar dient daarom ons inziens bescheiden te zijn in het aantal en de 

ambitiee van impliciete metadoelen. 

Inn veel gevallen is de bewustwording van de positie in De Taal van Verandering 

voldoendee motief, levert het voldoende spanning op, om meer complexiteit in het 

veranderingsprocess toe te staan. De deconstructie dient immers het doel van de 

cliëntorganisatiee en de veranderaars realiseren zich dat 'bepaalde aspecten over het 

hoofdd zijn gezien.' Het besef dat andere invullingen en posities mogelijk zijn vertaalt 

zichh dan naar een (verdere) uitwerking van die posities en in een verrijking van de 

inhoudd en aanpak van de verandering (zie case 3: DOB). De vergroting van de 

complexiteitt kan echter ook beperkt worden door de relatie tussen deelnemers aan het 

veranderingsproces.. Men is van mening dat andere posities in De Taal van Verandering 

niett van toepassing zijn. Daarin hebben we drie patronen onderscheiden: 

-- Het verschil wordt ontkend: andere perspectieven zijn minder van belang, hebben 

minderr verklaringskracht, doen er 'feitelijk' minder toe. 

-- De relatie wordt ontkend: de ander hoeft niet gerespecteerd te worden, wordt 

gedevalueerd,, heeft niet de status of het vermogen om met interessante perspectieven te 

komen. . 

-- De diversiteit aan opvattingen wordt niet gerelateerd aan het verkrijgen van 

praktischee kennis, maar vormt een doel op zich: de toetsing en aanscherping aan het 

enee geval ontbreekt. Dit laatste was het geval bij DOB waarin een contexdoze discussie 

overr strategie werd gevoerd, zonder deze te relateren aan bijvoorbeeld de wijze waarop 

dee medewerkers van DOB deze interventies zouden ervaren. Een tweede voorbeeld 

geeftt Goudblom (BWR) als hij vertelt dat de afdeling het oneens was met de 

geformuleerdee strategie, maar dat na moeizame bijstelling met de gewijzigde strategie 

amperr iets werd gedaan. 

Dee aanpak die hierop volgt kan openleggend of ondersteunend zijn. Bij een 

openleggendee aanpak wordt het proces (of de weerstand) geduid. Aangegeven wordt 

dann bijvoorbeeld dat de bijdrage van de ander op minder waarde wordt geschat, of dat 

dee probleemdefinitie wordt beperkt als er geen ruimte aan afwijkende meningen wordt 

geboden.. Bij de ondersteunende aanpak, worden knelpunten in de relatie niet 

geëxpliciteerdd (maar wel geregistreerd) en (op enig moment) opgenomen in de 

handeling.. Afwijkende meningen krijgen bijvoorbeeld de aandacht van de facilitator en 
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wordenn door hem of haar op hun rijkdom beproefd. Om dat hier sprake is van een 

process van 'demonstratie' en minder van (expliciete) 'communicatie', beschouwen we 

dee ondersteunende aanpak eveneens als een vorm van corrigerende ervaring. 

8.28.2 Twijfels 
Inn deze studie is het veranderingsproces beschreven als een discursief proces van co-

creatie.. Waar het proces van co-creatie in de literatuur in de meeste gevallen als een 

'blackk box' wordt gehanteerd, hebben wij getracht in deze studie de dialogische 

processenn inzichtelijk te maken en handvatten te bieden voor het managen van unieke, 

complexee en dynamische veranderingsvraagstukken door de ontwikkeling van een 

procesmodel.. Aan het einde van deze studie willen we ook een aantal twijfels 

neerleggen: : 

-- We hebben vastgehouden aan een oud model over verandering. Tijdens 

besprekingenn van deze studie hebben diverse mensen erop gewezen dat veranderingen 

niett in een freeze-stadium terecht zouden komen. Veranderingen zijn continu (wat we 

niett betwijfelen). We hebben echter geprobeerd aan te tonen, dat bepaalde vormen van 

consolidatiee in een veranderingsproces noodzakelijk zijn, omdat anders de verandering 

terugvaltt naar de oude toestand (regressie) of crisis ontstaat vanwege de toenemende 

complexiteitt en algehele richtingloosheid. Punt van twijfel is de vraag of de angst voor 

crisiss een argument voor consolidatie is, of dat het een angst van de veranderaar voor 

chaoss en toenemende complexiteit is en dus de verandering remt? Wat kan daarover 

wordenn gezegd? 

-- Een tweede twijfel ligt hier in het verlengde: wat is de mate van toelaatbaarheid van 

chaos.. De case van DOB (de belaagde bureauchef) is een indrukwekkend voorbeeld 

vann destabilisatie. Deze vormen van chaos kunnen echter ook schade aanrichten, bij 

personen,, maar ook in organisaties. Daarmee komen we weer bij de eerste twijfel: 

hoeveell  chaos is toelaatbaar en wanneer wordt chaos iatrogeen? Anders gesteld, in 

welkee mate is de groei van een organisme afhankelijk van de toename van complexiteit 

enn in weke mate van zekerheid? Zijn er bijvoorbeeld vormen van complexiteit te 

onderscheidenn die groeibevorderend of remmend werken? 

-- Een derde vraagstuk is de verhouding tussen complexiteit en dynamiek. Is dynamiek 

well  een aparte dimensie of maakt het onderdeel uit van complexiteit? En als dynamiek 

well  een aparte factor kan worden gezien, hoe verhouden complexiteit en dynamiek 

zichh dan tot elkaar in de aanpak van dynamische en complexe vraagstukken? Dynamiek 

vergtt immers kortcyclische en snelle acties, complexiteit het laten opbloeien van een 

nieuww patroon. 

-- De dynamiek is in de cases niet in de volle omvang aan de orde geweest. Wel op het 

niveauu van de interactie tussen processen en elementen van de probleemstructuur, 

vindenn wij . Door de dynamische analyse van GTP is bijvoorbeeld de interactie tussen 
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diversee processen inzichtelijk gemaakt. Wat wij eraan zouden willen toevoegen is een 

meerr fundamentele beschouwing van niet-lineaire dynamiek en transformaties van 

verandervraagstukkenn als gevolg van dergelijke interacties. 

-- Een vijfde vraagstuk heeft betrekking op de spanning tussen grove en subtiele 

complexiteitt in de dialoog. Grove complexiteit betreft de verschillen in algemene 

wetmatigheden.. Subtiele complexiteit betreft verschillen in perceptuele kennis. Een 

vraagg is wat kenmerken zijn van de interactie tussen grove en subtiele complexiteit. 

Daarr is in deze studie nog te weinig op ingegaan. 

-- Een zesde vraagstuk is de overtuigingskracht van het model: Is de studie overtuigend 

genoegg om experimenten voort te zetten, of loopt het dood tegen een muur van 'te 

complex',, 'liever no nonsense', 'is het bewezen technologie?' Op welke wijze kan De 

Taall  van Verandering snel en overtuigend bijdragen aan het succesvol managen van 

dynamischee en complexe veranderingstrajecten. 

-- Een zevende twijfel is een methodologische: we hebben gekozen voor een 

beschrijvingg van binnenuit, maar het is lastig om de kwaliteit van de dialoog goed weer 

tee geven. Het is niet alleen het idioom wat de relatie bepaalt. Daaraan zijn ook 

emotionelee aspecten verbonden die in de letterlijke tekst niet altijd even goed tot uiting 

komen.. Als iemand bevestigend 'precies!' roept en anderen reageren non-verbaal, dan 

kann de betekenis van de uitroep in die context in de tekst niet verstaan worden. 

Daarvoorr zijn annotaties nodig, maar die berusten op een (eenzijdige) interpretatie van 

dee onderzoeker. 

8.38.3 Aanbevelingen 
Wijj  besluiten met een aantal aanbevelingen: 

-- Nader onderzoek naar de rol van complexiteit en verandering van organisaties in 

termenn van groei en ontwikkeling (deconstructie vs zekerheid). In psychotherapie is 

eenn tendens naar ondersteunend en minder openleggend waar te nemen (Berk, 2001) 

-- Nadere uitwerking van de rol van de tijd in de paradigmata, en met name naar het 

typee veranderingsprocessen (regrediërende, transformerend, visionair, etc.) 

-- Uitwerking van ondersteuningsoefeningen om de kwaliteit van de dialoog te 

verbeteren.. Bijvoorbeeld met non-verbale methoden (zoals pesso-therapie). 

-- Toepassing van andere psychotherapeutische inzichten dan de psychoanalyse in 

veranderingstrajecten. . 

-- Nader onderzoek naar de vervlechting tussen grove en subtiele complexiteit. 

-- Andere vormen om het spreken en de taal in een dialoog vast te leggen. 

-- Diversificatie van groepen gebruikers van De Taal van Verandering. 

-- Verdere modularisering van het model zodat de toepassing minder van ons afhankelijk 

is. . 
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-- Onderzoek naar een nadere typering van dialogen en hun effect en effectiviteit. 

-- Diverse processen van co-creatie en diverse vormen van groepen, bijvoorbeeld 

negatievee interdependenties. 

':


