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VOORWOORD 
 
Van begin af aan bestond in mijn professionele ontwikkeling een spanning die mij gedurende mijn hele werkzame leven 
heeft voortgedreven. Ik was bijna voortdurend op zoek naar inzicht in het ontstaan en veranderen van organisaties. Met 
een 9,9 voor natuurkunde op het eindexamen HBS – B, in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw, had ik 
eigenlijk kernfysicus willen worden. Door ziekte deed ik het eindexamen een jaar te laat om nog uitstel van militaire 
dienst te krijgen. Alleen een hogere beroepsopleiding kon direct begonnen worden. Het meest sympathieke vak leek daar 
bouwkunde. Het bood een mooi perspectief in een combinatie van techniek en creativiteit. Tijdens het stagejaar (’62 – 
’63) bij een organisatieadviesbureau dat onder meer in de bouw opereerde, vielen mij echter de schellen van de ogen. De 
bouwtechniek leek mij primitief en de creativiteit van de architect bleek vooral ingezet te worden voor politiek 
gemanoeuvreer en het oplossen van samenwerkingsproblemen. Ik was wel benieuwd of dat bouwvak en die 
samenwerking middels een of andere aanpak verbeterd konden worden en in 1964 werd ik dus organisatieadviseur.  
 
Aanvankelijk assisteerde ik de projectleiding bij de voorbereiding en uitvoering van grote bouwprojecten. Toen er in de 
jaren zeventig een terugval kwam, heb ik tal van industriële bedrijven helpen doorlichten en saneren. Eind jaren zeventig 
tot halverwege de jaren tachtig gaf ik leiding aan een groep die zich bezig hield met functiewaardering en 
beloningssystemen. Na een reorganisatie waarin ik niet mee wilde, kreeg ik de kans mij volledig te concentreren op 
advieswerk. Inmiddels was het bestuderen van complexe dynamiek van een hobby een serieuze aanpak in mijn werk 
geworden. Eerst in enkele grote projecten in het MKB (midden en kleinbedrijf) via enkele brancheorganisaties, later in 
allerlei grote bedrijfsorganisaties. 
 
In het begin begreep ik nog nauwelijks dat ik met de keuze voor organisatieadvies in een domein met een ander soort 
wetenschap was beland. Om het vak van organisatieadviseur te leren begrijpen, moest er op een voor mij nog totaal 
onbekend terrein gezocht worden naar bruikbare fundamentele inzichten. Iets desgelijks had ik voor mijn hobby’s in de 
natuurwetenschappen bij de kernfysica en de kosmologie ook gezocht en gevonden. Mijn neiging om het naadje van de 
kous te weten was niet te onderdrukken. Ik dacht dat ik daartoe net als in die hobby’s, eerst over één of meer 
fundamentele concepten moest beschikken. Van daaruit zou ik dan grote delen van mijn vak kunnen afleiden.  
 
Er is nog iets opmerkelijks aan dat vak van de organisatieadviseur. Eigenlijk is hij voortdurend bezig om zichzelf 
overbodig te maken, want mensen en organisaties lossen doorgaans zelf hun problemen op. De vraag die ik me als 
organisatieadviseur leerde stellen is, “wat is er aan de hand als ze dat niet doen?” en “wat moet of kan er dan nog 
gebeuren?” Bij het zoeken naar antwoorden op die vragen vormde het werk van Illa Prigogine voor mij een doorbraak. 
Het bleek dat ik eerst moest leren denken in termen van complexe dynamiek. Complex hoeft hier niet gecompliceerd te 
zijn. Er is al sprake van complexiteit zodra drie onafhankelijke processen op elkaar inwerken. De driehoeksverhouding in 
de romanliteratuur is een treffend voorbeeld. Kenmerkend is dat de uitkomst niet van tevoren vaststaat. Welk inzicht 
daar dan toch aan valt te ontdekken bleek een lange zoektocht te worden, die mij wel meer dan twintig jaar heeft bezig 
gehouden.  
 
Over die zoektocht wordt in dit boek verslag gedaan onder de titel “Op zoek naar synergie.” Het is een titel die voor mij 
iets dubbelzinnigs heeft, wat vaak een kenmerk is van onopgeloste problemen. De titel suggereert misschien dat er in dit 
boek oplossingen gevonden zullen worden, maar daar gaat het nu juist niet over. Complexe problemen zijn per definitie 
niet op een klassieke wijze vooraf oplosbaar. De lezer mag dus geen recepten verwachten voor het oplossen van 
complexe problemen. Het gaat echt over dat zoekproces naar de oplossing, want daar kan wèl iets meer over worden 
gezegd.  
 
Het zoeken naar synergie in de interacties tussen mensen gebeurt ook met een vorm van wetenschap, die niet op harde 
zekerheden of bewijzen kan bogen. Het hier gepresenteerde inzicht kan slechts een bijdrage zijn aan een brede 
wetenschappelijke discussie, die niet alleen door wetenschappers wordt gevoerd. De doelgroep die ik voor ogen heb 
bestaat uit bestuurders, managers en hun adviseurs en allen die dat willen worden. Soms dacht ik dat daar ook 
ondernemers bijhoren, maar die worden geacht, naast het maken van dingen, vooral te zoeken naar nieuwe oplossingen. 
Zij hebben dit boek waarschijnlijk minder hard nodig, want zij zoeken al van nature. Doen of kunnen ze dat niet, dan 
betwijfel ik of het nog wel ondernemers zijn. Voor al die anderen wil dit boek een wegwijzer zijn. Die is nodig, want de 
weg leidt naar een nogal ongewone manier van kijken en een andere manier van denken. Het gaat over vele problemen 
waar iedereen, die bij het ontstaan en veranderen van organisaties betrokken, is dagelijks mee wordt geconfronteerd.  
 
Er zit meer dubbelzinnigheid in de titel. Hij kan ook verwijzen naar deze auteur. Zelf had ik deze weg nooit gevonden 
zonder al die anderen om hem heen. Zij hebben allen een bijdrage aan het ontstaan van dit boek geleverd. Synergie vindt 
iemand niet in zijn eentje, het komt juist voort uit de interactie met anderen, zodat achteraf nooit is te zeggen wie het nu 
eigenlijk heeft gevonden.  
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Het is gebruikelijk om op deze plaats allen te bedanken die aan dit boek en het daaraan voorafgaande onderzoek hebben 
bijgedragen. Als eersten herinner ik me al degenen die mij de afgelopen jaren meewarig of bestraffend hebben 
toegesproken. Vaak hebben ze me voor gek verklaard, om me met “chaos” bezig te houden. Hen ben ik vooral dankbaar 
voor hun moeite. Zij hebben steeds opnieuw de hiaten in mijn inzicht of mijn betoog en in ieder geval in de 
overtuigingskracht daarvan aangetoond. Vooral zij hebben me tot het uiterste doen inspannen om toch door te gaan en 
mijn weg te vervolgen. Elke keer als het me lukte om struikelblokken waar zij mij op wezen te overwinnen, sterkte me 
dat in de gedachte dat ik op de goede weg was. Hun pogingen om mij te doen veranderen hebben wel degelijk effect 
gehad. Ze hebben me zorgvuldiger, bedachtzamer, toleranter en vooral vergevingsgezinder gemaakt. Daarmee hebben ze 
voor mij de aanvankelijk onbegaanbare weg helpen plaveien en verbreden.  
 
Vele anderen hebben me op die weg daadwerkelijk geholpen door soms jaren lang de meest bizarre verhalen over 
complexe dynamiek aan te horen. Ik dank hen voor het geduld waarmee ze luisterden en het commentaar dat ze gaven. Ik 
zag ze vaak verbouwereerd mijn gedrag in workshops gade slaan. Ze hielpen me het belang van het oefenen op 
interventies te erkennen. Soms plakten ze voor mij de pleisters op de wonden van de slachtoffers als ik het te bont had 
gemaakt. Samen gaven we: “de interessantste systeembenadering voor organisatieadviseurs” of “de beste training voor 
projectmanagers” of “de meest enerverende competitiedagen” in veranderprojecten die de deelnemers zich maar konden 
wensen.  
 
Ik denk daarbij aan de bijdragen van Leo Kouwenhoven en Frits Jordens met wie ik tijdens Sioo 33 de eerste stappen op 
deze weg zette. Ik denk vooral aan mijn vriend en oud-collega Ruud Zorn. Jaren lang deelden wij een kamer. Daarin 
hebben we zoveel gelachen om alle krankzinnige situaties waarin we als adviseurs verzeild raakten, dat we uit elkaar 
gehaald moesten worden om de rust op de gang te laten wederkeren. We hebben elkaar steeds weer, soms na jaren, 
opgezocht. Aan hem dank ik vele kritische discussies en aanwijzingen, die hebben geholpen om dit boek leesbaar en 
begrijpelijk te maken. Ik denk aan Koos Godijn, die voor mij vele computerprogramma’s heeft uitgewerkt waarmee ik 
complexe dynamiek kon demonstreren. Aan Jan Verschoor, die deze publicatie helaas niet kan meemaken. En aan Teun 
Hardjono, met wie de opdrachten bij Uneto en Bovag (hoofdstuk 9) een succes werden. Aan Peter Luitjens en Mark van 
Spal, die de mensen die ik op de kast jaagde tijdens trainingen er weer vanaf haalden. En aan Rieks Broersma, die ook 
jaren mijn kamer deelde en voor mij het contact met Maarten Van Gils in Groningen onderhield. Maarten was een van de 
weinigen die mijn eerste artikel uit 1985 had gelezen. Hij moedigde me aan om dit onderzoek te beginnen. Ik denk aan 
Jan Joost Wobben, die zomaar uit de lucht (lees: Groningen) kwam vallen om stage te lopen. Die van complexe 
dynamiek bijna alles direct begreep; er op afstudeerde en samen met Jan de Jong mij uitdaagde om hen te leren er ook 
praktische dingen mee te doen. Ik denk aan Steven ten Have, die mij in contact bracht met Olaf Fischer. Die leerde me 
dat wetenschap bedrijven meer zorgvuldigheid vereist dan organisatieadviseurs doorgaans in huis hebben. Later bracht 
Steven me met Jaap Boonstra in contact. Jaap ben ik erg dankbaar voor het vertrouwen dat hij me gaf vanaf het aller 
eerste moment dat we elkaar over dit onderzoek spraken. “Dat zal zeker wat worden!” zei hij en wilde bovendien mijn 
promotor zijn. Steven en zijn broer Wouter hebben mij voortdurend gestimuleerd om dit onderzoek voort te zetten en af 
te maken. Ik denk aan Aaldert Wapstra. Hij heeft als eerste een vroege versie van dit boek minutieus gelezen en mij op 
vele fouten en onduidelijkheden gewezen. Hij heeft me vooral de overtuiging gegeven dat het werk eraan de moeite 
waard was. Hij had graag in de promotiecommissie gezeten, maar helaas kon hij die afronding zelf niet meemaken. Ik 
bedank mijn vrienden Wim Ket en Peter Tholen, die dit boek in een van zijn vele versies minutieus hebben gelezen om 
er zoveel mogelijk fouten en onduidelijkheden uit te halen. Zij toonden aan dat de tekst ook voor een leek met veel 
doorzettingsvermogen te volgen is. Toen zij klaar waren, gooide ik echter de tekst om en kwam er weer een nieuwe 
versie. Daarom ben ik vooral ook veel dank verschuldigd aan Judith mijn vrouw en Robert onze zoon. Vaak heb ik hen 
een gezellig samenzijn onthouden door boven op mijn kamer te gaan zitten lezen of schrijven. Ze hebben me dat zonder 
enig gemor gegund. Toen ik het aan niemand meer durfde vragen, heeft Judith nog een groot aantal fouten uit de laatste 
versie gehaald. Tietoe Schouwenaar heeft daarop met grote zorgvuldigheid al die fouten, die wij ondanks de speller nog 
hadden laten zitten eruit gehaald en de punten en komma’s op de juiste plaats gezet. Daarop heeft onze vriend Leo 
Nooijen van zijn lieve vrouw Gonny toestemming gekregen om een groot deel van zijn toch al schaarse tijd aan de 
opmaak van dit boek te besteden. Voor al dat grote zorgvuldigheid vragende geduldwerk ben ik hen erg dankbaar. 
 
Meer dan vijfentwintig jaar is er aan de inhoud van dit boek gewerkt. Er zijn in de loop der jaren minstens elf totaal 
verschillende versies van dit boek ontstaan. Ik zou alle mensen die daaraan hebben bijgedragen door het verzorgen van 
teksten en illustraties en het leveren van kritische opmerkingen willen bedanken, maar ik heb hun namen vaak niet eens 
gekend of ik ben die vergeten. Mocht u als een van hen dit boek in handen krijgen en uw bijdrage herkennen, herinner u 
dan hoe we destijds de problemen die ik veroorzaakte hebben overwonnen. We hebben er vast veel bij gelachen; dat 
duidde op iets van onschatbare waarde: we vonden synergie.  
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN VERANTWOORDING 
 
Hier begint het verslag van een zoektocht naar inzicht in het ontstaan en veranderen van organisatie. Een aantal 
“klassieke” inzichten schieten tekort, zoals kristallisatie, communicatie, speltheorie, sturen, beheersen en 
systeemdynamica. Er moet een oplossing zitten in de theorie van Prigogine over zelfordening, maar er zijn een paar 
problemen om die te operationaliseren. Aanvankelijk zijn het slechts onherkenbare, wiskundige beschrijvingen van 
complexe dynamiek; bovendien maakt een drempel in de wetenschap ze lastig vertaalbaar. Vandaar dat gaande deze 
zoektocht de onderzoeksvragen evolueren en er een speciale onderzoeksmethode voor wordt ontwikkeld en toegepast. 
Een en ander laat de onderzoeker ook niet onberoerd en bepaalt zijn positie en persoonlijke ontwikkeling. Tot slot 
volgen enkele aanwijzingen om de lezer het volgen van de zoektocht makkelijker te maken.  
 
1.1 BEGIN VAN EEN ZOEKTOCHT NAAR HET ONTSTAAN VAN ORDE 
Intuïtief voelen bestuurders, managers, hun adviseurs en ieder die dat worden wil wel aan, dat het bij organisatie om 
synergie gaat, maar wat is dat? Tot voor kort was er nauwelijks iets over bekend. Het wordt ook wel aangeduid als: “een 
resultaat dat meer is dan de som der delen.” Dat is echter een te statische aanduiding voor de dynamiek waar het om gaat. 
Het is iets dat voortkomt uit interacties van mensen binnen en buiten een organisatie, maar samenwerking is het niet. 
Vaak komt er uit samenwerking iets stroperigs, dat beslist de naam synergie niet mag hebben. Een andere keer komt de 
synergie voort uit interacties die beslist niet als samenwerking, maar eerder als een conflict kunnen worden beschouwd.  
 
Synergie is het belangrijkste kenmerk van een georganiseerd systeem. Het is een toename in efficiëntie van een aantal 
van haar processen, die niet uit de efficiency van de afzonderlijke processen verklaard of voorspeld kan worden. (vrij 
naar Buckminster Fuller, 1982) Dat klopt wat mij betreft nog steeds. In die definitie ontbreekt echter de functie of de zin 
van de organisatie en die is hierbij volgens mij wel van belang. De functie van een organisatie is het wegnemen of 
oplossen van een spanning of probleem in de omgeving. Met een toename van synergie gebeurt dat efficiënter dan 
zonder de organisatie het geval zou zijn.  
 
Het lijkt me voor de eerder genoemde doelgroep van belang er achter te komen hoe synergie ontstaat. Daarover gaat dit 
boek. Het leren begrijpen van synergie leek voor mij veel op het oplossen van een puzzel, maar een puzzel waarvan de 
puzzelstukjes voor de lezer nog grotendeels onbekend zijn. Ze worden door mij gehaald uit een domein dat voor 
organisatiekundigen ongebruikelijk is. De in de organisatiekunde wèl bekende puzzelstukjes kunnen hierbij beter 
genegeerd worden, zal direct blijken. Bovendien zullen de nieuwe stukjes niet precies in elkaar blijken te passen. De 
lezer wil ik daarvoor waarschuwen, want er is een lange weg te gaan, met moeilijk te overwinnen hindernissen. Als een 
deel van de puzzel in hoofdstuk 4 en verder in hoofdstuk 7 is opgelost, kunnen ook de reeds bekende puzzelstukken wel 
ergens een bescheiden plaats krijgen. Dat draagt echter niet veel meer bij. Er is dan gaandeweg een andere 
beschouwingswijze ontstaan; anders dan in de organisatiekunde gebruikelijk is. Dat maakt het voor de lezer ook niet 
eenvoudig om direct te zien wat de meerwaarde is. Laat ik beginnen met een paar oude puzzelstukken, in de volgorde 
waarin ik ze tijdens mijn loopbaan en voor het begin van deze zoektocht tegen kwam:  
 
1.1.1  Kristallisatie als symbool voor het ordenen 
 
Mijn oude Winkler Prins (1947) toonde merkwaardig genoeg geen begrip voor orde. Er stond alleen iets houterigs in 
over de verzamelingenleer. Ik wist eind jaren zeventig, dat er in de natuurwetenschappen ten tijde van het begin van deze 
zoektocht naar het ontstaan van orde in levende materie ook eigenlijk geen bruikbare theorie bestond.  
De enige ordeningen die bij “normale” temperatuur en druk in de natuur begrepen werden, waren de gasvormige, 
vloeibare of vaste fases waarin materie kan verkeren. (er zijn nog ionenplasma’s, maar die komen alleen voor bij extreme 
omstandigheden qua temperatuur en druk en die zijn voor het begrip van orde in levende materie niet van belang) Al 
sinds de Middeleeuwen wordt de vaste stof, het kristal, beschouwd als de optimaal geordende materie.  

Het kristal ontstaat in een afkoelende smelt of in een oplossing waaruit het oplosmiddel verdampt. In beide 
gevallen wordt heel geleidelijk energie of materie aan het verzadigde mengsel onttrokken. De atomen krijgen zo 
de kans om de meest energiezuinige posities ten opzichte van elkaar in het kristalrooster in te nemen. Zo 
ontstaat de mooie regelmatige orde van het kristal.  

De kristallijnen substantie en dat kristallisatieproces fungeren voor velen nog steeds als het symbool voor orde en 
ordenen. Dit ordebegrip is verantwoordelijk voor de associaties van orde met schoonheid, evenwicht, stabiliteit, 
voorspelbaarheid, transparantheid, alles netjes opgeruimd op zijn plaats en in rust. Het ontstaan van orde wordt daardoor 
geassocieerd met iets in evenwicht brengen met de omgeving. Of met het spanningsvrij maken. Of iets in het juiste ritme 
of tot rust brengen door het ontrekken van een te veel aan energie (efficiency verbetering). Dit ordebegrip biedt ook zicht 
op de maakbaarheid van dingen door alles precies op de juiste plek te brengen. De misverstanden die in organisaties uit 
dit ordebegrip zijn voortgekomen, zijn niet gering.  

Het summum van de met deze opvatting door mensen op de natuur uitgeoefende ordening ontstond aan het eind 
van de Renaissance in de zestiende en zeventiende eeuw in Italië en later in Frankrijk. Ze zijn bekend, ten 
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minste van gravures uit die tijd, als die strikt geometrische tuinen en doolhoven met kaarsrecht geschoren 
heggen en in model geknipte struiken en bomen. Het is eenvoudig in te zien dat de mens daar de natuur een 
kunstmatige, onnatuurlijke starre, op het kristal gelijkende orde probeerde op te leggen. Er moest bij wijze van 
spreken dagelijks gewied en gesnoeid worden. De planten konden niet met rust gelaten worden, ze konden niet 
tot zichzelf komen. Van dit tuinieren zou volgens sommigen in het Frans ooit het woord “management” en 
“manager” zijn afgeleid. Daar zal oorspronkelijk bij gedacht zijn, dat van mensen in organisaties alleen iets 
zinnigs verwacht kon worden, als ze ongeveer behandeld werden als die verknipte planten in een dergelijk 
geometrische tuin. Managers en bestuurders zijn volgens deze, hier wat karikaturaal geschetste, opvatting de 
hele dag bezig met wieden en schoffelen tussen hun medewerkers. Er wordt de hele dag gesnoeid aan vrijpostig 
gedrag. Zo zou iedereen als radertje van een mechaniek zijn bijdragen dienen te leveren aan een groter geheel. 

 
Wat er van deze opvatting nog over is zou ik willen aanduiden met structuralisme, de opvatting dat organisaties 
maakbaar zijn volgens een vooraf goed doordacht concept. Veel managers en hun adviseurs geloven daar nog stellig in. 
Zij ontwerpen eerst een structuur en proberen de medewerkers dan aan hun verstand te peuteren dat ze daarin moeten 
kunnen werken. Ik zal aannemelijk maken dat zoiets alleen lukt onder condities van voorspelbaarheid. (§ 8.1.1) Dat 
wordt dan afgedwongen door macht of door de gebruikte technologie of vanwege opportuniteit, omdat men niet beter 
weet. Daardoor komt onder die condities de ware aard van een organisatie niet aan het licht.  
 

Dat de samenleving sinds Taylor aanvankelijk beter, maar later juist steeds minder maakbaar is gebleken, is 
eenvoudig verklaarbaar: In de tijd van Taylor en nog geruime tijd daarna, tot in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw, werden bedrijfsorganisaties bepaald door de technologie van hun primair proces. Die technologie is 
betrekkelijk simpel en eenduidig en de mensen en hun organisaties hadden zich daar eenvoudig maar naar te 
schikken. Met de mechanisatie en automatisering van de jaren zestig en zeventig komen er opeens veel meer 
vrijheidsgraden. De wijze waarop de processen kunnen worden uitgevoerd, staat niet langer bij voorbaat vast. 
(tenzij door het uitoefenen van macht) En het is allerminst duidelijk hoe mensen zich daarin moeten gedragen. 
Niet toevallig dat in diezelfde tijd mensen mondiger worden en macht in de organisatie een vies woord wordt.  
 

De structuur is niet de steenmal waarin mensen en processen als klodders klei kunnen worden verdeeld. Niet het 
voorschrift van de technologie of de autocratie, maar het complexe gedrag van de mens is bepalend en opeens blijkt 
maakbaarheid voor organisatie(s) niet langer een succesvol concept.  
 
1.1.2  Communicatie en ontstaan van orde: 
 
Als aankomend adviseur meende ik na enige tijd te zien, dat organiseren hoofdzakelijk een kwestie van communicatie 
was en ik dacht dat de communicatietheorie dus van belang moest zijn. Om daar meer van te begrijpen las ik McLuhan 
(1967), en ging op zoek naar de formalisering van de communicatietheorie, maar dat viel tegen. Die theorie gaat over 
boodschappen die met redundantie tussen zenders en ontvangers heen en weer gaan. Het medium bepaalt wat er feitelijk 
gecommuniceerd kan worden. Verder gaat het alleen over het verplaatsen en spreiden van informatie en niet over het 
ontstaan van orde. Veel later zou me duidelijk worden hoe communicatie wel degelijk een fundamentele rol speelt bij het 
ontstaan van orde. Sommige insecten communiceren met feromonen en blijken daarmee mierenhopen, bijenkorven of 
termietenheuvels te kunnen bouwen. Een aantal “hogere” dieren doet het met geluiden en lichaamstaal en vormen dan 
kuddes, scholen of zwermen. Mensen gebruiken spreek- en schrijftalen, maar er is nog een lange zoektocht te gaan 
voordat duidelijk wordt hoe dat bij het organiseren werkt. (§ 8.1.2.4) In ieder geval niet volgens de communicatietheorie. 
 
1.1.3  De speltheorie en de behoefte aan altruïsme: 
 
Tijdens en vlak na WO II is er nog een andere opmerkelijke poging gedaan om met strikt logische interactiemodellen te 
verklaren hoe orde door samenwerking tot stand zou komen. John von Neumann legde de basis voor de speltheorie 
(Poundstone, 1992), die in de jaren zeventig in de organisatiekunde doordrong. 

De speltheorie beperkt zich aanvankelijk tot de interacties van niet meer dan twee partijen. Het gaat er om hoe 
men een spel kan winnen en, als dat niet kan, hoe men dan tot samenwerking komt. Aanvankelijk leidde dat niet 
verder dan tot de bijna triviale conclusie, dat als men kan winnen, men ook direct moest toeslaan. Samenwerking 
zou ook uitsluitend tot stand komen onder triviale omstandigheden; in situaties waarin het voordeel van 
samenwerking voor beide partijen evident is: een zogenaamde win-win-situatie. Als partijen een voordeel niet 
zien, ook al is het er wel, blijven zij echter steken in een zogenaamd prisoners dilemma. Het klassieke voorbeeld 
betreft twee gevangenen die alleen over de hoge gevangenismuur kunnen ontsnappen, als de één de ander een 
opzetje geeft. Dan kan de ander er niet meer overheen. Daardoor komen ze niet tot een besluit wie van de twee 
mag profiteren. Ze blijven dus allebei gevangen. Als het prisoners dilemma zich voortdurend herhaalt, zoals 
tijdens de koude oorlog het geval was, dan bleek de beste oplossing althans in theorie: de “tit for tat”-strategie. 
In goed Nederlands een “lik op stuk”-strategie. Zo lang de één meewerkt, werkt de ander ook me; zodra echter de 
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ander je beduvelt, beduvel je hem ook. Aan het begin van de koude oorlog schijnen op basis van die theorie 
militaire machthebbers in de Verenigde Staten te hebben overwogen om een derde wereldoorlog met Rusland te 
ontketenen. Omdat die oorlog met gebruik van of door dreiging met de atoombom gewonnen kon worden, moest 
dat volgens de theorie dan ook direct gebeuren. (Poundstone, 1992) Anders ontstond het “tit for tat” gedoe. De 
koude oorlog werd daarvoor het treffende bewijs! De theorie ontwikkelde zich nog wel iets verder, onder meer 
met de conclusie dat spelers elkaar eerst zullen beoordelen op de kans of ze elkaar beduvelen of samenwerken. 
Het is een strategie die anno 2006 bijvoorbeeld nog steeds tegen “de as van het kwaad” wordt gevolgd, voor 
zover uit de pers valt af te leiden. De “tit for tat”- strategie is weinig productief en al lang achterhaald. Kissinger 
met zijn pendeldiplomatie en Gorbatsjov met zijn Perestroika hebben heel wat meer inzicht getoond in het 
ontstaan van samenwerking. Zij hebben in hun tijd wel iets bereikt aan ontspanning in het middenoosten en in de 
oost-west verhouding.  

Speltheoretici slagen er niet in om samenwerking als verschijnsel, laat staan in de vorm van organisaties, afdoende te 
verklaren. Er ontbreekt een eigenschap die in die context meestal het "altruïsme" wordt genoemd en die men niet in enig 
model weet te vangen. Het gaat bij het op orde komen niet om overheersing of altruïsme weten we nu. Het gaat om het 
ontstaan van synergie, waarbij partijen macht moeten delen in plaats van te trachten macht over de ander uit te oefenen.  

De speltheorie wordt overigens nog steeds verder ontwikkeld en toegepast. Dat leidde in 1996 bijvoorbeeld tot 
“Co-opetition” (Nalbuff e.a. 1996) Dat is een nieuwe vorm van strategie voor ondernemingen. Daarmee wordt 
niet de samenwerking, maar wel een belangrijk element in de voortdurende interactie (§5.2) van ondernemingen 
verklaard. Ze blijken allemaal op dezelfde markten op zoek naar het vervullen van de meest lucratieve functies 
om hun eigen voortbestaan te handhaven of te verbeteren ten koste van de anderen. Daarbij komen elementen 
van evolutiedynamiek in het zicht die goed passen bij het in dit boek te ontwikkelen inzicht. 
 

1.1.4  Beheersen en sturen voor het handhaven van orde 
 
Managers probeerden in elke organisatie die ik onderzocht of waarin ik adviseerde, hun processen te beheersen en te 
sturen. Dat moest wel een fundamenteel concept zijn. Ik meende in de cybernetica een voorbeeld te zien van wat ik 
ongeveer zocht. Norbert Wiener (1948) had de theorie geformaliseerd en er waren ook respectabele pogingen om ze in 
organisaties toe te passen (Beer, 1972).  

Managers weten van nature dat een proces door storingen kan stagneren of een niet-bedoelde richting kan 
inslaan. Dat is te voorkomen door het proces te plannen en goed voor te bereiden. Het plan gaat dan 
vervolgens als routebeschrijving mee het proces in en heeft tot effect dat veel storingen kunnen worden 
voorkomen. (figuur 1.1) Het is met een plan doorgaans ook duidelijk wat er moet gebeuren als zich toch 
storingen voordoen. Deze gang van zaken is de voorwaarts koppelende sturing. Het helpt zeker, maar niet elke 
verstoring is ermee te voorkomen.  
Door de voortgang in de gaten te houden en deze met het plan te vergelijken wordt gecontroleerd wat er van het 
plan terechtkomt. Op de afwijkingen die zich dan tonen, wordt bijgestuurd. Dat is terugkoppelende sturing.  
Het ingrijpen in de voortgang dient wel verstandig te gebeuren. Bij nauwkeurige vergelijking van plan en 
werkelijkheid klopt het natuurlijk nooit. Er zijn altijd verschillen. Het is vooral zaak te weten en te selecteren 
waar wel en waar geen aandacht aan moet worden besteed. De juiste instelling van die controlezeef is erg 
belangrijk, anders ontstaat er over- of ondersturing.  
De informatie van het plan, de onrustbarende signalen over haperingen in de voortgang en voorstellen voor 
alternatieve oplossingen komen bij elkaar. Zij worden beoordeeld in een besturingsorgaan, bijvoorbeeld in een 
directie of in een projectvergadering. Daar worden de feitelijke besturingsmaatregelen genomen. Bijsturen kan 
plaatsvinden: op de input, door een ander plan te maken. Of door in te grijpen in het proces zelf. Of door de 
bestemming van de output te veranderen, bijvoorbeeld door ze hierbij tot tweede keus te bestempelen.  

In de management- en adviespraktijk wordt het generieke besturingsconcept als weergegeven in figuur 1.1 veel gebruikt 
om procesbeheersing op te zetten. De veronderstelling daarbij is, dat elk hok en elke pijl in het schema op een of andere 
wijze in de organisatie is terug te vinden als informatiebron of als informatiestroom. Al die informatie moet goed 
getimed en consistent zijn met elkaar. Daar is het management eenvoudig van te overtuigen, maar verrassend genoeg is 
dat zelden het geval. Daarom is de besturing voor allerlei professionals die organisaties op dit punt diensten leveren, een 
melkkoe. Als er een confrontatie plaats vindt tussen wat er in organisaties werkelijk gebeurt en de zuivere cybernetica 
dan zijn er, zeker voor de toepassing van een dergelijk fundamenteel concept, verrassend veel onvolkomenheden:  
 

Een wandelaar, die door een drukke winkelstraat loopt op zaterdagmiddag en daarbij niet tegen andere mensen 
oploopt, stuurt blijkbaar, maar er is niet te zien hoe. Het is een impliciet onderdeel van zijn primair proces, het 
lopen. Een fietser die zijn hand uitsteekt en aan zijn stuur draait en zijn fiets iets scheef in de bocht legt, toont 
dat hij niet alleen fietst, maar ook expliciet stuurt.  
 

Het is verrassend om te zien hoeveel managers in organisaties, als het er met het sturen op aan komt, vertrouwen op 
impliciete sturing. Expliciet maakt men soms een besturingsconcept (hoofdstuk 10) waarop allerlei systemen met 
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managementinformatie worden gebaseerd, met allerlei bijkomende instructies en ook allerlei metingen en controles, 
maar daar blijft het meestal bij. Het antwoord op de vraag waarom de organisatie zou gaan doen, wat op basis van de 
informatie in die instructies en controles wordt verondersteld, wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd. De 
medewerkers zijn immers geïnstrueerd en zullen vanzelf wel begrijpen waar de genomen maatregelen goed voor zijn. 
Met de controles zal het management ze daar zo nodig nog wel eens aan herinneren. In de praktijk zijn er echter vaak 
grote hiaten tussen de veronderstellingen achter dergelijke systemen en dat wat de mensen die “gestuurd worden” 
werkelijk bezielt.  
 
Het valt ook op dat de principes van het sturen vaak slecht bekend zijn en dat er alleen al daarom op grote schaal 
onnodige fouten mee worden gemaakt.  
 

Een veel voorkomende fout van overheidsorganisaties is bijvoorbeeld het uitsluitende vertrouwen op 
voorwaarts - koppelende sturing. Omdat men zich moet houden aan wetten, denkt men fouten te kunnen 
voorkomen door activiteiten tot in de puntjes voor te bereiden en dat vooraf te toetsen aan de wet. Men gelooft 
dat er dan niets meer fout kan gaan en juist daardoor gebeuren er in de uitvoering soms de meest 
verschrikkelijke dingen. 
Andere organisaties, zoals sommige aannemers, vertrouwen uitsluitend op terugkoppeling. Zij huldigen het 
standpunt dat je een werk of een wijziging daarin juist niet moet voorbereiden, maar kans moet zien om er zo  
 
vlug mogelijk aan te beginnen. Vervolgens dient er dan kwalitatief goed werk te worden geleverd en slim te 
worden onderhandeld, over “meer en minder werk.” Dan kan er meer verdiend worden dan iemand ooit van 
tevoren had kunnen becijferen.  
De grootste ontsporingen manifesteren zich uiteraard daar waar deze beide “cybernetische misvattingen” met 
elkaar worden geconfronteerd, zoals in investeringsprojecten van de overheid. Er zijn legio voorbeelden: De 
Kanaaltunnel, de Betuwe route, de HSL, het operagebouw en de metro van Amsterdam en vele, zeer vele 
andere.   

 
Onvermijdelijk is vervolgens, dat met sturen in organisaties ervaring wordt opgedaan. Dit leidt bij degenen die sturen tot 
bepaalde overtuigingen, die bij het maken van volgende plannen onwillekeurig een rol gaan spelen. In een strikt 
cybernetisch model komt “het beleid” met een eventuele doelstelling waarop gestuurd wordt, altijd van buiten het 
systeem, meestal van een hiërarchisch hoger niveau. Zo blijft het proces met zijn sturing een open systeem. In 
organisaties leidt de ervaring van betrokken bestuurders, managers en procesbewakers echter onvermijdelijk tot een 
zelfbeeld, dat bepalend wordt voor de keuzen die zij maken. De besturing in organisaties tendeert daardoor naar een 
gesloten systeem en juist daarin schuilt het grote gevaar van verstarring in geval van veranderende omstandigheden. 
Naast al die onvolkomenheden is er meer mis met het besturingsconcept. Er is iets dat maakt dat het geen betrouwbaar 
fundament kan zijn! Wie veel organisaties ziet en kan vergelijken, zal ontdekt hebben, dat organisaties die van het sturen 
weinig terechtbrengen, zich soms toch aardig weten te handhaven. Dat terwijl bedrijven waarin de bestuurbaarheid 
transparant is gemaakt en gecertificeerd, soms juist slecht functioneren en niet zelden failliet gaan vanwege te hoge 
algemene kosten. Het probleemoplossende vermogen van die laatste categorie organisaties is te gering. (hoofdstuk 10) 
 
1.1.5  Systeemdynamica en het ontstaan van orde: 
 
Langzaam maar zeker begon duidelijk te worden waarom het niet lukt om een fundamenteel model voor het ontstaan en 
veranderen van organisatie(s) te vinden. De reden is van formele aard, het kan niet op de gebruikelijke manier met een 
logische redenering vanuit bekende feiten. 

 
Al sedert Leipniz en Newton wordt dynamiek met differentiaal- en integraalrekening beschreven. Met de eerste 
rekenwijze stelt men de aard van de beweging vast op willekeurige tijdstippen en met de tweede het resultaat 
van de beweging over een bepaalde tijdspanne. Het ontstaan en veranderen van organisatie zou dus met de 
logica van een dergelijke rekenwijze nauwkeurig moeten kunnen worden beschouwd, ware het niet dat deze 
wiskundige methode (niet de theorie!) hierin tekort schiet. Zodra het wat minder eenvoudige, complexe 
vergelijkingen betreft zijn ze vaak niet meer op te lossen en alleen met computersimulaties te benaderen. 
Poincarré verdeelde al in de negentiende eeuw de dynamische systemen in drie categorieën (Briggs and Peat, 
1989). De eerste categorie betreft zogenaamde “integreerbare” systemen met vrij bewegende delen die 
uitsluitend bewegingsenergie hebben, zoals de waterdeeltjes in het midden van een brede, traag stromende 
rivier. De deeltjes bewegen praktisch onafhankelijk van elkaar, maar wel allemaal volgens dezelfde 
bewegingsvergelijking. Dergelijke systemen zijn eenvoudig te beschrijven als een som van de delen.  
In de tweede en derde categorie systemen beïnvloeden de delen elkaar tijdens het dynamische proces. De 
onderdelen van deze systemen hebben zowel bewegings- als potentiële energie. Een eenvoudig voorbeeld 
vormen de planeten die vanwege hun eigen snelheid en de zwaartekracht om de zon draaien, maar daarbij ook 
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elkaar aantrekken. In dergelijke systemen met interactie onderscheidde Poincarré twee categorieën: één 
categorie die via een kunstgreep ook “integreerbaar” is en de “niet-integreerbare”. 
In de “integreerbare” interactiesystemen mogen alleen resonanties tussen de delen een rol spelen. Daarmee 
beïnvloeden de delen hun bewegingsfrequenties. Deze tweede categorie kan via een wiskundige transformatie 
(hamiltonian), waarbij de potentiële energie wordt omgezet in bewegingsenergie, worden gereduceerd tot de 
eerste categorie. De cybernetica (stuurkunde) bijvoorbeeld, leverde een wiskundig model van een dergelijke 
aard. Voor velen die betrokken zijn bij het reilen en zeilen van organisaties, is dat tot nu toe ook het beste 
fundament. Daarop wordt ook vaak het denken over de dynamiek van het ontstaan en veranderen van 
organisatie gebaseerd. 
Van de derde categorie, de “niet-integreerbare” en tegenwoordig vaak als “niet-lineair” of als “complex” 
aangeduide systemen, viel tot voor kort, op enkele uitzonderingen na weinig of niets te zeggen. Poincarré 
maakte zelfs aannemelijk, dat het merendeel van de dynamische systemen in de natuur (bijvoorbeeld bij nader 
inzien ook het planetenstelsel; het zogenaamde “drie hemellichamen probleem”) deze derde onoplosbare 
categorie van complexe dynamiek vertonen. Aanvankelijk leek het nog een gebrek in de wiskunde. Later zou 
blijken dat een deel van deze systemen met vreemde en chaotische aantrekkers ( hoofdstuk 2 & 3) een complexe 
dynamiek kunnen vertonen. Als zodanig verkeren zij soms op de rand van chaos.  

“Complex” slaat hier niet op een of andere ingewikkelde structuur, maar op een tenminste in zijn details onbepaalbare 
dynamiek. Deze kan zich al in betrekkelijk eenvoudige combinaties van processen voordoen, bijvoorbeeld als drie of 
meer processen niet ergodisch zijn en wel met elkaar interacteren. Ergodisch wil zeggen, dat bepaalde 
kansverschijnselen geen relationele, in tegendeel soms juist elkaar storende eigenschappen hebben.  

Een voorbeeld: x procent van de mensen kiest rechts en y procent van de mensen kiest links. Kiezen is een 
typische functie van mensen. Dit gegeven wil natuurlijk niet zeggen, dat iemand in x procent van de gevallen 
rechts en in y procent van de gevallen links kiest. Het kiezen is een kansverschijnsel, maar het kiezen van een 
samenleving is niet ergodisch met het kiezen van de individuen. Dergelijke relaties tussen processen waren al ten 
tijde van Poincarré door George David Birkhoff onderzocht. De in de roman literatuur veelvuldig uitgesponnen 
driehoeksverhouding is er een mooi voorbeeld van. Daarin kan men niet voorzien hoe het afloopt. 

Tot voor kort bleef alle kennis over de dynamiek van het ordenen gegrond op inzicht in die eerste twee categorieën van 
integreerbare dynamiek. Daarmee kon het ontstaan of het veranderen van organisaties niet echt worden begrepen, al 
probeerde men dat wel. De “System dynamics” van Forrester is de wiskundige methode, waarop Kahn en Wiener in 
1967 “Het jaar 2000” baseerden. Dennis L. Meadows gebruikte het in 1972 voor het geruchtmakende rapport aan de 
Club van Rome: “The limits to growth” Beide studies reiken qua logica niet verder dan de tweede categorie van 
Poincarré, die van de middels transformatie integreerbare systemen.  

De uitwerking van het rapport aan de Club van Rome op de economie van sommige ontwikkelingslanden was 
beslist niet voorspeld of bedoeld. In plaats van het toenemen van de waarde, en daarmee de wereldmarktprijs van 
de in die ontwikkelingslanden gevonden schaarse grondstoffen, gingen de rijke industrielanden bezuinigen, 
waardoor de wereldmarktprijzen juist daalden. De economieën van sommige van die ontwikkelingslanden, die 
vaak sterk afhankelijk waren van een enkele eigen bron, stortten in.  

Dat zou een waarschuwing moeten zijn, maar om in termen van Kauffman te spreken: “We kunnen in onze levende 
wereld wel overal systemen veronderstellen, die onmiskenbaar op orde duiden, maar vanwege het niet-integreerbare 
aspect van hun dynamiek begrijpen we niet, hoe die systemen het zover hebben gebracht. En we maken blijkbaar om 
onduidelijke redenen grote fouten als we die systemen proberen te beïnvloeden.” (Kauffman, 1993; 1996) Toch blijft een 
dergelijke benadering als “system dynamics” bij gebrek aan het doordringen van inzicht in complexe dynamiek, 
hardnekkig stand houden. De laatste opleving was nog te lezen in “The Fifth Discipline” (Senge, 1990)  
1.1.6 Orde door fluctuaties: 
 
In het najaar van 1978 zag ik op de TV een programma waarin Illa Prigogine een toelichting gaf op zijn ontdekking van 
dissipatieve structuren. Daarvoor had hij als theoretisch chemicus in 1977 de Nobelprijs gekregen. (Prigogine e.a. 1977) 
Met zijn theorie kon hij de complexe dynamiek verklaren, waarmee ordeningen in de natuur ontstaan. En dat niet alleen 
van morsdode kristallen, dicht bij thermodynamisch evenwicht, maar juist die van dynamische structuren als 
draaikolken, onweerswolken en chemische klokken, welke laatste nog nauwelijks bekend waren. Dissipatieve structuren 
zijn “verkwistende” structuren, die grote stromen materie, energie en informatie uit hun omgeving verbruiken om 
zichzelf middels zelfordening tijdelijk in stand te houden en die zich tijdens dat bestaan aanpassen aan veranderingen in 
de omgeving. Een relatief klein deel van de stroom verblijft daartoe langer dan de rest binnen de structuur. Het meeste 
wordt direct weer afgestaan aan de omgeving. (vgl. een draaikolk) 
 
Ik zal steeds het woord “zelfordening” gebruiken waar Prigogine en anderen het over “zelforganisatie” (in het Engels: 
selforganization) hebben, omdat ik vind dat “zelfordening” de lading beter dekt. Al in de jaren zeventig, direct na de 
publiciteit rond zijn Nobelprijs, werd het woord “zelforganisatie” misbruikt als metafoor voor het functioneren van 
zelfhulpgroepen in de hulpverlening. (Badelt, 1980) Daar wilde ik me met mijn woordkeuze van onderscheiden.  
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Prigogine suggereerde wel, dat ook levende wezens en hun organisaties als dissipatieve structuren konden worden 
beschouwd en dat er een brug kon worden geslagen tussen natuurwetenschappen en de humaniora. (Prigogine 1978), 
maar Badelt en anderen misten de essentie van wat hij daarmee bedoelde. Vanuit mijn belangstelling voor fysica en 
chemie was mij direct duidelijk, dat hier werd gepresenteerd waar ik naar zocht: een belangrijk fundamenteel concept 
voor de organisatiekunde. Dit nieuwe concept, dat Prigogine aanduidde met “het ontstaan van orde door fluctuaties” 
moest belangrijk zijn voor bestuurders, managers, hun adviseurs en allen die dat willen worden. Belangrijker dan al die 
andere concepten, inclusief de cybernetica, omdat er bij het ontstaan en veranderen van organisaties grotere 
onzekerheden zijn dan bij het handhaven en besturen.  
 
1.2. ONDERZOEK NAAR EEN MOGELIJKE OPLOSSING: 
 

Mijn zekerheid dat Prigogine het antwoord had gevonden op wat ik zocht, was niet meer dan intuïtie op grond 
van mijn hobby’s en enkele minuten TV. Nu moest ik er ook echt iets van gaan begrijpen. Het zou meer dan drie 
jaar duren voordat ik er iets van begreep en in 1985 er ook iets over kon publiceren. (Zuijderhoudt, 1985) 
Vanaf dat moment was me ook wel duidelijk dat er veel meer in zat, maar het schrijven van dit boek heeft meer 
dan twintig jaar gekost en dit is minstens de elfde, totaal gewijzigde versie. Er moesten blijkbaar eerst enkele 
problemen worden opgelost: 

   
 
1.2.1 Een drempel in de wetenschap: 
 
Het eerste probleem is fundamenteel en hardnekkig.  
 

Ik probeerde wel eens aan psychosociaal geschoolde collegae uit te leggen wat de voordelen zijn van het 
zorgvuldige gebruik van bijvoorbeeld het cybernetische concept in organisaties. Hun weerwoord was dan meestal 
niet dat er van de impliciete sturing weinig terechtkomt of dat het ergens “helemaal niet klopt.” Hun bedenkingen 
kwamen er vooral op neer dat cybernetica bij de natuurwetenschap thuis hoort en niet bij de sociale wetenschap. 
En dat het één niet kan worden toegepast in het domein van de ander. Bij al dat “beheersen” en “sturen” in 
organisaties vraag ik me toch af of het niet verstandig zou zijn om met de logica van de cybernetica rekening te 
houden? Juist dat bleek in mijn advieswerk steeds opnieuw een nuttig houvast. Dat niet alles wat zich tussen 
mensen in organisaties voordoet er mee kan worden opgelost vormt geen beletsel. Het betekent dat een dergelijk 
exact model slechts een reductie is, waarvan kan worden vastgesteld wanneer die wel of niet kan worden 
toegepast.  
 

Het onoverbrugbare verschil tussen natuurwetenschappen en psychosociale wetenschap kwam steeds opnieuw aan de 
orde. Ik zocht naar een manier om met dat verschil om te gaan, zonder waardevolle kennis te negeren. 
 

In de natuurwetenschappen is in enkele eeuwen een nagenoeg consistente hoeveelheid kennis opgebouwd. 
Wetenschappers bedienen zich hier bij onderzoek hoofdzakelijk van visuele waarnemingen bij het aflezen van 
instrumenten, om het empirisch- analytische bewijs te leveren van hypothesen, die uit theorieën worden afgeleid. 
(Bersselaar, 1997) Vervolgens wordt met behulp van wiskunde als universele taal, het nieuw verworven inzicht 
vastgesteld, door het leveren van “het bewijs”. De consistentie daarvan wordt bewaakt, door het nieuwe inzicht 
te gebruiken voor het integreren van al bestaande natuurwetten of door het nieuwe inzicht tussen de bestaande 
natuurwetten in te bedden. Niet zelden moeten daarbij die andere natuurwetten iets worden aangepast. Dat 
daarbij nieuwe vragen rijzen wordt algemeen beschouwd als de motor in de ontwikkeling van deze nog 
onvolkomen, maar snel groeiende en zich verdiepende “representerende” wetenschap. Ik noem  het 
“representerende” wetenschap, omdat delen van de werkelijkheid blijkbaar heel nauwkeurig in theorieën en 
modellen worden gerepresenteerd. Zo nauwkeurig, dat vervolgens met een daarop gebaseerde technologie zeer 
ingewikkelde zaken door mensen kunnen worden gecreëerd. Dat gebeurt op een wijze die oorspronkelijk in de 
natuur niet voorkomt, bijvoorbeeld: auto’s, ruimtevaartuigen en computers. Hier representeert de wetenschap 
een door mensen geschapen orde, maar toch nog van een betrekkelijk eenvoudige mechanistische soort. Het gaat 
hier over relatief “onbelangrijke” problemen met dode materie en energie, die resulteren in de “maakbaarheid” 
van oplossingen. Hoeveel moeite het heeft gekost deze inzichten te verwerven en te operationaliseren wordt 
gemakkelijk vergeten, zodra de oorspronkelijke problemen waar deze inzichten uit voortkwamen, zich niet meer 
voordoen. (Funtowicz, e.a.1990) Met deze wetenschap worden sommige problemen voor en door mensen “echt” 
opgelost, zoals de voedselproductie, voedselbereiding en - conservering, zware handarbeid, transport en vervoer. 
Hoewel er nieuwe problemen mee ontstaan, bijvoorbeeld in het milieu. 
 
De “interpreterende” wetenschappen die zich met bestaansvraagstukken bezighouden ontbreekt het aan een 
dergelijk fundamenteel inzicht in maakbaarheid. Ik gebruik deze door mijzelf gekozen termen “representerend” 
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en “interpreterend” om niet verstrikt te raken. Er bestaat over dit onderwerp een kluwen van vele filosofische en 
kentheoretische betogen van anderen. Van enkele probeerde ik kennis te nemen, maar het hielp mij niet om dit 
verschil in het wetenschappelijke bedrijf hanteerbaar te maken. Er is in de “interpreterende” wetenschappen 
gebrek aan nauwkeurige definities en de mogelijkheid tot het uitvoeren van experimenten is gering. Zodra het om 
bestaansvraagstukken gaat, en vooral die van de mens in de samenleving, kunnen deze (nog?) niet worden 
doorschouwd. Al was het maar omdat (nog) niet precies bekend is wat “het leven” is en hoe het ontstaat. Daarom 
is er in bestaansvraagstukken nog maar weinig fundamenteel inzicht beschikbaar, zodat hier nauwelijks sprake 
kan zijn van algemeen geldende wetmatigheden, laat staan van een vergelijkbare technologie om problemen op te 
lossen. (Bersselaar,1997) De vraagstukken gaan meestal over de dynamiek van het ontstaan en zich handhaven 
van leven en in het bijzonder de gedrags- en samenlevingsproblemen van de mens en zijn organisaties. Deze 
kunnen met de inzet van alle waarnemingsmogelijkheden en vaardigheden van de mens worden waargenomen en 
onderzocht. Naast het kijken worden hierbij onder meer ook het gehoor, het gevoel en de intuïtie min of meer 
bewust gebruikt. Vervolgens wordt met een zo virtuoos mogelijk taalgebruik een overtuigende beschrijving van 
gepercipieerde verschijnselen en samenhangen gegeven, om daarmee een bijdrage aan het wetenschappelijk 
“discours” te leveren. Daarin worden beschouwingen en aanpakken van problematiek vanuit verschillende 
gezichtspunten met elkaar onderling vergeleken en geïnterpreteerd. Daarop wordt vastgesteld welk inzicht en 
welke aanpak succesvol worden gevonden en welke minder of geheel niet worden gebruikt in de praktijk.  

 
In de hier wat scherp en gekleurd weergegeven tweedeling bestaat een breed grijs overgangsgebied. (bijvoorbeeld de 
ecologie, biologie en medische wetenschap) Daar wordt veel technologie gebruikt om levensvraagstukken te 
onderzoeken en op te lossen. Er zijn vooral daar ook vele opvattingen over het al dan niet bestaan van het hier 
onderkende verschil in wetenschappelijke benadering. Het is niet de bedoeling hier diep op in te gaan of aan te geven 
wat hier wel of niet juist aan is. Het gaat mij er slechts om dat het verschil er is. Het belangrijkste aspect van het verschil 
is dat representaties via deductie tot nieuwe inzichten kunnen leiden, terwijl interpretaties wellicht via inductie 
ontdekkingen opleveren. De eerste categorie kennisverwerving volgt in de praktijk doorgaans pas na vele jaren op de 
tweede. En het komt mij voor dat ze diepgaander en betrouwbaarder is dan de tweede. Het is evident dat het verschil er 
is. Wie op een bepaald gebied over representaties beschikt, zal niet geneigd zijn ooit nog eens terug te vallen op een 
interpretatie, tenzij voor een speciaal doel zoals in dit boek. De interpretaties zijn van toepassing op al die gebieden 
waarvoor representaties (nog) ontbreken. Er zijn echter ook uitbreidingen en verschuivingen van representaties naar 
nieuwe interpretaties, waarbij zekerheden dus weer op losse schroeven komen te staan. (bijvoorbeeld bij de veiligheid 
van kernenergie, genetische manipulatie en in de ecologie) 
 

Boulding maakte in 1956 een subjectieve ordening in de wetenschap (zie ook bijlage A), waarbij hij een duidelijk 
onderscheid maakte tussen de twee hoofdstromen in de wetenschappelijke benadering. Hij betoogde, dat elke 
vorm van wetenschap onvermijdelijk een reductie betreft van de werkelijkheid. Dat was al het geval vanwege de 
beperkingen in het denken, de taal en de (on-)mogelijkheden tot experimenteren. Hij zei dat de reducties van de 
representerende wetenschappen de meest ingewikkelde logische structuur vormen voor het betoog, in zowel 
representerende als interpreterende wetenschap. Dat is vanwege hun systematische, logische en consistente vorm, 
die hij met isomorfisme aanduidde. Hij wees daarbij op de logische vorm van statica, dynamica en cybernetica. 
De logische structuur van een beschrijving van, bijvoorbeeld, een organisatieprobleem is volgens hem ten minste 
statisch en geeft dan alleen toelichting op enkele begrippen. De beschrijving kan dynamiek betreffen, waarbij 
naast begrippen, ook processen in de tijd worden weergegeven. Een dergelijk betoog kon, volgens hem in die tijd 
(anno 1956) op zijn hoogst cybernetisch zijn, dat wil zeggen, dat met inbegrip van sturing en beheersing, de 
doelgerichtheid van processen kan worden verklaard. Ingewikkelder logica was er toen niet beschikbaar.  

 
Op grond van de eenzijdige beperkingen in maakbaarheid en logische structuur, meen ik tussen de twee hoofdstromen 
van wetenschap te kunnen spreken van “een drempel van inzicht”. Zodra onderdelen van het geïnterpreteerde domein 
zodanig worden doorschouwd dat zij ingelijfd kunnen worden in het gerepresenteerde domein, verschuift de drempel van 
inzicht. Kuhn noemde het een paradigma verschuiving en Boulding wees op een aantal van die verschuivingen. 
Bijvoorbeeld: eind achttiende eeuw ontdekte Pareto de negatief- exponentiële verdeling, in de bedrijfskunde bekend als 
de twintig– tachtig-  regel, vervolgens in het begin van de negentiende eeuw volgt de formalisering van de stochastiek 
(kansrekening), waardoor vele tot dan toe onbegrijpelijke verschijnselen ingelijfd konden worden bij de statica en 
dynamica. Vlak na WO II volgt de formalisering van de cybernetica, waarover hierboven al het nodige is gezegd. Elders 
(Zuijderhoudt, 2004) heb ik met Zeno’s paradoxen geïllustreerd, hoe bij dat verschuiven van de drempel, het ontstaan en 
juist gebruik van nieuwe begrippen (epistemologie) van cruciaal belang is.  
 
 
1.2.2 De beschrijfbaarheid 
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Een tweede probleem betreft de wiskunde. De professionele artikelen van Prigogine (Prigogine, 1972, 1978) zijn voor 
mij, als matig wiskundig onderlegde organisatieadviseur, niet te lezen. Tot mijn geruststelling verzekerden professionals 
mij, dat er ook voor hen in veel van zijn artikelen in zeer ruime categorieën wordt betoogd. Ook zij lazen er alleen maar 
beweringen in waar ze slechts moeizaam enig inzicht uit konden halen. Ook de meer populaire boeken die hij later soms 
met anderen schreef (Prigogine, 1980, 1984, 1985) staan vol beweringen, maar ook daar ontbreekt het referentiekader 
waarin ik het inzicht zelf kon gewaar worden. Er zat niets anders op dan zijn wetenschappelijke boeken (Prigogine, 
1977) door te worstelen. Het leverde alleen wat voor mij herkenbare fragmenten op en de notie dat het om complexe 
dynamiek gaat. (de derde categorie van Poincarré) Hij verwees ook naar de Catastrofetheorie en de Chaostheorie, als 
andere pogingen om complexe dynamiek de baas te worden. Voorts bleek de oplossing van de wiskundige 
vergelijkingen waar hij op uitkwam altijd via computersimulaties te gaan. De brandende vraag voor mij bleef lange tijd: 
“Welke inzichten leveren complexiteitstheorieën aan de organisatiekunde?” Het antwoord vinden was geen kwestie 
van een paar boeken lezen. Ik moest op onderzoek uit en de vraag moest daartoe op een of andere wijze 
geoperationaliseerd worden. Gezien mijn doelgroep van bestuurders, managers, adviseurs en allen die dat willen worden, 
was het voor mij wel direct duidelijk dat het antwoord niet in wiskundige termen maar in verbale termen geleverd moest 
worden  
 
1.2.3 De evolutie van mijn onderzoeksvragen: 
 
De beantwoording begon aan gene zijde van “de drempel van inzicht,” met een eerste, voor de hand liggende deelvraag 
die luidt: “Wat zijn complexiteitstheorieën en welke is hun oorspronkelijke betekenis?” Een algemeen antwoord is 
eenvoudig: “ze beschrijven en geven inzicht in aspecten van complexe dynamiek.” Op de complexe dynamiek in zijn 
totaliteit is geen vat te krijgen. Daarbij komen zoveel nieuwe begrippen aan de orde, die ongebruikelijk zijn in de 
organisatiekunde of die een andere meer specifieke betekenis krijgen, dat niet volstaan kan worden met een 
samenvatting. Het is ook niet eenvoudig om vast te stellen in welke ordening en volgorde deze materie het best aan de 
lezer kan worden aangereikt. Ik heb daarvoor geen bruikbaar referentiekader kunnen vinden. Vandaar dat ik de weg volg 
die ik zelf gegaan ben. De hoofdstukken 2 t/m 6 behandelen de complexiteitstheorieën in ongeveer dezelfde volgorde, 
waarin ik ze gedurende de eerste ruim tien jaar van dit onderzoek tegen kwam. Door kennis te nemen van die theorieën, 
raakt de lezer geleidelijk gewend aan de vele specifieke terminologie en begrippen, voor zover die mij relevant bleken 
voor de organisatiekunde. 
 
1.2.4 De evolutie van de onderzoeksmethode: 
 
De drempel van inzicht leidde direct naar deelvraag twee: “Op welke wijze worden complexiteitstheorieën toepasbaar 
voor de organisatiekunde?” Zodra ik iets van een theorie begreep en herkende in de praktijk, bestond natuurlijk het 
gevaar van “hineininterpretieren”. Er moest een methode worden gevonden, die me daarvoor zou behoeden. Voor de 
manoeuvre over de drempel vond ik in de methodologie geen aanwijzingen. Daarvoor vond ik zelf een oplossing. Voor 
het onderzoek dat daarna moest gebeuren gaf de “the reflective practitioner” van Schön (1983) voldoende steun.  
 

Onder druk van de wederopbouw na WO II waren de activiteiten aan universiteiten gesplitst in twee stromen: 
wetenschapsontwikkeling en overdracht van toegepaste wetenschap in de praktijk. Er bleek echter een groot 
gebrek aan toepassingservaring rechtstreeks uit de praktijk. Met de methode van reflective practitioning kan 
deze kennis uit de praktijk worden opgehaald en ontwikkeld en bijvoorbeeld door coaching worden 
overgedragen.  

 
Boonstra preciseerde deze benadering: Een actieonderzoek is een wetenschappelijke methode om 
gebeurtenissen in de werkelijkheid te bestuderen en te analyseren en zo kennis te verwerven over problemen en 
het oplossen van problemen. Wetenschappelijke kennistoepassing wordt gecombineerd met wetenschappelijke 
kennisverwerving. (Boonstra, 1991) Deze methode vraagt om het aantonen van evidenties in de 
beroepsuitoefening, alsmede een bewust waarnemen van het eigen gedrag tijdens de beroepsuitoefening en 
vastlegging daarvan en reflectie daarop. Door confrontatie met bestaande theoretische en praktische inzichten 
kan vervolgens worden vastgesteld, waar succes of falen van de beroepsuitoefening door worden bepaald. Hoe 
verbeteringen kunnen worden aangebracht. En hoe verworven inzichten aan anderen kunnen worden 
overgedragen. Een dergelijk reflectief proces richt zich niet alleen op het resultaat van de beroepsuitoefening, 
maar ook op de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de onderzoeker zelf. Vervolgens ook op de bij 
kennis en vaardigheidsoverdracht betrokken collegae en de invloed op de omgeving, waarin de 
beroepsuitoefening plaats vindt. Elke bestuurder, manager, adviseur of iedereen die dat wil worden zou dat als 
oriëntatie voor zijn eigen professionalisering kunnen gebruiken. 

 
Voordat ik aan het onderzoek naar complexe dynamiek begon, had ik al ontdekt dat de positie van de organisatieadviseur 
voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek eigenlijk ideaal is. Hij kan voortdurend experimenteren in een real-
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life situatie. Zijn opdrachtgevers werken daar soms zelfs aan mee, maar hoeven dat niet altijd te weten. Zij vinden het 
vanzelfsprekend, dat een adviseur zijn aanpak van opdracht tot opdracht herhaalt en tracht te verbeteren. Dat elke 
opdracht in feite een experiment, is willen de meeste opdrachtgevers natuurlijk liever niet horen. Het is wel een feit en of 
er wat van een unieke of nieuwe aanpak geleerd wordt, hangt vooral van de adviseur zelf af.  
 
1.2.5 De uitgebreide empirische cyclus 
 
Ik had, onafhankelijk van dit onderzoek in mijn adviespraktijk al een methode ontwikkeld voor het toetsen van de 
betrouwbaarheid van mijn verworven inzichten. Een methode die ik, als ik de kans krijg, nog steeds gebruik bij het 
operationaliseren van voor mij nieuwe kennis. Ze begint met het eigen maken van de kennis en het daarmee op een 
systematische wijze benaderen van de problematiek om die in beeld te brengen (zie bijlage A); daarbij onderken ik ten 
minste twee en wellicht drie hoofdlijnen van activiteit: 
 

A. Verzamelen van relevante kennis over het probleem, om vervolgens met methoden van bijvoorbeeld 
“operations-research” of computersimulatie processen te doorgronden. Bij het inrichten of verbeteren van 
productieprocessen is die mogelijkheid vaak aanwezig, en zinvol, om gevoel te krijgen voor de dynamiek. 
(ik maakte zelf wachttijdsimulaties voor meer-machine-bediening van weefgetouwen en simulaties van 
elementaire logistieke oplossingen voor productieprocessen)  

B. Reflecteren op het toepassen van de verzamelde en specifiek afgebeelde kennis, door vóóraf de aanpak en 
het opdrachtverloop in een plan te voorspellen. Bij voorkeur in een plan dat als overeenkomst geldt met de 
cliënt. Gaande de opdracht en achteraf, wordt dat plan dan gecontroleerd op wat ervan terecht is gekomen. 
De bevindingen kunnen bovendien met eerdere opdrachten worden vergeleken. Dan pas blijkt hoe 
betrouwbaar de geoperationaliseerde kennis in de praktijk is. 

C. Er is nog een derde weg, die soms gevolgd kan worden door meerdere alternatieve benaderingen met elkaar 
te confronteren, wat vaak tot een aanmerkelijk dieper inzicht en effectievere aanpak leidt. Zo heb ik ooit 
een computersimulatie, betreffende het herstellen van fouten tijdens het weven in een tapijtweverij, 
geconfronteerd met de kans op stilstaan van de weefgetouwen volgens wachttijdformules. Dat leidde tot 
een grote doorbraak bij de efficiencyverbetering van dat proces. Met geen van beide methoden afzonderlijk 
zou dat zijn bereikt. 

 
Op deze wijze werd tenminste voor mij als adviseur praktisch elke adviesopdracht een onderdeel van mijn leer- en 
ontwikkeltraject.  
 
Voor het kennis-vergaren uit het gerepresenteerde domein en het toepassen daarvan in de organisatiekunde (zoals met de 
cybernetica en later met complexe dynamiek) had ik een uitgebreidere methode ontwikkeld. Volgens mij kan men bij het 
ophalen van inzichten van achter de drempel van inzicht, niet volstaan met te verwijzen naar de daar gebruikte 
begrippen. Dat levert niet meer op dan het gebruik van metaforen. Er is natuurlijk veel meer mogelijk, maar er moet dan 
wel veel meer gebeuren, om op een overtuigende wijze wetenschap over de drempel te brengen.  
 
Eén of meer verschijnselen, die met de theorie aan gene zijde van de drempel kunnen worden verklaard, dienen samen 
met de theorie als referentie. Zij dienen zo te worden beschreven en geïnterpreteerd, dat de betekenis van terminologie en 
vooral de samenhang in de dynamiek aanschouwelijk kunnen worden voorgesteld.  
 

Dat gebeurt bijvoorbeeld, als iemand de thermostaat in huis gebruikt als voorbeeld voor de werking van 
homeostase in de mens of een informatiesysteem in een organisatie.  

 
Voor de onderzoeker is een dergelijke aanschouwelijke voorstelling de ultieme toets of zijn inzicht voldoende is. Voor 
de cliënt, collega, lezer of toehoorder moet dat de mogelijkheid bieden om het betoog onder verschillende 
omstandigheden als het ware te reconstrueren en te verifiëren, dan is de inhoud blijkbaar overdraagbaar. Dat was precies 
wat ik bij Prigogine miste.  
 
Een dergelijke interpretatie moet naar het oordeel van representerende wetenschappers een acceptabele beschrijving zijn, 
die inzicht geeft in essenties van de dynamiek. Op die wijze ontstaat een bruikbare en betrouwbare beschrijving van wat 
Boulding noemt: een isomorfisme, dat over de drempel mag als de essentie van een interpretatie, om ook in dat andere 
wetenschapsdomein de mogelijkheid van deductie te ontsluiten. De mogelijkheid van deductie komt voort uit de 
dwingende samenhang van elementen en aspecten in de isomorfie. Op deze wijze wordt veel meer inzicht overgedragen 
dan bij een metaforische toepassing mogelijk is. 
 
De toepasbaarheid van het isomorfisme moest in de organisatiekunde natuurlijk nog worden aangetoond met één of meer 
voorbeelden van toepassingen, waarbij nuttige en praktische toepassingservaring kan worden toegevoegd. De “reflective 
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practitioner” leek daarvoor adequaat, maar er doet zich in dit specifieke geval nog een onverwacht probleem voor. 
Complexe dynamiek lijkt zich aanvankelijk in organisaties niet voor te doen, omdat er altijd al andere, en meer 
gebruikelijke interpretaties bestaan. Chaos of verstarring bijvoorbeeld, lijken op het eerste gezicht geen aspecten van een 
specifieke organisatiedynamiek. Iedereen kan tot op heden ze overal en altijd menen te zien, of juist niet, als hem of haar 
dat zo uit komt.  
Naast de natuurkundige voorbeelden moesten er daarom ook psychosociale voorbeelden komen van een 
laboratoriumachtige eenvoud, waarop gebruikelijke alternatieve interpretaties juist ontbreken. Een aantal van die 
voorbeelden kwamen in de eerste jaren, min of meer bij toeval, van de straat of uit de adviespraktijk (het 
verkeersknooppunt, het oploopje, de secretaresses, de boekhouder. (hoofdstuk 4 en Zuijderhoudt, 1992) Soms duurde het 
jaren voor er een bruikbaar voorbeeld gevonden werd, zoals dat van de boekhouder. Een dergelijk voorbeeld moest dan 
in presentaties aan collegae en op congressen overeind blijven, waarop het uiteindelijk in een artikel werd vastgelegd. 
 
De door mij ontwikkelde methode voor het vaststellen en toepasbaar maken van het groeiende inzicht werd voor dit 
onderzoek naar complexe dynamiek aangescherpt tot een zevental stappen. Elke keer als ik in de representaties van 
complexe dynamiek iets nieuws meende te ontdekken, werden die zorgvuldig gevolgd en uitgevoerd. Deze stappen zijn: 
 
De “uitgebreide empirische cyclus”: 
 
1 Kennis nemen van representaties en toetsen op relevantie voor bijvoorbeeld de organisatiekunde. 
2 Interpretatie van (fysico-chemische) verschijnselen op grond van de betreffende theorie 
3 Beschrijving van het isomorfisme dat als representatie èn als interpretatie acceptabel moet zijn  
4 Zoeken naar voorbeelden bij de mens, in organisaties of de samenleving om de interpretatie te toetsen. 
5 Herhaalde toepassingen en ontwikkeling van instrumenten getoetst op bruikbaarheid in de praktijk. 
6 Confrontatie met andere interpretaties, waardoor de herkenbaarheid en toepasbaarheid verbreed worden. 
7 Oproepen van nieuwe vragen, waardoor de voorgaande stappen zich voortdurend zullen herhalen. 
 
De stappen drie tot en met zeven vormen mutatis mutandis een goede toets op elke nieuwe theorie in de psychosociale 
wetenschap. Veel misinterpretatie en wishful thinking, die bij wetenschapsontwikkeling zonder voldoende toepassing in 
de praktijk niet zijn uitgesloten, kan ermee worden voorkomen.  
 
1.2.6  Positiebepaling 
Het is een interessante puzzel om het inzicht in complexe dynamiek te plaatsen in de grid van Burrell and Morgan (1979) 
zie figuur 1.3. Impliciet wordt daarmee immers een oordeel geveld over de onderzoeker, zijn opvattingen en zijn 
mensbeeld. 

 
De gewenste positie in het grid lijkt in ieder geval “radicaal” en “niet analytisch”, dus boven in het grid, het gaat hier 
immers over het ontstaan en veranderen van organisaties en niet over de vraag hoe ze op orde blijven. En vervolgens 
beschouwt men zijn eigen vertrekpunt liever “subjectief geïnterpreteerd”, dat is menselijker, dan “objectief 
functioneel”(dus linksboven.) Slimmer is wellicht het argument om alle vier paradigmata als vertrekpunten te integreren. 
Dat zijn precies de “gewenste” antwoorden, die zowel de bedoelingen van Burrell en Morgan negeren, als het inzicht in 
complexe dynamiek verduisteren. Een goed antwoord is minder eenvoudig te geven. Vooral in de hoofdstukken 7 en 11 
wil ik duidelijk maken, dat uit het oogpunt van complexe dynamiek essentieel is, dat elke organisatie een functie in zijn 
omgeving vervult. Een functie die efficiënter wordt vervuld dan wanneer de omgeving het zonder die organisatie zou 
moeten stellen (dus rechtsonder?) Het inzicht dat organisaties een structurele koppeling met de omgeving hebben, 
bevestigt de grondgedachte achter het radicale structuralisme, dat organisaties veranderen als de omgeving verandert, 
vice versa (dus rechtsboven) Vrij zeker lijkt mij dat organisaties niet opgevat kunnen worden als resultanten van 
subjectieve of intersubjectieve opvattingen van hun deelnemers. Zij resulteren uit zelfordening, die grotendeels onbewust 
verloopt. De emancipatie en medezeggenschap van de werknemer worden vaak gezien als een resultaat van brede 
bewustwording en een doorbraak in de rol van machtige kapitalistische actoren en hun ideologieën. Zodra het inzicht in 
complexe dynamiek en vooral in zelfordening gemeengoed begint te worden, zou dat wel eens een vervolg kunnen 
krijgen. Want het huidige management zou wel eens sterk kunnen veranderen en grotendeels verdwijnen. (Dus toch 
linksboven?) Het meest veilige antwoord is wellicht, dat in 1979, enkele jaren voordat ik deze studie van complexe 
dynamiek begon, Burrell en Morgan geen weet konden hebben van paradigmata gebaseerd op complexe dynamiek, 
waarvoor zij dan ook geen plaats konden inruimen in hun grid.  
Een positie bepaling ten opzichte van verwante literatuur is altijd mogelijk, en ook wel nodig, want er is inmiddels door 
anderen een boekenkast vol geschreven over Chaos en Complexiteit aan beide kanten van de drempel van inzicht, met 
wetenschappelijke en vooral semi-wetenschappelijke literatuur. Vaak staan er woorden als Chaos en Complexiteit in de 
titels. De door mij aanvankelijk verwachte doorbraak in het denken over organisaties valt daar echter nog nauwelijks in 
te herkennen. Dat komt vooral doordat de woorden “chaos” en “complexiteit” vaak onzorgvuldig (in de betekenis van 
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“troep” respectievelijk “ingewikkeld”) worden gebruikt, terwijl ze juist een specifieke betekenis hebben in de dynamiek 
van het ontstaan en veranderen van organisatie.  

 
Inmiddels kan ik in die met Chaos en Complexiteit volgeschreven boekenkast wel een aantal categorieën auteurs 
onderscheiden. Het is niet mijn bedoeling op die verschillen hier diep in te gaan. Ik geef er slechts een korte subjectieve 
typering van om mijn eigen positie tussen de anderen te bepalen en om de lezer in die boekenkast enigszins de weg te 
wijzen. (figuur 1.4) De verschillende categorieën zijn: 
 
Representerende wetenschappers (o.a. wiskundigen, fysici, chemici, meteorologen) geven vaak door popularisering van 
hun eigen werk bijdragen aan de andere kant van de drempel. Bijvoorbeeld voor de sociale wetenschappen en de 
organisatiekunde door Muray Gellman, Kauffman, Haken en Prigogine. Tot hen reken ik in Nederland ook 
systeemtheoretici als bijvoorbeeld Broekstra en Hommes. Zij allen exploreren zorgvuldig de inzichten in complexiteit, 
maar hun representaties blijven grotendeels van wiskundige aard. Daardoor worden ze slechts in een heel kleine kring 
binnen de bedrijfs- en organisatiekunde begrepen. Daar waar zij populariseren voor een breder algemeen publiek, komt 
hun inzicht meestal te stellig over. Zij bieden dan onvoldoende referentiekader om anderen de dynamiek te laten 
herkennen en er mee en er over te leren oordelen. Dat leidt voor degenen die daar kennis van nemen aan de 
psychosociale kant van de drempel, noodgedwongen tot metafoor gebruik van slechts enkele van de meest spectaculaire 
begrippen. 
 
Wetenschapjournalisten als James Gleick (Chaos), Mitchell Waldrop (Complexiteit) en Roger Lewin (Complexiteit) 
hebben een belangrijke rol gespeeld bij het wekken van belangstelling in brede kring. Zij hebben door interviews met de 
wetenschappers van het eerste uur de betekenis van het oorspronkelijke werk bloot gelegd. Dat heeft echter bij anderen 
die naar hen verwijzen ook weer geleid tot metafoor gebruik van de terminologie. 
 
Wetenschapsfilosofen hebben zich over het algemeen opvallend weinig verdiept in Chaos en Complexiteit (een 
uitzondering vormt in Nederland wellicht Bas Kee). Juist zij zouden (naar mijn overtuiging) een sleutelrol kunnen 
vervullen bij het toegankelijk maken en over de drempel brengen van deze moeilijke, maar ongetwijfeld belangrijke 
nieuwe inzichten. Of zij hebben het kind met het badwater weggegooid, zoals de postmodernisten, die daarmee wellicht 
de bodem geëffend hebben waarop de Chaorden (Chaosforum) nu kunnen gedijen.  
 
Chaorden (zoals zij zichzelf noemen met een samentrekking van chaos en orde) leven zich uit in een scholastisch 
getheoretiseer vanuit de chaosmetafoor. Zij verdiepen zich niet in de oorspronkelijke theorieën en zeggen die niet 
geschikt te achten voor de sociale wetenschap. Van Eijnatten (2002) zegt daarover:  
 

“De vraag die wetenschappers zich stellen is, of het wel toegestaan is om concepten uit het ene gebied – 
bijvoorbeeld de wiskunde – klakkeloos over te nemen in een ander gebied – bijvoorbeeld de sociale 
wetenschappen? Het antwoord hierop moet ontkennend luiden. Beide gebieden liggen te zeer uit elkaar voor 
wat hun kenobject betreft”. De overgenomen metaforen worden hoogstens als inspiratiebron gebruikt voor het 
ontwikkelen van een eigen denkwijze. “De modellen dienen in actieonderzoek verder te worden ontwikkeld, in 
nauwe samenspraak met de praktijk” 

 
Ik noem dit het “metaforisch” gebruik van Chaos en Complexiteit. In de praktijk blijkt dat valideren veelal te gebeuren in 
eigen kring. Zij zijn niet consequent, want door de meeste van hen wordt weinig of geen actieonderzoek gerapporteerd. 
De auteurs blijken op grond van hun geschriften vaak weinig ervaren organisatieadviseurs. Zij maken gebruik van de in 
organisatiekundige kring nog circulerende, wat mystiek aandoende, opvattingen over transformatie en groepsdynamica 
uit de jaren zeventig. De oude wijn wordt nu in de nieuwe zakken van chaos en complexiteit gegoten. De Chaorden 
hebben ongetwijfeld wèl een belangrijke rol gespeeld bij het in brede kring wekken van belangstelling voor het 
onderwerp. (Chaosforum) Zij hebben echter zo de betekenis daarvan ook wellicht hier en daar in diskrediet gebracht. 
 
Dan zijn er de professioneel interpreterende sociale -, sociaalpsychologische - en psychologische wetenschappers als 
Stacey en zijn school (1977 en later) en Jaap Boonstra. (1991 en later) Zij laten zich niet verleiden tot speculaties op 
basis van een metafoor. Zij doen wetenschappelijk verantwoord onderzoek, maar weten (nog?) geen toegang te krijgen 
tot, of weten (nog?) geen raad met de details van de nieuwe dynamische inzichten. Onder druk van het postmodernisme 
is hier een “evidence based” methodologie ontstaan. Als een nieuw inzicht helpt is het goed, want wat er precies aan de 
hand is aan de andere kant en met het oversteken van de drempel, “daar komen we toch niet achter” is veelal de 
opvatting. Deze opvatting nodigt niet uit om diep door te dringen in de details van de representerende aspecten van chaos 
en complexiteit, maar levert doorgaans wel betrouwbare inzichten. (Boonstra, in bijlage B) 
 
Professionele organisatieadviseurs. Zij ervaren dat bestuurders en managers zich niet oriënteren op wetenschappelijke 
theorie, maar wel geneigd zijn om eigen praktijktheorieën te ontwikkelen. Onder hen is een sub- groep, die niets wil 
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weten van chaos of complexiteit en er ook niets van wil begrijpen. Dat is, zeggen zij, omdat hun klanten er niet om 
vragen en omdat zij zich met hun eigen praktijktheorie en -ervaring gemakkelijk staande weten te houden. De sub- 
categorie die wel serieus kennis heeft genomen van inzichten in chaos en complexiteit, gebruikt die inzichten vaak wel 
voor eigen gebruik. Zij expliciteren zich daar niet over in de richting van de cliënt. Ook ik heb ervaren (hoofdstuk 9) dat 
het gedachtegoed voor de meeste ondernemers nog veel te ver van hen afstaat, maar daar komt de laatste jaren wel 
verandering in. 
 
Uiteraard beschouw ik mijzelf als een interpreterende onderzoeker. Met dit onderzoek probeer ik een zo zorgvuldig 
mogelijke interpretatie te geven van inzichten, die bij wiskundigen, natuurwetenschappers en systeemtheoretici ontstaan 
en door hen tot in de details worden onderzocht. Hun inzicht geeft mij een fundament voor een deductieve benadering 
die voor de organisatiekunde relevant en nieuw is. Anderzijds bevind ik mij temidden van de psychosociale 
wetenschappers en in het bijzonder de organisatiekundigen. Ook ik zal vaak, op grond van “klassieke theorieën” en 
vooral jarenlange praktijkervaring, interpretatie van psychosociale verschijnselen geven. Ik voel mij ook verwant met de 
wetenschapsjournalisten, die dit nieuwe inzicht voor een breed publiek toegankelijk maken. Ik probeer echter veel verder 
en vooral dieper te gaan dan zij, echter zonder gebruik van wiskunde. Dat is vooral omdat mijn doelgroep, wil zij het 
kunnen begrijpen en er iets mee kunnen doen, behoefte heeft aan een verbaal inzicht. Voorts beschouw ik mij niet 
competent in de wetenschapsfilosofie en voel mij ook niet aangetrokken tot de chaordische denkwijze. Uiteraard voel ik 
mij ook niet verwant met die organisatieadviseurs die vinden dat hun cliënten nooit behoefte aan chaos in hun organisatie 
kunnen hebben. 
 
1.2.7  De evolutie van de adviseur als onderzoeker 
 
De positiebepaling van dit onderzoek en mij als onderzoeker leidt direct tot de volgende deelvraag drie: “Wat kunnen 
de specifieke waarnemingen, overwegingen en activiteiten van veranderkundigen zijn bij het toepassen van 
inzichten uit de complexiteitstheorieën bij veranderingen in organisaties?” Beknopte antwoorden op die vraag vindt 
de lezer verspreid over de hoofdstukken 2 t/m 7 in de vorm van vele voorbeelden. In de hoofdstukken 8 t/m 10 komen de 
toepassingen uitgebreid aan de orde. Er zijn twee hoofdlijnen te onderscheiden: theoretische toepassingen door 
confrontatie van het hier ontwikkelde inzicht met bestaande theorieën. Daarvan wordt in hoofdstuk 8 twee voorbeelden 
gegeven: een confrontatie van synergetica met cybernetica en een met de leersystemen van Razran (1971). De andere 
hoofdlijn is de toepassing in de adviespraktijk. De hoofdstukken 9 en 10 geven daarvan uitgebreide casusbeschrijvingen.  
 
De “reflective practitioner” wil niet alleen zijn eigen positie kennen, maar ook reflecteren op wat er met hem zelf en zijn 
beroepsuitoefening in de omgeving van klanten en collegae gebeurt. Als ik mijn vertrekpunt uit de jaren zestig 
reconstrueer, was ik vooral sterk in logische analyses en met enig gevoel voor humor kon ik mijn resultaten goed 
presenteren. Ik kon situaties doorgronden en daar harde conclusies aan verbinden en durfde die ook uit te spreken. Mijn 
gevoel voor mensen en situaties was echter niet betrouwbaar en ik had zelfs een zekere angst voor zowel arbeiders en 
vakbondsbestuurders, als voor ondernemers en directeuren. Mijn sociale vaardigheid was beperkt en commercie leek mij 
een onbegaanbaar terrein. 
Toen ik twintig jaar later aan dit onderzoek begon, was er al het nodige veranderd. Aanvankelijk was ik een expert in de 
toepassing van scientific management. Na de omwenteling begin jaren zeventig, leerde ik de non-directieve 
procesbegeleiding als adviesmethode wel kennen, maar ik wilde geen procesbegeleider worden. Mijn gevoel bleef op 
kritieke momenten onbetrouwbaar, maar bood af en toe wel een goede en welkome aanvulling bij het toetsen van mijn 
rationele benadering. Ik kon nog steeds duidelijk zeggen waar het op stond. Politiek bedrijven leek niet mijn sterkste 
kant, maar een rapport mocht niet in een la verdwijnen en dat was wel enig risico waard. Ik was nooit ongelukkig als ik 
er ergens de laan uitgestuurd werd, waar ze vervolgens mijn advies, natuurlijk op hun manier, begonnen uit te voeren. 
Een adviseur moet zich overbodig maken. Daar waar de relatie belangrijker wordt dan het advies, degenereert dat laatste. 
Als het fout ging met een onderneming, werden de huisadviseurs er terecht als eerste uitgegooid. Dat bij elke 
conjunctuurdip, voordat er ontslagen vallen, eerst bezuinigd wordt op adviseurs terwijl ze dan juist nuttig zouden kunnen 
zijn, komt door een dergelijke devaluatie van het vak. Dat was, en is, mijn mening. Het onderzoek naar het nut van 
inzicht in complexe dynamiek kreeg dus een extra stimulans omdat ik hoopte het vak er voor mijzelf mee op niveau te 
houden. Anderen zagen dat niet zo, integendeel. Het viel op dat degenen die zich er mee bezig hielden (ook Prigogine en 
Stacey en menig ander) juist in eigen kring als wat verdachte randfiguren werden beschouwd. Dat heeft alles met het 
onconventionele karakter van het inzicht te maken. Ik voelde me zelf vaak als een van die alchemisten, die Jung 
bestudeerd had. Als hij zich bij het zoeken naar het goud of de steen der wijzen bij de chemie hield, werd het een 
nietszeggende wereldvreemde knutselaar. Als hij echter alle mislukkingen mentaal goed verwerkte en associeerde met 
het leven, dan vergaarde hij inzicht in de menselijke natuur en werd hij als een wijze man beschouwd. Ik pendel nog 
steeds tussen beiden heen en weer. 
Het contact met enkele hoogleraren in het begin van dit onderzoek (Van Gils en Fisher) heeft me bewust gemaakt van de 
grote zorgvuldigheid en integriteit, waarmee dit onderzoek moet plaatsvinden. Dat heeft me ook geholpen de 
teleurstellingen te verwerken, als ik meende iets ontdekt te hebben wat ik later in werk van anderen tegenkwam. 
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Gaandeweg kreeg ik ook meer aandacht voor de positie van de in organisaties ontspoorde mens. Het werd vaak duidelijk 
dat hij weinig had kunnen doen om de ontsporing te voorkomen, vooral als hij nooit een goed voorbeeld had gezien. Hij 
moest altijd de kans krijgen, eventueel met mijn hulp, om uit zijn benarde positie te geraken. De prijs die daarbij soms 
moest worden betaald, was het ondergaan van een harde en soms pijnlijke interventie. Ik ben er vrij zeker van geworden 
dat mensen vaak niet uit zichzelf de dingen doen, die goed voor hen zijn. Ze kunnen op een dwaalspoor zitten en hoe 
langer dat duurt, hoe dieper ze in de put komen.  
Inmiddels ontwikkelde ik in mijn omgeving een paradoxale reputatie van enerzijds deskundigheid, ergens voor gaan en 
met succesvolle resultaten komen, anderzijds die van cliënten schofferen en ruziemaken. Dat laatste had ik vooral te 
danken aan wat ik als “het probleem van de toeschouwers” ging zien. Zowel collegae als medewerkers van cliënten die 
niet direct betrokken waren bij mijn werk, hoorden wel uit de tweede of derde hand er iets over. Zij schrokken van de 
“harde” wijze waarop veranderingen tot stand kwamen, en vooral van de wijze waarop ik mij daarbij leek te hebben 
opgesteld. De grote angst was steevast, dat zij vroeg of laat ook met een dergelijke gang van zaken zouden worden 
geconfronteerd. Het is een feit, dat ik in mijn werk zelf veel humor nodig had en heb om de soms keiharde interventies 
voor mijzelf en betrokkenen verteerbaar te maken. Over het algemeen gebeurt er daarbij erg veel onvoorspelbaars, waar 
mensen knap onrustig van kunnen worden. En er vallen natuurlijk bij sommige reorganisaties wel eens slachtoffers, maar 
minder en minder ernstig dan zonder mijn ingrepen, is mijn overtuiging. Het heeft mij vooral gestimuleerd tot een extra 
integere en zorgzame benadering van direct betrokkenen. En het niet doorzetten van veranderprocessen, als ze volgens 
mij meer schade dan voordeel voor de organisatie en medewerkers opleveren. Die oriëntatie vond ik altijd belangrijker 
dan om met veel tam-tam aan de weg te timmeren. Ik weet nog niet zeker of ik toeschouwers op afstand moet houden of 
ze juist bij het proces moet betrekken. Ik ben geneigd tot het laatste, en begin daar ook een mogelijkheid voor te zien in 
het provocerende driehoekgesprek. (§10.2.2) Dat laatste is nog te weinig getoetst en het probleem van de toeschouwers 
blijft dus voor alsnog een wezenlijk probleem bij het forceren van doorbraken voor veranderingen in organisaties.  
Wellicht biedt hoofdstuk 8 een aanzet om beter te begrijpen hoe dit interveniëren in gedrag van individuen en 
organisaties anders kan. Misschien is het een niveau probleem, dat zich door zelfordening vanzelf zou moeten kunnen 
oplossen. Als er maar op het juiste niveau in de organisatie tussen mensen onderling voldoende over wordt 
gecommuniceerd. Wellicht biedt het concept van de adaptieve organisatie (Zuijderhoudt 2004 en hoofdstuk 11) daarvoor 
in de toekomst een elegante oplossing. Zo is er meer behoefte aan verdere ontwikkeling en dat leidt tot de deelvraag 4: 
“Welke theoretische en methodologische verdiepingen zullen in het perspectief van de complexiteitstheorieën 
leiden tot nieuwe organisatievormen, en welke nieuwe organisatievormen kunnen we verwachten?” 
 
Als ik mijn hier geschetste ontwikkeltraject confronteer met wat hiervoor gezegd is over de methode van “reflective 
practitioning”, toont deze schets wellicht tekorten. Ik voel zelf nog veel behoefte aan reflectie op basis van het met dit 
onderzoek verworven inzicht en het delen van dat inzicht met collegae. Samen met hen had ik meer willen waarnemen 
van het uitbuiten van de effecten bij toepassing. Ik kreeg de laatste jaren in toenemende mate het gevoel “steeds verder 
voor de troepen uit te lopen zonder anderen de kans te geven me in te halen”. Die toenemende onzekerheid is wellicht de 
belangrijkste motor en motivator voor het afronden van het onderzoek met dit boek. Ik hoop dat daarmee alsnog iets van 
die volgens mij wenselijke en zelfs noodzakelijke spreiding van het inzicht terechtkomt. 
 
1.3. DE OPZET VAN DIT BOEK  
Na de inleiding en verantwoording in dit eerste hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 t/m 6 een bespreking van hiervoor 
bedoelde nieuwe puzzelstukken in de vorm van complexiteitstheorieën. Ze staan in dezelfde volgorde als waarin ik er 
tijdens de zoektocht kennis van heb genomen. Van de lezer wordt hier wat geduld gevraagd, want geleidelijk aan komen 
allerlei nieuwe begrippen voor de nieuwe denkwijze, zoals vreemde aantrekkers, discontinuïteit, chaos, complexiteit en 
emergentie aan de orde. Dan in hoofdstuk 7 gebeurt het: de interpretatie van complexe dynamiek in een zodanige vorm, 
dat ze in de organisatiekunde toepasbaar wordt.  
Hoofdstuk 7 is een voor de lezer moeilijk te nemen, maar belangrijke, hindernis, want daar wordt de basis gelegd voor de 
nieuwe denkwijze. De grootste hindernis die ik daar zelf had te nemen, was het uit mijn hoofd krijgen van de door vele 
rationeel denkende mensen (waaronder ikzelf tot voor kort) nog steeds in het geheim gekoesterde gedachte dat als men 
nu maar over alle mogelijke informatie beschikte, men de dingen in de wereld kon voorspellen en beheersen. Ook allerlei 
afgeleide gedachten moesten onderuit, zoals die waarin mensen zich aan regels moesten en konden houden. Het koste me 
ongeveer drie jaar om te ontdekken dat men creativiteit en emergent gedrag (hoofdstuk 4 en 6) een kans moet geven. Dat 
lukt, zodra men die oudere denkwijze laat varen. Mensen die meer op hun gevoel en intuïtie afgaan, zullen hier geen 
moeite mee hebben. Voor hen ligt er een nog veel hogere hindernis om zich de dwingende logica in de samenhang van 
allerlei onderdelen van complexe dynamiek eigen te maken.  
In hoofdstuk 8 volgt een eerste theoretische toepassing. Een confrontatie van de nieuwe denkwijze met enkele bestaande 
opvattingen en theorieën over sturen en leren. Het resultaat biedt een zeker perspectief, waarin het bestaan van 
organisaties en de verhouding tot het gedrag van de individuele mens kan worden begrepen.  
In de hoofdstukken 9 en 10 worden adviespraktijksituaties in meerdere organisaties beschreven, waarbij de nieuwe 
denkwijze wordt toegepast. Hoofdstuk 9 is een succesverhaal en hoofdstuk 10 juist niet, die casus is gekozen omdat ze 
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goed de beperkingen laat zien. In hoofdstuk 11 volgen de conclusies en enige discussie over verdere mogelijkheden en 
verwachtingen. 
Om de hoofdlijn in het betoog niet te verliezen, zijn in de tekst sommige details van de theorie en voorbeelden cursief en 
ingesprongen weergegeven. Ik raad het niet aan, maar men zou ze meestal over kunnen slaan. 
Een aantal zijlijnen, waar wel soms naar verwezen wordt maar die de hoofdlijn te zwaar zouden belasten, zijn in de 
bijlagen opgenomen. Het zijn:  
A:  De systeembenadering, een protocol voor oplossinggericht onderzoek in het algemeen. Een methode die ook bij 

de hier ontwikkelde denkwijze voor “het zoeken naar synergie” kan worden gebruikt. 
B:  Functiedenken, een specifiek onderdeel van de systeembenadering, dat vooral bij “het zoeken naar synergie” 

relevant is. 
C:  Confrontatie met de achtentwintig aanbevelingen voor managers uit de intreereden van Jaap Boonstra, waarbij 

blijkt dat de nieuwe denkwijze ook beperkingen heeft ten opzichte van sommige andere interpreterende 
benaderingen, i.c. het sociaalconstructivisme.  

D:  De tijdens de zoektocht ontwikkelde en met de in hoofdstuk 4, 6 en 8 gehanteerde modellen voor interpretatie 
van complexe dynamiek. 

E:  Een overzicht van gebruikte begrippen  
F:  Het programma “hodge podge” dat de dynamiek van een chemische klok simuleert 
G:  De thermodynamica van de kookpot 
H:  Het evolueren van netwerken 
I:  Drie Modellen voor discontinue ontwikkelingen 
J:  Cijfermatige analyse van het Chaosmodel  
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HOOFDSTUK 2. DE CATASTROFETHEORIE (of Morfogenese) 
 
De “Morfogenese” van René Thom (Thom, 1975) of, zoals Zeeman het noemde, de “Catastrofetheorie.” (Zeeman, 1976) 
beschrijft de zeven archetypes van vormveranderingen die dynamische objecten kunnen doormaken. Elke 
vormverandering is één, of een combinatie van deze archetypes. Daarnaast bevat de theorie een belangrijk deel van de 
basisbegrippen die ook bij andere theorieën over complexe dynamiek van pas komen. De vier eenvoudigste 
catastrofemodellen worden met voorbeelden geïllustreerd. Er volgen twee reële toepassingen, om aan te tonen dat deze 
in de organisatiekunde zinvol kunnen zijn en inzicht geven in relevante krachten, die bij veranderingsprocessen een rol 
spelen. Vooral bij opdelen van organisaties en het sluiten van een compromis komen zij aan de orde. De theorie is van 
belang voor het onderscheid tussen geleidelijke, voorspelbare ontwikkeling en min of meer onvoorspelbare, discontinue 
verandering, maar geeft geen inzicht in het ontstaan van orde. 
 
2.1 EEN INTERPRETATIE VAN DE CATASTROFETHEORIE 
 

Vogels die zich voor een trektocht verzamelen en in een zwerm vliegen, houden in principe vrij nauwkeurig 
dezelfde afstand tot elkaar. Sommigen vliegen in een “vormeloze” wolk of in één lijn of “V” – vorm schuin 
achter elkaar. (ganzen en aalscholvers) Anderen vliegen als ze allemaal tegelijk van de grond opstijgen, in een 
vlak (spreeuwen) en vormen dan een zacht glooiend tapijt in de lucht. Als de wind meespeelt, worden de 
glooiingen soms plotseling plooien. Vanonder tegen een dergelijk vogeltapijt aankijkend, vormen zich soms 
opeens scherp afgetekende, donkere contouren in de wolk. Het lijkt of de vogels daar dichter op elkaar vliegen, 
maar feitelijk zit daar een plooi met meerdere lagen van het tapijt boven elkaar. Soms wordt het tapijt door de 
wind plotseling in stukken uit elkaar gescheurd, waarbij sommige vogels opeens het verband kwijtraken en 
zoekend wegvliegen. Zo verandert niet alleen voortdurend de vorm van dit vliegende tapijt, maar zo geeft het 
ook een indruk van discontinuïteit in gedrag van een organisatie. Thom werd door een soortgelijk verschijnsel 
geïnspireerd: de scherp omlijnde, dansende figuren op de bodem van een zwembad, die ontstaan doordat 
zonnestralen gebroken worden in het golvende wateroppervlak. 
 

In zijn "morfogenese" stelde Thom de relatie vast tussen het uiterlijk waarneembare gedrag, dat wil zeggen de 
vormverandering van een object (de contouren in de zwerm vogels of de tekening op de zwembadbodem) en het 
samenstel van krachten, dat in de dynamiek binnen in het object werkzaam is. Ik zal dat hier demonstreren met een 
abstract voorbeeld. De dolle kubus is een vereenvoudigde variatie van de zogenaamde kubus van Nekker. (figuur 2.1) De 
vormverandering is hier van mentale aard.  

 
Getoond worden negen lijntjes of drie aaneengesloten ruiten in het platte vlak of een driedimensionale kubus 
van buitenaf gezien, met het middelste hoekpunt naar voren of een kubus van binnen gezien met de middelste 
hoekpunt naar achteren. Deze verschillende interpretaties van de figuur zijn alleen achtereenvolgens te zien, als 
de beschouwer voor elke nieuwe voorstelling steeds een mentale discontinuïteit doormaakt. Het is uitgesloten 
dat iemand het middelste hoekpunt van de kubus in het plaatje geleidelijk van voor naar achter kan zien 
bewegen. Net zomin kan iemand het platte vlak geleidelijk in drie dimensies zien overgaan.  
 

 
Het probleem van de complexe, niet integreerbare dynamiek (hier in het mentale proces) loste Thom op door te 
accepteren dat hij de dynamiek niet kon kennen, maar wel het resultaat. De vormverandering toont zich altijd in het 
uiterlijk waarneembare gedrag van het systeem. (hier het beperkte aantal voorstellingen dat figuur 2.1 voorstelt) Dat 
uiterlijk gedrag toont zich in de wereld in niet meer dan vier dimensies van ruimte en tijd en is daarin doorgaans 
betrekkelijk eenvoudig vast te stellen. Hij beschouwt vervolgens dat gedrag als een aantrekker.  
 
Alle mogelijke varianten van het gedrag worden voorgesteld door punten op één vlak: het gedragvlak. (met soms minder, 
soms meer dan de hier afgebeelde dimensies) Dat het een aantrekker is, betekent dat ook alle tijdelijke fluctuaties en 
afwijkingen van het gedrag uiteindelijk steeds weer op het gedragvlak “tot rust komen”. Dat is de zogenaamde 
structurele stabiliteit in het gedrag van het object. Een belangrijke vondst van Thom is, dat in de dimensies van het 
gedragvlak verschillende varianten van het gedrag voorgesteld kunnen worden. (hier: hol of bol zien) Bovendien krijgen 
de resultanten van alle krachten in de dynamiek, die een rol spelen, een plaats. (hier de normale kracht en de splijter) 
Zeeman maakt, om sommige interpretaties van het model te vereenvoudigen, ook wel gebruik van andere diagonaal 
staande resultanten van de krachten. Hij noemt die “conflicterende krachten”, of “conflicterende controleparameters.” 
(hier: “het beeld willen omvatten” en “het beeld willen binnendringen”) De resultanten verplaatsen het punt dat het 
gedrag voorstelt over het vlak. Een verplaatsing van het punt over de glooiing in het vlak betekent een continue en 
geleidelijke ontwikkeling in het gedrag. (hier, aangegeven met een stippellijn, een niet nader te volgen mentaal proces in 
het brein dat voert van “lijntjes zien” via “platte figuren” naar de plooirand) Bij deze voorstelling van zaken gaat het om 
de werking van krachten van een aantrekker. Daarom kan het gedragspunt, als het bij de rand van een plooi is 
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aangekomen, de plooi niet verder volgen. Het gedragspunt wordt door de werking van een van de krachten direct naar 
een ander deel van het gedragvlak getrokken. Er is dan sprake van een catastrofe, een discontinuïteit in het gedrag, een 
echte verandering. (hier: van bol zien naar hol zien) Voortaan zal ik het woord “ontwikkeling” associëren met geleidelijk 
en continu en het woord “verandering” met discontinu. Straks komen daarvan meer voorbeelden.  
 

Met het woord catastrofe verwijst Thom naar het oude Griekse drama, waarin het niet alleen een ramp 
aanduidde, maar ook het zicht op een nieuwe toekomst. 

 
Hij reduceerde nog verder. De volgende afgeleide noemt hij de “omslag”. (in de figuur is het de projectie van de 
plooirand op het controlevlak) Het is de verzameling van alle mogelijke momenten in het gedrag waarop er werkelijk iets 
(discontinu) verandert. De omslag toont de verzameling van alle catastrofes die het object kan doormaken.  
 
Thom kon het uiterlijk waarneembare gedrag van systemen niet meten om er aan te kunnen rekenen. Hij beeldde het 
gedrag af in kwalitatieve zin met dit soort modellen uit de topologie. (de wiskunde van de elastische vlakken) Met 
behulp van één of meer van die modellen kan men zich een voorstelling maken van de gedragsverandering van een 
willekeurig object. Ook vormverandering kan ermee worden voorgesteld, daar waar verschillende delen van het object 
zich aan verschillende kanten van catastrofes verschillend gaan gedragen en zich afzonderlijk verder ontwikkelen.  
 

Ook een vormverandering is aardig te illustreren met het voorbeeld van de dolle kubus. In een zaal met 
geïnteresseerde toeschouwers wordt de dolle kubus op een scherm geprojecteerd. Aanvankelijk zit daar een 
rustig afwachtend, homogeen gezelschap, waaraan gevraagd wordt wie de middelste punt van de kubus naar 
achteren ziet. Er steekt altijd wel een deel van de mensen zijn hand op, zeker als de presentator dat zelf 
voordoet. Dat zijn echter nooit alle aanwezigen tegelijk en er valt dus te constateren, dat de anderen die punt 
naar voren zien. Slechts door het bewust maken van dit verschil in waarneming en gedrag splitst het gezelschap 
zich blijkbaar in twee groepen. Misschien zijn het er drie, want sommigen zien misschien nog helemaal niet wat 
de bedoeling is. De toeschouwers worden erop attent gemaakt dat ze van de ene groep in de andere kunnen 
komen, mits ze zelf de noodzakelijke discontinuïteit in hun beeldvorming weten op te roepen. Dat de 
oorspronkelijk homogene groep gespleten blijft, kan nogmaals met handopsteken makkelijk worden vastgesteld. 
Dat de tweedeling een feit is, is ook te horen aan het rumoer dat optreedt, als er gevraagd wordt wie er van de 
twee groepen nu eigenlijk gelijk heeft. Blijkbaar is de zaal niet meer homogeen.  

 
Vervolgens kan men afleiden (figuur 2.2) welke twee resultanten van samenstellende krachten: “beeldvorming” en 
“betekenis geven door dimensies te onderscheiden” een rol moeten hebben gespeeld in de dynamiek.  

 
Zo tonen de scherp afgetekende contrasten in de wolk vogels niet, dat de vogels opeens ergens dichter bij elkaar 
zijn gaan vliegen, maar dat de wind hun tapijt heeft dubbelgevouwen. De homogeniteit van de zaal wordt 
verstoord door op een tegenstrijdigheid in de betekenis van de afbeelding te attenderen. 
 

2.2 DE ZEVEN ARCHETYPEN VAN DE CATASTROFETHEORIE 
 
In 1975 had Thom zeven archetypes van vorm- en gedragsveranderingen ontdekt en beschreven. In navolging van Thom 
bewees Zeeman dat er, verrassend genoeg, ook niet meer dan zeven verschillende archetypes van vormverandering in 
onze vierdimensionale wereld mogelijk zijn. Elke mogelijke vormverandering van een object kan volgens de theorie met 
een van die zeven modellen of met een combinatie daarvan worden afgebeeld. 
 
De relatie tussen aantrekker en dynamiek wees volgens Thom op een merkwaardig determinisme. 
  

In de late jaren zeventig maakte dat hem tot een met argwaan beschouwde buitenstaander in de wetenschap. Hij 
was zich terdege bewust van het stochastische (statistisch) gedrag van vele dynamische objecten in de natuur. 
Hij erkende, dat daarvan het gedrag niet was te determineren en dat alleen de kans op een bepaald gedrag was 
vast te stellen. Hij stelde op grond van de structurele stabiliteit als grondslag in zijn catastrofetheorie vast, dat 
achter elke structureel stabiele stochast een te determineren dynamiek schuilt. Het is die volgens hem te 
determineren dynamiek, die de vorm van de waargenomen kansverdeling bepaalt. Wetenschappers moesten 
volgens Thom niet ophouden bij het aanvaarden van stochastisch gedrag, maar zij moesten doorzoeken naar 
die achterliggende dynamiek.  

 
Deze redenering is van belang omdat daaruit blijkt, dat Thom waarschijnlijk niet wist dat er nog een andere vorm van 
complex gedrag zou worden ontdekt. Dat is het fractale of chaotische gedrag, dat bepaald wordt door een zogenaamde 
“vreemde” aantrekker (hoofdstuk 3) waarmee emergentie (spontane creatie) kan worden verklaard en waarvoor zijn 
redenering niet opgaat. 
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Hier volgen de zeven modellen voor archetypische vormveranderingen met hun benaming van Thom en Zeeman en een 
korte typering van de betreffende vormverandering. De Nederlandse titels zijn van mij. Ze duiden de functie aan die het 
model bij mogelijke toepassing in de organisatiekunde kan vervullen: 
 

1. de “fold” of verdwijning, een breuk waardoor het object ophoudt te bestaan 
2. de “cusp” of deling, een splijting waardoor het object tweeledig wordt 
3. de “swallowtail” of sanering, een object dat tweeledig kan zijn als bij de “cusp”, terwijl een derde deel instabiel 

wordt en verdwijnt 
4. de “butterfly” of compromis, het ontstaan van een tweeledigheid mèt een tussenoplossing 
5. de “hyperbolic umbilic”  
6. de “elliptic umbilic”  
7. de “parabolic umbilic”  

 
Hier volgt een beknopte interpretatie en toelichting op de relevantie van de catastrofemodellen: 
 
2.2.1 De “Fold” of “Verdwijning”. 
 
Het eenvoudigste catastrofemodel, de “Verdwijning”, is het enige catastrofemodel dat zich leent voor het afbeelden van 
dynamiek, gedragvlak en omslag in één figuur (figuur 2.4). De toepassing van dit eenvoudige model is bijna triviaal. Er 
kan bijvoorbeeld het gedrag van een elastiekje mee worden afgebeeld, waar steeds harder aan getrokken wordt tot het 
knapt. Een ander voorbeeld is een onderneming, die zich al dan niet handhaaft (structurele stabiliteit) door (in-)efficiënt 
produceren en het al dan niet maken van winst. In dit eenvoudige model kan de relatie tussen de dynamiek en de 
aantrekker duidelijk worden geïllustreerd. 

 
In een onderneming fluctueert de efficiency dagelijks. Ook de winst zal voortdurend fluctueren, maar gemiddeld 
over langere tijd komen beide op een bepaald gemiddelde uit in een bepaalde verhouding. De mate van 
efficiency zal bepalen of er voldoende winst wordt gemaakt om de onderneming te handhaven.  

 
Het gebogen vlak stelt alle mogelijke uitkomsten voor van de dynamiek met alle problemen en meevallers in de 
dagelijkse gang van zaken. Een gedeelte is “het hellende vlak” waarop de onderneming zich niet zal kunnen 
handhaven. Onder in de gootvormige glooiing loopt de aantrekker. Dat is het voor deze onderneming min of 
meer stabiele verband tussen efficiency en winstgevendheid, waarbij hij zich handhaaft. De goot is het 
zogenaamde bassin rond de aantrekker en stelt dus alle fluctuaties en afwijkingen voor, die het structureel 
stabiele gedrag feitelijk niet kunnen verstoren. Want steeds na elke fluctuatie of afwijking, voert de dynamiek in 
dit geval het gedrag van de onderneming naar de aantrekker onder in de goot terug.  
 
Neemt de efficiency toe, dan glijdt de onderneming al slingerend ook nog eens verder omlaag langs de bodem 
van de goot en neemt de winst ook steeds verder toe. Lukt dat niet en neemt de efficiency af, dan gaat de 
onderneming in omgekeerde richting omhoog in het model, op de omslag af. Efficiency is dus de “normale” 
resultante van alle krachten in de dynamiek waarmee de winstgevendheid wordt bepaald. 

 
Het model illustreert, dat vanwege fluctuaties de gevarenzone wel eens groter kan blijken te zijn dan theoretisch 
verondersteld wordt. Als de fluctuaties in de dynamiek groot zijn, verdwijnt de onderneming al over de gootrand (bassin) 
voor het theoretische omslagpunt in het gedragvlak (de aantrekker) is bereikt. Dat strookt met de ervaring, dat een bedrijf 
dat failliet dreigt te gaan soms, terwijl het af en toe nog winst maakt, al niet meer te redden is. Dan is het al over de rand. 
In andere gevallen weten ondernemingen die al lang failliet hadden moeten zijn, hun bestaan onbegrijpelijk lang te 
rekken. Die gaan nog net niet over de rand. Rond de omslag en over de gootrand komt de onderneming in een instabiele 
situatie. De onderneming verdwijnt, het is niet meer tegen te houden. Gaat het alleen om het afbeelden van die 
gevarenzone, dan kan in de afbeelding nog een dimensie worden weggelaten. Dan worden alleen de waarde van de 
controlevariabele “efficiency” en het omslagpunt afgebeeld op het controlevlak. Wat het model aardig illustreert is, dat 
ten gevolge van fluctuaties, juist rond een omslagpunt simpele oorzaak-en-gevolg redeneringen niet opgaan. De 
onmogelijkheid van lineaire causaliteit in complexe dynamiek komt aan het eind van § 6.1.4 om nog andere reden aan de 
orde.  
 
2.2.2 De “Cusp” of “Deling”. 
 
De “deling” is het meest toegepaste catastrofemodel, dat discontinuïteit in gedrag afbeeldt. Het toont dat er daarbij 
minstens twee krachten een rol spelen. De “normale” kracht trekt het objectgedrag langs de glooiing omhoog of omlaag. 
De “splijter” trekt het objectgedrag naar het gebied waar de discontinuïteit zich voor kan doen. Het vlak toont drie 
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gedragsmodaliteiten: vóór de oorsprong een verzameling geleidelijke ontwikkelingen en ná de oorsprong twee 
verzamelingen geleidelijke ontwikkelingen, die echter verder uit elkaar komen te liggen naar mate de splijter werkzaam 
is. Het feit dat het vlak een aantrekker voorstelt, betekent dat de “binnenkant” van de plooi onbereikbaar is. Gaat het 
objectgedrag beïnvloed door de twee krachten Normaal en Splijter over de plooirand, dan springt het gedrag plotseling 
discontinu naar het andere deel van de aantrekker. Die sprong is de catastrofe. Beide krachten kunnen afzonderlijk of 
samen de discontinuïteit veroorzaken. Van belang is nog in te zien, dat een catastrofe niet zomaar ongedaan gemaakt kan 
worden. Er is sprake van hysteresis, dat wil zeggen: men kan niet zomaar direct terug naar de vorige situatie. Het object 
moet onder invloed van de controleparameters een lange weg terug afleggen alvorens een catastrofe in tegengestelde 
richting kan plaatsvinden. 

 
2.2.3 De “Swallow’s tail” of “Sanering”. 
 
Er zijn drie krachten, die een rol spelen in het model van de sanering. Zij bepalen ook de vorm van het gedragvlak. Het 
object waarin deze dynamiek zich voordoet, kan zowel splijten en van gedrag veranderen, als geheel of deels instabiel 
worden en dan verdwijnen. Het gedragvlak is vierdimensionaal en de derde kracht bepaalt hoe groot, en voor welk deel 
van het object, de kans op stabiliteit of instabiliteit toeneemt. Noch een illustratief voorbeeld, noch enige toepassing in de 
organisatiekunde is mij uit de literatuur bekend. Het is wel voor te stellen, dat een organisatieverandering waarbij een 
deel van een organisatie verdwijnt (sterfhuisconstructie), met dit model afgebeeld moet kunnen worden. 
 
2.2.4 De “Butterfly” of het “Compromis” 
 
In het compromismodel spelen vier krachten een rol. Het gedragvlak lijkt op dat van de “deling.” Het vertoont evenwel 
al voor de oorsprong een kleine extra plooi, waarop de vorming van een gedragscompromis tussen de twee uiterste 
gedragsvarianten mogelijk is. Het compromis kent, naast de normale kracht en de splijter, daartoe twee extra krachten, 
de “groeier” en de “toedekker”, die het compromisvlak vormen en vergroten of juist toedekken. (figuur 2.5) De werking 
van het model wordt geïllustreerd aan de hand van een casus. 
 

Begin jaren tachtig getroostte het hoofd Arbeidsvoorwaarden van een grote vestiging van een oliemaatschappij in 
Nederland zich grote moeite. Hij probeerde de volgens hem onafwendbare komst van de vijfploegendienst voor de 
volcontinue bezetting van de fabriek in goede banen te leiden. Als probleem zag hij het afnemende inconveniënt 
van de onregelmatige werktijden. Het werken in de ploegendienst, dat nog extra beloond werd met een toeslag 
van vijfentwintig procent, zou steeds minder zwaar moeten gaan wegen. Hoe meer ploegen, hoe meer de 
ploegendienst op een dagdienst begon te lijken. Hij beargumenteerde dat de ploegentoeslag dus terug moest naar 
zestien procent. Dat leek redelijk. Bij een hoger percentage was hij bang dat medewerkers in de dagdienst extra 
eisen zouden gaan stellen en dat kon niet de bedoeling zijn van de invoering van een vijfploegendienst. 
 

Hij hield regelmatig overleg met hoofden arbeidsvoorwaarden van andere oliemaatschappijen. Alleen zijn 
grootste “conculega”, de grootste oliemaatschappij die ook marktleider was op arbeidsvoorwaardengebied, 
was tegen. Deze maatschappij weerstond zelfs een korte stakingsactie met een blokkade aan de poort. Er zou 
volgens deze maatschappij geen sprake kunnen zijn van een vijfploegendienst en dus ook niet van enig 
voorbereidend overleg daartoe met de bonden.  
Het hoofd arbeidsvoorwaarden kreeg van zijn superieuren te horen dat hij kalm aan moest doen: de tijd was er 
nog niet rijp voor. Hij meende zelf, in onderling CAO-overleg, alle overige maatschappijen al op dezelfde 
golflengte te hebben gekregen. Ze zouden te zijner tijd hun poot stijf houden om verlaging van de 
ploegentoeslag te bedingen in ruil voor de vijfploegendienst.  
Op een morgen was de man erg opgewonden. Witheet vertelde hij, dat de grote conculega zonder enig 
vooroverleg de dag tevoren bij de bonden overstag was gegaan: er zou door hen over vier jaar een 
vijfploegendienst worden ingevoerd, nota bene met behoud van de volledige ploegentoeslag. Hoe kon dat? Het 
gebeurde liet ons niet meer los. 

 
 

Om de discontinuïteit in de onderhandelingen te kunnen begrijpen, probeerden we samen achteraf een analyse te maken 
(figuur 2.6). Eerst met de “deling” en vervolgens met het “compromis”. Op de gedragsas kwamen de kosten van 
arbeidsvoorwaarden, op de bovenste plooi kwam de situatie met vijf ploegen en volledige handhaving van de toeslag. Op 
de onderste plooi kwam de situatie met korting op de toeslag. De normale variabele was het normale touwtrekken tussen 
werknemers en werkgevers. Hoe intenser dat plaatsvond, hoe hoger de arbeidskosten die dat met zich meebracht. Langs 
de splijter kwam de mate van het al dan niet in onderhandeling brengen van dit speciale issue.  
 
Duidelijk geïllustreerd werd voor ons de gereserveerdheid van de hogere bedrijfsleiding. In de figuur was te zien dat de 
eerste keer dat de kwestie in onderhandeling zou komen, meteen de splijter werd geactiveerd en daarmee zou de splijting 
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een feit zijn. Was dat de reden voor de weigering van de grote “conculega” om er zelfs maar over te praten? In een 
dergelijke situatie was de splijting ook niet meer eenvoudig terug te draaien, met of zonder ploegentoeslag. De nieuwe 
situatie was, zodra er met elkaar over gepraat werd opeens een haast onomkeerbaar feit!  
 
Om het verloren gaan van het compromis te kunnen begrijpen, moesten we de twee extra krachten, de “groeier” en de 
“toedekker”, bestuderen en invullen. De groeier doet de extra plooi in het gedragvlak ontstaan al voordat de splijting een 
feit is. De groeier creëert vooraf de mogelijkheid van het compromis. In ons voorbeeld de tijd en inspanning, die partijen 
investeren in het uitwisselen van voorstellen en standpunten, waardoor een splijting wordt uitgesteld en een compromis 
mogelijk wordt. Tot zover leek het of met alle variabelen rekening was gehouden, maar hoe zat het met de toedekker? 
Dat was een kracht, die bij toename de twee grote plooien over elkaar deed draaien, waardoor het compromisvlak door 
de grote plooi afgedekt werd. Als de toedekker afnam, werd het compromis juist ontsloten. Bovendien zou de toedekker, 
als hij sterker werd, niet alleen de toegang tot het compromis afsluiten, maar ook het hele gedragvlak langs de gedragsas 
omhoog brengen. Dat had in ons voorbeeld tot gevolg: duurdere arbeidsvoorwaarden. Deze kracht was blijkbaar over het 
hoofd gezien. 
Toen we zover waren gekomen, kreeg het hoofd Arbeidsvoorwaarden een “aha-erlebnis”: de aard van de toedekker was 
hem opeens kristalhelder.  
 

Hij vertelde, dat er in de daaropvolgende jaren een enorm tekort aan arbeidskrachten voor de volcontinu zou 
ontstaan. Dat had hij over het hoofd gezien. In die tijd hadden de grote oliemaatschappijen vanwege de 
aardgaswinning miljarden aan investeringen binnen Nederland in het vooruitzicht gesteld. Als die gerealiseerd 
werden, zochten ze daarvoor meer dan duizend man hooggeschoold bedieningspersoneel voor de volcontinu. 
Inmiddels was wel duidelijk dat die er niet waren! De grote conculega had de kracht van deze toedekker niet 
over het hoofd gezien, maar tactisch geaccepteerd en uitgespeeld. Met dit arbeidsvoorwaardenbeleid 
probeerden zij nu enkele jaren vóór te komen op de andere oliemaatschappijen in de race om de nieuwe 
werknemers.  

 
 

Natuurlijk, de toepassing van het compromis was een redenering achteraf. Toch lijkt het zinnig om conflictueuze 
onderhandelingen, die moeten uitkomen op een compromis, vooraf te onderzoeken op het gedrag van de groeier en de 
toedekker. 
 
2.2.5 De hogere catastrofemodellen: de drie “Umbilics”  
 
De volgende drie modellen, de “umbilics”, zijn vrij ingewikkeld. Ze bevatten niet één, maar twee gedragsdimensies. 
Zelfs Thom had moeite om de toepassingen goed te duiden. (Zeeman, 1976) Hij verklaarde er het ontstaan van haren en 
hoorns bij dieren mee; die konden uit- of afvallen. Daarbij toonde het meest complexe model, tenminste als deze 
interpretatie correct is, het ontstaan van een nieuwe entiteit. Uit de literatuur zijn mij geen toepassingen in de 
organisatiekunde van deze drie modellen bekend. Ze zouden wellicht van pas kunnen komen bij het analyseren van het 
krachtenspel in zelfordenende systemen.  
Het lijkt erop dat de eenvoudigste van deze umbilics bijvoorbeeld het uit een bedrijf ontstaan van een ononderbroken 
stroom producten of diensten kan weergeven. Die producten gaan niet een onafhankelijk “leven” leiden, maar blijven 
voor regelmatig onderhoud aan de producent verbonden. (zoals auto”s, die steeds terug komen voor een beurt) In het 
tweede model wordt die stroom wellicht min of meer losgelaten of onderbroken. Bijvoorbeeld: leerlingen die het volgen 
van een bepaalde school als onderdeel van hun identiteit met zich mee dragen, maar er nooit meer naar teruggaan. Het 
derde model doet wellicht nieuwe onafhankelijke entiteiten ontstaan, gelijkwaardig aan de bron, zoals het afsplitsen van 
een nieuwe organisatie.  
 
2.3 EEN TOEPASSING VAN DE CATASTROFETHEORIE· 
 

In 1979 volgde ik met enkele organisatieadviseurs het SIOO 33. Tijdens die studie zochten wij een voorbeeld 
om de catastrofetheorie, die een van ons net ontdekt had, toe te passen. We vonden mooi oefenmateriaal: het 
instituut zelf. Medewerkers van het instituut verklaarden bang te zijn dat hun instituut zijn zelfstandigheid zou 
verliezen, als er een beroep op subsidie van de overheid gedaan zou worden.  
 
Dat was destijds een lastig discussiepunt. De geruchtmakende ervaringen van de toenmalige staatssecretaris 
Molkenboer van EZ om bedrijven te helpen met overheidssteun, hadden geresulteerd in debacles als RSV en 
OGEM. Dat suggereerde, dat overheidssubsidie voor noodlijdende ondernemingen meestal tevergeefs was en 
op den duur toch bijna altijd tot hun ondergang zou leiden. In de onderwijswereld was subsidie echter de 
gewoonste zaak van de wereld. Daar kon ons zelfstandige instituut dan ook moeilijk tegenop. Men vreesde 
echter, en waarschijnlijk terecht, dat subsidie met veel inmenging uit Den Haag gepaard zou gaan. 
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Topdocenten die nu nog hun medewerking verleenden zouden in een keurslijf van programma's en regelingen 
gedwongen worden. Daarop zouden ze afhaken, waarop de identiteit van het instituut ernstig zou worden 
bedreigd. Sommigen beweerden dat Molkenboer ook op goede ervaringen kon wijzen. Juist in een dergelijk 
ambigue en spannende situatie ontstaat er gemakkelijk een onzuivere discussie. Er moest, vonden wij, ten 
minste een goed gefundeerd inzicht aan de discussie ten grondslag liggen. Daaraan dachten wij een bijdrage te 
kunnen leveren.  
 
We namen als uitgangspunt de veronderstelde omslag van zelfstandig naar afhankelijk en kozen het tweede 
model van Thom, “de deling”, als afbeelding - en analysehulpmiddel. Na de bestudering van het model 
begonnen we de elementen “in klad” in te vullen. De bedoeling was om via een “trial and error” proces de 
invulling net zo lang te herzien en te verbeteren tot het ingevulde model één consistent geheel werd. Daarin 
konden met de krachten trajecten worden gesimuleerd, die geleidelijk of discontinu van de ene naar de andere 
gedragsmodaliteit voerden. (zie figuur 2.7 voor een tot twee stadia teruggebracht beeld van deze methode.) De 
tweede en derde gedragsmodaliteit van de plooi hadden we al van tevoren geïdentificeerd als zelfstandig en 
afhankelijk. De “normale” controleparameter werd gedefinieerd van volledig gesubsidieerd tot volledig 
onafhankelijk. Ook de gedragsas kreeg aanvankelijk ongeveer dezelfde definitie, met als uitersten: 
gesubsidieerd en zelfstandig. De splijter zagen we aanvankelijk als “maatschappelijk belang.” Het was de 
kracht die de gevreesde problemen kon oproepen. (figuur 2.7a: 1e poging)  
 
Vrij spoedig kwam tijdens deze analyse de eerste ontdekking. De eerste gedragsmode die afgebeeld wordt vóór 
de oorsprong van de plooi, hadden we tot dat moment verwaarloosd, maar hij moest bestaan. Het bleek een 
modaliteit, waarin organisaties zowel zelfstandig waren als gesubsidieerd werden zonder dat ze bang waren 
voor het plotselinge verlies van hun zelfstandigheid, noch angst hadden voor te grote rivaliteit. In deze eerste 
gedragsmode herkenden we nu opeens verenigingen en amateurgezelschappen zoals sportverenigingen, 
toneelgezelschappen en amateurorkesten die (zeker in die tijd) vaak subsidie kregen zonder zich daarbij 
bedreigd te voelen.  
 
Deze ontdekking leidde direct tot een herdefinitie van de splijter in “professionaliteit”. De gedragsdimensie 
“van gesubsidieerd tot zelfstandig” werd nu geherdefinieerd als “van verlies compenseren met subsidie tot 
winst maken.” Vervolgens ontdekten we dat boven op de plooi een positie werd afgebeeld waarin de organisatie 
wordt gesubsidieerd, maar niet het gedrag en de cultuur van een winstgevende organisatie verliest. (figuur: 2.7 
b: 2e poging). De conclusie was dat er geen gevaar bestond voor afhankelijkheid van de overheid, als men 
maar de cultuur van een profitorganisatie wist te handhaven. De gevreesde afhankelijkheid van de overheid zou 
pas ontstaan als de subsidie structureel voor verliescompensatie werd gebruikt. Subsidie moest als een altijd 
welkome, extra inkomstenbron worden beschouwd, zoals dat ook bij amateurgezelschappen het geval is. Het is 
hoogstens een tijdelijke overbrugging van een moeilijke periode en zeker niet noodzakelijk voor het 
voortbestaan op langere termijn. De onderneming moest, ook al vroeg ze subsidie aan, de instelling behouden 
om winst te willen maken.  
 
We herkenden nu het verschil tussen mislukte en succesvolle “Molkenboer-bedrijven”. Vaak hadden we gezien 
dat ondernemers het bijltje er bij neergooiden. Dat was dan omdat hun bedrijf in een noodlijdende situatie 
gedwongen werd zich steeds meer op de hulp uit Den Haag te oriënteren. Er kwamen dan nieuwe medewerkers 
in de top van het bedrijf. Vaak werden ze onder druk van de overheid of de vakbeweging met een specifiek 
mandaat benoemd. Ze leken vooral aangesteld om het spel met de ambtenaren rond de subsidiepotten te spelen 
en wèg was de profitcultuur.  
 
Men realiseerde zich in die tijd onvoldoende het hysteresis-effect. Daardoor is de weg terug naar een op winst 
ingestelde ondernemingscultuur zeer veel langer en moeilijker begaanbaar dan het getalsmatig op “break-
even” uitkomen zou doen vermoeden. Hoe moest zich tussen de semi-ambtenaren in een dergelijke, ooit 
gesubsidieerde, bedrijfsorganisatie weer een ondernemer ontpoppen? Later bij verzelfstandigingen en 
privatiseringen in de jaren tachtig en negentig bleek nog eens hoe lang die weg terug is en hoe vaak dat van 
tevoren niet werd begrepen.  
 
Onze conclusie was dat de overheid profitorganisaties best kon subsidiëren, als ze er maar voor zorgde dat de 
profitcultuur en het ondernemerschap intact bleven. Voorwaar voor ambtenaren geen simpele opgave!  
 

Wie deze toepassing oppervlakkig vond en de exactheid betwijfelde, had misschien gelijk. Kenmerkend voor een 
reductionistische analyse is echter dat men moet stoppen en niet verder moet zoeken, zodra het gewenste inzicht is 
bereikt! Wij waren op dat moment met dit inzicht tevreden en presenteerden het aan het bestuur van het 
opleidingsinstituut.  
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De ontvangst was koel. Het resultaat leek te simpel. Er was in de presentatie aan het bestuur niets terug te beleven van de 
diepgaande discussies die we in de werkgroep hadden gevoerd. Er deed zich in de behandeling van ons advies een effect 
voor dat Bavales (Watzlawick 1976) eerder signaleerde. Dat zou ik nog vaker tegenkomen bij het presenteren van 
conclusies uit nieuwe inzichten in complexe dynamiek.  

 
Bavalas liet twee waarnemers discussiëren over de vraag wie het meeste geleerd had van een voorafgaand 
experiment. In dat experiment kregen de waarnemers 100 dia's van zieke en gezonde cellen te zien, waarop ze 
door middel van de druk op een knop konden aangeven welke cellen gezond en welke ziek waren. Daarop 
kregen ze onafhankelijk van elkaar op elke druk op de knop feedback door een rood (fout!) of groen (goed!) 
lampje, zodat ze gaandeweg konden leren hoe een gezonde cel en hoe een zieke eruitzag. Althans zo was het 
hun verteld, maar een van de twee waarnemers kreeg zonder het te weten willekeurige feedback en kon dus 
niets leren. In de discussie na het bezichtigen van de dia’s over de vraag wie er nu het meest geleerd had, won 
deze tweede het echter altijd van de eerste. De eerste had een betrekkelijk eenvoudige theorie ontwikkeld. 
Gezond was glad en ziek was verschrompeld, of iets dergelijks. De tweede had dat ook wel gezien, maar had in 
zijn theorie veel meer uitzonderingen en bijzondere gevallen verdisconteerd. Kortom, de tweede had altijd een 
veel ingewikkelder verhaal en zou er daarom wel meer van begrepen hebben.  
 

De frustratie van het niet (h)erkend krijgen van wat voor mij evidenties leken, zou ertoe leiden dat ik dergelijke 
presentaties voortaan anders ging arrangeren. Mede op basis van het hierna te behandelen inzicht in zelfordening kwam 
ik tot het volgende stramien. Eerst wordt het probleem geschetst en de toehoorders gevraagd uitspraken te doen, 
bijvoorbeeld over oplossingsrichtingen die zij zelf menen te zien. Die uitspraken worden eerst vastgelegd en bewaard tot 
later. Daarna volgt de presentatie van inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd, met de conclusies die nu vergeleken 
kunnen worden met de eerdere uitspraken. Hierna is duidelijk welke inzichten nieuw zijn en tot welke conclusies dat 
leidt. Het is nog maar de vraag of men zich laat overtuigen door deze presentatiemethode. In hoofdstuk 4, wordt met “de 
doorbreker” een veel trefzekerder benadering geschetst om een boodschap over te krijgen.  
 
2.4 MERKWAARDIGHEDEN VAN DE CATASTROFETHEORIE: 
 
De structuur van de eenvoudige catastrofemodellen kan men zich als wiskundige leek nog net voorstellen, maar bij de 
hogere modellen lukt dat niet meer; die zijn te ingewikkeld en dan worden een juiste toepassing en interpretatie op de 
wijze die hier gepresenteerd is wel erg lastig. Ik heb destijds wel geprobeerd om de vierdimensionale vlakken op de 
computer te programmeren en als film af te beelden. Dat is maar matig gelukt De computers waren toen met basic als 
programmeertaal niet snel genoeg. De cusp en de butterfly als dubbelgebogen vlak afbeelden lukte wel. Daarop kon het 
verloop van trajecten worden gesimuleerd. Dat leverde nog wel wat extra inzicht op, zoals de grote gevoeligheid voor 
fluctuaties in een traject langs de splijter door de oorsprong, vlak voor de bifurcatie. (splijting) De uitkomsten van het 
computerprogramma sprongen op die plek hectisch heen en weer. Dat bevestigde het vermoeden dat er overeenstemming 
moet zijn tussen deze bifurcatie (oorsprong van de plooi) van Thom en die waarbij Prigogine het over grote fluctuaties 
heeft. Ook het belang van fluctuaties op trajecten aan de plooirand, waar ze vroegtijdige catastrofes kunnen veroorzaken, 
werd duidelijk. Het werd ook duidelijk waarom Thom meende een doorslaggevende doorbraak te hebben bereikt in het 
derde domein van Poincarré, dat van de niet-integreerbare systemen. Met zijn zeven modellen en de reductie van de 
dynamiek naar de kwalitatieve afbeelding van de eerste - en tweede afgeleide, kreeg men niet de dynamiek zelf te 
pakken, maar wel het uiterlijk waarneembare gedrag en de controle op het gedrag, alsmede de vormverandering.  
 
Zeeman (1976) leverde nog een belangrijke aanvulling op de theorie die oorspronkelijk gericht was op het verklaren van 
het ontstaan van nieuwe vormen. (bijvoorbeeld van embryo’s) Als er zich een catastrofe voordeed in de groei van een 
weefsel, ziet dat er uit als een scheuring of deling in twee helften. De deling begint dan vaak op een betrekkelijk 
willekeurige plaats en zet zich daarna voort langs een bepaald traject. De voortzetting van dat traject noemde hij de 
primaire golf. Daarna volgde nog een secondaire golf met vaak allerlei kleine bijstellingen, alvorens de nieuwe 
structureel stabiele vorm was bereikt. Ik herken in veranderende organisaties de primaire golf als het spreiden van een 
nieuwe orde door de betreffende structuur. (bijvoorbeeld het accepteren van een nieuwe afdeling met een eigen proces) 
De secondaire golf bestaat uit de talrijke efficiency verbeteringen die daarop nog zullen volgen. Beide zie ik niet als 
veranderingen, maar als ontwikkelingen, een onderscheid dat nog uitvoerig aan de orde zal komen. 
   
In de representerende wetenschappen is de catastrofetheorie van Thom aanvaard en geïncorporeerd. Ze werd echter ook 
bijna vergeten, omdat men met computersimulaties nu veel gemakkelijker allerlei varianten van complexe dynamiek kan 
afbeelden en onderzoeken. In het geïnterpreteerde domein zijn er wel wat modieuze toepassingen uit de jaren zeventig en 
tachtig bekend, maar daarna speelt ook daar de catastrofetheorie nauwelijks nog een rol, wellicht vooral vanwege het 
zeer specifieke en ongebruikelijke wiskundige karakter. Toch is dat jammer, want de theorie biedt niet alleen een aantal 
basisinzichten en een belangrijk deel van de terminologie voor complexe dynamiek. Zoals ik hierboven heb geprobeerd 
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aan te tonen, biedt deze theorie voor iedereen die logisch denkt een vrij makkelijk toegankelijk, analytisch kader. 
Daarmee kan bijvoorbeeld een onderhandelingsstrategie of een dreigende discontinuïteit in de ontwikkeling van een 
mens of organisatie worden onderzocht.  
 

Onbekendheid met het verschil tussen de mislukte en succesvolle “Molkenboer-bedrijven” heeft de overheid 
destijds het kind met het badwater doen weggooien. Overheidssteun voor noodlijdende bedrijven mocht niet 
meer. Met een eenvoudige analyse hadden we laten zien dat het wel kon en zinvol was, als maar niet het vrije 
ondernemerschap er mee werd uitgehold. Het lijkt op grond van dezelfde analyse best mogelijk daar criteria 
voor te stellen. Later hebben we de theorie ook toegepast om bijvoorbeeld omslagen in milieuvervuiling of in 
het gebruik van duurzame energie te analyseren. De uitkomsten waren uiteraard kwalitatief. Het moment van 
de omslag was nooit te bepalen, maar wel dat ze bij het vigerende beleid er nooit zou komen! Dat zijn geen 
welgevallige constateringen zolang politici en bestuurders ten onrechte nog denken “dat alle kleine beetjes wel 
zullen helpen”. Daarmee verdween de catastrofetheorie helaas ook grotendeels uit mijn adviespraktijk. 

 
Van belang is gebleven het onderscheid dat kan worden gemaakt tussen geleidelijk en voorspelbaar verlopende 
ontwikkelingen en onvoorspelbare en discontinu verlopende veranderingen.  
 

Men kan bijvoorbeeld wel zien dat de bewolking de komende uren steeds meer toeneemt, maar men kan niet 
weten of en wanneer het zal gaan regenen. 

 
Deze theorie geeft weinig of geen inzicht in het ontstaan van orde en de rol van chaos en fluctuaties. Prigogine verwijst 
in zijn boeken een aantal keren naar de catastrofetheorie van Thom, maar benadrukt dat er in zijn dissipatieve structuren 
veel meer aan de hand is. (Prigogine e.a., 1977)  



 31

HOOFDSTUK 3. DE CHAOSTHEORIE 
 
De chaostheorie werd bij toeval ontdekt door de meteoroloog Lorenz. (1963.) Metafoor gebruik van chaos heeft daarna 
in de organisatiekunde heel wat losgemaakt, maar niet veel meer inzicht opgeleverd dan met het transformatie denken in 
de jaren zeventig al bekend was. Dat men bij een logistisch proces (“groeiende groei”) moet oppassen om niet te ver te 
gaan, was bij deskundigen in logistiek allang bekend. De theorie attendeert vooral op een aantal specifieke 
gedragspatronen in complexe dynamiek, die zich in organisaties kunnen voordoen. Bijvoorbeeld zowel 
onvoorspelbaarheid naast voorspelbaarheid binnen een zekere voorspellingshorizon en specifieke fluctuaties in het 
voorspelbare gedrag voorafgaand aan optreden van het onvoorspelbare gedrag. Merkwaardig is nog, dat dezelfde soort 
algoritmen fractals opleveren, die wellicht model kunnen staan voor de structuur van halfdoorlatende grensvlakken. De 
fractale grens die in de (levende) natuur veel voorkomt zou ook voor het afgrenzen in en om organisaties een handig 
model kunnen zijn. 
 
3.1 EEN INTERPRETATIE VAN DE CHAOSTHEORIE 
 
In de beginjaren zestig gebruikte de meteoroloog Lorenz computersimulaties voor het testen van een weermodel met vele 
variabelen als temperatuur, luchtdruk, vochtigheid en dergelijke. Hij had het complexe model verdeeld in zeven 
differentiaalvergelijkingen, die elk de dynamische relatie tussen twee variabelen in het weersysteem beschreven. 
Achtereenvolgens rekende de computer voor een bepaalde situatie alle vergelijkingen uit door substitutie van de 
uitkomsten van de ene formule in de andere. Zodra de rekenriedel gereed was, werden de startparameters een klein beetje 
opgehoogd en werd een volgende situatie uitgerekend. Door zo toestand na toestand uit te rekenen, benaderde hij het 
gedrag van dit complexe weermodel. Hij veronderstelde dat het weer op een of andere wijze structureel stabiel moest 
zijn. Hij hoopte die stabiliteit ook te vinden in zijn model. Als hij zoiets vond, was het model wellicht te gebruiken voor 
weersvoorspellingen. Om eventuele stabiliteit te kunnen zien, liet hij alle uitkomsten van de parameters in 
opeenvolgende toestanden printen in lange doorlopende grafieken, naast elkaar, op een kettingformulier. Computers 
waren in die tijd nog niet zo snel, dus toen het eenmaal draaide, ging hij rustig een kopje koffie drinken. Toen hij 
terugkwam, bleek het printpapier al enige tijd op. Hij wilde de reeks berekeningen, waarin nog geen stabiliteit viel waar 
te nemen, nog enige tijd vervolgen. Daartoe bracht hij de computer op gang met nieuw papier en met de uitkomsten, die 
hij enkele centimeters voor het einde van het vorige stuk papier had opgemeten. Hij veronderstelde immers dat het 
stochastische gedrag van het model ook structurele stabiliteit zou tonen. Het effect van afrondingsfouten in de invoer zou 
daarom na berekening van enkele toestanden vanzelf verdwijnen. Op den duur zouden de uitkomsten geen verschil 
vertonen met de verdwenen uitkomsten van de oorspronkelijke run. Tot zijn verbazing gingen de uitkomsten van de 
vorige en de nieuwe run echter steeds meer van elkaar afwijken.  
Wetenschappers vertrouwden in die tijd vrij algemeen op structurele stabiliteit in een dergelijk model. Thom 
bijvoorbeeld, had er zijn morfogenese op gegrondvest. (Thom, 1975) De twee reeksen uitkomsten van dit model kregen 
echter na enige iteraties steeds verder uiteenlopende waarden. Bij toeval ontdekte Lorenz (1963) een nieuw wiskundig 
fenomeen: dat van de “strange attractors”, vreemde aantrekkers, die fractals of chaos voortbrengen. Na enig onderzoek 
kon hij hetzelfde verschijnsel aantonen in een veel simpeler model met drie vergelijkingen, later bekend als de “Lorenz 
Attractor” (Cvitanivic, 1984). (zie ook het drie hemellichamen probleem §1.1.5) 
 
In de jaren zeventig, toen de programmeerbare zakrekenmachines en de eerste spelcomputers wijdverbreid raakten, wilde 
iedereen die maar een beetje kon programmeren fractals en chaos zien. (Lauwerier, 1987) Het was een verrassend 
eenvoudig en voor abstracte denkers nogal spectaculair fenomeen. Eén en hetzelfde uiterst simpele model leverde bij 
geringe verandering van een parameter de ene keer regelmatige en voorspelbare uitkomsten. Bij andere 
parameterwaarden kwamen er, bijvoorbeeld, volkomen onverwachte verzamelingen van los van elkaar staande 
uitkomsten. (fractals) Of er kwamen totaal onsamenhangende uitkomsten. (chaos) Men kon zich verbazen over het feit 
dat het niet eerder was ontdekt. Fractals en chaos werden in die jaren een hype. Juist het zelf programmeren en zelf 
onderzoeken van het gedrag van het chaosmodel heeft mij veel inzicht opgeleverd in wat wordt aangeduid als niet-
lineaire dynamiek en gedetermineerde chaos. Men spreekt van gedetermineerde chaos omdat de modellen vaak erg 
simpel zijn en zelf geen enkele onzekerheid bevatten. Deze gedetermineerde chaos heeft ook specifieke kenmerken. Het 
is, volgens mij, bijvoorbeeld onjuist om dit als metafoor te gebruiken voor alles wat in het gedrag van mensen en 
organisaties onzeker, verward en onvoorspelbaar is. Zoals de Chaorden doen. (§ 1.2.5) 
 
3.1.1 Een aardig model voor groei 
 
Een chaosmodel is een algoritme, een voortdurend herhaalde berekening, waarvan de uitkomst steeds opnieuw als input 
voor een volgende berekening wordt gebruikt. De reeks berekeningen is met een computer eenvoudig uit te voeren. De 
uitkomst stelt bijvoorbeeld het resultaat voor van een proces gedurende een tijdsperiode. Die uitkomst dient dan 
vervolgens als uitgangspunt voor een volgende periode. Dat is een voorstelling van zaken, die in organisaties veel voor 
komt. Maand- en jaarcijfers, waarop vaak verbeteringsacties in organisaties worden gebaseerd, dienen als uitdaging om 



 32

ze in een volgende periode te overtreffen. Het chaosmodel toont wat daar de gevolgen van kunnen zijn: grote fluctuaties 
en onvoorspelbare uitkomsten. Het model heeft een parameter, die ik “groeieffectiviteit” noem. Als die groeieffectiviteit 
gering èn constant is toont het model in opeenvolgende perioden exponentiele groei van de uitkomsten. Wordt de 
groeieffectiviteit groter dan volgen natuurlijke groeicurves of S- curves met een exponentiele aanloop gevolgd door 
afvlakking of verzadiging. Als de groeieffectiviteit constant blijft maar groter is dan in een andere situatie, dan komt de 
afvlakking of verzadiging ook hoger uit. De uiteindelijk uitkomsten zijn constant en vormen als zodanig aantrekkers 
waar de groei bij een bepaalde groeieffectiviteit op vast loopt.  
 
Het is echter ook mogelijk dat de groei-effectiviteit tijdens het groeien zelf ook toeneemt. Groeiende groei dus. Het 
traject dat dán wordt afgelegd is ook een aantrekker. Het is geen S-curve, maar een zogenaamde logistische curve, die 
aanvankelijk zeer veel sneller stijgt dan een S-curve en vervolgens elke volgende periode een “afnemende 
meeropbrengst” toont. (figuur 3.1) Ook dat is een fenomeen dat in de economie en in de organisatiekunde bekend is. Het 
chaosmodel is tot zover dus een aardig model voor “groeiende groei”, waarmee ervaring met versnelde groei goed kan 
worden afgebeeld.  
 
Zodra de groeieffectiviteit echter een bepaalde waarde overstijgt (bijlage: J) levert het algoritme achtereenvolgens twee 
verschillende uitkomsten op, die bij verdere toename van de groeieffectiviteit steeds verder uit elkaar komen te liggen. 
Vervolgens worden het vier, acht en zestien uitkomsten, die in een cyclus op elkaar volgen. Deze fluctuaties worden 
periodedubbelingen genoemd. Bij verder toenemen van de groeieffectiviteit volgen op de periodedubbelingen opeens 
ogenschijnlijk volkomen willekeurige uitkomsten, die worden aangeduid met chaos. In de chaos zijn er bij bepaalde 
waarden van de groeieffectiviteit nog min of meer voorspelbare uitkomsten, de zogenaamde windows waarin fractals 
ontstaan.  
 
3.2 HET HERKENNEN VAN CHAOS 
 
Het chaosmodel maakt duidelijk, dat daar waar men een leerproces of een verbeteringsproces beheerst en doorgaat met 
verbeteren van de productiviteit, onvermijdelijk chaos volgt. Merkwaardig is dat juist in de jaren zestig en zeventig in het 
bedrijfsleven de vaardigheid in efficiencyverbetering aanvankelijk sterk toenam en vervolgens overal in het Westen 
stagneerde.  
 
Het adviesbureau waar ik werkte, voerde in het begin van die periode in de Verenigde Staten een daar nog onbekend 
adviesproduct in, dat “versnelde scholing” werd genoemd. Daarmee werd het opstarten van nieuwe fabrieken 
aanmerkelijk versneld.  
 

De folder uit die tijd toonde de voordelen van de logistische curve (target in figuur 3.2) boven de meer 
natuurlijke, maar minder effectieve “natuurlijke” leercurve met het bekende “s-curve” verloop. (previous 
results in figuur 3.2) Nieuwe bedrijven werden opgestart met mensen die “van toeten noch blazen wisten”. Dat 
had als voordeel dat ze niets hoefden af te leren. Aan hen werd geleerd hoe ze uit de bestaande 
werkmaatschappijen (eventueel bij de concurrent) de essentie van de best mogelijke aanpak van de 
bedrijfsprocessen konden opsporen. Met behulp van scholingsanalysetechnieken leerden ze de kunst afkijken en 
die werd in een scholingshandboek met denkschema's, instructies en oefeningen vastgelegd. Deze essentie van 
“the best practices” werd vervolgens met behulp van scholingstechnieken door de nieuwe medewerkers 
geïmplementeerd en vervolgens werd die basisessentie verder uitgebuit met training on the job. Dat moest dan 
leiden tot een sneller en beter resultaat. (“actual results” in figuur 3.2)  

 
Bij een start-up met de versnelde scholingsaanpak was er sprake van groeiende groei en dat liep volgens de adviseurs 
werkelijk gesmeerd. 

 
In de jaren negentig hield ik veel presentaties op congressen en seminars voor managers en adviseurs over “de 
chaostheorie.” Het is me meer dan eens overkomen, dat een oud-collega vanuit de zaal naar me toekwam en in 
vertrouwen vertelde wat hem ná zo'n vliegende start was overkomen. 

 
Een van hen vertelde, dat hij een jaar na de start-up van de nieuwe asbestcementbuizenfabriek van John 
Mansville, die hij met deze versnelde scholingstechniek had helpen opstarten, toevallig langs het terrein reed. 
Het was nog maar een klein fabriekje met een enorm terrein eromheen, gekocht op de toekomstige groei. Over 
het enorme terrein lagen, meters hoog opgestapeld, buizen in alle maten. Daar hoefde je geen 
organisatieadviseur voor te zijn om te zien, dat er iets gloeiend mis was. Schoorvoetend ging hij bij de 
productiebaas naar binnen. Er heerste een bedrukte stemming. “Verkoop had er niets van begrepen”. De 
fabriek was fabelachtig goed opgestart, maar Verkoop had er niet in geloofd en was nu een jaar te laat met 
marktbewerking en het aantrekken van verkopers! Vervolgens ging hij naar Verkoop en daar kreeg hij een heel 
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ander verhaal te horen. “Er is nooit opdracht gegeven voor het maken van al die pijpen” en: “Bij productie 
hadden ze de machines maar laten draaien met de verkeerde producten”. Bij doorvragen kwamen er steeds 
andere verklaringen, zo zou het wellicht gelegen kunnen hebben aan “het asbestbesluit”, maar dat werd niet in 
het jaar na de opening uitgevaardigd, dat kwam pas later. Dan waren er plannen gemaakt die niet uitkwamen. 
Er werden foute beslissingen genomen die niet op tijd werden teruggedraaid. Kortom, mijn oud-collega kwam 
er nooit achter wat er nu precies was misgegaan. “Chaos” dus?  
 
Een andere oud-collega had een soortgelijk verhaal over het opstarten van een glasfabriek in Schotland. Daar 
werden ampullen gemaakt voor “Owens Illinois.” Een halfjaar na de succesvolle start-up moest men tot zijn 
enkels door de glasscherven waden, als men de fabriek in wilde. Iedereen gaf elkaar de schuld. De start-up van 
de fabriek met de machines en de opleiding van operators, daar was iedereen het bij de opdrachtgever over 
eens, daar had het niet aan gelegen. Wel aan de productspecificaties, de grondstoffenspecificaties, de 
klantenorders, de voorraadorders, de afkeur. Pas naderhand waren die allemaal één grote “chaos” geworden. 
Dat was ook geen goede adviseur, zei weer een andere collega achteraf om toch een verklaring te kunnen 
geven.  

 
Beide hier geciteerde collegae herkenden de dynamiek van het chaosmodel in de groeiende groei tijdens een start - up. 
Aanvankelijk steeg de productiviteit na zo'n start zeer snel, pas na verloop van tijd trad de bekende “afnemende 
meeropbrengst” op. Het chaosmodel toonde echter iets nieuws, wat niemand tot dan toe had begrepen. Binnen enkele 
weken of maanden na de succesvolle start liep de zaak vast. De zuiver logische consequentie van het steeds maar 
doorgaan met verbeteren in een logistisch proces. Juist als dat verbeteren heel voorspoedig verliep en maar doorging, 
leidde dat tot uiteenvallen van de groei in chaos. Het chaosmodel gaf dat op niet mis te verstane wijze weer.  
 
3.3 NADERE PRECISERING VAN HET CHAOSMODEL 
 
Om het model te gebruiken, om te begrijpen wat er met groeiende groei en chaos aan de hand kan zijn, is het van belang 
om het model te bestuderen. In de literatuur is er vaak sprake van de grote afhankelijkheid van begincondities, ook wel 
“kleine oorzaken hebben grote gevolgen” of het “vlindereffect” genoemd.  
 

De term “vlindereffect” heeft zijn oorsprong in een grapje dat de meteoroloog Lorenz ooit gemaakt zou hebben, 
iets wat hijzelf ontkent. Hij zou op grond van de chaotische samenhang in de uitkomsten van zijn weermodel 
gezegd hebben: “Het lijkt wel of het klapwieken van een vlinder in het Amazone-gebied een maand later een 
onweersstorm in New York kan ontketenen”. Lorenz wist wel beter, want het geklapwiek van een vlinder is al 
binnen geringe afstand volledig gedempt door de stabiliserende structuur (stroperigheid) van de lucht. Anders 
zou het met al die vlinders op aarde nooit ergens windstil kunnen zijn! 
Dat vlindereffect is vaak verkeerd begrepen. Het model is heel wat minder chaotisch dan wel wordt gedacht. In 
het chaotische domein springen de opeenvolgende uitkomsten van het algoritme (en dus van het object waar het 
model voor staat) op het eerste gezicht volkomen willekeurig heen en weer. De indruk wordt gewekt dat er geen 
enkel verband is tussen de opeenvolgende uitkomsten. Als dat zo zou zijn, had het ook geen enkele zin om 
opeenvolgende uitkomsten te analyseren om het vervolg of de aard van enige dynamiek te voorspellen. Dat zou 
de doodsteek zijn voor weerkundigen of beursanalisten. De dynamiek blijkt zich dan ook anders te gedragen 
dan vaak verondersteld wordt. De reeks uitkomsten, die in het model volgt uit een bepaalde waarde voor xn  kan 
nog zo springerig zijn. Een volgende reeks die begint met een kleine afwijking van xn springt aanvankelijk op 
precies dezelfde wijze! Pas na een min of meer lange reeks van uitkomsten (de voorspellingshorizon) worden de 
verschillen tussen de eerste reeks en de tweede reeks steeds groter. Dat was juist wat Lorenz opviel. 

 
Toen Lorenz zijn computer weer opstartte, leek het met de afrondingsfouten eerst wel goed te gaan, pas later gingen de 
uitkomsten van de tweede reeks steeds meer afwijken van de eerste reeks. Een chaotisch systeem heeft dus in het 
chaotische domein een zogenaamde voorspellingshorizon.  
 

Een voorbeeld van de voorspellingshorizon is waarneembaar in het weer, dat zich voor de eerstvolgende uren 
en soms dagen, vrij nauwkeurig laat voorspellen maar op langere termijn niet meer. De professionele 
weersvoorspelling richt zich tegenwoordig ook niet zozeer op de voorspelling zelf. Het gaat meer over de vraag 
hoe ver op een bepaald moment de voorspellingshorizon reikt. Daarachter wordt de weersvoorspelling vrij snel 
onbetrouwbaar. Ook die afstand kan sterk variëren van enkele uren tot vele dagen, soms weken. 

 
Sommige auteurs suggereren dat de “windows” in het chaotische domein op “orde in de chaos” duiden en daar lijkt het 
ook wel op, maar die orde is van een ongebruikelijke aard. In de “windows” gaat het om reeksen zich in een vast patroon 
herhalende uitkomsten, die ver uit elkaar liggen net als bij de periodedubbelingen. Er is geen sprake van simpele 
structurele stabiliteit, maar van een fractale stabiliteit. (zie hierna) Dit kan dan ook niet de orde zijn in de dissipatieve 
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structuren van Prigogine en Haken. Bij hen gaat het erom, dat er na de chaos een nieuw traject van groeiende groei met 
een aanmerkelijk hogere productiviteit wordt gevonden. Haken heeft het dan ook over een langetermijnvariabele, de 
zogenaamde ordeparameter, die na de chaos van een faseovergang een veel grotere prestatiewaarde toont. In de 
zelfordeningstheorie kom ik daarop terug. Waar het in de windows van het chaosmodel wel om kan gaan, is het ontstaan 
van fractale structuren die scaling vertonen, herhaling van het patroon op een totaal andere schaal. 
 
3.3.1 Fractale structuur 
 
Het gaat bij de vorming van fractals om algoritmen, die sprekend lijken op die waarmee chaos wordt getoond en die ook 
bekend staan als vreemde aantrekkers. Zij kunnen, als hun uitkomsten in puntenwolken worden geplot, afbeeldingen 
tonen die allerlei natuurlijk aandoende vormen in het platte vlak of in de ruimte lijken af te beelden. Deze fractals tonen 
een volkomen andere geometrie dan die tot in de jaren zestig van wiskundige figuren bekend was. Fractals tonen niet dat 
strakke, stijve, doodse van lijnen, vlakken en geometrische lichamen. Zij hebben soms een opvallende gelijkenis met 
natuurlijke vormen: varens, ijsbloemen, bloemkolen, boomkruinen, longen, bloedvaten, meanderende rivieren, 
kustlijnen, golfpatronen in het zand en talloze andere, uit complexe dynamiek voortkomende structuren. De vorm komt 
ook op een bijzondere manier tot stand. Er worden geen lijnen getrokken of vlakken op de gebruikelijke manier in de 
wiskunde geconstrueerd. In de natuur gaat het bijvoorbeeld om een “eb en vloed” beweging van golven aan het strand of 
wind over het water, die rimpels vormen. In de wiskundige fractal komt de vorm tot stand uit een voortdurend herhaald 
proces van punten zetten. Aanvankelijk lijkt het een willekeurige verzameling punten. In de herhaling blijkt evenwel het 
patroon steeds bijna hetzelfde maar steeds net iets verschoven of iets gedetailleerder, waardoor een typerend kenmerk 
van de fractal ontstaat. De figuur wordt binnen zekere grenzen steeds ingewikkelder. Zo wordt bijvoorbeeld met een 
kronkelende lijn gesuggereerd, dat die een deel van het platte vlak begint op te vullen. Of een kronkelend vlak dat een 
deel van de ruimte begint in te nemen. Zo houdt een fractale lijn het midden tussen een lijn en een vlak. (Peitgen 1988) 
En een fractaal vlak het midden tussen een vlak en een lichaam. Er is in de wiskundige context sprake van een gebroken 
dimensie. Het aantal dimensies van een punt is nul. Van een lijn is het één (de lengte). Van een vlak is het twee (lengte 
en breedte) en van een lichaam drie (lengte, breedte en hoogte.) Van een ruimtelijk proces is het vier (lengte, breedte, 
hoogte en tijd.) Van een fractal is de dimensie bijvoorbeeld 1,3. Het betreft dan een dicht opeengedrongen, kronkelende 
“gespreide” lijn of dimensie 2,76 voor een “ruimtelijk” gevormd vlak, dat een deel van de ruimte opvult. 
 
Fractals hebben nog een andere merkwaardige eigenschap, die ook in de windows van het chaosmodel wordt getoond: 
“scaling” of “zelfgelijkvormigheid”. Als de fractal een bepaald karakteristiek patroon toont, zoals de bekende 
Mandelbrot-set, is dat patroon op een totaal andere schaal binnen de fractal op vele plaatsen als verkleinde kopie terug te 
vinden. Net als de periodedubbeling van het chaosmodel, die zich in de windows in verkleinde vorm herhaalt. Binnen die 
sterk verkleinde kopieën van de fractal bevinden zich weer nieuwe kopieën in een eindeloze hiërarchie. Als men zo'n 
subfractal beziet, is het niet makkelijk vast te stellen op welk niveau men zit, want de vormen zijn allemaal gelijkvormig 
aan het oorspronkelijke fractal. In de Mandelbrot-set, als voorbeeld, zijn bovendien alle “binnenmeertjes” van deze 
subsets met elkaar verbonden door smalle kronkelende kanalen. Terwijl de fractal als geheel een absoluut 
ondoordringbaar woud van structuren rond het binnenmeer toont, lijkt het alsof er vanuit het meer oneindig veel wegen 
van binnen naar buiten lopen. Wegen, die via talloze binnenmeertjes, overal met elkaar in verbinding staan. 
 
Verrassend simpele, volkomen gedetermineerde wiskundige systemen kunnen blijkbaar zeer ingewikkeld gevouwen 
fractale grenslijnen of grensvlakken vormen. Hoewel dat, voor zover ik weet, nog niet is aangetoond, lijkt het erop dat de 
levende natuur van dergelijke dynamiek gebruik heeft gemaakt bij de vorming van semi-permeabele membranen. Ook 
het enorm uitgestrekte uitwisselingsoppervlak tussen de binnen- en buitenwereld van levende wezens lijkt op een 
dergelijke wijze vormgegeven. Bomen, met al hun wortels in de grond en al hun takken en bladeren in de lucht, tonen 
twee zijden van een uiterst fijn vertakt doorgeefluik tussen bodem en lucht. Andere voorbeelden zijn longen, bloedvaten 
en zenuwstelsels, zij allen hebben een fractale structuur.  
 

De structuur van een fractal als model voor de semipermeabele grens van een organisatie viel mij op in een 
bepaalde adviesopdracht. Het bedrijf bestond slechts van negen uur ’s morgens, als het met veel koffie op gang 
werd gebracht tot zes uur ’s avonds, wanneer de receptioniste naar huis ging. Het leek tussentijds tot de 
volgende morgen niet te bestaan. Er was niemand te bereiken, er viel niets te brengen of te halen. Dat beeld 
veranderde als mensen werk mee naar huis namen. Opeens lag de grens van dat bedrijf in de ruimtetijd ergens 
anders. Die grens tussen bedrijf en huishouding lag gedurende enkele uren 's avonds ergens in de huiskamer 
rond een werktafel bij een telefoon! Hoe werd die grens opeens opnieuw totaal ergens anders gelegd als de 
medewerkers, min of meer verplicht, met hun partner voor een bedrijfsfeest werden uitgenodigd? En hoe zat het 
met het overleg bij een klant of toeleverancier? Wat beoogden bedrijven met het kiezen van werktijden en 
specifieke werklocaties? Blijkbaar waren die grenzen in ruimte en tijd niet zo zeer diffuus als wel uiterst vertakt 
en verspringend. Niemand kon voortdurend precies in de gaten houden, wie er nu binnen of buiten het bedrijf 
zaten. Vooral niet als je niet gewend was om er vanuit deze optiek naar te kijken. Met het herkennen van de 



 35

fractals werd duidelijk, hoe vluchtig een en ander ook leek, dat een dergelijke grens als een semi-permeabele 
wand twee (of meer) totaal verschillende domeinen gescheiden hield. Dat gebeurde met zeer strikte, grotendeels 
onbewuste regels aan weerskanten van de grens en met bovendien specifieke regels voor het grensverkeer. 
Opeens ontstond het vermoeden dat er een ander zicht mogelijk was op input- en outputcontrole. Opeens bleken 
klanten en toeleveranciers voor dit bedrijf functies te vervullen in logistiek en gegevensverstrekking, die tot dan 
toe niet waren opgevallen. Iets dergelijks is er aan de hand bij personeelswerving en selectie. Wellicht schuilt 
hierin een oorzaak waarom telewerken zo veel weerstand ondervindt, terwijl de files het hard nodig en de 
technologie het al lang mogelijk maken. Het moet volgens mij vastzitten op het door onbewuste regels 
geconditioneerde gedrag van de medewerkers. Zij realiseren zich niet wat hen moveert op verschillende 
momenten aan weerskanten van de bedrijfsgrens. Later viel het me op hoe men in de ICT – wereld zich heeft 
afgegrensd van de bedrijfswereld. Hoorden die interimfunctionarissen in de ICT afdeling, die zich met nieuwe 
systeembouw en -implementatie bezig houden en soms wel soms niet op de loonlijst staan, eigenlijk wel echt bij 
de bedrijfsorganisatie? Of vormen zij de schijnvoetjes van één enorm maatschappelijk weekdier, dat zich met 
ICT in leven houdt ten koste van al die door ICT - mislukkingen gedupeerde bedrijven? 

 
3.3.2 Merkwaardigheden van de chaostheorie 
 
Theoretische wiskundigen hebben het niet zo begrepen op het chaosmodel in de vorm van een op de computer door te 
rekenen algoritme. Dat betreft geen pure wiskunde, geen oplosbare differentiaal- of integraalvergelijking. De 
computersimulatie is slechts een benadering in hun ogen. Men weet bovendien niet zeker wat er in de computer gebeurt. 
En met reden, want het maken van hard- en software is op zichzelf een ingewikkeld proces met een ruime mate van “trial 
and error”. Een computer of computerprogramma is goed zolang er gedurende een testperiode en tijdens het gebruik 
geen fouten blijken op te treden. En uitgerekend deze chaosmodellen zijn erg gevoelig voor kleine afrondingen en voor 
de wijze waarop de computer en het programma precies werken.  
 

Ik heb dat zelf ervaren bij het programmeren van dergelijke modellen voor zelfordening. (waar ik in het 
volgende hoofdstuk op terug kom) De eerste vijftien programmaversies deden niet, of slechts matig wat ik wilde 
aantonen. Nummer zestien deed het prima, dat wil zeggen, het vertoonde al het te verwachten gedrag in de 
simulaties, maar was wel traag. Nummer zeventien tot en met tweeëntwintig waren veel sneller, maar deden 
“het” niet meer. Totdat bleek dat er in nummer zestien een programmeerfout had gezeten. Een fout programma 
toonde het veronderstelde fenomeen. Een fout die in de volgende versies niet was herhaald. Dat zaait inderdaad 
twijfel. Later heb ik samen met een collega kunnen ophelderen wat er aan de hand was. De fout was wel heel 
subtiel en had te maken met statements van de computertaal, die bij een bepaald gebruik op een bepaalde 
plaats in het programma iets anders deden dan je zou verwachten. In feite was nummer zestien veel 
ingewikkelder dan we dachten en daarom werkte het wel. Bij een “normaal” gebruik van deze computertaal 
was een dergelijke onnauwkeurigheid nooit opgevallen. Een waarschuwing die wel te denken geeft over de 
beperkte betrouwbaarheid van computersimulaties in het niet-integreerbare domein.  

 
3.4 DE BETEKENIS VAN DE CHAOSTHEORIE 
 
Over het metafoor gebruik van de chaostheorie door de Chaorden is in hoofdstuk 1 en de inleiding tot dit hoofdstuk al 
het een en ander gezegd. Het leidde tot veel gehoorde uitspraken als: “alles in organisaties is chaos”, “chaos in 
organisaties en in de maatschappij is wellicht niet erg”, “een beetje chaos moet er zijn”. En vooral “het loslaten van de 
beheersing” zou een panacee zijn voor vele kwalen. Er worden ook verkeerde conclusies uit de metafoor getrokken. Zo 
zouden chaos en het loslaten leiden tot meer vrijheid om allerlei nieuwe dingen te doen. (Van Eijnatten e.a., 2002) 
Volgens mij leidt dat “loslaten” tot de mogelijkheid van het vinden van nieuwe synergie. Zodra die nieuwe mogelijkheid 
via zelfordening gevonden is, zijn er doorgaans juist minder vrijheden. De nieuwe situatie heeft meestal meer 
beperkingen, maar betreft wel een effectiever en efficiënter proces dan voorheen. Dergelijke verwarring en 
onzorgvuldigheid hebben de spreiding van de eerste inzichten in complexe dynamiek weinig goed gedaan.  
 

Eind jaren tachtig kreeg ik van een directeur van het adviesbureau waar ik werkte te horen, dat ik me er niet 
mee bezig moest houden. Hij kon het woord chaos niet over zijn lippen krijgen, want “de klanten van een 
adviesbureau vragen niet om chaos, maar worden er juist bang van” zei hij.  
 

De bewering van de Chaorden, dat men in organisaties veranderende dingen moet leren loslaten opdat er ruimte voor 
zelfordening ontstaat, is niet onjuist. Zij is echter nauwelijks op te vatten als een praktische instructie, omdat wat 
losgelaten moet worden meestal onbewust of contra intuïtief is en diep zit. Het juist niet kunnen loslaten verklaart veel 
mislukkingen. 
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Een treffend voorbeeld toonde Michail Gorbatsjov in zijn boek “Mijn Rusland, de dramatische geschiedenis van 
een grootmacht.” (1999) Daarin zet hij uiteen hoe hij de ontwapening en sociale revolutie in de Sovjetunie 
wilde doen plaatsvinden. Hij toont daarin veel begrip voor complexe dynamiek, maar ook hoe hij de 
communistische partij niet kan loslaten. Het zou zijn ondergang worden. Jeltsjin had de onmogelijkheid om de 
macht van de partij te handhaven beter begrepen en slaagde wel. 

 
De chaostheorie duidt, naast “het loslaten”, vooral op enkele specifieke gedragspatronen in complexe dynamiek die zich 
zowel in de mens als in organisaties kunnen voordoen. Zo verklaart zij de afnemende meeropbrengst bij voortdurende 
efficiency verbeteringen. En als aanvankelijk geleidelijk en voorspelbaar verlopende ontwikkelingen worden gevolgd 
door specifieke fluctuaties (periodedubbeling), kan dat een voorbode zijn van veranderingen. Het fenomeen van deze 
voorkeursfluctuaties wordt in de zelfordeningstheorie in het volgende hoofdstuk 4 verder uit de doeken gedaan. Over wat 
er na de chaos komt, zegt de Chaostheorie zelf echter niets.  
 
In de chaos is er wel degelijk sprake van voorspelbaarheid, maar ook van een grote gevoeligheid voor begincondities die 
de voorspelbaarheid beperkt houdt binnen een voorspellingshorizon. Het meest merkwaardige is wellicht, dat in één en 
hetzelfde systeem voorspelbaarheid en chaos in aparte domeinen in ruimte en tijd naast elkaar kunnen voorkomen. Dat 
komt terug in de dynamiek van elke organisatie als het voorspelbaar realiseren van oplossingen naast het onvoorspelbare 
zoeken en vinden van nieuwe oplossingen onder veranderende omstandigheden.  
 
Voorts kunnen kleine oorzaken resulteren in enorme gevolgen, maar grote ingrepen kunnen ook helemaal geen gevolg 
hebben. Die wispelturigheid is het zogenaamde “vlindereffect”. Uit volgende theorieën zal blijken dat dit samenhangt 
met emergent gedrag, het ontstaan van onverwachte nieuwe processen. 
 
De theorie kan ook worden gebruikt om chaos te voorkomen. Ze helpt vast te stellen dat de dynamiek “overspannen” 
raakt, chaotisch dreigt te worden en veel meer energie gaat vergen dan voorheen. Het is dan zaak om “wat gas terug te 
nemen” als men de organisatie op orde wil houden.  
 

Deng Xiaoping toonde in de zomer van 1989, het jaar waarin ook de Berlijnse muur viel, een voorbeeld met het 
neerslaan van de studentenopstand op het Tiananmen plein. (Van de hemelse vrede) Of de chaostheorie werd 
gebruikt is onbekend, maar op grond van die theorie is een andere dan gebruikelijke verklaring mogelijk. De 
”intelligentia” van China wilde (wellicht onder westerse invloed), dat de liberalisatie die aan de gang was veel 
sneller werd doorgevoerd dan tot dan toe. De groei van de economie was echter al enkele jaren met tien 
procent per jaar aan de grens van de mogelijkheden. Meer vrijheid zou zeker tot versnelling, maar vrijwel zeker 
ook tot chaos en een revolutie hebben geleid. Het regiem bleef in het zadel. Ook de al geruime tijd in gang 
gezette liberalisering en oriëntatie op de westers- kapitalistische markten ging door. Daarmee groeide ook de 
Chinese economie, in dat wel beheersbaar tempo van bijna tien procent per jaar, gewoon verder. 
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HOOFDSTUK 4. DE ZELFORDENINGSTHEORIE 
 
Na enkele achtergronden en onvolkomen voorbeelden van zelfordening wordt de theorie geïnterpreteerd aan de hand 
van het ontstaan van convectie in water. Daarop wordt met twee andere voorbeelden vastgesteld dat de interpretatie 
juist is. Er wordt een praktisch hanteerbaar kader voor het beschrijven van zelfordening gebruikt om voorbeelden te 
presenteren, die organisatiekundigen wellicht kunnen overtuigen. Tot slot volgen enkele toepassingen en instrumenten en 
een samenvatting met enkele merkwaardigheden. 
 
4.1  EEN INTERPRETATIE VAN DE ZELFORDENINGTHEORIE 
 
De eerste en tweede hoofdwet van de thermodynamica zijn algemeen bekend. De eerste stelt dat er nooit bij enig proces 
energie verloren gaat. De tweede stelt dat er bij elk proces slechts een deel vrije energie nuttig te gebruiken is, terwijl de 
rest als een vorm van afval gebonden raakt. Bijvoorbeeld in de structuur van de materie door opwarmen, wrijving e.d. De 
suggestie wordt gewekt dat die gebonden energie dus toeneemt en gelijkmatig over een uiteindelijk dode wereld wordt 
verdeeld. Daarbij speelt een mysterieuze factor een rol; de entropie, die ook wel aangeduid wordt als een maat voor 
wanorde. Die zou alleen maar kunnen toenemen. Door creationisten wordt dit wel beschouwd als hèt bewijs dat het 
heelal en het leven door een hogere macht tegen die tendens in gecreëerd moeten zijn. In die opvatting valt aan het 
ontstaan van orde niets te begrijpen, ze is geschapen. Met het verklaren van emergentie hoop ik aan te tonen hoe weinig 
(!) die opvatting op dat punt van het huidige inzicht verschilt. Er hoeft echter geen schepper aan te pas te komen. 
 
Illa Prigogine, een met zijn ouders na de revolutie uitgeweken Rus, studeerde en werkte aan de chemische faculteit van 
de Université Libre in Brussel bij Theophile de Donder. Zijn leermeester en hij dachten heel anders over het ontstaan van 
orde. Naar hun opvatting suggereerde de tweede hoofdwet een te simpel en te statisch beeld. Na de Big Bang was het 
heelal juist zeer dynamisch geworden. Zij bestudeerden de thermodynamica van chemische processen ver van 
thermodynamisch evenwicht. Zij stelden vast dat die zienswijze, op grond van de tweede hoofdwet, alleen opging bij 
omkeerbare evenwichtsprocessen dicht bij thermodynamisch evenwicht. (Faseovergangen als verdampen of condenseren 
en smelten of oplossen en kristalliseren.) Daarbij is de entropieproductie (productie van afvalenergie of chaos) altijd 
positief. Bij onomkeerbare processen en vooral ver van thermodynamisch evenwicht, dus zolang er stroming van energie 
en materie in het geding is, ligt dat anders. Daar moet negatieve entropieproductie mogelijk zijn, al was het maar 
tijdelijk. Daar kan wel orde ontstaan en daar viel nog veel aan te onderzoeken en te begrijpen. Daarnaast werkte 
Prigogine bij Jean Timmermans, een expert in thermodynamische experimenten, met oplossingen in vloeistoffen. De 
interactie tussen beide benaderingen wierp bij hem vruchten af. Eerst ontwikkelde Prigogine een theorie van minimum 
entropieproductie in stationaire situaties in de buurt van thermodynamisch evenwicht. Daar was bijvoorbeeld homeostase 
mee te verklaren. Later volgde in samenwerking met enkele collegae de ontdekking, dat ver van thermodynamisch 
evenwicht grote fluctuaties zich anders gedroegen dan oorspronkelijk verwacht. Daarbij was de kans groot dat er zich 
zogenaamde dissipatieve structuren vormden (bijvoorbeeld draaikolken of onweerswolken) waarbij grote niet – lineaire 
fluctuaties een doorslaggevende rol spelen. Voor al dat werk kreeg Prigogine in 1977 de Nobelprijs. 
 
Prigogine was zelf in zijn publicaties niet erg scheutig met het uitleggen. Hij had het steeds over irreversibele 
(onomkeerbare) processen met dissipatie van energie en over het belang van grote fluctuaties, multipliers en niet-lineair 
en collectief coherent gedrag dat werd bepaald door randvoorwaarden en de werking van vreemde aantrekkers. Zijn 
populaire boeken (Prigogine e.a., 1980, 1984, 1996) zijn daarover erg stellig en bieden te weinig aanknopingspunten of 
referentie voor lezers om zelf een kritisch inzicht te verwerven. Ik kon er niet uit leren de dynamiek in detail te 
herkennen of er enig eigen, voor mijzelf controleerbaar inzicht, in te verwerven. Een wekenlange worsteling met een van 
zijn wetenschappelijke werken: “Self-organisation in nonequilibrium systems” van Nicolis en Prigogine (1977) bleek 
aanvankelijk grotendeels tevergeefs. Voor een op middelbaar wiskundig niveau geschoolde lezer zijn de wiskunde en het 
betoog over de thermodynamica nauwelijks te volgen. Er waren slechts enkel losse momenten van herkenning.  
 
Ten einde raad ging ik op zoek naar een fysico-chemisch voorbeeld van een dissipatieve structuur, dat in de 
representerende wetenschap voldoende nauwkeurig en gedetailleerd bekend moest zijn. Als ik dat begreep, zouden 
daarmee de losse fragmenten van mijn inzicht aangaande Prigogine’s theorie herkenbaar en toetsbaar worden. De hoop 
en verwachting waren dat dan ook de samenhang in de dynamiek duidelijk zou worden en dat ik dan zelf een verbale 
interpretatie zou kunnen maken. Een dergelijke interpretatie zou een praktische referentie moeten bieden om dezelfde 
verschijnselen ook in andere situaties en bij voorkeur ook in organisaties te herkennen en te onderzoeken. Wiskunde en 
thermodynamica leken mij daarbij onbruikbaar. Nog afgezien van mijn eigen beperkte vaardigheid op die gebieden. Van 
de doelgroep voor dit onderzoek kan niet verwacht worden, dat die om aan dit inzicht te komen, eerst de moeite neemt 
om zich dergelijke vaardigheden eigen te maken. 
 
Ik vond onder andere bij Prigogine zelf wel enkele voorbeelden van dissipatieve structuren, maar daar ontbrak iets aan:  



 38

Voor de vorming van een onweerswolk wordt eerst met een enorme hoeveelheid zonne-energie 
oppervlaktewater opgewarmd en verdampt. De waterdamp gaat in de daarboven opgewarmde lucht met een 
verticale luchtstroom kilometers omhoog. Op grote hoogte koelt de waterdamp sterk af, condenseert en nog 
verder omhoog bevriezen de druppels. Daarna vallen hagel, sneeuw en regen omlaag, smelten en verdampen 
vaak nog voor ze de grond bereiken. Daarop gaan ze weer omhoog en zo voort. De op- en neergaande stromen, 
die langs elkaar schuren genereren elektrische spanningen in de wolk of tussen de wolk en de grond. Af en toe 
ontladen deze zich met donder en bliksem.  
 
Een snelstromende rivier is turbulent en chaotisch. Achter een oneffenheid in de bodem of in de oever 
structureert een deel van het water zich echter tot de onmiskenbaar ordelijke vorm van een draaikolk. Die weet 
na zijn creatie zijn bestaan nog enige tijd te rekken. Meegevoerd door de stroom gaat de kolk geleidelijk aan 
weer op in de turbulentie van het overige water.  
 
Een kaarsvlam verbrandt gesmolten kaarsvet, dat van onder de vlam, langs de pit omhoog wordt gezogen om 
zich te vermengen met de zuurstof in de langsstromende lucht. Door het opwarmen in de chemische reactie 
worden zuurstof uit de lucht en koolstof in het kaarsvet verbonden tot CO2 . Met de opgewarmde lucht stijgt dat 
op, waardoor nieuwe zuurstof kan worden aangevoerd. Is de luchtstroom onvoldoende of de pit met gesmolten 
kaarsvet te lang, dan gaat er ook onverbrande koolstof als roet uit de vlam met de lucht mee omhoog. De vlam 
komt doorgaans niet spontaan op gang, ze vereist een interventie, de kaars moet eerst aangestoken worden. 

 
Wat eraan deze voorbeelden ontbrak, was precies dat wat ik ook in de rest van het werk van Progogine miste: op de 
kritieke momenten begreep ik niet wat er in een dergelijk proces gebeurde. Wanneer en hoe ging een opstijgende 
luchtstroom over in de hoedanigheid van een wolk? Wat gebeurde er precies op de overgang tussen stromend water en 
het ontstaan van een draaikolk? Wat gebeurt er precies als een kaars wordt aangestoken, waarom is dat nodig en hoe 
verloopt de overgang daarna? Het was duidelijk dat het hier ging om een discontinuïteit in de dynamiek, maar met de 
Catastrofetheorie of de Chaostheorie kwam ik hier niet veel verder.  
 
Hierna volgen drie voorbeelden van zelfordening waarbij ik de toedracht wèl in voldoende mate kan vaststellen: 
 
4.1.1 De kookpot 
 
Rond de jaarwisseling '83 - '84 kwamen toevallig enkele jaargangen Scientific American op mijn pad. In het nummer van 
juli 1980 stond een artikel van Velarde e.a. over de Bénard-instabiliteit, de convectie in water, een verschijnsel waar 
Prigogine in 1977 ook regelmatig naar verwees.  
 

In een met water gevulde kookpot op het vuur doet de warmtestroom door de pot in het water convectie 
ontstaan. (Dat is een vertikaal rondgaande stroom.) Niet te verwarren met het opborrelen van luchtbellen vlak 
voordat het water begint te koken. Omdat warmte het water doet uitzetten en het soortelijk gewicht doet dalen, 
stroomt het lichtere warme water tussen het zwaardere koude water omhoog. Aan het oppervlak koelt het af. 
Afgekoeld water zakt langs de wanden van de pot weer omlaag, waarbij het nog kouder wordt. Het geeft nog 
meer warmte af aan de wanden van de pot. Met deze achttiende -eeuwse theorie is het altijd uitgelegd.  

 
De eerste verrassing die het artikel bood, was dat die oude theorie niet kon kloppen! Bij het minste en geringste verschil 
in soortelijk gewicht zou het water al moeten gaan bewegen. De rotatie in de pot zou, als de warmtestroom blijft 
toenemen, steeds sneller moeten gaan. Beide doen zich niet voor. Hoewel er vervolgens geen enkele verwijzing stond 
naar zelfordening of dissipatie, begonnen opeens wel allerlei stukjes van de legpuzzel in elkaar te passen. Hieronder 
volgt mijn interpretatie van wat er wel gebeurt in die kookpot. 
 
Aanvankelijk is het water, ondanks het vuur onder de pot, volkomen in rust. Het wordt structureel stabiel gehouden door 
mechanismen als de viscositeit, de warmte diffusie en de oppervlaktespanning. Het eerste tracht elk bewegend deel van 
het water op zijn plaats te houden, het tweede nivelleert elk temperatuurverschil en het derde belet water uit het 
oppervlak te ontsnappen. Samen dempen ze op macroscopisch niveau elke fluctuatie die zich in het water voordoet. De 
aangevoerde warmte krijgt er aanvankelijk geen vat op. Het water blijft in rust. 
 
Daarbij moet direct onderscheid worden gemaakt tussen de situatie op dit macroscopische niveau, die met het blote oog 
is waar te nemen en het microscopische niveau, waarop onder een microscoop de zogenaamde Brownse-beweging is te 
zien. Aan de willekeurige bewegingen van kleine stofdeeltjes is te zien dat de watermoleculen blijkbaar bewegen en des 
te meer naarmate het water warmer wordt. Er zijn hier minstens drie hiërarchische niveaus in het geding: het met het 
blote oog zichtbare, het onder de microscoop zichtbare en de ook onder de microscoop onzichtbare moleculen. Wat zich 
op het hogere niveau manifesteert is niet uit de dynamiek op het lager niveau af te leiden. Op het laagste niveau wordt 
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verondersteld dat alle moleculen warmte met botsingen aan elkaar doorgeven. Daarboven op microscopisch niveau zijn 
alleen de bewegingen van de stofdeeltjes waarneembaar en daarboven is voor het ongewapende oog alles in rust.  
 
Op het microscopisch niveau nemen door de groeiende warmteaanvoer de fluctuaties (willekeurige afwijkende 
bewegingen) voortdurend in omvang toe en daarin beginnen zich bepaalde voorkeuren af te tekenen. Vooral fluctuaties 
in verticale richting worden extra versterkt omdat het verschil in soortelijk gewicht wel degelijk begint mee te spelen. In 
het oppervlak doet er zich iets dergelijks voor. Het warme water laat daar de oppervlaktespanning dalen, waardoor koud 
water zich samentrekt en warm water over het oppervlak wordt gespreid. Deze zichtbare effecten zijn des te groter, naar 
mate er meer water bij dergelijke fluctuaties betrokken is.  
 
Terwijl het water door de toenemende warmtestroom zich dus steeds chaotischer begint te gedragen ontstaat er daarbij 
ook collectief coherent gedrag. Onwaarschijnlijk grote hoeveelheden water beginnen zich in verticale richting op en neer 
en in het oppervlak heen en weer te bewegen over onwaarschijnlijk grote afstanden. Het water is in chaotische beroering, 
maar met duidelijke voorkeuren, terwijl er nog geen sprake is van convectie. Ik zou dit nog geen emergentie of creatie 
willen noemen (zie hieronder) omdat er nog geen sprake is van (nieuwe) structurele stabiliteit. Het gaat nog steeds om 
grote fluctuaties, die nog steeds gedempt zullen worden.  
 
Het is vanzelfsprekend dat de groeiende warmtestroom in de chaotische dynamiek een uitweg zoekt. Er blijken 
verschillende mogelijkheden te zijn, die worden bepaald door allerlei randvoorwaarden. 
 
Als het vuur wordt gedoofd, neemt de warmtestroom af en keert de oorspronkelijke, structureel stabiele stilstand na 
verloop van tijd weer terug. 
 
Als er, zoals in een reageerbuis, geen ruimte is voor een rotatie van de waterbeweging, wordt het water steeds 
onstuimiger en springt de buis uit.  
 
Bij gebrek aan fluctuaties en wel aanwezige, krachtige structurele stabiliteit kan er een verstarring optreden, bijvoorbeeld 
in de reageerbuis, vooral als die erg schoon is. Dan wil het nog wel eens voorkomen, dat het water helemaal niet in 
beroering raakt. Dat kan duren totdat het enkele graden boven het kookpunt is verwarmd, waarop het na deze 
zogenaamde kookvertraging explosief de buis uitspringt. Om dat te voorkomen gooit men in laboratoria wel 
kooksteentjes onder in de buis. In de keuken op het fornuis kan zich ook een dergelijk verstarring voordoen, als melk in 
een schone pan in volkomen rust tot boven het kookpunt is opgewarmd. Zodra iemand een garde in de pan steekt om te 
roeren, kan de kokendhete melk wel eens gevaarlijk explosief uit de pan springen. 
 
Waar het hier echter om gaat is dat er zich ook emergent gedrag kan voordoen. Een geheel nieuw gedrag op 
macroscopisch niveau dat niet uit het gedrag op microscopisch niveau is af te leiden. Het is heel waarschijnlijk, dat op 
een bepaald moment in de chaos een combinatie van voorkeursfluctuaties wordt ontdekt, die een nieuwe aantrekker 
vormt. (Emergentie is statistisch bezien veel waarschijnlijker dan van doorgaans “poison”-verdeelde normale fluctuaties 
kan worden verwacht) Zodra een verticale fluctuatie in de pot aansluit op een horizontale fluctuatie in het oppervlak, 
ontstaat de aanzet tot rotatie. Dan krijgt een nieuwe aantrekker “het behoud van impuls” (of met andere woorden: het 
handhaven van de draaiende beweging door vliegwielwerking) de kans om het water in de kookpot in rotatie te brengen 
en te houden. Het moment waarop dat gebeurt, is niet precies te bepalen, maar de kans erop is erg groot.  
 
Deze zelfde nieuwe aantrekker die zorgt voor het emergent gedrag, kan echter verschillende structuren in de dynamiek 
voortbrengen. Die zijn op zich ook weer afhankelijk van specifieke randvoorwaarden:  
 
• In de kookpot, die met een ideale afmeting iets hoger is dan de helft van zijn diameter, kan één roterende 

waterbeweging in de vorm van een donut ontstaan. In het midden stroomt water daarin omhoog en langs de wanden 
weer omlaag. 

 
• In platte bakken ontstaan eerst op willekeurige plaatsen verschillende donuts, maar als de warmtestroom blijft 

toenemen, nemen de convectiestromen een bepaald patroon aan, afhankelijk van de vorm van de bak.  
 
• In een langwerpige rechthoekige bak kunnen rollen in de breedte ontstaan (zie figuur 4.2) 

 
• In een ronde lage bak ontstaan eerst concentrisch rollende ringen (zie figuur 4.2) 

 
• Pas na verder toename van de warmtestroom door de lage bak breekt de structuur op in zeskante cellen, waarmee het 

meest efficiënte warmtetransport wordt bereikt. (zie figuur 4.1) 
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Het resultaat van de convectie is, dat er veel meer warmte veel sneller aan de omgeving kan worden afgegeven. Er is dus 
meer vrije energie. Er blijft relatief weinig gebonden energie in de draaiende watermassa achter. (bijlage G) De 
viscositeit, warmte diffusie en oppervlakte spanning zijn niet verdwenen, maar maken nu deel uit van de nieuwe, veel 
ingewikkelder dynamiek van de nieuwe aantrekker. Zij maken onder andere, dat de snelheid van de draaiende beweging 
niet voortdurend kan toenemen.  
 
Het gaat bij zelfordening dus om stabiliserende mechanismen die door een groeiende stroom doorbroken worden, wat 
met grote fluctuaties gepaard gaat. Daarna vindt de dynamische structuur een nieuwe aantrekker met meer synergie of zij 
gaat kapot.  
 
4.1.2 De zelfordenende machine 
 
Het was nu zaak om meer voorbeelden te vinden om te zien of ik de dynamiek van zelfordening echt begreep. Op de 
eerste plaats kon ik de thermodynamica van wat er zich in de kookpot afspeelde nu wel beter begrijpen. (bijlage G) 
Opeens herinnerde ik me een catastrofemachine waarmee Zeeman de aard van catastrofes illustreerde. Bij hem ging het 
om een gedachte experiment, maar ik stelde me voor dat de machine ook daadwerkelijk zou kunnen draaien om er de 
dynamiek van zelfordening mee te demonstreren.  
 

De catastrofe machine (figuur 4.3) is een draaibare schijf als de draaitafel van een grammofoon, waarop aan 
de rand een paaltje P is gemonteerd. Daaraan zijn twee elastiekjes bevestigd A en B, die in tegengestelde 
richtingen in het vlak van de draaitafel strak worden gehouden. Elastiekje A wordt strak gehouden in een punt 
A dat van en naar de as van de draaischijf kan bewegen. Het andere elastiekje wordt ook strak gehouden in een 
punt B dat dwars op de verbindingslijn kan bewegen. Als B veel meer wordt uitgerekt dan A volgt de schijf de 
beweging van B precies. (P bevindt zich dan voortdurend ergens op een rechte lijn tussen A en B) Als de 
spanning in beide elastiekjes ongeveer even groot is, blijkt er echter een gebied C te zijn. (in de figuur 
aangegeven met stippellijnen) Als B daar dwars doorheen beweegt, kan de schijf B niet zonder meer volgen. 
Zodra B het gebied binnengaat, blijft de schijf praktisch stilstaan. En zodra B het gebied C aan de andere kant 
verlaat, zwiept de schijf opeens naar de andere kant achter B aan. Die discontinuïteit in de beweging van de 
schijf is een catastrofe. Het paaltje P kan bij deze spanningsverhouding met B in C ook niet meer op de lijn A-B 
staan. P staat links of rechts van de lijn A – B en verder van die lijn naar mate het verschil in spanning tussen 
de elastiekjes afneemt.    
 

Als B met een motortje regelmatig heen en weer werd bewogen, zou de draaischijf achter de beweging van B aan heen 
en weer gaan zwiepen. Dan verwachtte ik dat hij ook kon gaan draaien. Zo ontstond dan een nieuwe dynamiek met meer 
synergie. Dat bleek inderdaad het geval. De machine was op verschillende manieren aan het draaien te krijgen: 
 
• Bij een bepaalde vaste frequentie in het heen en weer bewegen van B diende A voorzichtig min of meer te worden 

uitgerekt 
• Bij een vaste stand van A kon ik de frequentie in de beweging van B voorzichtig doen dalen of opvoeren  
• Later bleek de machine veel makkelijker te draaien, met veel minder kans op een verstarring, als B in de richting 

van en naar de as werd bewogen en niet haaks daarop  
 
Het meest opmerkelijk was de dynamiek die aan het draaien vooraf ging. De schijf begon met onwaarschijnlijk grote, 
zwiepende bewegingen te maken, die vaak in een verstarring eindigden. Dan bleef het paaltje links of rechts van de 
hartlijn staan bibberen. Ongeacht of B sneller of langzamer heen en weer bewoog en ongeacht het min of meer spannen 
van A, bleef de machine in een dergelijke verstarring steken. Om daar uit te komen, moesten de frequentie van B en de 
positie van A zo ongeveer “terug naar af.” Het had dan ook geen zin om de schijf een zet te geven, daarmee lukte het 
bijna nooit om hem aan het draaien te krijgen. 
 
Voordat de verstarring intrad, was er een instabiele fase waarin de schijf heen en weer zwiepte. Dan was er ook een vrij 
grote kans dat de schijf opeens één of meer slagen linksom en dan weer rechtsom maakte. Vergelijkbaar met de 
periodedubbelingen in het chaosmodel. Omdat heel kleine storingen het patroon gemakkelijk in de war kunnen brengen, 
was het feitelijke patroon lang niet altijd symmetrisch. Dat riep bij menige verbaasde toeschouwer de vraag op: “welke 
hogere macht doet de machine af en toe besluiten om zomaar uit zichzelf opeens de andere kant op te draaien?” Bijna 
iedereen die niet wist wat er aan de hand was, raakte ervan overtuigd dat er een of ander geheimzinnig, goed 
gecamoufleerd besturingsmechanisme moest zijn. Zo diep zit de veronderstelling van besturing in ons repertoire van 
waarnemingen ingebed. Toch zou ik hierbij nog niet van emergent gedrag willen spreken. Het betreft nog steeds 
fluctuaties (hoewel zeer grote), die gedempt kunnen worden of in een verstarring kunnen ontaarden.  
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Er was pas sprake van structurele stabiliteit als de nieuwe aantrekker, “het behoud van impuls”, zijn werk deed. De schijf 
draaide dan robuust in een vast ritme aangegeven door B. Zodra de draaiing in één richting stabiel was, kon de spanning 
in de elastiekjes of de frequentie van B sterk worden gevarieerd. De draaiing kon daarmee nauwelijks meer in gevaar 
worden gebracht. 
 
4.1.3  De programmeerbare automaten  
 
Vanaf 1970 was er grote belangstelling voor het programmeren van automaten op de computer om complexe dynamiek 
af te beelden. Martin Gardner maakte in die tijd het spel “Life” van John Conway via Scientific American (okt. 1970) 
wereldkundig. In de volgende maanden gingen overal computersystemen down, omdat iedereen op zijn werk dat spel 
“Life” zat te programmeren en te spelen. Met dit “Artificial Life” werden groeiende en weer uiteenvallende configuraties 
gesimuleerd met een min of meer lange levenscyclus. Daarop volgde in 1974 een algoritme van de biologen Maturana, 
Varela en Uribe (Jantsch e.a. 1976), dat een zichzelf herstellende celwand simuleerde, waarmee autopoiese 
gedemonstreerd werd. (hoofdstuk 5) Later kwam het “Hodge Podge”-algoritme. (Dewdney 1988) Dat was net als de 
Brusselator van Prigogine een model dat het gedrag van de vreemde aantrekker van een chemische klok simuleerde. Het 
betrof een dissipatieve structuur. De Brusselator toonde alleen een kleuromslag in de loop van de tijd. De simulatie met 
“Hodge – Podge” toonde ook de dynamische structuur van draaiende krullen, net als in de echte chemische reactie van  
Belusov en Zhabotinsky op de bodem van een petrischaaltje. Dat was een fascinerend model. (figuur 4.4) Enige tijd later 
kwamen nog “Simulated Evolution” van Michael Palmiter en nog zeer vele andere automaten. 
 
Samen met mijn collega, Koos Godijn, programmeerden we vele van deze simulatiemodellen om mee te experimenteren. 
Meestal eerst in Basic, gevolgd door een snellere versie, die Koos maakte in Fortran of machinetaal.  
 

 
De meest interessante automaat was: “Hodge Podge”, een tweedimensionale simulatie van een chemische klok. (figuur 
4.4 en bijlage F) Op het computerscherm werden eerst concentrisch uitbreidende kleurvlekken getoond. Die gingen over 
in draaiende spiralen, afgewisseld via chaos en voorkeursfluctuaties. Tijdens de evolutie van de verschillende beelden 
verandert er maar één parameter in het algoritme: de zogenaamde diffusiefactor D, die in het model staat voor de 
groeiende stroom energie door de dynamische structuur. 
 
Het programma begint met een volkomen willekeurige en elke keer andere kleurenverdeling op het scherm. Het is 
verrassend om te zien hoe snel dat wordt omgezet in een ordelijke structuur, met concentrische vlekken en ringen in 
opeenvolgende kleuren. Er is dus bijna direct sprake van collectief coherent gedrag en zelfordening. Er is ook duidelijk 
onderscheid tussen het gedrag op microscopisch niveau (cel of pixelniveau) en macroscopisch gedrag op schermniveau. 
Dat is merkwaardig, want terwijl elke cel afzonderlijk wordt uitgerekend, blijkt het resultaat (dankzij de zogenaamde 
productieregels in het algoritme, zie bijlage F) voor grote groepen cellen identiek. Alle cellen in de vlekken doorlopen de 
kleurcyclus met ongeveer even grote sprongen. Er ontstaan vanuit willekeurige centra op het scherm vlekken en later 
min of meer concentrisch lopende golven van kleurschakeringen in een steeds herhaalde cyclus. Deze ordening plant 
zich over het hele scherm voort.  
 
Met het toenemen van de diffusieconstante D (figuur 4.4, rechtsonder) wordt opeens bij D=12 het ringvormige patroon 
op willekeurige plaatsen doorbroken. Er ontstaan enkele of dubbele spiralen. Zoals dat ook in echte chemische klokken 
en in weerpatronen rond cyclonen en lagedrukgebieden het geval is. 
 
Naarmate D groter wordt, neemt de cyclustijd af, worden de golven korter en volgen sneller op elkaar. In de 
kleurencyclus, die elke cel of pixel doorloopt, worden steeds grotere sprongen genomen. Er vallen steeds meer 
kleurgradaties uit (vergelijk met het aantal grijsgradaties in figuur 4.4.) 
 
Na verder toenemen van D lossen de spiralen op in chaos. (figuur 4.4, D=24,38) Er is dan een bijna net zo willekeurige 
situatie als bij het begin. Er zit nu evenwel enige structuur in de fluctuaties. Het lijken kleine onderdelen van structuren 
die al zijn geweest of die nog moeten komen. Enkele zijn duidelijk herkenbaar als grote voorkeursfluctuaties. Dat zijn de 
voorboden van de structuur die gaat komen. Daarop volgen meer van dergelijke ordelijke en chaotische fasen. 
Uiteindelijk loopt de dynamiek in een verstarring (figuur 4.4 D=50.52) vast, als de fijnst mogelijke definitie van de 
afbeelding op het scherm is bereikt.  
 
In dit model hebben we later ook de mogelijkheid van verstarring en interventie geprogrammeerd. Verstarring wordt 
bereikt met het constant houden van de waarde van D. De interventie volgt op een bepaalde toetsaanslag. Dan krijgen 
alle pixels van een grote rechthoek of driehoek midden op het scherm opeens dezelfde kleur. Direct daarna krijgt het 
model weer vat op deze cellen. Bij een interventie in de vroegste fase met ringvormige vlekken, is de kans groot dat er op 
de hoekpunten van het interventieveld meteen de spiralen van de volgende fase ontstaan. Vervolgens blijkt bij interventie 



 42

in de spiraalstructuur deze een groot zelfherstellend vermogen te hebben. Het ordelijke patroon van de spiralen komt 
snel terug, vooral bij hoge waarden van D. 
 
4.2 Een model voor zelfordening 
 
Ik had nu verschillende voorbeelden waaraan ik kon zien, dat de dynamiek die ik zocht en nu begreep, steeds dezelfde 
was. Daarmee konden ook andere voorbeelden worden geïnterpreteerd. Er zit een duidelijke lijn in de gevonden 
voorbeelden, die kon worden afgebeeld met figuur 4.5. Daarin staan de belangrijkste elementen van zelfordening bij 
elkaar. De dynamiek van een vreemde aantrekker wordt gesuggereerd door de krul in de grafiek. (oorspronkelijk 
gepubliceerd in een artikel: Zuijderhoudt, 1985) Langs de horizontale as staat “humane tijd” en niet fysieke tijd, omdat 
tijdens chaos in het beleven van veel mensen meer dan eens de suggestie wordt gewekt, dat de klok wordt terug gezet. 
Dat kan natuurlijk niet werkelijk het geval zijn, maar dat levert wel een gepaste suggestieve afbeelding op. 
 
Hieronder wordt zelfordening uit de vorige drie voorbeelden nog eens kort beschreven en toegelicht. Dat gebeurt nu in 
een kader, om dat te toetsen op bruikbaarheid voor de beschrijving van andere voorbeelden.  
 
4.2.1  Groeiende stroom en normale fluctuaties 
 
Er is bij zelfordening altijd sprake van een potentiaal en van daaruit een groeiende stroom materie, energie of informatie, 
die het systeem steeds verder uit balans brengt. (uit thermodynamisch evenwicht) In de kookpot is het de warmte; bij de 
draaischijf de aandrijving van punt B; en in het programma de diffusiefactor D. De groei van de stroom gaat gepaard met 
normale fluctuaties, die door de vigerende aantrekker steeds worden gedempt. Die houdt het geheel, in weerwil van de 
groei, structureel stabiel. Omdat vaak niet precies bekend is welke mechanismen hier een rol spelen, duid ik deze 
aantrekker bij voorkeur aan als de procesbewaker(s). 
 
4.2.2  Voorkeursfluctuaties 
 
Naarmate het systeem verder uit balans raakt beginnen zich ook grote voorkeursfluctuaties en collectief coherent gedrag 
te manifesteren. Dat is het teken dat er ook andere aantrekkers een rol gaan spelen. In de kookpot zijn het de excessieve 
waterbewegingen; bij de draaischijf het zwiepen en heen en weer draaien; in het programma de rudimenten van oude en 
nieuwe structuren tijdens chaotische overgangen. Hun achterliggende mechanismen duid ik aan met vernieuwingzoekers. 
Het is overigens nog maar de vraag of er sprake is van meerdere delen van dezelfde (vreemde) aantrekker of dat er 
verschillende aantrekkers in het spel zijn. Prigogine (1977) wijst er nadrukkelijk op, dat zowel de verschijnselen als de 
differentiaalvergelijkingen hier niet compleet analyseerbaar zijn!  
 
4.2.3 Opzwepen tot collectief coherent gedrag 
 
De toename van het verschil in soortelijk gewicht en de toename van het volume water, dat betrokken is bij een 
fluctuatie, versterken elkaar. Deze recursiviteit is van groot belang in de complexe dynamiek van zelfordening voor het 
opzwepen van grote fluctuaties. Bij de zwiepende draaischijf is het de spanning in het elastiek en het behoud van impuls 
in de schijf die elkaar versterken. In het programma zijn de multipliers verscholen in de productieregels van het 
algoritme. Prigogine (1977) wijst er op, dat “niet-lineaire”, opzwepende mechanismen zoals multipliers of katalysatoren 
en autokatalyse, noodzakelijk zijn om de voorkeursfluctuaties excessief op te zwepen. Dat opzwepen maakt het mogelijk 
om de oude aantrekker te verlaten en een nieuwe (combinatie van) aantrekker(s) te vinden. 
 
Het dempen van de grote fluctuaties kost erg veel energie en daarom wordt het handhaven van de structurele stabiliteit 
minder zeker en vooral trager. Vandaar dat corrigerende acties wel excessieve vormen moeten aannemen. Een passend 
begrip daarvoor is repressief gedrag, dat de oude situatie nog steeds weet te herstellen. Hoe wonderlijk de 
voorkeursfluctuaties en het collectief coherente gedrag ook mogen zijn, er is nog geen sprake van emergent gedrag. Het 
plotseling verschijnen van een nieuwe orde die stabiel is, heeft zich nog niet voorgedaan. 
 
Het viel mij op dat de voorkeursfluctuaties zich altijd laten beschrijven als een paradox in termen van de oorspronkelijk 
structureel stabiele situatie: Een Brownse beweging over afstanden van centimeters. Een pendelende beweging die een 
schijf doet draaien. In het programma is over het algemeen de waarde van elke pixel gelijk aan de gemiddelde waarde 
van zijn buren en toch ontstaan er grote kleur (=waarde) verschillen. Dit paradoxale karakter van de voorkeursfluctuaties, 
het collectief coherent gedrag en de repressie, zijn kenmerken die met een zekere waarschijnlijkheid zelfordening (of 
emergentie of een creatie) aankondigen. De paradox betekent dat er verschillende aantrekkers tegelijk en door elkaar 
werkzaam zijn. De verklaring voor paradoxale interventies is, dat men iemand dwingt een aantrekker te volgen die 
“haaks staat op” de aantrekker, waarin die persoon gevangen zit. Hij raakt dan in de war en kan wellicht een nieuwe 
aantrekker vinden. Op die mannier kan het gedrag van mensen en organisaties binnen bepaalde randvoorwaarden 
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veranderen. De overgangen blijven echter kansverschijnselen. Er is ook altijd een kans, dat iets wat wél wordt verwacht 
juist niet gebeurt. Daarop kom ik uitvoerig terug in de hoofdstukken 9 en 10  
 
 
 
4.2.4 Chaos, verstarring en regressie 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden om in een dergelijke situatie van chaos vast te blijven zitten in een verstarring. In de 
kookpot kan een kookvertraging optreden. De draaischijf kan trillend blijven staan zonder B te volgen. In het programma 
kan een verstarring worden gesimuleerd door D constant te houden. Belangrijk is de vraag hoe men uit de verstarring 
komt. Gebeurt dat door afname van de groei en terugkeer naar een vorig stadium of via regressie naar geheel of 
gedeeltelijk uiteenvallen van de structuur? De groeiende stroom gaat dan verder langs een andere weg buiten om. Of 
wordt er een nieuwe mogelijkheid ontdekt met meer synergie? 
 
4.2.5 Synergie 
 
Waar het bij zelfordening om gaat is het ontstaan van een kiem van nieuwe orde, van een nieuw en onverwacht emergent 
gedrag. Er werkt dan een nieuwe aantrekker met nieuwe procesbewakers, die de dynamiek structureel stabiel houden. 
Dat betreft in de kookpot convectie; bij de schijf is het stabiel draaien in één richting en in het programma een nieuwe 
stabiele dynamische configuratie op het scherm. De nieuwe orde heeft een aantal specifieke kenmerken. Het nieuwe 
gedrag op macroscopisch niveau is doorgaans niet af te leiden uit het gedrag op microscopisch niveau, vandaar 
aanduidingen als: emergentie, creatie of kiem van nieuwe orde. Er gaat na zelfordening altijd veel meer vrije energie 
door het systeem en er blijft relatief weinig gebonden energie in achter, daarom is er sprake van synergie. Haken (1982) 
spreekt van een ordeparameter die met de zelfordening discontinu, dus met een sprong, toeneemt. Hij spreekt ook van 
synergie.  
 
Om synergie optimaal te realiseren volgt op de kiem eerst een primaire en later een secondaire golf. (§ 2.4) Eerst wordt 
de nieuwe orde door de hele structuur gespreid en bevestigd (gestabiliseerd) en daarna vinden er nog allerlei kleine 
efficiency verbeteringen plaats. Haken (1982) attendeert er op, dat de oude procesbewakers niet zo maar verdwijnen. Ze 
gaan doorgaans deel uitmaken van de nieuwe aantrekker. Hij spreekt als fysicus daarom van “Versklavung” (Haken, 
1982), een in de oren van sociologen en organisatiekundigen wat ongelukkig gekozen term. Hoewel op zich een 
begrijpelijke term, is die hem in de jaren tachtig niet in dank afgenomen.  
 
4.2.6 Competitie 
 
Tijdens de voorkeursfluctuaties, en soms ook nog tijdens de primaire en secundaire golf, zijn er vaak verschillende opties 
voor de nieuwe dynamiek die met elkaar in competitie zijn. Ze zijn vaak afhankelijk van specifieke randvoorwaarden. Zo 
wordt de structuur van convectie in water bepaald door de vorm van de bak. Zo kan de draaischijf links of rechtsom 
draaien. Het programma toont bij hogere waarden van D verschillende configuraties, die soms wel, soms niet optreden. 
Over het algemeen zal de optie met de meeste synergie, die het meest efficiënt is en met zo min mogelijk gebonden 
energie toe kan, het winnen van andere alternatieven.  
 
4.2.7 Interventie 
 
Het kan zijn dat het emergente gedrag “er wel in zat”, maar zich niet (op tijd) voordeed. Dat de kans op zelfordening is 
verkeken en dat er nu sprake is van een verstarring. In een dergelijk geval kan een interventie wellicht eerst de chaos en 
dan de zelfordening alsnog op gang brengen. Roeren in de kookpot of een zet tegen de draaischijf brengen doorgaans de 
gewenste zelfordening niet tot stand. Het voordoen is blijkbaar iets heel anders dan het met een interventie doorbreken 
van een verstarring. Interventie met de doorbreker komt hierna en bij de toepassingen (hoofdstukken 9 en 10) nog 
uitvoerig aan de orde. 
 
4.3  INTERPRETATIES VAN SOCIALE DYNAMIEK   
 
Met de elementen van figuur 4.5 was het herkennen van de dynamiek van zelfordening mogelijk. Het fenomeen zoals 
hierboven geschetst, was in het gedrag van mensen en organisaties en in de samenleving goed waar te nemen 
(Zuijderhoudt 1985) Er konden nu ook allerlei aspecten worden afgeleid waarmee bij het veranderen van organisaties 
rekening diende te worden gehouden, bijvoorbeeld de randvoorwaarden waaronder zelfordening zich zou kunnen 
voordoen.  
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Ik stelde vast op grond van mijn ruime ervaring met het (soms tevergeefs) saneren van bedrijven, dat er interne en 
externe randvoorwaarden zijn, die regressie wel of niet waarschijnlijk maken. Intern moet er bij voorkeur enige 
redundantie zijn: een overvloed aan bronmateriaal als geld, kennis, personeel, grondstof en wat extra tijd om het 
chaotische experiment te kunnen laten plaatsvinden. Externe randvoorwaarde is vaak dat er een markt moet zijn voor de 
nieuwe producten of diensten uit de veranderde organisatie. De noodzakelijke redundantie impliceert een waarschuwing 
voor “lean organisation.” Deze door sommigen zo op prijs gestelde toestand vanwege de optimale effectiviteit en 
efficiency, maakt de organisatie uiterst kwetsbaar voor veranderende omstandigheden. Ook de veronderstelling, dat men 
zelf zijn eigen omgeving vorm geeft en zelf zijn markten kan bepalen, is een gevaarlijk onrealistische voorstelling van 
zaken. 
 
Wat me vooral ging interesseren waren de verstarringen, omdat ik die vaak waarnam. De kiem van een nieuwe orde is 
vanwege de grote fluctuaties en het repressieve gedrag van de oude procesbewakers nogal kwetsbaar en dient gekoesterd 
te worden. Er volgt echter vaak helemaal geen vernieuwing. De chaos kan gemakkelijk in een verstarring vastlopen, die 
zich bedrieglijk voordoet als een “overspannen rust”, waarin alles op orde lijkt. Kenmerkend voor die situatie is een 
overgevoeligheid voor de minste of geringste aanzet tot een verandering. Ik ging me vooral toeleggen op het herkennen 
en doorbreken van verstarringen in het gedrag van mensen en organisaties. 
 
Tijdens chaos en verstarring in organisaties, manifesteren zich twee categorieën medewerkers die in figuur 4.5 zijn 
aangeduid als “Oud” en “Nieuw.” “Oud”, niet in jaren maar in opvattingen, is doorgaans ver in de meerderheid en voelt 
zich verantwoordelijk voor de bekende en volgens hen nog niet achterhaalde “oude” orde. Zij zijn bang voor regressie en 
vormen vanuit die angst vaak een verstarring. “Nieuw” zijn medewerkers die in de chaos allerlei nieuwe uitdagingen 
zien en die bereid zijn om risico’s te nemen om die uitdagingen te realiseren. Een vuistregel leert dat zodra tien tot 
vijfentwintig procent van betrokkenen zich als “Nieuw” manifesteert, (een geringe minderheid dus!) de nieuwe 
aantrekker blijkbaar is gevonden en een verandering al niet meer is tegen te houden. Dat percentage is gebaseerd op het 
experiment van Solomon Asch (Brown 1986), waaruit blijkt dat circa vijfentwintig procent van de mensen zich kan 
oriënteren op abstracte regels of afspraken. Zij handhaven nieuwe aantrekkers, terwijl vijfenzeventig procent zich blijft 
oriënteren op wat andere mensen doen. Deze verhouding houdt een ernstige waarschuwing in voor degenen die denken 
dat het verloop van veranderingen op meerderheidsbesluiten kan of moet steunen. (§10.3) Dat is nadrukkelijk onjuist! 
Tot een verandering wordt niet besloten. Zij wordt door veranderende omstandigheden bepaald en afgedwongen. 
Besluitvorming is een reductie van dat proces van zelfordening gericht op beheersing van de realisatie. 
 
De uitdaging was dus om zoveel mogelijk medewerkers uit de categorie “oud” in de categorie “nieuw” te krijgen. Daar 
vroeg ik bij mijn collegae ook aandacht voor, maar dan deed zich steevast iets voor dat leek op de conformiteittesten van 
Bavelas (§ 2.3 en Watzlawick 1976). Met mijn betrekkelijk eenvoudige, en in ieder geval ongebruikelijke theorie was ik 
altijd snel klaar met een analyse van de situatie en een plan van aanpak. Ik legde het in discussies altijd af tegen anderen 
die de suggestie overeind wisten te houden dat zij er veel meer van wisten en begrepen. Vooral het paradoxale karakter 
van de voorkeursfluctuaties en de noodzaak tot interventie in verstarringen moesten het vaak ontgelden. Er zat niets 
anders op dan veel alleen te pionieren.  
 
De paradox die in de organisatiekunde wel bekend is, bijvoorbeeld als “double bind” (Watzlawick 1970 en Bateson 
1979) wordt door anderen vaak opgevat als een uitdaging om keuzes te maken. Er zou gekozen moeten worden voor de 
ene of de andere kant van het dilemma. Ik meen dat er dan juist geen keuze moet worden gemaakt, omdat men dan een 
stap terug doet. Er moet een integraal gevonden worden, een derde weg die beide kanten van de medaille incorporeert, 
alleen dan ontstaat nieuwe synergie. Als men te lang met die voorkeursfluctuaties in de chaos blijft zitten en de paradox 
niet oplost, is er blijkbaar sprake van een verstarring. Niet een keuze, maar een interventie is dan op zijn plaats en dat is 
zelden of nooit een zachtzinnige, non-directieve (Rogeriaanse) operatie. Dat was precies waar de meeste collegae het niet 
mee eens waren. 
 
Het beste leek me om hen proberen te overtuigen met duidelijke voorbeelden die iedereen zich wel kan voorstellen, maar 
waarvoor geen bevredigende verklaring bekend is. Dat werd de vierde stap van de methode die in § 1.2.4 is 
gepresenteerd. Daarop vond ik onder meer de volgende, min of meer bruikbare en sociaal relevante voorbeelden van 
zelfordening. Het eerder gebruikte kader komt hierbij weer van pas en wordt ook hier op zijn bruikbaarheid getoetst. 
 
4.3.1 De termietenheuvels 
 
Dit is een wat exotisch voorbeeld, dat vooral de aard van zelfordening en de kracht van productieregels toont. (die regels 
vormen onderdelen of procesbewakers van een aantrekker, zie ook bijlage F) Er blijken plotselinge en verrassende 
ordeningen uit voort te komen. Zonder dat daarbij iets als bewustzijn hoeft te worden verondersteld. Het is ook een van 
de voorbeelden, waarop in hoofdstuk 1 al werd gedoeld, waaruit blijkt hoe communicatie een rol kan spelen bij 
zelfordening. Daarop kom ik in hoofdstuk 8 terug, waar het belang van communicatie zal blijken.  
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Groeiende stroom: 
 
Na miljoenen jaren evolutie hebben termieten (en sommige andere insecten als mieren en bijen) zich weten te handhaven 
door te communiceren met geurstoffen, de zogenaamde feromonen. Als een termietenvolk een nieuw gebied in bezit 
neemt, lijkt het in eerste instantie of ze onwillekeurig heen en weer rennen en over beperkte afstanden bouwmateriaal 
vervoeren. Het effect daarvan is dat er aanvankelijk door een compleet volk grote hoeveelheden bouwmateriaal over de 
door hen ingenomen vlakte worden verplaatst. In hun dynamiek werkt echter een aantrekker. Terwijl ze met het 
bouwmateriaal lopen, hechten ze er onwillekeurig een vluchtige geurstof (het feromoon) aan, die langzaam verdampt. De 
termieten hebben de neiging om met bouwmateriaal te lopen naar de plek waar de geur het sterkst is en zonder 
bouwmateriaal er juist vanaf. (Jantsch e.a., 1976) 
 
Voorkeursfluctuaties: 
 
In principe zouden ze het bouwmateriaal overal waar ze langskomen weer neer kunnen leggen. Omdat de geurstof hen 
echter aantrekt, is de kans groot dat het bij elkaar komt te liggen. Daar wordt de geur het sterkst en ontstaan er overal op 
willekeurige plaatsen op het veld hoopjes. Er zijn fluctuaties, er ontstaan hoge en lage hoopjes in alle maten. Hoe hoger 
de hoopjes, hoe sterker de geur. Een tweede reeks voorkeursfluctuaties volgt. Hoopjes groeien omhoog en naar elkaar, 
omdat de geurgradiënt naast de top van de hoop aan de kant van de andere hoop, het hoogste is.  
 
Zich zelf opzwepen tot collectief coherent gedrag: 
 
De meeste termieten hebben nog steeds de neiging om willekeurig heen en weer te lopen met bouwmateriaal. De 
spreiding over het terrein is voltooid en de heuveltjes aan de rand van het terrein worden steeds minder vaak bezocht. Zij 
verliezen hun geur, terwijl grotere heuvels in het centrum vaker worden bezocht. Op een gegeven moment worden, hoe 
paradoxaal ook, de heuvels die eerst werden opgebouwd na het verliezen van hun geur weer afgebroken. Nu blijkt wat 
eens een heuvel had kunnen worden een handige voorraad op een bekende plek te zijn. Ook het gedrag slaat om, van 
willekeurig door elkaar lopen naar marsroutes tussen voorraden en centrale hopen. 
 
 
Chaos en de kans op verstarring en regressie: 
 
De termieten hebben er miljoenen jaren over kunnen doen om deze productieregels te vinden en ergens is hun gestel er 
op ingesteld. In de meeste situaties leveren die gedragsregels hen termietenheuvels op. Ze behoeden hen voor 
verstarringen, maar een storm of een fikse regenbui kan het hele bouwproces nog ernstig verstoren.  
 
Synergie: 
 
Uiteindelijk groeien een aantal hopen tegen elkaar en begint de constructie van de termietenheuvel herkenbare vormen 
aan te nemen. Er is overigens nog een lange weg te gaan voor het woongenot voor de termiet optimaal is. Er zijn zeker 
meer dan een tiental andere feromonen bekend waarmee allerlei andere functies in hun samenleving worden 
georganiseerd. 
 
Competitie: 
 
Op een bouwterrein dat geschikt is voor termietenheuvels, staan meestal meerdere heuvels op regelmatige afstanden van 
elkaar. Wat opvalt is dat sommige groot en welvarend, andere kleiner, kapot of zelfs verlaten zijn. Ook het bestaan van 
een termietenvolk gaat met ups en downs en de beste overleven. 
 
Interventie: 
 
Er schijnen experimenten door biologen uitgevoerd te zijn met vliegtuigmotoren langs een dergelijk veld om met 
kunstmatige wind de geurgradiënten te verstoren en inderdaad leverde dat misvormde termietenheuvels op. (Jantsch e.a., 
1976) 
 
4.3.2 De boekhouding 
 
Heel wat ervaren en wijze managers blijken zonder dat zij ooit gehoord hebben van een zelfordeningstheorie, er zich 
onbewust wel naar te gedragen. Hieronder een voor velen herkenbaar, maar nu ook beter verklaarbaar voorbeeld. 
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De groeiende stroom: 
 
Op een dag wordt het hoofd boekhouding van een middelgrote onderneming ernstig ziek. Het ziet ernaar uit dat hij 
voorlopig niet meer terug zal komen, wellicht komt hij helemaal niet meer terug. Er ontstaat een toenemende spanning 
op de afdeling. Wie zorgt er voor het gereedkomen van het werk dat zich begint op te stapelen? Het oude hoofd 
boekhouding heeft de invoering van de computer en de automatisering van zijn administratie eigenlijk nooit volledig 
kunnen accepteren. Er komen wel allerlei gegevens in de computer terecht en er komt naast de facturen ook nog wel wat 
managementinformatie uit. Alles wordt echter ook uitgedraaid en op papier gecontroleerd. Dat moet omdat er nog 
regelmatig fouten uit gehaald worden. Managementinformatie wordt uiteindelijk allemaal met de hand gemaakt. De 
informatie is altijd te laat en altijd anders ingericht en bovendien discutabel. Niet alleen het hoofd, maar ook zijn 
assistent is doorkneed in deze ondoorzichtige werkwijze. Op elke vraag weten zij te reageren, maar steeds iets anders dan 
bedoeld en alles kost veel tijd. Daar wil de directeur wel eens vanaf. 
 
Voorkeursfluctuaties: 
 
De assistent boekhouder, een aardige en loyale man, ziet zijn kans en gaat naar de directeur. Hij biedt aan om de leiding 
van de afdeling van tien medewerkers tijdelijk op zich te nemen. “Nee”, zegt de directeur tot verrassing van de assistent, 
“ik wil het nog even aanzien…”.  
Op de afdeling werkt een aantal goed opgeleide medewerkers. Sommigen hebben al eerder in andere organisaties 
gewerkt. Zij kunnen wel met de computer overweg en ze hebben al vaak kritische opmerkingen gemaakt. Natuurlijk 
herkennen het hoofd en zijn assistent die opmerkingen wel, maar zij hebben tot nu toe steeds hun eigen werkwijze weten 
te handhaven.  

 
 

 
Opzwepen tot collectief coherent gedrag: 
Na het gesprek met de directeur weet de assistent niet meer precies wat hij in de afdeling moet doen en dat is de 
bedoeling van de directeur. De assistent raakt zijn macht over de onduidelijke werkwijze kwijt. De andere medewerkers 
hebben het snel in de gaten en de ondernemende onder hen steken de koppen bij elkaar om de werkwijze te veranderen. 
Een hoop papier kan eruit en hier en daar een spreadsheet erbij.  
 
Chaos en de kans op verstarring en regressie: 
 
Met de assistent wordt zo min mogelijk overlegd. Vragen uit andere afdelingen van de organisatie worden direct zo 
geruisloos mogelijk, zonder overleg, opgelost. Natuurlijk heeft de assistent in de gaten wat er dreigt te gebeuren. Hij 
vindt het een chaos en gaat weer naar de directeur om te vertellen dat het mis gaat op de afdeling. Hij kan niet langer 
garant staan voor de kwaliteit van de gegevens. De directeur kan tegen deze aardige en loyale man moeilijk zeggen dat 
deze gang van zaken juist zijn bedoeling is. Hoe lang deze situatie duurt, hangt vooral van het geduld van de directeur en 
de doortastendheid van de ondernemende medewerkers af.  
 
Synergie: 
 
Als de directeur er zelf niet om komt vragen, gaat een van de medewerkers hem vertellen wat er in de afdeling de laatste 
weken is gebeurd. Hij vertelt er bij wat volgens hem de mogelijkheden zijn. Om een lang verhaal kort te maken: die 
initiatiefrijkste medewerker wordt het nieuwe hoofd van de afdeling. De assistent krijgt een speciale functie, waarin hij 
zijn kwaliteiten goed kan gebruiken. Hij krijgt wel het advies mee om zich van nu af aan goed op de nieuwe werkwijze 
te oriënteren. Als het hoofd boekhouding terugkomt, is er in zorgvuldig overleg met hem wellicht een dergelijke 
oplossing te vinden.  
 
Competitie: 
 
De directeur heeft al die tijd gebruikt om te oordelen over wie hij de leiding zou geven. De assistent boekhouder had best 
een kans gehad als hij zich maar op de computerverwerking had gestort of een coalitie met een of meer van de handige 
medewerkers had gesloten. Er waren meerdere jongeren die voor de baan in aanmerking kwamen, maar de 
initiatiefnemer was zelf een van de betere en dat maakte de keus gemakkelijk. 
 
Interventie: 
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Als het te lang had geduurd, was de directeur op een morgen naar de afdeling gestapt en had hen gevraagd hoe ze 
dachten de eindejaarsdrukte te gaan verwerken. Dan hoefde hij alleen maar te luisteren wie er met de beste voorstellen 
kwam. 
Zo vond ik nog meerdere goede voorbeelden (Zuijderhoudt, 1985, 1992) die de dynamiek van zelfordening op een 
overtuigende wijze illustreerden.  
 
4.4 DE EERSTE TOEPASSINGEN 
 
De volgende stap in het onderzoek is het komen tot herhaalde toepassingen om ervaring op te doen. In de hoofdstukken 9 
en 10 volgen nog uitgebreide casusbeschrijvingen. Hier komen enkele kleine toepassingen aan de orde om enige indruk 
te geven van de diversiteit aan processen waarin verstarringen, doorbraken en zelfordening voorkomen. 
 
4.4.1 Schakelen onder werkdruk 

 
Op een dag had onze afdelingsecretaresse haar bureaublad volgeplakt met “geeltjes”, van die zelfklevende 
notitiepapiertjes. Ze legde geagiteerd uit dat ze er maar “eventjes” twee secretariaten bij had gekregen wegens 
ziekte en verlof van collegae. Omdat ze het nu razend druk had, probeerde ze op deze wijze haar werkvoorraad 
in beeld te krijgen. Daarmee kon ze het werk op prioriteit en volgorde sorteren en het overzicht gemakkelijk up-
to-date houden. Twee dagen later zat ze weer rustig naast haar telefoon en eigen agenda's koffie te drinken. Het 
was haar aardig gelukt. Het viel me op dat ze onder druk haar werkmethode had veranderd en dat zonder die 
druk die efficiënte werkmethode nu niet meer werd gevolgd. Ze legde uit dat het nu nergens voor nodig was en 
dat ze wel zenuwachtig was geworden van al die geeltjes op haar bureau. Later zagen we haar dat vaker doen, 
maar nooit als ze het niet extreem druk had.  

 
Vanaf dat moment ging ik erop letten of mensen, als zij te veel werk kregen, in staat waren om te schakelen in hun 
werkmethode. Dat bleek inderdaad bij veel managers en specialisten het geval. Sommigen die dat voor zichzelf echter 
nog niet hadden ontdekt, konden daarmee eenvoudig geholpen worden door ze op die mogelijkheid te wijzen. Vaak 
kwam dat neer op het volgen van een escalatietrap voor timemanagement met stappen als bijvoorbeeld: naast het in de 
agenda vastleggen van afspraken, ook plannen van het werk dat daaruit voort zou komen en het maken van actielijsten. 
Dan het manipuleren van de onderwerpen op de lijst naar hun prioriteit. Vervolgens gebruik maken van de 
indrukbaarheid en uitstelbaarheid van het werk. Als het dan nog te veel bleef, op grond van een werkverdelinganalyse 
juist op drukke dagen, zien te komen tot het delegeren van een deel van het werk. Een volgende stap was het laten 
plannen van het werk door een secretaresse, enz.  
 
Het waren van die dingen die iedereen wel min of meer wist, maar nooit deed als je het niet extreem druk had. Af en toe 
kon ik medewerkers in een organisatie helpen met wat timemanagementtraining. In dit voorbeeld is dus sprake van het 
doorbreken van werkmethoden en het omschakelen naar een andere werkwijze vanwege toenemende werkdruk. Als een 
doorbraak niet gemaakt zou worden, kan de situatie gemakkelijk leiden tot stress en uitvallen of grote fouten of 
nalatigheid. 
 
Merkwaardig was dat men vaak helemaal niet onder zoveel werkdruk te lijden had, maar in een of andere hoogst 
inefficiënte werkwijze was vastgelopen, waar men zelf niet uitkwam. Het probleemoplossend vermogen van veel mensen 
in organisaties is niet groot, omdat men zich ten onrechte afhankelijk acht van managers die de problemen voor hen 
zouden moeten oplossen. 
 
4.4.2 De functieniveaumatrix 
 
Een aantrekker in een organisatie zie ik niet als een of ander beheerssysteem, maar als een set gedragsregels waar 
iedereen zich onwillekeurig aan houdt, waardoor een afdeling of proces op orde blijft. Het enorme verschil tussen 
beheersing en de zelfordenende werking van een aantrekker werd mij min of meer door toeval duidelijk. Het leidde tot 
de ontwikkeling en eerste toepassing van een nieuw functieclassificatie-instrument, de functieniveaumatrix. Om het nut 
van dat instrument duidelijk te maken volgt hier eerst een uitstapje naar beloningsproblematiek. 
 

Om beloningsverschillen vast te stellen, wordt de waarde van de bijdragen van medewerkers aan de organisatie 
gereduceerd tot een ééndimensionale waarde, die wordt uitgedrukt in het salaris. Dat vervolgens die waarde 
kan worden verdeeld over diverse andere arbeidsvoorwaarden als vakantiedagen of extra opleiding, blijft hier 
buiten beschouwing. Vaak wordt die waardebepaling gebaseerd op “metingen” met een 
functiewaarderingssysteem. Het werk dat de medewerker regelmatig zal doen, wordt door een deskundige 
vastgelegd in een functiebeschrijving. Vervolgens wordt via allerlei gegoochel met kenmerken, 
waarderingstabellen en afweegfactoren een waarde bepaald op een schaal van bijvoorbeeld één tot vijfhonderd 
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punten. Die waarde heeft een (vermeende) nauwkeurigheid van plus of min één punt. Met dat aantal punten 
wordt de functie geclassificeerd. Dat wil zeggen, ingedeeld in één van de circa vijftien loonschalen van een 
beloningssysteem. Deze schalen, die elkaar behoorlijk overlappen, bevatten een reeks bedragen. Daarvan wordt 
de medewerker er één toegekend op basis van andere criteria dan de functiezwaarte, bijvoorbeeld: leeftijd, 
ervaringsjaren of beoordeling van het functioneren. Soms zijn er nog toeslagen voor inconveniënten of voor 
bijzondere prestaties in het werk. Zo komt de salarishoogte langs een behoorlijk aantal, voor de organisatie en 
de betrokkene min of meer zinvolle, criteria tot stand. Het meest discutabel is daarbij de classificatie van de 
functie naar zwaarte, vooral als er in de functie iets verandert. Soms komt een functie in een te lage klasse 
terecht, maar vaker komen ze te hoog. Dat komt doordat medewerkers soms ontdekken hoe er met succes over 
onderhandeld kan worden. Er dienen net genoeg extra punten te worden toegekend om een klassengrens te 
overschrijden. Als dat eenmaal is gelukt, gaat het “gezeur” van de medewerker gewoon door. Niet zelden lukt 
het hem een paar jaar later nog eens, zonder dat er in zijn werk veel is veranderd. Zo corrumpeert een 
systeemtoepassing op den duur, ondanks of juist dankzij deskundig onderhoud. Er worden vaak min of meer 
bewust fouten bij dit onderhoud gemaakt om van het gezeur af te zijn of om iemand extra te belonen. Veel 
additionele taken in een functie leiden niet tot een hoog niveau, een taak erbij betekent absoluut niet dat een 
functie zwaarder is geworden, integendeel. Het gaat bij het waarderen vooral om de zwaarste en moeilijkste 
taken; die taken zijn niveaubepalend. Ik maakte in de adviespraktijk vaak mee dat systemen die altijd door 
deskundigen waren onderhouden, juist daardoor corrumpeerden. Na een tiental jaren zaten soms meer dan 
twintig procent van de functies één klasse te hoog of te laag. Niet zelden zaten vijf procent van de functies dan 
zelfs twee of meer niveaus te hoog of te laag. Dan waren er ook altijd veel klachten over de 
beloningsverhoudingen. Terwijl er andere gevallen waren waar vijftien jaar of meer geen onderhoud aan een 
systeem was gepleegd. Daar wist men niet beter dan dat de verhoudingen al tijden lang wel goed zaten.  

 
Op een bepaald moment had een collega een functiewaarderingsopdracht bij een groot concern. Daar dreigde het bij 
voorbaat al uit de hand te lopen. Hij moest veel te veel functies beschrijven en waarderen, wel tweeduizend, en een 
dergelijke verzameling is nauwelijks op orde te krijgen en te houden. Wij ontwikkelden samen een voor die dagen geheel 
nieuwe classificatiemethode met een functieniveaumatrix. (FNM)  
 

We onderscheidden daarin eerst een stuk of dertig functiefamilies: administratie, boekhouding, magazijn, 
productie, verkoop, enz. Dat waren reeksen functies met alle denkbare varianten die iemand van laag tot hoog 
zou doorlopen als hij of zij een succesvolle carrière maakte in dat vakgebied. Vervolgens beschreven we niet de 
functies, maar alleen de bovengrens van de klassen. Voor deze niveaukarakteristieken stelden we alleen de 
zwaarste taken vast die op het betreffende niveau in de organisatie voorkwamen. Zo ontstond de 
functieniveaumatrix met verticaal functieladders en horizontaal de zwaarste taken in klassen die naar de 
salarisschalen verwezen.  

 
Niveau Administratie Boekhouding Secretariaat Technisch 

onderhoud 
C Complexe 

berekeningen; 
overzichten maken; 
gegevens 
analyseren; 
rapporteren; beheer 
van een kas; 
controles met 
externe verificatie; 
toezicht op enkele 
medewerkers  

Uitzoeken en 
corrigeren van 
boekingsverschillen; 
factuurcontrole met 
externe verificatie; 
toezicht op enkele 
medewerkers 

Behandeling van 
vertrouwelijke informatie; 
concipiëren van 
correspondentie; verslagen 
van vergaderingen maken; 
steno; afspraken bewaken; 
diverse neventaken in de 
afdeling  

Grof bank-, las-, en 
constructiewerk; 
timmeren; stofferen; 
metselen  

B Combineren, 
uitsplitsen en 
inboeken van 
gegevens; archiveren 
volgens voorschrift 

Coderen en uitsplitsen 
van facturen; kosten-
verdeelstaat invullen; 
controle op tellingen 

Postbehandeling en 
archivering; afsprakenlijstjes 
maken; agenda’s bijhouden; 
boodschappen doorgeven; 
typwerk in vreemde talen 

Olie verversen; 
doorsmeren; demontage 
en montage; kleine 
reparaties aan machines 

A Sorteren; tellen; 
controle door 
vergelijken; data-
entry 

Factuurcontrole; 
facturen typen aan de 
hand van een concept 

Typwerk van concept; 
archiveren op aanwijzingen; 
verzendgereed maken van 
correspondentie 

Vervangen van lampen; 
schoonmaken van 
apparatuur; verhelpen 
van storingen volgens 
voorschriften; bijvullen 
van kopieerapparaten 
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Het classificeren was nu een eenvoudige zaak. Er kon voor de betrokken medewerkers worden volstaan met een 
simpele functiekarakteristiek, als de zwaarste, niveaubepalende taken maar bekend waren. Daarmee zocht men 
in de overeenkomstige functieladder het juiste niveau. Dat werd niet gevonden door naar tekstuele 
overeenkomst te zoeken, maar door het niveauverschil te vergelijken met de niveaukarakteristiek, een niveau 
hoger respectievelijk lager. Voor het vaststellen van een dergelijk verschil hoefde men geen deskundige te zijn. 
Men had die zwaarste taak of iets vergelijkbaars wel of niet in zijn functie zitten, daar was nooit twijfel over. 
Iedereen kon het voor zijn eigen functie en voor die van zijn naaste collegae zelf beoordelen.  
 
De FNM was lastig te maken, omdat er net zo lang met de werknemers en het management moest worden 
onderhandeld tot de matrix consistent in elkaar zat. Er moesten geen vage begrippen, maar juist harde en 
eenduidige taken worden beschreven. Vervolgens was er een geheel nieuwe situatie ontstaan. De FNM bleek zo 
gemakkelijk in het gebruik, dat zowel managers als medewerkers ermee aan de slag gingen. Er kwam geen 
deskundige meer aan te pas. Zo ontstond er sociale controle op de functieclassificatie. De goed ingedeelde 
medewerkers beklaagden zich over de slecht ingedeelden en kwamen verhaal halen, een verrassend nieuw 
probleem voor het management. Dat liet het voortaan wel uit zijn hoofd om een lastige medewerker een niveau 
hoger in te delen, zoals voor die tijd niet ongebruikelijk was. Managers gingen functies ook zodanig inrichten 
dat de verhoudingen duidelijk bleven. Medewerkers zeurden opvallend minder over hun beloning, omdat ze de 
verhoudingen herkenden en accepteerden en zelf zagen dat ze eerlijk werden toegepast. De 
vakbondsdeskundigen waren er niet erg gelukkig mee, want die konden hun ervaring met de functiewaardering 
op één punt onder of boven een grens niet meer uitspelen. 
 

De FNM bleek een zelfordenend hulpmiddel. Het instrument werkte op basis van recursie. Het spiegelde voor iedere 
manager en medewerker die verhoudingen in de organisatie, die door de meeste als correct werden aangevoeld. Het had 
daardoor effect op het inrichten en het op orde houden van de organisatie. Het werkte heel anders dan het oude 
hulpmiddel van de functiewaardering. Dat was op controle en beheersing door deskundigen gebaseerd en had de 
pretentie de organisatie zelf onaangeroerd te laten. Daarin werden betrokkenen niet geacht de resultaten te kunnen 
beoordelen, daarvoor had je immers die deskundigen nodig. Er werd niet bij verteld, dat er voortdurend gemanipuleerd 
moest worden, juist tijdens de controle en beheersing. Ook niet, dat er voortdurend onrust en ontsporingen waren bij het 
inrichten en aanpassen van de organisatie. Dat vertelden de deskundigen liever niet.  
 
Om belangstellenden enig gevoel te geven voor het verschil en om de weerstanden te overwinnen tegen de nieuwe 
methode, gebruikte ik een voorbeeld. Ik trok een parallel met het moment waarop de Romeinen landkaarten gingen 
gebruiken. (bijvoorbeeld de Peutinger-kaart) Vanaf dat moment werden de wegen net als op de tekening recht getrokken. 
Voor die tijd zag niemand het nut in van rechte wegen, die immers niet de glooiingen en andere accenten in het terrein 
konden volgen. Vanaf het moment dat men er een beter beeld van kreeg, ging men het terrein aanpassen aan de wegen 
om sneller van A naar B te kunnen komen. 
 
Om het verschil in dynamiek tussen beheersen met de gebruikelijke functieclassificatiemethode en zelfordening met de 
FNM in beeld te krijgen volgt hier een summiere analyse in figuur 4.9:  
 

 CLASSIFICATIE DOOR EEN DESKUNDIGE 
 

ZELF-CLASSIFICATIE MET DE FNM 

Groeiende 
stroom 
 

Medewerkers (of bazen) ervaren toenemende 
kwalitatieve of kwantitatieve druk op een of 
meer functies. 

Medewerkers (of bazen) ervaren toenemende 
kwalitatieve of kwantitatieve druk op een of meer 
functies. 

Voorkeursfl
uctuaties 
 

Onderhandelen met de baas en een deskundige 
over herclassificatie aan de hand van noch door 
de medewerkers noch door de managers goed te 
beoordelen functiebeschrijvingen en aantallen 
punten.  

Verkeerd geclassificeerde medewerkers worden 
door henzelf, collegae en managers opgemerkt op 
basis van vergelijking met de FNM. Hier komt geen 
deskundige aan te pas. Management wordt om 
correctie gevraagd. 

Opzwepen 
tot 
collectief 
coherent 
gedrag 

Wordt vermeden. Management bewaakt met het 
systeem de situatie, maar ze zijn geneigd toe te 
geven om van het gezeur af te zijn, als 
compensatie voor rust in de organisatie. 

Goedingedeelde medewerkers gaan klagen bij het 
management over verkeerd ingedeelde 
medewerkers. Managers gaan het systeem goed 
gebruiken en douceurtjes vermijden om opzwepen 
te voorkomen. 

Chaos, 
verstarring 
en regressie 

Daar waar de onderhandeling (te) gunstig 
uitvalt, ontstaan de eerste inconsistenties. 
Precedentwerking versnelt de corrumpering.  

Chaos is kort van duur en gemakkelijk te vermijden 
of te doorbreken vanwege de transparantie. 

Synergie Soms tussen managers en deskundigen. Voor Managers en medewerkers zijn het snel eens bij 
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medewerkers is er sprake van onrust en zich 
overheerst voelen.  

transparante functieverhoudingen en eventuele 
veranderingen daarin. Er is geen onrust. 

Competitie 
 

Wordt vaak vermeden door resultaten als 
vertrouwelijk te bestempelen, vanwege 
mogelijke precedentwerking. 

Grondslag voor de hele organisatie, om de zwaarte 
van alle soorten functies door alle medewerkers en 
managers te laten beoordelen.  

Interventie 
 

Na tien tot vijftien jaar onderhoud aan het 
systeem volgt meestal een sanering waarbij 
grote onrust of loonkosten stijging kan ontstaan 
als de hoogste “ontsporing” als referentie wordt 
gezien. 

Alleen rigoureuze reorganisaties met nieuwe 
functies en nieuwe werkmethoden vergen 
onderhoud aan de FNM door deskundigen.  

 
4.4.3  De secretaresses 
 
De nu volgende gebeurtenissen deden zich daadwerkelijk voor tijdens de opzet van een beloningssysteem in een 
advocatenkantoor.  
 

In een snel groeiende organisatie, een groot advocatenkantoor met een groot aantal secretariaten, ontstaat een 
bezettingsprobleem onder de secretaresses. Zij verrichten een grote hoeveelheid vertrouwelijk werk. Vandaar 
dat het management hen heeft verboden om onderling werk of personeel uit te wisselen. Met de gestage groei 
fluctueert de bezetting echter sterk. Capaciteit uitbreiden op de secretariaten zit er voorlopig niet in, want de 
problemen laten zich aanzien als incidenten (fluctuaties). 
De secretaresses zitten regelmatig om beurten in de knel en dat is des te schrijnender, omdat op een dergelijk 
moment een ander secretariaat vaak weinig te doen heeft. 
 
De secretaresses proberen natuurlijk van alles: werk teruggeven aan hun advocaat, uitbesteden van niet-
vertrouwelijk werk, overwerken, enz., maar niets helpt. Dan ontdekken sommigen, die zich dubbel bewust zijn 
van het vertrouwelijke karakter van hun werk, dat je best werk kunt uitbesteden aan een collega als je het maar 
geheim houdt. Niet iedereen doet daaraan mee, omdat het niet mag en omdat het je baan kan kosten. 

 
 

Zo ontstaat er verschil tussen secretariaten die het altijd aankunnen en secretariaten waar nog steeds geklaagd 
wordt omdat er veel wordt overgewerkt. Door zelfordening zijn er twee categorieën secretariaten ontstaan. Het 
management staat het oogluikend toe of is niet op de hoogte. 
Na een op zich onbelangrijk incident besluit het management een formele oplossing te zoeken voor de 
secretariaten waar nog steeds geklaagd wordt. Een uitbreidingsplan wordt gemaakt dat alleen die secretariaten 
betreft. Er ontstaat uiteraard groot tumult bij de anderen. 
Een secretaresse van de categorie die zich wel wist te redden, wordt nog ontslagen als ze het even gaat 
uitleggen, ze heeft zich immers niet aan de regels gehouden. 
Uiteindelijk breekt ook bij het management na enige zelfordening het inzicht door; de secretaresses hadden 
gelijk. Er komt periodiek afstemmingsoverleg tussen alle secretariaten en er komen nieuwe regels voor 
vertrouwelijk werk. 
 

 
 

De toepassing van mijn inzicht in complexe dynamiek betrof in dit geval niet veel meer dan het management van het 
advocatenkantoor het communicatieprobleem uitleggen aan de hand van figuur 4.11. Ook het ontslag van een van de 
secretaresses bleek een treffend voorbeeld van zelfordening. Er was niets meer aan te doen. De feitelijke motieven waren 
andere. Deze casus was eerder gepubliceerd. (Zuijderhoudt, 1992) Samen met de casus van de Boekhouder wordt nog 
iets anders duidelijk. Er zijn (nog) grote perceptieverschillen en praktische communicatieproblemen tussen managers, 
medewerkers en adviseurs zodra men in organisaties met de dynamiek van zelfordening wordt geconfronteerd. 
 
4.5 ENKELE INSTRUMENTEN EN ANDERE MERKWAARDIGHEDEN  
 
In de volgende hoofdstukken, vooral hoofdstuk 9 en 10, wordt ingegaan op het toepassen van instrumenten bij 
zelfordening in organisaties. Hier volgen nog twee van die instrumenten, de verstarringsdiagnose en de doorbreker die 
met het model in figuur 4.11 direct zijn voortgekomen uit de toepassing van de theorie.  
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4.5.1· De verstarringsdiagnose 
 
In hoofdstuk 5 zal worden beschreven hoe de tabel in figuur 4.12 tot stand kwam. Hier is de plaats om de aard en 
werking van dit instrument toe te lichten.  
 
Als men alle proceskenmerken in figuur 4.12 leest, wordt er doorgaans opgemerkt dat ze allemaal in dezelfde organisatie 
zijn te herkennen. Dat kan waar zijn, maar duidt er op dat men nog geen onderscheid maakt tussen de verschillende 
processen, want de drie kolommen bevatten elkaar uitsluitende kenmerken. Een proces is of beheerst, of chaotisch, of 
verstard. Ziet men in een bepaald deel van de organisatie de kenmerken uit de verschillende kolommen tegelijkertijd, dan 
dienen eerst zorgvuldig enkele deelprocessen van elkaar te worden onderscheiden. Enige vaardigheid in procesanalyse is 
onontbeerlijk. (bijlage A)  
 
Bekijkt en vergelijkt men de processen in een organisatie onderling, dan komen er belangrijke verschillen aan het licht. 
Bij een beheerst proces gaat er blijkbaar nog van alles mis. Dat geeft echter niet want “het is onder controle.” Alles wat 
mis gaat kan worden hersteld en zal weer in rechte banen worden geleid, of het doet er niet toe. Aan een beheerst proces 
hoeft, net als aan een chaotisch proces, voor management niets extra’s te gebeuren.  
 

 BEHEERSING CHAOS VERSTARRING 

Actie Doelgerichte activiteit 
efficiënt en effectief 

Toenemende zoekende activiteit Chaos zonder uitzicht op 
verandering 

Functionaliteit Systemen zijn nuttig 
Afspraken hebben zin 

Systemen en beheersing werken 
trager 

Niet nakomen van afspraken 

Causaliteit Proportioneel verband tussen 
actie en reactie 

Kleine oorzaken hebben grote 
gevolgen 

Krachtige maatregelen, gering 
effect 

Regels Regels zijn adequaat Regels blijken niet adequaat Oneigenlijk gebruik van regels 
Tolerantie Fouten te overzien door 

zorgvuldigheid 
Ongenuanceerde beheersing Geen tolerantie, geen respect 

voor ongewenst experiment 
Redenering Simpele logische 

redeneringen blijken adequaat 
Paradoxen en cirkelredeneringen Onbalans tussen inhoud en 

proces 
Feiten Besef van goed of fout Feiten onder ogen zien Ontkenning (van chaos) feiten 
Opvattingen Eens over belangrijke punten Divergente opvattingen Afhaken, erbij neerleggen 
Vragen Keuze in geval van twijfel Verschillende antwoorden op 

cruciale vragen 
Géén antwoord op cruciale 
vragen 

Extern beeld Verantwoording afleggen Niemand verantwoordelijk? Onderhuids gaan 
Taal Logisch, eenduidig, 

betrekkelijk eenvoudig 
Komisch, dubbelzinnig en ludiek Niet afgemaakt, verhullend en 

gezeur 
Gevoel Productief Spannend Saai, beklemmend 
Instelling Een doel bereiken Hoop doet leven Toenemende angst voor 

catastrofe 
Vraag naar 
inhoud 

Vragen?… Geen vragen Waar gaat het naartoe? Waar zit het op vast? 

 
Een chaotisch proces wil zeggen dat betrokkenen bezig zijn te zoeken (bewust of onbewust) naar een nieuwe werkwijze, 
maar dan wel beter dan de vorige. Dat is een kenmerk van zelfordening, ook dat kan het management beter zijn gang 
laten gaan of faciliteren. Het komt vroeg of laat vanzelf tot een oplossing.  
 
Er is pas sprake van een probleem als men in een proces een verstarring waarneemt. Als men de kenmerken leert zien, 
blijken verstarringen vaak voor te komen, maar ze moeten wel eerst zorgvuldig worden gelokaliseerd voordat men kan 
besluiten om er iets aan te doen. (hoofdstuk 9 en 10) Daarvoor dient dan het volgende instrument om ze te doorbreken en 
op te ruimen. 
 
4.5.2 De doorbreker 
 
Is een verstard proces eenmaal gelokaliseerd, dan kan het door een interventie worden teruggebracht in de chaotische 
toestand waarin dus weer naar nieuwe oplossingen voor dat en eventuele aangrenzende processen zal worden gezocht. 
Voor een doorbraak moet men kunnen beschikken over een drietal uitspraken, dat altijd geformuleerd moet kunnen 
worden. Bij elke verandering in gedrag van een mens of van een organisatie, ook als er niets vast zit op enige verstarring, 
zijn die drie uitspraken mogelijk. De combinatie van uitspraken betreft de wijze waarop betrokkenen uit hun “gewone 
doen” geraken, daarom noem ik het een doorbreker. Zij roepen als het ware grote voorkeursfluctuaties op. De drie 
uitspraken van de doorbreker kunnen worden aangeduid met:  
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1. DE POTENTIAAL: deze veroorzaakt een spanning die tot kwantitatief of kwalitatief groeiende stromen materie, energie 
of informatie leidt door het (deel-)proces. Die groeiende doorvoer zet het proces en zijn dynamische structuur onder 
druk. Het zijn precies die stromen, die bij een verstarring door individuele personen of door de organisatie(s), feitelijk 
niet goed verwerkt kunnen worden. Omdat men dat liever niet ziet en niet wil weten, moet die potentiaal of die druk 
soms (vooral vaak bij individuele personen en in bureaucratische organisaties) eerst bewust worden gemaakt. Geen 
potentiaal, dan ook geen verandering. 
 
2. ONACCEPTABEL: is de aard van de werkwijze waarmee de groeiende stroom op dat moment wordt verwerkt. 
Potentiaal, en onacceptabel vormen samen de paradox waarmee betrokkenen zitten opgescheept. De paradox suggereert 
dat ze iets zitten te doen “dat eigenlijk niet kan”. Als men zich daarvan bewust wordt, gaat men vanzelf op zoek naar een 
andere werkwijze, want de paradox zegt impliciet dat de zelfhandhaving in gevaar is!  
 
3. DE SUGGESTIES VOOR NIEUW: deze vormen een check op de legitimiteit van de doorbreker. Ze moeten er wel zijn, 
want als alleen de paradox bewust wordt gemaakt zonder dat er een oplossing voor is, raken betrokkenen ernstig 
gefrustreerd, overspannen of erger. De suggesties mogen niet worden gepresenteerd als alternatieve nieuwe oplossing. 
Dan zouden ze bij betrokkenen het verdedigen van de bestaande of vorige werkwijze oproepen en die verdediging is 
precies wat men met de doorbreker probeert te doorbreken. De suggesties voor nieuw maken betrokkenen duidelijk dat 
het verdedigen zinloos is omdat er betere alternatieven zijn om onder de druk uit te komen. Ze moeten ze alleen zelf 
vinden en er zelf voor kiezen, anders gaan ze zich afhankelijk voelen.  
 
De juiste formulering van een doorbreker is een interactief proces met betrokkenen. Als een doorbreker in concept wordt 
gepresenteerd ziet men pas hoe inventief vaak de verdediging van de bestaande zekerheden is of wordt georganiseerd. 
(hoofdstuk 9 en 10) Daarop moet de doorbreker worden geherformuleerd, net zo lang tot er geen speld meer tussen te 
krijgen is en betrokkenen er in eerste instantie behoorlijk ongemakkelijk van worden. Dan doet het ding zijn werk, want 
de doorbreker moet hen zodanig in de war brengen dat ze weer op zoek gaan naar  nieuwe oplossingen voor hun 
onopgeloste problemen. 
 
4.5.3 Merkwaardigheden van de zelfordeningstheorie 
 
Bij de eerste toepassingen, en de vele discussies daarover met collegae, bleken de volgende punten steeds terug te keren 
en waarschijnlijk het meest relevant. 
  
Voorkeursfluctuaties zijn altijd te beschrijven met een paradox, die er op duidt dat er meer dan één aantrekker werkzaam 
is. De paradox vergt niet een keuze, maar een integraal als oplossing. Alleen dan volgt meer synergie.  
 
Het besturen van de organisatie wordt vanwege die paradox vertraagd en onzeker, met als gevolg grote kans op 
repressief gedrag van het management of het bestuur. 
 
Doordat een aanzet tot chaos voor de besturing opeens veel meer energie vergt, wordt ook de besturing van andere, 
aanvankelijk niet verstarde, processen aangetast. Er ontstaat ook in de omgeving rond een verstard proces chaos, vooral 
bij het betrokken management zelf. 
 
De organisatie valt bij chaos niet direct uit elkaar (regressie), waar velen wel bang voor zijn. Dat komt omdat velen in de 
chaos voor zichzelf gaan uitzoeken of zij zich in deze situatie kunnen verbeteren. Het is datzelfde “bevrijdende” effect 
dat optreedt als de baas met vakantie of ziek is. 
 
De angst van veel medewerkers is, dat de chaos niet ophoudt. Alleen al daarom willen ze steeds terug naar de vorige 
achterhaalde werkwijze, maar vaak verdedigen ze die ook omdat ze daar hun huidige positie aan te danken hebben. De 
verdediging van de achterhaalde werkwijze is vaak onbewust en erg inventief.  
 
Het is normaal dat een levend wezen of een organisatie vanzelf middels zelfordening uit de chaos tevoorschijn komt met 
een oplossing, die effectiever en efficiënter is dan de vorige (vastgelopen) gang van zaken. 
 
Een andere, door zelfordening ontstane werkwijze, vergt van het management een andere wijze van besturen. Komt die 
er niet, dan houdt het management met de oude controles de nieuwe werkwijze zelf tegen en ontstaat een nieuwe 
verstarring. Het management moet dus meestal zelf ook mee– veranderen om greep te behouden op de nieuwe 
werkwijze.  
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De centrale vraag waar een verandering op uitdraait is: “wie gaan er anders werken” en vooral “hoe ziet de nieuwe 
werkwijze eruit?”  
 
Verstarde processen kunnen doorgaans niet zonder meer via zelfordening tot een nieuwe, effectievere en efficiëntere 
ordening komen. Daar is een interventie voor nodig die de verstarrende werkwijze doorbreekt. 
 
Het hier uiteenzetten van het belang van deze theorie voor de organisatiekunde, zoals dat in de vorige hoofdstukken bij 
de voorafgaande theorieën steeds aan de orde kwam, lijkt hier wellicht triviaal, maar is vanwege de verstrekkendheid 
ook niet gemakkelijk vast te stellen. Bovendien volgt er in hoofdstuk 6 nog een verbreding in de beeldvorming. In 
hoofdstuk 11 komt de betekenis nog uitgebreid aan de orde.  
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HOOFDSTUK 5 DE AUTOPOIESIS – THEORIE       
 
Met de autopoiesis - theorie werd geprobeerd productieregels vast te stellen waarmee de essentie van een levende 
organisatie (haar identiteit) zou ontstaan. Betwijfeld wordt of dit is gelukt. Er is wel een geprogrammeerde automaat die 
de eigenschap van zelf(re)productie illustreert. Met de theorie zijn een aantal voor de organisatiekunde belangrijke, en 
bij sommigen al ingeburgerde, begrippen ontstaan. Wellicht kan de theorie na enige herdefinitie in de theorie van de 
complexe adaptieve systemen (hoofdstuk 6) alsnog worden ingepast. Enige herkenbaarheid is er wel. 
 
5.1  DE ORGANISATIE VAN HET LEVEN 
 
Nadat Martin Gardner het spel “Life” van John Conway in Scientific American (oktober 1970) toegankelijk had 
gemaakt, volgde de stormachtige ontwikkeling van “artificial life”. In diezelfde begintijd werkten drie Chileense 
biologen Maturana, Varela en Uribe (Varela e.a. 1974 en Jantsch 1976) aan een concept dat de organisatie van het leven 
moest verklaren. Tot in hoeverre zij zich door “Life” lieten inspireren is mij onbekend, maar de volgorde en de 
vergelijkbare aard van de concepten viel mij wel op. De Chilenen noemen deze organisatievorm van leven: autopoiesis; 
wat zelf(re)productie betekent. Ook zij maken een computerprogramma van een automaat (net als in hoofdstuk 4 voor 
zelfordening) om de mogelijkheid van zelfreproductie op grond van productieregels aan te tonen. Uit die door hen 
gevonden organisatievorm hebben zij vervolgens verschillende eigenschappen van het leven afgeleid. Bijvoorbeeld: een 
“structurele koppeling met de omgeving” en “closure”, een afsluiting van het proces dat de identiteit van het leven 
bepaalt. Dat zijn inmiddels nieuwe, krachtige begrippen geworden die bij sommigen adviseurs en wetenschappers in de 
organisatiekunde al een eigen leven zijn gaan leiden. (In ’t Veld, 1991) 
 
Hier volgen twee voorbeelden, vooral om een indruk te geven van de productieregels die worden toegepast. Zij 
vertegenwoordigen specifieke kenmerken van de dynamiek van zelfordening. Het gaat bijvoorbeeld om interacties tussen 
actoren, tegenstrijdigheden, discontinuïteit en begrenzingen. Een belangrijk kenmerk blijkt “de kans, maar geen 
zekerheid, op de toepassing van een regel.” Dat is een kenmerk dat in “Life” ontbreekt. Een van de redenen waarom in 
die automaat geen zelfordening optreedt, doch iets wat daar op lijkt.  
 
Eerst komt hier het spel “Life” aan de orde, omdat het de werking van productieregels op een eenvoudige wijze 
illustreert.  

 
Het spel speelt zich af op een oneindig groot dambord, waarop zich vanuit kleine groeperingen van damstenen 
groeiende en weer uiteenvallende configuraties vormen. Elk veld van het bord heeft acht buren en elk veld is 
leeg of gevuld met een ” levende” cel (damsteen, de kleur komt er niet op aan) Met andere woorden: elk veld is 
dood of levend. Er zijn enkele productieregels die bepalen hoe een volgende generatie van velden met cellen er 
in een volgende ronde van het spel uit zal zien; generaties en ronden zijn synoniem: 
 
• Elke levende cel met twee of drie levende buren (van de acht) overleeft de volgende ronde. 
• Elke levende cel met vier of meer levende buren sterft “door overbevolking”. 
• Elke levende cel met nul of één levende buur sterft “vanwege isolatie”. 
• In elk dood dus leeg veld, met precies drie levende buren, komt in de volgende ronde een levende cel. 
 
Bij elke ronde wordt vastgesteld welke levende cellen uit de vorige generatie sterven en welke cellen in de 
volgende generatie blijven leven of tot leven komen. Na elke ronde wordt de nieuwe generatie afgebeeld. Er is 
wel een erg groot dambord voor nodig. Het spel kan het best op een computer met een fijn grid op het display 
worden geprogrammeerd. Het is verrassend hoe groot en rijk aan structuur de configuraties kunnen worden en 
hoe lang (aantal generaties) ze soms blijven bestaan. Uiteindelijk verdwijnen ze allemaal en blijven er meestal 
slechts enkele kleine stabiele configuraties over, die niet meer veranderen of die een korte cyclus van 
veranderingen eindeloos herhalen.  

 
Opvallend is de kracht van de simpele set productieregels, die tijdelijk enorme configuraties kan doen ontketenen. Ze is 
te vergelijken met bijvoorbeeld de set mechanismen in de kookpot, die convectie bepaalt. Volgens de autopoiesis-theorie 
kan het leven beschouwd worden als een enorme diversiteit van verschillende structuren. Deze worden allemaal gevormd 
uit verschillende samenstellingen van slechts enkele (overigens onbekende) productieregels.  
 
Begin jaren zeventig lieten de drie Chileense biologen zich inspireren door een oud concept van de filosoof Kant, dat zei: 
“in levende wezens constitueren de delen het geheel en het geheel de delen.” (Stuart Kauffman 1996) Zij besloten dat te 
onderzoeken en het resultaat met een automaat te illustreren. Zij vroegen zich daarbij niet af uit welke configuratie van 
componenten of processen een levend wezen is samengesteld, maar wel, welke eenheid van organisatie (lees: set 
productieregels) er van generatie op generatie voor zorgt dat het leven in stand blijft. 
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Ook hun model speelt zich af op de velden van een oneindig groot dambord. Alle velden bevatten aanvankelijk 
“dood” voedsel voor de “ levende” structuur. Een van de velden bevat een katalysator. De autopoietische 
organisatie, die rond de katalysator in stand wordt gehouden, bestaat uit een set productieregels, die als volgt 
luiden: 
• Uit twee van de binnen een bepaalde straal rond de katalysator gelegen velden met voedsel ontstaat één 

levend, ongebonden celelement en één leeg of dood veld. 
• Ongebonden celelementen kunnen één of twee bindingen aangaan met één of twee andere ongebonden of 

eenzijdig gebonden celelementen. Elk celelement kan maximaal twee bindingen aangaan. (uiteindelijk 
vormen gebonden celelementen dus een min of meer gesloten celwand rond de katalysator) 

• De katalysator, het voedsel, de gebonden en ongebonden celelementen kunnen zich in elke ronde 
willekeurig verplaatsen naar aanliggende lege, dode velden. ( bindingen blijven echter in principe intakt) 

• Bij het willekeurig verplaatsen kan het voedsel wel door een keten van gebonden celelementen naar binnen, 
maar de katalysator kan niet door een gesloten keten van gebonden celelementen naar buiten. (semi-
permeabele afgrenzing van de omgeving) 

• Op een willekeurig moment valt elk gebonden celelement weer uiteen in twee voedseleenheden, op het 
eigen – en een aangrenzend leeg veld. Zo ontstaan spontaan gaten in de celwand die echter in volgende 
generaties weer hersteld kunnen worden. 

• Per ronde worden de componenten eerst in overeenstemming met hun specifieke vrijheidsgraden 
verplaatst. Dan worden de productie- en vervalregels toegepast en tot slot worden de bindingen 
aangebracht.  

 
Het model toont, dat in opeenvolgende generaties vrij snel een min of meer gesloten celwand rond de katalysator wordt 
gevormd, 

In de binnenruimte zitten relatief veel dode of lege velden, waarin van buitenaf nieuw voedsel kan doordringen. 
Er vallen af en toe spontaan gaten in de celwand, die vervolgens weer worden hersteld. De straal van de 
werkingsfeer rond de katalysator bepaalt ook de diameter van de celwand. (er bestaat een generalisatie door 
Zeleny(1976), die ik nog niet heb kunnen interpreteren) 

 
Maturana, Varela en Uribe (Varela e.a., 1974) beschouwen de configuratie van voedsel, katalysator en gebonden en 
ongebonden cellen als de structuur van dit kunstmatige leven. De productieregels vormen de autopoietische organisatie. 
Het gaat hen er om duidelijk te maken, dat deze zoveel mogelijk los van elkaar kunnen en dienen te worden beschouwd. 
De structuur verandert voortdurend, de autopoietische organisatie in dit geval niet en in werkelijkheid ook bijna nooit, 
tenminste zolang het levende wezen bestaat en zijn identiteit behoudt.  
 
Levende wezens veranderen op ten minste twee verschillende manieren: de ontogenese en de fylogenese. De ontogenese 
is de historische reeks van verdedigingen of aanpassingen van het individu in zijn omgeving vanwege interacties. 
(structurele koppeling) Het is de wijze waarop het individu tijdens zijn leven iets leert. De fylogenese betreft de veel 
minder frequent voorkomende genetische veranderingen in de afstammingslijn, die ook de autopoietische organisatie 
raken. Bij deze evolutionaire veranderingen wijzen de Chilenen er nadrukkelijk op, dat er bij de fylogenese geen sprake 
kan zijn van een instructieve keuze uit alternatieven. De omgeving kan aan het individu via een of andere structurele 
koppeling in dezen niets opleggen. Het individu muteert uit zichzelf en in de evolutie blijkt of dat ergens toe dient of 
niet. Dergelijke veranderingen komen niet van buitenaf maar van binnenuit. En dan zijn er nog de destructieve interacties 
met de omgeving, die wel tot de autopoietische organisatie doordringen. Voor de één leiden die nog tot herstel en voor 
de ander tot blijvende schade aan de identiteit. Ze zouden zelfs tot de dood kunnen leiden. 
  
5.2  STRUCTURELE KOPPELING 
 
Deze theorie is volgens mij geen representatie van leven, omdat ze, zover ik heb kunnen nagaan, nergens aansluit op 
andere representaties. Het is dus een interpretatie, hoewel er wel enkel experimenten aan het geïnterpreteerde model ten 
grondslag liggen. Een sluitend deductief betoog was voor mij dus ook niet te reconstrueren. Autopoiesis- theorie had 
volgens Maturana (Maturana e.a. 1987, 1989, 1992) in eerste instantie betrekking op de organisatie van prokaryoten (de 
oudste en primitiefste soort bacteriën) en eencelligen.  

 
Maturana gebruikte voor de ontwikkeling van de theorie een experiment waarover R.W. Sperry al in 1945 
publiceerde. Het betrof het waarnemen door een kikker terwijl hij een vlieg vangt. Al in het larvenstadium werd 
één oog van de kikker zorgvuldig langs de rand los gesneden en zonder de oogzenuw te beschadigen 180° 
gedraaid. Werd dat oog bij de inmiddels volwassen kikker afgeplakt, dan ving hij met zijn goede oog op de 
normale en gebruikelijke wijze elke hem voorgezette vlieg. Dat doet hij door zijn lijf naar de vlieg toe te draaien, 
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zijn kleverige tong bliksemsnel precies tot op de vlieg uit te steken en hem binnen te halen. Dat ging zelden mis. 
Plakte men het goede oog af en kwam het gedraaide oog vrij, dan draaide de kikker zich van de vlieg af. Hij stak 
zijn tong uit naar een plek in de ruimte, precies diametraal tegenover de werkelijke positie van de vlieg, in 
overeenstemming met de draaiing van dat oog. Er waren meer van dat soort experimenten, bijvoorbeeld met 
lammeren die enkele uren na de geboorte van hun moeder waren verwijderd en daarna weer terug gezet. Later 
bleken zij nooit te leren spelen in de wei, zoals andere lammeren dat wel doen. Maturana (1989) verwees ook 
naar een veel eerder beschreven geval van twee, in India door wolven opgevoede, meisjes. Die gingen later wel 
op twee benen lopen en enkele woorden spreken, maar zij gaven nooit de indruk echte mensen te zijn. 
 
Maturana betoogde, dat in al die gevallen de interne organisatie (identiteit) van deze metacellulaire, 
(meercellige) levende wezens vroegtijdig was gevormd. Tijdens die vorming was er iets verstoord en wat men ook 
probeerde, dat was niet meer door een of ander leerproces van buitenaf te herstellen. De belangrijke conclusie 
was, dat de volwassen kikker zich blijkbaar geen mentaal beeld vormde van de positie van de vlieg. Iets dat wel 
vaak wordt verondersteld. Daarom kan hij later ook nooit meer leren om met zijn gedraaide oog vliegen te 
vangen. De hele constellatie van netvlies, zenuwen, hersenen en spieren was in het larvenstadium als een veer 
voorgeprogrammeerd en opgespannen. (Georganiseerd) Zodra er iets op een specifieke plek op zijn netvlies viel 
(het zou ook een zwarte stip op een vel wit papier kunnen zijn) liep dat programma automatisch af. De structuur 
met de positie van dat oog werd wel veranderd, maar de organisatie van het geheel niet meer. 

 
Deze experimenten brachten de Chilenen er toe te veronderstellen, dat metacellulaire levende wezens zoals planten, 
dieren en mensen net als eencelligen een autopoietische organisatie hebben. Die organisatie bestaat uit een set 
productieregels, die de identiteit bepaalt en beschermt tegen invloeden van buiten. Het is een organisatie die eventuele 
beschadigingen van zichzelf herstelt en zodoende zelf ontoegankelijk blijft voor directe invloeden vanuit de omgeving. 
Zij spreken van “closure”. Dat er sprake is van een structurele koppeling met de omgeving betekent, dat interacties van 
autopoietisch georganiseerde systemen met elkaar of met de omgeving niet het karakter hebben van wederzijdse 
instructies, die alleen in de ander iets teweegbrengen. Er kan alleen sprake zijn van co-evolutie waarin zij, als er iets 
verandert, tegelijkertijd de structuur van elkaar en van de omgeving veranderen.  
 

Als de mutatie van een virus tot nieuwe ziekten leidt, zal er een andere behandeling en andere ziektepreventie 
op volgen. Zowel het virus als de omgeving is dan veranderd. De geopereerde kikker is niet genetisch 
gemanipuleerd, hij heeft zijn vermogen om vliegen te vangen behouden, al is het nog maar voor de helft 
werkzaam. Vliegen zullen niet op deze situatie reageren. Kikker noch vliegen zullen daarop in wezen 
veranderen. Ik zal het eerste proces een verandering en het tweede proces een ontwikkeling noemen. (§ 2.4)  

 
Noch waarnemingen of interventies vanuit de omgeving, noch doorvoer van informatie of voedsel kunnen veranderingen 
teweegbrengen in de onderliggende autopoietische organisatie. De autopoietische organisatie wordt bij de conceptie 
doorgegeven en bepaalt continu de identiteit van alle uit elkaar voortkomende zelfreproducerende levende cellen en de 
celdifferentiatie.  
 
Deze theorie van de Chilenen geeft een ongebruikelijk beeld van een levend wezen. Bovendien wordt, voor zover ik kan 
zien, hun theorie niet in hun eigen computermodel compleet gedemonstreerd, de structurele koppeling ontbreekt 
grotendeels. Zij zeggen zelf dat de voortplanting, die doorgaans als kenmerk van leven wordt gezien, geen onderdeel 
uitmaakt van het zelfherstellend vermogen van de autopoietische organisatie, zij is immers (volgens hen) niet 
noodzakelijk. (een muildier leeft wel, maar plant zich niet voort) De kunstmatige cel op het computerscherm plant zich 
ook niet voort. Ze is alleen zelfherstellend en met name de katalysator wordt niet gereproduceerd, de celelementen van 
de celwand wel. Het is een nogal mager model, als dit het leven moet voorstellen. Dat hoeft evenwel niet echt een 
probleem te zijn, want anderen zoals Penrose hebben wel complete sets regels voor zelfreproductie gedefinieerd. Met 
computervirussen wordt trouwens dagelijks bewezen, dat het begrijpen van het concept van zelfreproductie op zich geen 
probleem meer is. 
 
5.3 CLOSURE 
 
Het ongebruikelijke karakter van het model weerhoudt de Chilenen en vele anderen er niet van door te filosoferen. Zij 
onderscheiden eigenschappen van eerste orde (eencellige) en tweede orde (metacellulaire) autopoietische systemen en 
derde orde cybernetica. (Boxer e.a., 1990) Het lijkt soms op middeleeuwse scholastiek. Voortdurend besluipt mij het 
gevoel, dat het niet over onze eigen wereld gaat. Dat wordt overigens door hen zelf verklaard: het is het bewustzijn dat 
een verkeerde voorstelling van deze zaken heeft gevormd. (hoofdstuk 8) De theorie over autopoësis leidt voor de 
organisatiekundige tot enkele belangwekkende gedachten: 
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Het identiteitbepalende systeem wordt niet geconcipieerd door invoer uit de omgeving. Het is autonoom en geen open 
adaptief systeem dat zich aanpast om te overleven, dat doet alleen de structuur. Daarvan wordt alleen het gesloten (zij 
spreken van “closure”) productiesysteem gedefinieerd als levend, de rest is omgeving. De grens van het levende deel 
wordt door de levende organisatie zelf, intern gedefinieerd. Het binnenwerk verandert in principe niet, zolang het geheel 
leeft. Er zijn wel invloeden vanuit de omgeving, maar die kunnen de organisatie niet bepalen of richting geven. Zoiets 
doet de autopoietische organisatie zelf. Vanwege de closure is het identiteit-bepalende domein van de binnenwereld 
ontoegankelijk voor “onbevoegden” vanuit de buitenwereld.  
 
Autopoietische systemen kunnen onderling een structurele koppeling aangaan, waardoor ze in één, meercellig, levend 
wezen een samengesteld autopoietisch systeem vormen. De voortplanting van een dergelijk tweede–orde autopoietisch 
systeem gebeurt overigens vanuit een eencellige interactie van ei– en zaadcel. De verdere ontwikkeling vindt vervolgens 
plaats via de zelfreproductie van de componenten. Eerste-orde autopoiesis is gerealiseerd in de prokaryoten, de meest 
eenvoudige bacteriën  en in eencelligen, die door integratie van de voorgangers van de huidige prokaryoten zijn ontstaan.  
Er is sprake van tweede-orde autopoiesis in meercellige planten en dieren. Ook deze meercelligen kunnen een derde-
orde-koppeling aangaan (samenwerking binnen groepen van meercellige wezens), maar dan is er volgens Maturana en 
Varela (1987, 1989, 1992) geen sprake meer van autopoiese. Immers de zelfreproductie van een dergelijke organisatie, 
bijvoorbeeld een groep mensen, vindt niet plaats door zelfreproductie van de componenten. Met andere woorden: het 
zelfherstellende vermogen van een organisatie komt niet voort uit het voortplantingsgedrag van de medewerkers. Toch 
hebben verschillende auteurs, waaronder Luhmann (Twist 1991), gezocht naar een autopoietische theorie voor de 
menselijke psyche en voor organisaties. Daarmee proberen zij vast te stellen wat de essentie en identiteit uitmaakt. 
Anderzijds proberen zij vast te stellen wat er wel en wat er niet aan mensen en organisaties valt te veranderen. En hoe 
van dat inzicht gebruik kan worden gemaakt.  
 
5.4 DE ROL VAN DE WAARNEMER  
 
Een merkwaardig element in de theorie is het ontstaan van kennis bij de waarnemer, die zelf ook een autopoietisch 
systeem is en dus in co-evolutie met de omgeving verkeert. Dat illustreert tevens het begrip structurele koppeling. Een 
waarnemer die iets nieuws waarneemt, verstoort een eenheid in de structuur van de wereld door een onderscheid te 
maken in ten minste twee componenten die hij voordien niet onderscheidde. Die componenten krijgen betekenis. 
Daarmee ontregelt of verstoort hij tot zijn eigen verrassing de vorige waarnemingen, die nu gecorrigeerd zouden moeten 
worden. De waarnemer zit opgescheept met een paradox. Hij kan niet zien wat hij niet eerst heeft onderscheiden. 
Vervolgens kan hij het onderscheid dat hij zelf heeft gemaakt niet meer opheffen en de eenheid die hij zelf heeft 
verstoord niet langer zien als een eenheid in de context van de rest van de wereld. (Twist 1991) Een voorbeeld: 
 

De waarnemer die een onderscheid tussen goed en kwaad begint te maken, kan dat deel van de wereld waar 
goed en kwaad betrekking op heeft, niet langer als een eenheid zien. Om de wereld met goed en kwaad toch als 
een eenheid te zien, is een nieuw onderscheid nodig tussen bijvoorbeeld geloof in goed en kwaad enerzijds en 
een fysische kijk op de wereld (zonder goed of kwaad) anderzijds. 

 
Zo ontstaat een tweede paradox, als blijkt dat de eenheid in de wereld wordt teruggezocht door hem steeds verder op te 
delen. De “scholastiek” van met name Luhmann zit vol met dergelijke paradoxen. (Boxer e.a., 1990) Volgens hem blijkt 
het oplossen van de paradoxen om tot kennis te komen alleen mogelijk door herhaaldelijk waarnemen van de wereld. 
Kennis geeft dan ook niet weer hoe de wereld is, maar het bestaat uit een voortdurend herhaalbare reconstructie van de 
wereld met een slechts tijdelijk bruikbare betekenis. (Maturana e.a. 1989)  
 
De voortdurend herhaalde reconstructie vereist volgens hem condenseren en confirmeren. Condenseren om tot die 
bruikbare reductie te komen, die onder verschillende omstandigheden steeds hetzelfde betekent. Bijvoorbeeld de 
woorden in een taal. Confirmeren is het steeds onder andere omstandigheden herkennen, dat de gecondenseerde reductie 
zich voordoet. Deze kennis wordt door Luhmann georganiseerd gedacht in differentieschema's door assimilatie en 
accommodatie. Het schema bevat alle onderscheidingen die tot dan toe bij het waarnemen van de wereld zijn gemaakt. 
Assimilatie is het toevoegen van nieuwe gebeurtenissen aan het bestaande schema, waardoor het schema sterker wordt 
bevestigd. Accommodatie is het maken van een nieuw onderscheid en dat toevoegen aan (detailleren in) het schema, of 
het herschikken van min of meer grotere gedeelten van het schema. Dat laatste vereist het vaststellen van het niveau in 
de hiërarchisch opgebouwde kennis. Daarboven blijft de ordening in stand en daaronder is het opnieuw scheiden en 
herordenen van de details onvermijdelijk. 
Deze processen van waarnemen en ontwikkelen van kennis vinden plaats in de autopoietische psyche van het individu, 
dat voortdurend zijn eigen zingeving reproduceert. Maar los daarvan ook in de communicaties van de sociale systemen 
(lees organisaties en maatschappij) waarvan hij met vele anderen deel uitmaakt. (hoofdstuk 8)  
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Tijdens een workshop met een dertigtal ervaren organisatieadviseurs over de dynamiek van zelfordenen in 
organisaties, gaf ik een inleiding. ’s Middags ging het gezelschap in subgroepen uiteen om vast te stellen wat 
men met de theorie in de praktijk zou kunnen beginnen. Ik deed mee in een van de subgroepen, wel wetend dat 
het niet eenvoudig was om resultaat te bereiken. Al helemaal in het begin werd in onze subgroep een doel 
voorgesteld om met elkaar een artikel hierover te gaan publiceren. De inhoud moest nu worden vastgesteld. Na 
een uurtje sterke verhalen, waarbij iedereen duidelijk maakte de dynamiek te begrijpen en in zijn of haar 
organisatie ook waar te nemen, draaiden we in een kringetje rond. Iedereen kon zich de fluctuaties en de chaos 
uit ervaring voorstellen. De interventies geloofde men ook wel, maar “wanneer zag je nou wat?” en “wanneer 
moest je daar iets aan doen?” Het artikel kwam nog wel ter sprake, maar kreeg geen inhoud. Elke keer kwam 
er nieuwe casuïstiek en sommigen raakten geïrriteerd doordat we steeds in herhalingen vervielen. Er werd al 
geopperd dat dit nu een verstarring was. Opeens viel het iemand op, dat we steeds weer beheerste, chaotische 
en verstarde situaties in organisaties zaten te vergelijken. We herkenden kenmerkende verschillen langs 
verschillende dimensies en begonnen die te formuleren met trefwoorden. Zo ontstond de aanzet tot het 
instrument in figuur 4.11. Het idee van het artikel kwam weer op, anderen wilden het instrument eerst in hun 
organisaties gaan gebruiken. Sommigen zagen daar kans toe, anderen juist helemaal niet. Zo ontstonden er ook 
reeksen afspraken, hoe wie met wie hieraan verder kon werken en hoe we daar allemaal bij betrokken konden 
blijven. De sfeer in onze subgroep werd zienderogen beter. Er ontstond bij sommigen zelfs een euforische 
stemming, terwijl anderen hard doorwerkten aan iets dat de vorm kreeg van een diagnose-instrument. Met z’n 
allen bereidden we de presentatie voor, die we ’s avonds aan de andere subgroepen zouden geven. ’s Avonds bij 
het presenteren gingen ons wat andere subgroepen voor, die geen kans hadden gezien om het eerste 
“rondzing”-  stadium, waar wij ook in waren begonnen, te doorbreken. Het waren moeizame betogen met 
zwaarwichtige overwegingen bij obligate situaties in organisaties, die in de toekomst wellicht anders konden 
worden aangepakt. Toen kwam onze juichende presentatie met een nog onduidelijke schets van een of ander 
diagnose-instrument en een serie afspraken hoe daar aan verder te werken en hoe daarover te publiceren. Tot 
onze verbijstering waren de anderen woedend en voor een deel richtte die woede zich (terecht) op mij. Wij 
hadden niet zitten worstelen met de materie, presenteerden alleen maar wat afspraken en dat nog wel op een 
juichtoon. Nadat we van de verbijstering waren bekomen, analyseerden we het gebeuren met een biertje aan de 
bar. Daar kwamen we er achter, dat met het succesvol werken en vooral afspraken maken, onze subgroep zich 
ook krachtig had afgesloten van de anderen. Zij konden geen vat meer krijgen op wat wij hadden doorgemaakt 
en wij konden het niet meer goed laten zien. We meenden de “closure” bij het ontstaan van onze mini-
organisatie duidelijk te herkennen. 

 
5.5 CONCLUSIE 
 
Het onwerkelijke karakter van de autopoiesis-theorie komt waarschijnlijk voort uit de ongebruikelijke definitie voor de 
organisatie van leven. Autopoiesis is “de minimale set productieregels waarmee het leven is ontstaan en zich handhaaft”. 
Ik zie twee problemen met deze definitie. Op de eerste plaats betreft de theorie alleen het informatieaspect van 
zelf(re)productie. Veronachtzaamd wordt, dat leven tenminste altijd materieel is. Er moeten ook materie en 
energiestromen in het geding zijn, waarin de autopoietische organisatie op grond van productieregels ontstaat. Leven zou 
ik de abstractie, die zich in de computer laat programmeren, zeker niet durven noemen, dus er ontbreekt ten minste de 
relatie met de fysieke werkelijkheid. Het tweede probleem komt hieruit voort. De definitie van autopoiesis doet de 
organisatie van een levend wezen tekort, als de functie van dat levende wezen niets méér zou zijn dan te leven. Het kan 
zijn dat deze definitie relevant is voor biologen op zoek naar de essentie van het leven. Het is al opvallend dat 
zelfreproductie wel, maar voortplanting geen deel uitmaakt van hun definitie. Maar als levende wezens en hun 
organisaties dissipatieve structuren zijn, ver van thermodynamisch evenwicht, bestaan zij niet slechts vanwege hun 
zelfreproducerend vermogen. Ze bestaan in eerste instantie vanwege een potentiaal in hun omgeving, een spanning die 
zij met hun bestaan op een of andere geordende wijze tijdelijk, en doorgaans slechts ten dele, vereffenen. Het gaat mij 
hier niet om zoiets als “het doel van het leven.” Het gaat wel om de functie, die elke dissipatieve structuur in zijn 
omgeving op een eigen, en via zijn verworven organisatie op een specifieke, wijze vervult.  
 

De functie van convectie in de kookpot is in de context van het koken in de keuken zoiets als “soep roeren.” 
(Bijlage B.) Voor een fysicus is het de snelle warmtedoorvoer via de beweging van roterend water, dus “warmte 
transporteren.” De functie van een draaikolk is de wrijving van snelstromend water langs een obstakel lokaal 
omzetten in bewegingsenergie, waardoor de rest van de stroom sneller kan passeren. Dus zoiets als 
“stroomsnelheden laten verschillen.” De functie van een onweerswolk is de overvloedige, van het 
aardoppervlak terugkaatsende, zonne-energie tijdelijk absorberen. Dat gebeurt in de dampkring om die energie 
naar de aardkorst terug te voeren op een ander tijdstip en een andere plaats, dus “zonne-energie 
accumuleren.” De functie van een bedrijfsorganisatie is onder meer het vervullen van enkele behoeften van 
haar klanten en medewerkers. 
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De set productieregels, die levende wezens in hun omgeving doen functioneren, omvat dus meer dan de set regels die 
hen slechts in leven houdt. Het is wel verhelderend, wat de Chilenen doen, om deze set regels los te willen zien van de 
structuur. Het is precies dat onderscheid dat met Value-analysis (Miles 1961, Bijlage B) kan worden vastgesteld. Een 
dergelijk onderscheid maakt het mogelijk om te zien dat dezelfde functie op vele verschillende efficiënte en minder 
efficiënte wijzen door organisaties met verschillende structuren kan worden vervuld. 
 
Hier loop ik wat vooruit op de interpretatie in het volgende hoofdstuk van het complexe adaptieve systeem. De theorie 
van de geherdefinieerde autopoiesis laat tenminste drie met elkaar samenhangende eigenschappen veronderstellen aan 
organisaties. Het zijn: 
• Interne herhaling van processen, waardoor de organisatie efficiënter kan zijn dan vergelijkbare, maar minder 

efficiënte of geheel niet georganiseerde dynamiek in de omgeving. 
• Afgrenzing om de vergiftigende variëteit aan mogelijke bouwstenen en procesvarianten uit de omgeving niet toe te 

laten, zodat ze de interne orde niet kunnen verstoren. 
• Een structurele koppeling met de omgeving, waarin alleen wederzijdse verandering kan plaatsvinden. 

 
Wat zich opeens in de subgroep bij het ontdekken van het diagnose-instrument begon te herhalen, waren de 
herkenning en formulering van steeds nieuwe dimensies en de formulering van onderscheidende kenmerken. 
Met de reeksen afspraken hoe hieraan verder te werken, sloot de groep zich van de omgeving af. Beide waren 
achteraf niet meer te reconstrueren en maakten het voor de buitenstaanders onmogelijk precies te zien, wat er 
in de groep was gebeurd. Laat staan om er toegang toe te krijgen. Dat resulteerde in een breuk van de 
structurele koppeling tussen de subgroep en zijn omgeving, de plenaire groep. Een breuk, die pas aan de bar 
met bier enigszins kon worden hersteld.  
 

In het complexe adaptieve systeem, dat hierna wordt behandeld, kan autopoiesis wel met enige waarschijnlijkheid op een 
zinvolle wijze worden geïnterpreteerd, maar nog niet gerepresenteerd. Hier lonkt een belangrijke uitdaging voor 
toekomstig onderzoek. 
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HOOFDSTUK  6.  DE COMPLEXITEITSTHEORIE 
 
Netwerken bieden een handig kader voor het beschrijven van complexe dynamiek. Actoren, die bewerkingen op een 
stroom materie energie of informatie kunnen uitvoeren, worden onderscheiden van verbindingen waarlangs de 
doorstroming verloopt. Vooral het complexe adaptieve systeem geeft hiervan een rijk beeld, met een relatie tussen het 
microscopische en het macroscopische gedrag en nog tal van andere aspecten, zoals het zoeken naar synergie, 
zelfordening, het belang van feedback, het ontstaan van geheugen en de vorming van platforms voor coalitievorming, 
competitie en selectie. Ook de kans op verstarring en regressie en de mogelijkheid van interventie passen in deze rijke 
samenhang. Vervolgens worden nog enkele merkwaardigheden en een toepassing bij projectmanagement gepresenteerd. 
 
6.1 EEN ANDERE INTERPRETATIE 
 
De catastrofe- en chaostheorie zijn macroscopische theorieën. Zij beschrijven het gedrag van een systeem als geheel. Met 
de catastrofetheorie worden vormveranderingen beschreven, alsof ze van buitenaf worden waargenomen. Het gaat er 
daarbij juist om een gebrek aan gegevens en inzicht in de interne dynamiek te omzeilen. De zelfordeningtheorie 
beschrijft niet alleen het macroscopische gedrag van het geheel, maar zegt daarbij ook iets over microscopisch gedrag, 
met name over de kenmerken van voorkeursfluctuaties. Bovendien doet zelfordening zich meestal niet in de hele 
organisatie voor, maar slechts in de suborganisatie van één of enkele processen, terwijl andere processen stabiel blijven 
of verstard zijn. Die verscheidenheid aan situaties binnen één organisatie vraagt om een veelzijdige beschrijving. 
Bovendien suggereert de zelfordeningstheorie, dat organisaties als één geheel ontstaan en gefaseerd groeien (Greiner 
1972 en 1998) Dat klopt maar gedeeltelijk. Steeds vaker ontstaan organisaties uit fusies of uit afsplitsingen of uit het 
bijeenbrengen van verschillende onderdelen van organisaties. Deze theorie moet het ontstaan en veranderen van 
organisaties in het algemeen kunnen verklaren. Dan moet er ook een andere microscopische beschrijving van deze 
processen mogelijk zijn, niet op niveau van het geheel, maar op het lagere niveau van de samenstellende delen.  
 
Begin jaren negentig kwam er een reeks boeken uit Santa Fe: “Complexity” (Waldrop 1993) “Hidden Order” (Holland 
1995) en vooral “The Origins of Order” (Kauffman 1993) waarin stukje bij beetje de gezochte beschrijving werd 
aangereikt. Het is de beschrijving van een bepaald soort netwerken: “complexe adaptieve systemen” (CAS.) Pas veel 
later merkte ik, dat er ook een ernstige beperking aan deze beschouwingswijze zit. Men redeneert daar, waarschijnlijk 
vanwege het intensieve gebruik van computersimulaties, bijna uitsluitend vanuit het informatieaspect. Zodra men de 
nieuwe inzichten wil toepassen op levende wezens en hun organisaties, kan dat volgens mij niet, zonder daar 
thermodynamische aspecten bij te betrekken. Een levend wezen blijkt wel voorgesteld te kunnen worden als een 
netwerk, maar het verwerkt niet uitsluitend informatie. Materie (lees: voedsel) en energie zijn minstens zo belangrijk, 
want dat zijn de informatiedragers en die stellen specifieke eisen aan de voorstelling met het CAS. Ik reserveer de naam 
CAS voor de thermodynamische variant, die bovendien met feedback in het netwerk de functie van een geheugen 
ontwikkelt. (Waldrop 1993 en Holland 1993) Zo’n CAS gedraagt zich als een dissipatieve structuur, die zichzelf kan 
aanpassen aan veranderende omstandigheden in een fysieke omgeving. De minder complete, meer abstracte adaptieve 
systemen, die ik zal aanduiden als “netwerken”, moeten hier wel eerst aan de orde komen, omdat zij de logische basis 
vormen voor dit CAS. 
 
6.1.1 Het bestaan en ontstaan van netwerken 
 
Chaos, catastrofes en zelfordening spelen zich af in een kluwen van interacterende turbulente stromen materie, energie 
en informatie. Panta Rhei, alles stroomt op elk niveau, maar daar is moeilijk een voorstelling van te maken. De projectie 
daarvan op een netwerk, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen actoren en verbindingen, vormt een handig 
onderscheid. Het zijn de actoren die bewerkingen op de stroom materie energie of informatie kunnen uitvoeren, terwijl 
het de verbindingen zijn waarlangs de doorstroming verloopt. De actoren afzonderlijk kunnen echter ook weer als 
netwerken worden beschouwd. Het Panta Rhei wordt herschapen in een bijzondere ordening tussen statische dingen, 
dynamische verbindingen en scaling (§ 3.3.1). Daarmee is ook een onderscheid mogelijk tussen macroscopisch en 
microscopisch gedrag in de gelaagdheid van een hiërarchie. Een dergelijk netwerk is echter nog geen organisatie, er 
ontbreken nog enkel aspecten. 
 

Een menigte mensen, die zich op zaterdagmiddag voortbeweegt op de Dam in Amsterdam, toont onderlinge 
interactie. De meesten proberen elkaar te ontwijken en daarmee vormen zij zeker geen organisatie. Als 
verzameling zijn ze niet begrensd, ze leveren geen bijdrage en hebben als zodanig ook geen functie in de 
omgeving. Er zou echter een gerucht als katalysator door de menigte kunnen gaan, waarop er spontaan een 
feest of een oproer uitbreekt. Dan heeft die menigte als geheel wel een functie en is er wellicht wel sprake van 
enige begrenzing en organisatie. Hoe komt die overgang tot stand? 

 



 62

Er bestaat, voor zover ik heb kunnen nagaan, geen sluitende representerende theorie over verandering in de samenhang 
van een netwerk. Er zijn inmiddels wel onderdelen van een dergelijk theorie bekend, zoals catastrofes, afgrenzingen, 
zelfordening en een theorie over feedback. Samen leveren zij een plausibele interpretatie op voor het functioneren van 
een CAS. Die elementen zal ik hieronder bij elkaar brengen. 
 
Het is overigens nog maar de vraag of er sprake moet zijn van het ontstaan van een organisatie in een verzameling 
“onsamenhangende” actoren. Eigenlijk is er altijd sprake van een verandering van een bestaande orde. Ik geef de 
voorkeur aan deze laatste opvatting. Het gaat hier immers om levende wezens en hun organisaties, die hoe dan ook altijd 
enige samenhang vertonen. Al was het maar in de exploratie van hun omgeving op zoek naar voedsel. Eerst komt hier 
toch, zij het in abstracte zin, ontstaan van een netwerk aan de orde. Dat heeft zin, al was het maar om enkele condities te 
leren kennen, waardoor mensen of organisaties wel of niet tot een samenhangend netwerk komen.  
 
6.1.2 Netwerkcatastrofes 
 
Het aantal en de aard van de verbindingen tussen de actoren zijn in eerste instantie bepalend voor het gedrag van een 
netwerk. Het aantal noodzakelijke verbindingen om alle actoren met elkaar in verband te brengen is verrassend klein. Als 
er in een verzameling actoren willekeurige verbindingen ontstaan, vormen zich eerst paren, vervolgens waarschijnlijk 
clusters van drie en later van vier, enzovoort. Zodra het aantal verbindingen de helft van het aantal actoren overschrijdt, 
doet zich de zogenaamde “netwerkcatastrofe” voor (Kauffman, 1993.) Opeens blijken de meeste, zo niet alle, clusters en 
dus ook alle actoren op één of andere wijze met elkaar verbonden te zijn. (figuur 6.1) Dat is ook logisch, want er behoeft 
bijvoorbeeld bij twee clusters van vier maar één verbinding extra te komen en het is al een cluster van acht. 
 

 
Kauffman (1993, 1996) beargumenteert, dat dergelijke netwerkcatastrofes zich onder andere voordoen in rijke 
chemische reactiemengsels met veel evenwichtsreacties tussen verschillende soorten bronmateriaal. Elke 
verbinding levert dan hoogst waarschijnlijk een nieuwe chemische stof op. (Vergelijk die ook met producten van 
mensen en organisaties) Zo’n mengsel wordt dus vanzelf steeds rijker aan verschillende producten. Dat is de 
“dode evolutie”. (Evolutie van dode materie.) Als nu een deel van deze nieuwe producten chemische 
katalysatoren zijn, dan zal er ook voor die katalysatoren een drempel (netwerkcatastrofe) bestaan. Boven die 
drempel zal er opeens een excessieve toename van verschillende katalysatoren ontstaan. Met elkaar zullen 
sommige daarvan chemische netwerken vormen, die op zich weer bouwstenen van grotere netwerken kunnen 
worden. In de (tot zover nog “dode”) evolutie zullen eerst eenvoudige bouwstenen gevormd worden. De kans is 
groot dat er op den duur, als het ware met golven, steeds grotere en gecompliceerdere bouwstenen ontstaan. 
Uiteindelijk kan zo’n netwerk een complete set katalytische reacties omvatten, die tezamen alle onderdelen van 
het netwerk kunnen reproduceren en combineren. Dan is er sprake van autokatalyse of “closure” (§ 5.3), het 
zelfreproductie mechanisme dat kenmerkend is voor leven. Mits er natuurlijk voldoende energie en bouwstoffen 
(lees: voedsel) in de omgeving aanwezig zijn, is de zelfreproductie van die levende netwerkstructuur niet meer 
te stoppen. Zo ontstond volgens Kauffman drieëneenhalf à vier miljard jaar geleden over een groot deel van het 
aardoppervlak het begin van de biosfeer. 
 

In de biochemie zijn autokatalytische reacties pas sinds kort bekend (Kauffman, 1996). Maar in computersimulaties 
(denk aan computervirussen) werd de mogelijkheid al veel eerder aangetoond.  
 

In organisaties doet zich een met de netwerkcatastrofe en autokatalyse vergelijkbaar proces voor, als ze zo 
groot worden, dat nieuwe medewerkers niet alleen worden aangenomen en opgeleid om de eigen organisatie in 
stand te houden, maar ook om nieuwe, min of meer zelfstandige dochterorganisaties in het leven te roepen en af 
te splitsen als kopieën van delen van de moederorganisatie.  

 
 
6.1.3 Verscheidenheid en begrenzing 
 
Het is de moeite waard om Kauffman nog verder te volgen in zijn speculatie over het ontstaan van leven, omdat hij de 
noodzaak van het afgrenzen van levende structuren van de omgeving vol vergiftigende stoffen en processen verklaart: 
 

De dode bouwstenen van het eerste leven waren groot en ingewikkeld, ongeveer als het eenvoudigste RNA, en 
hebben waarschijnlijk maar kort bestaan. Ze zijn vrij spoedig weer verdwenen. Een van de eerste vaardigheden, 
die het leven moet hebben ontwikkeld, was zichzelf te handhaven met steeds eenvoudiger bouwstenen (voedsel.) 
Eenvoudige bouwstenen zijn er in grotere hoeveelheden en zij zijn makkelijker toegankelijk. Een bijkomstigheid 
was wel, dat die eerste levende wezens bij het ontwikkelen van die eigenschap, zelf voortdurend ingewikkelder 
werden, omdat hun metabolisme steeds ingewikkelder functies moest vervullen. Met het ontwikkelen van deze 
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eigenschap waren de beter aangepaste in de “levende evolutie” in het voordeel. Zij verdrongen de minder 
aangepaste, die nog de ingewikkelde bouwstenen uit het prille begin van de evolutie gebruikten. Zij deden zich 
ook al tegoed aan de onderdelen van de oorspronkelijke ingewikkelde bouwstenen nog voordat deze gevormd 
konden worden. Vrij spoedig daarna zullen levende wezens zich voor hun instandhouding ook tegoed zijn gaan 
doen aan ander levend en organisch materiaal. Dat laatste is met een eenvoudiger metabolisme al bruikbaar te 
maken. Zo is het oorspronkelijke leven vrij snel na het ontstaan compleet uitgestorven en met zijn bouwstenen 
en al opgeruimd. Zo is er een grote kloof ontstaan tussen een enorme verscheidenheid aan relatief eenvoudige 
dode materie en zelfs in de meest primitieve vorm vrij ingewikkelde levende wezens. Dat verklaart ook waarom 
allerlei proeven om in een oersoep bouwstenen te maken en tot leven te wekken tot nu toe zijn mislukt. De 
proeven van Stanley Miller, en later Manfred Eigen, slagen er bij lange na niet in. De kloof is veel te groot en 
de weg om er overheen te komen nog niet te overzien. 
 

Kauffman merkt op dat de biosfeer één groot netwerk vormt dat oorspronkelijk een superkritische (explosief 
toenemende) verscheidenheid creëerde. Met inbegrip van alles wat al is uitgestorven, neemt het aantal soorten 
macromoleculen en levende wezens nog steeds toe. De enige beperking aan die toename is de eindige hoeveelheid 
basismateriaal en de beperkte hoeveelheid beschikbare energie. Het is onbekend of de mate van uitsterven op dit moment 
al een of ander evenwicht in de variëteit van dode en levende materie instelt. Evident is, dat er door levende wezens een 
scherp onderscheid gemaakt moet worden tussen een beperkt aantal eigen bouwstenen en een toenemende hoeveelheid 
vijandig materiaal. Dat vergt van elke levende organisatie een fractale begrenzing, waar het één wel en het ander niet 
doorheen komt (§ 3.3.1). Daarvan zijn treffende voorbeelden te geven ook bij organisaties: 
 

In “The Polaris System Development” onderzoekt Harvey Sapolsky (1972) het succes van het immense project 
in de jaren vijftig, dat de bouw van een kernonderzeeër met intercontinentale raketten betrof. Dat succes bleek 
niet te danken aan de projectsturing met voor die tijd nieuwe hulpmiddelen als CPM (critical path method) en 
PERT (program evaluation and review technique). Het zat ‘m in een virtuele muur, die rond het project werd 
opgebouwd en in stand werd gehouden door twaalf man in een projectbureau. Bijna iedereen denkt dat daar het 
eerste geslaagde voorbeeld van projectmanagement was te zien, maar dat bleek volgens Sapolsky niet 
aantoonbaar! Er deden zich in het project net zo veel storingen, vertragingen en samenwerkingsproblemen voor 
als in vergelijkbare situaties zonder projectmanagement. Wel bleek, dat het projectbureau met de informatie uit 
het planningsysteem het project wist af te schermen van de buitenwereld. Op elke kritische (detail)vraag over 
tijd of kosten kon het bureau direct het best mogelijke antwoord geven. Het effect was dat buitenstaanders geen 
vat konden krijgen op gebeurtenissen binnen het project en dat daarbinnen betrekkelijk ongestoord kon worden 
doorgewerkt. Hij toonde ook aan, dat op het hoogtepunt van het project slechts zes van de twaalf medewerkers 
bezig waren met dit zorgvuldig “dichthouden” van de grens tussen project en buitenwereld. De overige zes 
reisden rond om de self-fulfilling prophecy van het projectmanagement in presentaties op congressen en door 
publicaties uit te dragen. Vandaar die overschatting van projectmanagement. Zelf heb ik tal van 
projectorganisaties helpen opzetten en verbeteren. Daarbij bleek herhaaldelijk de functie van de virtuele muur 
rond het project minstens zo belangrijk voor rust en voortgang in het project als de planmatige beheersing van 
de activiteiten. 
 
Ik ken bedrijven, die zich door de concurrenten gedwongen achtten om voortdurend hun productassortiment uit 
te breiden. Het wordt dan steeds moeilijker om de bijdrage van nieuwe producten vast te stellen, waarop ze 
verstrikt raken in het “red queen”- effect: steeds harder rennen om ten opzichte van de concurrentie op 
dezelfde plaats te blijven (Kauffman, 1995.) De toenemende verscheidenheid gaat verstikkend werken op een 
producontwikkelproces waaruit op den duur steeds slechtere producten voortkomen. 

 
Ik ken grote bureaucratische organisaties die meer“bedrijfsmatig” willen werken. Zij stimuleren hun managers 
om allerlei vooruitstrevende adviseurs met nieuwe ideeën en systemen in tal van opleidingsprogramma’s naar 
binnen te halen. Met z’n allen willen ze jarenlang bestaande verstarringen doorbreken, natuurlijk niet te snel of 
te ruw, ieder met zijn eigen aanpak en ieder in zijn eigen tempo. Later blijken ze via chaos nog ernstiger 
verstarringen te hebben geïntroduceerd. Geen wonder, de geïmporteerde verscheidenheid werkt vergiftigend op 
het zelfordenende vermogen van de medewerkers, dat in dergelijke organisaties toch al zwak is. 

 
Tal van nauwelijks gebruikte huishoudelijke apparaten staat al op de zolder. Allerlei bedorven eten komt uit de 
kelder en de provisiekast. Tal van ongelezen boeken komen achter de voorste rij in de boekenkast. Van daar 
gaan ze zomaar de recycling in. Zo beschermen mensen zichzelf tegen een vergiftigende verscheidenheid, die 
hen vanuit de markt wordt opgedrongen. 
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Het fundamentele belang van het vormen en in stand houden van de begrenzing van een organisatie (hoofdstuk 5) is 
hiermee wel duidelijk. Daarmee is de aard van dat vraagstuk volgens mij nog lang niet bevredigend opgelost. Het 
ontstaan van de begrenzing vormt nog steeds een uitdaging voor toekomstig onderzoek. 
 
6.1.4 Zelfordening in netwerken 
 
De grote vraag na het ontstaan en afgrenzen van netwerken is hoe daarbinnen orde ontstaat. Kauffman reduceerde dat tot 
de vraag onder welke condities zich spontaan processen in het netwerk zouden herhalen. Immers stilte of rust duiden ook 
op een permanente herhaling en waar zich niets herhaalt heerst dus blijkbaar chaos. Hij ontwierp een denkbeeldig 
netwerk van willekeurig met elkaar verbonden actoren elk uitgerust met een lampje en een relais met een logische 
“Boolse” schakelaar. Zij schakelen, op input van de voorgangers in het netwerk waarmee zij verbonden zijn, de 
stroomverbinding naar degenen, die op hen volgen: “aan/uit”, “en/of” of “mits/tenzij”, er kunnen immers meerdere 
inputsignalen zijn. Op signalen van één of meer voorgangers, of door een manipulatie van buiten het netwerk, gaat een 
actor “om.” Dan gaat niet alleen zijn lampje aan of uit, er volgt ook een min of meer lange en brede kettingreactie in 
volgende actoren. Tot de reactie in het netwerk op een gegeven moment uitdooft. Het netwerk komt tot rust met lampjes 
aan of uit, of in een vast patroon aan en uit knipperend. 
 
Dergelijke netwerken worden met een bepaalde omvang willekeurig samengesteld uit alle mogelijke varianten van 
actoren en verbindingen. Zodra het netwerk gevormd is, wordt zijn gedrag onderzocht zonder het netwerk te wijzigen. 
Het manipulatief omzetten van één schakelaar wordt beschouwd als het veranderen van een toestand in het netwerk. 
Daarop zal een bepaald aantal lampjes aan of uit gaan, totdat een volgende toestand wordt bereikt. Het gedrag van 
dergelijke Boolse netwerken werd eerst door computersimulatie en later via theoretische afleiding door Kauffman (1993) 
onderzocht. De omvang van het aantal mogelijke toestanden in het netwerk (de toestandsruimte) kan worden berekend 
en varianten in de structuur kunnen op bepaalde eigenschappen worden onderzocht. 
 

Omdat elk netwerk volkomen gedetermineerd is, kan elke denkbare situatie van schakelaars en lampjes als een 
toestand worden beschouwd met een vaststaand vervolg. Alle toestanden die uit elkaar voortkomen, kunnen 
voorgesteld worden door punten op lijnen in een multidimensionale ruimte. Dat is de zogenaamde 
toestandsruimte van het netwerk. Als er ergens in het netwerk geschakeld is, wordt daarop een denkbeeldig 
traject gevolgd door zijn toestandsruimte. Er doet zich een ordening in het netwerk voor, als na omschakeling 
van verschillende actoren, vroeg of laat steeds dezelfde onveranderbare toestand wordt bereikt. Al dergelijke 
trajecten vormen dan het zogenaamde bassin rond een puntaantrekker. Een eindtoestand die uiteraard een 
verstarring in de dynamiek van het netwerk vormt. Een andere mogelijkheid voor een ordening is, dat er een 
cyclus in de toestandsruimte wordt ontdekt, die duidt op een proces in het netwerk dat zich steeds herhaalt. Ook 
rond een dergelijke cyclus kan een bassin worden gedacht van trajecten die op de cyclus uitkomen en die allen 
dus naar de bewuste ordening leiden.  

 
Een eerste verrassing deed zich voor bij de analyse van willekeurig verknoopte netwerken, waarvan in principe alle 
actoren met praktisch alle andere actoren zijn verbonden. De toestandsruimte van een dergelijk willekeurig netwerk met 
bijvoorbeeld honderd actoren bevat ongeveer 2100, dat is ongeveer 1030 verschillende toestanden. Als die allemaal één 
keer na elkaar komen met een snelheid van één miljoen toestanden per seconde, duurt dat een miljoen maal de huidige 
leeftijd van het heelal. Al die tijd is er dus geen enkele herhaling en uitsluitend chaos waar te nemen. Toch blijken er 
volgens Kauffman (1993) in dit soort netwerken n/e bassins en aantrekkers voor te komen. (Bij n = 100 is n/e = 37) De 
cycluslengte van die aantrekkers in deze willekeurige netwerken is echter gemiddeld de wortel uit de omvang van de 
toestandsruimte. Dat is nog een zo groot getal en dus een dermate lange cyclustijd, dat er ook in zo’n cyclus alleen maar 
chaos valt waar te nemen. 
 

Een interessante waarschuwing voor diegenen die bij medezeggenschap of democratisering maximale 
communicatie in een organisatie als ideaal zien; dat kan dus alleen maar leiden tot chaos.  

 
Kauffman zocht verder naar spontane herhaling van schakelprocessen in zijn netwerk en onderzocht het andere uiterste 
met het minimale aantal verbindingen per actor. Hij noemde ze één-input netwerken. Eén actor geeft daarin signalen aan 
één andere actor. Een dergelijk netwerk kan alleen herhaling van dezelfde trajecten vertonen, er zijn geen alternatieven. 
Een één-inputnetwerk is dus onbetwistbaar ordelijk. Het kan de orde echter niet handhaven als er van buitenaf iets anders 
wordt aangeboden. Al was het maar het anders omzetten van één schakelaar, dan volgt er ook altijd een ander traject en 
geen herhaling van een vorig traject. Elke actor verwekt slechts één eigen traject; er is bij veranderingen geen 
mogelijkheid om in een vorig traject te blijven. Het één-inputnetwerk is net zo ordelijk of chaotisch als de omgeving. 
Bovendien loopt een stroom door deze netwerken relatief vaak vast. En ook dan is er geen alternatief. Het zijn volledig 
inflexibele, starre netwerken. 
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Organisaties met simpele eenduidige processen zouden zich dus als starre netwerken gaan gedragen als de 
medewerkers zich aan dergelijke regels hielden. Dat dergelijke organisaties inderdaad vaak vastlopen, valt af 
te leiden uit het succes van modelacties.  

 
Daarop begon Kauffman het aantal verbindingen dat bij één actor binnen komt en van hem uitgaat, te variëren. Daarbij 
deed hij een ontdekking: alleen de twee- en drie-inputnetwerken, waarvan de actoren aan input- èn outputzijde met 
gemiddeld twee of drie andere actoren zijn verbonden, vertonen ook spontane herhalingen. Bij vier of meer inputs is de 
kans op chaos al veel te groot. Uit analyse bleek, dat in deze gering verknoopte netwerken de kans op aantrekkers niet 
groot is, maar ook hun lengte klein is: niet de wortel uit de omvang van de toestandsruimte, maar de wortel uit het aantal 
actoren. Bovendien bleek, wanneer hij in de twee- en drie-inputnetwerken een actor “om” zette, de kans groot dat de 
herhaling nìet wordt verstoord. Deze netwerken zijn dus robuust, ze reduceerden chaos uit de omgeving. Maar met meer 
dan drie inputs zijn ze al gauw weer net zo chaotisch als de omgeving. Er blijken ook wel zelfordenende netwerken 
mogelijk met meer dan drie inputs per actor. Dan hebben de actoren zelf echter een structuur waarin de kans op chaos 
wordt gereduceerd, bijvoorbeeld door de diversiteit van in- of outputs op te heffen, door “ze allemaal over één kam te 
scheren”  

 
De kans op een beperkt aantal aantrekkers in de gering verknoopte netwerken, namelijk de wortel uit het aantal 
actoren, riep bij mij enige herkenning op: Kleine bedrijfsorganisaties hebben vaak last van groeidrempels. De 
theoretische drempels liggen bij een omvang van 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81… medewerkers. De eerste drempel 
die vaak in kleine organisaties voorkomt is een verdeling naar twee aantrekkers, die van commercie en van 
productie. Bij een omvang groter dan negen medewerkers neemt de theoretische kans op een volgende, derde 
aantrekker toe. Zou het om het onderscheid tussen commercie, administratie en productie kunnen gaan? 
Dergelijke drempels zijn inderdaad vaak waar te nemen (§ 9.3.4.2 en Bijlage Ia,b,c.) In verschillende branches 
zullen wel verschillende functies bij het overwinnen van dergelijke drempels betrokken zijn. 
 

Kauffman meende verder vast te stellen, dat er starre gebieden voorkomen waarin de lampjes aan of uit blijven, naast 
dynamische gebieden waarin zich cycli herhalen. Het lijkt er soms op dat adaptief gedrag de verstarring inkapselt. Hij 
zag ook dat de verstarring zich concentreert op de grens met de omgeving, zodat het grensgebied de adaptie aan de 
omgeving min of meer buiten sluit. Deze waarneming zou een belangrijke bijdrage kunnen betekenen aan het nog niet 
goed begrepen afgrenzen van netwerken. 
 
Zo op het eerste gezicht zijn de condities voor gering verknoopte, robuuste netwerken niet gemakkelijk in organisaties te 
herkennen. Daarin gaan natuurlijk tal van verschillende soorten boodschappen om. Er lopen vele netwerken door elkaar. 
Medewerkers geven ook niet zo maar alles aan elkaar door. Bovendien zijn er allerlei vormen van chaosreductie. Men 
kan chaosreductie in de actoren zoeken, maar het zit natuurlijk vooral in de processen. In de volgende paragraaf volgt 
nog de belangrijkste invloed op chaosreductie, die van de feedback. In de kookpot van hoofdstuk 4 is het kenmerk van de 
geringe verknoping overigens wel te herkennen. Omdat de waterdeeltjes soms met meer dan twee tegelijk tegen elkaar 
botsen, maar doorgaans ook weer niet met veel meer dan drie, vormen zij een gering verknoopt netwerk.  
 
Het komt er op neer dat een gering verknoopt netwerk ondanks een enorme toestandsruimte toch een beperkt aantal 
aantrekkers met bassins bevat. In één daarvan kan het wellicht door toeval of door fluctuaties terechtkomen en lange tijd 
verblijven. Door grote fluctuaties kan het echter ook weer uit die aantrekker loskomen, waarop een andere aantrekker 
met een nieuwe dynamische ordening gezocht en gevonden kan worden.  
 
Zelfordening kan nu worden gedefinieerd als: het in de enorme toestandruimte van een gering verknoopt netwerk, via 
grote fluctuaties, onder druk van een potentiaal, verlaten van een structureel stabiel bassin van een aantrekker. Gevolgd 
door het zoeken en vinden van een ander, waarin die druk van de potentiaal wel verwerkt kan worden en die ook weer 
robuust blijkt voor normale fluctuaties. Het zoeken tussen de een en de ander gaat met chaos gepaard. 
 
Misschien bekruipt de lezer toch het gevoel dat deze netwerken van Kauffman wel erg simpel zijn. Het lijkt of ze geen 
betrekking kunnen hebben op de enorme gecompliceerdheid van levende wezens, laat staan op de mens. In dat verband 
wijst Kauffman er op, dat zijn analyse van algemeen geldende aard is. Het duidt er juist op dat hoe ingewikkeld een 
netwerk ook is, daarbinnen veel chaosreductie moet plaatsvinden. Zodanig dat er per saldo altijd een gering verknoopt 
netwerk van over blijft. Zoniet, dan zou het gedrag van het netwerk net zo chaotisch moeten zijn als dat van de omgeving 
en dan is het daarvan niet te onderscheiden!  
   
De meest merkwaardige consequentie van de ontdekkingen van Kauffman is wel een zekere onzekerheid of 
keuzevrijheid in complexe dynamiek. Als organisaties niet beschreven kunnen worden als een één-inputsysteem, dan 
schiet ook elke eenduidige oorzaak-en-gevolg redenering over het functioneren blijkbaar tekort. Als een gering 
verknoopt netwerk de dynamiek van een organisatie representeert, heeft die organisatie, net als dat netwerk, een zekere 
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keuzevrijheid. Die keuzevrijheid is vanwege de geringe verknoping niet erg groot. Vanwege de robuustheid kunnen 
processen van tevoren tot aan hun voorspellingshorizon ongeveer bekend zijn. Daarom wijkt wat er werkelijk gebeurt 
niet vaak erg veel af van wat men verwacht. Daardoor kan echter nooit van een organisatie van tevoren met zekerheid 
worden gezegd of een bepaald traject wordt ingeslagen of niet. Als dit juist is, volgt de beschrijving en interpretatie van 
het gedrag van organisaties een eigen, wat ik zal noemen “fractale causaliteit”. Er zijn achteraf altijd oorzaken en 
gevolgen op elk keuzemoment vast te stellen, maar dat zet iemand bij interpretatie op het verkeerde been. Bij voorspellen 
of terugzoeken van details in de complexe dynamiek, zal altijd een inherente onzekerheid moeten worden geaccepteerd. 
 
6.1.5 De rol van feedback 
 
De gering verknoopte netwerken van Kauffman zijn niet gemakkelijk in organisaties te herkennen. Bovendien merkte hij 
zelf bij zijn simulaties op, dat ze te langzaam zijn in het aanpassen om de evolutie te kunnen verklaren. John Holland 
ontdekte echter dat in alle situaties waar de netwerken op betrekking hebben, er altijd sprake is van terugkoppeling of 
feedback. (Waldrop, 1993; Holland, 1995.) Daarmee nemen de aanpassingsnelheid, maar ook de herkenbaarheid van 
deze netwerken sterk toe. Die ontdekking was een interpretatie van Holland, maar de functie van de feedback heeft hij in 
computersimulaties zodanig “waargemaakt”, dat zijn toevoeging volgens mij de status van een representatie heeft. 
Daarmee completeert hij de theorie van CAS, het complexe adaptieve systeem tot een reëel en herkenbaar model.  
 

Holland merkte op, dat op alle niveaus in de biosfeer, in alle bekende levende structuren, de stromen materie, 
energie of informatie tussen de actoren nooit uitsluitend in één richting lopen. Op moleculair niveau gaat het 
om organisch – chemische evenwichtsreacties. Op het niveau van het zenuwstelsel zijn er de synapsen met 
neurotransmitters, agonisten en antagonisten. Op het niveau van organen is er onderlinge uitwisseling van 
diverse chemische signalen. Op het niveau van dieren en mensen zijn er de lichaamstaal en andere 
communicaties. Tussen organisaties is er het goederen- en geldverkeer op markten en tussen naties het 
onderhouden van hun ”wederzijdse” betrekkingen.  
 

Er gaat altijd een materie- of energiestroom met informatie langs dezelfde route heen èn er gaat altijd iets terug. De 
functie van de retourstroom is, als zij positief is, altijd het verhogen van de kans dat het zojuist gepasseerde proces zich 
herhaalt. De positieve feedback werkt als een beloning voor de toeleverancier en moet worden opgebracht door de 
afnemer. Die laatste krijgt zijn tekort alleen gecompenseerd als ook hij zijn bijdrage doorlevert aan een volgende actor of 
aan de omgeving. Zo niet, dan wordt de potentie van de afnemer verkleind (hij geeft feitelijk negatieve feedback) en 
daarmee neemt zijn kans om een volgende keer weer ingeschakeld te worden af. Dit simpele transactiemechanisme met 
“beloning” en “bestraffing” beloont actoren die een succesvol traject realiseren en bestraft de actor die een traject doet 
stagneren. Deze laatste, afgewaardeerde actor behoudt overigens wel de mogelijkheid van een herkansing, bijvoorbeeld 
onder andere omstandigheden, als hij daar beter bij past.  
 

Opmerkelijk is dat de feedback in eerste instantie de terugkoppeling (begrip uit de cybernetica) betreft die dient 
om een systeem tussen bepaalde regelgrenzen te sturen om zo zijn gedrag te beheersen. Vooral dankzij de 
geringe verknoping (lees: verwarring) zijn er in CAS echter dergelijke opzwepende of dempende trajecten 
mogelijk die niet passen binnen die regelgrenzen (paradoxaal gedrag), waardoor die grenzen juist kunnen 
worden overschreden. Vanwege de kans op deze grensoverschrijdende functie spreek ik liever niet van de 
typisch cybernetische terugkoppeling, maar van de iets neutralere feedback. 

 
De positieve feedback zorgt voor een enorme chaosreductie, waardoor het gering verknoopte netwerk van Kauffman wel 
opeens overal herkenbaar wordt. Als in een willekeurig verknoopt netwerk uitsluitend eenduidige feedback kon worden 
geëffectueerd, ontstond alleen al daardoor direct een één–input netwerk. Ook de feedback heeft echter een stochastisch 
karakter, waarmee de geringe verknoping ook van die kant wordt bevestigd. 
 

Een huisvrouw koopt vaak bij dezelfde kruidenier, bakker, slager, groenteboer vanwege positieve feedback. 
Soms om een volkomen (on)duidelijke reden gaat ze naar een ander. Gaat ze steeds naar een ander, dan 
negeert ze de feedback en doet zich bij haar inkopen waarschijnlijk veel tekort zowel in prijs als kwaliteit. (Een 
defect in haar CAS)  
 
Een verkooporganisatie wil liever géén gering verknoopt-, maar juist een zo groot mogelijk netwerk van  
klanten. Die relaties kunnen echter beter niet als netwerk, maar als parallelprocessing worden beschouwd. Met 
zijn specifieke feedback geeft elke klant afzonderlijk aan onder welke condities hij aangesloten wenst te blijven, 
of daar nu rekening mee wordt gehouden of niet. Ook daarin is er aan de kant van de leverancier maar 
betrekkelijk weinig keuzevrijheid, anders ontstaat er een chaotisch verkoopproces, of dient het totaal anders te 
worden georganiseerd. Van beide kanten vindt chaosreductie plaats.  
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De feedback is een ontdekking die nog meer reliëf krijgt als het thermodynamische aspect er bij wordt betrokken. Een 
deel van de energie gaat in die retourstromen zitten ter bevordering van de herhalingen (lees: organisatie.) Deze 
gebonden energie wordt wel uit de omgeving aangevuld en doet het netwerk als geheel op een of andere wijze efficiënter 
omgaan met de energiestromen. Het lijkt op een bijna verstopte afvoer die (door de feedback) regelmatig wordt 
doorgeprikt. 

 
Bij herhaling werkt de impact van de feedback op de actoren cumulatief. Succesvolle actoren lopen steeds meer kans 
betrokken te blijven bij de koppelingen van het netwerk met de omgeving. De beloonde trajecten slijpen als het ware in 
en vormen zo het geheugen voor de succesvolle communicaties. Maar omdat de stromingen door het netwerk vaak veel 
omvangrijker zijn dan via één traject mogelijk is, gaat de stroom over vele trajecten parallel. Zij zullen van elkaar 
verschillen en het ene traject wordt dan vaker herhaald dan het andere. Daardoor ontstaat onwillekeurig een competitie 
tussen verschillend geformeerde trajecten en er speelt zich binnen het netwerk, ten gevolge van de feedback, precies 
dezelfde evolutiedynamiek af als daarbuiten tussen netwerken onderling.  
 

John Holland en anderen hebben verschillende van dergelijke netwerken geprogrammeerd, die vanwege het 
evolutionaire karakter genetische algoritmen worden genoemd. De prestaties van dergelijke genetische 
algoritmen zijn merkwaardig. Ze ontwikkelen in hun interne trajecten een voor de omgeving relevante “kennis” 
die de programmeur er niet van tevoren heeft ingelegd. De programmeur programmeerde bij wijze van spreken 
per actor alleen een letter. Het genetisch algoritme maakt er door trial and error, maar mèt de aanwijzingen uit 
de feedback verrassend snel, voor de omgeving bruikbare, woorden en zinnen van. Na enige tijd vormen de 
actoren in het netwerk met elkaar een geheugen vol bruikbare kennis over succesvol omgaan met situaties in de 
omgeving en er wordt voortdurend bijgeleerd! Dergelijke actoren worden tezamen een classifier genoemd. 
Samen bevatten zij de regels die de vertalingen maken tussen relevante waarnemingen uit de omgeving en 
trajecten in het netwerk. (Waldrop, 1993) Het vinden van de juiste classifier voor een bepaald genetisch 
algoritme is het grote probleem. Het is de huid, waardoor het contact met de buitenwereld wordt onderhouden. 
Ware het ontwerpen van classifiers niet zo moeilijk, dan zouden deze werkelijk kunstmatig intelligente 
programma’s wel vaker worden gemaakt en gebruikt. Hieronder een uitvoerige behandeling van twee 
voorbeelden van dergelijke programma’s, omdat ze duidelijk maken hoe een CAS zijn opmerkelijke prestaties 
kan leveren. 

  
De banen van de planeten: 
 
Tycho Brahe heeft destijds in de zestiende eeuw systematisch de posities en tijdstippen van de buitenplaneten 
Mars, Jupiter en Saturnus aan de hemel waargenomen. Daarbij nam hij het opvallende retrograde (S – 
vormige) verloop van hun banen waar. Het tijdstip van elke waarneming impliceerde natuurlijk tevens de 
positie van de aarde ten opzichte van de zon. Over de interpretatie van deze gegevens voerde hij een jarenlang 
voortslepende discussie met Kepler. Op grond van deze gegevens berekende Kepler na jaren voor het eerst de 
elliptische vorm van de banen van de planeten. (Holland, 1995) Deze zelfde waarnemingsgegevens, die 
bewaard zijn gebleven, werden ingevoerd in een op een computer geprogrammeerd genetisch algoritme om de 
werking te demonstreren. Het programma bevatte in zijn classifier (verzameling actoren) alleen simpele 
rekenkundige bewerkingen als optellen, vermenigvuldigen, aftrekken en delen. Van buiten kreeg het steeds bij 
elkaar horende waarnemingsgegevens van posities en tijdstippen aangeleverd. Het maakte daarmee een groot 
aantal formules met willekeurige combinaties van wiskundige bewerkingen en vergeleek daarin posities met 
bijbehorende tijdstippen. In principe moest een berekening, uitgevoerd met een tijdstip en de overeenkomstige 
posities van de aarde en de zon, de daarmee overeenkomstige positie van de planeet kunnen opleveren. De 
formules werden met elkaar vergeleken op hun “fit”, de mate waarin de uitkomst klopte met de waarnemingen. 
Daarop werden de formules “beloond” met een rangnummer. De beste werden op een plaats in het geheugen 
op een soort prikbord bewaard. De formule met het hoogste rangnummer werd vervolgens gebruikt voor een 
groot aantal willekeurige mutaties en aanvullingen. Daarop werd in een volgende ronde opnieuw van alle 
nieuwe mutanten hun fit bepaald. Meestal kwamen er veel slechte, maar ook een of enkele betere formules uit 
voort, die ook op het prikbord werden gerangordend tussen wat er al hing. Kwam er niets beters, dan kon het 
programma ook terug naar een vorige formule met een lager rangnummer. Bovendien konden de betere 
formules ook in willekeurige stukken uit elkaar worden geknipt. Die “waarschijnlijk goede” stukken werden 
opnieuw gecombineerd om te zien of er niet langs een andere weg snel grote verbeteringen konden worden 
bereikt. Deze hele procedure kon net zo lang worden herhaald tot formules tevoorschijn kwamen met 
uitkomsten die weinig of niet afweken van de ingevoerde gegevens. Merkwaardig was, dat het programma vrij 
snel aanduidde dat een formule van een cirkelvormige baan de beste fit gaf. Vervolgens duurde het meerdere 
seconden, die wel op een verstarring leken, alvorens een significant betere “fit” werd ontdekt met een 
elliptische baan. Een verstarring waar Brahe en Kepler in hun tijd zelf acht jaar op “vast” hadden gezeten! 
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Simulatie van een aansluiting op een oliepijpleiding 
 
Op een oliepijpleiding zijn vele producenten èn verbruikers aangesloten. Velen zijn zowel producent als 
gebruiker. De pijpleiding wordt niet alleen gebruikt voor aan of afvoer, maar vooral als buffer. Er zijn 
stringente afspraken met de beheerder over de specificatie van de olie, zodat ieder het product van een ander 
kan gebruiken.  Elke partij is aangesloten via afsluiters met een geijkte en verzegelde flowmeter voor het door 
de pijplijnbeheerder meten van aan- of afvoer om te kunnen afrekenen. De basisregel is, dat als de druk in de 
pijp oploopt, het aanbod blijkbaar groot en de prijs dus laag is vice versa. Achter de afsluiters staat op eigen 
terrein een bufferruimte. De aangesloten fabrieken werken wel op basis van een plan, maar er kunnen opeens 
stagnaties en lekkages optreden. Zelf moet men zijn eigen voorraden zien bij te houden. Stagnatie of lekkages 
betekent dat er oplossingen gezocht moeten worden in het zelf anders oplijnen van eigen fabrieken en 
voorraden. Anders loopt de eigen voorraad op en dient wellicht tegen een lage prijs olie te worden afgezet. Of 
de eigen voorraad neemt juist af en wellicht moet er tegen een hoge prijs worden aangevuld. Bovendien 
betekent een stagnatie bij de buren, dat er opeens misschien goedkope olie wordt aangeboden of schaarse olie 
tegen een hoge prijs kan worden afgeleverd. Het hele spel om fabrieken en voorraden op te lijnen en olie te 
kopen of te verkopen is erop gericht om geld te verdienen en risico’s te vermijden. Er zijn ontelbare situaties en 
goede en minder goede oplossingen. Timing kan van belang zijn en de spanning kan letterlijk en figuurlijk hoog 
oplopen. Het is een lastig spel, dat van een hoofdoperator enkele jaren ervaring vereist alvorens hij het zonder 
al te grote risico's kan spelen.  
 
In 1983 promoveerde David Goldberg op een pijplijnsimulatie met een genetisch algoritme (Waldrop, 1993) 
Zijn programma werkte ongeveer als volgt. 
 
Het simulatiemodel was voorzien van een classifier met alle mogelijke regels voor wat er valt waar te nemen. 
Bijvoorbeeld: standen van afsluiters, oliedruk, prijzen, diverse voorraden, productie, en verbruik. Vervolgens 
regels voor hoe er dan gehandeld kan worden. Bijvoorbeeld: “als de druk laag is, sluit dan afsluiter A”;  “als 
de druk hoog is, open dan afsluiter B“; “Als afsluiter A open gaat, sluit dan afsluiter C”, enz. Ook hier zat een 
prikbord in het geheugen. Daarop ontstaan al snel hoog gewaardeerde combinaties van regels. “Als de druk 
oploopt, open dan afsluiter A”, èn: “als afsluiter A open staat, sluit dan afsluiter C”. Ketens van regels die 
samen nieuwe regels vormen, worden ook gewaardeerd. De beloning is feitelijk het bedrag, dat bij de 
toepassing van de regels wordt verdiend of verloren. Met het totaalbedrag wordt het hele programma beloond 
of bestraft. Doet er zich in de omgeving iets nieuws voor dan wordt er op het prikbord binnen enkele ronden een 
passende keten van waarnemingen en handelingen samengesteld. Bovendien worden succesvolle ketens af en 
toe moedwillig in stukken gedeeld. Deze stukken worden weer onderling gecombineerd, zodat er niet alleen 
wordt voortgeborduurd op eenmaal gevonden succesvolle trajecten. Er ontstaan ook onverwachte, totaal 
nieuwe mogelijkheden met direct al een grote kans op succes. Daarop kan dan vervolgens weer doorgekozen 
worden. 
 
Aanvankelijk maakt het programma bij het bedienen van de afsluiters dezelfde fouten als een mens. Het houdt 
bijvoorbeeld aanvankelijk geen rekening met grote storingen als het “down” gaan van een fabriek of een 
lekkage. Na enkele keren simuleren van regels als: “Wanneer de voorraad snel afneemt…”; “Wanneer de druk 
wegvalt…”; “Wanneer een drukregeling niet werkt…”, stuurt het programma een regel naar het prikbord als: 
“lekkage en dus…”. Het programma ontdekt vervolgens, dat elke keer als een dergelijke “ramp”- regel goed is 
gebruikt hij ook meteen krachtig beloond moet worden. Als dat gebeurt, kunnen voorgaande regels direct 
vervallen. Met dergelijk “overrulen” van regels wordt een zeer natuurlijk aandoende kennishiërarchie in het 
CAS opgebouwd. (Waldrop, 1993) Na enkele uren simulatie functioneert een dergelijk CAS op een niveau, waar 
een mens jaren over doet. 
 

Er valt nog iets bijzonders aan de werking van deze programma’s waar te nemen, waarvan ik bij de toepassingen in de 
organisatiekunde gebruik zal maken. Er is een duidelijk onderscheid in (on)zekerheid tussen het kiezen van willekeurige 
combinaties van regels en het realiseren van de gekozen regel. In het begin gebeurt dat zonder ervaring in het geheugen, 
zodat de waardering van de gekozen regel pas achteraf zal plaatsvinden. Na verloop van tijd echter, worden er regels 
gekozen, waarvan vooraf vaststaat dat ze goed zullen werken en weer hoog beloond zullen worden. Het CAS doet 
ervaring op en gebruikt die ook. Dat geldt uiteraard niet voor nieuwe combinaties van vaak herhaalde en hoog beloonde 
regels. Daarvan zijn de componenten niet, maar de combinatie wèl te onzeker.  
 

Dit is goed vergelijkbaar met iemand, die voor het eerst een huis wil bouwen en daarmee een zoekproces start, 
dat een grote kans loopt op een mislukking uit te draaien. Terwijl een aannemer met veel ervaring er zijn hand 
niet voor omdraait. 
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Hier zijn twee domeinen van handelingen te onderscheiden: enerzijds het niet vooraf te determineren zoeken naar 
onzekere oplossingen. De fractale causaliteit van complexe dynamiek is de oorzaak van de onzekerheid. En anderzijds is 
er het met veel ervaring en grote zekerheid realiseren van componenten van de gekozen oplossing. Deze domeinen zal ik 
voortaan aanduiden als respectievelijk zoek – en maakprocessen. De juiste overgang van de een naar de ander bij de 
juiste condities zal van groot belang blijken te zijn. 
 
Hier volgt nog een merkwaardige anekdote over de onzekerheid bij het zoeken, die illustreert waarom deze genetische 
algoritmen ondanks hun opmerkelijke prestaties de markt voor ICT producten nog niet overspoelen: 

 
In de loop van de jaren negentig maakten consultants van Cap Gemini op beurzen voorzichtig reclame voor een 
genetisch algoritme. Zij hadden het ontwikkeld en toegepast om het verband vast te stellen tussen gegevens over 
marktbewerking en het koopgedrag van klanten. Enkele banken en verzekeringsmaatschappijen waren 
geïnteresseerd. Ik zocht contact met hun researchgroep om te toetsen of ik begreep wat er in dat genetische 
algoritme gebeurde. Aanvankelijk wilden zij niets vertellen. Afgesproken werd, dat ik zou vertellen wat ik ervan 
begreep en zij hoefden alleen maar aan te geven of dat ongeveer klopte, of dat ik er helemaal naast zat. 
Halverwege mijn betoog kwamen er meer van hun specialisten luisteren en vervolgens discussieerden wij over 
mijn verbale model. De principes zaten er blijkbaar niet ver naast. Hun grote probleem was niet, dat het 
programma geen aanmerkelijk betere correlaties tussen verschillende marketingacties en klantengedrag kon 
vaststellen. Ze konden ook de marketing daadwerkelijk beter helpen aansturen. De wiskundige verbanden, die 
echter achter succesvolle correlaties werden gevonden, waren erg ingewikkeld en voor hen feitelijk 
betekenisloos. Voor deze wiskundige specialisten zowel aan de kant van Cap Gemini als aan de kant van hun 
klanten, de banken en verzekeringsmaatschappijen, was het iets onverteerbaars. Zij konden niet begrijpen, 
waarom de ene actie beter scoorde dan de ander. Het viel slechts te constateren. De kennis die CAS verwierf 
was voor hen niet toegankelijk. Het accepteren van dergelijke ondoorgrondelijke kennis was nog allerminst 
vanzelfsprekendheid. Deze toepassing is niet doorgezet en ondanks haar technische en theoretische succes weer 
van de markt verdwenen.  

 
6.1.6 Hiërarchie in CAS 
 
Een complex adaptief systeem zoekt steeds efficiëntere oplossingen voor het doorgeven van stromen materie, energie en 
informatie. Daarmee probeert het zijn functie in de omgeving te handhaven, ook als de situatie verandert. De 
ingewikkeldheid en uitgebreidheid van dat systeem zijn voor zover bekend onbeperkt. Belangrijke aspecten van deze 
ingewikkeldheid, die hiervoor al aan de orde kwamen, zijn: het overschrijden van drempels, de zogenaamde 
netwerkcatastrofes; het fractaal (semi-permeabel) afgrenzen van de beperkte verscheidenheid aan elementen binnen, ten 
opzichte van de vergiftigende verscheidenheid buiten in de omgeving; zelfordening alleen bij geringe verknoping en 
geheugen op basis van feedback. Een volgend relevant aspect is hiërarchie. Het is een fenomeen dat ook zonder de mens, 
in de natuur bij elk zelfordenen tot stand komt. De convectie in water realiseert bijvoorbeeld “Versklavung” van 
viscositeit, warmte diffusie en de daling van oppervlaktespanning. Het collectief coherente gedrag van termieten 
kanaliseert bijvoorbeeld hun individuele gedrag. Hier volgt nog een aardig voorbeeld dat mij “sympathieke hiërarchie” 
als een betere benaming dan “Versklavung” voor dit natuurlijke fenomeen doet voorstellen. 
 

Op een dag in 1665 merkte Christiaan Huygens, de uitvinder van het slingeruurwerk, dat de slingers van twee 
van zijn klokken, die op een plank in zijn werkplaats stonden, precies gelijk van en naar elkaar slingerden. Het 
eerste dat hij dacht, was: “dat kan niet, want zo nauwkeurig zijn die klokken niet aan elkaar gelijk.” Vervolgens 
veronderstelde hij dat het de lucht was, die de beweging van de slingers beïnvloedde. Enkele dagen later 
schreef hij aan zijn vader over de “sympathie” die tussen twee van zijn klokken bestond. (Huygens, 1888 – 
1950) Het was de plank onder de klokken, die een beetje kon bewegen. De slingers waren via de klokken en de 
plank als het ware aan elkaar gekoppeld, en omdat de plank ook kon bewegen, gebeurde er iets merkwaardigs, 
dat later pas na een wetenschappelijk onderzoek in 2001 volledig kon worden begrepen (Bennett e.a., 2001, 
deze dynamiek is in eerdere publicaties van mij dan ook nìet juist weergegeven, Zuijderhoudt 1992 en 2001)  
 
Als de slingers niet in tegenfase, maar willekeurig of “in fase” slingeren, bijvoorbeeld beide tegelijk dezelfde 
kant op, oefent hun gemeenschappelijk zwaartepunt een voortdurend wisselende kracht uit op het hele systeem 
van de plank en de twee klokken. Dat resulteert in een heen-en-weergaande beweging van het geheel. Juist als 
de twee klokken niet precies gelijk lopen haalt de ene slinger op den duur de ander in. Zodat er vroeg of laat 
(bij Huygens was dat binnen een half uur) altijd een moment komt waarop beide slingers precies in tegenfase 
zijn. Op dat moment wordt er geen zijdelingse kracht op de combinatie van klokken en plank uitgeoefend. Dan 
staat de hele zaak op de slingers en enkele raderen van de klokken na stil. Als een slinger, vanaf dat moment 
door een storing een weinig uit de tegenfase geraakt, dempt de zware massa van de plank en de twee klokken 
die fluctuatie. De afwijkende slinger wordt door de dempende reactie van het zware geheel direct tot de orde 
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geroepen. Ondanks de ongelijkheden in de klokken, trillingen van de plank of de lucht, blijven deze voortdurend 
precies gelijk slingeren. Drie en een halve eeuw geleden blijkt Huygens het eerste voorbeeld te hebben 
beschreven van een hiërarchie door zelfordening, die hij “sympathiek”noemde.  

 
Als er in een CAS microscopische en macroscopische mechanismen voorkomen, ontstaan er twee of meer niveaus met 
eigen kenmerken en daartussen een bijzondere verticale communicatie.  
Op een laag niveau werken actoren samen in mechanismen, die volgens min of meer vaste regels, primaire stromen door 
het netwerk verwerken in verschillende processen. Wat er op een hoger niveau gebeurt, is het aan elkaar koppelen of 
juist loskoppelen van die processen of onderdelen tot complete programma’s van activiteit, vaak met nieuwe beperkende 
randvoorwaarden. Daartoe gaan van onder naar boven signalen, dat de situatie rijp is voor een dergelijke ingreep. Van 
boven naar beneden gaan instructies om een dergelijke programmacombinatie uit te voeren. Op elk niveau wordt het 
totale primaire proces afgebeeld waar het netwerk mee bezig is, alleen per niveau in specifieke begrippen die bij dat 
niveau horen. Zo lijkt het of elk niveau ook een eigen aansluiting met de omgeving heeft, maar dat kan feitelijk niet het 
geval zijn.  
 

De massa van het geheel van klokken en plank dempt elke trilling, zowel uit de omgeving als vanuit de klokken. 
Later zou blijken dat Huygens geluk heeft gehad dat de klokken veel zwaarder waren dan hun slingers, anders 
zou de slingerbeweging ook zijn gedempt. (Bennett e.a., 2001) Door deze demping kan geen van de slingers uit 
de tegenfase geraken. In elke klok worden bovendien ook onvolkomenheden in de gang van de uurwerken 
gedempt door de slingers. Na de vondst van Huygens werden inderdaad klokken ontworpen met twee slingers 
die zeer nauwkeurig bleken te lopen. (o.a. door John Harrison; Sobel, 1995) In het gebruik bleken deze 
hiërarchische klokken echter duur en onpraktisch te zijn. 

 
Een heel ander voorbeeld van de sympathieke hiërarchie: mensen kunnen wel denken dat ze met elkaar zitten te 
praten, maar feitelijk gaan er geluidstrillingen door de lucht tussen twee soorten organen. Bovendien wordt er 
lichaamstaal waargenomen. De woorden en de betekenis zijn van totaal andere niveaus. (hoofdstuk 8)  

 
Omdat er op elk niveau sprake kan zijn van zelfordening met catastrofes en discontinuïteit, vindt er op een hoger niveau 
bijgevolg emergent gedrag plaats. Zonder aanwijsbare reden duikt daar soms opeens een geheel nieuw proces of een 
nieuwe ordening met nieuwe wetmatigheden en nieuwe grenzen op. Meestal zijn die emergente verschijnselen niet terug 
te voeren op wat er van de lagere dynamiek bekend is. Het is de dynamiek van de creativiteit.  
 

Huygens wist en begreep praktisch alles van zijn klokken. Toch kon hij de emergentie van het precies in 
tegenfase blijven niet direct verklaren. Het was geen optelsom van het gedrag van twee klokken.  

 
De ware aard en het functioneren van de (“sympathieke”) hiërarchie wordt zowel in het lichaam (hoofdstuk 8) als in 
organisaties nog maar nauwelijks begrepen. In organisaties wordt een reductie van deze hiërarchie verondersteld die ik 
zal aanduiden als “autoritair” en die alleen werkt als ze kan worden afgedwongen met macht. Die is dan soms gebaseerd 
op de in de processen toegepaste technologie (§ 8.1.1 en figuur 8.1) of wordt geaccepteerd vanwege opportuniteit. (men 
weet niet beter) Die autoritaire hiërarchie en de meer subtiele vormen van de heterarchie, (bijvoorbeeld 
matrixorganisatie), maar ook kastenstelsels en pikordes zijn gebaseerd op de wèl goed begrepen cybernetica. In die 
gereduceerde hiërarchieën wordt gestuurd, gecontroleerd en beheerst. Dat lukt ook, mits er sprake is van 
voorspelbaarheid; het containerbegrip waarbinnen de condities voor maakbaarheid passen. Wat er aan deze reductie 
ontbreekt, is de notie dat eerst problemen moeten worden herkend en in principe opgelost. Bij uitoefening van macht of 
dwingende technologie of opportuniteit verwachten de medewerkers van hun bestuurders en managers, dat zij de 
problemen voor de organisatie vanzelfsprekend vooraf hebben opgelost. Dat vinden autoritaire bestuurders en managers 
zelf ook. Zij hebben haast per definitie de wijsheid in pacht. Soms lijkt dat ook te lukken, maar juist onder veranderende 
omstandigheden gaat het vaak fout. 
 

Als de expeditiechef roept: “laden!” begint op die instructie een groepje magazijnpersoneel dozen op pallets te 
zetten en met een heftruck in de laadruimte van een auto te schuiven. Tegelijkertijd begint een administratieve 
assistent een paklijst af te vinken en een ander begint te bellen naar de klant dat ze er aankomen. Een dergelijk 
simpel statement op het niveau van de chef symboliseert een reeks van programma’s op het lagere niveau. De 
combinaties van statements kunnen op het lagere niveau voor doublures, tegenstrijdigheden of hiaten zorgen, 
maar verondersteld wordt, dat die daar worden opgelost. Zoniet dan komt er een zoekopdracht van beneden 
naar boven:“Er ontbreekt iets, wat te doen?” De paklijsten die per pallet worden gemaakt, worden straks 
gecombineerd en omgezet in een verzendlijst. Beide zijn ook af te leiden van - en te vergelijken met de 
oorspronkelijke bestelling en het daarvan afgeleide verzendadvies met manco’s. Op basis van dat overzicht 
communiceert Verkoop met de klant over eventuele klachten. 
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Op elk niveau, bij verkoop, de chef en de medewerkers ontstaat met specifieke begrippen een min of meer 
compleet beeld van het primaire proces waar de organisatie mee bezig is. Het magazijnpersoneel ziet wat er in 
de zendingen gaat of ontbreekt en wanneer het weggaat, maar heeft weinig overzicht. De expeditiechef ziet wel 
wat er per dag de deur uitgaat en vooral wat niet. Bij verkoop is er een beeld van de leverbetrouwbaarheid en 
klanttevredenheid. Op elk niveau kunnen bepaalde problemen worden opgelost, waarvoor de aanleiding 
meestal met de signalering van voortgang en status van beneden naar boven komt. De instructies voor de 
oplossing gaat in omgekeerde richting terug. 

 
De autoritaire hiërarchie veronderstelt voorspelbaarheid en inzicht in het oplossen van mogelijke problemen, die via 
corrigerende instructies op lagere niveaus kunnen worden opgelost. Bij een autoritaire hiërarchie zit de meeste kennis 
dan ook in de top. De sympathieke hiërarchie doet veronderstellen, dat vooral onder in de organisatie in het primaire 
proces problemen als eerste worden gesignaleerd en ter plekke kunnen worden opgelost. Alleen als dat niet lukt, wordt 
het zoeken naar de oplossing naar een hoger niveau getild. Hier zit de kennis vooral in de basis, maar daarboven is de 
kennis in abstractere categorieën geconcentreerd. Daardoor kunnen op dat hogere niveau geheel andere categorieën van 
problemen aan het licht komen, bijvoorbeeld die van winst of verlies.  
  
Overigens, door dit hele boek heen gebruik ik het woord “autoritair” zonder mij iets aan te trekken van de negatieve 
connotatie. Ik ben er van overtuigd geraakt dat juist die connotatie niet klopt. Het is voor mij een neutraal begrip dat 
prima de veronderstelling van voorspelbaarheid en daarbij kennis in de top van de hiërarchie uitdrukt. Als zodanig komt 
de autoritaire hiërarchie ook in huidige organisaties, met alle mogelijke nuances, zeer veel vaker voor dan wordt 
verondersteld en gepretendeerd.  
 
  
6.1.7 De evolutie van zelfordenende netwerken 
 
Kauffman vroeg zich ook af hoe in de natuur dit CAS als zelfordenend netwerk wordt gemaakt, want het luistert allemaal 
nogal nauw. Het antwoord is in eerste instantie erg simpel: ze worden niet gemaakt, ze ontdekken en handhaven zichzelf 
via trial and error. Lukt het niet, dan valt het netwerk weer in componenten uit elkaar en kan een andere mogelijke 
samenstelling worden geprobeerd.  
 

Daarin schuilt wel een belangrijke notie. Iets maken is een onnatuurlijk proces, het is een reductie waaruit het 
herkennen van een probleem en het zoeken naar een oplossing is verdwenen. Aan een maakproces gaat de 
veronderstelling, dat precies bekend is wat er gemaakt moet worden, vooraf. De twijfel aan de maakbaarheid 
van een organisatie of een samenleving is terecht, want het zal een illusie blijken. (§ 8.1.1) Er is altijd sprake 
van evolutie, maar of die goed begrepen wordt, is nog de vraag. 

 
Er kan wel met enige aannamen aan de evolutie worden gerekend. Dan blijkt dat de theorie van Darwin niet opgaat. Het 
blijkt onmogelijk, dat een levend wezen over een aantal muteerbare eigenschappen beschikt die willekeurig zouden 
kunnen muteren.  
 

Robert Shapiro, die dat ontdekte, redeneerde als volgt: Enzymen, de bouwstenen voor het leven, zijn 
opgebouwd uit maximaal twintig verschillende aminozuren. Stel dat er gemiddeld honderd in een enzym zitten 
(het zijn er veel meer), dan is de kans op het juiste aminozuur op een bepaalde plaats ééntwintigste. Dan zijn er 
20100, dat is ongeveer 10120, mogelijke reeksen aminozuren waarvan slechts één alle zuren op de juiste plaats 
heeft. Nu moet door willekeurige mutatie, en vervolgens selectie, die ene bruikbare combinatie worden 
gevonden. Stel dat er in elke kubieke micron van de oceanen elke microseconde een verbinding wordt getest. 
Dan kunnen er gedurende het bestaan van de aarde slechts 1051, dus een zeer gering deel van de 
mogelijkheden, worden onderzocht. En dan te bedenken, dat er ongeveer tweeduizend verschillende van deze 
enzymen nodig zijn voor één bacterie. Hoyle en Wickramasinghe concludeerden daarop, dat ontstaan van leven 
langs deze weg ongeveer dezelfde kans had als de tornado, die een Boeing 747 samenstelt uit al het beschikbare 
materiaal van een autokerkhof, als hij daar toevallig overheen raast. 

 
Net als bij de willekeurige netwerken mogen hier bepaalde randvoorwaarden niet over het hoofd worden gezien. 
Kauffman leverde ook hier een belangrijke bijdrage met het onderzoek naar het verloop van evoluties in zogenaamde 
adaptielandschappen. (te vergelijken met een toestandsruimte; bijlage H) Sommige (niet alle) muteerbare eigenschappen 
blijken aan elkaar gecorreleerd te zijn. Elke specifieke aanpassing aan de omgeving bepaalt maar voor een beperkt 
gedeelte de aanpassing van het geheel. Er moeten echter verschillende van die aanpassingen in het geding zijn, want 
anders gaat de evolutie weer te snel. (zoals bij doortelen en doorfokken van planten en dieren op één eigenschap) 
Bovendien zijn sommige van die eigenschappen epistatisch gekoppeld, bijvoorbeeld: slim én sterk. Tezamen hebben die 
een groter effect op de aanpassing dan de combinaties van dom én sterk of slim én zwak of dom én zwak.  
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De enorme overvloed aan mogelijkheden in adaptielandschappen wordt tijdens de evolutie niet systematisch afgezocht. 
Daarvoor zijn de bouwstenen te schaars en de ruimte en tijd te beperkt. Er worden geen velden afgegraasd, maar er wordt 
doorgekozen op slechts relatief smalle evolutiepaden door de landschappen. Zo valt bijvoorbeeld te verklaren dat in het 
laboratorium nog steeds vele materialen worden ontdekt, die in de natuur nooit zijn voorgekomen. Dat geldt feitelijk ook 
voor de hele technologie. 
 
Het is mij niet gelukt de adaptielandschappen zo te interpreteren dat ze bij het veranderen van organisaties herkenbaar 
worden. Toch acht ik dit moeilijk herkenbare fundament voor de organisatiekunde ooit onontbeerlijk en daarom heb ik 
het in bijlage H zo compleet mogelijk weergegeven, opdat het voor vervolgonderzoek beschikbaar is. Wat hier wèl wordt 
gebruikt, is de notie dat mensen en organisaties voortdurend met elkaar in competitie zijn verwikkeld, waarbij selectie 
plaats vindt op betere aanpassing aan omstandigheden. Doorgaans is dat een reëler alternatief dan maakbaarheid.  
 
6.2 HET BELANG VAN CAS EN ANDERE MERKWAARDIGHEDEN 
 
De complexiteitstheorie biedt met CAS een rijk beeld van de samenhang tussen alle voorafgaande en vele nieuwe 
elementen en aspecten van complexe dynamiek. Hier loop ik wat vooruit op de drempeloperatie, die in hoofdstuk 7 zal 
plaatsvinden en vooral als bewijsvoering dient. Er kunnen al een groot aantal fenomenen in organisaties in deze nieuwe 
onderlinge samenhang worden herkend om ze beter te begrijpen. Er zijn bijvoorbeeld in specifieke situaties antwoorden 
mogelijk op vragen als: 
 
Welke potentie biedt hier de omgeving; en welke functie vervult deze organisatie? Of met andere woorden: uit welke 
spanningen in de omgeving komen de stromen materie, energie en informatie, die door een specifiek netwerk lopen? 
Anders gezegd: hoe is het netwerk aangesloten op de omgeving en wat verandert er in die koppeling? Vervolgens komen 
vragen op als: welke actoren zijn bij de processen in het netwerk betrokken en hoe verloopt hun onderlinge 
communicatie? Hoe staat het met de verknoping van hun relaties en hun keuzevrijheid? Waar vormen zij platforms voor 
coalitievorming, competitie en selectie? Hoe verloopt juist daar de horizontale en verticale communicatie? Is daar het 
zoeken naar synergie en zelfordening en emergentie met nieuwe synergie waar te nemen of heerst daar verstarring en 
dreigt een ondergaan in regressie? Kan er met een interventie nog geprobeerd worden de boel vlot te trekken? Waarom 
lossen zij zelf hun problemen niet op? Deze vragen roepen nog tal van andere vragen op. Als vele daarvan vaak 
beantwoord blijken te kunnen worden, lijkt het me niet uitgesloten, dat er met het CAS een belangrijk fundament onder 
de organisatiekunde kan worden gelegd.  
 
Er volgen nu nog drie merkwaardigheden, niet ter completering, maar meer als illustratie van de grote diversiteit in 
toepassingsmogelijkheden van inzicht in CAS.  
 
6.2.1 Gedrag van actoren 
 
De actoren hebben een zekere keuzevrijheid bij het aannemen en doorgeven van “werk” vanwege de eis van geringe 
verknoping in het netwerk. Het lijkt alsof ze daarbij de voorkeur geven aan degene bij wie het verwerven het minste kost, 
om vervolgens af te leveren aan diegene die het meeste biedt. In de systematiek van CAS zijn de keuzes echter niet 
intentioneel bepaald. Die suggestie wordt wel gewekt door het resultaat van competitie en selectie achteraf te beoordelen. 
Dat is wat mensen in organisaties ook doen en waardoor beloningssystemen het probleemoplossende vermogen van 
organisaties kunnen bevorderen, maar ook danig kunnen blokkeren. Bij een natuurlijke interactie zouden de actoren, die 
chaos of verstarring oproepen vanzelf in waarde dalen en verdwijnen. Efficiënte actoren die goed werk afleveren en 
chaos reduceren en verstarringen doorbreken worden steeds waardevoller en zullen andere in hun omgeving op een juiste 
wijze bij hun werkwijze betrekken. Toch zullen er ook altijd veel actoren van betrekkelijk geringe waarde zijn, die in het 
verleden van belang waren of het in de toekomst onder andere omstandigheden nog kunnen worden. De vraag is of het 
beloningssysteem de spanning om zich te manifesteren bij het oplossen van problemen bevordert of juist wegneemt. In 
dat laatste geval zal het systeem zelf verstarrend werken. 
 

Daar waar beloningssystemen de voor het CAS noodzakelijke feedback niet of niet goed verzorgen, nemen 
andere vaak informele mechanismen dat vanzelf over. Veel medewerkers in organisaties laten zich 
tegenwoordig vooral motiveren door leuk werk, zonder zich af te vragen of dat door hun omgeving in de 
organisatie wel gewaardeerd wordt. Zij hebben niet in de gaten dat zij de kans lopen veel te investeren in 
het verkrijgen van dat leuke werk, zonder daarvoor in overeenstemming met hun inspanning beloond te 
worden. Zij hebben niet in de gaten, dat zij zodoende hun positie in de organisatie afwaarderen. Hun 
collegae stellen dat (om diverse redenen) niet op prijs. Zij geven hen niet de mentale beloning die hen 
toekomt of willen niet met hen samenwerken en bestraffen hen feitelijk voor een dergelijke eenzijdige “a – 
sociale” opstelling. 
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6.2.2 Ontstaansprocessen 
 
Wie door de oogharen naar de dynamiek in een CAS kijkt, kan minstens drie soorten processen onderscheiden. Het 
gemakkelijkst herkenbaar zullen de ontwikkel- en maakprocessen zijn. Die zijn voorspelbaar en groeien door zich te 
verbreden in kwantitatieve of kwalitatieve zin. Daarover is in de organisatiekunde veel bekend wat hier buiten 
beschouwing kan blijven. Het is wel van belang om af en toe op de parallelle verwerking door het netwerk te letten. Dan 
blijkt vaak dat nieuwe en oude werkwijze rustig naast elkaar kunnen blijven voortbestaan. Dat komt dan, omdat er rond 
het nieuwe proces geen, of een te zwak bassin rond de nieuwe aantrekker is gevormd. 
 
Van geheel andere aard zijn de veranderingen of creaties met catastrofes die voortkomen uit grote fluctuaties. Die 
kunnen op zich weer het gevolg zijn van interne mutaties, andere omstandigheden of interventies. Bij deze processen is 
het van belang te accepteren, dat er zich onvoorspelbare reacties en emergent gedrag voordoen. Met andere woorden, 
resultaten van interventie zijn vaak niet precies te voorspellen en soms doen er zich onder veranderende omstandigheden 
spontaan dingen voor, die niet waren te voorzien. Het zijn allemaal kansverschijnselen en de fractale causaliteit maakt 
dat ze achteraf wel verklaarbaar lijken, maar vooraf niet voorspelbaar zijn. Van belang is hier vooral oog te krijgen voor 
de randvoorwaarden. Die zijn bepalend en voorspellen wat er daarbinnen kan gebeuren. Soms vormen juist zij barrières 
of verstarringen die eerst doorbroken moeten worden, anders gebeurt er niets of precies dat wat men niet wil. De opgave 
is om emergentie niet als een bedreiging te ervaren, maar altijd als een welkome uitdaging te zien. 
 
De derde soort processen zijn de evoluties van verschillende processen die met elkaar in competitie zijn. Op den duur 
zullen sommigen in omvang blijven groeien en verder ontwikkelen. De meeste anderen zullen na korte, of soms na lange 
tijd, uitsterven en er zijn enkelen die zich onopvallend weten te handhaven in een niche. In de evoluties spelen 
ontwikkelingen en veranderingen voortdurend door en naast elkaar.  
 
In autoritaire hiërarchieën en daarvan afgeleide bureaucratieën, die als een verstarde vorm zijn te beschouwen, is men 
om begrijpelijke redenen niet gecharmeerd van deze laatste twee categorieën processen. Die zijn echter juist zo 
belangrijk voor de zelfhandhaving van een organisatie. Het lijkt in het algemeen van belang om in organisaties zoveel 
mogelijk interne competitie te bevorderen. Dat moet altijd kunnen, als men de parallelprocessing in de gaten krijgt en 
weet uit te buiten. Het efficiencyverlies dat het met zich brengt zal meestal minder zwaar wegen. Het grote voordeel is 
natuurlijk de toename in het probleemoplossende vermogen van de organisatie. Vooral als de organisatie onder 
veranderende omstandigheden verkeert, zal dat veel meer synergie opleveren. 
 
6.2.3 Defecten 
 
Het CAS biedt geen panacee voor alle kwalen. In hetzelfde concept zijn ook een aantal, soms zeer hardnekkige, defecten 
waar te nemen en te begrijpen. De hier door mij bedoelde problemen komen niet toevallig overeen met bepaalde 
categorieën ziekteverwekkers en mentale ziekten. Daar heb ik ze dan ook naar vernoemd. Ze worden hier kort aangeduid 
en sommige komen in de casussen in hoofdstuk 9 en 10 nog uitgebreid aan de orde. 
 

In sommige organisaties gaat veel tijd en energie verloren aan het in tal van besprekingen rondzingen van 
opvattingen en meningen van de deelnemers aan het overleg. Dat is goed herkenbaar. Naast dat rouleren van 
opvattingen en meningen komen er dan geen nieuwe feiten of gegevens van buiten naar binnen. Vervolgens 
komen er ook geen maatregelen vanuit dat overleg naar buiten. In dergelijke rondzing-processen parasiteren de 
discussies van de deelnemers op de gelegenheid, die de organisatie hen biedt. 

 
Het rondzingen komt in CAS veel voor met verschillende functies die soms moeilijk te onderscheiden zijn. Bij 
zelfordening wordt het ook wel recursie genoemd. Het is volgens Prigogine een van de opzwepende condities waaronder 
voorkeursfluctuaties zullen ontstaan. (Monge e.a., 2003) Volgens mij kan dat net zo goed op verstarringen uitdraaien. 
Dan worden het parasiterende processen die energie en tijd vreten zonder bij te dragen aan de functie van de organisatie. 
Ik noem ze dan virussen (hoofdstuk 9 en 10) Er zijn echter ook processen, die daar veel op lijken en die juist tot doel 
hebben om een omvangrijk programma te oefenen en paraat te houden voor “het geval dat…”. Het gaat dan om situaties 
in de omgeving, waarbij het CAS ooit heeft ontdekt dat het daarop voorbereid moet zijn. Wellicht worden er in het 
menselijke zenuwgestel tal van gedragsprocessen op die wijze in een “voorgespannen” toestand paraat gehouden. (§ 5.2) 
Rondzingen in het brein van een mens laat zich waarschijnlijk herkennen als de impasse en frustratie van een depressie, 
die als hij niet doorbroken wordt, kan leiden tot het afwijzen van elke hulp om eruit te komen. 
 
Het verschil tussen een “virus” en een “paraat proces” is het best vast te stellen aan de herkomst van een dergelijk 
proces. Ook het onderhoud aan het proces en de mogelijkheid van het op te leveren resultaat zijn uiteraard verschillend. 
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Een ander defect in het CAS is projectie. Dat doet zich voor als de omgeving de schuld krijgt van een verstarring. Zowel 
bij een geprogrammeerd CAS als bij een levend wezen of zijn organisatie betekent het, dat er in het CAS geen oplossing 
wordt gevonden voor de nieuwe omstandigheid. Voor het programma betekent het waarschijnlijk dat er iets ontbreekt. 
Voor mensen en organisaties is er een harde les uit te leren. Zodra men problemen met iets of iemand in de omgeving 
ervaart, dient men zich te realiseren dat het niet aan de omgeving kan liggen (die weet in principe nergens van!) Het 
betekent altijd, dat men zelf niet de juiste gedragslijn heeft gevonden om met die omstandigheid om te gaan. Psychiaters 
hebben er hun handen vol aan om dat in hardnekkige gevallen aan mensen duidelijk te maken. 
 
Confluentie betekent in deze context: geen grenzen stellen en zo alle problemen van buiten naar binnen halen en tevens 
daarmee de omgeving tot last worden. Een Atlascomplex wordt het wel genoemd. Er worden tevergeefs oplossingen 
gezocht voor situaties waar geen zeggenschap over bestaat. Introjectie is de tegenhanger, waarbij de grenzen te eng 
worden gesteld en er juist geen eigen oplossing voor problemen wordt gezocht, maar oplossingen en ideologieën van 
anderen worden overgenomen. Men bagatelliseert dan zijn eigen vermogens en houdt zijn licht onder de korenmaat.  
 
Voor zover mijn ervaring reikt, is in alle gevallen waarin deze defecten spelen, of ze nu van psychische of van 
organisatorische aard zijn, het gebruik van de doorbreker een effectieve wijze om dergelijke defecten aan te pakken. 
Maar dat wil niet zeggen dat elke cliënt (mens of organisatie) voldoende zelfordenend vermogen bezit om een doorbraak 
te continueren in een permanente oplossing. Vaak moet er heel wat meer gebeuren om dergelijke defecten op te lossen of 
om er mee te leren leven, maar in principe is dat vervolg traject meestal maakbaar. 
  
6.3  EEN TOEPASSING 
 
Het veranderen van organisaties ging met Taylor in de negentiende eeuw eerst beter, maar na de jaren zestig van de 
vorige eeuw steeds moeizamer. (§ 1.1.1) In die context past ook een observatie van Jaap Boonstra (2000), dat nog steeds 
meer dan vijftig procent van de projecten niet gereed komt binnen de vooraf gestelde tijd of de begrote kosten. (voor ICT 
projecten is dat meer dan zestig procent en voor fusies meer dan zeventig procent) Vaak wordt de kwaliteit, die met een 
dergelijk project wordt beoogd, niet bereikt omdat er gaandeweg compromissen moeten worden gesloten, waarop 
iedereen elkaar de schuld gaat geven van nalatigheid of vertragingen. Zelf heb ik jarenlang grote bouwprojecten begeleid 
en ICT systemen geïmplementeerd en ik kan dat hoge percentage missers wel beamen. 
 

Toen ik begin jaren zestig begon met projecten te begeleiden, kon alleen de uitvoering die redelijk voorspelbaar 
is met planning onder controle worden gehouden. Bijna elk probleem in de voortgang kon worden verweten aan 
de voorafgaande ontwerpfase, die zich niet liet plannen, want bij het ontwerpen moet er heel vaak iets over 
gedaan worden. De oplossing is het ontwerpproces in zoveel mogelijk kleine stukken knippen en die 
onafhankelijk van elkaar en parallel realiseren. Vervolgens kan dan ook de communicatie tussen de 
verschillende deskundigen in de wijzigingsprocedure, die soms weken of zelfs maanden bedroeg, teruggebracht 
worden tot enkele uren. Dan maakt het opeens niet meer zoveel uit hoe vaak er iets opnieuw moet. Het 
ontwerpproces als geheel kan dan wèl ongeveer op tijd blijven lopen. Maar nog steeds ging het bij meer dan 
vijftig procent van de projecten mis en dat moest dan aan slechte specificaties van de ontwerpeisen liggen. Ook 
daarvoor kwam er een, zij het moeilijk te realiseren, oplossing met het functioneel programmeren. (bijlage B) 
Daar waar deze verbetering tot stand komt, raakte toch nog steeds meer dan de helft van de projecten in de 
problemen. (bijvoorbeeld bij Rijksgebouwendienst met het zogenaamde “Prestatie bestek”) Het moest aan de 
start van het project liggen. In de jaren zeventig ontwikkelden alle bureaus, die zich met het begeleiden van 
projecten bezighielden, instrumenten voor de zogenaamde PSU of Project Start-Up. Ook daarbij, was mijn 
ervaring, ging het regelmatig mis. En dan was het ook goed mis. Want dan hadden alle betrokken partijen 
elkaar leren kennen. Ze wisten dan precies waar het, bij welke partij, op vastzat. Met dezelfde partijen kon men 
het dan niet zonder meer nog eens proberen. PSU's verwaterden tot het“kick-off-ritueel.” PSU’s komen nog wel 
voor, maar dan vooral om vastgelopen projecten weer vlot te trekken in een re-start-up.  
 

Het is eigenlijk pas vrij recent, dat ik er bij de nu volgende gebeurtenis op attent werd gemaakt, dat er met projecten iets 
aan de hand moest zijn dat met het inzicht in CAS vrij eenvoudig is te duiden en aan te pakken. Projecten ontstaan 
namelijk precies op de grens tussen het zoeken naar - en het realiseren van oplossingen. 
 

Eind jaren negentig trok een projectmanager van een Engelse oliemaatschappij de wereld rond met een 
verhaal. Het ging over zijn ervaring bij de exploratie van de gas- en olievelden in de Noordzee.  
 
Zijn directie had enige tijd daarvoor besloten een raffinaderij te bouwen in Noord-Engeland. Hij kreeg als 
projectmanager de opdracht. Daarop nodigde hij niet, zoals gebruikelijk was, een aannemer, een technisch 
adviseur, een constructeur en nog enkele van dergelijke vakspecialisten uit om een joint venture te sluiten. Hij 
nodigde van elk soort drie verschillende vertegenwoordigers uit. Wellicht had hij ooit kennis genomen van 



 75

experimenten als bijvoorbeeld: de “Beryllium Rule creation” door Michael McMaster (1997), waarin iets 
desgelijks gebeurde.  
 
Elke genodigde had de aanbestedingsstukken gekregen en in een volle zaal werd uitgelegd wat de bedoeling 
was. Iedereen mocht kort vertellen wat hij in het project te bieden had. Daarbij moesten ze zich niet alleen 
richten tot hem, de projectmanager van de oliemaatschappij, maar vooral tot de anderen waarmee zij samen 
het project wilden uitvoeren. Na die presentaties kreeg iedereen enige tijd om coalities te vormen, met partijen 
waarmee men dacht de bouw tot een goed einde te kunnen brengen. Hij zou zelf meedoen in het verkennen en 
vormen van coalities, om daarbij ook zijn voorkeuren te laten blijken. 
 
Na die tijd kregen alle coalities, ook die niet zijn voorkeur hadden, de gelegenheid om kort hun aanpak aan 
elkaar te presenteren. Degenen die niet bij een coalitie waren betrokken, zouden ook kort het woord krijgen. Als 
er iemand na die presentaties dacht dat er nog een betere coalitie mogelijk was, kwam er een tweede ronde. En 
eventueel nog een derde, tot de projectmanager meende zijn keuze te kunnen maken. 
 
Meteen na die uitleg verlieten enkele deelnemers woedend de zaal. “Zo waren ze het niet gewend, daar deden 
ze niet aan mee!” Deze projectmanager reisde nu de wereld rond met dit verhaal om aan toekomstige potentiële 
partijen uit te leggen waarom hij en zijn collegae er zelf zo enthousiast over waren geworden, want wat 
gebeurde er: 
 
Al aan het einde van de eerste ronde nam een van de overgebleven deelnemers, een logistiek consultant, het 
woord en zei dat men beter geen raffinaderij in Noord-Engeland kon bouwen: vanwege de milieuproblematiek 
en de lange verbindingslijnen met de afnemers en met de alternatieve bronnen in de Arabische wereld, die 
vroeg of laat toch ook gebruikt zouden moeten worden. Een locatie in Noord-Oost-Afrika had volgens hem 
veruit de voorkeur! Hij kon het zo voorrekenen. De projectmanager begreep direct dat die man niet alleen 
gelijk had, maar hem met zijn autoriteit ook meteen een doorbreker verschafte. Daarmee kon hij misschien op 
tegen de vooringenomenheid van zijn topmanagement, dat de zoveelste raffinaderij in Noord-Engeland, dicht 
bij de Noordzee-bronnen, als vanzelfsprekend beschouwde. Een opvatting die hijzelf vanuit zijn positie nooit 
had kunnen aanvechten.  
 

6.3.1 Problemen met projecten 
 
Het grootste deel van de problemen met projecten komt voort uit “domme organisatie” (Zuijderhoudt, 2004), dat is het 
geforceerd realiseren van slecht doordachte oplossingen voor feitelijk nog onopgeloste problemen. Met het voorbeeld 
van verstarringen in CAS is het ontstaan van domme organisatie goed te begrijpen. Bovendien levert dat inzicht ook 
diverse aanwijzingen om dat te kunnen voorkomen.  
 
Organisaties met hun medewerkers, toeleveranciers en klanten verkeren dagelijks in een omgeving die een 
spanningsveld vormt vol uitdagingen en bedreigingen. (linker deel van figuur 6.3) In dat veld spelen alle actoren een 
kleine of grote rol, naar rato van hun macht over hun bronmateriaal. (voorgesteld door de spiralen in figuur 6.3) De een 
heeft iets te zeggen over productie, de ander over personeel of de marktbewerking of financiën en iedereen tenminste 
over zijn eigen arbeidsinzet. Op basis van die bron proberen zij een bijdrage (voorgesteld door de pijltjes) te leveren om 
zichzelf te kunnen handhaven. Zij verkeren, met een voorspelbare hoeveelheid werk en macht, samen met collegae en 
voor een deel van hun tijd, in het geordende deel van hun organisaties. (rechter deel van figuur 6,3) Daar waar de 
voortdurend herhaalde maakprocessen plaats vinden. Door regelmatig tussen die domeinen van het zoeken en het maken 
heen en weer te pendelen maken ze carrière en weten zij zich te handhaven. Dat het zoeken hoofdzakelijk in de 
wandelgangen plaatsvindt, zegt al dat het zoeken in organisaties nog niet goed begrepen wordt en dat men niet weet hoe 
het te faciliteren. Het zoek – en maakveld vormen samen een CAS. Het maakveld bevat alle actoren voor zover 
betrokken bij min of meer ingeslepen processen. Het zoekveld bevat alle actoren (vaak dezelfde) voor zover ze nog 
beschikbaar zijn voor nieuwe trajecten.  
 
Elke actor in het zoekveld heeft wel ideeën over wat hij of zij zou willen bereiken. Hij of zij weet ook wel dat het 
meestal niet gaat zonder coalities met anderen te sluiten, eventueel zelfs met anderen buiten de organisatie. (bijvoorbeeld 
met toeleveranciers of klanten) Iedereen heeft een dergelijk schema voor een te maken traject met A, B en C in zijn 
hoofd zitten, waarin ongeveer is vastgesteld wat de anderen zouden moeten bijdragen en welke randvoorwaarden daarbij 
acceptabel zijn, maar geen van die schema’s past op elkaar. Nu hoeft men niet a priori over alle noodzakelijk 
bronmateriaal te beschikken om iets te realiseren, maar het draagvlak moet wel voldoende groot zijn. Bovendien, zodra 
een dergelijke coalitie zich vormt in het maakveld (het rechter deel van figuur 6.3) worden alle andere potentiële actoren 
daarvan uitgesloten. (bijvoorbeeld E en F) Zij worden meteen “vijanden” van het nieuwe team, de nieuwe afdeling of het 
nieuwe project waar ze eigenlijk ook, maar dan wel op hun eigen condities, aan hadden willen deelnemen.  
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Iedereen weet al van tevoren dat het daarop uitdraait en daarom wordt het zoekproces niet open en eerlijk gespeeld. Er 
wordt tijdens het zoeken een valse voorstelling van zaken gegeven om bijvoorbeeld de eigen bijdrage mooier voor te 
stellen en het eigen belang niet al te zeer te benadrukken. Daarom is het vinden van coalities niet gemakkelijk. 
Bovendien is men voortdurend in competitie met anderen, die dezelfde uitdagingen willen aangaan. Men weet niet hoe 
lang het duurt voor “het kwartje valt” bij de partners. Pas als dat kwartje valt, als de overeenstemming is bereikt en men 
is nog op tijd, zodat concurrerende alternatieven kunnen worden afgewimpeld, pas dan kan het maakproces van de 
gezamenlijk gewenste oplossing beginnen. Als men weet wat men wil maken, is over het algemeen vrij goed bekend hoe 
dat dan met een projectmatige aanpak moet.  
 
De overeenkomst is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De coalitiegenoten hebben elkaar getoond een deel van hun 
macht over de door hen in te zetten bronnen met elkaar te willen delen. Slechts voor zover het te maken object dat 
vereist. Voor het overige blijven ze vrij en onafhankelijk van elkaar. Dat delen van macht over in te zetten bronnen in 
een coalitie is van cruciaal belang om intelligente oplossingen met nieuwe synergie mogelijk te maken.  
 
Als men achteraf in een organisatie vraagt wie de nieuwe slimme oplossing heeft ontdekt, is er altijd wel iemand die hem 
claimt. Er zijn echter ook altijd anderen die zeggen dat het anders is gegaan. Dat is kenmerkend voor een intelligente 
oplossing van een organisatie, de herkomst is vaak in alle oprechtheid niet meer vast te stellen, wel de individuele 
opvattingen daarover. Het intelligente creatieproces is feitelijk complex en ondoorgrondelijk. (fractale causaliteit) Ook in 
het maakproces dat daar op volgt, kan nog van alles mis gaan, maar daarbij zijn de verantwoordelijkheden meestal wel 
vrij helder. Vandaar dat degene die daar de leiding over heeft vaak ten onrechte met de eer gaat strijken. 
 
De kans is echter groot dat het zoekproces fout afloopt, vooral als machtige actoren de aard ervan niet begrijpen. Een 
autoritaire baas heeft er geen boodschap aan dat het vinden van overeenstemming lastig is. Hij wil sturen en beheersen. 
In plaats van te vertrouwen op de zelfordening in het zoekproces, dwingt hij het resultaat af; althans dat denkt hij. En zo 
ontstaan met de grootst mogelijke vanzelfsprekendheid stuurgroepen en projectgroepen en nieuwe organisatorische 
eenheden met een valse samenstelling. (die van begin af aan verstarrend gaan werken) In figuur 6.3 is dat afgebeeld met 
actor D, die bijvoorbeeld door het management in de coalitie is gezet, maar daar niet thuis hoort. Hij heeft geen 
overeenstemming met A, B en C over wat er gemaakt moet worden. In de laatste jaren verlopen reorganisatieprojecten 
steeds moeizamer. (zie hierboven en § 1.1.1.) Daarop is het gebruikelijk geworden om alle tegenover elkaar staande 
partijen te dwingen in één overleg aan tafel te gaan. Vandaar die enorme stuurgroepen, dan kunnen ze elkaar ten minste 
goed in de gaten houden. Zoiets leidt tot verstarring in optima forma. 
 
Wat er werkelijk in een dergelijke stuurgroep gebeurt? Het ondoorgrondelijke zoekproces gaat gewoon door, maar nu 
met een extra verstarrende handicap, het mag niet meer van “de baas”. Er is geen vrijheid meer om een optimale 
oplossing te zoeken en te vinden. Je kunt geen vervelende partij zo maar aan tafel weigeren, je kunt er geen nieuwe 
partners bijhalen. Er worden aan tafel dezelfde spelletjes gespeeld als bij het zoeken in de wandelgangen. Er worden op 
z’n gunstigst compromissen gesloten. Zo komen ook de meest absurde resultaten tot stand, die geen van de partijen ooit 
echt heeft gewild. Zo mislukken meer dan 50% van de projecten. Zo ontstaat een “domme organisatie”, die gekenmerkt 
wordt door producten en diensten waar ieder betrokken individu, inclusief het verantwoordelijke management van zegt: 
“als het aan mij had gelegen was er hier een veel betere oplossing tot stand gekomen”.  
 
Domme organisaties zijn dus geen organisaties van domme mensen. Juist organisaties met relatief veel intelligente 
medewerkers zijn vaak erg dom. Dat komt doordat die medewerkers niet de macht over de bronnen (vooral hun kennis 
en ervaring) willen delen. Juist zij maken het zoeken naar synergie voor elkaar erg dubbelzinnig en onduidelijk. Hun 
individualisme en hun gedrevenheid staan zelfordening in de weg. Juist daardoor komen verstarringen en energie, geld 
en tijd verslindende processen en waardeloze compromissen tot stand.  
 
6.3.2 Enkele aanbevelingen met betrekking tot projecten 
 
Op grond van mijn ervaring met projecten en mijn inzicht in het CAS zoals hierboven uiteengezet, volgen enige 
aanwijzingen hoe dergelijke problemen kunnen worden voorkomen. Ik kan en wil daarbij niet volledig zijn. Het is alleen 
bedoeld als illustratie van het inzicht en de toepassingsmogelijkheid. 
 
Op de eerste plaats dient men te constateren, dat het aan het project voorafgaande veranderingsproces door de 
onomkeerbaarheid van zijn catastrofe moet zijn gegaan. Met andere woorden er moet een oplossing zijn. Als men 
daaraan twijfelt, moet men eerst verder zoeken naar een voor betrokkenen acceptabele oplossing voor de achterliggende 
( in de tijd voorliggende) problemen. 
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“Geen project zonder object”. Met een project kan men een object van een oplossing maken, met andere woorden: een 
doel bereiken. Met een project moet men nooit een oplossing of een doel gaan zoeken. Daarvoor biedt het niet het 
geschikte proces. Het faciliteren van zoekprocessen komt in hoofdstuk 10 en 11 aan de orde. Eventueel kan een project 
worden gefaseerd zodanig, dat de eerste fase een wèl bekend object kan opleveren. Bijvoorbeeld, in plaats van het 
neerzetten van een gebouw voor een nog onbekende fabriek, kan eerst onderzoek naar de feasibility worden uitgevoerd. 
 
Toets (en dat kan iedere betrokkene doen) een gevormde coalitie op overeenstemming over aard en functie van het te 
maken object. Toets de bereidheid van ieder om de macht te (laten) delen over de in het project in te zetten bronnen en te 
leveren bijdragen. 
 
De condities voor maakbaarheid betreffen voorspelbaarheid opdat het maakproces beheersbaar is; het zijn bijvoorbeeld:  
 

• Een coalitie met voldoende draagvlak 
• Overeenstemming over aard en functie van het te maken object 
• Bekendheid met het kunnen functioneren van het object 
• Bekendheid met de mogelijkheid van het maakproces 
• Het ontbreken van principieel onoplosbare problemen in het maakproces of functioneren van het object 

 
De coalitie of stuurgroep dient te bestaan uit hen die het probleem in principe hebben opgelost. Zij willen die oplossing 
realiseren via het maken van het object. Zij vertrouwen elkaar op basis van een wederzijdse overeenkomst daaromtrent. 
(figuur 6.4.) Het is dus ondenkbaar dat de opdrachtgever van het project daar geen deel van zou uitmaken. Natuurlijk 
heeft de stuurgroep ook nog problemen op te lossen, maar de oplossingen daarvoor zijn in principe af te leiden binnen de 
overeenkomst over het object. Om de stuurgroep vormen zich een of meer projectgroepen, die de realisatie ter hand 
nemen en die ingehuurd kunnen zijn op basis van een controleerbare overeenkomst. De projectleider maakt niet deel uit 
van de stuurgroep, maar rapporteert daaraan. Daarbuiten zijn er nog partijen die wel belang hebben, maar niet geacht 
worden een bijdrage te leveren. Naar deze “klankbordgroepen” moet wel goed worden geluisterd, maar zij hoeven 
daarbij nog niet noodzakelijkerwijs inspraak te krijgen, laat staan het project te sturen. 
 
Aan de vorming van valse coalities door “domme organisatie” is achteraf nog wel wat te doen. Er moet dan 
geïntervenieerd worden op momenten waarop de meeste betrokken partijen van mening zijn dat het project niet goed 
verloopt. Dergelijke momenten zullen zich per definitie af en toe voordoen. Mogelijke interventies zijn dan: 
 

Van buiten de coalitie alleen aan de partijen, die het maken van het object steunen, iets geven. Dat moet iets 
zijn dat door de andere dwarsliggende partijen ook op prijs zou worden gesteld, om hen uit te dagen om aan te 
haken. 

 
De coalitie zichzelf laten opblazen op een bijeenkomst waarop de problemen met het project aan de orde zullen 
komen. Bij die gelegenheid worden veel meer partijen (bijvoorbeeld twee of drie maal zoveel) uitgenodigd dan 
de coalitiegenoten verwachten. Dat wordt gerechtvaardigd met het uitspreken van de behoefte om er nu 
eindelijk eens iets aan te doen en er ook uit te komen. Wat er dan gebeurt, is echter precies het tegendeel, men 
komt er nu zeker niet meer uit. Het wordt één chaos. Het kan dan wel voor iedereen duidelijk worden dat men 
weer terug is op het punt waar men vóór de coalitievorming begon. Dat biedt de mogelijkheid om een nieuwe 
“opgeschoonde” coalitie zich onder een andere naam (bijvoorbeeld kerngroep) te doen vormen.  

 
Het is ook mogelijk om de loyaliteit van coalitiegenoten te toetsen door, als iedereen aanwezig is, antwoorden 
te inventariseren op twee vragen. Ten eerste: welke (drie of vijf belangrijkste) risico’s ziet men in het project? 
Vervolgens: wat denkt elke partij bij te dragen aan het minimaliseren van elk risico? Meestal gaat er bij het 
beantwoorden van de tweede vraag iets mis. Het is daarbij niet eenvoudig om voor de andere partijen een 
dubbele agenda te blijven verbergen. Men beoordeelt elkaar op de gegeven antwoorden. Met partners die men 
niet vertrouwt maakt men dan “controleerbare afspraken.” Dat zijn dezelfde soort afspraken die men maakt 
met andere partijen die niet in de coalitie zitten, maar die wel een contractuele bijdrage moeten leveren in het 
project. Het is wel te hopen dat de coalitie voldoende draagvlak overhoudt, anders kan men hierna opnieuw 
beginnen met zoeken. 

 
Wees attent op de mogelijkheid om met projectmanagementmethoden niet alleen een goede beheersbaarheid van het 
maakproces te realiseren. Het is minstens zo nuttig om met dezelfde informatie het project adequaat af te schermen van 
de omgeving waarin allerlei partijen het maakproces willen beïnvloeden of wellicht zelfs willen tegenwerken. (Sapolsky, 
1972) 
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HOOFDSTUK 7 DE COMPLEXE DYNAMIEK VAN HET ORDENEN 
 
Hier komt de tweede onderzoeksvraag aan de orde: “Op welke wijze worden complexiteitstheorieën toepasbaar voor de 
organisatiekunde?” Er worden daartoe vier casussen met elkaar vergeleken binnen een globaal kader dat zich leent 
voor het modelmatig beschrijven van complexe dynamiek. Vastgesteld wordt dat hetzelfde model op alle vier niveaus 
waarop de casussen zich afspelen bruikbaar inzicht levert. Tot slot worden enkele kanttekeningen geplaatst. 
    
7.1  DE STAP OVER “DE DREMPEL VAN INZICHT” 
 
Aangetoond zal worden, dat het inzicht in complexe dynamiek over de “drempel van inzicht” naar het domein van de 
psychosociale wetenschap kan worden getransponeerd. Daar zal blijken dat het kan worden gebruikt. Daartoe zullen hier 
vier casussen met elkaar worden vergeleken. De eerste casus A, op het niveau van de dode stof, betreft het in de 
representerende wetenschap met complexiteitstheorieën begrepen fenomeen, dat in hoofdstuk 4 al is geïnterpreteerd. “De 
convectie in water”. De tweede casus B, op het individuele niveau van de mens, betreft het houden van een 
“onmogelijke” presentatie. De derde casus C, betreft een organisatieverandering bij Hoogovens. De vierde casus D, op 
het niveau van de samenleving, betreft het ontstaan van Gotische kathedralen aan het einde van de Middeleeuwen. Deze 
vergelijking kan niet de status hebben van een bewijs. Het blijven interpretaties. Niet op alle punten zal de vergelijking 
even overtuigend zijn. Er komt over het totaal bezien wel een aannemelijk beeld tot stand. Daarin kunnen steeds dezelfde 
elementen en aspecten van complexe dynamiek in dezelfde samenhang, op al deze niveaus, op gelijke wijze worden 
geïnterpreteerd. Op al deze niveaus ontstaan daardoor nieuwe inzichten en in geval van casussen B en C een verklaring 
voor een handelswijze, die zonder deze toepassing niet voor de hand ligt. 
 
7.1.1 Het kader voor complexe dynamiek 
 
Als iemand zijn kamer opruimt zijn er twee mogelijkheden. Alles wordt netjes op zijn eigen plaats gelegd. Als dat kan, 
vindt er een ordening plaats onder de conditie van voorspelbaarheid; een maakproces. De tweede mogelijkheid doet zich 
voor als niets een eigen plaats heeft, dan moet de ordening zelf nog, al zoekende en proberende, worden gevonden. Deze 
tweede mogelijkheid lijkt al meer op waar we het hier over hebben, maar ook dat is natuurlijk nog niet waar het in 
organisaties om gaat. Opruimen eindigt in een statisch resultaat, (een puntaantrekker), terwijl het eindresultaat bij 
reorganisaties over het algemeen een nieuw proces (cyclische aantrekker) is. Om dat dynamische proces in een statische 
beschrijving te vangen heb ik vele beschrijvingen van casussen steeds maar weer op die tweede manier “opgeruimd”. 
Uiteindelijk kwam daar een ordening uit met zestien elementen en aspecten in een min of meer logische volgorde. Het 
suggereert geen aanpak, (die volgt in § 10.2.9 en hoofdstuk 11), maar structureert alleen het inzicht in de dynamiek. 
Deze ordening bleek me te behoeden voor het overslaan van zaken, zonder te omslachtig te worden. (figuur 7.1.) Bijlage 
D laat enkele ordeningen zien waarbij dat niet het geval bleek te zijn. Waarin zaken dus wèl over het hoofd werden 
gezien of buiten beschouwing werden gelaten of te omslachtig werden beschreven en teveel overlap vertoonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie met dit kader voor “de complexe dynamiek van het ordenen” tussen de oogharen door naar dat tweede opruimen 
van de kamer kijkt, zal naar ik hoop, al essentiële randvoorwaarden en fasen in die dynamiek beginnen te herkennen, 
maar hieronder zal ik proberen het kader meer tot leven te wekken. Daarbij doet zich nog een probleempje voor. Bij het 
beschrijven van materie, energie en informatiestromen komen deze zo vaak voor, dat ik de niet al te fraaie maar wel 

• De omgeving 
o Potentiaalverschillen 
o M.e.i. stromen 
o Conventies 

• Processen 
o Proceshiërarchie 
o Competities 
o Fluctuaties 

• Chaos 
o Verstarringen en interventies 
o Collectief coherent gedrag 
o Condities voor zelfordening 

• Synergie 
o Kiemen van nieuwe orde (emergentie) 
o Conditie van voorspelbaarheid 
o Secondaire golf 
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praktische afkorting “m.e.i. stromen” zal gebruiken om de saaiheid van de tekst wat te onderdrukken. Het is voor de 
lezer de moeite waard om de vlechtmat, die hier zal ontstaan helemaal door te nemen. Men kan dan wennen aan een 
groot aantal gezichtspunten en redeneringen betreffende complexe dynamiek. In de volgende hoofdstukken zullen die als 
vanzelfsprekend verder worden gebruikt.  
 
7.2 De vier casussen 
 
De vier casussen zijn zorgvuldig gekozen. De kookpot uit hoofdstuk 4 uiteraard omdat het een fysisch proces met 
zelfordening betreft. Voor velen zal deze casus uit eigen ervaring min of meer bekend of voorstelbaar zijn, zodat deze als 
een goede referentie kan dienen. Ik had ook de zelfordenende machine kunnen nemen, maar die is slechts bij weinigen 
bekend. De andere drie casussen moesten kort en transparant zijn, zodat de lezer zich het ongewone zicht daarop toch 
gemakkelijk kan voorstellen. Het zijn er drie omdat ik wil aantonen dat dezelfde dynamiek speelt binnen het individu, 
binnen organisaties en op het niveau van de samenleving. Dat lijkt erg ambitieus, maar hetzelfde zou het geval zijn bij 
het toepassen van een andere representatieve theorie als bijvoorbeeld de cybernetica. Eerst volgt een korte beschrijving 
van de casussen om de herkenbaarheid op te roepen. Daarna volgt de beschrijving van een vlechtmat waarin de vier 
casussen met het beschrijvingskader worden vervlochten om de vergelijking zo duidelijk mogelijk te maken.  
 
7.2.1 Casus A, de kookpot 
 
Hier wordt volstaan met te verwijzen naar de beschrijving in hoofdstuk 4, betreffende het ontstaan van convectie in 
water. 
 
7.2.2 Casus B, de onmogelijke presentatie 
 
In 1985 had ik al enkele presentaties over zelfordening voor vakgenoten en cliënten gegeven, maar het was nog nooit 
gelukt om dat binnen drie uur(!) voor elkaar te krijgen. Die tijd had ik nodig vanwege de vele nieuwe begrippen die om 
toelichting vroegen. Toen kwam er een uitnodiging voor het Wereldcongres Voor Organisatieontwikkeling dat toevallig 
dat jaar vlak naast de deur in Zeist werd gehouden. Zij gaven mij een uur de tijd voor een presentatie. Twee maanden van 
tevoren werd de formule van het congres gewijzigd. Een inleider kon vijftien minuten krijgen en daarna nog even 
discussiëren met zijn toehoorders. Hoewel collegae het me afraadden, wilde ik het toch proberen. Door me erg goed voor 
te bereiden, moest het lukken. De voorbereiding werd echter een ramp. Om een lang verhaal kort te maken, de 
presentatie begon ongeveer als volgt: 
 
“Dames en heren, er dreigt u een catastrofe te overkomen. We hebben een kwartier de tijd voor iets wat me tot nu toe 
altijd drie uur heeft gekost. Dat is mij al twee maanden bekend. Ik besloot daarom een streng regime aan te leggen voor 
deze presentatie door alles precies op te schrijven om het voor te kunnen lezen. Daarmee wordt nauwkeurig beheersbaar 
wat en hoe de stof naar u overkomt. Bij het schrijven bleek echter dat er veel nieuw is in deze theorie. Dat moet allemaal 
worden uitgelegd, maar vaak ontbreken me daar de juiste woorden voor. Er is ook onvoldoende tijd om ze uitvoerig te 
omschrijven en toe te lichten. Het is mij ook nog onbekend in welke didactische volgorde de moeilijkste passages zich 
het best laten overdragen. Ik had te weinig tijd in de voorbereiding om daarop nog te oefenen. Met het opschrijven nam 
de onzekerheid niet af, hij werd alleen maar groter! Bovendien moet deze presentatie in het Engels worden gehouden. 
Omdat het zo nauw luistert, heb ik de tekst laten vertalen, maar de eerste vertaler begreep niets van zelfordening, toen 
moest er nog een tweede aan te pas komen.  
 
Enfin, het staat hier op papier, maar het is dus zeker dat het voorlezen mislukt. Ik heb het geprobeerd deze week tijdens 
een lunchbijeenkomst met een aantal collegae. Ze begrepen er niets van. En tot overmaat van ramp zei er één, die in 
Engeland had gewoond: “in de discussie was je nog wel te volgen, maar dat voorlezen, die uitspraak...” Al dagenlang 
loop ik te piekeren over deze mislukking. Ik word er steeds onzekerder en ongelukkiger van. Vanmorgen heb ik tijdens 
voorafgaande presentaties met watten in mijn oren gezeten en van de zenuwen niets gehoord. U ziet, er dreigt werkelijk 
een catastrofe op u af te komen. En de spanning neemt steeds verder toe, want er zijn al zeker vijf van de vijftien 
minuten verstreken. Eén ding is duidelijk, dat hele regime dat ik heb gecreëerd om dit te doen slagen, deugt niet! Onder 
de geweldige druk van deze omstandigheden is er daarnet in de pauze onder de koffie iets gebeurd. Terwijl er tientallen 
gedachten door mijn hoofd schoten als: mijn bijdrage toch maar afzeggen; ter plekke ziek worden en naar huis gaan of 
het toch maar gewoon voorlezen en zien wat er van komt; schoot opeens een nieuwe gedachte door mijn hoofd en werd 
de kiem gelegd voor een ordening waarmee we er wellicht uitkomen. Eén ding is zeker, dat verhaal is niet meer voor te 
lezen, dat regime moet kapot.” 
 
Daarop verscheurde ik het pakje papier waaraan ik de hele tijd had zitten frunniken en gooide het demonstratief op de 
grond, er iets bij mompelend als: “En denk niet dat dit leuk is, want hier heb ik twee maanden lang op zitten ploeteren.” 
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Ik wist zeker dat ik alles over zelfordening in mijn hoofd had en dat zou er nu wel op één of andere manier uitkomen, of 
niet.  
 
Het was er in de zaal niet rustiger op geworden. Opeens gebeurde er iets merkwaardigs. Een Amerikaan die de hand-out 
vooraf had gevraagd en gelezen, draaide zich om naar de zaal en riep: “Hij heeft gelijk, het kan niet, maar het is wel een 
goed verhaal, laten we hem helpen” en hij maakte aanstalten om echt iets te gaan regelen. Wat meer naar rechts zat een 
vrouw aanvankelijk hoogst verbaasd te kijken. Ze begon zienderogen steeds meer te genieten van het gebeuren en zat mij 
nu steeds bemoedigend toe te knikken. Een man - wat meer naar links - zat steeds te lachen, te knikken en geweldig veel 
aantekeningen te maken. Plotseling riep er iemand van achter uit de zaal: “Maar hij doet het zelf” Toen kon er bij mij 
niets meer stuk, want dat was de bedoeling. Dat was waar ik in die paniek onder de koffie vlak voor de presentatie op 
uitkwam: in plaats van het verhaal voor te lezen zou ik proberen het te demonstreren, de theorie als het ware uitbeelden. 
Dat bleek inderdaad veel krachtiger. De resterende tijd gebruikte ik die ene sheet over zelfordening (figuur 4.5) die ik 
niet verscheurd had. Daarmee kon ik gemakkelijk uitleggen welke dynamiek zich zojuist had afgespeeld, zowel in 
mijzelf als in het gezelschap in de zaal.  
 
7.2.3 Casus C, De technisch verkopers van Hoogovens 
 
Begin jaren negentig, aan het eind van een conjunctuurdip stond er bij Hoogovens een grote reorganisatie op stapel. 
Tweeduizend medewerkers kwamen op straat te staan. De Directie had tevens het plan opgevat om het verkoopapparaat 
beter in te richten. Het bestond uit vijfhonderd man, waarvan er velen over de wereld rondreisden. Dat moest veranderen 
in een professionele buitendienst en een goed geïnformatiseerde binnendienst, die elk weer in drie productgroepen 
(knuppels, balken en platen) moesten worden gesplitst. Het verkoopproces moest veel minder gebaseerd worden op 
persoonlijke relaties; het moest informatie-gedreven worden. Om dat veranderproces bij Verkoop in goede banen te 
leiden, raakte ik erbij betrokken. Een dergelijk vooropgezet en tot in de details uitgewerkt plan beschouwde ik als een 
beheersbare ontwikkeling. Die zou ik met projectmanagement aanpakken en ik verwachtte niet hier met de chaos- en 
complexiteitstheorie iets te kunnen beginnen. Op twee vragen kreeg ik aanvankelijk echter geen antwoord: waarom zaten 
er maar liefst vijfhonderd man in die Verkoop? En waarom zou ik volgens de directie minimaal vier jaar met deze klus 
bezig zijn? Uiteindelijk hoorde ik bij Personeelszaken dat ze in het verleden slechts een klein aantal goede verkopers 
konden vinden. Staal verkopen is geen eenvoudige zaak. De kwaliteit die uit een hoogoven komt is niet voorspelbaar. Er 
moet dus steeds gezocht worden naar een kwaliteit en hoeveelheid en eventuele nabewerkingen, die het product voor de 
klant geschikt maken. Daarom was de verkoopafdeling aangevuld met flink wat verkoopassistenten uit de productie en 
ondersteunende kwaliteitsdiensten. Een deel daarvan gedroeg zich wel als leidinggevende verkoper, maar waren feitelijk 
goede technici. De zwaarste van hen waren er zesendertig, om precies te zijn. Zij verrichtten eigenlijk alleen after-
salesservice. Zelf meenden ze prima verkopers te zijn. Zij reisden immers met grote teams technici de wereld rond om 
met de klanten te onderhandelen over de leveringen en om klachten te behandelen. Zij wilden koste wat kost hun positie 
en emolumenten behouden. Directie en Personeelszaken dachten daar anders over en vonden dat zij de deskundige 
voortrekkers moesten worden van de nieuwe verkoopbinnendienst. De verwachting dat die zesendertig zouden 
tegenwerken, bleek de reden waarom de directie dacht dat het wel lang zou duren. Ik vermoedde nu een verstarring die 
eerst doorbroken moest worden, voor ik met het plan van de directie aan de slag kon. Daar verwachtte ik zeker geen vier 
jaar, hooguit enkele dagen of weken over te zullen doen. Ik deelde de groep van zesendertig samen met Personeelszaken 
op in drie teams, naar de toekomstige productgroepen waar ze deel van zouden uitmaken. Op zich was dat niets 
bijzonders. Iedereen werkte al voor een specifieke soort producten. Een oude rot in het reorganiseren van Hoogovens 
waarschuwde mij: “U denkt toch zeker niet dat hier iets gaat veranderen? Dat is bij Hoogovens nog nooit gebeurd. Ze 
zullen u wel leuk bezighouden”. Voor elk team werd een workshop voorbereid waarin we de toekomstige werkwijze 
zouden gaan ontwikkelen. Zo werd het aan die zesendertig vooraf gepresenteerd. Ondertussen dacht ik na over de 
doorbreker en als “suggestie voor nieuw” had ik al een aantrekkelijke metafoor bedacht. De kracht van de verkoop zat bij 
deze zesendertig man, maar als bij een oude vélocipède zat de aandrijving van Verkoop nu op het voorwiel (lees: 
buitendienst) dat moest een moderne fiets worden met aandrijving op het achterwiel. (lees: een goed geïnformatiseerde 
verkoopbinnendienst) Onacceptabel leek me de bestaande wijze van verkopen, maar waar kwam de potentie of druk 
vandaan? Die leek hier niet toe, maar juist af te nemen. De eerste bijeenkomst van ongeveer een uur per team, plande ik 
zorgvuldig op dezelfde middag vlak achter elkaar. Zo zouden de teams weinig kans krijgen om tussentijds te overleggen 
om elkaar, buiten de workshop om, te beïnvloeden. Het schokeffect moest zo groot mogelijk zijn. In de workshops 
verdedigden alle drie de groepen zich aanvankelijk met hetzelfde argument: “als de directie vond dat er meer verkocht 
moest worden, dan moesten er meer verkopers bij komen,” of ik dat maar even voor hen wilde regelen. Het vervolg komt 
hieronder op de vlechtmat.  
 
7.2.4 Casus D, Het ontstaan van de Gotische Kathedralen 
 
Aan het eind van de Middeleeuwen verrezen in een tijdsbestek van niet meer dan anderhalve eeuw (1150 tot 1300) in 
Frankrijk tachtig en in West Europa in totaal honderd kathedralen. Zij verrezen in een ongeëvenaarde bouwstijl en 
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bouwtechniek, die opeens opdoken en anderhalve eeuw later weer bijna geheel verdwenen. Deze stijl en de periode 
worden nu aangeduid als de Gotiek. Er heerste in die tijd een ongekende bouwwoede. Tegelijk met de bouw van de 
kathedralen ging het bouwen van kerken, kloosters, kastelen en bruggen in de Romaanse stijl gewoon door. Voor deze 
immense hoeveelheid bouwwerken werd in die anderhalve eeuw meer natuursteen uit steengroeven gehakt dan ooit 
tevoren. (Gout, 1985 – 2001) Er zijn echter opvallend weinig geschiedkundige bronnen over dit bouwfenomeen bewaard 
gebleven. Voor de reguliere geschiedschrijving is er uit het nog beschikbare materiaal geen oorzaak en gevolgredenering 
af te leiden, die dit bouwfenomeen kan verklaren.  
 
Door in dat weinige bronmateriaal te zoeken naar tekenen van complexe dynamiek kan wellicht beter worden begrepen 
waaruit deze kathedralen zijn voortgekomen. Er kunnen ten minste drie spanningsvelden op verschillend 
maatschappelijk niveau worden vastgesteld: politiek, wetenschappelijk en sociaal - economisch. 
 
Aan het eind van de Middeleeuwen verzwakt de investituurstrijd de Duitse Keizer en de Paus, die elkaar het recht 
betwistten op de benoeming van bisschoppen. In dat vacuüm grepen lagere staats- en kerkvorsten, zoals de Franse 
koning en de bisschoppen zelf naar de macht. Daar ontstond het eerste politieke spanningsveld. De bisschoppen kwamen 
met elkaar in een competitie, waarin zij opdrachten gaven tot de bouw van kathedralen, die als prestigeobjecten steeds 
groter en transparanter werden. Wellicht is het concept met de hoge lichtinval afgeleid van Arabische moskeen in Zuid – 
Spanje. Wat er op logistiek gebied in die tijd mogelijk werd, toonde de orde van Tempeliers. Tijdens de Kruistochten 
vormden zij in enkele tientallen jaren in West Europa een netwerk van commanderijen. Daarmee werden de financiering 
en bevoorrading van de operaties in Zuid - Spanje en in het Midden - Oosten mogelijk gemaakt. Wellicht stond hun 
organisatie en financiering ook model voor andere grote projecten. 
 
Even voor 1140 bestond er in de omgeving van Parijs een tweede merkwaardig spanningsveld, dat werd belichaamd door 
drie mannen: de wetenschapper Pierre Abélard, de abt Suger, die adviseur was van de Franse koning en de later heilig 
verklaarde abt St. Bernardus van Clairveaux, adviseur van de Paus. Er zijn dagboeken en wat correspondentie bewaard 
gebleven, die dit spanningsveld aannemelijk maken. Abélard was een theoloog, filosoof en ethicus, een wereldse 
vrijdenker met toegang tot de inzichten uit de klassieke oudheid via de Arabische bronnen. Daarin nam de geometrie, die 
onontbeerlijk was voor de nieuwe bouwtechnologie in die tijd een prominente plaats in. Suger was de Benedictijner abt 
van St. Denis waar Franse koningen begraven werden. Hij kende Abélard goed en waardeerde zijn inzichten. Tussen 
1137 en 1144 verbouwde hij de westgevel en het koor van zijn kerk, welk werk algemeen wordt beschouwd als het begin 
van de Gotiek. Suger deed een aantal opvallende dingen: hij gaf met beelden op de westgevel de koninklijke familie een 
voor die tijd gedurfde status door hen naast de familie van Christus af te beelden. In zijn bewaard gebleven dagboek 
schreef hij over het hoofdaltaar: "Ik heb het versierd met tweeënveertig marken goud en een uitbundige overvloed aan 
edelstenen als robijnen, saffieren, smaragden, topazen en een krans van parels." (Gout,1985 – 2001) Ongetwijfeld kreeg 
hij het daarover aan de stok met Bernardus, een Cisterciënzer abt. Die schreef aan Suger een brief, die ook bewaard is 
gebleven, met de aanhef: "O, ijdelheid der ijdelheden, die meer dwaasheid nog dan ijdelheid is. De kathedraal schittert 
aan alle kanten, maar de arme lijdt honger. De muren van de kerk zijn bedekt met goud, maar de kinderen van de kerk 
lopen naakt rond." Het was een klein wereldje, want Bernardus was ook degene die de orderegels schreef voor de 
Tempeliers. Onder invloed van dit productieve spanningsveld schiep Suger met zijn verbouwing van het koor, in sterk 
contrast met de gangbare duistere en bijna lompe Romaanse bouwstijl, de geheel nieuwe en voor die tijd verbluffende 
maar toch ook sobere stijl van de Gotische kathedraal. Met smalle zuilen en zeer hoge ramen die veel licht doorlaten en 
een steunconstructie aan de buitenkant om de transparante gevels mogelijk te maken. Dat zouden andere bisschoppen, 
die zich daarmee massaal afwendden van wat gebruikelijk is volgens het centrale gezag in Rome, hem in een poging om 
elkaar te overtreffen, gaan nadoen.  
 
Het derde spanningsveld lag op de werkvloer. De bouw in natuursteen was oorspronkelijk in handen van uiterst 
conservatieve gilden. Zij lieten alleen naaste familieleden en kennissen uit eigen kring toe. Het moet uitgesloten worden 
geacht dat in dit conservatieve gildensysteem in korte tijd de nieuwe hoogwaardige constructiemethoden en 
bouwtechniek werden ontwikkeld en de honderden vakbekwame handwerkslieden werden opgeleid. Er werd meestal niet 
gebouwd in de steden waar de gilden huisden, maar op tientallen nieuwe bouwplaatsen in soms kleine gehuchten op het 
platteland. Op veel plaatsen werden dan ook grote ongelukken gemeld. Er waren voortdurend grote technische en 
organisatorische problemen met de nieuwe bouwwijze. De draagconstructie was fragiel, de stenen werden tot hun 
maximale draagkracht belast en een bouwmeester had weinig controle op diverse gevaren. De ambachtslieden moesten 
zelf maar zien hoe zij dat oplosten. Daarin kwam hun vakmanschap soms pas jaren later aan het licht, als de constructies 
wel of niet bleken stand te houden. Het nieuwe bouwen vereiste een in hoge mate nauwkeurige werkwijze en vertrouwen 
op onderlinge samenwerking en betrouwbaarheid. De steenhouwers waren genoodzaakt om daartoe een eigen opleiding 
en beroepsethiek te ontwikkelen om deze werkwijze ook op langere termijn te kunnen handhaven. Maar de ervaren 
ambachtslieden hadden niet de neiging om hun ervaringskennis, die hun machtsbasis vormde, zo maar aan anderen 
beschikbaar te stellen. Er zijn juist uit die tijd vrij gesloten en onderling concurrerende bouworganisaties bekend, zoals 
de "Maçon de la Creuse", steenhouwers uit Midden-Frankrijk, die honderden jaren later nog steeds ’s zomers en ’s 
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winters heen en weer reizen tussen het platteland en de steden en de "Ordre monastique de Frères Pontifes", de broeders 
bruggenbouwers en de "Compagnonnage" met hun oorspronkelijke “Tour de France”, waarop zij in een bepaalde 
richting langs bouwplaatsen trokken op zoek naar opleiding en werk. (Gout,1985 - 2001) Deze laatsten hebben tot op de 
dag van vandaag de naam een uiterst gesloten vereniging van eerlijke en zeer professionele vaklieden te zijn. Eiffel, de 
ontwerper van de naar hem genoemde toren in Parijs was een compagnon. Er moeten meer van dergelijke organisaties 
met elkaar in competitie hebben verkeerd, want er worden in de annalen regelmatig vechtpartijen vermeld. Met een 
dergelijke rivaliteit zal het vak zich ook snel hebben kunnen ontwikkelen.  
 
Aan het eind van de kruistochten, die op een debacle uitdraaiden, verdwenen opeens deze interacterende 
spanningsvelden. De Tempeliers, die zeer vermogend en erg machtig waren geworden, werden door de Franse koning 
uitgeschakeld en hun bezit werd geconfisceerd. De nieuwe machtsverhouding tussen kerk en staat werd hiermee 
bevestigd. De technologie van de Gotiek was ook aan een grens gekomen, getuige het herhaald instorten van de grootste 
en laatste kathedraal, die van Beauvais. 
 
Ruim tweehonderd jaar later is er een vergelijkbaar spanningsveld bij de opleving in de bouw in Schotland waar dan 
kastelen en kerken voor het eerst in steen worden opgetrokken. Uit 1598 stammen daar de eerste geschreven bronnen 
over de organisatie en opleiding van steenhouwers. William Shaw, de Master of Works, stelt dan in opdracht van koning 
James VI van Schotland een statuut op voor steenhouwers. Ook in die tijd trokken zij vanuit agrarische gebieden door 
het land langs de bouwplaatsen en waren voor de overheid moeilijk controleerbaar. Shaw regelt alleen wat obligate 
plichten zoals de registratie van het lidmaatschap van hun organisaties. Hij dringt niet aan op het vastleggen van 
vergaderingen of gebruiken, maar, merkwaardig genoeg, wel op het beoefenen van het memoriseren. Dat is om de 
steenhouwers aan te moedigen om die zaken die belangrijk zijn uit het hoofd te leren om niets te hoeven opschrijven. 
Voor de rest laat hij de steenhouwers volkomen vrij, omdat hij weet dat zij zelf orde op zaken willen stellen. Daarom zijn 
er ook vanuit die tijd haast geen geschreven bronnen over de ontwikkeling van het bouwbedrijf. Niet alleen omdat de 
meeste steenhouwers niet konden schrijven, maar vooral omdat ze er absoluut geen behoefte aan hadden iets op te 
schrijven van de beroepsgeheimen en beroepsethiek, die doorgegeven moesten worden onder druk van voortdurende 
rivaliteit.  
 
7.3 EEN VLECHTMAT VOOR “DE DREMPEL VAN INZICHT” 
 
Elk van de zestien punten van het hier te gebruiken kader betreft een of meer elementen of aspecten van complexe 
dynamiek. Hieronder volgt bij elk punt in normale letter: waar het over gaat en hoe het is te herkennen. Daarop volgt in 
cursief: De herkenning in elk van de vier casussen afzonderlijk. Tot slot volgt van elk punt in vet: Wat het belang is van 
de betreffende elementen of aspecten voor het inzicht.  
 
7.3.1 De omgeving  
 
Ordeningen ontstaan uit potentiaalverschillen, die tussen allerlei randvoorwaarden groeiende en elkaar kruisende m.e.i. 
(materie, energie en informatie) stromen teweegbrengen. Er is dus altijd een omgeving met een context waarbinnen de 
(verandering van) ordening plaats vindt. Doorgaans zijn er ook alternatieve oplossingen, die zich min of meer weten te 
handhaven 
 
A: Voor convectie is ten minste een kookpot met water, op kamertemperatuur en een warmte bron daaronder nodig. Er 
zijn natuurlijk ook opstellingen en omgevingscondities denkbaar waarbij het water wel wordt opgewarmd, maar zonder 
dat er convectie zal optreden. 
 
B: Een congres is het ultieme platform om een stroom nieuwe inzichten te presenteren, maar de condities zijn niet ideaal, 
er is te weinig tijd, het blijft vaak bij éénrichtingsverkeer en er ontstaat slechts een bescheiden competitie tussen de 
gepresenteerde inzichten. Dat maakt het extra spannend of er wel iets van een presentatie terechtkomt. 
 
C: De reorganisatie van een verkoopafdeling heeft tijdens een conjunctuurdip de meeste kans van slagen. Méér dan 
daarvoor of daarna, als er wel veel staal wordt verkocht. De noodzaak om iets te veranderen wordt vooral tijdens de dip 
duidelijk gevoeld. 
 
D: De kathedralenbouw en de ontwikkeling in het bouwvak zijn aan het eind van de middeleeuwen in Frankrijk vooral 
mogelijk, omdat de macht van het Heilige Roomse Rijk verzwakt raakt vanwege de investituurstrijd tussen Duitse keizer 
en de Paus. Het is de tijd waarin zowel het West-Frankische rijk als de bisschoppen zich beginnen te verzelfstandigen. 
Bovendien heerst op het platteland een zekere rust en welvaart, waardoor men niet erg vast zit in de pure strijd om het 
bestaan. Er is overal ruimte voor andere dingen. Zo kan chaos er ook uit zien, als welvaart.  
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Het ontstaan van een nieuwe ordening begint met de herhaling van een bepaalde nieuwe dynamiek en juist dat 
begin (die emergentie) blijkt achteraf niet gemakkelijk vast te stellen in de chaos, die er aan vooraf gaat. Wel vast 
te stellen zijn de toenemende spanningen en randvoorwaarden waarbinnen het ontstaan van een nieuwe ordening 
met meer synergie waarschijnlijk wordt. Vaak kunnen zich ook andere oplossingen ontwikkelen,  die zich minder 
goed of juist beter handhaven. 
   
7.3.1.1 Potentiaalverschillen 
 
Potentiaalverschillen in de omgeving vragen extra aandacht omdat alle dynamiek (en veranderingen) in organisaties 
daaruit voortkomt.  
 
A: Er zijn meer potentiaalverschillen in de kookpot dan alleen het temperatuurverschil tussen bodem en oppervlak. Er 
zijn ook nog de zwaartekracht en de oppervlaktespanning voortdurend werkzaam, ook bij water in rust. 
  
B: De mogelijkheid van de presentatie van iets nieuws op een wereldcongres roept een geweldige spanning op voor de 
betrokkene, omdat hij denkt zich daarna in zijn vak veel beter te kunnen manifesteren. Ook andere potentialen komen 
voort uit bijvoorbeeld de voorbereidingen en de vaardigheden van andere presentatoren en de kwaliteit van andere 
presentaties, waarmee hij in competitie verkeert. 
 
C: Juist als de conjunctuur tegen zit en het potentiaalverschil waar de organisatie op drijft wordt verzwakt, komt het er 
in een verkoopafdeling op aan toch omzet te genereren. Er werd als het goed zou zijn in die verkoopafdeling dus een 
enorme spanning voelbaar: dat is de innovatiedruk. Daar doorheen speelde ook de status in de organisatie en de 
carrières van de verkopers en de afgedwongen driedeling naar productsoorten.  
 
D: De groeiende grandeur van Frankrijk vraagt als het ware om een manifestatie op verschillende maatschappelijke 
niveaus. In Zuid - Spanje zijn rond 1200 Moslims gevestigd, die voor die tijd over de meest geavanceerde theoretische en 
praktische wetenschap beschikten. Bisschoppen zetten zich af tegen een Paus, die zich probeert te handhaven. De lokale 
bevolking zal niet vaak in staat zijn gebleken de financiële middelen op te brengen voor de realisatie van de enorme 
kathedralen. Het geld moet dus ook ergens anders vandaan zijn gekomen. De conservatieve Gilden zijn niet in staat om 
de bouwvakkers op te leiden en toe te leveren aan de vele nieuwe bouwplaatse; daardoor ontstaan er spanningen op de 
arbeidsmarkt. Er zijn diverse negatieve en positieve spanningen waarneembaar. 
 
Een eerste voorteken van komende veranderingen zijn veranderingen in potentiaalverschillen, die positieve 
spanningen opwekken en discontinuïteit veroorzaken zodra zij bepaalde drempels overschrijden. Negatieve 
spanningen ontstaan zodra men wellicht achterhaalde posities wil verdedigen.  
 
7.3.1.2 M.e.i. stromen 
 
Als m.e.i. stromen, die uit de potentiaalverschillen voortkomen in een organisatie toenemen of in elkaar verwikkeld 
raken kunnen daar zelfordening, emergentie en nieuwe synergie uit voortkomen.  
 
A: Er is niet alleen een warmte stroom door de pot. De zwaartekracht en de oppervlakte spanning zijn ook voortdurend 
bezig om in de stroom fluctuaties te dempen. Juist in die fluctuaties komen straks grote opslingeringen tot stand. 
 
B: Bij de presentatie gaat het vooral om informatie stromen die elkaar kruisen. Er is het voorbereiden van de presentatie 
en het besef dat die gaat mislukken. Dat kruist op het congres met het luisteren naar andere presentaties en het proberen 
te ontspannen bij een kopje koffie. Dergelijke complexe interacties gaan nog door onder de presentatie, als toehoorders 
zich met de gang van zaken willen bemoeien. 
 
C: Bij Verkoop lopen vele stromen door elkaar; bijvoorbeeld veranderingen in volumes en kwaliteit van de productie, 
verkooporders van klanten, persoonlijke ontwikkelingen van verkopers, de ICT ontwikkeling en Internet en noem maar 
op. Hier heb ik getwijfeld of mijn criterium van de groeiende stroom door het primaire proces wel gold, de stroom staal 
nam immers af. Tot ik me realiseerde dat het in het primaire proces van verkoop om iets anders gaat. Daar groeide de 
tijd en de aandacht en de energie, die werden besteed aan de verkoop van een ton staal volledig uit de hand. 
 
D: Frankrijk aan het eind van de Middeleeuwen werd doortrokken van vele groeiende sociaal–maatschappelijke 
stromen. De bevolking groeide sterk. Zorgvuldiger landbouwmethoden leverden meer op en er was betrekkelijke rust en 
groeiende welvaart op het platteland. De Paus probeerde de rebellerende jonge adel “van de straat te houden” door 
Kruistochten tegen een gemeenschappelijke vijand in Palestina te organiseren. Er waren grote groeiende stromen geld, 
goederen en bezittingen, die via nieuwe netwerken ten dienste kwamen van de Kruistochten, o.a. via de Tempeliers. Er 
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kwam in Parijs nieuwe kennis uit de Arabische wereld beschikbaar via Zuid–Spanje. Er kwamen op een of andere wijze 
in betrekkelijk korte tijd enorme hoeveelheden bouwmateriaal beschikbaar, wat doet veronderstellen dat er ook grote 
aantallen bouwvakkers in korte tijd moeten zijn opgeleid.  
 
Kwantitatief of kwalitatief groeien van een of meer van de m.e.i. stromen zet de bestaande werkwijze onder druk. 
In eerste instantie kan die groei worden opgevangen met voorspelbare ontwikkelingen als efficiencyverbeteringen 
en verandert de organisatie niet, of alleen in details. Bij verdere toename van de spanning en druk komt er een 
moment waarop grote voorkeursfluctuaties, chaos en discontinuïteit moeten leiden tot nieuwe combinaties. 
Combinaties in de verwerking eventueel met een heel nieuwe werkwijze, in ieder geval met meer synergie. Zo niet, 
dan volgt een energie vretende verstarring of een regressie. 
 
7.3.1.3 Conventies 
 
Conventies zijn restanten van oude aantrekkers, die helpen om de toekomst voorspelbaar te houden. 
 
A: In de kookpot houden procesbewakers als viscositeit, warmtediffusie en oppervlaktespanning het water aanvankelijk 
in rust. Als er een kookvertraging optreedt, zou men in een poëtische bui de watermoleculen als actoren wel enige 
conventionele macht kunnen toedichten. 
 
B: Op grote internationale congressen gelden conventies die nauwelijks zijn te doorbreken, of men zou weg moeten 
blijven of aan het eind van een presentatie over de beschikbare tijd heengaan. Dan is er nog de conventie dat na de 
lunch het gehoor in slaap valt, daar worden sprekers op geselecteerd. Gelukkig zat ik met mijn presentatie vlak vóór de 
lunch, zodat we met enkele deelnemers nog even door konden gaan. De meest pijnlijke conventie is het voorlezen van een 
volgepropt verhaal om maar niets te vergeten, met het paradoxale gevolg dat er voor de toehoorders teveel en dus niets 
is om te onthouden.  
 
C: Bij Hoogovens was men gewend aan klassieke reorganisaties, die veel tijd vergden en weinig of geen effect hadden. 
Door management opgelegde veranderingen lieten de medewerkers verwateren of wisten ze te voorkomen met platte 
causale redeneringen als “meer verkoop kan alleen met meer verkopers.” Men was nauwkeurig op de hoogte van wat 
een organisatieadviseur in hun organisatie wel of niet mocht doen. De schok die mijn interventie voor de verkopers zou 
betekenen, was dan ook extra groot. 
 
D: Zowel de Kerk van Rome als het Frankrijk aan het eind van de Middeleeuwen zullen doortrokken zijn geweest van 
allerlei conventies, die door de groeiende onafhankelijkheid en welvaart doorbroken konden worden. Twee doorbraken 
van conventie springen er uit. Het zijn de competities tussen de bisschoppen, die zich weinig van Rome aantrekken en het 
conservatieve instituut van de Gilden, dat gepasseerd wordt bij de kathedralenbouw. Merkwaardig zijn ook de zich dan 
opeens manifesterende nieuwe gebruiken (emergentie) van geheimhouding en mondelinge overdracht van techniek en 
ethiek aan volgende generaties. Wat eerst een praktische bedoeling had, werd later een conventie. (bijvoorbeeld bij de 
compagnons)  
 
Conventies zijn oorspronkelijk succesvolle en diep ingeslepen gedragspatronen en randvoorwaarden, die 
vernieuwingen vaak in de weg staan en bij veranderingen eerst op een natuurlijke of geforceerde wijze 
doorbroken en opgeruimd dienen te worden 
 
 
 
7.3.2 Processen en actoren 
 
Panta Rhei, alles stroomt; m.e.i. stromen gaan door netwerken waarvan de actoren ook weer als netwerken worden 
beschouwd, waar ook dergelijke stromen doorlopen. Over het algemeen worden processen nog gezien als ketens van 
situaties of gebeurtenissen. Door de bril van complexe dynamiek echter zijn processen gering verknoopt, een weinig in 
de war. Bovendien tonen ze op een macroscopisch niveau soms emergentie, die meestal niet precies te verklaren is. 
 
A: In de kookpot is de warmtestroom het primair proces. Procesbewakers viscositeit, warmtediffusie en 
oppervlaktespanningsverlaging duiden feitelijk op sub - processen. De convectie is een andere en meer gecompliceerde 
oplossing voor hetzelfde primaire proces, maar nu met een hiërarchie van nieuwe en oude procesbewakers. Actoren zijn 
hier waterdeeltjes die uit vele watermoleculen bestaan. Maar op macroscopisch niveau kunnen de donuts en andere 
convectiepatronen, die in verschillende bakken andere vormen aannemen ook als actoren worden beschouwd.  
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B: De relevante actoren bij de presentatie zijn op microscopisch niveau allerlei gevoelens en gedachten, die door mijn 
hoofd gaan en zich aaneenrijgen tot vele alternatieve gedragsmogelijkheden voor voorbereiding, realisatie of afhaken. 
Op macroscopisch niveau levert dat de emergentie van de bewuste performance op, die niemand zal hebben verwacht.. 
 
C: De zesendertig technisch - verkopers zijn actoren van Hoogovens die aanvankelijk elkaar zitten te belonen bij elke 
succesvolle tegenzet tegen de organisatieadviseur die hun bestaan bedreigt. Zodoende “zingen zij rond” in wat ik noem 
het “meer – verkopen – is – meer – verkopers” – virus; een verstarrende gedachtegang, die parasiteerde op de 
organisatie en die zeker geen bijdrage leverde aan haar voortbestaan. Maar zodra dat proces was doorbroken zouden er 
binnen een week ”onderhandelingen” komen over hun positie en over oplossingen voor de nieuwe werkwijze.  
 
D: In een maatschappij als die van het middeleeuwse Frankrijk speelt onnoemelijk veel en is het zaak om voor het 
beschrijven van een specifieke dynamiek, middels zorgvuldige procesanalyse, alleen relevante processen te 
onderscheiden. Als de Franse koning minder vitaal was en Bernardus en de Paus hun zin kregen, zouden de prestigieuze 
projecten wellicht nooit van de grond zijn gekomen. Dan zou men gebleven zijn bij die sobere Romaanse bouwstijl. Zo 
zal het echter meestal niet gaan. De groei van de m.e.i. stromen (het kan ook toenemende macht betreffen) is de oorzaak 
van grote fluctuaties, die voor de procesbewakers al vrij snel onweerstaanbaar worden. 
 
Om waar te nemen hoe orde ontstaat en zich handhaaft of hoe ze juist ontregeld raakt is een procesanalyse nodig. 
(Bijlage A.) Die moet niet alleen de hiërarchie in de m.e.i. stromen, de verstarringen en de interventies tonen. Ook 
positieve en negatieve spanningen kunnen worden vastgesteld. Voorkeursfluctuaties en collectief coherent gedrag 
kunnen worden onderscheiden van de normale fluctuaties. De geringe verknoping kan worden vastgesteld en de 
feedback en meer van dergelijke details. Zo ontstaat het dynamische beeld waarin het ontstaan en veranderen van 
orde kan worden begrepen.  
 
7.3.2.1 Proceshiërarchie 
 
Door zelfordening ontstaan binnen de verzameling actoren van het primaire proces nieuwe actoren, die subprocessen op 
het lagere niveau vertegenwoordigen in een sympathieke hiërarchie.  
 
A: De warmtedistributie is het primaire proces in de kookpot. De viscositeit en de warmtediffusie betreffen subprocessen 
die de watermassa in rust houden. Op moleculair niveau spelen andere sub–subprocessen, waarvan de Brownse-
beweging één van de effecten toont. Na de zelfordening is er een hoger niveau in het warmtedoorgifteproces ontstaan, de 
convectie, met subprocessen als“behoud van impuls” en het “voegen naar de vorm van de bak”. Daaronder zijn de oude 
procesbewakers viscositeit, warmtediffusie en oppervlaktespanningverlaging ook nog steeds werkzaam, onder andere 
met het begrenzen van de rotatiesnelheid van het water. 
 
B: Het maken en voorbereiden van een presentatie is ondergeschikt aan het actief deelnemen aan een congres, dat op 
zich weer ondergeschikt is aan het uitoefenen en ontwikkelen van een professie. Boven speelt de vraag: welk 
afbreukrisico brengt een en ander met zich mee? En is het verstandiger om niet mee te doen? Op het congres zelf gaat 
het er vooral om of er iets bijzonders gebeurt. Bij de voorbereiding ging het om allemaal subprocessen die stuk voor stuk 
mislukten. Elk niveau heeft eigen problemen en oplossingen.  
  
C: Voor de directie van Hoogovens betrof de sanering, waarbij tweeduizend medewerkers op straat kwamen te staan en 
de reorganisatie van verkoop, twee beheersbare processen. Voor hen veranderde er in hun functioneren nauwelijks iets. 
De tweeduizend medewerkers op straat hadden zich echter niet weten te handhaven en de zesendertig verkopers zagen 
hun zelfhandhaving ook in gevaar komen, als zij zich na mijn interventie niet op een of andere wijze (middels een 
verandering in hun werkwijze) wisten aan te passen. Sommigen gingen dan ook intern solliciteren of namen uit zichzelf 
ontslag. 
 
D: De kathedralenbouw ontstaat vermoedelijk op een bestuurlijk niveau, van koning(en) en bisschoppen, direct onder 
het hoogste maatschappelijke niveau van de verzwakte Duitse Keizer en de Paus. Daar speelt een competitie tussen 
bisschoppen, die in toenemende mate hun onafhankelijkheid weten te manifesteren. Zij realiseren oplossingen voor 
logistieke- en financieringsproblemen waarvoor de Tempeliers model konden staan. Onder die omstandigheden konden 
“gewone” mensen van het platteland lokaal en tijdelijk een geheel nieuw bouwwezen ontwikkelen. Dit laatste fenomeen 
heeft zich een paar honderd jaar later in Schotland, nog eens herhaald. 
 
Wat op het ene hiërarchische niveau wordt gepercipieerd als een voor het voortbestaan van de organisatie 
wenselijke, voorspelbare en beheersbare ontwikkeling, ziet er op een ander hiërarchisch niveau wellicht uit als 
een ongewenste verandering en bedreiging. Daardoor kan juist daar een verstarring ontstaan, die zich vaak niet 
vanzelf noch tijdig, noch zachtzinnig (door zelfordening) laat doorbreken. 
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7.3.2.2 Competities 
 
Vanwege de parallelprocessing in het CAS is er veel meer competitie in organisaties (mogelijk) dan 
organisatiedeskundigen tot nu toe gewend zijn om waar te nemen. 
 
A: Door de kookpot gaat de warmtestroom aanvankelijk ongeveer langs de kortste weg van beneden naar boven, maar 
vanwege de parallelprocessing langs zeer vele trajecten tegelijkertijd. Die gaan onder andere in het centrum en langs de 
rand verschillen in effectiviteit. Ook in de verschillend gevormde bakken strijden verschillende convectiepatronen met 
elkaar om het bestaan. Er is onder deze eenvoudige omstandigheden maar één soort dynamiek die uiteindelijk een 
dergelijke evolutie wint, de anderen sterven uit. 
 
B: Voortdurend zijn in mijn hoofd gedragsalternatieven met elkaar in competitie. Negatief (verdedigend) zijn het 
afzeggen en het vasthouden aan het voorlezen. Positief is elk alternatief voor een goede presentatie. Ik had bijvoorbeeld 
ook direct uit het hoofd kunnen presenteren aan de hand van mijn sheets en zonder demonstratie.  
 
C: De bedreigde verkopers doen wel allerlei voorstellen voor verbetering. Die worden vóór de interventie nog 
gekenmerkt doordat zijzelf daarin hun eigen werkwijze niet hoeven te veranderen, maar wellicht nog iets aan de 
bestaande situatie kunnen verbeteren. Later, na de interventie, zijn de drie nieuwe verkoopbinnendiensten met elkaar in 
competitie over de vraag wie het eerste zijn nieuwe processen op orde heeft. 
 
D: Bij de kathedralenbouw springen competities op twee niveaus in het oog: tussen de bisschoppen over de vraag “wie 
heeft de grootste en meest transparante kathedraal” en tussen groeperingen van bouwvakkers over hun bestaansrecht 
tegenover elkaar en tegenover de reguliere gilden. 
 
In competities zijn positieve en negatieve spanningen waar te nemen. Daarin zijn wellicht eerder nieuwe 
werkwijzen met meer synergie te ontdekken, dan te wachten op het oplopen van de spanning en het moeten 
doorbreken van verstarringen via interventies. Positief zijn spanningen waaruit nieuwe ordeningen voortkomen 
en negatief zijn ze als achterhaalde waarden en posities verdedigd worden, zoals dat onder andere bij controle en 
beheersing het geval is. 
 
 
7.3.2.3 Fluctuaties 
 
Elk stabiel proces vertoont fluctuaties, die gedempt worden. Extra aandacht vragen voorkeursfluctuaties, die zich in een 
bepaalde richting laten opzwepen tot buitenproportionele omvang. Die duiden er op dat er meerdere aantrekkers in het 
spel zijn, waardoor zij zich ook laten beschrijven met een paradox. 
 
A: Wie de Brownse-beweging van stofdeeltjes in het water kent en begrijpt, zal verbaasd zijn dat opeens steeds grotere 
hoeveelheden waterdeeltjes zich over onwaarschijnlijk grote afstanden op en neer en in het oppervlak heen en weer gaan 
bewegen. Dat is het teken, dat de ordening eerst chaotisch wordt en daarna kan veranderen in convectie, tenminste als 
daar ruimte voor is; dus niet in een reageerbuis en niet als er een kookvertraging optreedt. 
 
B: De voorbereidingen voor de presentatie op het congres worden keer op keer verstoord, maar steeds worden nieuwe 
voorbereidingen op gang gebracht om toch op tijd klaar te zijn. Het feit dat ”verbeteringen” elke keer een negatief 
resultaat blijken op te leveren is het signaal dat het anders moet, maar hoe? De twijfel moet tot grote hoogte worden 
opgezweept voordat er pas echt wat verandert. 
 
C: Natuurlijk is er bij Verkoop al van alles geprobeerd om meer te verkopen, maar het meeste is mislukt. Er hangt een 
onwezenlijke sfeer in de organisatie. Er zijn helemaal geen fluctuaties lijkt het wel, maar er broeit wat. Men ziet geen 
uitweg, haakt af bij acties, is overgevoelig voor kritiek, men komt zijn afspraken niet na en is bang dat iets fout gaat. 
Men zit in een verstarring, waarin fluctuaties meestal worden ontkend. Men kan en wil er niets over horen. Men wil de 
tegenstrijdigheden zelf niet zien, terwijl het een buitenstaander opvalt dat er van alles en nog wat niet klopt. 
 
D: Uit de schaarse historische bronnen blijkt dat tijdens de bouw regelmatig delen van kathedralen moeten zijn 
ingestort. Daarvan werd, achteraf bezien, in een verbazend hoog tempo geleerd. In honderdvijftig jaar ontstonden er 
tachtig kathedralen. Blijkbaar werd tussen de bouwplaatsen gecommuniceerd hoe het wèl moest. Desondanks lagen er 
ook geruime tijd bouwwerken stil, na ongelukken, omdat het geld op was, of omdat men niet wist hoe en met wie men 
verder moest. Die voorkeursfluctuaties moeten hebben geleid tot nieuwe financieringsvormen en een nieuwe 
bouwprofessie. 
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Voorkeursfluctuaties kunnen voorboden zijn van veranderingen. In geval van verstarringen kunnen ze met een 
doorbreker worden opgewekt. Ze tonen ook welke randvoorwaarden er voor een nieuwe ordening zullen zijn. 
 
7.3.3 Chaos 
 
Het opzwepen van voorkeursfluctuaties vergt erg veel energie van de actoren, daardoor werkt de beheersing ook traag en 
ongenuanceerd (repressief gedrag). Daarvan krijgen ook andere processen te lijden. Een en ander versterkt elkaar 
waardoor chaos (onvoorspelbaarheid) ontstaat.  
 
A: In de kookpot kunnen de viscositeit en de warmtediffusie het water niet langer in rust houden als de warmtestroom 
blijft toenemen. Het gaat echter om een kansverschijnsel, zodat wellicht het water toch af en toe nog tijdelijk tot rust 
komt. Dat lijkt dan wel wat op repressie. Wellicht beginnen stofjes, die in het oppervlak drijven ook te bewegen. Of er 
beginnen zich al luchtbelletjes in het water te vormen, die bij het aan de kook brengen horen. Het water wordt steeds 
onstuimiger. 
 
B: Vlak voor de pauze van het congres zitten er watten in mijn oren en spookt er van alles door mijn hoofd. Ik wil wel 
ziek worden om maar van die onmogelijke presentatie af te komen. Ik weifel of ik wel een kopje koffie zal nemen en niet 
te zenuwachtig ben om het vast te houden. Er is beslist een kans dat ik nu onverrichter zake naar huis ga. 
 
C: Aan het zwijgen, de bleke gezichten, trillende handen en zenuwachtig gegiechel van de verkopers is de verstarring te 
herkennen. Aan de zelfverzekerdheid bij de valse redenering: “ Meer verkoop? Dan eerst meer verkopers” is een virus te 
herkennen. Hier komen eerst de chaos en de grote fluctuaties op gang na mijn interventie. Na die workshops is er een 
week lang tumult in Verkoop en valt er voor de directie met de zesendertig technische verkopers ook niet serieus te 
praten. Totdat opeens enkele van hen besluiten om met de adviseur te gaan onderhandelen over condities bij de 
reorganisatie. (voorkeursfluctuaties) Tegelijk blijkt echter, dat ook de controller die al heel lang in het nauw zat, is 
geactiveerd. Die ziet opeens zijn kans schoon. Hij eist van de verkopers dat eerst de verkoopinformatie helemaal op orde 
komt, anders zal hij welke nieuwe werkwijze ook, niet goedkeuren. Dat is een oneigenlijke conditie, iets dat hem alle 
jaren daarvoor ook al nooit is gelukt. De kans dat hierdoor de verandering alsnog stagneert, is echter niet gering.  
 
D: In West - Europa worden de jeugdige adel en de bisschoppen steeds roeriger en ook de Paus en de Keizer verkeren 
regelmatig in onenigheid en verwarring. Op het platteland is de verstarring van de armoede doorbroken. Er is een 
geboortegolf en veel mensen zoeken werk. De bouwvakkers hebben bij tijd en wijle het instorten van hun bouwwerken te 
verwerken. Daarnaast hebben zij het ook voortdurend aan de stok met elkaar en met de magistratuur, onder andere 
vanwege spanningen met de Gilden. In Avignon worden in 1326 op een concilie (overigens meer dan een eeuw te laat 
lijkt het) maatregelen genomen tegen onbetrouwbare concurrenten van de bouwgilden. Het late tijdstip, nà afloop van de 
Gotiek, duidt wellicht niet op een adequaat ingrijpen om acute chaos te keren. Het is wellicht een poging tot restauratie 
van oude vertrouwde verhoudingen, nadat de bouwwoede tot bedaren is gekomen. 
 
Chaos leidt tot angst voor regressie en van daaruit tot verstarring. Over het algemeen is de kans op regressie vrij 
gering, omdat alle actoren zich juist bij een gebrekkige organisatie zelf proberen te handhaven 
 
7.3.3.1 Verstarringen en interventies (doorbrekers) 
 
Een verstarring komt voort uit bijvoorbeeld een doodlopende weg of het verdedigen van een achterhaalde werkwijze. 
Een doorbreker kan in een dergelijke situatie weer voor chaos en voorkeursfluctuaties zorgen. 
 
A: Bij diverse faseovergangen van vloeistoffen zijn verstarringen bekend als bijvoorbeeld: kookvertraging, 
vriespuntdaling (ijzel) en oververzadiging van oplossingen. Ze doen zich voor als er weinig of geen fluctuaties zijn. 
Bijvoorbeeld in een heel zuivere vloeistof of brandschoon glaswerk. Convectie treedt niet op als er geen ruimte is voor 
rotatie. (In een reageerbuis.) Als daar bovendien een kookvertraging bij optreedt, springt het water explosief de buis uit 
op een klein tikje tegen het glas. 
 
B: Het “pakje papier” symboliseerde de doodlopende weg van de voorbereiding en het verscheuren de interventie. Zo 
werkten ze ook daadwerkelijk in de zaal. Bij mijn weten zat ik zelf wel in een verstarring, maar was er geen sprake van 
een interventie. Of het moet de koffie in de pauze zijn geweest. 
 
C: De technische verkopers zaten met het rondreizen in grote verkoopteams “all over the world” al jaren op een 
doodlopend spoor. Dat dit onacceptabel was nu er meer verkocht moest worden en dat de fiets als metafoor betekende, 
dat er wel een goede oplossing mogelijk was, pakte verkeerd uit. Ze wilden er meer verkopers bij. Toen pas realiseerde 
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ik me goed, dat het hun tijdsbesteding was die exponentieel was gestegen en ik zei dat daaruit bleek, dat ze geen echte 
verkopers waren. En dat er nu wel tweeduizend mannen op straat stonden, maar dat het misschien wel de verkeerden 
waren. Dat sloeg in als een bom. Elke groep verliet in grote opwinding de workshop. De laatste groep wist het al, maar 
kon er geen speld meer tussen krijgen. Daaruit bleek dat de doorbreker nu goed werkte.  
 
D: Vooral de relatie van de Duitse Keizer en de Paus en het gildenwezen waren aan het eind van de Middeleeuwen 
verstard. Doorbraken kwamen van de Franse koning, de Bisschoppen en landarbeiders die zich tot bouwvakker lieten 
omscholen. Een verdedigende of restauratieve maatregel als die vanuit Avignon kwam veel te laat, wat bij repressie 
overigens niet ongebruikelijk is. 
 
Verstarringen doen zich voor als er randvoorwaarden zijn die het ordenen onwaarschijnlijk of onmogelijk 
maken. Soms kunnen ze doorbroken worden door individuen, maar meestal zijn groepen personen die collectief 
coherent gedrag vertonen veel effectiever. Een doorbreker maakt actoren bewust van de potentiaal spanning en 
van een onacceptabele werkwijze en geeft suggesties voor een nieuwe werkwijze. Doorbrekers moeten meestal via 
interactie worden getoetst en bijgesteld en kunnen allerlei ruwe en subtiele vormen krijgen. (zoals in een 
driehoekgesprek, zie hoofdstuk 10) Daarmee kunnen mensen en hun organisatie weer worden geactiveerd. 
 
7.3.3.2 Collectief coherent gedrag 
 
In het verlengde van voorkeursfluctuaties ontstaat collectief coherent gedrag. Het is een onwaarschijnlijk 
overeenkomend gedrag van grote aantallen actoren  
 
A: In de kookpot bewegen stofjes tussen de waterdeeltjes zich over onwaarschijnlijk grote afstanden op en neer en in het 
oppervlak heen en weer. Dat kan niet anders dan dat ook waterdeeltjes zelf zich in groten getale collectief coherent 
gedragen. In een lage brede bak met water op een kookplaat ontstaan op betrekkelijk willekeurige plaatsen. 
onafhankelijk van elkaar. praktisch tegelijkertijd dezelfde draaiende convectiecellen. Daarvan komen er steeds meer. die 
precies op elkaar gaan aansluiten. 
 
B: Zodra de oplossing tot mij doordringt ontstaat er een consistente verzameling van gedachten en gevoelens over de 
wijze waarop ik de presentatie zal gaan houden 
. 
C: De doorbreker brengt de zesendertig verkopers in opperste staat van opwinding en woede. Zonder dat ze iets met 
elkaar hadden afgesproken, gingen ze allemaal in dezelfde verdediging, zich beklagen bij hun directie. Ik had gezegd dat 
zij geen verkopers meer waren en dat ze ontslagen zouden worden. “Dat mag zo’n adviseur helemaal niet eens zeggen, 
nog los van de vraag of dat waar is. Zo’n adviseur moet er uit!” De directie, die ik van tevoren gewaarschuwd had, hield 
gelukkig haar poot stijf en zei: “ga maar met hem praten.” En vervolgens begonnen er een week later enkelen eieren 
voor hun geld te kiezen, maar ook toen nog zonder met elkaar te overleggen. Overleven wilde men blijkbaar in eerste 
instantie individueel. Toch toonden ze daarin onbewust een collectief coherent gedrag 
 
D: In Frankrijk ontstonden in iets meer dan een eeuw praktisch tegelijkertijd, op de meest onwaarschijnlijke plaatsen, 
zonder enige coördinatie maar wel in onderlinge competitie, tachtig kathedralen en in West Europa honderd. Ook de 
commanderijen van de Tempeliers en de organisaties van steenhouwers ontstonden waarschijnlijk op verschillende 
plaatsen ongeveer tegelijkertijd zonder veel coördinatie, maar wel in onderlinge competitie.  
 
Het op verschillende plaatsen tegelijkertijd ontstaan van collectief coherent gedrag is te begrijpen als een bassin 
van overal dezelfde (vreemde) aantrekker, die overal dezelfde uitweg uit de chaos biedt. Ervaring leert bovendien 
dat als tien à twintig procent van de actoren meedoet, (nog een zeer geringe minderheid dus) de verandering over 
het algemeen niet meer is tegen te houden. De overigen worden vaak onbewust door de aantrekker beïnvloed en 
volgen degenen die hen voorgaan. 
 
7.3.3.3 Condities voor zelfordening 
 
Condities voor zelfordening zijn onder meer: potentiaalverschillen, opzwepende fluctuaties, enige redundantie in 
energie, tijd, geld, markt, mensen, kennis e.d. en voldoende ruime randvoorwaarden voor het vinden van een oplossing 
voor de zelfhandhaving. Vaak is er nog een negatieve conditie, een verstarring die eerst doorbroken moet worden.  
 
A: De condities of randvoorwaarden in de kookpot voor convectie zijn een voldoende groot temperatuurverschil tussen 
bodem en oppervlak, voldoende ruimte voor het ontstaan van ten minste één donut-vormige convectiecel en voldoende 
tijd om het fenomeen te laten ontstaan.  
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B: Een erg relevante conditie voor de performance werd door de organisatie van het congres gewijzigd van één uur in 
vijftien minuten, gevolgd door vijf minuten vragen en discussie. Belangrijk bleek ook dat de zaal niet al te groot was, 
waardoor ik contact kreeg met de toehoorders en zij met mij. 
 
C: Een belangrijke conditie voor het omturnen van de verkopers was de sanering die al aan de gang was en de 
driedeling in de product-markt-combinaties. Voorts de mogelijkheden die de ICT en Internet boden, waardoor het 
rondreizen van technici absoluut overbodig werd.  
 
D: Belangrijke condities voor de kathedralenbouw waren onder andere de beschikbare kennis uit Zuid – Spanje, de 
locaties en omvang van steengroeven, de beschikbaarheid van veel menskracht op het platteland en vooral de groeiende 
macht van de bisschoppen. 
  
Zelfordening gaat doorgaans vanzelf. Bestuurders, managers en hun adviseurs hoeven zich eigenlijk alleen te 
bemoeien met het bevorderen van condities en het eventueel doorbreken van verstarringen. Soms zal er sprake 
zijn van een reeks kleine zelfordeningen voor een grote doorbraak (kritische zelfordening zie Bak, 1991). Soms zal 
een grote doorbraak gevolgd worden door een lange reeks kleine preciseringen (naschokken of secundaire golf). 
 
7.3.4 Synergie 
 
Synergie is efficiënter omgaan met de m.e.i. stromen, meestal door nieuwe combinaties van verwerking of door geheel 
nieuwe werkwijzen, die pas onder bepaalde condities (in de omgeving) mogelijk worden. 
 
A: Groeiende stromen energie door fysieke structuren maken deze laatste op den duur kapot. (smelten, verbranden, 
opblazen, e.d.) Als er echter mogelijkheden tot ordening zijn en de stroom neemt voldoende maar niet te snel toe, dan 
zijn nieuwe dynamische ordeningen die efficiënter omgaan met de grotere energiestroom niet onwaarschijnlijk. Er is 
feitelijk geen redelijk alternatief of een weg terug uit de chaos. Het uit een reageerbuis springen van het water of 
afkoelen van de kookpot zal over het algemeen als regressie worden geïnterpreteerd. 
 
B: De demonstratie was in al zijn simpelheid zeer doeltreffend. Temeer daar tijdens de lunch bleek dat er met 
belangstellende toehoorders direct enthousiast over de complexe dynamiek kon worden doorgepraat. Later bleek tijdens 
een andere workshop de hele “vertoning” door mij gereproduceerd te kunnen worden met hetzelfde effect. De enige die 
enig bezwaar voelde tegen zo’n gespeelde herhaling was ikzelf. 
 
C: Voor zowel de directieleden, de “echte” zware verkopers als de meeste verkoopmedewerkers waren de mogelijkheden 
van de nieuwe werkwijze evident. Alleen de bewuste zesendertig op het breukvlak tussen binnen en buitendienst moesten 
er nog erg aan wennen. Een enkeling nam ontslag of zocht een andere functie in de organisatie. 
 
D: Abélard, Suger, Bernardus en vele bisschoppen bereikten met hun interacties iets magistraals, dat geen van hen 
afzonderlijk had kunnen voortbrengen. 
 
Het zoeken naar synergie is van groot belang omdat het vinden van een nieuwe werkwijze, waarbij efficiënter 
wordt omgegaan met bronmateriaal, van levensbelang is voor de zelfhandhaving. Tenzij men zich in een niche 
kan wanen, want alleen in dat geval mag er juist niets veranderen.  
 
7.3.4.1 Kiemen van nieuwe orde (emergentie en primaire golf) 
 
Emergentie en de daaruit voortkomende kiem van nieuwe orde zijn van macroscopische aard en niet met een oorzaak-en-
gevolg-redenering af te leiden uit het (voorafgaande) microscopische gedrag van de actoren. De kiem van nieuwe orde is 
geen ding maar een proces en kan dus niet iets unieks zijn, want herhaling is essentieel voor dynamische orde. Bij de 
kiem hoort ook een begrenzing die nog kwetsbaar kan zijn. 
 
A: In de kookpot is het de eerste rondgaande beweging van het water die behoud van impuls oproept. In een platte bak is 
het de eerste convectiecel die “als een tandrad” op zijn omgeving werkt en andere cellen er vlak naast op gang brengt. 
Daar is te zien hoe de nieuwe ordening zich deels afsluit van de omgeving en er mee “communiceert”. 
 
B: Een demonstratie leek beter dan een verhaal uit het hoofd en veel beter dan voorlezen. Opeens kwam er in mijn hoofd 
geen enkel ander alternatief meer op en werd het begin van de demonstratie vanaf dat moment herhaaldelijk in 
gedachten gerepeteerd. 
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C: Er zouden drie afdelingen ontstaan en daarbinnen enkele groepen medewerkers. Degenen die dachten dat zij 
afdelingchef konden worden gingen het eerst overstag. Zij zouden de processen in hun nieuwe binnendienstafdelingen 
zelf gaan structureren. De anderen volgden schoorvoetend of gingen weg. Al voordat de nieuwe structuur en werkwijze 
fysiek bekrachtigd waren door een interne verhuizing, sloten de drie groepen zich voor elkaar min of meer af. Ze 
begonnen aan het ontwikkelen van hun eigen interne procedures. Er werd nog wel wat ervaring uitgewisseld over de 
nieuwe werkwijze. 
 
D: De kiem voor de kathedralenbouw construeerde Suger in St. Denis met slanke zuilen, spitsbogen en vooral hoogte en 
veel licht. Daarna werden tijdens de competitie waarschijnlijk nog een reeks kiemen in financiering, logistiek, 
bouwtechnologie en arbeidsvoorziening ontdekt, waardoor in ongekende rivaliteit overal opeens gigantische 
kathedralen konden ontstaan. De beroepsverenigingen sloten zich af van de omgeving en vooral van elkaar. Dat heeft tot 
op de dag van vandaag ten minste één zeer betrouwbare beroepsvereniging, de Compagnonnage, opgeleverd. 
 
Een kiem van nieuwe orde is kwetsbaar, heeft zich nog onvoldoende kunnen bewijzen en is nog onvoldoende 
afgegrensd van de omgeving en nog niet diep ingeslepen “in het geheugen.” Bovendien zijn er concurrenten die 
het misschien beter doen. Er zijn ook nog vertegenwoordigers van oude regiems en aantrekkers die voortdurend 
op de loer liggen om de oude situatie te herstellen. Bovendien zijn de conventies, de overbodige regels en 
randvoorwaarden die horen bij de oude situatie vaak ongunstig voor de nieuwe. Het koesteren van de kiem heeft 
dan ook de voorkeur boven het snel en kritisch op de proef stellen. Soms volgen er reeksen kiemen op elkaar 
voordat de nieuwe orde compleet is (kritische zelfordening zie Bak, 1991) 
 
7.3.4.2 Conditie van voorspelbaarheid 
 
Met de emergentie en de kiem van nieuwe orde is een bassin van een nieuwe aantrekker (object) gevormd. Als zij zich 
handhaven brengen ze een nieuwe voorspelbaarheid met zich mee. De weg door het bassin naar de nieuwe (vreemde) 
aantrekker zal vaak als een voorspelbaar maakproces kunnen worden beschouwd. Er is sprake van een primaire golf als 
de nieuwe orde zich door de organisatie moet verspreiden.  
 
A: Het moment is niet precies te voorspellen waarop de eerste convectiecel tot stand komt in een platte bak. Aan de 
eerste convectiecel is direct te zien dat het om een efficiënter warmtetransport gaat. Daarna verspreidt de nieuwe orde 
zich al naar gelang het formaat van de bak in rollen of zeskantige cellen door de hele bak. Die spreiding is een 
voorspelbaar proces. De zogenaamde primaire golf. 
 
B: Net zoals de voorbereiding van de presentatie een voorspelbaar resultaat beoogde, zo kon de voorgenomen 
demonstratie ook nog mislukken. Pas halverwege werd het succes een feit. De functie van de presentatie was verschoven 
van “inzicht in zelfordening overdragen” naar “zelfordening tonen en toelichten”. Later bleek deze performance ook 
nog reproduceerbaar. 
  
C: Het object dat bij Hoogovens Verkoop tot stand moest komen was niet een nieuwe verkoopformule. Een dergelijke 
formulering was te ruim. Het ging om “een verkoopproces op basis van een via Internet geïnformatiseerde 
binnendienst”. De functie was niet “méér verkopen” want dat was onvoorspelbaar, maar wel: “enkele goed 
geïnformeerde “echte”verkopers gericht op pad sturen”. Met de interventie was een belangrijke randvoorwaarde 
gerealiseerd. Dat de realisatie nog kwetsbaar was toonde de controller aan, maar voor een organisatieadviseur met een 
projectmatige aanpak was het verder een eenvoudige routine klus. 
 
D: Wat hun maakbaarheid betreft spreken de vele nog resterende kathedralen voor zich. Het bouwproces is bij sommige 
bouwmeesters echter beter bekend dan bij anderen. Elke volgende kathedraal moest mooier en hoger worden, maar 
soms zaten er ook onoplosbare problemen in. Die in Beauvais stortte voortdurend in. Een eeuw later in Milaan bleken 
alle opgetrommelde geleerden bij elkaar niet meer in staat om te besluiten hoe de kathedraal daar voltooid moest 
worden. Er kwam slechts een romp tot stand. De Gotiek was op dat moment ook al lang voorbij. 
 
Binnen condities van voorspelbaarheid of maakbaarheid kan worden vastgesteld hoe de primaire golf zal 
verlopen en of een eventueel object realiseerbaar is. Beschikbaar moet zijn: voldoende draagvlak (bronmateriaal) 
om het object te realiseren. Bekend moeten zijn: De aard en de functie van het object. Een proces waarmee het 
object gemaakt kan worden. Een proces waarmee het object zijn functie(s) kan vervullen en er mogen van geen 
van de twee processen onoplosbare problemen bekend zijn. Dan is het resultaat in alle redelijkheid voorspelbaar. 
 
7.3.4.3 Secondaire golf 
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De secondaire golf omvat alle noodzakelijke ontwikkelingen die behoren tot het optimaliseren van de synergie in de 
veranderde organisatie. 
 
A: Als in een platte bak eerst convectierollen of -ringen ontstaan en daarna pas de zeskantige cellen, dan kan die laatste 
fase als secondaire golf beschouwd worden. Een duidelijker voorbeeld is zout of suiker op de bodem van de kookpot dat 
pas oplost nadat de convectie is begonnen. 
 
B: Zoals zo vaak met presentaties op congressen was er niet goed voorzien in de “follow–up.” Er kwamen geen relaties 
met andere sprekers of deelnemers tot stand en er waren geen adressen voor een vervolg via correspondentie. Na die 
dag ging het met zoveel moeite opgestookte vuur als een nachtkaars weer uit. 
 
C: Bij Hoogovens waren de kiem van de verandering, de primaire golf en de secondaire golf duidelijk van elkaar te 
onderscheiden. Eerst de drie turbulente workshops en de week waarin een aantal verkopers “om” ging. Het duurde 
ongeveer een half jaar voordat de verkoopgroepen eindelijk waren samengesteld en verhuisd en gingen werken volgens 
de door henzelf ontwikkelde werkwijze. Tot slot volgden er nog geruime tijd efficiencyverbeteringen en kleine 
aanpassingen aan omstandigheden. Dat laatste traject was de secondaire golf waarover mij niet meer bekend is dan dat 
het vervolgens niet slecht ging met Hoogovens. 
  
D: Bij de kathedralenbouw is het onderscheid van primaire en secondaire golf arbitrair. Zodra “heel West-Europa” wist 
wat voor immense kerken daar in Frankrijk werden gebouwd, was de primaire golf een feit. Daarna zijn er nog 
honderden jaren in heel West-Europa grote en kleine kerken gebouwd die op de Gotische kathedralen waren 
geïnspireerd. Recentelijk zelfs nog de kathedraal van Gaudi in Barcelona.  
 
Tijdens de realisatie of het functioneren van de nieuwe organisatie kunnen tal van ondergeschikte efficiency 
verbeteringen en aanpassingen aan veranderende omstandigheden mogelijk blijken. Het zijn ontwikkelingen en 
geen veranderingen omdat het concept van de nieuwe orde niet wordt aangetast en de afloop voorspelbaar is. 
 
 
7.4 DE TUSSENSTAND IN HET ONDERZOEK  
 
Hierboven is een zienswijze gepresenteerd die geen klassieke oplossing biedt voor de complexe dynamiek van het 
ontstaan en veranderen van organisaties. Aannemelijk is gemaakt dat zoiets ook niet kan. Er is wel een kader en een 
reductie van de dynamiek om die te kunnen herkennen en te interpreteren en er eventueel in te interveniëren. In 
hoofdstuk 2 tot en met 6 werd de oorspronkelijke betekenis van de complexiteitstheorieën uiteen gezet met bovendien 
hun relevantie voor de organisatiekunde. In dit hoofdstuk zijn ze toepasbaar gemaakt. Rest nog verslag te doen van 
toepassingen en het perspectief te schetsen voor ontwikkelingen van theorie en toepassing in de toekomst. Voor die 
volgende stappen wordt hier eerst een tussenstand opgemaakt.  
 
7.4.1 Reflectie op de gevolgde methode 
 
Eerst volgt hier een reflectie op de toegepaste methode (§ 1.2.4), want verschillende organisatiekundigen hebben mij er 
op gewezen dat de door mij gevolgde methode volgens de methodologie van de sociale wetenschappen een lastige en 
overbodige hoeveelheid werk met zich mee heeft gebracht. In het kort gezegd, kan volgens hen worden volstaan met het 
waarnemen van feiten en meningen over bepaalde goed gedefinieerde problemen in organisaties. Daarin worden dan 
verbanden ontdekt en zorgvuldig beschreven. Het doet er niet toe waar een dergelijk verband vandaan komt. Vervolgens 
wordt getoetst of het gevonden verband ook in andere situaties kan worden herkend. Er wordt vervolgens in het 
wetenschappelijke discours nagegaan hoe het gevonden verband is te positioneren te midden van al getoetste en 
geaccepteerde inzichten. Het verschil met mijn aanpak zit dus vooral in de herkomst van het veronderstelde verband.  
 
Ik wil nog eens benadrukken dat, als er in de representerende wetenschap een nieuw paradigma wordt ontdekt en 
ontwikkeld, interpreterende wetenschappers daar niet aan voorbij zouden mogen gaan zonder dat nieuwe inzicht eerst op 
zijn logische structuur te onderzoeken en zorgvuldig te interpreteren. Nagegaan kan worden of het nieuwe inzicht een 
nieuw kader met nieuwe begrippen en verbanden oplevert, waarvan bij de beschrijving en interpretatie van psychosociale 
problemen gebruik gemaakt kan of zelfs moet worden, omdat het een beter of rijker inzicht betekent. Een dergelijke 
verrijking van het instrumentarium mag bij deze aard van wetenschapsbeoefening volgens mij niet worden genegeerd, 
maar moet met gepaste zorgvuldigheid worden opgehaald en toegepast. Volgens mij dient voorkomen te worden, dat uit 
een dergelijke representerende theorie wat interessante woorden worden gelicht, die vervolgens als metafoor in een 
overigens oud betoog een eigen leven gaan leiden. Dat levert de in de organisatiekunde beruchte “oude wijn in nieuwe 
zakken”, of zoals ik laatst hoorde, “slechte wijn van oude zakken” op en dat is niet nodig. 
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7.4.2 Inzicht in de complexe dynamiek van het veranderen 
 
Bestuurders, managers en hun adviseurs en allen die dat willen worden en die dus met veranderen te maken krijgen, 
kunnen beter eerst enige distantie betrachten. Het is goed om niet direct op een gesignaleerd complex probleem af te 
gaan. In de omgeving daarvan zitten immers de spanningen en stromen waarin mensen en organisaties zich proberen te 
handhaven. Daarin zijn wellicht eerst alternatieve oplossingen te zien waarmee anderen zich minder of beter handhaven. 
Daar is veel waar te nemen over de achtergrond van elk complex probleem.  
 
De volgende vragen zijn: “waarom lost het probleem zich niet vanzelf op?” en “wat heb ik er mee te maken?” Daarachter 
schuilen het vertrekpunt en de intenties van waaruit men zich met het probleem zou gaan bemoeien. Het is belangrijk om 
zich dat vooraf te realiseren als men zich verder laat informeren, want zich er niet mee bemoeien heeft dan geen zin, 
sterker nog: het kan zelfs niet. Met verder informatie te verzamelen over een complex probleem van mensen of 
organisaties geeft men onwillekeurig positieve of negatieve feedback en daarmee raakt men onwillekeurig verwikkeld in 
zoekprocessen of problematische maakprocessen van anderen.  
 
Het ligt niet altijd voor de hand om er zo naar te kijken omdat men meestal direct op een verstarring stuit. Dan zijn de 
vragen natuurlijk: “wat is er gebeurd?” ; “hoe is het zover gekomen?” ; “zijn er voorbeelden waar het anders gaat?” 
Ontkenning en verdediging spelen bij verstarringen een hoofdrol. Langs de directe weg komt men vaak niet verder. Dus: 
“laat maar zien” dan tonen ze zichzelf, de onacceptabele werkwijzen met voorkeursfluctuaties, chaos, collectief coherent 
gedrag, maar ook repressief gedrag. Alle kenmerken uit de verstarringsdiagnose helpen beheerste processen van 
chaotische situaties en verstarringen te onderscheiden. Dat leidt tot het herkennen en onderscheiden van voorspelbare en 
geleidelijke ontwikkelingen in zogenaamde maakprocessen, van onvoorspelbaar opduikende emergentie en catastrofale 
(= discontinue) veranderingen die voortkomen uit zoekprocessen. 
 
Het heeft ook zin om op positieve en negatieve spanningen te letten en op positieve en negatieve feedback die daarmee 
samenhangen. Dan wordt duidelijk wie, waar, naar oplossingen zoekt en wie wat controleert en beheerst. Dat laatste is 
prima voor beheerste processen, maar kan ook een reeds achterhaalde opvatting of een werkwijze betreffen die ten 
onrechte verdedigd wordt. Een extra complicatie vormt de hiërarchie waarin op het ene niveau processen beheersbaar 
lijken en op het andere niveau chaos of verstarring heerst. Ervaring leert dat het bij dergelijke analyses noodzakelijk is 
feiten en gegevens duidelijk te onderscheiden van opvattingen en meningen. Door de lagen heen heeft men doorgaans 
verrassend slecht zicht op wat er drie of meer niveaus lager of hoger speelt en werkelijk gebeurt.  
 
Als een verstarring is gelokaliseerd, kan met het toetsen en bijstellen van een doorbreker de verdediging in kaart worden 
gebracht en de randvoorwaarden vastgesteld waarbinnen een oplossing mogelijk moet zijn. Meestal zal ook 
daadwerkelijk een doorbraak moeten worden geforceerd, waarna de chaos met alle bijverschijnselen soms pas na jaren 
weer terugkeert. Niet iedereen kan het snappen, wat er dan gebeurt. Een meerderheid is vaak nog “tegen” als de 
verandering al niet meer terug te draaien is. Veelbelovende veranderingen worden dan ook nog wel eens in de kiem 
gesmoord, als ze niet gekoesterd worden. De volgende hoofdstukken zijn vooral bedoeld om de lezer met dergelijke, nog 
paradoxaal lijkende consequenties van het nieuwe inzicht in complexe dynamiek vertrouwd te maken. Hij of zij kan dan 
beter waarnemen en zich er beter in opstellen. Hoopgevend is, dat het nieuwe inzicht niet eerst door iedereen in een 
organisatie hoeft te worden geaccepteerd voordat het bruikbaar is. Het helpt al om de eigen positie en het eigen gedrag in 
complexe situaties beter te bepalen.  
 
Het nieuwe inzicht hoeft natuurlijk niet direct zo praktisch te worden ingezet. Het leent zich ook voor een meer 
beschouwende benadering van alles wat over het ontstaan en veranderen van gedrag van mensen en organisaties al 
bekend wordt verondersteld. Lastig is om dan de fractale causaliteit te accepteren die een inherente onzekerheid met zich 
brengt. In het begin heb ik lang geworsteld met de vraag: “wat beheers ik als ik het inzicht in complexe dynamiek 
beheers?” Aanvankelijk bleek beheersing niet essentieel en kon het op cruciale momenten van verandering maar beter 
worden losgelaten. Dat leidde tot de conclusie dat het enige, wat ik juist op dat soort cruciale momenten beheers, mijn 
eigen gedrag is. In het volgende hoofdstuk zal blijken dat ook dat vaak geen soulaas biedt. 
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HOOFDSTUK 8 DE PROBLEEMOPLOSSERS VAN DE MENS 
 
Tot de eerste toepassingen van het inzicht in complexe dynamiek behoren confrontaties met bestaande theorieën 
betreffende dynamiek in psychosociale systemen. Hier wordt slechts een demonstratie gegeven aan de hand van 
betrekkelijk willekeurige bestaande theorieën over “het beheersen” van organisaties en “het leren” van de mens. Beide 
demonstraties leiden wel tot verbeterde inzichten, die doen vermoeden dat het de moeite waard is om in 
vervolgonderzoek meer theorie aan een dergelijke confrontatie te onderwerpen.  
 
8.1 CONFRONTATIES VAN HET CAS MET BESTAANDE INTERPRETATIES  
 
Nu gebleken is in hoofdstuk 7 dat het CAS een adequate weergave mogelijk maakt van complexe dynamiek in 
psychosociale systemen, komt de derde onderzoeksvraag aan de orde. “Wat kunnen de specifieke waarnemingen en 
activiteiten van veranderkundigen zijn bij het toepassen van inzichten uit de complexiteitstheorieën bij 
veranderingen in organisaties?” Het antwoord op deze vraag valt in twee delen uiteen. Het eerste deel betreft het 
toepassen van het nieuwe inzicht bij het waarnemen van psychosociale dynamiek. Het tweede deel richt zich op het 
toepassen van het inzicht bij het waarnemen en handelen van de veranderkundige in de praktijk. Het eerste deel komt in 
dit hoofdstuk aan de orde, het tweede deel van het antwoord wordt behandeld in de volgende hoofdstukken 9 en 10.  
 
Een van de veelbelovende toepassingen van dit nieuwe inzicht is om de dingen anders te leren zien. Het veld waar deze 
veronderstelling betrekking op heeft betreft in principe alle psychosociale dynamiek waarvoor nog geen interpretatie 
bestaat, met de vooronderstelling van complexe dynamiek. Dat veld is veel te groot om hier aan een onderzoek te 
onderwerpen. Ik wil hier slechts twee voorbeelden geven van dergelijke confrontaties met “het sturen en beheersen” en 
met “het leren” om aan te tonen, dat dergelijke confrontaties de moeite waard zijn. Ik zal voor deze twee voorbeelden 
niet beginnen met alle betreffende zienswijzen te inventariseren. Het gaat er slechts om de mogelijkheid en zinvolheid 
van dergelijke confrontaties te demonstreren. Ik beperk me bij het sturen en beheersen tot een in organisaties 
gebruikelijke zienswijze die ik na 40 jaar adviespraktijk meen te kunnen vaststellen en in hoofdstuk 1 al heb aangeduid. 
Ten aanzien van “het leren” beperk ik me tot een confrontatie met de leersystemen van G. Razran, omdat het CAS daarin 
gemakkelijk is te herkennen. (Razran, 1971; Vroon, 1998 en 1992) 
 
8.1.1 Beheersen en sturen in organisaties voorgesteld als CAS 
 
In organisaties wordt doorgaans doelgericht gewerkt. Daartoe worden processen beheerst en daarbij wordt gecontroleerd 
en gestuurd. In hoofdstuk 1 is al gezegd dat het sturen en beheersen niet de essentie kan zijn van wat er in organisaties 
gebeurt. In hoofdstuk 6 heb ik laten zien dat de organisatie als een CAS kan worden beschouwd. Daarin worden 
maakprocessen onderscheiden van zoekprocessen en als een reductie van deze laatste beschouwd. Maakprocessen 
kunnen alleen plaats vinden onder condities van voorspelbaarheid (of anders gezegd: condities van maakbaarheid). 
Onder die conditie worden ook de suggesties van doelgerichtheid van het handelen en beheersbaarheid van de 
organisatie gewekt, zolang daarbij maar het bassin van één aantrekker kan worden gevolgd. Maar er is nu op grond van 
het CAS een meer algemene en bredere zienswijze mogelijk. 

 
Sturen en beheersen lijkt iets kunstmatigs, iets onnatuurlijks en typisch menselijks, voortgekomen uit de 
technologie, maar dieren doen het ook. Zo hadden we thuis ooit een tekkel, Guus. Wij leerden hem en hij leerde 
ons om in een structurele koppeling (§ 5.2) met elkaar te leven. Zo had hij ons al jong geleerd, juist toen hij 
zindelijk begon te worden, om de tuindeur te openen als hij er met zijn rechtervoorpoot aan krabde. Zodra Guus 
vanuit de tuin weer naar binnen wilde, ging hij voor de deur staan en blafte één keer hard. Dan lieten we hem 
er weer in. Toen hij op hoge leeftijd slecht begon te zien, last kreeg van zijn nieren en veel meer begon te 
drinken en vaak van deze route gebruik maakte, ging het ook wel eens mis. Hij liep dan naar de deur, maar 
kwam niet goed uit en maaide met zijn korte rechtervoorpoot in de lucht. Hij begreep kennelijk dat als wij geen 
geluid hoorden, we de deur ook niet voor hem opendeden. En dat deden we dan ook consequent niet, om te zien 
hoe hij dat oploste. Soms piepte hij even ten teken van teleurstelling of hoge nood, maar meestal draaide hij 
zich meteen om en liep ongeveer een meter terug om opnieuw de deur te naderen.  
De tweede keer kwam hij altijd goed uit, werd er luid gekrabd en lieten wij hem uit. Een enkele keer als we druk 
bezig waren en niet, zoals door hem verwacht, binnen redelijke tijd reageerden, had hij nog een andere 
mogelijkheid om ons te activeren. Er werd dan één keer hard geblaft, zoals hij van buiten naar binnen gewend 
was te doen. In huis werd er alleen geblaft als het echt hoogst noodzakelijk was om ons te waarschuwen. Hij 
wist donders goed dat we het geblaf in huis niet op prijs stelden. Een plas op de vloer werd zowel door ons als 
door hem zelf nog minder op prijs gesteld. Hij wist precies hoever hij onder omstandigheden kon gaan. En wij 
zijn ervan overtuigd, dat niet wij hem, maar eerder hij ons deze beheersing van deze situaties geleerd heeft.  
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Leert, stuurt en beheerst de hond ons of doen wij dat met hem? Of vormen we samen, vanuit totaal 
verschillende belangen (regels) één aantrekker, die we beiden in stand houden en is het een misvatting dat de 
een de ander beheerst? 

 
Er zijn hier dus twee beschouwingswijzen mogelijk die hier vergeleken kunnen worden: het sturen en beheersen van het 
gedrag van de ander of het middels een structurele koppeling (hoofdstuk 5) ontstaan en functioneren van een aantrekker. 
Nagegaan kan worden welke van deze reducties onder omstandigheden het best voldoet. 
 

In een autoritaire hiërarchie hoor ik die directeur of zijn adviseur al zeggen “waar heeft deze auteur het hier 
over? We zijn voortdurend bezig om via onze strategie te voorspellen hoe het met onze organisatie verder moet. 
Natuurlijk zijn we daarop steeds aan het aanpassen aan veranderende omstandigheden. We introduceren 
nieuwe technologieën en komen met andere producten. We kopen andere bedrijven; we verkopen componenten; 
we nemen nieuwe mensen aan en anderen worden ontslagen; niet alleen medewerkers, maar ook directeuren 
gaan de laan uit; en dan zouden we niet sturen en die veranderingen niet beheersen? Natuurlijk komen onze 
voorspellingen niet altijd uit, maar dan proberen we het op een andere wijze opnieuw.”  
 
Die directeur en zijn adviseur realiseren zich niet dat het allemaal “meer van hetzelfde is.” Waar het om gaat is 
dat er één aantrekker in stand wordt gehouden, die niet ter discussie staat bij die directeur. In het bassin van 
die aantrekker is dat allemaal best mogelijk wat hij zegt, maar voor hem zijn dat geen veranderingen, maar 
ontwikkelingen. Dat ligt voor zijn medewerkers wel even anders. De (sub-) aantrekkers die zij in stand proberen 
te houden, veranderen wèl regelmatig en dus ook hun eigen posities, met alle dynamiek van 
onvoorspelbaarheid, discontinuïteit, verstarring en zelfordening tot gevolg. De directeur wordt zich alleen iets 
gewaar van deze onzekere dynamiek in tijden van crisis en revolutie of als er zich voortdurend onoplosbare 
problemen manifesteren. Die zouden wel eens van levensbelang kunnen zijn voor zijn organisatie. Vaak 
manifesteren dergelijke problemen zich als regelmatig terugkerende, onbegrijpelijke missers op de werkvloer. 
Die missers verklaren ook een wat gefrustreerde houding van de bazen en afdelingschefs. Zo’n directeur maakt 
zich juist daar soms ongerust over, omdat juist die missers en die houding aantonen dat de beheersing (zijn 
management) op die punten steeds weer faalt. 
 

Ook doelgericht gedrag blijkt beschouwd te kunnen worden als het soms ten onrechte vertrouwen op de werking van een 
aantrekker. Ook dat gaat alleen op onder de conditie van voorspelbaarheid, die tot een onverwachte teleurstelling kan 
leiden als die zich niet voordoet. 
 

Een fietser zal denken dat hij toch de keuzevrijheid heeft om deze keer niet van A naar B maar wèl bijvoorbeeld 
van A naar C of naar D te fietsen. En hij kan zich onderweg toch nog bedenken? Waarom zou hij twijfelen aan 
de beheersbaarheid van zijn mogelijkheden? Ook hier betreft het een reductie die alleen opgaat onder condities 
van voorspelbaarheid en dus het volgen van één aantrekker. Het kan de moeite waard zijn om terug te zoeken 
van welke aard die aantrekker is, waarop men blijkbaar vertrouwt. Dan blijkt bijvoorbeeld hoe het gesteld is 
met die instantie die de fietspaden tussen A, B, C en D aanlegt en onderhoudt. Dan kan bijvoorbeeld ook blijken 
dat er (tijdelijk) geen pad is van A naar D, waardoor de fietser toch gedwongen wordt om over B te rijden. 
“Wat een onzin! Zoiets weet je toch?”Dat duidt op de vanzelfsprekendheid waarmee voorspelbaarheid 
verondersteld wordt. 

 
De reductie die wordt toegepast als processen worden beheerst, is het buiten beschouwing laten van het zoeken en 
vinden van het bassin van een aantrekker. Wat er na die reductie overblijft, is het gedrag binnen een bestaand bassin dat 
op herstellen van beheersing kan lijken. Daarop volgt een bestaande aantrekker die het doel of de weg daar naartoe kan 
zijn, mits iedereen die bij een dergelijke zienswijze betrokken is, dat ook zo ziet.  
 
Een consequentie is dat men in organisaties kan beweren anderen te overheersen of overheerst te worden, maar er is 
altijd sprake van een gezamenlijk in stand houden van een aantrekker. Elke medewerker is in principe vrij om daar direct 
aan te ontsnappen. Er is dus altijd sprake van medeverantwoordelijkheid, ook bij medewerkers, voor wat er in een 
organisatie gebeurt. Er kan worden vastgesteld onder welke conditie de beheersing een kans maakt te falen. Er zijn 
verschillende omstandigheden waaronder een bestuur wel of niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het 
gedrag van medewerkers in hun organisatie. Daarom herhaal ik nog eens (§ 6.1.6) dat ik door dit hele boek heen het 
woord “autoritair” gebruik zonder me iets aan te trekken van de negatieve connotatie. Juist die acht ik nadrukkelijk 
onjuist en ik wil hem graag doorbreken om helder te krijgen hoe verantwoordelijkheden in complexe dynamiek liggen.  
 
De consequentie voor een autoritaire directeur is, dat hij wel kan denken dat hij met zijn scenario’s en strategie de 
toekomst voor zijn organisatie voorspelbaar maakt. Hij zou zich echter net als de meteorologen beter kunnen 
bezighouden met het vaststellen van de afstand tot zijn voorspellingshorizon. Hij zou dan bijvoorbeeld belangstelling 
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kunnen krijgen voor een anticyclische benadering. Het feit dat bijvoorbeeld conjunctuurgolven ook de afgelopen 
vijfentwintig jaar nog steeds met enige regelmaat en diepgang terugkomen, wijst op een “varkenscyclus. ” Dat men op 
dat punt hardleers lijkt is niet helemaal juist. Het gaat ook hier, denk ik, om onbewust collectief coherent gedrag. 
Vermoedelijk is er nog een lange weg te gaan voor het managen van de beheersing wordt uitgebreid met serieus zoeken 
naar oplossingen in dialoog met de omgeving.  
 

TECHNISCH 
SYSTEEMONTWERP 

C = SOCIAAL SYSTEEMONTWERP 
Materiële component Immateriële component 

A Objectontwerp 
(product) 

Ca Blauwdruk 
voor A & B 

Ongrijpbare, onkenbare en 
niet maakbare ideeën, 
meningen, opvattingen en 
gevoelens van betrokkenen 
over A, B, Ca, Cb en Cc. 

B Realisatieontwerp 
(productie) 

Cb Veranderplan 

C Ontwerpproces 
voor A & B 

Cc Aanpak voor 
veranderingen 

   Wisselwerking en verwevenheid ! 
 
Net als bij het beheersen van organisaties berust ook het ontwerpen van organisaties op de reductie van een voorspelling. 
Bij het organisatieontwerp worstelt men onder andere met de vraag: hoe zullen de medewerkers er zich werkelijk in 
gedragen? Van Aken (figuur 8.1) heeft die onzekerheid ooit aangeduid als “de immateriële component”, maar dat blijkt 
nu eerder een permanent wankel fundament te zijn. In zijn algemeenheid zou kunnen worden vastgesteld dat organisaties 
zich niet laten ontwerpen. Ze ontstaan via zelfordening en tonen emergentie. Alleen de randvoorwaarden waarbinnen de 
organisatiedynamiek zich manifesteert zijn min of meer te voorzien en wellicht te wijzigen.  
 
Hoe deze algemeen geldende conclusies ten aanzien van sturen, beheersen en ontwerpen van organisaties verder kunnen 
worden uitgewerkt, is een boeiende vraag. In de volgende hoofdstukken komt die steeds terug. In het algemeen kan ik 
daarop zeggen dat men minder vaak een plan zal volgen en vaker dient te zoeken naar synergie. Geen doelen najagen en 
fluctuaties dempen, maar beter opletten op complexe dynamiek. Een voorspellingshorizon in de gaten houden en een 
oriëntatie volgen, die door randvoorwaarden wordt bepaald. Soms juist randvoorwaarden doorbreken om verder te 
komen. Zo verlegt men zijn aandacht van het maken naar het zoeken.  
 
8.1.2  De probleemoplossers van de mens  
 
Voor een confrontatie met het inzicht in de complexe dynamiek van het CAS gaat mijn voorkeur uit naar theorieën met 
enige modelmatige overeenkomst. Bij voorkeur die theorieën, die betrekking hebben op ontwikkeling of verandering en 
waarbij enige gelaagdheid in de betreffende organisatie wordt verondersteld. Aan die kenmerken voldoet een weergave 
van “de leersystemen van de mens”, zoals Razran (1971) en Piet Vroon (Vroon, 1989 en 1992) hebben beschreven. 
Vroon had het idee van Razran. Deze laatste ordende de leersystemen naar de fase in de evolutie waarin ze waren 
ontstaan. Vroon had vervolgens de merkwaardige gedachte opgevat dat de evolutie te snel en te slordig was verlopen, 
omdat er tegenstrijdige ontwikkelingen en onbetrouwbare resultaten uit die leersystemen voortkwamen. Hij kon niet 
weten dat “die stapel borden”, zoals hij de leersystemen van Razran typeerde, het gedrag niet “bestuurt.” Hij 
veronderstelde een eenduidige werkwijze volgens de regels van een autoritaire hiërarchie. Van een CAS met min of meer 
onafhankelijke niveaus in een sympathieke hiërarchie was destijds nog geen sprake. Razran had vastgesteld dat het om 
elf niveaus ging, die allen voorkomen in de mens. Vroon maakte me er op attent, dat Razran aan het einde van de 
evolutie in de huidige tijd uitkwam op het symboliseren van gevoelens in het denken. Datzelfde stadium werd door 
Piaget beschreven in de ontwikkeling van een kind. Daarin was een en ander beter herkenbaar. De confrontatie met het 
CAS maakte duidelijk dat het belang van deze leersystemen veel breder was dan ik aanvankelijk veronderstelde. Ik noem 
ze ook liever geen leersystemen, maar probleemoplossers. Hier volgt mijn interpretatie met het CAS. 
 
8.1.2.1 Habitueren en sensibiliseren, vormen van primitief leren: 

 
Wellicht 1½ miljard jaar geleden (Dawkins, 2004) ontstonden er eencellige diertjes als bijvoorbeeld amoeben, 
die zich met schijnvoetjes voortbewegen om voedsel te vergaren. Als een dergelijk diertje bedreigd wordt door 
een slecht milieu of een aanraking, trekt het zich samen tot een klein hard bolletje. Dat kan dan gemakkelijk 
door water of wind verplaatst worden, tot het weer een prettige, rustige voedselrijke omgeving vindt. Die 
eigenschappen heeft het in de evolutie ontdekt. Zijn soortgenoten die dat niet kunnen zijn al lang uitgestorven. 
Het werkt echter allemaal niet zo zeker en betrouwbaar als hier geschetst. Het zijn allemaal maar 
kansverschijnselen. Soms doet het dier het niet of het is te laat. Dan merken sommigen van hen op een gegeven 
moment, dat het samentrekken ook niet onder alle bedreigende omstandigheden nodig is. Soms kan het dier 
afwachten en aan de omstandigheid wennen. De dieren die dat onderscheid kunnen maken, hebben er opeens 
een extra gedragsmogelijkheid bij die niet uit een mutatie van hun gestel voortkomt, maar uit een 
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omstandigheid die ze in de omgeving herkennen. Ze ontdekken dat er ook bedreigingen zijn die geen gevaar 
inhouden. Daar went het dier dan aan. Het dier leert zich aanpassen door een natuurlijke vluchtreactie te 
onderdrukken. 

 
Later geëvolueerde dieren en mensen zitten vol met dergelijke aanpassingsmechanismen.  

 
Bij teveel licht, warmte of kou, lawaai of stank is de eerste neiging om naar een veiliger plek te vluchten. Dat 
hoeft echter niet, want na tien minuten zijn de pupillen vernauwd en worden die temperatuur, dat geluid of die 
stank nauwelijks meer waargenomen of gevoeld. Die oorspronkelijke vluchtreflex is door een gewenning 
onderdrukt. Dieren of mensen kunnen aan sommige omstandigheden gewend raken. Dat heet habitueren. Het 
voordeel is duidelijk, er zijn opeens meer omstandigheden waaronder dieren en mensen zich kunnen handhaven 
en de soort hoeft daartoe niet te wachten op een erfelijke mutatie. Ze kunnen, als dat nodig is, het afwenden van 
bepaalde bedreigingen leren. Als ze het niet goed leren hebben ze natuurlijk wel een probleem en zijn ze zo 
uitgestorven. Degenen die overblijven kunnen het, als de omstandigheden zich voordoen, allemaal wel. Zij 
kunnen door iets te leren zich handhaven in een minder welgevallige omgeving. 
 

Dat “habitueren” is waarschijnlijk de meest primitieve vorm van het leren aanpassen aan veranderende omstandigheden, 
door een natuurlijke reactie te onderdrukken. (Razran, 1971) 
 

 
Enkele honderden miljoenen jaren later zijn er dieren zoals platwormen en lamprijen (zuigvissen), die “sensibiliseren.” 
(Razran, 1971) Dat wil zeggen dat zij sommige van hun natuurlijke gedragingen onder herhaalde stimulering juist 
versterken. Ook dat komt voor bij de mens. 
 

Zo kan de zuigreflex van een pasgeboren baby met wat zoetigheid op zijn lippen gestimuleerd worden en zijn 
grijpreflex wordt versterkt door hem een vinger voor te houden om te oefenen.  

 
Met het CAS valt te duiden wat er gebeurt. De (on-)welgevallige feedback uit de omgeving doet het dier of de mens een 
adequaat traject door zijn lichaam activeren. De mogelijkheid daarvan is ooit via mutaties in de loop van de evolutie 
ontdekt. Alle andere dieren zonder dat traject zijn waarschijnlijk al lang uitgestorven. De geheugenfunctie in het CAS 
zorgt ervoor, dat bij habitueren de samentrekking aanhoudt zolang de feedback duurt en ophoudt zodra de omgeving 
weer aangenaam is en nuttige input en prettige feedback levert aan het CAS. De dieren en mensen die sensibiliseren doen 
op aangename (positieve) feedback wat anders. Zij “verbreden” (parallelliseren) het traject door inwendig meer van 
dezelfde actoren (bijvoorbeeld: zenuwen, spiercellen en organen) er bij te betrekken. In beide gevallen werkt het 
geheugen van het CAS alleen tijdens de feedback “in het hier en nu”. Deze oorspronkelijke en fundamentele 
mechanismen zijn tijdens de evolutie waarschijnlijk van essentieel belang gebleken. Ze zijn in alle dieren, inclusief de 
mens, nog steeds aanwezig. Ergens onder in de sympathieke hiërarchie van het CAS vervullen ze daar onbewust tal van 
specifieke taken voor het behoeden tegen bedreigingen en het uitbuiten van goede omstandigheden.  
 
8.1.2.2 Conditioneren: 
 
Ongeveer zevenhonderd miljoen jaar geleden werden kwallen en zeeanemonen en andere dieren zo groot, dat ze 
zenuwdraden door hun lijf kregen om de communicatie voor hun CAS te verzorgen. (Dawkins, 2004) Toen het enorme 
aantal verbindingen van het zenuwstelsel het CAS op een totaal andere schaal bracht, kon voortdurend rondzingende 
feedback ook voor een soort van kortsluiting zorgen. (§ 6.2.3) Dat wil zeggen, dat een succesvol gedragsprogramma 
zichzelf dan voortaan in stand kan houden, ook als de bijbehorende omstandigheden zich niet voordoen. Een dergelijk 
geconditioneerd programma ligt dan kant-en-klaar opgeslagen “voor het geval dat er zich wèl iets voordoet”. 
 
Aanvankelijk gaat het weer om het stoppen of verminderen van natuurlijk gedrag.  
 

Bij schel licht, lawaai of stank houdt men automatisch zijn hand boven de ogen, knijpt zijn neus dicht of steekt 
zijn vingers in zijn oren. Als men het zonder er bij na te denken doet, zijn dat ooit aangeleerde conditioneringen 
die de oorspronkelijk aangeleerde gewenningen nog eens extra ondersteunen. Want men overbrugt daarmee die 
tien minuten wachten op de aangeleerde gewenning aan die vervelende omstandigheid en loopt er ondertussen 
dus niet voor weg. 
 
Als een hongerig dier bijvoorbeeld aan het voedsel van andere dieren in zijn omgeving komt, krijgt het een 
harde afstraffing. Vooral als die andere dieren sterker zijn, kan dit dier zich daar niet aan aanpassen zoals 
hierboven beschreven en de herhaalde straf werkt bovendien cumulatief. Na een paar keer proberen blijft hij er 
wel vanaf en is hij geconditioneerd op “het afblijven van het eten dat bij andere dieren hoort, die sterker zijn”.  
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Bedreiging of straf is de krachtigste leerimpuls die lang doorwerkt en pas langzaam wordt vergeten, ook bij de mens.  

 
Een voorbeeld uit productiebedrijven: ervaren operators reageren direct, automatisch en nog onbewust op 
storingen in machines die mogelijk ongelukken kunnen veroorzaken. Zij hebben al in de gaten dat er iets mis is, 
nog voordat er iets ernstigs is gebeurd. Het is vermoedelijk een geluid of een trilling of een geur of het licht dat 
hen onbewust waarschuwt. Daarom is het zaak de fabriek zo te ontwerpen dat de operators vroegtijdig en 
zoveel mogelijk signalen kunnen opvangen. De operators dienen zo te worden opgeleid, dat ze niet bang zijn 
voor die onbewuste bedreigingen. Als ze goed getraind zijn met adequate reacties op alle mogelijke 
omstandigheden zullen ze “iets zien of horen aankomen”, om daarop snel hun koppeling met het 
productieproces te kunnen herstellen.  
 
Destijds deed zich bij Marbon, een onderdeel van Borg – Warner, in Amsterdam,een groot ongeluk voor 
waarbij mensen omkwamen. (internet, 1971) Jaren later bleek bij medewerkers die dat meegemaakt hadden nog 
een vage angst aanwezig, die hun gedrag remde zodra een gesprek bijvoorbeeld over veiligheid ging. Een zelfde 
remmende angst kon ik tijdens het uitvoeren van advieswerk in Middelburg, decennia na de watersnoodramp, in 
Zeeland nog waarnemen bij mensen die de ramp hadden meegemaakt. 

 
Elke bedreiging die niet is afgewend of waarop geen herstel van de koppeling met de omgeving is gevolgd, laat 
waarschijnlijk een mentaal litteken achter. Als een dergelijke bedreiging zich blijft herhalen en nooit “overwonnen” 
wordt, ontstaat op den duur wellicht de onbepaalde angst van depressiviteit. Het werkt echter niet altijd zo. Een te 
geringe bestraffing kan averechts effect hebben, want daar kunnen een dier en een mens zich wel even bij aanpassen. 
Aan een te lichte straf wennen ze. In de logica van het CAS kan begrepen worden dat er een drempel, of beter een 
catastrofe, moet zijn tussen tijdelijk aanpassen en conditioneren. Een drempel die eerst overschreden moet worden 
voordat er een conditionering van ander gedrag kan plaatsvinden. 
 
Straf stopt wel het gedrag dat gaande is, maar geeft geen aanwijzing voor iets beters. Het ligt op basis van het 
sensibiliseren voor de hand, dat er later in de evolutie ook de mogelijkheid tot conditioneren van reacties op aangename 
toestanden zoals beloning werd ontdekt. Het effect daarvan is een streven om dergelijke toestanden te continueren en te 
bevorderen.  
 
Vóór die tijd zijn er in de evolutie echter tal van conditioneringen mogelijk geworden. Het gaat daarbij om min of meer 
neutrale vaardigheden, die onder tal van omstandigheden adequate reacties opleveren. Dat zijn de zogenaamde Pavlov 
reactie of reflexen. Het overgrote deel van het gedrag van mensen is op deze reflexen, en combinaties daarvan, 
gebaseerd. Men herkent ze aan alles wat men na enige tijd oefenen “bijna gedachteloos en automatisch” doet. Daaronder 
vallen niet alleen opstaan en lopen, fietsen en zwemmen, maar bijvoorbeeld ook het gebruik van gereedschappen, het 
autorijden, het bedrijven van sport, het bespelen van muziekinstrumenten, enz. enz.  
 
Deze “operante” conditioneringen van het reageren op bestraffen, associëren en belonen, functioneren ergens in de 
sympathieke hiërarchie van een CAS, dat in de loop van de evolutie meerdere niveaus heeft gekregen. Piet Vroon (1989) 
beweerde dat een krokodil, zich wel laat conditioneren met straf, maar niet met beloning. Dat “hogere” mechanisme 
ontbrak bij de krokodil omdat het er in zijn tijd in de evolutie nog niet was. Of dat helemaal klopt weet ik niet, maar het 
principe is wel duidelijk aanwezig.  
 

Iemand die slecht ziet vanwege een defect bij het accommoderen (natuurlijk gedrag) en daarom bang is in het 
verkeer (niet kunnen afwenden van bedreigingen) zal nooit goed leren autorijden. (Hoofdzakelijk reflexen) 
Eerst dient zo iemand te oefenen op het dragen van een bril of contactlenzen. (Andere compenserende 
vaardigheden.) Zo kunnen hiaten in de sympathieke hiërarchie van het CAS worden gedicht. 

 
Wie bang is omdat hij of zij bepaalde bedreigingen niet kan afwenden, kan overigens danig in de problemen komen 
omdat daardoor hogere conditioneringen ook niet naar behoren kunnen gaan werken. Er is veel literatuur over mensen, 
die in hun prilste jeugd onder abnormale omstandigheden, geheel niet, slecht of ongebruikelijk zijn opgevoed en later 
daardoor in de problemen zijn gekomen. (Bijvoorbeeld: over zogenaamde wolfskinderen en recent nog: Kuegler, 2005.)  
 
8.1.2.3 Probleemoplossers 
 
Een volgende stap in de evolutie wordt het bewerkstelligen van belonende omstandigheden 
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Bij huisdieren ziet dat er uit als bedelen om een beloning. Werknemers in een fabriek ruimen automatisch alle 
gereedschap en materialen na een klus op om de volgende keer weer snel aan het werk te kunnen gaan en 
ondertussen prettig te werken en niet lang te hoeven zoeken.  

 
Later in de evolutie kunnen ook allerlei combinaties van gedragsprogramma’s worden geconditioneerd.  
 

Een hond blijft niet staan kijken naar een bot, maar gaat kwijlend zitten, wachtend tot de baas die hem dit 
geleerd heeft een teken geeft, dat hij het mag pakken.  
 
Mensen kunnen naast het gewone werk niet alleen alles opruimen, maar ook vanzelfsprekend even zorgvuldig 
de administratie bijwerken, een punt aan een potlood slijpen en een defect onderdeel herstellen.  

 
Nog slechts enkel honderden miljoenen jaren geleden ontdekken bijvoorbeeld vogels en zoogdieren, hoe ze in de 
gecompliceerde samenloop van omstandigheden configuraties kunnen herkennen, waarin bepaalde ingewikkelde reeksen 
activiteiten wenselijk zijn. Bijvoorbeeld: het verzorgen van de vacht en het maken van nesten en holen.  
 

Eerst neemt de hond nog een paar happen van het lekkere eten. Dan verjaagt hij dat vervelende dier dat op de 
loer ligt, om daarna weer rustig verder te gaan met eten.  
 
Iemand kan, zonder daarbij na te denken, de rommel laten liggen en de administratie even uitstellen om een 
haastklus af te werken, om daarna als vanzelfsprekend alles weer op orde te brengen. 

 
Die ontwikkeling in de evolutie kan worden geduid met de logica van het CAS. Daarbij valt op dat elke uitbreiding van 
de leersystemen een nieuwe structurele koppeling oplevert met een steeds ruimer gedefinieerde omgeving. Daarin 
kunnen dieren en de mens zich met steeds gecompliceerdere gedragsprogramma’s, met de mogelijkheden die een steeds 
ruimere omgeving biedt, handhaven.  
 
De simpelste aanpassingen lukken alleen in “het hier en nu”. Bij conditionering kunnen hele gedragsprogramma’s 
worden opgeslagen voor later. Daarbij zijn er drie mogelijkheden: op de eerste plaats kan de conditionering een adequate 
koppeling met de omgeving verzorgen. Ten tweede, als ze dat niet doet, moet er een nieuwe of verbeterde conditionering 
worden gezocht en gevonden. En ten derde, als er geen oplossing wordt gevonden, wordt het bestaan in zekere zin 
bedreigd. Dan zit er niets anders op dan te vluchten. Men raakt fysiek of mentaal beschadigd of moet eventueel een 
schijnoplossing kiezen. Herhaalt deze derde mogelijkheid van de mislukking zich vaker, dan beperkt het dier of de mens 
daarmee zelf zijn gedrag èn bestaansmogelijkheid en raakt geïsoleerd. De tweede gedragsmogelijkheid, die van het leren, 
is de belangrijkste. Het gaat er niet om over een groot areaal van gedragsprogramma’s te beschikken, die komen vanzelf 
wel. Belangrijker is het vermogen om onder veranderende omstandigheden snel iets te leren, dus een oude koppeling te 
herstellen of een nieuwe te vinden. Vooral daarom noem ik het CAS, dat over deze eigenschap van conditionering 
beschikt, een probleemoplosser. Het lost bestaansvraagstukken op. 
 
De laatste honderd miljoen jaar ontwikkelen zoogdieren een heel andere categorie probleemoplossers, die beginnen met 
het uiten en waarnemen van emoties bij henzelf en bij andere dieren. Er kan daarmee worden gecommuniceerd via 
geluiden en lichaamstaal.  
 

Het is evident dat vele zoogdieren zoals huisdieren met het tonen van emoties communiceren om hun problemen 
op te lossen. Dat is bijvoorbeeld te herkennen aan het spitsen van de oren, het kwispelen met de staart, het 
spinnen, grauwen of janken, zodat andere dieren en mensen kunnen zien wat hen bezielt.  

 
Pas de laatste twintig miljoen jaar kunnen alleen de primaten (en wellicht dolfijnen) daarbij ook enig gevoelsmatig 
onderscheid maken tussen de situaties en de dingen om het heen. (Razran, 1971) Alleen mensen kunnen allerlei 
configuraties symboliseren en onder woorden brengen. Dat gebeurt in een taal waarmee eerst allerlei omstandigheden en 
gedrag met elkaar in verband wordt gebracht. Later leert men een en ander ook logisch te beredeneren. Niet onbelangrijk 
is daarbij nog, dat zich midden in de hersenen dan allerlei organen ontwikkeld hebben waarmee in die veelheid van 
probleemoplossers de juiste keuzes tussen verschillende programma’s kunnen worden gemaakt.  
 
 

 
De ontwikkeling van deze latere probleemoplossers is goed te volgen tijdens de opvoeding van elk kind. (Piaget) Zoals 
het embryo waarschijnlijk dezelfde catastrofes als van de evolutie doormaakt, zo weerspiegelt de sociale evolutie zich in 
de opvoeding van het kind.  
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Duizenden jaren geleden trokken verzamelaars en jagers in kleine groepen over jachtterreinen en brachten 
anderen met hun families landbouwgrond in cultuur. Zij losten, net als nu nog bestaande primitieve volkeren 
doen, hun problemen op met intuïtie, emotie en op het gevoel. Later trekken vele van hen naar steden, waar zij 
zich in grote aantallen specialiseren. Zij stichten instituties en instellingen om met onpersoonlijke producten, 
diensten, wetten en regels hun gemeenschap op orde te houden. Diezelfde twee fasen in socialisatie tonen zich 
in de opvoeding van elk kind. 

 
Natuurlijk is de hiërarchie van probleemoplossers met een aantal aangeboren eigenschappen genetisch bepaald, maar 
tijdens de opvoeding moet dat hele systeem nog wel met aan te leren gedrag worden ingevuld. Met al het kattenkwaad in 
de jeugd wordt geleerd om nergens bang voor te zijn, maar er komen daarnaast gelukkig ook allerlei vaardigheden tot 
stand. Als de feedback of beloning maar klopt. Tussen het tweede en zesde levensjaar ontwikkelt een kind vooral zijn 
gevoel door in de communicatie met zijn moeder emoties te tonen en haar gevoelens waar te nemen. Dat doen ze samen 
bij het samen oplossen van zijn problemen. De taal speelt wel een rol, maar op logisch denken komt het dan nog niet echt 
aan. Het ontwikkelen van het gevoel gebeurt volgens Arnold Cornelis (1992) bij voorkeur in het domein van de moeder. 
Dat is de beslotenheid van de familiale groep, van het gezin, het dorp of de buurt. Het gebeurt met de mensen die het 
kind vooral leert kennen aan uiterlijke kenmerken, emoties en lichaamstaal. Die emotionele vaardigheden zijn later van 
uitnemend belang voor sociale intelligentie bij het functioneren in een groepscultuur. 
 

Tussen het zesde en tiende levensjaar krijgt menig kind in zijn ontwikkeling een dip. In termen van het CAS is 
het een catastrofe bij de uitbouw in de hiërarchie van zijn probleemoplossers. Het kind schakelt om van voelen 
naar logisch denken en analyseren en nauwkeuriger gebruik van de taal om problemen op te lossen die zich 
daarvoor lenen. Figuur 6.3 geeft een overzicht van het CAS met alle vaardigheden en kennis langs de verticale 
as in een ordening zoals Kenneth Boulding (1956), die ooit in zijn systeemhiërarchie maakte. (hoofdstuk 1 en 
bijlage A, hier enigszins geactualiseerd) Daarmee leert het kind zich na zijn zesde te handhaven in het veel 
grotere domein van de vader, de straat, de school, de organisaties en maatschappelijke instituties.  

 
In de loop van de puberteit ontdekt het kind dat geen van die probleemoplossers, noch zijn vaardigheden, noch zijn 
gevoel, noch zijn denken onder alle omstandigheden betrouwbaar zijn. Het leert dat er keuzes gemaakt moeten worden. 
Sommigen gaan juist in dat keuzes maken excelleren, zonder dat hun gevoel of denken bijzonder goed ontwikkeld zijn. 
Als het kind alle probleemoplossers goed leert gebruiken en “ze allemaal op een rijtje heeft”, krijgt het een goed en 
compleet oordelend vermogen en wordt het volwassen. Het zal duidelijk zijn, dat veel mensen die totale integratie van 
probleemoplossers tot een compleet oordelend vermogen nauwelijks realiseren. Dat was wat Piet Vroon zo teleurstelde 
in de evolutie. Met de hiërarchie van probleemoplossers is nog een merkwaardige maatschappelijke ontwikkeling van de 
jaren zeventig te duiden: 
 

Na WO II, gedurende de wederopbouw, zag de westerse wereld er vrij simpel uit. Alles moest groeien en de 
technologie leverde daarbij de dominante oriëntatie, gesteund door autoritaire hiërarchie. Met de stagnaties, 
mede door het verzadigen van de markten, aan het einde van de jaren zestig kwam er een algehele afkeer van 
technocratie en autoriteit. Het was het einde van het Scientific Management. Gedragswetenschappers zagen 
hun kans schoon. De meeste ingenieurs verdwenen uit de organisatieafdelingen en organisatieadviesbureaus. 
De nieuwelingen wezen onder andere op te veel vertrouwen van hun voorgangers in cognitie en een tekort aan 
het raadplegen van gevoel en intuïtie. Terwijl ze op het gebruik van het oordelend vermogen hadden moeten 
hameren, werd meestal een terugval op de lagere probleemoplossers gepreekt. Dat heeft bij het omscholen van 
managers meer dan een decennium lang geleid tot “ tekenen met vingerverf”, “kleien” en “creatief zijn met 
kurk”. Pas in de loop van de jaren tachtig kwam daar met “no nonsense” weer enige correctie op.  
 
Japanners hebben zich in die periode anders opgesteld. Zij zetten het scientific management in de jaren 
zeventig gewoon door en overvleugelden daarmee sommige westerse markten. Dat ging daar goed, tot ook zij 
eind jaren tachtig met een vergelijkbare stagnatie in hun maatschappelijke ontwikkeling vast liepen. Bij hen 
lieten managers zich blijkbaar minder makkelijk omscholen, een ruchtmakend aantal  zelfmoorden was daar het 
gevolg. 

 
Er sluipen in de opvoeding van kinderen en de ontwikkeling van hun probleemoplossers onvermijdelijk 
onvolkomenheden. Dat leidt tot goed te onderscheiden verschillen in de aanpak van problemen. Vooral onder moeilijke 
omstandigheden met bedreigingen van het bestaan is dat te zien. Sommigen (vooral vaklieden) vertrouwen dan op hun 
vaardigheden en gaan daarmee onder moeilijke omstandigheden hard aan het werk. Anderen vertrouwen onder moeilijke 
omstandigheden meer op hun gevoel. (Van kunstenaars wordt dat vaak gedacht.) Zij tonen dan vooral emoties bij het 
oplossen van hun problemen en kunnen motieven en resultaten moeilijk onder woorden brengen. Weer anderen, 
bijvoorbeeld astronauten, piloten en tankautochauffeurs weten onder moeilijke omstandigheden hun gevoel juist uit te 
schakelen. Zij lopen als het ware een checklist langs om te zien wat hun nog te doen staat. Zij worden op die vaardigheid 
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geselecteerd. Er is ook een categorie, die onder moeilijke omstandigheden vooral keuzes maakt en beslissingen neemt, 
eventueel ook voor anderen, om samen aan een benarde situatie te ontsnappen. Dan is er nog die vijfde categorie die ze 
allemaal op een rijtje heeft. Het zij met nadruk gezegd: dit is natuurlijk allemaal relatief. Iedereen beschikt over alle vier 
probleemoplossers en een eventuele dominantie kan ook in alle mogelijke onderlinge combinaties voorkomen.  
 
Er ontstaan echter problemen in de onderlinge communicatie als verschillende mensen vanuit verschillende 
probleemoplossers samen hetzelfde probleem willen aanpakken. Vooral onder bedreigende omstandigheden kiest 
iedereen voor die probleemoplosser(s) waar hij of zij de beste ervaring mee heeft opgedaan. Zonder dat nu systematisch 
te onderzoeken, heb ik al heel wat baat gehad bij het herkennen van dominante probleemoplossingsstrategieën. Zowel bij 
mijzelf als bij andere mensen. Het blijkt ook zinvol om daar rekening mee te houden om mogelijke problemen in de 
communicatie te voorkomen.  
 

Hard werken gaat gepaard met weinig woorden of een eenvoudig standaard taalgebruik. De neiging bestaat bij 
hard werken om zich terug te trekken op een positie waarin niet veel gecommuniceerd hoeft te worden. Dat is 
het makkelijkst te bereiken door zich gewoon aan regels te houden.  
 
Met gevoel kan emotioneel worden gereageerd. Daarmee kan ook met sociale intelligentie en geduld 
aansluiting met anderen worden gezocht en onderhouden. Omdat de logica van het gevoel niet altijd even sterk 
is, raken betrokkenen er wel soms van in de war en worden er trucs of strategieën nageaapt (niet zelf 
verzonnen) om problemen te voorkomen of te herstellen.  
 
Vanuit het denken zijn boodschappen vaak (te) kort en bondig “ik heb het toch gezegd” Of het denken leidt juist 
tot ingewikkelde plannen, gebaseerd op lange saaie reeksen van feiten waar anderen bij afhaken.  
 
Keuzes maken doet iedereen, maar het kan heel handig zijn om zich te oriënteren op degene die meestal de 
juiste keuzes weet te maken.  
 

In het algemeen is het al voldoende om de eigen dominante oplossingsmethode te kennen, om van daaruit met de 
specifieke verschillen bij de anderen rekening te houden. Uiteraard is hier zeer veel meer over te zeggen, maar dat valt 
buiten het kader van dit boek. 
 
8.1.2.4 De communicatieve probleemoplossers 
 
Het voelen, denken en kiezen lijken naast de geconditioneerde vaardigheden de ultieme probleemoplossers van mensen. 
Het lijkt alsof die hun gedrag bepalen en controleren, maar er komen steeds meer aanwijzingen dat het zenuwgestel 
anders werkt dan vaak wordt verondersteld. Met neurologische experimenten wordt dat aangetoond.  
 

Een proefpersoon is via elektroden in zijn hersenstam (de verbinding tussen de hersenen en het ruggenmerg) 
aangesloten op een computer. Die is doorverbonden met een diaprojector. De proefpersoon wordt gevraagd om 
dia’s te bekijken. Als hij de volgende dia wil zien, kan hij op een knopje drukken. Voordat zijn vinger echter het 
knopje bereikt verspringt de dia al. Hij weet niet dat het knopje niet eens is aangesloten. Genoeg gezien hebben 
van de dia en de keuze voor de volgende, ontstaan ergens in zijn zenuwstelsel en doen zijn spieren spannen en 
de computer naar een volgende dia schakelen. Het gevoel dat hij genoeg heeft gezien komt ongeveer tweetiende 
seconde later en de gedachte dat hij op het knopje moet drukken komt ongeveer drietiende seconde te laat. Hij 
schakelt naar een volgende dia, maar geheel onbewust. Het gevoel en de gedachte die de condities bepalen 
voor de handeling komen als mosterd ná de maaltijd. Waar zijn ze voor?  

 
De meeste mensen weten wel dat ze veel dingen onbewust doen. Het lijkt echter onbegrijpelijk dat al het handelen in 
eerste instantie onbewust wordt aangezet en dat men niet direct vooraf bepaalt wat men doet, maar er gaandeweg achter 
komt.  
 

Eerst nog een voorbeeld waaraan de lezer zelf kan controleren of hij of zij dit herkent: als ik een erg brede en 
drukke weg of een druk kruispunt oversteek is het niet mijn gevoel of een gedachte die mij op gang brengt. Ik 
loop ook niet zo maar de weg op. Ik sta min of meer onbewust te wachten op een relatief rustig moment waarop 
mijn lichaam in reactie op het straatbeeld en de geluiden als “vanzelf” begint over te steken. Dan hangt het van 
mijn lichaamstaal af of andere weggebruikers daar op reageren met mij te ontwijken. Als ik resoluut doorloop 
wijken ze uit en als ik twijfel rijden ze waarschijnlijk gewoon door alsof ik er niet stond. Natuurlijk let ik goed 
op die andere weggebruikers om af te wegen of ze me zien en hoe ze reageren. Ik realiseer het me niet, maar die 
anderen zitten net zo te kijken naar mij. Doorlopen of twijfelen wordt dus niet bepaald door al of niet 
aanwezigheid van het verkeer, maar door de aanwezigheid van onbewuste communicatieve vaardigheden. Die 
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zijn er hopelijk zowel bij de verkeersdeelnemer als degene die oversteekt. Ik spring opzij of spring vooruit of 
blijf even staan. Timing is van groot belang. Er wordt niet veel gevoeld of gedacht. Daar is geen tijd voor. Wel 
breekt soms het angstzweet uit. Blijkbaar is er dan iets mis met de vaardigheid om een bedreiging te ontwijken. 
Angst, dat gevoel, is er nog niet bij, dat komt pas later als ik aan de overkant ben en denk zojuist aan een groot 
gevaar te zijn ontsnapt. Zo’n gevoel of gedachte kan maar beter niet halverwege de oversteek opkomen, want 
dat brengt mij dan pas echt in gevaar. Vertwijfeld midden op de weg stokstijf blijven staan brengt de andere 
weggebruikers ook in verwarring.  
 

Met dit voorbeeld loop ik vooruit op het illustreren van een collectieve probleemoplosser: de oversteker en de andere 
verkeersdeelnemers doen de afwikkeling van het verkeer samen, op basis van wederzijdse waarnemingen van uiterlijke 
acties en reacties. Ze communiceren met lichaamstaal.  
 
Waartoe dienen dat gevoel en dat denken als ze het gedrag niet direct besturen? Uit andere neurologische experimenten 
blijkt dat zowel bij uitvoeren, waarnemen, als bedenken van dezelfde soort handeling steeds hetzelfde deel van de cortex 
wordt gebruikt. Blijkbaar is er bij alle drie acties nagenoeg hetzelfde proces aan de gang. Blijkbaar worden, tijdens het 
denken, in het brein waarnemen en handelen gesimuleerd, alsof ze zich werkelijk voordoen.  
 
Een merkwaardige gebeurtenis tijdens het bespreken van een concept versie van dit boek kan nog een ander aspect van 
het voelen en denken verduidelijken. 
 

Eén van de lezers maakte bij de aanvang van het gesprek, voor mijn gevoel sterk overdreven complimenten over 
de inhoud van het concept. Even daarna kwam er echter een ongezouten portie kritiek op een van de 
hoofdstukken. Op die eerste, voor mij ongewone loftuiting reageerde ik direct met angst! “Ik word bedonderd.” 
Zo was het me vaak overkomen, omdat ik in mijn jeugd nooit goed geleerd had op beloning te reageren, dacht 
ik achteraf. Een dergelijke angstboodschap komt vanuit lagere delen van het autonome zenuwgestel naar de 
cortex. Daarvandaan worden vervolgens allerlei andere sporen in het lichaam geopend, bijvoorbeeld om 
adrenaline in het bloed te pompen en zich gereed te maken voor een gevecht of een vlucht. Daar kwam in dit 
geval natuurlijk meer informatie binnen omdat de loftuitingen aanhielden. Na een fractie of hooguit enkele 
seconden ontstond de overtuiging “Nee, in deze omstandigheid is dit echt gemeend”. Er volgden in mijn lijf 
momenten van verwarring en ontspanning. Toen pas kwam de boodschap in de cortex aan: “ik word beloond” 
wellicht kwam dat niet eens vanuit de “oude”gedeelten van het zenuwgestel, maar rechtstreeks uit “het 
denken” van de cortex zelf. Met die tweede boodschap wordt ook van alles in het lichaam geactiveerd, maar nu 
om de situatie te bestendigen. Dat wordt het open gaan staan voor meer van hetzelfde, dat wordt de bereidheid 
om te leren en alles op te nemen wat er onder deze omstandigheid op me afkomt. En even daarna kwam dan die 
portie ongezouten kritiek, die als het ware over een rode loper naar binnen kon worden gebracht. Mijn 
overigens zeer sympathieke gesprekspartner beschikte over een voor mij uitstekende leerstrategie. 

 
Later realiseerde ik me dat er inderdaad verschillen zijn tussen mensen die meer of minder gevoelig zijn voor 
grote angst of voor beloning. Dat zou kunnen samenhangen met het al dan niet ontwikkeld zijn van het 
vermogen tot aanpassen en conditioneren, waarmee geheel onbewust bedreigingen worden afgewend of 
beloningen uitgebuit. Het zou wel eens zo kunnen zijn, dat als die primaire probleemoplossers niet goed 
werken, mensen onder bedreiging of bij beloning bijzondere sensaties waarnemen in hun lichaam. Als de 
oorspronkelijke onbewuste mechanismen voor zelfhandhaving bij bedreiging of beloning niet naar behoren 
werken en er alleen een “kick” in het brein op een dergelijke situatie volgt. Zou het dan zo zijn dat daar op 
onnatuurlijke wijze steeds meer en vaker naar wordt verlangd, omdat de oorspronkelijke reflex niet werkt of 
niet wordt bevredigd? Zoeken sommige mensen daarom bijzondere angstaanjagende situaties op waarvan ze 
weten dat ze hun bestaan niet echt bedreigen, alleen maar voor die “kick?” Jagen daarom anderen met 
egotripperij beloningen na waar ze beslist niet beter van worden? Had o.a. een “goede” opvoeding hen voor 
die excessen kunnen behoeden? 
 

Blijkbaar werken de probleemoplossers, zoals Piet Vroon al constateerde, soms behoorlijk langs elkaar heen. De reflexen 
in het autonome zenuwstelsel zijn veel sneller dan de reacties uit het brein, maar dan moeten ze wel goed werken anders 
brengen ze iemand in de war. En blijkbaar stuurt de cortex niet, maar schept zij condities waarmee andere acties van het 
lichaam lager in de hiërarchie van het CAS bevorderd of beperkt kunnen worden.  
Allerlei voorbeelden van “onbegrijpelijk” gedrag van mensen zijn met de hiërarchische opbouw van het zenuwgestel als 
een CAS beter te verklaren. Er volgen hier nog enkel bekende voorbeelden om verschillende aspecten te illustreren:  
 

Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om een verstokte roker uit te leggen dat hij longkanker kan krijgen. Met een 
dergelijke cognitieve boodschap wordt zijn conditionering niet bereikt, daarin verandert niets. Hij begrijpt de 
bedreiging en “voelt” de behoefte wel en kan die wel proberen te weerstaan, maar die cognitieve en emotionele 
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condities vormen bijna nooit een doorbreker. De verslaving is als een aantrekker in zijn lichaam ingeslepen. 
Zodra er zich een omstandigheid voordoet die hem in dat bassin rond die aantrekker brengt, is er geen houden 
meer aan. Natuurlijk is déconditioneren mogelijk (§ 10.2.2) of een veranderen van het bassin, waardoor slechts 
onder bepaalde omstandigheden wordt gerookt, maar gemakkelijk is dat doorgaans niet. 

 
De verschillende niveaus van de sympathieke hiërarchie werken anders dan in een autoritaire hiërarchie. Ze 
zijn in belangrijke mate autonoom bij het oplossen van problemen. Roken was oorspronkelijk voor veel jonge 
mensen zo’n (schijn-) oplossing voor de angst om in gezelschap van anderen ontkoppeld te raken. 

 
Razran beschouwde het aanpassen en conditioneren alleen geschikt voor het handhaven van het individu. Hij merkte op 
dat men over het verloop van een dergelijke leerervaring tijdens het conditioneren nauwelijks kan communiceren. Het 
leren bespelen van een muziekinstrument of het doen aan topsport kan niet worden bijgebracht door er over te praten met 
een leraar of coach. Het is een kwestie van veel oefenen. Het denken en voelen kunnen daarbij zelfs hinderlijk zijn. Toch 
wordt er over dat “niet communiceren tijdens het conditioneren” ook getwijfeld. Vroon (1989, 1992) en anderen melden 
vormen van waarneming als “blind sight” en “blind touch.”  
 

Beoefenaren van alternatieve geneeswijzen zoals healers en readers zien wellicht kans om een dergelijke 
communicatievorm op animaal niveau met hun cliënt tot stand te brengen. Helaas hullen de beoefenaren van 
dergelijke communicatie zich zelf vaak in een zodanig mystiek jargon, dat het voor de meeste wetenschappers 
onaantrekkelijk is om er zich serieus in te verdiepen.  

 
Anders is dat met het beoefenen van sport. Daar is de soms ondergeschikte rol van voelen en denken wèl duidelijk: 
 

De Nederlandse Vanessa Atkinson, wereldkampioene squash 2004, kon na haar onverwachte topoverwinning 
die zijzelf nooit had verwacht, een jaar lang op geen enkel toernooi meer iets presteren. Faalangst dacht zijzelf, 
maar het was simpeler. Ze dacht gewoon teveel. Ze dacht steeds maar hoe ze haar nieuwe status moest tonen en 
juist daar kwam niets meer van terecht. Toen kocht ze tijdens een toernooi in New York een klein boekje: “The 
inner game of tennis” van W. Timothy Gallwey. Daarin legde deze topsporttrainer uit hoe hij topsporters hielp 
om hun denken uit te schakelen. Hij liet zijn pupillen als de bal op de grond stuiterde “bounce” roepen en als ze 
een klap tegen de bal gaven “tick”. Ze moesten het tijdens de training hardop schreeuwen en tijdens de 
wedstrijd in gedachten doen. De schreeuw moest wel absoluut precies gelijk zijn met de bal. Het effect was dat 
ze dan niet tegelijkertijd nog aan iets anders konden denken, dan alleen “bounce – tick.” Het CAS van hun 
zenuwgestel zorgde lager in de hiërarchie onbewust voor de juiste programma’s die nu ongestoord konden 
functioneren. Vanessa las het boekje en deed die oefening tijdens de wedstrijden. Ze kon niet meer denken 
tijdens het spelen en opeens ging het van het ene op het andere moment weer goed met haar prestaties. Ze was 
immers al jaren lang goed getraind en erg vaardig. Goed squashen kon ze wel. 
 

Waar hier op gewezen kan worden is, dat zonder bewust te voelen of te denken heel goed valt te leven. Zo’n situatie staat 
bekend als “flow” (Csikszentmihalyi, 1991)  en daar wordt meestal veel te mysterieus over gedaan.   
 

Iedereen heeft dat wel eens ervaren, dat hij of zij enige tijd, van minuten tot dagen, uitstekend functioneerde 
zonder fouten te maken. Achteraf realiseert men zich pas hoe lekker dat ging. Alles ging haast vanzelf, zonder 
er bij na te denken, bijna helemaal automatisch, volledig geconcentreerd. Al die tijd hebben de lagere 
probleemoplossers onbewust met allerlei vaardigheden de koppeling met de omgeving goed verzorgd in “het 
hier en nu.” Men realiseert het zich pas achteraf als de flow in de koppeling met de omgeving ergens door 
verbroken wordt. Men herkent het vooral omdat dan het gebruikelijke “bewuste” geklungel om die koppeling te 
herstellen en in stand te houden weer begint.  

 
Nog een voorbeeld waarin het bewustzijn niet altijd oplevert wat ervan verwacht wordt: 
 

Iemand zal de volgende dag een functioneringsgesprek hebben met zijn baas over zijn carrière. Vorig jaar ging 
het mis, ze kregen ruzie. De kans is nu groot dat het gesprek vooraf, voortdurend in allerlei varianten door zijn 
hoofd spookt. Hij probeert het gesprek steeds opnieuw te simuleren. Daarop kan hij uitmaken welke variant nu 
het meest wenselijk is om zijn doel te bereiken en om geen ruzie te krijgen. Hij neemt in gedachte zijn collega 
tot voorbeeld van wie hij weet dat die wél goed met de baas kan praten. De volgende morgen stapt hij de kamer 
van de baas binnen, ziet diens gezicht en maakt meteen al een foute opmerking. Achteraf zegt hij: “Ik had me 
nog zo voorgenomen in dat gesprek niet kwaad te worden en netjes te blijven en nu gebeurt me dit toch weer.”  

 
Het wordt duidelijk wat er bij het voelen en denken gebeurt. Als het eigen gedrag wordt waargenomen, wordt het met 
voelen en denken in het brein gesimuleerd. Dat kost wat tijd, en door simulatie kunnen varianten op dat gedrag worden 
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overwogen. Naar binnen gelden die voornemens lager in de hiërarchie van het zenuwstelsel als extra randvoorwaarden 
voor het uiten van volgend gedrag, mits de programma’s daartoe op die lagere niveaus aanwezig zijn. Naar buiten wordt 
feitelijk gedrag getoond. Dat kan afwijken van het voorgenomen gedrag, waar ook over gecommuniceerd kan worden. 
Iemand kan in lichaamstaal ingehouden woede tonen, terwijl hij of zij zich heel netjes gedraagt. Daarbij is het niet van 
belang dat er een vertraging optreedt van fracties van seconden tot enkele minuten. Veel belangrijker is dat men zich niet 
direct bloot geeft om verschillende mogelijkheden eerst te overwegen, alvorens een keuze te maken. Als het wel op die 
snelheid aankomt, werken de zelfbeschermende reflexen immers altijd nog onbewust en snel. Voelen en denken laten 
iemand zich iets voornemen, dat door “het te willen” allerlei randvoorwaarden in het lichaam instelt waarbinnen het 
gewenste gedrag waarschijnlijker wordt. (Zo werkt een sympathieke hiërarchie.) Maar het blijft vaak een grote 
verrassing om te zien wat het lichaam binnen die randvoorwaarden van de bedachte en gewilde oplossing werkelijk doet. 
Dat is niet zelden emergent en dus onvoorspelbaar: “Oefening baart kunst” en met enig geduld vindt men synergie net op 
het moment dat het nodig is.  
 
8.1.2.5 Bewustzijn en samenleving 
 
Het voorbeeld van iemand die een bepaald gedrag overweegt en iets probeert waarover hij niet beschikt, bevat ook 
aanwijzingen over de relatie van de communicatieve probleemoplossers en het bewustzijn. In het brein van een individu 
zitten niet alleen eigen ervaringen. Het zit juist vol met taal, kennis en ervaringen van anderen. Die zijn vanaf de prilste 
jeugd grotendeels onbewust, tijdens de opvoeding, op school en in de praktijk meer opgedrongen dan geaccepteerd. 
Natuurlijk moet dat allemaal zelf worden geïnterpreteerd, maar wordt het daar beter van? Op het gebruik van al die 
tweedehandse kennis en wijsheid is wel voortdurend feedback. Het bewustzijn is dus niet een verzameling inzichten in 
vaardigheden en kennis van het individu zelf, waarmee het zijn eigen of andermans problemen oplost, het is iets van de 
samenleving waarvan het individu slechts deel uitmaakt.  
 
Door te communiceren over “van alles en nog wat” gebeurt er iets dat goed vergelijkbaar is met wat de termieten doen. 
(§ 4.3.1) Er ontstaan collectieve probleemoplossers, net als die termietenheuvels, maar in een zeer veel grotere 
diversiteit. Bij de mensen zijn het bijvoorbeeld familiale groepen en onpersoonlijke instituties als bedrijven, 
maatschappelijke organisaties, de staat en mondiale netwerken. Die collectieve probleemoplossers laten zich uiteraard 
allemaal afzonderlijk, maar ook gezamenlijk als één CAS beschouwen. Daarin en daartussen ontstaan aantrekkers 
waarvan bijvoorbeeld regels, wetten en hele culturen, maar ook de taal en “het bewustzijn” merkwaardige voorbeelden 
zijn. Collectief bewustzijn is dus een pleonasme; individueel bewustzijn vormt een onbegrijpelijk begrip. Groepen en 
organisaties zijn geen opzichzelfstaande fenomenen maar logische voortbrengsels van aantrekkers in “het bewustzijn.” 
Een heleboel eigenschappen (eruditie, wellevendheid, neerslachtigheid, achterdocht en vele andere) worden nog aan 
individuen toegeschreven. (§ 8.1.1) Zij behoren echter feitelijk aan de directe omgeving in zijn of haar samenleving toe, 
omdat ze uit interacties voortkomen. Veel individuele activiteiten kunnen beter niet als activiteit, maar wel als interactie 
van het individu met zijn directe samenleving worden beschouwd. Een dergelijke interactie is dus niet evenwichtig; 
partijen zijn niet van dezelfde aard. Er kan dan ook beter in positieve en negatieve spanningen dan in die van balans en 
gelijkwaardigheid worden gedacht. Dat is natuurlijk allemaal niet nieuw. In bijvoorbeeld de gedragstherapie wordt al 
jaren vanuit een dergelijke opvatting gewerkt.  
 
Het ontstaan en veranderen van organisatie leek in hoofdstuk 4 niet afhankelijk van enig bewustzijn. Nu wordt dat 
bewustzijn als een collectieve aantrekker gedefinieerd. Maken onbewuste en vreemde aantrekkers en emergentie daar nu 
wel of geen deel van uit? Allemaal nieuwe onzekere gezichtspunten, die vragen om meer van deze confrontaties van 
complex met klassiek inzicht, maar die vallen helaas verder buiten het kader van dit boek. De nieuwsgierige lezer kan 
overigens direct zelf aan de slag met het interpreteren van het nieuws op radio en TV en in de krant. 
 
Wellicht kan iemand, die zo de organisatiekunde wil vernieuwen, daartoe inspiratie opdoen in de natuur. Daar zijn al 
honderden miljoenen jaren goed werkende voorbeelden van “individueel” gedrag in afwisselend autoritaire en 
sympathieke hiërarchie in dezelfde organisatie. 
 

Als de parasolmier een nieuwe kolonie vormt, vliegt de nieuwe koningin uit het oude nest met een stuk schimmel 
voor de voedselvoorziening in haar bek en eieren in haar buik. In de vlucht wordt zij door haar mannetjes 
bevrucht, waarop zij zelf de plaats bepaalt waar het nieuwe nest zal komen. Zij graaft zelf het begin van het nest 
in de grond, brengt zelf de schimmelcultuur op gang en zorgt zelf al naar behoefte, voor mannelijk of vrouwelijk 
nageslacht. Gaandeweg de groei en ontwikkeling van de gemeenschap worden haar steeds meer van deze 
autoritaire functies ontnomen. Uiteindelijk produceert zij, opgesloten in de middenkamer van haar nest, alleen 
nog nageslacht. Inmiddels heeft dan de enorm uitgegroeide gemeenschap in de kolonie een groot collectief 
probleemoplossend vermogen ontwikkeld. Dat probleemoplossend vermogen van het volk gaat het hare verre te 
boven. Daarmee worden dan voedselvoorziening, huisvesting, klimaatbeheersing en veiligheid voor allen 
gerealiseerd. (vrij naar E. Wilson, 1994) 
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HOOFDSTUK 9  DE BRANCHEAANPAK 
 
Als reflective practitioner (hoofdstuk 1) doe ik hier verslag van een brancheproject bij UNETO, De Unie van 
Nederlandse Electro Technische Ondernemingen, dat eind jaren tachtig plaats vond en waarin voor het eerst op grote 
schaal gebruik gemaakt werd van de theorie van zelfordening (CAS was nog onbekend). De bedoeling is om een 
illustratie te geven en de relevantie aan te tonen voor toepassing van het inzicht bij de complexe dynamiek in de praktijk 
van organisatieverandering. Na een korte schets van de achtergronden worden in historische volgorde de verschillende 
fasen van het project besproken, doorspekt met voorbeelden, opmerkingen en reflecties vanuit de theorie. Dan volgt een 
resumé van de in de loop van het project ontwikkelde aanpak. In het kader dat voor de vlechtmat in hoofdstuk 8 is 
gebruikt, volgt dan een aantal kanttekeningen. Daarin worden enkele verschillen met gangbare opvattingen en de 
relevantie voor de organisatiekunde benadrukt. Tot slot een voorlopige “standaard” aanpak waar deze benadering toe 
heeft geleid, met enkele risico’s die zich soms in de praktijk kunnen voordoen. 
 
9.1 ACHTERGRONDEN 
 
In de jaren tachtig ontstond vooral vanuit Japan grote druk op westerse bedrijven om zich te handhaven door de kwaliteit 
van producten en dienstverlening te verbeteren. In Nederland stelde de overheid daartoe subsidies beschikbaar (tot vijftig 
procent van de projectkosten) aan bedrijven, die onder bepaalde condities kwaliteitszorgverbetering gingen realiseren. 
Voor het MKB (midden en kleinbedrijf) waar deze ondersteuning het meest noodzakelijk bleek, was het echter een 
zware opgave om aan de condities te voldoen. MKB bedrijven zijn familiale organisaties. Iedereen in een dergelijke 
organisatie kent de ander en vertrouwt daarop ook bij het werk. Het zijn geen instituties (hoofdstuk. 8), die vaardig zijn 
in het maken van plannen die een bureaucratische toets moeten kunnen doorstaan. Laat staan dat men kan of wil 
onderhandelen over subsidies met ambtenaren. Vandaar dat er een belangrijke rol was weggelegd voor hun 
brancheorganisaties om dergelijke projecten te organiseren en te entameren. Deze bedrijfsverenigingen kregen de kosten 
van hun bemoeienis ook gesubsidieerd. Daarvoor moest wel de kennis en ervaring opgedaan met een dergelijk project 
worden vastgelegd, overdraagbaar gemaakt en verspreid naar andere ondernemingen in de betreffende branche. De 
brancheorganisaties riepen voor deze ingewikkelde projecten, die bij vele bedrijven tegelijkertijd moesten plaatsvinden, 
op hun beurt de hulp in van organisatieadviesbureaus.  
 
In tal van adviesbureaus werden diverse wijzen van aanpak ontwikkeld voor kwaliteitszorgverbetering. Op het 
hoogtepunt, begin jaren negentig liepen er in vierentwintig branches dergelijke door Economische Zaken gesubsidieerde 
projecten. Volgens een hoge ambtenaar bij EZ leverden slechts drie daarvan bevredigende resultaten op. Eén van die drie 
speelde in de grafische industrie, een branche waarin de organisatie van de bedrijfsvereniging ver boven die van andere 
industriële branches uitstak. Deze branche liep altijd voorop bij collectieve programma's van de overheid. De andere 
twee waren: Bovag, de bond van garagebedrijven, voornamelijk de autodealers, en Uneto, waar vooral de installateurs 
aan de slag gingen. Beide laatste projecten waren door de betreffende brancheorganisaties in opdracht gegeven aan het 
adviesbureau waar ik werkzaam was. Collega Jan Verschoor fungeerde als accountmanager en kwaliteitsbewaker. Teun 
Hardjono en ikzelf waren projectleiders van resp. het Bovag - en Unetoproject. De ambtenaar bij EZ dacht dat ons succes 
te danken was aan de goede organisatie van de betreffende bedrijfsverenigingen. Wij waren er echter van overtuigd dat 
deze twee bedrijfsverenigingen, zeker vóór de aanvang van de projecten, niet veel beter functioneerden dan die in andere 
branches. Ik zelf schreef ons succes vooral toe aan onze aanpak vanuit de zelfordeningstheorie; het CAS was op dat 
moment nog niet bekend. 
 
Binnen ons adviesbureau werden meerdere vormen van aanpak ontwikkeld voor dergelijke brancheprojecten. De 
meesten werden gebaseerd op TQM. (Total Quality Management) Daarbij werd niet gestreefd naar een of ander 
kwaliteitscertificaat (NEN, of later ISO), hoewel het er daar later voor sommige deelnemers wel van zou komen. Bij 
TQM gaat men niet alleen uit van de klant, maar van elke externe partij waarmee de organisatie in haar bestaan te maken 
krijgt. Verondersteld wordt dat zij allen de kwaliteit van de interactie op prijs zullen stellen. Vanuit een dergelijke 
kwaliteitsopvatting wordt duidelijk, dat in een onderneming alle functies van de organisatie van hoog tot laag bij 
kwaliteitszorgverbetering betrokken raken. Feitelijk ging het volgens ons om verbetering van de bedrijfsvoering in 
algemene zin. 
 
Het adviesbureau was bij meerdere brancheprojecten betrokken. De andere projecten werden op een meer klassieke 
wijze, met kennisoverdracht en vaardigheidstraining met workshops voor ondernemers en medewerkers aangepakt. 
Onderlinge vergelijking van de verschillen in aanpak ligt voor de hand. Dat was echter nauwelijks mogelijk, vanwege 
een overgevoeligheid bij het management van het adviesbureau. Een oordeel over kwaliteitsverschil in de werkwijze van 
verschillende senioradviseurs kwam nooit tot stand, hoewel zij in opvattingen en aanpak sterk van elkaar konden 
verschillen. Zij werden op de eerste plaats als belangrijke “fee-earners” van het bureau beschouwd. Zolang hun 
commerciële resultaten positief waren, hoefde de inhoud niet, of slechts in uitzonderlijke situaties, aan de orde te komen.  
 



 107

In de periode 1990 - 1991 liep bij het adviesbureau een student stage, die gedurende zijn tijdelijk dienstverband een 
studie verrichtte naar het effect van deze brancheprojecten. Hij probeerde het effect vast te stellen op de verdere 
ontwikkeling van de deelnemende bedrijven. De betreffende brancheprojecten waren inmiddels al enkele jaren 
afgesloten. Hij rapporteerde dat in de projecten bij Bovag en Uneto, twee tot drie jaar na afloop nog positieve resultaten 
aantoonbaar waren. Daar hadden bedrijven op basis van zelfordening gewerkt. Die bedrijven konden nog aangeven wat 
er was geleerd en veranderd en waarom dat bijdroeg aan hun succes. Van de andere, meer traditioneel ingerichte 
projecten waren geen effecten meer bij de deelnemers waarneembaar, noch voor de ondernemers noch voor de student. 
Zijn onderzoeksresultaat vormde voor mij een extra stimulans om met dit onderzoek door te gaan.  
 
9.2  HET BRANCHEONDERZOEK BIJ UNETO : 
 
In opdracht van Uneto was in 1985 een marktonderzoek uitgevoerd door een aan de Erasmus Universiteit verbonden 
bureau. Vastgesteld was dat de ET(elektrotechnische)-installateurs de daaropvolgende jaren vijfentwintig procent groei 
konden verwachten. Dan moesten zij wel de nieuwe technologie, waarin relais werden vervangen door PLC's (lees: 
chips) implementeren bij het installeren. Voor de traditionele Uneto-ondernemer leek dat eerder een bedreiging dan een 
uitdaging. Uneto gaf ons daarom een opdracht voor een vervolgonderzoek naar de wijze waarop die groei door 
verschillende categorieën bedrijven kon worden gerealiseerd. 
 

 
Dit brancheonderzoek zou plaats vinden op basis van het voorafgaande marktonderzoek. Het moest uitsluitsel geven over 
onder meer de doelgroep waar Uneto zich op moest richten, de bedreigingen en uitdagingen voor die doelgroep en een 
aanpak waarmee tevens de subsidie van de overheid kon worden binnen gehaald. 
 

Ons onderzoek naar het verloop van innovatie leverde een merkwaardige verhouding in de spreiding en het 
verloop in de tijd op. (figuur 9.1) Slechts één op de duizend ondernemingen (Uneto kende er in totaal 
drieduizend) was een “pionier” en groot genoeg voor het zelf innoveren met nieuwe technologie. (Bijvoorbeeld 
Philips of Siemens) Niet meer dan tien van de duizend konden hen daarin binnen drie jaar volgen. Die keken 
eerst de kunst af bij de “pioniers”. Die kunst zat hem niet in de innovatie van de nieuwe technologie, maar in 
wat wij noemden: de innovatie van de toepassingservaring. Het ging er voor hen om te ontdekken hoe zij de 
nieuwe technologie moesten verkopen. En vervolgens hoe deze met hun eigen projectorganisatie 
geïmplementeerd kon worden. De technologie zelf bleek nooit een groot probleem, dat betrof altijd 
representerende wetenschap en was dus transparant, zelfs als er octrooien of licenties moesten worden omzeild.  
 
We noemden deze naar schatting dertig ondernemingen de “koplopers”. Driehonderd andere ondernemingen 
wilden ook wel volgen, maar waren te klein (tien tot honderd medewerkers) om de toepassingservaring zelf te 
ontwikkelen. Het risico was voor hen te groot. Zij lagen doorgaans vijf jaar achter en hadden behoefte aan hulp 
van de overheid en de branchevereniging. Deze categorie noemden we “de vernieuwingzoekers”. Het 
resterende deel, (bijna negentig procent!) bestond uit kleine bedrijven met winkels en minder dan tien man 
personeel; de kleine pappa- en mammabedrijven, die wel dertig jaar achterliepen op de technologische 
ontwikkeling van die tijd. We noemden hen de “ervaringsdragers”.  

 
De Pioniers en Koplopers van de branche konden zichzelf handhaven. De doelgroep bestond uit de driehonderd 
Vernieuwingzoekers. Zij moesten de toepassingservaring van de Pioniers en Koplopers zien over te nemen en te 
implementeren. Het overige deel, zo’n negentig procent, waren feitelijk nichespelers, die zich handhaafden “in de buurt 
om de hoek”.  
  

De meeste vernieuwingzoekers zaten duidelijk met een verstarring. Hun directeuren zagen de nieuwe 
technologie helemaal niet zitten. “Dat was voor de grote jongens” zeiden ze zelf. Zij hadden vaak nog andere 
op verstarring duidende opvattingen. Zo zouden Philips en Siemens de nieuwe componenten (PLC's) niet alleen 
produceren maar ook zelf installeren. Die ontpopten zich daarmee als nieuwe concurrenten, die juist de 
aantrekkelijke opdrachten inpikten. Daar kon je als kleine onderneming toch nooit tegen op. Bovendien hadden 
de klanten van de installateurs vaak valse verwachtingen van de nieuwe technologie. Zij gaven daarom ook 
nooit de juiste opdrachten. En dan was er het eigen personeel, dat nergens in geïnteresseerd was en niet wilde 
leren om met dat nieuwe spul om te gaan. En zeiden ze: “vergeet niet de beunhazen die voor afbraakprijzen het 
meest lucratieve werk voor onze neus wegkapen”. Deze ondernemers vroegen al jaren aan hun 
branchevereniging om beschermende maatregelen tegen beunhazerij, maar “die Uneto deed daar maar niets 
aan”. 
 
Uiteraard was ik op zoek naar verstarringen die zich als een paradox konden laten beschrijven. Ons onderzoek 
toonde inderdaad merkwaardige tegenstrijdigheden. De componentenleveranciers (Philips en Siemens) bleken 
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helemaal niet van plan om de markt van de installateurs in te pikken. Zij moesten hun nieuwe producten wel zelf 
installeren om te laten zien aan de eindgebruikers dat die producten goed bruikbaar waren. De installateurs 
maakten tijdens de uitvoering van hun installatieprojecten die nieuwe kwetsbare componenten in hun 
onervarenheid zelf te vaak kapot. En natuurlijk wisten de opdrachtgevers niet wat zij van de nieuwe technologie 
moesten verwachten. De enige met wie zij over hun installatie spraken, was hun installateur die zelf van niets 
wist en die hen dus ook niet goed kon adviseren. En het personeel wilde best iets leren, als het maar de kans 
kreeg. De baas zat maar te drammen dat ze productie moesten draaien. Cursussen volgen, dat was onzin, vond 
de baas, dat deed je maar op je eigen kosten, in je eigen tijd. En de beunhazen bleken vaak eigen werknemers, 
die in het weekend wat wilden bijverdienen. De baas liet dat oogluikend toe, omdat hij bang was dat die goede 
medewerkers anders voor zichzelf zouden beginnen. Beunhazen bleken vaak de betere, ondernemende 
medewerkers van de bedrijven die prima kwaliteit leverden aan de klant, in de hoop ooit zelf een bedrijf te 
kunnen beginnen. Begrijpelijk dat Uneto geen vinger uit stak naar dat wespennest. 

 
Alle genoemde bedreigingen bestonden werkelijk. Deze negatieve spanningen in de omgeving bleken echter ook gezien 
te kunnen worden als positieve spanningen. Het waren even zovele uitdagingen. Ze waren dus ook beschrijfbaar met 
paradoxen, die duidden op verstarringen. Die presenteerden we op een speciale ledenvergadering als doorbrekers. 
 

We zeiden bijvoorbeeld niet: “uw markt kan groeien met vijfentwintig procent” of “kwaliteitszorg is ook goed 
voor u.” We zeiden bijvoorbeeld:“U denkt dat leveranciers uw markt afromen door hun eigen producten te 
installeren. Leveranciers zeggen echter dat zij een veelvoud van hun nieuwe producten zouden kunnen verkopen 
als u leerde om die nieuwe technologie bij uw klanten goed toe te passen! Zij willen niet zelf installeren, maar 
doen dat omdat u hun producten in diskrediet brengt! Misschien moeten uw mensen er eerst mee leren werken”.  

 
Menig ondernemer raakte behoorlijk opgewonden van deze paradoxale beeldvorming. De vergadering werd chaotisch.  

Sommige leden vroegen het bestuur van Uneto om beschermende maatregelen tegen de zelfinstallerende 
producenten en tegen de beunhazen. Ze vroegen om opleidingsprogramma's voor hun medewerkers, in plaats 
van voor zichzelf. En sommigen, die het niet helemaal begrepen, riepen: “Het lijkt wel of alles maar kan 
tegenwoordig”. Er werd een pauze ingelast en de secretaris van de vereniging en wij probeerden steeds maar 
uit te leggen dat achter elke bedreiging een uitdaging zat.  

 
Toen de gemoederen wat gekalmeerd waren, presenteerden we een aantal programmapunten waarmee zij met de hulp 
van de branchevereniging bedreigingen konden omzetten in uitdagingen. Deze programmapunten waren: 
 
• Op de eerste plaats bedreigingen leren doorzien en omzetten in uitdagingen 
• Ondernemers activeren om zelf deze uitdagingen aan te pakken. 
• Kwaliteitszorg (lees: bedrijfsvoering) in ondernemingen verbeteren volgens TQM. 
• Personeelsontwikkeling en opleiding in de eigen onderneming. 
• Innovaties (niet van technologie) maar van toepassingservaring overdragen aan andere ondernemingen via een 

innovatiecentrum van de branche middels trainingsprogramma’s. 
 
Velen vroegen waar nu de aanpak bleef. Wij zeiden alleen verder te kunnen met het uitwerken van een aanpak als de 
vergadering eerst op alle punten instemde, wat ook gebeurde. 
 

Later zou ik in andere projecten ervaren dat we hier door het oog van de naald waren gekropen. De werking 
van een doorbreker moet getoetst kunnen worden. Er moet bij de toepassing bij een interventie meer dan één 
mogelijkheid van herkansing ingebouwd zijn. Men moet er rekening mee houden, dat juist met een doorbreker 
geweldige tegenkrachten kunnen worden opgeroepen.  
 
Een paar jaar later overkwam het me in een heel andere branche, dat het zelfs nog in een volgende fase van een 
vergelijkbaar project fout ging. Bij de presentatie van de resultaten van een proeftuin (zie hieronder), bleken de 
toehoorders door de branchevoorzitter en de projectleider onvoldoende geïnformeerd te zijn. Prompt lieten toen 
de informele leiders in de branche die in de deelnemers aan de proefgroep opeens een nieuwe bedreiging 
zagen, het project afblazen.  

 
Er bleken na de ledenvergadering bij Uneto meer doorbraken nodig alvorens tot een aanpak te kunnen komen.  

 
Bestuurders van secties van de branchevereniging waren doorgaans directeuren of staffunctionarissen uit de 
koploperbedrijven. Zij waren als bestuurder gewend om hun positie in Uneto te gebruiken om eventuele 
overheidssubsidies allereerst voor de eigen onderneming toegankelijk te maken, terwijl ze die eigenlijk niet 
nodig hadden. Het kostte heel wat overreding en gemanipuleer van de branchesecretaris om enkele bestuurders 
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te laten besluiten deze keer de subsidie aan de vernieuwingzoekers te laten toekomen. Een doorbraak kwam 
uiteindelijk met zijn overweging: 
 
“U zit hier niet voor uzelf maar namens de leden van de vereniging die u bestuurt. Niet ù bent nu de doelgroep, 
maar die vernieuwingzoekers. Die zullen niet alleen hun eigen onderneming, maar ook die van u in de markt 
opjagen om die uitdaging van de nieuwe technologie te verwezenlijken. Als u nu juist ten gunste van hen beslist, 
zal ook uw onderneming daar langs een indirecte weg wel bij varen.”  
 
Vervolgens moesten ze toezeggen dat de vernieuwingzoekers toegang kregen tot de toepassingservaring in 
koploperbedrijven. Die toezegging kwam er wel, maar werd nooit gerealiseerd. We moesten de ondernemers in 
het vervolg van het project zelf leren om hun eigen toepassingservaring te ontwikkelen en vast te leggen. 

 
Inmiddels hadden we een programma, met bijbehorende organisatie, ontworpen dat aan het bestuur van de 
branchevereniging werd voorgesteld. Het bestond uit een “proeftuin”, waarin tien bedrijven elk een klein team zouden 
vormen. Elk team bestond in ieder geval uit de ondernemer met één of twee van zijn beste medewerkers. In totaal dus 
twintig à dertig mensen, verdeeld over tien teams. Onder begeleiding van adviseurs zouden zij leren en proberen om de 
kwaliteitszorg (lees bedrijfsvoering) in hun bedrijven te verbeteren. De beste werkwijze die daarbij voor dit programma 
kon worden vastgesteld, zou worden vastgelegd in een handboek. In een volgende fase zou dat het uitgangspunt vormen 
voor een verdere verspreiding door de branche, eventueel door andere adviesbureaus. De verantwoordelijkheid voor het 
plan zou komen te liggen bij een stuurgroep. Daarin zaten vertegenwoordigers uit de branche, staffunctionarissen van de 
vereniging, de kwaliteitsbewaker van het adviesbureau en een hoge ambtenaar van EZ. Het voorzitterschap werd 
uitgeoefend door de voorzitter van de branchevereniging. Dat plan werd aanvaard en EZ stelde er subsidie voor 
beschikbaar, maar: 
 

Ook de vernieuwingzoekers zaten nog ergens op vast. De ondernemers waren aanvankelijk niet van plan om in 
één programma met elkaar samen te werken. Dat was “de concurrent op het spek binden”. Wij spraken naar 
hen de verwachting uit, dat de eerste groep deelnemers hun positie op de markt aanmerkelijk zouden 
versterken. We waarschuwden dat zoiets ten koste zou gaan van al degenen die niet direct meededen! Die 
paradoxale redenering leidde tot een doorbraak. Waar men zojuist nog als concurrenten tegenover elkaar stond 
om elkaar vliegen af te vangen, koos men nu eieren voor zijn geld. Opeens gingen de tien snelst beslissende 
ondernemers (zeker niet de slechtste) samen het eerste programma, “de proeftuin”, volgen.  

 
Het brancheonderzoek en het plan van aanpak wekte bij mij overigens de verwachting, dat voor mij ook het onderzoek 
naar de toepasbaarheid van de zelfordeningstheorie aan bod zou komen. De meeste managers en bestuurders die 
opdrachten geven aan adviseurs voelen er niets voor om hun budget voor bedrijfsadvies te besteden aan het toetsen van 
een of andere theorie. Dat ligt heel anders als bij de dienstverlening van de wetenschap aan het bedrijfsleven. Adviseurs 
zijn commercieel en duur en dienen geen zijpaden te bewandelen. Zij worden verondersteld zich juist niet 
wetenschappelijk, maar probleem- en doelgericht op te stellen. Experimenten worden in die context niet op prijs gesteld. 
Adviseurs krijgen van hun opdrachtgevers voortdurend te horen dat zij resultaten willen zien en zo mogelijk vooraf 
garanties op resultaten verlangen. Een experiment met, of een toets van een theorie is in de organisatieadviespraktijk niet 
gemakkelijk bespreekbaar noch openlijk uitvoerbaar. Dat wil niet zeggen dat een adviseur met enige handigheid zich die 
mogelijkheid niet zelf kan verschaffen. Een aanpak staat in de organisatieadviespraktijk niet vast en wat de adviseur als 
een experiment beschouwt, kan hij aan zijn opdrachtgever als de gewoonste zaak van de wereld presenteren. Als hij maar 
kan voortbouwen op zijn ervaring: “zo doen wij dat altijd” of “onze aanpak wordt voortdurend verbeterd.” Merkwaardig 
is wellicht dat de zelfordeningstheorie zich voor een dergelijke benadering goed leent. Consequent doordenken en 
toepassen van de theorie leidt tot een natuurlijke en dicht bij gebruikelijke ervaring liggende, “logische” aanpak. Een 
groot voordeel voor het onderzoek was ook, dat in de betrekkelijk kleine ondernemingen de resultaten en de effecten van 
de aanpak snel zichtbaar werden. 
 
9.3 DE PROEFTUIN 
 
De bedoeling van de proeftuin was om met tien bedrijven uit de doelgroep, dus ET- bedrijven met tussen de tien en 
honderd medewerkers, een methode te ontwikkelen. Die methode moest tot kwaliteitszorgverbetering in die bedrijven 
leiden en hij moest overdraagbaar zijn naar andere bedrijven uit de doelgroep. Het plan voor de proeftuin bestond uit 
zeven onderdelen, waarvan sommige duidelijke relaties met de dynamiek van zelfordening hadden. (figuur 9.2) 
 

 
 

De oriëntatie had grotendeels al plaats gevonden tijdens het brancheonderzoek en had de vijf paradoxale uitgangspunten 
opgeleverd. Het waren eerder randvoorwaarden waarbinnen bedrijven meer zouden kunnen bereiken, dan doelstellingen. 
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Die oriëntatie bleek wel nodig om de ondernemers te activeren en ze zou nog regelmatig tijdens de proeftuin worden 
opgeroepen.  
 
9.3.1 De diagnose 
 
Met een specifieke diagnose werd niet het functioneren van het bedrijf blootgelegd om daar adviezen aan te verbinden. 
Dat was te tijdrovend en te duur. Er werd op een specifieke wijze naar knelpunten gezocht, die slechts als 
aangrijpingspunt werden gepresenteerd. Zij dienden om de ondernemer en zijn organisatie te activeren om er zelf met 
zijn eigen mensen iets aan te gaan doen.  
 

Het kon geen klassieke doorlichting met adviezen worden, zoals in die tijd gebruikelijk. Die waren niet alleen 
tijdrovend, maar leidden vaak tot krachtpatserij van de adviseurs tegenover de opdrachtgever. De medewerkers 
van de opdrachtgever hoorden er iets in terug wat ze zelf gezegd hadden, of iets waar ze het helemaal niet mee 
eens waren. En dat moest dan bovendien veel geld kosten. Met deze knelpuntdiagnose ging ik er van uit, dat 
waar in de organisatie chaos dreigde en waar iets veranderde, de situatie paradoxale tegenstellingen zou 
vertonen. 
 
Met de directeur van ieder bedrijf stelde ik vast welke c.a. vijf functionarissen de meeste invloed hadden in de 
organisatie. Hen werd een aantal kritische vragen voorgelegd, afgeleid uit de kwaliteitsnorm van de NEN. Ze 
ging over de bedrijfsvoering in al zijn facetten. Bij het beantwoorden letten mijn collegae en ik vooral op 
tegenstrijdige uitspraken. We brachten hen niet in de verleiding de tegenspraak “op te lossen.” We lokten die 
verschillende opvattingen soms zelfs uit. Vervolgens legde ik onze bevindingen voor aan de directeur en vroeg 
om een nader toelichten. De tegenspraken waren bijna altijd voltreffers, die aanmerkelijke knelpunten in de 
organisatie aan het licht brachten. Dat leverde op een heel natuurlijke wijze voor betrokkenen vanzelfsprekende 
aangrijpingspunten voor verbetering op. Er volgde bijna nooit een confrontatie met de adviseur, want die had 
het niet gezegd, maar van zijn eigen mensen gehoord. Het hele proces duurde één à twee dagen. Ter afronding 
werden de aangrijpingspunten vastgelegd in een klein rapportje aan de directeur. Tot ergernis van sommigen 
bevatte het doelbewust geen advies, want daarmee zouden we weer geconfronteerd worden met de “welles–
nietes”- en “ik weet het beter”-valkuil. Het aangrijpingspunt werd zo geformuleerd dat de ondernemer het 
probleem niet kon ontkennen en wel werd uitgedaagd om er zelf iets aan te gaan doen. Zo activeerden we van 
het begin af aan de zelfordening in de onderneming.  
 
Deze diagnose bleek overigens allesbehalve “quick and dirty”. Achteraf vergeleek ik de resultaten met 
uitgebreide doorlichtingen van andere adviseurs in grotere ondernemingen, die daar soms weken in beslag 
namen. Voordat men tot dezelfde soort aangrijpingspunten kwam, hadden de adviseurs daar eerst een aantal 
lastige discussies met directie en staf moeten zien te overleven. Daarbij verdween niet zelden een dergelijk 
aangrijpingspunt, dat de adviseurs wel zagen maar de ondernemer of zijn staf niet wilde horen, weer onder de 
tafel. Onze knelpuntenanalyse bleek veel goedkoper en effectiever, want in principe kwam alles aan de orde, 
ook datgene waar de adviseur niet direct naar had gevraagd. De problemen werden direct verwoord in termen 
waar de medewerkers van de organisatie zelf vertrouwd mee waren en die ze niet konden ontkennen. Toch zal 
later blijken dat deze diagnose lang niet alle verstarringen zichtbaar kan maken, maar voor het aan de slag 
komen met serieuze verbeteringen voldeed ze prima.  

 
9.3.2  De teamsamenstelling 
 
Per deelnemend bedrijf werd vervolgens een team van twee of drie man samengesteld, waarvan in alle gevallen de 
ondernemer deel uitmaakte. Hij kon dan uit de eerste hand de informatie vernemen waarop hij besluiten moest nemen. 
Die drie zouden op hun beurt weer kleine teams vormen waar zij het niet alleen afkonden in de organisatie. Tijdens de 
diagnose keek ik al rond wie er geschikt leek en soms hielpen we de ondernemer met een uitleg bij figuur 9.3. 

 
 
 

We raadden de directeur sterk af om een medewerker mee te laten doen als beloning (meestal een 
ervaringsdrager) Het was ook niet de bedoeling een medewerker nog een laatste kans te geven (vaak een etter) 
Het moest bij voorkeur het sterkst mogelijke team worden. Soms vond een ondernemer iemand “briljant maar 
ongepast”, “strijdig en lastig”, “onbegrijpelijk”, “dwars” of anderszins een “etter”, terwijl zo’n medewerker 
toch veel in zijn mars bleek te hebben. Dan adviseerde ik hem het er toch maar op te wagen. Wellicht gedroeg 
iemand zich zo omdat hij tegen de macht van de baas opliep en dan altijd het onderspit moest delven. Vaak was 
zo'n “etter” inderdaad veel slimmer dan zijn baas en ook dat vormde een verstarring. In de loop van het 
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programma zou ik dan met hen een werkbare vorm proberen te vinden, waarin minder kans op conflicten en 
meer kans op synergie zou ontstaan. 

 
9.3.3 De opstartworkshop 
 
Op het programma van de opstartworkshop stonden de volgende programmapunten: 
  
• De oriëntatie op de zin van kwaliteitszorgverbetering (in een plenaire discussie) 
• De betekenis van de specifieke aangrijpingspunten uit de diagnoses voor mogelijke verbeteringen in de betreffende 

bedrijfsorganisaties 
• De mogelijkheden van zelfdiagnose (bijvoorbeeld via een strategische oefening en een faalkostenanalyse) om later 

zelf meer en andere aangrijpingspunten voor verbetering te kunnen vinden 
• De analyse van de verbeterpunten om tot een oplossing en een aanpak te komen. Daartoe ontstond in de loop van het 

programma een aparte module voor “het omgaan met onoplosbare problemen” (Zo werden de verstarringen vaak 
beschouwd.) 

• Een projectmatige aanpak om met meerdere teams in de organisatie aan een verbeterplan te werken. (Vooral ook om 
de adviseurs in de gelegenheid te stellen om de aanpak en voortgang te controleren.) 

 
Zelfdiagnose was belangrijk omdat gaandeweg de problemen achter aangrijpingspunten vaak van een andere 
aard bleken dan aanvankelijk verondersteld. Een strategische oefening, die men zelf in het bedrijf kon herhalen, 
hielp om verschillen vast te stellen tussen producten en diensten bij verschillende groepen klanten en om te zien 
wat concurrenten anders deden. Juist die verschillen waren vaak niet bekend, terwijl die juist in de competitie 
moesten worden uitgebuit.  

 
Een andere oefening die men thuis kon herhalen was de faalkostenanalyse. Elk team werd gevraagd over de 
afgelopen week of maand een aantal missers op te sommen die zich in de organisatie hadden voorgedaan. 
Vervolgens werden daarbij de kosten of gederfde inkomsten geschat, en met tweeënvijftig respectievelijk met 
twaalf vermenigvuldigd. Die bedragen werden opgeteld om vervolgens te schrikken van het totaalbedrag. Dat 
gaf direct enkele aangrijpingspunten waar de twintig- tachtig regel (Pareto analyse) op kon worden losgelaten.  
 
Een ervaring met de faalkostenanalyse bij meerdere van deze projecten was dat één op de tien ondernemers 
niet in staat is om ook maar één item voor deze analyse te noemen. Soms na enig aandringen van mijn kant 
kregen ze een kleur en brak het zweet hen uit. Ze zeiden steevast: “Bij ons doen er zich geen problemen voor, 
die lossen we direct op” of: “Die heb ik of een van mijn medewerkers al opgelost voor ze zich voordoen”. Zij 
bleken doorgaans ernstig verstard. Het preventief problemen oplossen leek mooi, maar die ondernemers 
konden dan ook geen enkel punt noemen waarop hun organisatie kon verbeteren. Zij waren aanvankelijk de 
lastigste deelnemers. Soms hielp het als we ze met ontevreden opmerkingen van hun klanten of medewerkers 
confronteerden, waaruit dan bleek dat er wel degelijk dingen mis gingen, die niet goed werden opgelost. 

 
Om de ondernemers tijdens de opstartworkshop en later ook op de competitiedagen geactiveerd te krijgen en te houden, 
kon regelmatig worden teruggekomen op de oorspronkelijke paradoxen uit het vooronderzoek,  
 

Bijvoorbeeld: tegen een ondernemer die opeens niet meer zag waarom de kwaliteit van zijn installatiewerk niet 
goed genoeg zou zijn. Hij hoorde immers nooit klachten van zijn klanten.“U bent toch bezig om die 
vijfentwintig procent groei te realiseren door zelf die nieuwe technologie in uw bedrijf te implementeren. Dat 
doet u toch om meer en waarschijnlijk veel kritischer klanten aan te trekken. Dat kunt u toch niet aan uw 
concurrenten overlaten?”  
 
Tegen een ondernemer die over de inzet van zijn mensen klaagde: “Uw mensen willen die nieuwe technologie 
wel leren uitvoeren, hebben ze ons verteld, als u ze de kans maar biedt. Waar en hoe doet u dat in uw 
verbeterplan?” 
 
Tegen een ondernemer die klaagde dat hij niet de goede opdrachten kreeg: “Hoe kan uw klant nu weten welke 
opdracht hij u moet geven? Hebt u hem wel bijtijds en goed geadviseerd?” “Zo niet, hoe gaat u dat leren? Gaat 
u het tijdig adviseren van uw klanten ook in uw verbeterplan aanpakken? Staat het er al in?” 

 
De teams van drie kwamen de workshop niet uit zonder een acceptabel verbeterplan. Thuis zouden zij allerlei uit het plan 
af te leiden verbeterteams oprichten en aan het werk zetten om zo iedereen in de organisatie bij het verbeterproces te 
betrekken. De voortgang van het verbeterplan zou op de competitiedagen worden gerapporteerd en besproken. 
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9.3.4 De competitiedagen 
 
De competitiedagen waren aanvankelijk vooral bestemd voor de adviseurs. Zij konden zien hoe het verbeterplan in een 
bedrijf werd uitgevoerd. Waar het eventueel op vast liep en of het programma eventueel moest worden bijgesteld. 
Bovendien of er bepaalde onderwerpen in vaardigheidstraining of kennisoverdracht aan de orde moesten komen. En of 
een interventie succesvol was geweest. Na enkele keren werden deze dagen ook voor de deelnemers erg waardevol. Op 
het programma stonden punten als: 
 
• Voortgangscontrole op elk verbeterplan en aanbrengen en uitvoeren van mogelijke verbeteringen. 
• Ervaringsuitwisseling en signalering van eventuele hiaten in vaardigheden of kennis van bepaalde onderwerpen. 
• Signalering van knelpunten en pogingen tot doorbraken. 
• “Doe het zelf” oefeningen voor het zich eigen maken van vaardigheden of nieuwe inzichten. 
• Programma beïnvloeding in de ruimste zin van het woord. 
• Afspraken maken over extra huiswerk en bedrijfsbezoeken. 
 
Men kon zich afvragen wat dit met zelfordening te maken had en wat er anders was dan een normale doelgerichte, 
planmatige werkwijze. Het verschil leek gering, omdat er in eerste instantie aan verbeteren werd gewerkt en dat was een 
reductie van het zoeken naar nieuwe oplossingen. Het verschil kwam alleen tot uiting op het moment waarop er iets niet 
planmatig verliep. Dan werd er door ons niet veel druk gezet op bijsturen. Vaak werd er wel aangestuurd op een 
doorbraak. Al heel snel gingen zowel de adviseurs als de teams over op het zoeken naar andere oplossingen of andere 
doelstellingen, of het programmaonderdeel kwam te vervallen. Dat kon zowel het geval zijn in het programma van de 
proeftuin als in een of ander verbeterplan van een deelnemer. Daarop konden andere onderwerpen of andere 
aangrijpingspunten aan bod komen. “Het was immers een proeftuin”, maar juist in dat kunnen verspringen zat een deel 
van de kracht. Wij letten natuurlijk wèl goed op of er verstarringen werden omzeild die juist doorbroken dienden te 
worden. 
 
Aanvankelijk was er bij de ondernemers enige angst om bij zich in de keuken te laten kijken. Bij het luisteren naar de 
verbeterplannen van elkaar en naarmate er meer ervaringen werden uitgewisseld, kwam men er achter dat ieder 
deelnemend bedrijf ongeveer dezelfde problemen had. De omstandigheden waren meestal zo specifiek dat er toch bijna 
nooit iets viel te kopiëren.  
 

Eén van de deelnemers bekende in de loop van het programma met het schaamrood op de kaken dat er een 
kwaliteitshandboek van een ander bedrijf was achterover gedrukt. Ze bleken er niets aan te hebben, omdat geen 
van de werkwijzen of procedures zo maar in hun organisatie was te kopiëren. Tijdens de volgende discussie 
bleek dat samenwerking dan ook veel lastiger was dan men doorgaans dacht.  

 
Het bijzondere was, dat iedere ondernemer die dacht met unieke problemen te worstelen, tijdens de ervaringsuitwisseling 
opeens negen oplossingen van andere ondernemers hoorde, die hij prompt probeerde te overtreffen. In de proeftuin 
werkten tien teams naast elkaar, die via hun voortgangsrapportages en ervaringsuitwisseling onwillekeurig met elkaar in 
competitie kwamen. Daarop leken ze zich tegen elkaar af te zetten, maar feitelijk trokken ze zich aan elkaar op. Toen 
sommigen zich dat begonnen te realiseren werd de sfeer veilig. Ze merkten dat ze soms behoorlijk ver konden gaan in 
het blootleggen van problemen waar ze op vast meenden te zitten. Dat leverde hen dan ook vaak wat op. In de 
voortgangscontrole en de ervaringsuitwisseling kwamen de verstarringen vanzelf in het zicht zonder dat erom gevraagd 
behoefde te worden. Vaak zat er iets dwars in het denken van de ondernemer zelf. Dat kostte vaak vrij veel analyseren 
met hulp van de adviseur voordat daar een aanpakbaar probleem achter vandaan kwam.  
 
Tot verbazing van de meeste deelnemers ging de ervaringsuitwisseling zelden over de technologie. Die moesten ze wèl 
implementeren om vervolgens te kunnen groeien. We constateerden echter dat juist dàt voor de meeste deelnemers hun 
hobby (of misschien hun geheim) was. Als er zich technische problemen voordeden, vonden ze daar zelf wel oplossingen 
voor. De toepassing van de nieuwe technologie kwam echter voortdurend ter sprake omdat de implementatie in hun 
bedrijfsvoering wel grote hiaten vertoonde. De hiaten zaten vooral bij de verkoop en voorlichting aan de klant en bij de 
opleiding van de eigen medewerkers en het laten groeien van de organisatie.  
 
Een paar dingen bleken tijdens de competitiedagen voor het onderzoek naar het bevorderen van zelfordening relevant: 
het signaleren en omgaan met verstarringen, zowel in het programma van de proeftuin als in de afzonderlijke 
verbeterplannen  en de ontdekking van groeidrempels. Merkwaardig is ook, dat het hele project op een gegeven moment 
in een crisis kwam te verkeren. Iets dat zich later ook in andere veranderprojecten steeds herhaalde, ook al zagen we dat 
voortaan van tevoren aankomen.  
 
9.3.4.1 Het doorbreken van verstarringen 
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In de proeftuin was er voor mij veel gelegenheid om te oefenen op het doorbreken van verstarringen. Er ontwikkelde 
zich een bepaald patroon van eerst herkennen en verkennen van de verdediging, dan een toets op voldoende krediet, 
gevolgd door een interventie. Daarna was het afwachten of de boodschap was over gekomen, zo niet dan volgde een 
herhaling. 
 
Voor het herkennen van verstarringen was ik tijdens de voortgangsrapportage en ervaringsuitwisseling voortdurend alert 
op onlogische redeneringen. Vaak gingen die opeens gepaard met ongewoon of zenuwachtig gedrag. De standaard vraag 
was dan “kunt u dat nog eens uitleggen.” Meestal begon de deelnemer dan omstandig uit te leggen waarom het zus of zo 
moest en niet anders kon. Hij wist ook wel dat het een probleem was, maar het kon nu eenmaal in zijn situatie niet 
anders. Het lag voor de hand om daar de opvattingen van adviseurs of andere deelnemers tegenover te stellen. Het risico 
bestond dat er dan niet werd geleerd, maar dat alleen de verdediging van de betreffende deelnemer werd geactiveerd en 
geoefend. De man in kwestie werd soms zelfs kwaad. Af en toe werd er een kwaad en liep weg maar altijd kwamen ze, 
soms na enige overreding, weer terug.  
 
De boosheid bleek meestal te maken te hebben met gebrek aan krediet voor de adviseur of de andere deelnemers 
Men stond niet meer open, maar voelde zich bedreigd. De bedreiging moest dan direct stoppen en eerst het krediet 
worden hersteld. Daarvoor had ik twee methoden: op de eerste plaats veel humor om de sfeer prettig te houden. En als 
tweede congruente advisering, waarbij de adviseur de deelnemer bijna letterlijk bij de hand neemt en daadwerkelijk helpt 
om een probleem op te lossen. Dat kan natuurlijk niet bij een doorbraak, maar alleen in een voorspelbare ontwikkeling. 
Het bleek dat zowel de groep deelnemers als geheel, als elke individuele deelnemer onbewust over een zorgvuldig 
bijgehouden boekhouding beschikte waarop het krediet werd bijgehouden. De stand was vast te stellen door bijvoorbeeld 
er een grapje over te maken. Dan kon ik zien of ze er nog om konden lachen. Graadmeter was niet alleen het feit dat er 
nog zinvol van gedachten gewisseld kon worden, maar vooral ook de toon waarop de gedachtewisseling plaats vond. 
 
Was er voldoende krediet dan kon een interventie volgen. Aanvankelijk probeerde ik een katalysatorrol te vervullen door 
allerlei standpunten en alternatieve oplossingen met de deelnemers over en weer te laten beredeneren. Ik kletste me suf, 
niet zo zeer om de paradoxen op te sporen, dat was meestal niet zo moeilijk, maar om hen er oplossingen voor te laten 
vinden. Dan moest er nog beweging in hun teams en in hun organisaties komen. Als vanzelf ontwikkelde zich een wat 
agressievere aanpak. Dat ging bijna nooit goed door te confronteren met de opvatting van de adviseur of van een andere 
deelnemer. Het lukte wèl door de paradox in een bondige tekst samen te vatten en die “kritisch te spiegelen.” Daarbij 
werd dan een tegenstelling benadrukt in de opvattingen van de deelnemer of in zijn organisatie. Het was vaak verrassend 
om te zien hoe daarop werd gereageerd.  
 

Eén van de bedrijven had een bedrijfsleider, over wie volgens de directeur geen kwaad woord gezegd mocht 
worden. Hij was de spil van zijn bedrijf waarover alles liep. Als het moest, werkte die man dag en nacht en in 
de weekends door. Op confronterende wijze zou ik gezegd hebben, dat ik dat nu juist de grootste verstarring in 
zijn onderneming vond. Daardoor raakte de ondernemer dan behoorlijk overstuur. Kritisch spiegelend kon ik 
echter zeggen, dat hij ondanks die goede bedrijfsleider het een uur geleden nog had over die tekeningen die 
voortdurend te laat op het werk kwamen. En hoe zat het met die rekeningen die te laat de deur uitgingen en die 
medewerkers die ontevreden waren over hun begeleiding en opleiding enz... Hoe kwam dat toch? Was dat niet 
te verklaren? Vaak begon de ondernemer me dan sprakeloos met grote vraagogen aan te staren…Zou het 
kwartje vallen?  
 
Er was een kleine ondernemer die moeite had met verkopen, maar die bij doorvragen eigenlijk vond dat 
verkoop bedrog was. “Je vroeg er meer voor dan dat iets feitelijk kostte.” Ik had hem kunnen confronteren met 
mijn opvatting dat zijn onderneming volgens mij een betere verkoper verdiende. Kritisch spiegelend zei ik, 
gebruikmakend van zijn eigen opvatting, dat ik van hem begreep dat hij blijkbaar alle ondernemers inclusief 
zichzelf bedriegers vond. Ook kritisch spiegelen kan hard zijn. 
 
Er was een ondernemer die geen bedrijfsleider kon aanstellen omdat het te duur was en daarom moest hij zich 
zelf wel overal mee bemoeien. Confronterend zou zijn om hem een bemoeial te noemen. Een kritische spiegeling 
werd bereikt door hem zijn eigen bemoeienis in zijn verbeterplan expliciet te laten maken. Toen dat plan 
redelijk compleet werd, begon hij te klagen over de tijd die het hem allemaal ging kosten. Een kritische vraag: 
“wilt u in die tijd ook nog iets aan commercie doen, of hoeft dat even niet” bleek de druppel die de emmer deed 
overlopen en die het kwartje liet vallen. Hij zou er eens over nadenken. Een maand later had hij zijn beste 
projectleider tot bedrijfsleider gepromoveerd. 
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Als het kwartje niet direct viel, moest het kritisch spiegelen keer op keer worden herhaald, wat dan toch op een 
confrontatie begon te lijken. Om de situaties hanteerbaar te houden, werden er veel grappen gemaakt. Er werd veel 
gelachen, er kwamen immers de meest verschrikkelijke dingen aan het licht. (Farrelly, 1973) Het bleek geen toeval dat 
kritisch spiegelen en humor samen gaan want humor heeft vaak dezelfde paradoxale vorm als een interventie. Eerst 
denkt de betrokkene te weten waarover het gaat, dan komt er iets waardoor hij in de war raakt en op het verkeerde been 
blijkt te staan. Pas als hij daar uitkomt, heeft hij de pointe begrepen. Daarom klinkt het kritisch spiegelen van een 
verstarring vaak komisch: 
 

“Zie ik het goed, dat de spil van uw bedrijf alle communicatiekanalen verstopt?” 
“Beweert u nu dat u als verkoper een bedrieger bent?” 
“Als u zich nu overal mee gaat bemoeien, houdt u wellicht nog meer personeel over.” 

 
Vooral als de andere deelnemers smakelijk konden lachen, was het moeilijk voor betrokkenen om kwaad te worden. 
Sommige van de deelnemers kregen het kritisch spiegelen zelf ook te pakken en dan ontstond er vaak een komische 
discussie, die voor het slachtoffer ook leerzaam kon zijn. Het herhaaldelijk inpeperen met dergelijke grappen had bijna 
altijd succes, al kon het heel lang duren. Soms kwamen er dan ook de vreemdste verdedigingen van een verstarring aan 
het licht.  

 
Zo was er een man die tijdens de laatste sessie van het programma boos vroeg. “Die opmerking daarnet over 
mijn planning, namelijk dat er niet normatief maar constaterend moet worden gepland, wil ik de voortgang van 
mijn plan goed kunnen bewaken, is toch wel erg belangrijk!” Waarom was hem dat niet eerder verteld? Nu was 
het programma voorbij en nu had hij er niets meer aan. Verbouwereerd antwoordde ik dat hij er in de toekomst 
misschien nog wat aan had. Volgens mij kon het echter niemand zijn ontgaan dat dit punt zo ongeveer elke 
competitiedag één of meerdere keren aan de orde was geweest. Gelukkig konden de anderen dat beamen. De 
man hield vol, tot dat hij onder groot hoongelach op het laatste moment zei, dat hij een omissie in het 
programma probeerde aan te tonen. Hij zei dat hij nog een korting op de kosten van het programma probeerde 
te bedingen. Niemand geloofde hem. Hij had niet tijdens al die bijeenkomsten zitten pitten, maar hij was er nu 
pas aan toe de verstarring te doorbreken. Het kwartje viel nu pas en hij schaamde zich, nu hij achteraf merkte 
hoe simpel de boodschap was die hij steeds had genegeerd. Daarom verzon hij ter plekke deze schaamlap van 
de korting, zonder dat hij in de gaten had dat zijn koppeling met de omgeving daardoor nog meer werd 
verzwakt.  

 
Na een geslaagde interventie moesten wij leren vertrouwen op zelfordening en vooral niet met congruente advisering 
proberen iets te verklaren of op gang te helpen, laat staan te forceren. Als we dat deden, kwam direct de oorspronkelijke 
verdediging weer terug en konden we opnieuw beginnen. Het enige wat we deden is er bij volgende competitiedagen en 
tijdens de bedrijfsbezoeken neutraal naar informeren, hoe het ermee stond.  
 
9.3.4.2 Groeidrempels voor kleine bedrijven 
 
Na verloop van tijd, en dat werd in proeftuinen van andere projecten bevestigd, ontdekte ik een aantal generieke 
verstarringen. Veel van deze kleine, in projecten bij klanten werkende bedrijven, zaten daarop vast. Het werk wordt 
verricht bij de klant en de medewerkers die daarmee bezig zijn komen zo min mogelijk op het kantoor, want dat is slecht 
voor hun bezetting. Vandaar dat in dergelijke bedrijven vaak de interne communicatie en personeelszaken onderbelicht 
blijven. 
 

Uneto overwoog voor een volgende fase in het project om bijeenkomsten voortaan niet in Utrecht te houden, 
maar in de regio, om de reistijd voor de deelnemers te beperken. Er kwamen protesten vooral van de 
deelnemers uit Zeeuws-Vlaanderen, Limburg en Groningen! Zij kropen elke maand bij elkaar in één auto en de 
ondernemer had daar geruime tijd extra overleg met zijn beste mensen. Dat extraatje kwam hem altijd goed uit 
en mocht best wat kosten.  

 
Bij het inventariseren van dergelijke generieke problemen bleek dat sommige bedrijven daar meer last van hadden dan 
anderen. Uit een analyse van personeelsaantallen en functieverdeling (bijlage Ib) bleken zich catastrofes voor te doen in 
de ontwikkeling. Bij het toenemen van de omvang moesten op bepaalde momenten opeens nieuwe soorten functies in de 
organisaties worden vervuld. Een dergelijke verandering lijkt op zo’n moment veel te kostbaar en riskant en daarom 
wordt het door de leiding zo lang mogelijk tegengehouden. De lokatie van die drempels lijkt overeen te komen met het 
aantal aantrekkers in een gering verknoopt netwerk. (§ 6.1.4) Urwick had in 1948 al op dergelijke discontinuïteiten 
gewezen. Er zijn meer groeimodellen waarin discontinuïteit een rol speelt: Greiner (1972, 1998) en de Nolan – curve 
(Gibson, 1974). Vooral het model van Urwick (1948) (bijlage Ia) bleek goed herkenbaar voor de ondernemers van de 
deelnemende bedrijven. We besloten meer van dergelijke modellen te maken. Teun Hardjono werkte een dergelijk model 
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uit voor generaties van kwaliteitszorg (Hardjono, 1998) en ik maakte “het boomplakmodel.” (bijlage Ic) We stelden ze 
als zelf-diagnose hulpmiddel beschikbaar. Ze hielpen vaak om het vermoeden van een groeidrempel te bevestigen en om 
een ondernemer aan te moedigen om die drempel dan maar te nemen.  
 
9.3.4.3 De grote crisis 
 
Na ongeveer drie maanden werd duidelijk wat we al enige tijd vermoedden, dat de bedrijven geen vorderingen maakten 
met hun verbeterplannen. De vage voortgangsrapportages wezen het uit.  
 

De adviseurs kregen de schuld. Al was het maar omdat wij het over het project van Uneto, de verbeterprojecten 
in de bedrijven en de installatieprojecten bij hun klanten hadden. “Over welke projecten ging het nu eigenlijk.” 
Soms konden ze er geen touw meer aan vastknopen, zeiden ze. Wij zeiden dat we alleen wat konden doen als er 
werkelijk iets in hun bedrijf was gebeurd en als er gerapporteerd werd over wat er daarbij fout was gegaan. 
Met mooie vage verhalen kwamen we niet verder. De gemoederen liepen hoog op. Ook buiten de bijeenkomst 
om werd twijfel gezaaid en bemiddeld. Jan Verschoor, onze accountmanager en kwaliteitsbewaker, een zeer 
ervaren rot in het vak, wist dat dit vaker gebeurde. Het betekende dat het er nu op aan kwam door te kunnen 
gaan.  

 
Op de eerstvolgende competitiedag werden “harde toezeggingen” gedaan. De teams zouden echt aan de slag gaan en 
daarover eerlijk rapporteren en wij zouden onze taal en theorie aanpassen zodat onze boodschappen beter overkwamen. 
Er bleek een hindernis te zijn genomen want opeens was er een veel positievere sfeer in het project. Nu pas begon men 
echt te leren. Voordien had men er niet echt in geloofd. In alle latere veranderprojecten heb ik hetzelfde fenomeen 
meegemaakt. Ook al kondig ik het van tevoren aan en al hou ik er zoveel mogelijk rekening mee, het overkomt me elke 
keer. Deze catastrofe in het vertrouwen dat de aanpak werkt moet bij een maandelijkse cyclus in het programma elke 
keer na de eerste twee of drie maanden worden doorgemaakt. In het begin strandde een dergelijk project daar dan ook 
wel eens op. De theorie van bassin en aantrekker geeft wel een verklaring: “het kenmerk van veranderen is niet echt 
willen veranderen.” De noodzaak tot het veranderen van slechte gewoonten die echt diep zitten komt blijkbaar pas na 
twee of drie maanden geploeter aan het licht.  
 
9.3.5 Bedrijfsbezoeken 
 
De oorspronkelijke bedoeling van de bedrijfsbezoeken, die maandelijks tussen de competitiedagen plaats vonden, was 
om elk bedrijf individueel te helpen bij het realiseren van zijn verbeterplan. Overigens waren die bezoeken ook nuttig om 
het krediet dat bij het kritisch spiegelen en confronteren “en plein public” wel eens verloren dreigde te gaan, weer te 
herstellen. Soms kon in een persoonlijk gesprek dieper op een probleem worden ingegaan. Een andere keer kon op de 
klassieke wijze met congruent (aanvullend) adviseren daadwerkelijk worden geholpen. Op een dergelijke wijze was het 
krediet vaak snel weer hersteld.  
 
De diagnose en de zelfdiagnose hulpmiddelen zijn niet perfect. Soms bleken versluierde verstarringen een rem op de 
voorspoedige ontwikkeling van een organisatie. Hiervan twee voorbeelden: 
 

Op een competitiedag viel het opeens op, dat een ondernemer en een bedrijfsleider van een zelfde bedrijf samen 
aan één tafeltje zaten, elkaar niet aankeken en niet met elkaar spraken. In een pauze vroeg ik elk afzonderlijk en 
voorzichtig of er iets aan de hand was. De ondernemer zei ronduit nee, maar de bedrijfsleider mompelde dat het 
zo niet kon, maar hij kon er verder ook niets over zeggen. Ik sprak af om er tijdens het bedrijfsbezoek op terug 
te komen. Bij het eerste bedrijfsbezoek was de ondernemer niet aanwezig en kwam het probleem ook niet aan de 
orde. Bij het tweede bezoek vertelde de ondernemer mij na enig aandringen, dat er iets met hem zelf aan de 
hand was. Hij was ernstig ziek, had enkele geïmplanteerde organen in zijn lichaam en zat zwaar onder de 
medicijnen. Hij sprak er over met ingehouden emotie, zonder bravoure, alsof het de gewoonste zaak van de 
wereld was. Ik kreeg bewondering voor de rust waarmee hij zijn situatie leek te aanvaarden. Er begon ook iets 
bij mij te dagen. De bedrijfsleider had de vorige keer wel laten vallen dat hij niet voldoende armslag kreeg. 
Toen ik de ondernemer voorzichtig suggereerde wat meer aan de bedrijfsleider over te laten, kwam het 
organisatieprobleem op tafel. Deze onderneming had hij gered uit een faillissement als restant van een veel 
grotere onderneming. Het was hem gelukt het tot bloei te brengen en het was daarmee nu juist zijn lust en zijn 
leven. Het was de laatste strohalm waar hij zich met zijn slechte gezondheid aan vastklampte. “Als ook dat me 
wordt afgenomen, ga ik dood”, zei hij letterlijk. De bedrijfsleider wist hiervan, wilde van alles van hem 
overnemen, maar werd juist daardoor als een bedreiging gezien.  
 
Eenmaal terug van dit gesprek realiseerde ik mij dat ook hier sprake was van een verstarring en een paradox. 
Natuurlijk was het niet de bedoeling van de man om met zijn bemoeienis de onderneming mee zijn graf in te 
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nemen, maar dat kon je toch niet zo zeggen. Wat ik in een volgend gesprek wel kon zeggen, was dat hij vroeg of 
laat het bedrijf zou moeten loslaten. Dan leek zijn beduidend jongere bedrijfsleider de meest geschikte 
opvolger. Of hij moest naar een betere opvolger gaan zoeken of hij moest het met deze bedrijfsleider doen. En 
wat zijn laatste strohalm betreft: hij moest niet denken dat hij na die beslissing niets meer voor zijn bedrijf te 
betekenen had, integendeel, want dan kwam het er op aan om, wie ook zijn opvolger zou worden, hem/haar met 
de hele onderneming zo goed mogelijk vertrouwd te maken en op de toekomst voor te bereiden. Tot slot kon ik 
hem nog wat treffende voorbeelden geven van ondernemers die hun opvolging niet hadden geregeld en zo hun 
onderneming in gevaar hadden gebracht. Hij zweeg en de tranen stonden in zijn ogen. Zonder veel 
plichtplegingen gingen we uit elkaar.  
 
Twee weken later hoorden we dat hij een gesprek met zijn bedrijfsleider had gehad. Deze was daarop met de 
familie van de ondernemer gaan kennismaken en had besproken welke rol hij voor zich in het bedrijf zag naast 
de baas. Het vertrouwen werd hersteld. De ondernemer ging het wat rustiger aan doen, maar hield die 
commerciële taken die hem het beste afgingen en de bedrijfsleider en het bedrijf fleurden weer op. Twee jaar 
later zou de ondernemer overlijden en de familie stelde de bedrijfsleider als zijn opvolger aan. Als die 
doorbraak in het team toen niet had plaatsgevonden, was die bedrijfsleider voor die tijd allang weggeweest, zei 
hij later. “Het was mentaal gewoon niet uit te houden!” 
 

Er waren meer voorbeelden van verstarringen die niet op de competitiedagen, maar beter in een bedrijfsbezoek konden 
worden aangepakt.  

 
Zo was er de ondernemer die maand in maand uit “Small is beautiful” had geroepen en volhield dat zijn bedrijf 
niet groter mocht worden dan ongeveer zesendertig man. Hij had zijn zaakjes goed voor elkaar, maakte 
vorderingen met zijn verbeteringen en was altijd haantje de voorste op de competitiedag in de 
ervaringsuitwisseling. Hij wist alles beter en had zelf nooit een probleem. Tot hij op een bedrijfsbezoek mij een 
“echt probleem” durfde toe te vertrouwen. Hij had een open magazijn ingesteld, waar zijn monteurs zelf 
spullen uit konden halen als zij die nodig hadden. Zijn monteurs hadden echter altijd haast en vertikten het om 
dan direct de magazijnbonnen in te vullen. Bij het afsluiten van een werk moest zijn administratieve assistente 
maar zien hoe ze de rekening rond kreeg. Dat kostte veel gezeur en vooral veel tijd van zijn duurste monteurs en 
projectleiders om achteraf uit te zoeken wat er aan materialen was verbruikt.  
Hij wilde een simpele spelregel om dat voor elkaar te krijgen en keek erbij alsof hij al wist dat zoiets niet kon. 
De paradoxale interventie werd nog eens aan hem uitgelegd en met hem doorgenomen en samen verzonnen we 
de slogan: “We vullen de bonnen direct in, omdat we aan het eind van het werk geen tijd meer hebben om de 
bonnen uit te zoeken”. Dat moest hij tussen de oren van zijn medewerkers zien te krijgen. Veertien dagen later 
tijdens de volgende competitiedag vertelde hij, dat hij toch wel erg goede mensen had, want het werkte. “Nou 
nog eens iets”, zei ik en plein public: “Het is toch eigenlijk niet aardig van je, dat die goede mensen van je geen 
carrière in jouw bedrijf kunnen maken omdat jij niet wilt groeien. Als ze een zwaardere functie willen om meer 
te verdienen, kan dat bij jou niet”. Hij keek me kennelijk geschrokken aan. Wat niet gebruikelijk was: hij zweeg. 
En de andere deelnemers, die doorhadden wat er gebeurde, zwegen ook, er viel een diepe stilte. De volgende 
keren bleef hij net als tevoren goed meedoen in het programma, maar over de omvang van zijn bedrijf hoorden 
we hem niets meer zeggen. Een jaar of wat later kwam ik hem ergens tegen. Het ging prima met hem en zijn 
bedrijf: hij had vijfenzeventig man in dienst! En er volgde slechts een blik van verstandhouding. 
 

9.3.6 Personeelsdagen 
 
Nadat er met meerdere proeftuinen ervaring was opgedaan, werd duidelijk dat het zelfordenende vermogen van veel 
organisaties tekort schiet. De natuurlijke neiging om zodra men een probleem ziet direct aan de slag te gaan om het op te 
lossen wordt min of meer bewust onderdrukt. Veel managers èn hun medewerkers vinden dat er eerst afspraken moeten 
worden gemaakt, waarop gepland en gestuurd kan worden. Bovendien moet er in de organisatie zo min mogelijk 
veranderen, want dat geeft maar onrust. De zelfordeningstheorie attendeert echter op andere mogelijkheden. Het zoeken 
naar oplossingen van problemen gaat juist veel beter als iedereen daarbij betrokken is. Als een oplossing gevonden is 
willen betrokkenen uit zichzelf aan de slag kunnen en niemand wil graag worden gestuurd of gecontroleerd. Daarbij 
komt nog iets merkwaardigs: er bestaat wel een neiging om afspraken te controleren, maar men vergeet gemakkelijk om 
daarop te sturen. Vaak laat men de dingen op zijn beloop, want “veel lost zich toch vanzelf op.” Er is dan wel enige notie 
van zelfordening, maar geen idee hoe het vorm te geven en uit te buiten. Het feit dat de verbeterteams de werkvloer vaak 
niet bereikten gaf de aanleiding tot een programmaonderdeel, dat niet top-down maar juist bottom-up de zelfordening 
bevordert. We spraken ook wel van het vergroten van het probleemoplossende vermogen van de organisatie.  
 

In een bedrijf werd een groep van vijftien tot twintig medewerkers gevormd. Het moest een representerende 
vertegenwoordiging zijn van de werkvloer en de meewerkende teamleiders. Zij kwamen bij elkaar in een zaal. 
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Na een korte inleiding werd aan hen gevraagd om met elkaar vast te stellen welke dagelijkse problemen ze 
hadden in de onderlinge samenwerking. Op flip-over vellen ontstond de zogenaamde “ellendelijst”. Vervolgens 
vroegen wij of ze dachten dat het management die problemen voor hen zou oplossen. Daarop volgde meestal 
vol overtuiging “nee“. “Nou”, zeiden we dan, “als je er dagelijks last van hebt, waarom zou je die problemen 
hier dan niet zelf met elkaar onderling oplossen? Van het management heb je niets te verwachten, die hebben 
andere dingen aan hun hoofd.” Daarop gingen ze aan de slag met het maken van afspraken op basis van de 
ellendelijst. Zodra twee of meer medewerkers bereid waren samen een of meer punten aan te pakken en op te 
lossen, kwam die afspraak op een andere lijst boven een streep. Onder de streep kwam alleen iets te staan als ze 
dachten het management absoluut ergens voor nodig te hebben. Vaak waren dergelijke onderwerpen 
opgesplitst. Boven de streep stond wat men zonder het management voor elkaar kon krijgen, onder de streep 
stond bijvoorbeeld het geld dat ze ervoor nodig dachten te hebben. Aan het eind van de dag werd de lijst aan 
het betreffende middenkader gepresenteerd. Dat ging vergezeld van de aanbeveling om er gepast gebruik van te 
maken of zich er niet mee te bemoeien. Ze mochten wel de voortgang volgen en de initiatiefnemers bij het 
oplossen van de problemen daadwerkelijk helpen. Sommigen hingen de lijst in de kantine en vinkten de 
opgeloste punten af. Van tijd tot tijd werd een dergelijke bijeenkomst herhaald en kwam er een nieuwe lijst.  

 
Vaak leidde de personeelsdag tot een andere managementstijl met betere communicatie en een veel grotere 
betrokkenheid van de medewerkers. Altijd ging het probleemoplossende vermogen van de organisatie als geheel 
aanmerkelijk omhoog en raakten alle betrokkenen beter gemotiveerd. 
 
9.4 DE EVALUATIE EN OVERDRACHT VAN DE METHODE 
 
Na het afronden van de proeftuin werd deze over het algemeen als zeer succesvol beschouwd. Het programma met de 
beschrijving van de gebruikte modules voor vaardigheidstraining en kennisoverdracht werd, met een toelichting op de 
gevolgde methode, in een handboek overdraagbaar gemaakt. Daarmee moesten andere adviseurs van een ander bureau 
worden opgeleid om de spreiding door de branche te verzorgen. Dat was een eis van de subsidiegever. De stuurgroep 
kon evenwel niet tot een besluit komen over het vervolg. We hadden al eerder gemerkt dat begeleiden van dit project niet 
van harte ging. 
 

Een voorbeeld: de meeste kleinere ET-bedrijven hadden hun klanten altijd “gratis” geadviseerd. Een van de 
effecten van het verbeteren van kwaliteitszorg was het steeds meer adviseren van de klanten inzake 
mogelijkheden van nieuwe technologie. Dat kon ver gaan, tot en met het volledig uitwerken van 
installatieontwerpen. Daardoor stegen de indirecte kosten en bijgevolg de uurtarieven van de installateurs die 
dat deden enorm. Ze prijsden zichzelf de markt uit, als ze geen maatregelen namen. Op zich waren die 
maatregelen niet ingewikkeld. Het ging erom het advies bij de klant expliciet en niet impliciet in rekening te 
brengen, maar dat kon je niet geleidelijk invoeren. Je deed het of je deed het niet en de meeste ondernemers 
stelden het dus uit. De doorbraak hield een leerproces in voor de klant, zei ik, maar in feite ging het om een 
leerproces voor de ondernemer. Hij moest leren zijn factuur transparanter op te stellen om ook dat voor zijn 
gevoel “softere” deel te verantwoorden. Toen de stuurgroep daar lucht van kreeg zagen zij opeens allemaal 
beren op de weg. Het betaald adviseren was een “voorrecht” van de grotere installateurs en de 
ingenieursbureaus. Die kregen er nu opeens een groot aantal relatief goede en goedkope concurrenten bij. Alle 
mogelijke beperkingen (“maar dan moeten ze ook dit… en dan moeten ze ook dat”…) werden de 
vernieuwingzoekers in het vooruitzicht gesteld. Bovendien begonnen deze bestuurders bang te worden voor een 
onverwachte imago- verbetering van het MKB, waar grote bedrijven last van zouden ondervinden. 
 

Met het concept van het bassin en de aantrekker is het gedrag van de stuurgroep goed te begrijpen. Toegang verschaffen 
tot de subsidiepot betekende natuurlijk niet dat de stuurgroep haar aantrekker verliet en dat de leden een andere zochten. 
Het was slechts een fluctuatie geweest om zich te kunnen handhaven in de rollen van belangenbehartigers voor hun eigen 
achterban.  Later zou blijken dat bij veranderingen in welke hiërarchie ook, een hoger niveau altijd mee moet 
veranderen. Tenminste als zij het proces niet wil blokkeren en toch een vinger aan de pols wil blijven houden na de 
verandering. 

 
Uiteindelijk lukte het om voor de spreiding door de branche een nieuwe stuurgroep te formeren met 
vertegenwoordigers van de brancheorganisatie, de subsidiegever en enkele ondernemers uit 
doelgroepbedrijven. Ook de nieuwe adviseurs maakten geen deel meer uit van de stuurgroep. Zij zouden op 
verzoek regelmatig rapporteren over de voortgang.  

 
De kennisoverdracht vond plaats in een proefgroep met een aanpak die als twee druppels water leek op de proeftuin. Het 
enige verschil vormden de nieuwe adviseurs van een ander bureau, die geleidelijk aan de leiding overnamen. Ze werden 
door mij vooral met praktische aanwijzingen opgeleid. De theorie sprak ze nauwelijks aan. Om de formule met 
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zelfordening toch zo veel mogelijk te handhaven werd de diagnose, gericht op aangrijpingspunten zonder adviezen, 
gehandhaafd. Tijdens de programma-uitvoering werd voortdurend gewezen op het belang van activering van de 
ondernemers en het ontketenen van zelfordening in hun organisaties door het laten uitvoeren van zelfdiagnoses. De 
adviseurs werd sterk afgeraden om problemen voor de bedrijven op te lossen zoals ze gewend waren, maar de bedrijven 
te helpen om het zelf te doen. Voorts werd het belang benadrukt van het aanbrengen en handhaven van de juiste 
oriëntatie. Dat kon met de oorspronkelijke paradoxen uit het brancheonderzoek en moest vaak herhaald worden om de 
deelnemers te activeren als het nodig was. Het interveniëren en kritisch spiegelen werd wel uitvoerig besproken en 
geoefend, maar de meesten begrepen het slecht en het ontaarde toch vaak in pogingen om te overtuigen of te 
confronteren.  
 
Toch was er met deze overdracht merkwaardig genoeg blijkbaar een kiem gelegd. De nieuwe adviseurs, die na onze 
opleiding de aanpak nog maar half begrepen, waren allemaal binnen een jaar bij hun werkgever vertrokken en voor 
zichzelf begonnen. De meeste, voor zover ik kon nagaan, niet zonder succes. De volgende lichtingen adviseurs werden 
door hun adviesbureau zelf opgeleid. De formule verwaterde, maar was nog zo krachtig dat ruim tweehonderd 
ondernemingen, dus tweederde van de doelgroep, in de daaropvolgende jaren het programma volgden.  
 
9.5 ENKELE KANTTEKENINGEN VOOR DE ORGANISATIEKUNDE  
 
Wat de toepassing van de complexiteitstheorie bijdraagt aan de organisatiekunde kan een lastige discussie opleveren. 
Tegenover elk element en aspect van de theorie bestaat wel ergens een empirische waarneming met een theoretische 
interpretatie, die ongeveer hetzelfde zegt. De meerwaarde zit zo bezien wellicht in de dwingende samenhang en de 
specifieke duiding van al die puzzelstukjes, die nu in elkaar passen. Daarom zet ik deze theorie liever af tegen de 
bestuurlijke en management conventies die ik dagelijks in de praktijk meen waar te nemen. Het is trouwens onmogelijk 
om hier compleet te zijn. Er kan slechts een indruk worden gegeven van wat ik in dit project geleerd heb en welk 
verschil daardoor is gemaakt met een eventuele aanpak zonder toepassing van de theorie. Bij deze analyse volg ik het 
model dat in hoofdstuk 7 is gebruikt. 
 
Mijn collegae en ik begonnen het proces op een ander niveau te beschouwen dan tot dan toe voor ons gebruikelijk was. 
We kregen kijk op een nieuwe overkoepelende dynamiek. Daarin bleven de vertrouwde, voorspelbare en beheersbare 
processen en de planmatige aanpak in de organisatie wel van belang. Er ontstond echter een rijker en breder spectrum 
van waarnemingen en benaderingen, waarin vooral het zoeken naar oplossingen en emergentie daarvan bevorderd werd.  
 
9.5.1 Omgeving: 
 
In de omgeving, in de dynamiek van toeleveranciers, afnemers, concurrenten en overheden schuilt zowel de legitimering 
van het bestaan van een organisatie als de noodzaak van een eventuele verandering. Een of andere ideologie of concept 
als TQM (Total Quallity Management) kan geen legitimering voor een verandering zijn. Dat dergelijke concepten soms 
wel en soms geen succes hebben ligt waarschijnlijk aan de voor dat concept op dat moment gunstige of ongunstige 
omstandigheden. We leerden de legitimering van een eventuele verandering te benaderen met vragen als: “wat zou er 
met deze organisatie gebeuren als daarbinnen niets veranderde?”  
 
9.5.2 Potentialen: 
 
De positieve en negatieve spanningen in de omgeving en de daarmee samenhangende positieve en negatieve feedback 
bleken beter herkenbaar als bedreigingen en uitdagingen. Zij bleken precies te slaan op die stromen door de 
ondernemingen van de doelgroep, waarin doorbraken en veranderingen zouden plaatsvinden: implementatie van nieuwe 
technologie in installaties, nieuwe verkoopprocessen, anders omgaan met personeel, anders omgaan met alle externe 
relaties van de organisaties en als gevolg, last but not least, groeien. 
We leerden dat de stromen niet doorgelicht behoefden te worden, noch dat daarbij behoefte was aan advies. Beter was 
om alleen de verstarringen op te sporen en betrokkenen te activeren ze zelf te doorbreken om een nieuwe werkwijze 
mogelijk te maken. 
 
9.5.3 M.e.i. Stromen: 
 
TQM blijkt een goed concept om bewust te maken dat er meer dan grond- en hulpstoffen door een organisatie gaan om 
een product voort te brengen. Er zijn tal van nevenprocessen die meer het karakter van dienstverlening hebben. De 
structuur van de organisatie kwam zelden of nooit aan de orde anders dan bij de groeidrempels. We leerden hier dat er in 
bijna elke structuur gewerkt kan worden als de stromen (processen) maar lopen en kunnen groeien. 
 
9.5.4 Conventies: 
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Conventies zijn er ook in de veranderkunde, want het non – directieve ideaal om te “leren veranderen in een veilige 
omgeving” bleek een halve waarheid. Een goede oriëntatie en “druk op de ketel” waren minstens zo noodzakelijk, bleek 
tijdens de grote crisis. Duidelijk werd waarom noch de expertbenadering noch de procesbenadering, maar alleen een 
combinatie van die twee soulaas biedt. 
 
In de tien ondernemingen kwam tijdens het programma de structuur van hun organisatie nooit aan de orde. We leerden 
dat er in elke structuur valt te werken als de processen maar doorlopen. Natuurlijk komen er minder handige oplossingen 
voor, vooral als die worden opgelegd. Als men die zelf maar naar bevind van zaken mag verbeteren. We begrepen nu 
ook hoe men soms reorganisaties doorvoert waarop de medewerkers later zeggen, dat er niets is veranderd. 
 
 
9.5.6 Proceshiërarchie: 
 
Bestuurders van brancheverenigingen die zouden moeten bepalen wat goed is voor hun leden in het algemeen, bleken 
aan hun eigen achterban de voorkeur te geven. In andere branches strandden dergelijke projecten, als we daar geen vat 
op kregen. Wat we ontdekten was dat veranderingen zich niet altijd laten beperken tot één niveau van een autoritaire 
hiërarchie. Vaak volgen ook veranderingen op het hogere niveau van waaruit gestuurd wordt, tenzij men daar de 
besturing loslaat. Zo niet, dan blijft de verstarring waarschijnlijk bestaan, omdat de verstarring dan van boven af door 
handhaven van dezelfde vorm van besturing steeds weer hersteld wordt. Dat geldt niet alleen voor branches, maar 
precies zo voor elke grote organisatie. 
 
9.5.7 Competities: 
 
Een algemeen gehuldigde opvatting is dat competitie binnen één organisatie inefficiëntie veroorzaakt en dat de 
concurrentie tussen ondernemingen onderling de samenwerking in de weg staat. We leerden dat die overwegingen 
voortkomen uit de behoefte aan voorspelbaarheid, beheersing en controle. Daarin wordt voorbijgegaan aan de veel 
interessantere mogelijkheden van het zoeken naar en vinden van synergie. 
 
9.5.8 Fluctuaties: 
 
Zelfdiagnose is mogelijk, maar soms blijkt het moeilijk. Vooral grote organisaties weten niet goed om te gaan met grote 
voorkeursfluctuaties. Dat blijkt uit wat ik zou willen noemen “het klokkenluiderssyndroom”, waarbij vitale problemen 
van onderuit de hiërarchie wel worden gesignaleerd, maar door hogere niveaus domweg worden genegeerd. Er zijn vele 
pijnlijke voorbeelden te geven:  
 

Bij NASA en haar toeleveranciers was het klokkenluiderssyndroom de feitelijke oorzaak van twee grote 
ongelukken met de Challenger(1986) en de Columbia (2003) 
Na het ongeluk met de Challenger bleek dat er al ruim een jaar lang steeds opnieuw was gesignaleerd dat er 
problemen met de O – ringen in de boosters waren. Keer op keer hadden die mededelingen onvoldoende 
interventiekracht. Ze werden waarschijnlijk ook niet goed gepresenteerd  
 
Aan de Columbia kon iedere TV kijker na de lancering zien dat het hitteschild was beschadigd. Wie zich de 
verhalen herinnerde uit het begin van het shuttleprogramma over de zorgvuldigheid waarmee dat schild uit 
losse stenen moest worden samengesteld, herinnerde zich ook de angstaanjagende mededeling dat als er maar 
een of twee stenen uitvielen of ontbraken de shuttle zou verongelukken. Elke TV kijker kon dus al een week van 
tevoren weten dat er een groot risico bij de terugkeer bestond. Bij NASA werd dat, naar achteraf bleek, wel 
gesignaleerd, maar weer met onvoldoende interventiekracht. 

 
Wat we nog moeten leren is, hoe medewerkers voor dit soort situaties te instrueren. Zij kunnen leren om hun kennis in de 
vorm van kritisch spiegelen of liever nog in de vorm van een doorbreker te presenteren. Dat moet aan managers op een 
hiërarchisch hoger niveau en valt in een autoritaire hiërarchie dus niet mee. Dat er oplossingen mogelijk moeten zijn 
bewees ooit de US Navy: 
 

Voor het debacle bij Pearl Harbor in 1941, had een kapitein al geruime tijd voor de Japanse aanval vanaf zee 
gewaarschuwd: “ze komen er aan.” Daarop had de hogere leiding niet gereageerd, met het bekende 
desastreuze gevolg. Daarna heeft de Navy wel een oplossing voor een mogelijke doorbraak gevonden door een 
kapitein in een dergelijke dreigende situatie het complete bevel over de vloot te geven, zodat hij bijvoorbeeld 
een alarm status kan verhogen. Hij heeft dat bevel, tot een hogere instantie zich bij hem meldt en het bevel van 
hem overneemt. 
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Een dergelijke regel bestaat er bij NASA voor de toeleveranciers ook. Zij hebben een veto op elke lancering, maar daar 
moet dus een vervolg op mogelijk zijn. Daarmee moeten controle en beheersing kunnen worden doorbroken. De 
oplossing wordt wellicht ooit gevonden in een sympathieke hiërarchie met het zoeken naar synergie (hoofdstuk 8 en 11), 
in plaats van een accent op beheersing en controle. 
 
9.5.9 Chaos: 
 
De projectleiding van een veranderproject als de proeftuin neemt meer verantwoordelijkheid op zich dan gebruikelijk. Er 
zit weinig anders op dan te vertrouwen op het probleemoplossend vermogen van de cliënt. 
 

Op een competitiedag beklaagde een directeur zich over de door ons gepropageerde methode. Hij had enkele 
verbeterteams in zijn organisatie geïntroduceerd. Hij had ze ook enige vrijheid van handelen toegestaan om 
problemen zelf op te lossen. Nu had één team, dat zich met verbeteringen in de uitvoering van 
installatieprojecten bezig hield, echter zomaar zonder overleg met hem, een caravan gekocht. Die moest op het 
werk als een soort bouwkeet functioneren. “Wat een onzin.” Daar had hij het geld niet voor. Onder grote 
hilariteit vielen de andere deelnemers over hem heen met ludieke adviezen voor gebruik van de caravan en 
verwijten aan de wel erg naïeve benadering van zijn teams. Uit de daaropvolgende discussie kwamen echter 
twee belangrijke leerpunten: op de eerste plaats had er juist in dit verbeterteam niemand gezeten die 
verantwoordelijk was voor te maken kosten, terwijl daar wel stilzwijgend de suggestie was gewekt dat er kosten 
gemaakt konden worden. De oplossing was vrij simpel geweest: als de boekhouder er bij had gezeten was dit 
nooit zo gebeurd. Het tweede punt was interessanter: dat idee van de caravan was niet zomaar uit de lucht 
komen vallen. Het was al herhaaldelijk aan de orde geweest. De ondernemer had het steeds afgewezen en nu 
hadden zijn operationele mensen de kans schoon gezien om die “verstarring” te doorbreken door hun wens 
eindelijk in vervulling te laten gaan. Deze discussie op de competitiedag maakte het mogelijk om de 
ondernemer duidelijk te maken dat dit juist geen defect in de methode was. Enerzijds kon hij dergelijke 
onverwachte dingen bij zelfordening verwachten, maar anderzijds moest hij leren om ze dan ook uit te buiten. 
Hij mocht juist nu niet direct in de verdediging gaan. Hij kon deze doorbraak van zijn mensen met de caravan 
ook anders zien. Bijvoorbeeld zo, dat hij of zij deze aanschaf al dan niet onder zijn leiding tot een succes 
moesten zien te maken. Nog vertwijfeld ging hij aan het eind van de dag naar huis. De volgende keren vroegen 
we hem er steeds naar. Na enkele weken kon hij melden dat het ding zijn functie goed vervulde. Alleen al aan 
betere motivatie van zijn personeel dacht hij de kosten er dik uit te hebben. Hij begreep opeens ook, dat er meer 
van die dingen waren die hij zonder meer tegenhield. Voortaan begon hij de geringe risico’s van het overlaten 
aan zijn mensen af te wegen tegen de enorme meerwaarde die iets voor de organisatie zou kunnen hebben. 
 

We leerden niet in paniek te raken als er door ons toedoen chaos uitbrak bij een cliënt. We zorgden er wel van tevoren 
voor dat hij zich realiseerde op zijn minst zelf medeverantwoordelijk te zijn. Of zijn onderneming was feitelijk toch al 
afgeschreven en viel nu alleen eerder dan verwacht uit elkaar. (Tijdens het programma kwam een enkele keer een 
faillissement of een overname voor.) Of zijn onderneming herstelde zich en maakte een grote kans er beter uit 
tevoorschijn te komen.  
 
9.5.10 Verstarringen en interventies: 
 
De verstarringen bleken steeds kenbaar aan tegenstrijdigheden, onvolkomenheden, vage of onlogische verklaringen. 
Vaak zag men ze niet zelf of wilde men ze niet zien. Dikwijls waren ze onbespreekbaar gemaakt en verdrongen. Wat we 
daarvan leerden was, dat de (zelf-) diagnose instrumenten waarover we beschikken lang niet perfect zijn. Vermoedelijk 
moet er meer gericht in de historie worden gesondeerd.  
 
Ook de interventie methoden zijn nog niet perfect, zolang mensen boos weglopen of interventieprocessen halverwege 
worden gestopt. Er is wel een zekere ontwikkeling waar te nemen. Het “tit-for-tat” uit de speltheorie (§ 1.1.3) kreeg een 
opvolger in de “één–document procedure,” waarbij partijen in één document, dat tussen hen heen en weer pendelt, 
vastleggen over welke punten ze overeenstemming hebben bereikt. Net als de katalysatorrol zijn het 
onderhandelingsmethoden waarin twee of meer aantrekkers worden verkend en verschoven naar plaatsen waar hun 
bassins elkaar gaan overlappen. Zo kan ook op tegenstrijdigheden in het denken van één individu worden ingepraat, 
maar krachtiger bleek het kritisch spiegelen in een groep. Steeds speelt het vinden en gebruiken van een paradox de 
doorslaggevende rol. Het is vaak lastig en tijdrovend om de juiste formulering voor een paradox te vinden. Terwijl het 
moment waarop iemand met een vreemd verhaal komt vaak het moment van twijfel is waarop de interventie de meeste 
slaagkans heeft. Er moet dus snel uit aangeleverde en vaak warrige informatie iets worden geconstrueerd. Als vanzelf 
ontstond daartoe “de doorbreker”, die veel makkelijker is te vinden en te formuleren.(§ 4.5.2)  
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De doorbreker bestaat uit drie uitspraken: De eerste over een potentiaal of spanning in de omgeving. De tweede over wat 
onacceptabel is aan de wijze van verwerking, gezien die potentiaal, spanning of druk en de derde over suggesties voor 
een nieuwe werkwijze. Deze drie uitspraken zullen bij elke persoonlijke of organisatorische verandering mogelijk 
blijken, anders is die verandering niet mogelijk of niet noodzakelijk.  
 
Het juist getimede gebruik van deze uitspraken tijdens de voorkeursfluctuaties zal chaos terugbrengen en zelfordening 
(of regressie!) mogelijk maken. Ze worden bij voorkeur in één slagzin of in één kort en krachtig verhaal geformuleerd. 
Het is in eerste instantie altijd verstandig om er vanuit te gaan dat de doorbreker verbeterbaar moet zijn. De uiteindelijke 
formulering komt tot stand door gebruik en bijstelling in discussies van de adviseur met de betrokkenen bij de 
verstarring. Zij geven bij het verdedigen van hun oude werkwijze vanzelf aan wat er in de formulering van de doorbreker 
eventueel nog niet deugt. Het is altijd weer zeer verrassend hoe krachtig en slim èn onbewust de verdediging is 
georganiseerd. Het is bijna niet te voorzien wat er precies tijdens een interventie zal gebeuren. Een veranderkundige 
moet er op bedacht zijn dat de verdediging zich tegen hem keert. Hoe pijnlijk het soms ook voor hem kan worden, als hij 
zijn kruit verschoten heeft. Hij moet er een volgende keer weer, maar dan anders, op terug zien te komen. Degene die 
een verandering wil bereiken, dient zich ook te bedenken dat hij vaak niet tegen individuele medewerkers vecht. Vaak 
gaat het om een aantrekker met een bassin, dat door velen van hen nota bene vaak grotendeels onbewust in stand wordt 
gehouden! (hoofdstuk 10) 
 
9.5.11 Collectief coherent gedrag: 
 
In chaos is collectief coherent gedrag een teken dat er iets aantrekkelijks gevonden is. Het kan soms bewust worden 
opgeroepen met te wijzen op een gemeenschappelijke vijand (Bion, 1952.) Tijdens het programma bleek dat er helemaal 
geen samenwerking voor nodig is om toch allemaal dezelfde oriëntatie te volgen.  
 
We leerden dat waar men om welke reden dan ook naar samenwerking streeft, men beter eerst een platform kan creëren 
waarop partijen met eenzelfde oriëntatie elkaar kunnen ontmoeten. Als men daar wordt uitgedaagd om zich aan elkaar 
voor te stellen, ontstaan vanzelf coalities voor het gezamenlijk oplossen van problemen.  
 
9.5.12 Condities voor zelfordening: 
 
Uit de theorie volgen als condities voor zelfordening: een groeiende stroom, enige redundantie bij de verwerking en een 
mogelijkheid om op de omgeving aangesloten te blijven. Op de competitiedagen van de proeftuin zag dat er als volgt uit: 
Er was enige turbulentie (chaos), maar daarin was een duidelijke oriëntatie waar te nemen van alle deelnemers op 
verbetering van hun bedrijfsvoering. Men was zich bewust van een aantal randvoorwaarden (onder andere: niemand 
hoefde uit de boot te vallen.) Dempen van negatieve spanningen gebeurde door de adviseurs en bevorderen, en 
opzwepen van positieve spanningen door de adviseurs en de deelnemers. We leerden dat dergelijke condities voor elke 
constructieve bijeenkomst, waar dan ook, golden. We leerden naar vragen te handelen als: Waar gaat het hier om? Hoe 
bevorderen we dat? Hoe schakelen we tegenkrachten uit? En hoe doen we dit niet te krampachtig en met de nodige 
humor?  
 
9.5.13 Synergie: 
 
Synergie is een begrip dat in organisaties nog weinig wordt gebruikt. Men heeft het over “het gaat lekker” of  “het klikt 
of het klikt niet.” Tegenwoordig gaat het vaak over “de chemie in de samenwerking”, die er wel of niet is. Ondernemers 
vinden het iets vanzelfsprekends, maar beseffen dat het lang niet altijd lukt en dat er risico’s genomen moeten worden 
om het te bereiken. Veel managers geloven er niet in of doen het af met “goed organiseren” of  “goede samenwerking” 
en willen het (kunnen) regelen of afdwingen. Het begrip zal waarschijnlijk pas zijn juiste inhoud krijgen als het inzicht in 
complexe dynamiek gemeen goed begint te worden. Daar zou nog wel eens een generatie over heen kunnen gaan. Tot 
die tijd blijft het bereiken van synergie (lees: ondernemen) voor velen een loterij waarvoor men “fingerspitzengefühl” 
nodig heeft, zonder dat men gelooft zijn kansen met inzicht in de complexe dynamiek te kunnen beïnvloeden.  
 
We leerden dat we het begrip zelf niet hoefden te gebruiken. Ondernemers merkten aan het programma dat “het werkte.” 
Voor hen was dat genoeg. Er bestaat zelfs het gevaar dat men het als een doel op zich gaat beschouwen en synergie gaat 
nastreven, waardoor de kans wordt vergroot op een verkeerde (geforceerde) relatie tot de complexe dynamiek.  
 
Voor de insiders is het een prettig gevoel als zij synergie in zichzelf of met anderen in een organisatie nastreven en weten 
te bereiken. Het is die onzekere uitdaging, die weerstand tegen veranderen wegvaagt en veranderen juist spannend en 
leuk maakt, als een vakantie naar een vreemd land (zonder het voornemen op die schreden ooit terug te keren.)  
 
9.5.14 Kiemen van orde en emergentie: 
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Subsidiegevers hebben nooit geld over voor vage projecten. Ook voor research en innovatie verlangen zij concrete 
plannen met te verwachten resultaten. Binnen condities van voorspelbaarheid wordt er door grote concerns en overheden 
bij research en innovatie veel geld over de balk gesmeten. Het is een teken aan de wand dat veel innovatie tegenwoordig 
van verzelfstandigde whizzkids met oorspronkelijk kleine bedrijfjes moet komen. In de proeftuin zagen we weinig 
kiemen van nieuwe orde, of het moest de proeftuin zelf zijn. We leerden wel dat emergentie een onvermijdelijk en vaak 
onbedoeld effect is van veranderingen. Juist daarvoor moest men niet bang zijn of zich er tegen verzetten. Men moest die 
juist zien uit te buiten. Dáár kwamen intelligente oplossingen vandaan. 
 
9.5.15 Condities van voorspelbaarheid: 
 
Dit aspect van de dynamiek bij de overgang van zoeken naar maken (§ 6.3.1) speelde tijdens de proeftuin helaas nog 
geen rol. Het CAS was nog niet bekend. Dat was wel jammer, want vooral voor het projectmanagement van de ET - 
installateurs had het een extra hulpmiddel kunnen zijn (zie hoofdstuk 10) 
  
9.5.16 Secondaire golf: 
 
Enkele jaren na afloop van deze kwaliteitszorg - verbeteringsprojecten waren de meeste deelnemende ondernemingen 
meer dan twee keer zo groot of overgenomen door veel grotere ondernemingen. Bij de branchevereniging twijfelde men 
of dat nu wel zo’n groot succes was. Zo was het in ieder geval oorspronkelijk niet bedoeld. We leerden dat 
veranderingen meestal worden gevolgd door ontwikkelingen, die niet vooraf, maar wel nà de verandering voorspelbaar 
blijken.  
 
9.6 EEN ADVIESPRODUCT MET RISICO’S 
 
De voor de Uneto bedrijven ontwikkelde aanpak werd nog vaak herhaald en verbeterd en werd aangeduid als “de 
Brancheaanpak”. Vergelijkbare wijzen van aanpak voldeden ook goed in grote organisaties waarin afdelingen of kleine 
werkmaatschappijen met elkaar in competitie konden worden gebracht. Er waren een paar belangrijke randvoorwaarden 
binnen grote organisaties waaraan teams, die met elkaar in competitie kwamen, moesten voldoen. Bij voorkeur waren het 
familiale groepen. In het team moest men elkaar kennen. Er mocht een hiërarchie zijn, maar met niet meer dan drie 
niveaus anders werd de communicatie te stroef. De baas moest zijn eigen beleid kunnen bepalen en zich niet kunnen 
verschuilen achter “teruggefloten worden van hogerhand.”  
 
Steeds terugkerende onderdelen van een dergelijke aanpak waren aanvankelijk: 
 
• Een oriëntatie op de omgeving (brancheonderzoek) 
• Diagnose en aangrijpingspunten bij alle deelnemers 
• Teamvorming per deelnemende organisatie 
• Een opstartworkshop van twee dagen 
• Een aantal van minimaal vijf competitiedagen 
• Specifieke tussentijdse ondersteuning met bedrijfsbezoeken of een spreekuur 
• Een of enkele Personeelsdagen  
 
Voor grote organisaties spreek ik bij deze aanpak van “Het Veranderplan”, maar vaak is dat al een brug te ver. “Kan het 
niet zo blijven, alleen een beetje beter” is vaak de terechte opmerking. Dan spreek ik van “Het Verbeterplan”. 
 

 
 

Het is mij pas langzamerhand duidelijk geworden dat men meestal gelijk heeft, dat het vaak vooral om ontwikkelingen 
gaat en veel minder vaak om veranderingen. Een veranderkundige krijgt meestal te maken met een organisatie in een 
secondaire golf vol geleidelijke efficiencyverbeteringen. Pas als daarin ergens iets niet lukt, zal er iets doorbroken 
moeten worden, maar alleen en uitsluitend als blijkt dat dit echt noodzakelijk is. Dat betreft zelden de hele organisatie, 
maar meestal één of enkele processen. Managers spreken vaak van veranderingen als er in mijn termen sprake is van een 
ontwikkeling, of het gaat om een structuurverandering waarvan onduidelijk blijft welke processen daarbij betrokken zijn. 
Volgende vragen zijn dan: “Waarom is die verandering nodig en in welke processen ging het dan echt mis? Waar moet 
na de verandering echt anders gewerkt worden? Wie bepaalt die nieuwe werkwijze? Doet het management dat of de staf, 
of moeten betrokkenen er zelf maar achter zien te komen?” Dat laatste is misschien nog helemaal niet zo slecht, als ze er 
maar de kans voor krijgen. Vervolgens kan worden vastgesteld, welke groepen met elkaar in competitie worden gebracht 
om in onderlinge wedijver snel de mogelijkheden van een nieuwe werkwijze te ontdekken en uit te buiten. (§ 7.2.2) 
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9.6.1 Risico’s bij het veranderplan 
 
Veel bestuurders (ook bij Uneto) ervaren bij veranderingen een risico dat zij de grip kwijt raken op hun organisatie en 
dat is niet onterecht. Zij behoren te weten dat juist bij veranderingen veel van het succes van hen afhangt. Niet alleen 
bestuurders lopen risico’s. In de proeftuin ging het tijdens de uitvoering na drie maanden bijna mis. Ook al valt dat te 
voorzien, toch blijft die vertrouwenscrisis een riskant moment. Geen van de betrokken partijen is er bij gebaat als het dan 
fout gaat. Ervaring leert dat door vooraf goed informeren van alle betrokkenen die crisis niet te voorkomen is, maar 
doorgaans wel te overwinnen. 
 
Veel lastiger zijn niet gelegitimeerde, maar (soms met macht) afgedwongen veranderingen.  
 

Het is me overkomen, dat een directeur mij ten einde raad om assistentie vroeg. Hij was onder druk van zijn 
commissarissen al vijf jaar bezig met het verzelfstandigen van zijn ambtelijke organisatie. Maanden zat ik te 
sjorren aan zijn mensen om ze commercieel gevoelig en voor de markt vaardig te maken, waarbij vele 
medewerkers onderweg afvielen. Toen de verandering na veel bloed, zweet en tranen dreigde te slagen en 
onafwendbaar op de werkvloer afkwam, ging de OR naar de commissarissen. Die laatsten meldden daarop dat 
zoiets ingrijpends toch niet de bedoeling kon zijn. Vervolgens werd eerst de adviseur en vervolgens de directeur 
en een interne projectleider op straat gezet en de verzelfstandiging bleek opeens niet langer noodzakelijk.  
 
Niet gelegitimeerde veranderingen kwamen ook voor in de proeftuinen. Herhaaldelijk kwamen we directeuren 
tegen die (na een slecht weekend?) maandagsmorgen hun staf bij elkaar riepen en afkondigden “zo kan het niet 
langer, we gaan het helemaal anders doen.” Hun medewerkers vertelden op de competitiedag, dat het meestal 
maandagmiddag of toch in ieder geval op vrijdag wel weer”normaal” was allemaal. Zo’n directeur, die wel 
gelijk had dat er iets mis was in zijn organisatie, leerde in het programma dat zijn medewerkers en zijn 
onderneming veel schade opliepen bij zijn aanpak. Feitelijk konden ze steeds opnieuw beginnen en kwamen ze 
geen stap verder. Hij moest leren dat niet hij bepaalde wat er gebeurde, maar dat hij goed moest opletten waar 
de organisatie voor stond en waar zij aan toe was. 

 
De legitimering blijft een lastige randvoorwaarde  

 
Het is me wel overkomen dat ik na enkele maanden een opdracht tot een verzelfstandigingsproces meende te 
moeten teruggeven. Ik vond het zelf niet langer verantwoord om te proberen om medewerkers, die zelf nota 
bene graag wilden, iets te leren wat hen nooit ging lukken. Het bleek onmogelijk om die mensen, die jarenlang 
hun hoogstaande professie in een beschermde ambtelijke omgeving hadden uitgevoerd, te leren om 
commercieel te denken. Hun eigen dienstverlening, waar toch al weinig vraag naar was, konden zij niet 
omvormen tot producten en commerciële dienstverlening die ze zelf zouden moeten verkopen. Toen ik vertrok, 
bleken ze wel zonder grote problemen bij een veel groter ambtelijk instituut ondergebracht te kunnen worden. 
Daar had ik niet naar mogen zoeken want “dat station was al eerder gepasseerd”, had men mij ooit te verstaan 
gegeven. 
 

Risico’s zitten er ook per definitie in de interventies. Het aantal mogelijke reacties is onvoorstelbaar groot. Het is dus 
niet verstandig om te proberen binnen “zekere” randvoorwaarden te voorspellen wat er gaat gebeuren. En de verdediging 
in organisaties van bestaande werkwijzen is onvoorstelbaar ingenieus. Het is dus waarschijnlijk dat een oude werkwijze 
zich even later zo maar weer herstelt. Interventies zijn ook riskant omdat degene die ze pleegt zijn krediet verspeelt. 
Uiteindelijk resulteert dat in ontzeggen van de toegang tot de cruciale processen waarin “het” (veranderen) moet 
gebeuren. Bovendien kan blijken dat de interventie geen zelfordening, maar een versnelde regressie tot gevolg heeft. 
“Dat het anders ook was gebeurd” is misschien wel waar, maar daar wil een veranderkundige toch liever niet mee 
worden geassocieerd.  
 
Tot slot is er het grote risico dat toeschouwers zich met het veranderproces gaan bemoeien. Het zijn de medewerkers van 
de cliënt of collegae van de adviseur die de pijnlijke kanten van doorbraken en veranderingen bij de “slachtoffers” gade 
slaan. De een is bang dat hem ook zoiets kan overkomen. De ander beweert wellicht op grond van weinig of geen 
ervaring met “non-directieve” methoden, dat er ook zachtere aanpakken mogelijk moet zijn. Dat zachte heelmeesters 
weinig resultaten, maar wel stinkende wonden achterlaten blijkt pas later. Een handige veranderkundige kan achteraf 
altijd wel een argument vinden om de mislukking aan de medewerkers of de organisatie te wijten. Aan hem lag het niet 
en hij heeft nota bene nog gelijk ook: de verstarring zit natuurlijk nooit bij hem. Hem valt alleen te verwijten dat hij die 
verstarring nog wat robuuster heeft gemaakt door de verdediging nog eens extra uit te dagen en te laten oefenen. 
 
Wat ik er zelf van leerde was dat veranderkunde een spannend, leerzaam en riskant vak is. Met dat inzicht in complexe 
dynamiek kan er veel meer gebeuren dan ik vroeger voor mogelijk hield! Als ik vroeger ergens in tekort schoot was het 
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zeker niet in een scherpe analyse van de situatie, maar wèl in de communicatie over onduidelijkheden, spanningen en 
verschillen van opvatting. Nu kan ik met mijn inzicht in de dynamiek, samen met anderen, beter bijdragen in processen 
van zelfordening. Soms kan ik anderen door verstarringen heen helpen om ze ook mee te doen zoeken naar meer 
synergie. 
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HOOFDSTUK 10 DE APPARATENBOUWER 
 
Na een korte voorgeschiedenis van de organisatie waar dit veranderproject speelt, volgt de analyse van een viertal 
verstarringen die in de loop van dat project aan het licht kwamen. Voor drie van de vier is een aanpak ontworpen. 
Daarna volgt een weergave van de daadwerkelijke uitvoering van enkele onderdelen van het veranderproject en van de 
misschien wat voortijdige afloop. De lezer krijgt meer van de context aangeboden dan wellicht strikt noodzakelijk lijkt. 
Achteraf kan men de toepassing van de theorie natuurlijk verklaren, als ware het een maakproces, maar dat zou geen 
recht doen aan de fractale causaliteit van het zoekproces. (§ 6.1.4) Complexe dynamiek vraagt ook in het beschrijven om 
"een schot hagel, in plaats van schieten met scherp". Getracht wordt om een indruk te geven van de omstandigheden en 
de processen bij organisatieverandering door de bril van de theorie. De bedoeling is natuurlijk ook de relevantie aan te 
tonen van de theorie bij het begeleiden van en interveniëren in de veranderingsprocessen. Daarop volgt een overzicht 
van wat in het project werd bereikt, een nawoord van de opdrachtgever en enkele leerervaringen van de adviseur. Deze 
casus is vanwege het recente karakter geanonimiseerd.  
 
10.1 DE ACHTERGROND 
 
De apparatenbouwer waar het hierover gaat, was ooit een bedrijf met vele duizenden werknemers. Het was een specialist 
in het ontwerpen, produceren en toeleveren van apparatuur en grote systemen ter waarde van vele tientallen miljoenen 
euro’s per project. Deze producten werden toegeleverd aan grote bouwprojecten van andere industriële aannemers. De 
uiteindelijke opdrachtgevers waren altijd ambtelijke organisaties, die met veel red tape en ongewisse controles een 
vinger aan de pols hielden. Het was niet moeilijk om een goed rendement te maken. Na die glorietijd kwam de 
apparatenbouw van een “sellers-market” in een “buyers-market”. De vette jaren waren voorbij en de organisatie moest 
voortdurend inkrimpen. In de laatste tien jaar was circa zeventig procent van het personeel op straat komen te staan. Na 
de laatste sanering zouden er nog enkele honderden medewerkers moeten volgen. Met het doortrekken van die trend was 
er nog drie jaar te gaan, “dan kon de laatste het licht uitdoen”. In de loop van de tijd was het bedrijf ook in andere handen 
overgegaan. Een tijd lang was het een onderdeel van een Nederlands concern. Vervolgens werd het een onderdeel van 
een groot internationaal concern met tienduizenden werknemers in verschillende landen. De nieuwe moeder was een 
producent met een breed assortiment, die toeleverde aan nationale overheden over praktisch de hele wereld. Enkele van 
mijn collegae hadden op de Nederlandse locatie recent een doorlichting gedaan en een sanering doorgevoerd. Daarbij 
was ook de structuur van de organisatie gewijzigd van een lijn-stafstructuur in een divisiestructuur, met eigen omzet- en 
winstverantwoordelijkheid voor de divisies. Tegelijkertijd was de hoofddirectie opnieuw samengesteld. Na ongeveer een 
jaar kwam er van buiten een nieuwe voorzitter voor deze hoofddirectie. Daarin zaten nu onder meer de vier directeuren 
van de divisies: Systemen, Apparaten, Services en Productie. De divisie Systemen offreerde en ontwierp 
computersystemen, die na realisatie voor de klant werden getest. Van hieruit werd ook de directie gevoerd over projecten 
waarin specifieke apparaten van eigen makelij werden samengebouwd met die van derden op een eigen systeem. Door 
Apparaten werden vooral standaard producten geoffreerd, ontworpen en voor de klant getest, en de productie werd van 
hieruit projectmatig begeleid. Services realiseerde de implementatie, de garanties en het groot onderhoud alsmede andere 
kleine projecten voor klanten. Productie stelde apparaten samen uit eigen onderdelen en toeleveringen van derden en 
leverde deze aan de klant via Systemen, Apparaten of Services. Bij de toelevering aan klanten diende vaak te worden 
samengewerkt en daarvoor was een methode van “integraal projectmanagement” ontwikkeld. Naast de divisies 
ressorteerde onder de hoofddirectie nog een staf met onder andere een centrale commerciële ondersteuning, 
personeelszaken en kwaliteitszorg.  
 
10.1.1 Het betrokken raken bij het veranderproject 
 
Een half jaar vóór het veranderproject werd mij door de hoofddirectie van de Nederlandse vestiging gevraagd om een 
klein onderzoek uit te voeren. Het betrof de mogelijkheid tot handhaving van de eigen methode van integrale 
productontwikkeling. Daarmee was vooral de handhaving van de eigen identiteit binnen het concern gemoeid. Dat lukte 
vooralsnog en leverde me het nodige krediet op. Daarna vroeg de directeur Systemen mij een audit uit te voeren op het 
projectmanagement in zijn divisie. Daarbij vielen een paar dingen op: projectleiders beschikten wel over zeer veel 
informatie, maar de werkwijze was erg onduidelijk. Maandelijks werd de voortgang van de projecten gerapporteerd aan 
enkele regionale bedrijfsleiders, die naast de operatie ook een deel van de commercie verzorgden. Een dergelijke 
rapportage ging gepaard met een pak papier van ongeveer één kilo. Daarin zaten tientallen planningen van 
projectonderdelen, die niet op elkaar waren afgestemd. De voortgang van die plannen werd ook niet systematisch 
bewaakt. Er waren kostengegevens en zogenaamde S–curves, waarvan niemand kon uitleggen hoe die te interpreteren. 
Bij herhaling viel te beluisteren dat de kostenbewaking met de vele correcties die daarin steeds noodzakelijk bleken, 
maanden achter de feiten aanliep. Het kostte niet veel moeite om één van de projectleiders over dat pak papier te laten 
zeggen: 
 

“Daarmee kan ik ze altijd precies dàt op de mouw spelden, wat ze willen horen” 
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Ik maakte enkele besprekingen met projectleiders mee. Daarbij verbaasde het me dat als er vijf man waren uitgenodigd 
er steevast zes of zeven extra zaten. Blijkbaar waren die bang dat ze ergens niet bij betrokken zouden worden. Het meest 
bizar was wel het onoprechte gedrag tegenover elkaar en het feit dat men zich zelf daarvan nauwelijks bewust leek. Als 
ik de gesprekken nauwkeurig volgde kon ik keer op keer discussies horen in de trant van: 
 

“Piet, ik heb die gegevens van jou nog steeds niet gekregen” 
“Dat klopt, die liggen bij Jan” 
“Maar de gegevens van Jan heb ik gisteren wel gekregen en die van jou waren er niet bij. Hij zegt dat hij ze 
niet heeft” 
“Nou dat begrijp ik niet. Ik heb het er gisteren nog met hem over gehad” 
“Waar zijn ze nu?” 
“Nou, bij jou of bij Jan, in ieder geval niet bij mij. Ik ben er niet mee bezig.” 
“Kom op, ik moet ze morgen hebben Piet!” 
“Ga eens bij Karel vragen, misschien kan die je helpen” 
“Wel…Daar zit jij hier toch voor? Wanneer krijg ik ze!” 
“Nou ik zou het niet weten. Ik zit nog steeds te wachten op die beslissing van Klaas en eerder doe ik er niets 
aan!” 
“Dat is jouw probleem Piet, morgen moet ik ze hebben, dat schrijf ik nu op”  

 
Het leek wel of ik de enige was die er zich aan stoorde. Hier zou niets van terechtkomen, omdat de werkelijke problemen 
niet besproken werden, noch tot een oplossing werden gebracht. Niemand zei daar iets over. 
 
10.1.2 Een poging tot diagnose 
 
Ik pleegde overleg met de directeur Systemen die één en ander wel herkende. Hij vroeg mij om na de jaarwisseling een 
korte reeks workshops te organiseren. In de eerste workshop met de projectleiders en medewerkers van enkele grote 
projectteams kwam ik met een voorstel. Ik vroeg hen om uit de enorme berg warrige projectinformatie per project een 
samenvatting te maken. Een zogenaamde EPB, (elementaire projectbewaking) die zij een aantal maanden voor mij 
zouden bijhouden (dat noemde ik: EPS elementaire projectsturing). 
 

 
 

Een EPB wordt gemaakt per project en bestaat uit een globaal tijdschema, niet veel groter dan één A4tje, 
waarop de belangrijkste activiteiten van de afgelopen en komende maanden in onderlinge relatie en op een 
tijdschaal staan afgebeeld. Daarop wordt tweewekelijks de voortgang bijgehouden met een datum- en standlijn. 
En daar hoort een afsprakenlijstje bij van dezelfde datum, met daarop de maatregelen die naar aanleiding van 
die stand, tijdens de projectbespreking zijn genomen. Periodiek op één en hetzelfde schema bijhouden van de 
voortgang zou gebeuren in combinatie met het bijhouden van de afsprakenlijstjes. Na luttele weken zou dan 
blijken of de projectbeheersing in orde was. Men zou het EPB ook kunnen gebruiken om daadwerkelijk het 
project te sturen, dan was er sprake van EPS, elementaire projectsturing.  
 

Er hoorde vanzelfsprekend wel een paar spelregels bij om bijvoorbeeld ook de kosten of de capaciteit te kunnen 
bewaken. Ik zei er nadrukkelijk bij dat het mij daar niet om ging. Ik was in eerste instantie alleen uit op een diagnose van 
de voortgangsbewaking. De toepassing van EPB in EPS zouden mij vooral tonen welke problemen zich daar eventueel 
bij voordeden. Die konden we dan in de volgende workshops aanpakken en verbeteren. Er was geen speld tussen te 
krijgen. Zwijgend werd dit voorstel door de leden van de projectteams aanvaard. 
 
Een maand later, vlak voor de tweede workshop, had geen van de projectteams een EPB gemaakt. De workshop werd 
afgelast, want de meeste projectmedewerkers waren er ook niet. Ze waren ziek, op vakantie of onverwacht op dienstreis. 
Enkele weken later (toen ik met vakantie was) werd de derde workshop wel gehouden. Daarbij werd mijn collega in een 
discussie gelokt over zin en onzin van projectmanagement. Er werd gediscussieerd over de aanpak van theoretische 
problemen. Er was geen één EPB, laat staan dat er sprake was van EPS. De daaropvolgende workshop werd, toen ik 
weer terug was, voorbereid in overleg met de directeur. Er volgde een harde confrontatie. Er was nog steeds in geen van 
de drie teams een EPB, en er begonnen zich merkwaardige onhebbelijkheden te openbaren.  
 

Tijdens deze sessie liepen de gemoederen hoog op. Eerst gaven de projectleiders alle informatie- en 
managementsystemen van de organisatie de schuld. Niets deugde. Bovendien beweerde men dat ze EPB met 
geen van hun computerprogramma’s konden maken. Maar planningschema’s maakten ze wel. “Dan teken je de 
standlijn er toch met potlood op, dat is nog geen vijf minuten werk” merkte ik op. Toen er geen logische 
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verklaring voor het ontbreken van EPB over bleef, begon men elkaar de schuld te geven. Duidelijk werd dat 
projectleden elkaar en mij zaten te beduvelen en elkaar dingen verweten die niet waar konden zijn. Ik 
beluisterde: dat ze elkaar onjuiste informatie verstrekten. Dat ze hun afspraken niet na kwamen. Dat ze de 
schuld op anderen schoven die zich niet konden verdedigen omdat ze er niet bij waren. Dat sommigen zich 
“drukten” met plotselinge dienstreizen als het hen te heet onder de voeten werd.  
 
Er hing een gespannen sfeer en ik begon enkele van de heren die het al te bond maakten hun gedrag te 
spiegelen. Ik hitste de anderen tegen hen op met: “Zo laat jij je toch niet door je eigen collegae beduvelen, als 
ik dit gedrag in een uur boven tafel krijg dan weten jullie dit toch ook?”  
 
Later zou bij het herhaald aandringen op het alsnog maken van EPB een van de projectmedewerkers tegen zijn 
projectleider zeggen, waar ik bij zat: “hou er nou maar mee op, geef nou toe dat we afgesproken hebben hem 
(dat was ik) op zijn gezicht te laten gaan.” Dat kwam toen voor mij niet meer onverwacht. Ik vroeg de 
projectleider enkele keren en steeds nadrukkelijker om een verklaring. Zijn reactie overviel mij wel. De 
volwassen man kon geen woord uitbrengen. De tranen stonden in zijn ogen en toen ik dacht dat hij in huilen zou 
uitbarsten verliet hij de zaal. Die dag vond ik hem op het terrein niet meer terug. Hij had het echter niet 
verlaten zonder een spoor van verwensingen aan mijn adres bij collegae, secretariaten en directie achter te 
laten. De volgende dag meldde hij zich ziek. Herhaaldelijk probeerde ik hem aan de telefoon te krijgen. Hij 
hield dat aanvankelijk af en vervolgens kwam hij voorlopig niet meer op zijn werk, want hij liet weten  
overspannen te zijn.  

 
Gealarmeerd door dergelijke incidenten, begon ik ook op andere dingen in de organisatie te letten: 
 

Herhaaldelijk liep ik langs en door de werkruimte van zowel de kantoren als van de fabriek. Als bijvoorbeeld 
ergens in een bepaalde ruimte vijftien mensen behoorden te werken waren er drie bezig. Enkele anderen 
stonden bij de koffieautomaat of in een hoek met elkaar te praten en de overige zwierven blijkbaar ergens over 
het enorme fabrieksterrein. Nergens werd hard gewerkt. Een vuistregel voor dit soort organisaties is dat 
éénderde van de tijd wordt gewerkt; éénderde gaat zitten in overleg en coördinatie en éénderde gaat verloren in 
afstemmingsproblemen, dubbel werk en herstel van fouten. Hier werd echter volgens een grove schatting van 
mij van de beschikbare tijd minder dan de helft benut.  
 
Pas in dienst getreden jonge medewerkers namen vaak na enkele maanden weer ontslag. Ze klaagden dat ze 
soms weken zaten te wachten tot ze wat tijdelijk werk kregen in een onderzoekprogramma of in een project. 
Ondertussen zaten ze zelf maar “wat leuks” te verzinnen. Soms kwam dat onverhoopt nog in een product of 
project terecht en zorgde daar dan voor onverwachte kinderziekten en stagnaties.  

 
Een half jaar later zou een van de directeuren tegen mij zeggen: “het is nog erger dan jij het destijds hebt 
voorgesteld.”  
 

Het was vooral verbazingwekkend hoe weinig zicht het management op deze gang van zaken in de eigen organisatie had. 
Met de directeur van Systemen werd de situatie geanalyseerd. Tot mijn verbazing was hij noch verrast noch boos! Hij 
vermoedde wel dat zijn medewerkers tegenover elkaar allerlei “indekgedrag” vertoonden. Hij kon daar nooit een vinger 
achter krijgen en dat het zò erg was, had hij zelf nooit ervaren. “En die ene projectleider? Die kon het niet. Die moest er 
toch uit.” Juist daar was ik niet zo zeker van. Hij was van de projectleiders wellicht de eerste, die een jarenlang in de 
medewerkers geconditioneerd gedrag kon doorbreken. 
 
10.2  ANALYSE VAN DE SITUATIE EN ONTWERP VOOR EEN AANPAK 
 
De voorafgaande sanering was nog niet afgerond. Het management vond dat er in de nieuwe divisiestructuur goed moest 
kunnen worden gewerkt, maar het grootste deel van de werkprocessen was in de war. Medewerkers in projecten waren 
voordien altijd erg afhankelijk geweest van staforganen met stafmedewerkers. Die hadden hun functies tegen alle 
inkrimpen van de organisatie in verdedigd door de procedures ingewikkeld en zichzelf onmisbaar te maken. Dat was erg 
verstarrend gaan werken. Bij de laatste reorganisatie waren praktisch alle staforganen opgeheven. Die medewerkers 
liepen nu van bespreking naar bespreking uit te zoeken hoe het met hen zelf verder moest. De werkprocessen moesten 
opnieuw gestalte krijgen, maar nu met minder mensen en zonder al die formele procedures. Dat lukte maar matig. Het 
werk was er wel, er werden nog wel steeds grote projecten verkocht en uitgevoerd, maar er werd nauwelijks iets gepland 
of gestuurd. Overal had men het gevoel achter de feiten aan te lopen en slechts brandjes te kunnen blussen. 
 
Het nu volgende veranderproject had tot doel die werkprocessen weer op gang te brengen. Ik betrok er eerst een paar 
collegae bij. Samen met hen en de directeur van Systemen stelden we vast dat er eerst een verstarring moest worden 
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doorbroken. Het “indekgedrag” dat we zojuist hadden geconstateerd was waarschijnlijk “overlevingsgedrag”. Het was de 
reden waarom herstel van de werkprocessen in weerwil van de ruim aanwezige ervaring bij de medewerkers toch niet 
vanzelf ging. Bovendien was dat zeker niet alleen een probleem van Systemen. Ook bij de andere divisies was dat het 
geval, daar moesten we rekening mee houden. Er bleken echter meer problemen te zijn.  
 
Het eerste waar we vervolgens tegenaan liepen was dat men interne verbeterprojecten op een eigenaardige wijze 
aanpakte. Projectteams werden opgezadeld met problemen die ze niet konden oplossen. Daardoor stagneerde zo’n 
project al van het begin af aan. Die vreemde aanpak vormde de tweede grote verstarring. 
 
Rond de jaarwisseling waren het veranderen van de aanpak van interne projecten en het doorbreken van het 
overlevingsgedrag al een half jaar aan de gang. Toen werd pas duidelijk dat het eerste wel, maar het tweede slechts matig 
lukte. De informatie - en besturingssystemen werden niet alleen verkeerd gebruikt, maar in de loop der jaren waren die 
zelf ook gecorrumpeerd. Dat vormde de derde grote verstarring en het was niet eenvoudig om die te doorbreken of te 
herstellen.  

 
 
Tegen het einde van het door ons begeleide veranderproject werd een nog diepere oorzaak voor het matig functioneren 
van de organisatie vastgesteld. De ontwerpers van Apparaten oefenden een goed gecamoufleerde macht uit. Daarmee 
wisten zij veel middelen uit de projecten onopvallend in te zetten om kostbare hobby’s in het productontwerp te 
realiseren. Aan die vierde verstarring zouden we niet toekomen. 
 
Enig zicht op deze verschillende verstarringen kregen we pas in de loop van het project (figuur 10.2) Hier zal ik elke 
verstarring afzonderlijk toelichten, met de aanpak die we voor de eerste drie hebben ontworpen. 
 
10.2.1. De verstarring door “Overlevingsgedrag” 
 
Het onhebbelijke gedrag van de projectmedewerkers tijdens de workshops voor het implementeren van EPB was in de 
organisatie natuurlijk niet helemaal onbekend. Het werd aangeduid als “een probleem om in deze organisatiecultuur met 
elkaar samen te werken.”  
 

Er waren voor ons al andere adviseurs met dit “cultuurprobleem” bezig geweest. Zij hadden geprobeerd om 
met grote groepsbijeenkomsten en kleine teambesprekingen de samenwerking aan de orde te stellen en te 
verbeteren. De medewerkers kwamen de eerste keer nieuwsgierig naar dergelijke bijeenkomsten, maar bleven 
daarna in groten getale eenvoudig weg. Men haalde de schouders op: er werd wel samengewerkt, maar ook 
dan stond dat altijd, zoals nog zal blijken, in het teken van overleven.  
Nog later zou blijken dat sommige medewerkers wel bestand waren tegen de “cultuur”, maar dat was volgens 
mij aanvankelijk niet meer dan circa vijf procent.  

 
Verstarringen in organisaties betreffen meestal één of meer specifieke processen die verkeerd worden uitgevoerd. Die 
verstarringen zijn dan vaak van cognitieve aard. De betrokken managers of medewerkers met een paradox op andere 
gedachten brengen is dan meestal niet zo moeilijk. Als de verstarring meer van emotionele aard is, zoals bij Hoogovens, 
(§ 7.2.2) wordt het al wat lastiger. Een paradoxale redenering schiet dan tekort, omdat er emotionele barrières 
overwonnen moeten worden. Die mensen moeten dat eerst willen. Verstarringen in conditioneringen zijn extra lastig, 
omdat men daar met zijn eigen bewustzijn niet direct toegang toe heeft. Er moet onbewust gedrag worden 
gedéconditioneerd, dat wil zeggen door training worden afgeleerd. Een dergelijke verstarring meende ik in het 
“overlevingsgedrag” te herkennen. (§ 8.1.2) Het was een diepgewortelde “vaardigheid”, die men zich had eigen gemaakt 
om de jarenlang bestaande dreiging van het verlies van hun baan af te wenden. 
 

 
Ik maakte een processchema (zie figuur 10.3) om te tonen hoe die vaardigheid ontstaan kon zijn. De onderste cyclus in 
de figuur betreft de normale wijze waarop een bedrijfsorganisatie onder druk van de omstandigheden op orde blijft. De 
bovenste cyclus toont hoe het uit de hand kan lopen als management èn medewerkers elkaar bijvoorbeeld alleen 
feedback geven, die in eerste instantie bestemd is voor het behoud van de eigen baan. Iedereen die zich daar de laatste 
jaren niet “vaardig” in wist te handhaven, was nu al weg. Aanvankelijk werd dat gedrag oogluikend toegestaan. 
Managers voelden hun werkgelegenheid ook bedreigd en het werd van kwaad tot erger. Er was nu een zeer vaardig stel 
“overlevers” over gebleven, die geen hart hadden voor de zaak, maar wel voor het behoud van hun baan. Die hielden 
elkaar daarbij de hand boven het hoofd. Met de theorie van het CAS is te begrijpen dat het niet gaat om een of andere 
anomalie. Het is eerder een grotendeels onbewuste, maar “zeer adequate aanpassing” aan de onzekere omstandigheden 
op lange termijn.  
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Op grond van die hypothese kon ik samen met de directeur van Systemen nog meer vreemde gebruiken in de organisatie 
herkennen en duiden. Enkele nieuwe voorbeelden die we ontdekten waren:  
 

Veel specialisten hadden kans gezien om hun eigen ontwerp- en controle taken ondoorzichtig te maken. Dat 
deden ze middels door henzelf met collegae vastgestelde procedures, waarin weer anderen betrokken dienden te 
worden. Wie, wanneer, dan wat deed bleef onduidelijk, maar samenwerken deed men dus wel.  
 
Als werkzaamheden gepland moesten worden, volgde steevast een ingewikkelde uitleg van een dergelijke 
procedure. Een spreker wist daar zelf meestal niet het fijne van, maar een collega wèl, maar die was toevallig 
niet beschikbaar of ontslagen. Je kon het hem niet vragen, dus moest het werk gebeuren op een wijze waar geen 
ervaring mee was. 
 
Er waren medewerkers die erg handig waren in het vaststellen dat zij voor bepaald werk niet competent waren. 
Maar samen met een collega die nu toevallig vol bezet was, zou het wel gaan. Daar moest dan maar even op 
gewacht worden. En op het moment dat die collega vrij kwam, had deze man toevallig net een andere grote 
klus. Dan moest het werk nu toch maar uitgevoerd worden door weer iemand anders, die ook niet competent 
was. En dan herhaalde de geschiedenis zich weer. 
 
Het fabrieksterrein en de bebouwing waren vele malen groter dan nodig was voor de huidige organisatie. 
Sommige afdelingen en projectgroepen hadden in uithoeken domicilie gekozen om rustig te kunnen werken en 
niet gestoord te worden. Daardoor ontstond de neiging om schaarse specialisten voor 100% van hun tijd aan 
één project toe te wijzen. Hoe groot de bezettingsverliezen en afstemverliezen waren werd door niemand 
vastgesteld, maar het was niet moeilijk om te schatten dat ze “zeer aanzienlijk” moesten zijn. 

 
Managers die hier jaren met hun neus bovenop zaten, zagen deze vreemde gebruiken niet meer. Als naar deze 
“vaardigheden” werd gevraagd, herkenden ze die meestal niet, of vonden de voorstelling van zaken overtrokken. Het 
werd voor mij van belang om dit soort “vaardigheden” herkenbaar te maken. Dan konden ze niet langer ontkend worden, 
want als medewerkers of managers op hun verantwoordelijkheid voor dit gedrag werden aangesproken, ontkenden ze het 
glashard of zwakten het af.  
 
10.2.2 Een aanpak voor déconditioneren van “overlevingsgedrag” 
 
Veel ervaren transformatiemanagers, die met een situatie als deze bij de apparatenbouwer te maken krijgen, zullen niet 
overwegen om alleen de cultuur te veranderen. Zij beginnen meteen met het personeel te vervangen. Dergelijke 
oplossingen openbaart men dan zelden in een plan, maar komen soms wel aan het licht in het gevoerde beleid. Dan nog 
is het de vraag wie de juiste criteria voor volgorde en werving en selectie kan stellen en die vooral gedurende de eerste 
tijd kan handhaven. Zo’n oplossing kwam hier nooit ter sprake, al was het maar vanwege de al dan niet vermeende 
hoeveelheid unieke productkennis in de organisatie die men dan vreesde te zullen verliezen. 
 
Het lag voor de hand om hier te proberen de verstarring met de doorbreker en kritisch spiegelen, zoals destijds 
ontwikkeld voor Uneto, (§ 9.4.10) aan te pakken. Het overlevingsgedrag was in ieder geval vrij eenvoudig op te roepen, 
bijvoorbeeld met de doorbreker:  
 

“U weet dat deze organisatie zo nog drie jaar heeft te gaan, dan kan de laatste het licht uitdoen en bent u 
allemaal uw baan kwijt. Dat overlevingsgedrag van u, waar u zich nauwelijks van bewust lijkt, heeft nu geen zin 
meer. Het weerhoudt u ervan deze ernstige situatie onder ogen te zien en om alsnog met elkaar naar een 
levensvatbare werkwijze en organisatievorm te zoeken. U hebt veel meer kans om uw baan te houden, als u 
serieus probeert om elkaar te begrijpen en elkaar eerlijk behandelt”. 

 
Op het juiste moment in een willekeurige bespreking gelanceerd, riep die doorbreker altijd een enorme discussie op met 
bijna altijd ook demonstraties van het “overlevingsgedrag.” Anders dan met een cognitieve of emotionele verstarring, 
was het nu niet vanzelfsprekend dat men daarop uit zichzelf het gedrag probeerde te doorbreken.  
 
De toestand van de medewerkers was vergelijkbaar met die van een kettingroker, die erkent dat roken slecht voor hem is 
en er ook mee wil stoppen, maar er toch gewoon mee doorgaat. Hun toestand moest gedéconditioneerd worden. Met een 
verbeterde interventiemethode en op basis van de theorie van de klassieke operante conditionering (Gleitman, 1999) 
meende ik een verantwoorde aanpak te kunnen ontwikkelen. (figuur 10.3) 
 
Op de interventiemethode met de doorbreker en het kritisch spiegelen had ik varianten ontdekt zoals de provocatieve 
therapie en het provocerende driehoeksgesprek, die in grotere gezelschappen goed konden worden toegepast.  
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De provocatieve therapie is ontwikkeld door een Amerikaanse psychiater Frank Farrelly, die oorspronkelijk uit 
de non-directieve school van Rogers kwam. Hij merkte dat zijn patiënten zich natuurlijker gingen gedragen als 
hij ze heel liefdevol en met heel veel humor behandelde en ze dan af en toe ook eens “flink de waarheid zei.” 
Hij reisde de wereld rond en demonstreerde dit op het toneel met bereidwillige deelnemers uit een zaal, die hij 
op het toneel “een beurt” gaf. Het leek op het eerste gezicht, alsof hij met veel humor en liefdevolle gebaren 
ongehoord diep kwetsende, confronterende opmerkingen over en tegen de deelnemer maakte. Zoals tegen een 
aardige vrouw: ”Jij wilt graag sex, maar je bent zo plat als een dubbeltje.” Daarop demonstreerde hij 
vervolgens dat de “slachtoffers” nog veel ernstiger dingen over zichzelf dachten. De mogelijkheden van 
dergelijke therapeutische interventies waren voor deskundige toeschouwers in de zaal goed waar te nemen. De 
“slachtoffers” op het toneel gingen “open” omdat eindelijk iemand hen begreep. (§ 8.1.2.4) 
 
Hij maakte steeds vooraf een contract met de zaal. Daarin stelde hij dat er wel gelachen mocht worden, maar 
de toeschouwers mochten zich niet met de dialoog bemoeien. De tweede keer dat ik hem dat zag doen, begreep 
ik opeens wat hij daar deed. Hij was niet zo zeer bezig om zijn therapie te demonstreren, als wel om een 
driehoeksverhouding met de cliënt op het toneel en met de zaal te creëren. Hij speelde met de zaal door ze aan 
het lachen te brengen over het probleem van de cliënt. De cliënt voelde zich buitengesloten worden en begon 
zich extra kwetsbaar op te stellen, om de aandacht van die begripvolle therapeut niet te verliezen. Die 
driehoeksverhouding was een vondst. 
 
Dat probeerde ik ook met mijn cliënten. In de loop van het project waren we op zoek naar 
“vernieuwingzoekers.” (figuur 9.3 en § 11.4.8) Op een gegeven moment zaten we bij een directeur, die zei dat 
hij geen goede van slechte medewerkers kon onderscheiden. Met kritisch spiegelen kregen we hem niet op 
andere gedachten. Toen begon ik opeens in zijn bijzijn tegen mijn collega te praten.“Heb jij dat ooit 
meegemaakt dat een directeur van zo’n groot bedrijf zegt dat hij niet beschikt over informatie waarmee hij zich 
een oordeel over zijn medewerkers kan vormen? Wat zou zo’n man de hele dag doen? Zich opsluiten in zijn 
kamer? Zou hij de deur niet uit durven, omdat hij niemand wil aanspreken? Dat is toch belachelijk. Dat is toch 
niet voor te stellen, dat zo iemand zijn mensen niet kent. Ze niet spreekt en niet weet wat ze doen. En dan zegt, 
dat hij niet over hen kan oordelen? Heb jij dat ooit ergens gezien?” En mijn collega, die de situatie wel 
begreep, reageerde toch nog verbouwereerd: “Misschien kan hij het niet of durft hij niet?” Inmiddels stond de 
betreffende directeur rechtop achter zijn bureau op beide vuisten voorover geleund en probeerde ertussen te 
komen. “Maar ik wil wel meewerken” riep hij uit. 

 
Een andere manier om het overlevingsgedrag bewust te maken, was het herkenbaar maken van virussen, door ze te 
benoemen.  
 

Een virus is in het CAS (zie §6.2.3) een rondzingend proces. Het parasiteert op de organisatie en vreet energie 
en tijd, zonder bijdragen te leveren aan de functie die de organisatie vervult. Hoewel dat wel vaak wordt 
gesuggereerd. Het virus wordt meestal gecamoufleerd met een redenering die niet deugt. De virussen werden 
herkenbaar gemaakt met een paradoxale typering. (Eigen belang verwikkelt in bedrijfsbelang.) Dat diende om 
de medewerkers aan het denken te zetten over de aard en de omvang van de schadelijke gevolgen voor de 
organisatie. En om betrokkenen over te halen deze gang van zaken te stoppen..  

 
Enkele voorbeelden van virussen die zich voordeden bij de apparatenbouwer, waren: 

 
Het “toevallig ziek, met vakantie of op dienstreis” – virus. Daarmee konden bijeenkomsten die bedreigend 
leken systematisch worden getorpedeerd. 
 
Het “managen van en door afwezigen” – virus. Een excuus om iemand zonder hem goed te informeren ergens 
verantwoordelijk voor te maken. 
 
Het “alles hangt met alles samen” – virus. Na een ingewikkeld verhaal volgde een conclusie dat er dus niets 
aan te doen was.” 
 
Het “project zonder object” – virus.  Een project betreft alle activiteiten die nodig zijn voor het maken van een 
object. In een dergelijk geval leiden die activiteiten dus letterlijk tot niets! (§ 10.2.4) 
 
Het “samenwerken in plaats van met elkaar afrekenen” – virus. Tussen de divisies was een “integrale 
projectmanagement systematiek” overeengekomen. Die hield in, dat spelingen en reserves in projecten in goed 
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onderling overleg zouden worden benut. Apparaten zag echter kans door een troebele werkwijze het grootste 
deel van de reserves naar zichzelf toe te trekken. (zie ook hieronder) 
 
Het “aan de problemen van een ander prutsen” – virus. Een afleidingsmanoeuvre voor het niet uitvoeren van 
eigen taken. 
 
Het “iets niet begrijpen maakt ongrijpbaar” – virus. Het openlijk erkennen, dat men een afspraak nooit heeft 
begrepen. En dat gebruiken als een vanzelfsprekend excuus om hem niet na te komen, maar ook om niet verder 
naar de betekenis te hoeven zoeken. 
 
Het “hij staat aan de paal voor mijn probleem” – virus. Een herhaaldelijk gebruikte formulering om aan te 
geven dat iemand bang was, of juist wilde dat een ander zijn werk zou overnemen. Extra verwarrend kon het 
worden als niet duidelijk werd of de spreker bedoelde “Hij moet het doen” of “hij moet eraf blijven.” 
 
Het “afspraken maken, die je niet hoeft na te komen” – virus. Een (bewust) verkeerd gemaakte afspraak. 
 
Het “door werkdruk ingedut”- virus. Afspraken niet nakomen, terwijl men niet kon aangeven waar men dan 
wel mee bezig was. 
 
Het “implementeren zonder te (willen) leren” – virus. Een nieuwe regel naar de letter en niet naar de geest 
interpreteren. Daardoor komen excuses voor handen om de regeling niet door te voeren of uit te stellen. 
 
Het “als anderen fouten maken gaan wij vrijuit” – virus. Een excuus om het eigen werk niet te hoeven doen. 
 
Het “niets doen, om geen fout te maken” – virus. Met het vorige virus vergelijkbaar.  
 
Het “voor ons ouderen hoeft het allemaal niet” – virus. Geliefd bij de echte “overlevers”, omdat zo lang als zij 
er waren, er volgens hen nog nooit iets in de organisatie verbeterd was. 
 
Het “mijn management tool is er, maar ik weet niet of het werkt” – virus. Na verloop van tijd konden managers 
zich niet meer verschuilen achter slecht werkende informatiesystemen. Dan kwamen er dit soort uitvluchten. 
Daaruit bleek dat er wel goedwerkende systemen waren of acceptabele oplossingen om aan informatie te 
komen. Ze wilden of konden daar echter om één of andere onduidelijke reden geen gebruik van maken.  
 
Het “niet persoonlijk op aanspreken” – virus. Het management kon wel hard uit de hoek komen met algemene 
uitspraken als: “er wordt gelogen of gelanterfant.” Dat werd echter nooit specifiek gemaakt. Iedereen was 
beducht om een ander te kwetsen, omdat er onvolkomenheden genoeg waren in de organisatie om mee terug te 
slaan. 

 
 
Met behulp van de doorbreker en het kritisch spiegelen, het provocerende driehoekgesprek en de virussen was het 
mogelijk in elke bespreking of workshop het “overlevingsgedrag” op te roepen. Daarmee kon het ook herkenbaar 
worden gemaakt. Het werd vervolgens afgeleerd door er direct een aversie aan te verbinden. (figuur 10.3.) De situatie 
moest voor degene die het gedrag vertoonde direct zo onaangenaam mogelijk worden gemaakt. Dat deed ik door het 
gedrag als verwerpelijk af te schilderen. Dat ging door het belachelijk te maken; door het te versterken of te vergroten; 
door het absurdistisch te herhalen; door het te betitelen als bedrog, liegen of collegae bedonderen. Betrokkenen moesten 
ervan gaan gruwen, zodat er een afkeer ontstond. Dat alles moest, net als bij correcte feedback, zoveel mogelijk in een 
niet gespannen sfeer gebeuren. En steeds weer kunnen worden herhaald. Vaak moest de reden waarom dit absoluut 
noodzakelijk was, worden herhaald. Hoe treurig of onaangenaam het schelden tegen betrokkenen ook voor hen was, er 
werd als het goed ging, heel wat bij afgelachen en juist dan werkte het goed. Helaas wist ik toen nog niet precies hoe dat 
“open maken” met beloning werkte (§ 8.1.2.4) anders had ik er zeker meer gebruik van gemaakt. 
 
Meestal na een drietal bijeenkomsten (er was in de wandelgangen al heel wat aan vooraf gegaan) begonnen de leden van 
zo’n projectteam opeens vrij normaal over verbetering van hun werkwijze met elkaar te communiceren. Een enkele 
stijfkop werd soms door zijn eigen collegae of door de adviseur daarna nog wel eens apart genomen.  
 
De tijdens het déconditioneren bereikte resultaten kunnen worden vastgelegd in een zogenaamde omslagindicator. Dat is 
een instrument voor een veranderkundige, dat tijdens dit veranderproject bij de apparatenbouwer (verder) werd 
ontwikkeld en toegepast.  
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1E CONCEPT OMSLAGINDICATOR VOOR DE DIVISIE: “SYSTEMEN” 
“OUD” “NIEUW” 

Managers geven opdrachten en controleren de realisatie Managers dagen hun medewerkers uit en onderhandelen 
over de prestaties 

Specialisten tonen hun onmisbaarheid aan in de 
complexiteit van door hen gemaakte procedures 

Specialisten maken procedures transparant en zichzelf in 
de projecten overbodig 

Ten opzichten van functie – en taakbeschrijvingen van 
vroeger verandert er eigenlijk niets in het werk 

Het belangrijkste werk vinden wij het oplossen van 
problemen, dat stond vroeger nooit in je functie– of 
taakbeschrijving  

Voor alle problemen horen management en staf regelingen 
en procedures te ontwikkelen 

Iedereen wordt uitgedaagd om op grond van zijn 
competentie problemen op te lossen 

Iedereen moet zelf vragen om de juiste directieven uit de 
lijn of de staf 

Generieke oplossingen voor problemen worden op 
Intranet gepubliceerd 

De beheerscyclus voor projecten duurt vaak langer dan 6 
weken 

De stuurcyclus van EPB is 2 weken 

Spanningen in de organisatie worden opgelost en de 
oorzaken vervolgens weggenomen 

Spanningen dagen ons uit om extra winst te maken 

EPB/EPS voeren we in omdat ons dat geadviseerd wordt; 
ons werk verandert er niet door 

EPB/EPS biedt een simpele toets op ons 
projectmanagement, waarmee we willen leren te 
excelleren 

 
 
In een omslagindicator wordt onderscheid gemaakt tussen de opvattingen van “ervaringsdragers”, aangemerkt 
als “oud”. Het zijn de opvattingen van degenen die de bestaande werkwijze verdedigen. De andere kolom bevat 
opvattingen van de “vernieuwingzoekers”, aangemerkt als “nieuw”. Dat zijn degenen die een nieuwe 
werkwijze zoeken. De opvattingen worden door de adviseur getoetst en vastgesteld tijdens de discussies over het 
veranderproces. Van “oud” zijn het vaak de letterlijke bewoordingen die zij bij het verdedigen van gangbare, 
maar achterhaalde werkwijzen gebruiken. Van “nieuw” zijn het uitspraken die samen de randvoorwaarden 
vormen waarbinnen naar nieuwe oplossingen kan worden gezocht, alsmede enkele suggesties voor de nieuwe 
werkwijze. De bedoeling van het instrument is om de opvattingen van “oud”, dat in de meerderheid is, aan de 
kaak te stellen. Daarnaast kreeg het nog onzekere, zoekende begin van “nieuw” een fundament om bij 
dergelijke discussies te gebruiken. Daarbij wordt er natuurlijk naar gestreefd zoveel mogelijk medewerkers van 
de categorie “oud” over de streep, naar de opvattingen van “nieuw”, te krijgen.  

 
Tegen het einde van het project werd nog een ander instrument ingezet. Om het overlevingsgedrag op de werkvloer te 
inventariseren en te doorbreken werden in twee divisies (Systemen en Services) personeelsdagen georganiseerd volgens 
de formule zoals die bij Uneto (§ 9.3.6) was ontwikkeld. De eerste dagen waren vooral bedoeld om “ervaringsdragers” 
van “vernieuwingzoekers” te onderscheiden en de terminologie op te pikken om een omslagindicator te maken. En 
passant werd er natuurlijk geprobeerd om ook hier zoveel mogelijk medewerkers “over de streep” te krijgen. Later 
konden de resultaten en consequenties van wat er op een dergelijke dag was bereikt met het middenkader worden 
besproken. Ook daarmee kon de omslag worden ondersteund.  
 
10.2.3 De verstarring van interne verbeterprojecten “zonder object” 
 
Zodra we, na de audit, met het eigenlijke veranderproces bij de apparatenbouwer waren begonnen, stuitten we op de 
tweede grote verstarring. Dat betrof de eigenaardige wijze waarop bij de apparatenbouwer interne problemen in de 
organisatie projectmatig werden aangepakt. Later vertelde een oud-directeur me, hoe hij dacht dat deze werkwijze was 
ontstaan.  
 

De ouddirecteur had al veel ervaring opgedaan met het oplossen van interne problemen bij een andere 
werkgever. Toen hij bij deze apparatenbouwer in dienst kwam, was een van zijn eerste werkzaamheden een 
opdracht van de toenmalige directie voor het uitvoeren van een intern project. Hij dacht het aan te pakken door 
eerst een plan te maken op de wijze zoals hij dat bij zijn vorige werkgever gewend was. Hij deed dat op 
ongeveer dezelfde wijze als met EPS en EPB. Prompt werd hij “op het matje geroepen en bijna ontslagen”, 
omdat er bij deze apparatenbouwer zò niet gewerkt werd. Hij diende eerst alle betrokkenen in de organisatie af 
te gaan en met hen te bespreken wat en hoe zij het zouden aanpakken. Als hij op deze wijze consensus had 
verkregen, was dat plan niet meer nodig, dan deed iedereen gewoon wat hij had afgesproken. Zo moest hij het 
voortaan doen. De aanpak van interne projecten op basis van consensus was volgens hem later mèt de 
organisatie cultuur geërodeerd. Tegenwoordig gaf de hoofddirectie opdrachten tot het onderzoeken en oplossen 
van meestal vaag geformuleerde problemen aan door zichzelf samengestelde teams. Dergelijke interne 
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verbeterprojecten bleken meestal niet uitvoerbaar en sleepten dan vaak maanden voort, zonder enig resultaat, 
alvorens als een nachtkaars weer uit te gaan.  

 
Wij herkenden direct dat in “het project zonder object”, zoals we het noemden een verwarring zat tussen “het zoeken 
naar oplossingen voor problemen” en “het maken en implementeren van een object dat voor de oplossing van het 
probleem stond.” (zie § 6.3.1) Een duidelijke scheiding van deze twee totaal verschillende processen is op grond van de 
theorie van het CAS begrijpelijk en wenselijk. We vroegen aan projectteams: “Wat gaan jullie maken?” Daarop kwam 
dan een vaag antwoord of helemaal niets. Voor het zoeken naar het antwoord op die vraag bleek het team feitelijk 
incompetent, want ze mochten ook alleen maar met voorstellen komen.  
 
We stelden dat het vinden van een oplossing alleen zou lukken als bij het zoeken zoveel mogelijk mensen uit de 
organisatie betrokken waren. Verder diende, voordat men iets begon te maken, eerst aan de conditie van 
voorspelbaarheid voldaan te worden. Bovendien zeiden we dat een projectplan vooraf wel de voorkeur had, maar eerst 
moesten allen die bij het oplossen van het probleem betrokken waren, daarin worden gekend. De dynamiek in en vooral 
rond het object is in werkelijkheid immers erg ingewikkeld. Het moest uitgesloten worden geacht dat een ontwerper of 
een projectleider in zijn eentje het functionerende object, respectievelijk het plan, kon verzinnen.  
 
10.2.4 De aanpak voor “het project zonder object” 
 
Het “project zonder object” zagen we eerst als een virus. Dat zou met het déconditioneren wel worden opgeruimd. Maar 
één van de interne projecten stond onder een zodanige grote druk, dat we direct een adequate aanpak moesten hebben. 
Toen we die hadden, bleek die zo goed te bevallen, dat zij voor alle interne (en later ook voor externe) projecten werd 
gebruikt. Het lag voor de hand om daarbij gebruik te maken van EPB/EPS, dat aanvankelijk als diagnose-instrument was 
geïntroduceerd. Daaraan ontbraken voor dit doel echter ten minste twee dingen: een controle of het object maakbaar was 
en een opstartproces (PSU, project start up), waarin alle deelnemers in één overallplan vooraf op elkaar werden 
afgestemd. 
 
De PSU was gemakkelijk te leveren, die lag zoals bij de meeste adviesbureaus “op de plank” (zie figuur 10.5) 
 

De Project Start Up of PSU is een standaard methode voor het opstarten van projecten, waarmee na enige 
voorbereiding volgens een vast programma kan worden gewerkt. Het betreft een bijeenkomst van een of twee 
dagen met alle bij het project betrokken (deel-)projectleiders en met een vertegenwoordiger van de 
opdrachtgever. Eventueel zijn er ook vertegenwoordigers van toeleveranciers bij. Het geheel staat onder 
leiding van de projectmanager, bijgestaan door enige secretariële en administratieve ondersteuning. Tijdens de 
PSU geeft de (vertegenwoordiger van de) opdrachtgever een korte motiverende inleiding. Daarop geeft de 
projectmanager zijn beeld van wat er gemaakt moet worden en een mogelijke aanpak. Vervolgens nodigt hij 
elke deelnemer uit om zijn bijdrage in dat kader toe te lichten, waarnaar de anderen kritisch luisteren tot in 
hoeverre dat aansluit c.q. overlapt met hun bijdrage. Daarop volgt een inventarisatie van mogelijke 
afstemmingsproblemen. Er wordt net zo lang overlegd in specifieke subgroepen en dwarsverbanden tot alle 
problemen oplosbaar zijn geworden. Over de bereikte stand van zaken worden afspraken gemaakt en het geheel 
wordt samengevat in een overallplan dat door de projectmanager zal worden bewaakt. Dat resultaat wordt aan 
de (vertegenwoordiger van de) opdrachtgever gepresenteerd, waarmee het maakproces van start kan gaan.  

 
 

Elke PSU vereist enige voorbereiding om vast te stellen dat het project “maakbaar” is. We wisten dat op grond van de 
theorie van het CAS, tenminste aan de conditie van voorspelbaarheid moest worden voldaan. Een precisering daarvan 
werd gevormd door de condities voor maakbaarheid. (§ 6.3.2) We stelden daar enkele bij de apparatenbouwer over het 
algemeen goed controleerbare criteria voor:  
 
• Er moest een coalitie zijn van actoren (opdrachtgevers) met overeenstemming over de aard van een te maken object  
• Deze coalitie moest zeggenschap hebben over voldoende bronmateriaal. (wat ontbreekt, zou op contract kunnen 

worden ingekocht) 
• Er moest in de coalitie overeenstemming zijn over de functie die het object dient te vervullen (bijdrage aan de 

omgeving) 
• Er moest bekendheid zijn met het proces voor het realiseren van het object 
• Er moest bekendheid zijn met het vervullen van de functie door het object  
• Er mochten geen “killers” bekend zijn (onoplosbare problemen in ontwerp of maakproces) 
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Met deze criteria kon worden vastgesteld of “het zoekproces” in de organisatie (of voor externe projecten bij de klant) 
voldoende was afgerond. Zodra dat het geval was, kon het “maakproces” met de PSU beginnen. Maar niet elk criterium 
bleek in de praktijk toetsbaar. Zodra een projectteam en een object door het management van de apparatenbouwer waren 
benoemd, moesten wij ervan uitgaan dat er overeenstemming was. We konden natuurlijk wel vragen wat er dan bekend 
was. Als een object onduidelijk bleef, werd een fasering vastgesteld. Het faseresultaat ( bijvoorbeeld een inventarisatie, 
een onderzoeksrapport of een ontwerp) was dan voor alsnog het object. En “killers” werden ook al die problemen, die 
men nog van tevoren wenste op te lossen.  
 
Zo ontstond de Controle op de Project Voorbereiding of CPV. Daarbij hoorde een document. (figuur 10.6) Op dat 
document konden door een opdrachtgever of een projectleider data worden vermeld waarop aan bepaalde criteria (1 t/m 
6) zou worden voldaan. Daarna was er pas sprake van een project. Een groot deel van het voorafgaande proces speelde 
zich inderdaad af in de wandelgangen en was soms onnaspeurbaar, maar dat klopte wel met de theorie. 
 
Het controledocument kon nog worden uitgebreid tot een soort afvinklijstje. Daarmee kon op data worden afgevinkt of 
het project ook daadwerkelijk op gang kwam en of de projectbesturing in de vorm van het EPB begon te functioneren. 
Het systeem van EPS ging dus bestaan uit CPV, PSU en EPB. De opzet was bedoeld om een nieuw project vooraf op 
haalbaarheid te controleren en zodra een project begon, te zien of het bestuurbaar werd. Na verloop van tijd zou moeten 
blijken hoe hieraan allerlei andere besturingsprocessen, zoals kostenbewaking en kwaliteitsbewaking, gekoppeld konden 
worden.  
 
10.2.5 De verstarringen door systemen die niet deugen 
 
Er waren al tijdens de audit en het eerste jaar van het veranderproject signalen dat de managementinformatiesystemen 
niet naar behoren functioneerden.  
 

Financiële en andere managementinformatie was “niet integer”. Er kwamen voortdurend onbegrijpelijke 
fouten aan het licht. 
 
Het was onmogelijk om op tijd een juist kostenbeeld van een project te krijgen. Verliezen openbaarden zich als 
donderslag bij heldere hemel, maanden nadat ze waren ontstaan. 
 
Het “integraal projectmanagement” maakte het mogelijk voor elke divisie om, zodra men bij een project 
betrokken was, over alle reserves en spelingen in dat project te beschikken. Over de allocatie van vertragingen 
en kostenoverschrijdingen was nooit uitsluitsel te geven. 
  
Naast het projectmanagement handboek, dat zelden of nooit werd gevolgd, waren er tal van procedures die per 
project tot stand kwamen en die soms klakkeloos in andere projecten werden nagevolgd. Daarop ontstonden 
onduidelijkheden en hiaten in de werkwijze, die met veel moeite en kosten achteraf, hersteld werden. 
 
Het resourcemanagement zag geen kans zichtbaar te maken welke medewerkers zwaar onderbezet of overbelast 
waren. Efficiency werd niet bewaakt. 

 
Mijn collegae en ik dachten dat die systemen ooit wel gewerkt zouden hebben. We gingen er dus vanuit dat we eerst het 
“overlevingsgedrag” en het “project zonder object” moesten zien te doorbreken. Daarna zouden de medewerkers van de 
apparatenbouwer zelf, of met enige hulp van ons, de werkprocessen weer op orde kunnen krijgen. De 
managementsystemen zouden beter worden gebruikt en vanzelf weer betrouwbare informatie opleveren.  
 
Na verloop van enkele maanden kwam er geen intern “project zonder object” meer voor. Toch, alle inspanningen ten 
spijt, bleken zelfs na een jaar de medewerkers van Systemen het “overlevingsgedrag” maar moeilijk los te kunnen laten, 
terwijl dat bij Services veel beter lukte. Services was veel minder afhankelijk van samenwerking met de andere divisies 
en van het “integraalmanagement” en van gezamenlijk te gebruiken informatiesystemen.     
 
In overleg met de voorzitter van de hoofddirectie en de directeur financiën werd een conclusie getrokken. (in februari 
van het tweede jaar, figuur 10.2) De constatering was dat er fouten in de systemen zaten, die verstarrend werkten. Het 
werd onacceptabel geacht dat deze pas hersteld zouden worden als de meerderheid van de medewerkers “weer lekker in 
zijn vel zat”. Hier moest eerst iets worden hersteld, alvorens zij de organisatie op orde konden brengen.  
 

Een deel van de corrumpering kwam waarschijnlijk voort uit een fout principe. Oorspronkelijk had dit bedrijf 
een lijn– stafstructuur met functionele afdelingen, waarin de lijn zowel de efficiency van de in te zetten 
resources  (mensen en materieel) als de afleveringen aan de klanten bewaakte. Ver voor de laatste sanering en 
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reorganisatie was ooit een halfslachtige vorm van projectmanagement geïntroduceerd, waardoor een “niet- 
geheel-doorgekantelde” matrix structuur was ontstaan. Dat betekende dat projectleiders toen onder de hoofden 
van de functionele afdelingen ressorteerden. Dus niet onafhankelijk onder de directie, zoals in de matrix 
structuur gebruikelijk is. Waarschijnlijk ging er toen al meer aandacht naar de projecten dan naar de 
resources. Met de invoering van de divisiestructuur en het “integraal projectmanagement” werd dat niet beter. 
 
De efficiency van de resources die oorspronkelijk in de lijn werd bewaakt, werd nu bijna helemaal 
verwaarloosd. Men veronderstelde dat projectleiders met de nieuwe systematiek wel zouden zorgen dat er zo 
efficiënt mogelijk werd gewerkt. De divisiedirecteuren bleven daarvoor verantwoordelijk, maar besteedden er 
nauwelijks aandacht aan. De marges waren ruim genoeg en commercie vergde veel meer van hun aandacht. De 
divisies beschouwden elkaar vanwege het “integraal projectmanagement” niet als onafhankelijke 
toeleveranciers, die afzonderlijk op hun prestaties zouden moeten worden afgerekend. Men deed alsof iedereen 
altijd in het belang van het totaal zou opereren. Feitelijk was er geen sprake van een matrixorganisatie. Er was 
een nieuwe lijnorganisatie ontstaan waarin alleen de uitvoering van de projecten voor de klanten werd 
bewaakt; waarbij echter de efficiency en dus een deel van de winstgevendheid nagenoeg uit het oog werd 
verloren.  

 
Blijkbaar dacht men, dat het management met de medewerkers en de informatie systemen kon zorgen voor een 
organisatie met een dynamiek die afloopt als een uurwerk. Alles zou bijna spanningsloos, evenwichtig en efficiënt op 
elkaar moeten worden afgestemd in één onderlinge samenhang. Tijdens de audit werden ons zelfs zeer ingewikkelde 
processchema’s getoond waarmee men dit dacht waar te maken. 

 
 

 
Er bestond op de werkvloer een grote afstand tussen deze theorie van het “integraal projectmanagement” en de realiteit. 
De medewerkers kregen wel een normatieve planning van hun werk te zien, maar daaruit bleek meestal, dat bepaalde 
data al waren achterhaald. Er werd ook niet met hen onderhandeld over de condities waaronder zij bereid zouden zijn om 
hun werk wèl op tijd af te leveren. Af en toe werden zij onder druk gezet om mee te helpen “brandjes te blussen.” Als 
hen al gevraagd werd hoeveel tijd een bepaalde werkzaamheid zou kosten, werd een doorlooptijd met een ruime marge 
genoemd in plaats van een bewerkingstijd. Er bestond een grote afstand tussen plan en werkelijkheid. 
 
De vraag naar specifieke capaciteit vanuit projecten en het aanbod van betreffende specialismen werd vroeg in de 
projectplanning kloppend gemaakt. Als de datum naderde wist echter niemand precies wanneer hij kon beginnen. 
Daarom was er een kostbare voorkeur ontstaan om met vaste teams te werken en om specialisten geruime tijd aan 
hetzelfde project toe te wijzen. Het ergste was wellicht, dat elke verstoring van het programma tot zowel vertragingen als 
tot leegloop leidde. 
 
10.2.6 De sleutel tot een oplossing, de “drie winstprincipes” 

 
Inzicht in complexe dynamiek leert, dat vooral in matrixorganisaties tegenstrijdige spanningen moeten zitten. 
Er zijn verschillende oriëntaties. Projectleiders lossen storingen in klantprojecten op. Resourcemanagers 
dienen daarentegen hun resources zo efficiënt mogelijk in te zetten. Anders gezegd: Het resourcemanagement 
probeert winst te behalen door medewerkers tegen zo laag mogelijke kosten in te zetten, zonder de kwaliteit van 
het werk in gevaar te brengen. Ze probeert deze mensen zo gelijkmatig en zo vol mogelijk met werk te belasten 
en ze daarbij ook nog op te leiden voor moeilijker werk, zonder dat ze overspannen raken. Aan de andere kant 
probeert het projectmanagement uit de medewerkerspool de beste en meest betrouwbare specialisten te 
bemachtigen. Bij voorkeur diegenen die het werk snel en trefzeker zullen uitvoeren en die bij voorkeur alleen op 
die momenten tijd boeken waarop hun inzet (lees: het maken van kosten) voor het project echt noodzakelijk is. 
In het kort gezegd: resourcemanagement haalt de rek uit de inzetbaarheid van materieel en medewerkers. 
Projectmanagement haalt de rek uit het project en uit de klant. En rek is potentiële winst. 

 
Omdat er voortdurend verstoringen en vertragingen in projecten voorkomen, moet er voortdurend opnieuw over dit 
onoplosbare vraagstuk onderhandeld worden tussen projectmanagement en resourcemanagement. Het vooraf kloppend 
maken van het vraagstuk kan niet anders dan minder winst of meer verlies betekenen. 

 
De rek moet dus zowel uit het project van de klant als uit de eigen organisatie worden gehaald. Onvermijdelijk gaat dit 
spel soms mis en wel op verschillende niveaus. Er kan een interne ruzie ontstaan tussen projecten en de lijn. Ernstiger 
zijn ruzies met klanten, als hun projecten worden “opgerekt”. Op den duur kunnen ook fricties ontstaan op een ander 
niveau. Bijvoorbeeld als er onvoldoende wordt geïnvesteerd in productvernieuwing of in nieuwe markten. Deze laatste 
fricties duiden op een derde winstprincipe, dat door commercie wordt verzorgd. (figuren 10.7 en 10.8)  
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Deze op complexe dynamiek in het CAS gebaseerde redenering was nieuw voor het management van de 
apparatenbouwer. Ze werd als “zeer herkenbaar” door de voorzitter van de hoofddirectie geaccepteerd als uitgangspunt 
voor verbeteringen van de systemen.  
 
10.2.7 De aanpak van de systemen vanuit de drie winstprincipes 
 
Elk winstprincipe vergt een eigen aanpak voor verbeteringen of veranderingen. In het projectmanagement waren we al 
bezig het “overlevingsgedrag” en het “project zonder object” te doorbreken. Op het commerciële winstprincipe kom ik 
nog terug in de volgende paragraaf. Hier volgt de door ons ontworpen aanpak voor het herstel van het 
resourcemanagement en de spanning van daar uit met het projectmanagement.  
 
Het streven met “integraal projectmanagement” naar een organisatie als een gesmeerd lopende klok, had in de praktijk 
geleid tot het autoritair sturen en beheersen van projecten door afdelingshoofden en projectleiders op basis van normen 
afgeleid uit nacalculaties en controles op het halen van die normen, alsmede efficiencyverbeteringen om “de rek” uit die 
organisatie te krijgen. (zie voor dit principe het linker deel van figuur 10.9) 
 
Het overlevingsgedrag van managers en medewerkers had pogingen tot verbetering van het resourcemanagement in het 
verleden in de weg gestaan. Er waren genoeg moderne managementtools, zoals instrumenten voor de meetbaarheid van 
de werkvoorraad en de inzetbaarheid van de medewerkers, beïnvloeding van de winstbestemming, uitkering van 
bonussen bij het halen van targets, het plannen van carrièrepaden. De werknemers werden er evenwel niet mee 
uitgedaagd om zelf hun werkwilligheid om te zetten in een controleerbare, persoonlijke topprestatie. 
 
Voor het herstel van het eerste winstprincipe van de efficiency oriënteerden we ons op moderne principes met een 
passende managementstijl, waarmee het zelfordenende vermogen van de organisatie zou worden bevorderd. (zie rechter 
deel van figuur 10.9). Dit concept voor vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden zou gezocht moeten worden binnen 
enkele duidelijke randvoorwaarden, zoals:  
 

De organisatie zorgt voor een positieve spanning in de werkvoorraad van elke werknemer, doordat er meer 
werk in die voorraad zal zitten dan hij of zij aankan. Daartegenover staan meerdere beloningsmogelijkheden.  
 
Het management zal faciliteiten verzorgen om deze mogelijkheden zoveel mogelijk uit te buiten. 
 
De medewerker dient in overleg met de baas prioriteiten te stellen, of er zal efficiënter gewerkt moeten worden. 
 
Ten einde de spanning uit te buiten, wordt de medewerker bewust gemaakt van diverse motiverende factoren, 
zoals zijn carrière, de target-bonusrelatie, de competitie met collegae, enz.  
 
In wekelijks of maandelijks overleg wordt met de baas over de werking van die motivatoren en faciliteiten, in 
relatie tot de geleverde prestaties, direct en indirect onderhandeld.  
 
Die onderhandeling kan worden ondersteund met een formulier voor planning en tijdverantwoording als 
weergegeven in figuur 10.10 

 
 

In het team van de adviseurs werd veel gediscussieerd over de vraag hoe we van een huidige situatie (bijvoorbeeld links 
in figuur 10.9) naar een gewenste situatie (rechts in figuur 10.9) moesten komen. Kon het op de klassieke wijze voor de 
opdrachtgever ontwerpen en realiseren van zijn organisatie wèl of niet? Wat was figuur 10.9 anders dan een aanzet tot 
een organisatieontwerp? De redenering waar we op uitkwamen was, dat eerst vastgesteld moest worden of er condities 
voor maakbaarheid golden. Waarom realiseerde onze opdrachtgever niet zelf een oplossing? Als hem dat ook met ons 
congruente advies niet zou lukken, moest er een doorbreker aan te pas komen. Het ontwerp was dan niet meer dan “een 
suggestie voor nieuw”, die als zodanig behandeld moest worden en dan moesten wij eerst in onderhandeling met hem 
opzoeken waar het bij hem op vast zat. De opdrachtgever mocht dan niet denken dat het zijn of onze oplossing was voor 
zijn situatie, maar slechts een voorzet, waar hij volledig achter moest komen te staan. Ondertussen konden wij wel door 
met het detailleren van het ontwerp (figuur 10.10), als we ons maar bleven realiseren dat het een suggestie bleef voor iets 
dat de organisatie zichzelf diende eigen te maken.  
 

Hier volgt een toelichting op het instrument (zie figuur 10.10) voor ondersteuning bij de onderhandeling tussen 
een medewerker en zijn baas over te leveren prestaties en vrij beschikbare tijd. De baas geeft op grond van 
ervaring, bestaande normen en de planning een reële voorzet per taak voor de benodigde tijd. Dat vormt “het 
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initiële budget” voor een compleet project of een taak in het project. In overleg met de medewerker wordt dat 
bedrag vastgesteld of gecorrigeerd tot een “prognose in uren per week”. Vervolgens bepaalt de medewerker 
zelf wanneer en hoeveel tijd hij of zij besteedt aan verschillende taken. Wekelijks wordt over de werkelijk 
“bestede uren” verantwoording afgelegd op dezelfde “plan-tijdkaart”, zodat de baas nauwkeurig op de hoogte 
is van de voortgang en eventuele te voorziene problemen. Wekelijks kan het geheel worden bijgesteld. 
 

De werkwijze met de plan-tijdkaart zou eerst worden getest in een deel van de organisatie (de afdeling leersystemen van 
Services). Als leidinggevenden en medewerkers er mee konden werken, zou een volgende stap worden gezet door aan te 
sluiten op de projectplanning systematiek. Projectleiders en resourcemanagers zouden dan van actuele informatie worden 
voorzien. In het periodieke resourceoverleg op afdelingsniveau, respectievelijk op projectniveau konden zij dan 
onderhandelen over de rek in beschikbare resources en de afspraken met de klant. Zo zouden het eerste en tweede 
winstprincipe met elkaar worden geconfronteerd.  
 
Als het incidenteel niet lukte om oplossingen te vinden voor het inzetten van voldoende resources, dan zou er volgens dit 
model geëscaleerd worden naar een hoger, eventueel commercieel niveau in de eigen organisatie of bij de klant om daar 
naar een oplossing van andere aard te zoeken. Op de uitvoering van deze aanpak kom ik terug in § 10.5.4. 
 
10.2.8 De verstarring door een machtsblok in de divisie Apparaten. 
 
Pas na twee jaar, vlak voordat het management en de adviseurs uit elkaar gingen, kwam een nog dieper gelegen 
verstarring aan het licht. Al vrij vroeg in het begin van het verbeterproject was er twijfel over enkele ogenschijnlijke 
details in de reorganisatie. De grenzen tussen de divisies waren niet scherp gedefinieerd. Gaandeweg werd duidelijk dat 
er min of meer bewust “enclaves” in het domein van de anderen waren gecreëerd, waardoor men invloed op wederzijdse 
bijdragen in projecten kon uitoefenen. De schuld voor vertragingen en overschrijdingen in kosten en tijd kon men aldus 
proberen te transponeren naar een andere divisie.  
 

Zo ontwierp Apparaten voor elk apparaat dat op het netwerk van Systemen moest worden aangesloten een 
interface, waarvoor Systemen vitale informatie moest leveren, waarop Systemen op haar beurt het ontwerp van 
een stukje hardware in de interface claimde! Wijzigingen in de producten van Apparaten gaf vervolgens niet 
zelden aanleiding tot structurele wijzigingen in de software van Systemen. Waarop dan weer alle interfaces van 
andere apparaten op het systeem moesten worden aangepast. Vooral in de eindfase van projecten gaf deze 
verknoping een enorm gekissebis. Het ging er dan om wìe nu wàt moest doen om uit een projectstilstand of 
kostenoverschrijding te komen. Direct of indirect ging dat altijd over de vraag waar de winst, c.q. het verlies 
moest worden gealloceerd.  

 
Gedurende het verbeterproject kwam hier geen opheldering over. Apparaten had een eerdere poging om haar organisatie  
te integreren met andere apparatenontwikkelaars in het concern weten af te wenden. Deze keer werd zij echter 
gedwongen tot een vergaande samenwerking met andere concernonderdelen buiten de locatie, waardoor de eigen 
identiteit op grond van eigen productontwikkeling verloren dreigde te gaan. Onder die bedreiging wenste men niet aan 
veranderingen in de samenwerking binnen de eigen organisatie mee te werken.  
 

Bij het bewaken van grote projecten van Systemen was de informatie vanuit Apparaten vaak onbetrouwbaar of 
geheel afwezig gebleken. De hele projectinformatiestroom liep bij Apparaten over één man. Deze was erg 
handig in zowel het handhaven van een goede relatie met zijn collegae, als het compliceren en mystificeren van 
de informatiestroom. Ook hij beriep zich voortdurend op het “integrale projectmanagement”, waarmee hij keer 
op keer garandeerde: “alles komt voor elkaar”. Later begon de directeur van Apparaten onder druk vanuit de 
hoofddirectie mee te werken aan het veranderproject. Toen kreeg ik toegang tot een afdeling waar ontwerp en 
productie van grote afzonderlijke apparatuur werden gepland. Met enige moeite kwam daar een planning voor 
de dag waaruit bleek, dat men een heel ander productieprogramma volgde dan aan Systemen was 
voorgespiegeld. Het verschil zat vooral in het feit, dat nieuwe ontwikkelingen dwars door de 
productieprogramma’s en de projecten heen werden gerealiseerd. In een order voor bijvoorbeeld twaalf 
apparaten waren apparaat acht tot en met twaalf opeens nieuwe modellen. De kinderziektes en vertragingen 
werden daarvan op het project verhaald, zonder dat men daar bij Systemen van tevoren iets van wist.  

 
Nu pas werd duidelijk waar de mystificatie van veel projectinformatie uit Apparaten en het zich beroepen op “integrale 
projectmanagement” toe diende. 
 
De sterkte van deze onderneming had vroeger gelegen in een integrale ontwerpmethode in tegenstelling tot moderne, 
meer modulaire methoden. Het was een tijdrovende en daardoor zeer kostbare wijze van ontwerpen, vooral als er 
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wijzigingen of vernieuwingen moesten worden doorgevoerd. Ook vroeger al kwam de top van de organisatie er nooit 
precies achter hoe dat proces werkelijk verliep.  
 

Ooit had ik een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot het handhaven van de eigen werkwijze bij de 
productontwikkeling. (§ 10.1) Toen maakten oude, ervaren medewerkers mij er al op attent dat de meest 
succesvolle producten van de apparatenbouwer altijd tegen de wil van het management in tot stand waren 
gekomen. Dat leek mij toen een nogal ongeloofwaardig indianenverhaal.  

 
Nu werd duidelijk dat het management van productontwikkeling in Apparaten, de afdelingen waarin van oudsher het 
leukste werk zat, voor de hoofddirectie onopgemerkt, wist te bepalen welke ontwikkelingen men in welk tempo 
doorvoerde. En wat nog erger was, men had een systematiek ontwikkeld waardoor een groot deel van de winst op 
projecten in hun afdeling werd geconsumeerd, zonder dat iemand daar achter kwam. Boven dit middelmanagement 
waren uit eigen gelederen een directeur en staffunctionarissen op sleutelposities omhooggekomen, die deze praktijken 
“begrepen” en lieten voortgaan. Geen wonder dat er geen medewerking werd verleend aan het verbeterprogramma dat de 
projectbewaking transparant probeerde te maken.  
 
Ook deze verstarring was waarschijnlijk oorspronkelijk van cognitieve aard. Wellicht al ver voor het inkrimpen van het 
bedrijf hadden de ontwerpers van Apparaten kans gezien om deze machtsbasis in de organisatie te vormen. Aanvankelijk 
was het waarschijnlijk ook geen verstarring, in tegendeel. Er waren inderdaad aanwijzingen, dat in die tijd de meest 
bijzondere producten op de markt werden gebracht. Door hun bijzondere kwaliteit hadden die destijds een veel langere 
levenscyclus dan die van de concurrenten. Gaandeweg was het mechanisme achter dit “unique selling point” echter een 
onzichtbaar blok aan het been geworden van waaruit in belangrijke mate werd bijgedragen aan het conditioneren van het 
overlevingsgedrag.  
 
10.2.9 Een aanpak voor veranderingen en het ontstaan van projecten 
 
We zagen wel kans om bij de apparatenbouwer doorbraken te realiseren ten gunste van het eerste en tweede 
winstprincipe, maar niet voor het derde winstprincipe. Die verstarring ontdekten we te laat en die zat erg diep. (§ 10.2.8) 
 
Wat nog wel in de loop van dit veranderproject tot stand kwam was een algemene “leidraad voor een 
veranderingsproject” en een “wegwijzer van zoeken naar maken.”  
 
Om bij de laatste te beginnen: bij de apparatenbouwer werden in het kader van het veranderproject in betrekkelijk korte 
tijd meer dan tien deelprojecten uitgevoerd. Daarbij moest elke keer dezelfde overgang worden gemaakt van het 
“zoeken” naar het “maken.” Daarbij kwamen vragen op als: waar gaat dit over? Hoe zullen we het aanpakken? Wie gaat 
het doen? Houden ze het proces in hun macht? Daarbij begon zich een aanpak af te tekenen, die wel specifiek was voor 
de situatie bij de apparatenbouwer, maar die we achteraf ook herkenden uit vorige veranderprojecten. Het waren zes 
aandachtspunten:  
 
1. Losmaken of déconditioneren van betrokken medewerkers 
2. Inventarisatie van aan te pakken problematiek en potentiële oplossingen 
3. Vinden van een of meer “trekkers” (vernieuwingzoekers) in de organisatie, die de problemen met andere medewerkers  
willen en kunnen aanpakken. (punt één tot en met drie betreft “het zoeken naar oplossingen”) 
4. Opstellen van een CPV en houden van een PSU (Hier ontstaat een beheersbaar uit te voeren maakproces) 
5. Toepassen van het EPS om het project beheersbaar te laten verlopen tot het object is gerealiseerd 
6. Loslaten van het project 
 
Vooral punt vier, de toets op de maakbaarheid, heeft keer op keer haar diensten bewezen. Alle op deze wijze tot stand 
gekomen deelprojecten bleken (in principe) realiseerbaar. Daar waar het fout ging (§ 10.5.8) was ook altijd ten minste 
één, maar meestal meer van deze punten niet gerealiseerd. 
 
Regelmatig moesten we nadenken over varianten in de aanpak van verschillende veranderingen. We merkten op dat we 
vaak in een specifieke context werden getrokken, waarvan we ons steeds weer moesten afvragen hoe die in elkaar zat. 
Ten tijde van het Uneto project bestond de aanpak van “Het Veranderplan”, of soms “Het Verbeterplan”, nog uit zeven 
actiepunten: oriëntatie, diagnose, teamvorming, opstart, competitiedagen, specifieke assistentie en personeelsdagen. (§ 
9.5) Tussen het project bij Uneto en dat bij de apparatenbouwer lag meer dan tien jaar. In die tijd was met vele 
veranderprojecten een ruime ervaring opgedaan. Het oorspronkelijke uitgangspunt was, dat de veranderkundige 
verstarringen opzoekt en met een doorbreker opruimt, waarna de organisatie zelf weer verder kan. Dat was niet onjuist, 
maar wel te simpel gebleken. In die jaren waren er aan die basisregels enkele noties toegevoegd, zoals: 
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Verstarringen komen voor in cascades. Als er één lang aanhoudt, komen daaruit vele anderen voort. De laatste 
zijn vaak gemakkelijk te zien, de eerste niet. Het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat de oudste als eerste 
doorbroken dient te worden. Op zich is dat niets nieuws: het dokteren aan symptomen werd altijd al afgeraden. 
 
Het vooraf legitimeren van een doorbraak bleek van groot belang, omdat de situatie die erdoor ontstaat niet 
eenvoudig terug te draaien is. Een niet gelegitimeerde verandering stagneert vaak of wordt teruggedraaid en 
betekent dan veel schade voor betrokkenen. 
 
Het vooraf opbouwen van krediet door de veranderkundige bij het cliëntsysteem is noodzakelijk om doorbraken 
te mogen en te kunnen plegen. Dat krediet werd echter “in het heetst van de strijd” vaak onvoldoende verzorgd. 
 
Een verandering in het denken van individuen vergt één of meermalen gebruik van een doorbreker, totdat “het 
kwartje valt”. Veranderingen van emotioneel bepaald gedrag en van conditioneringen kosten meer tijd. Het 
vereist onder meer het gebruik van instrumenten als “bewustmaken van virussen” en een omslagindicator. 

 
Op grond van die ervaringen was er ook voor een groot veranderproject als dit bij de apparatenbouwer een aantal 
aandachtspunten dat gold als een leidraad voor zowel het project als geheel als voor afzonderlijke deelprojecten: 
 
1.   Betrokken raken 
2.   Krediet opbouwen 
3.   Verstarring lokaliseren 
4.   Legitimering en besluitvorming vaststellen 
5.   Doorbreker toetsen 
6.   Oriëntatie vaststellen 
7.   Interventieplan uitvoeren 
8.   Vernieuwingszoekers inschakelen  
9.   Doorbraak verankeren 
10. Interventie proces loslaten 
 
We hielden ze af en toe in de gaten en gedurende elk deelproject toetsten we of ze voldoende dekking gaven voor het 
bewaken van het proces. Het lijkt wel op een stappenplan, maar de stappen kunnen elkaar in ruime mate overlappen of 
zelfs verwisseld worden. De meeste van deze aandachtspunten spreken voor zich. De “wegwijzer van zoeken naar 
maken” en het gebruik van eventueel in te zetten instrumenten, maakt deel uit van het zevende aandachtspunt. Dat kwam 
in de praktijk bij de apparatenbouwer dus verschillende malen aan de orde. In hoofdstuk 11 komt deze leidraad voor een 
veranderproject nog nadrukkelijker aan de orde als kader om een aantal leerervaringen met veranderprojecten in het 
algemeen te presenteren. 
 

 
 
Tot zover een analyse en overzicht van de belangrijkste wijzen van aanpak die voor dit project bij de apparatenbouwer 
werden ontwikkeld. Wat nu volgt is een weergave van de uitvoering van het project vanuit een reflectie door de adviseur 
op vooral de voor dit onderzoek relevant geachte gebeurtenissen. De beschrijving wordt hoofdzakelijk beperkt tot de 
context waarin het inzicht in de complexe dynamiek en de daarmee ontwikkelde instrumenten werden toegepast.  
 
10.3 OPZET EN UITVOERING VAN “GEDRAGSLAG” 
 
In de eerste helft van het eerste jaar werd de ernst van het overlevingsgedrag duidelijk. (de andere verstarringen waren 
nog onbekend) Met de directeur Systemen zocht ik naar verbreding en intensivering van de aanpak. Het probleem zat 
niet alleen in zijn divisie. Zijn mensen hadden er zelf ook last van bij het leiden van externe projecten voor klanten, 
zodra andere divisies daaraan moesten bijdragen. Ook de directeur financiën in de hoofddirectie zag direct de noodzaak 
van een bedrijfsbrede aanpak van het overlevingsgedrag. Dat kon onder de vlag van “verbeteren van intern en extern 
projectmanagement” met EPS vorm krijgen. De rol van die twee directeuren zou in dit veranderproject echter beperkt 
zijn. Aanpak en uitvoering kwamen grotendeels op onze schouders neer. Zij overlegden met ons tot ze onze aanpak 
goedkeurden en in de hoofddirectie konden verdedigen. Met twee sponsors hadden we een smal draagvlak en zij 
voorzagen, dat niet alle tien leden van de hoofddirectie zouden meewerken. De divisies en domeinen van eventuele 
tegenstanders zouden wel invloed ondervinden van het déconditioneren en het toepassen van EPS. Het veranderproject 
mochten ze echter niet tegen kunnen houden. Als wij vat kregen op de problemen, rekenden de sponsors op uitstraling en 
olievlekwerking en wij op vervolgprojecten. We kozen zorgvuldig enkele bedrijfsbrede en al lopende projecten (ISO en 
MIS) die algemeen geaccepteerd waren en bij Systemen enkele externe en interne projecten. We zouden met EPS en het 
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déconditioneren steeds op een “rijdende trein” springen. Dat bood de beste kans om tenminste goed aan de slag te 
komen. 
 
Het ISO project betrof een laatste herkansing voor de certificering van het kwaliteitssysteem. Na het instellen van de 
divisiestructuur was het kwaliteitssysteem al enkele keren afgekeurd door de certificerende instelling. Naast vele 
detailpunten binnen de diverse divisies waren de algemene hoofdpunten van kritiek: 
 
• De interfaces tussen de divisies waren niet onderling afgestemd 
• Uit interne audits en management reviews over de status van het kwaliteitssysteem in relatie tot de norm bleek 

onvoldoende, welk zelfbeeld de divisies ten aanzien van kwaliteit wilden handhaven. 
• De prestatie beïnvloeding op management– en op systeemniveau van alle kritische bedrijfsonderdelen was 

onvoldoende gedocumenteerd. 
• Er ontbrak een aantoonbaar geformuleerde quality policy van de hoofddirectie op bedrijfsniveau. 
 
Men wist dit al een paar maanden. De hoofddirectie had al een projectgroep ingesteld met kwaliteitsfunctionarissen uit 
de vier divisies. Het team stond onder leiding van een centrale bewaker van het kwaliteitsysteem, maar er zat nog geen 
schot in. 
 
Het andere bedrijfsbrede project betrof MIS, het opzetten van een programma van eisen voor een nieuw Management 
Informatie Systeem door de divisiecontrollers onder leiding van de directeur financiën. Voorlopig moest men nog met 
het bestaande systeem doorwerken en daartoe werd nu eerst nog een noodverband gelegd. Dat voorafgaande project 
betreffende het noodverband, dat over enkele maanden zou worden afgerond, noemden we MIS-0. 
 
Binnen Systemen waren drie grote projecten voor klanten aangewezen: A, B en C. Bij deze projecten waren ook andere 
divisies betrokken. Intern kozen we op de eerste plaats de deelprojecten van ISO, MIS-0 en MIS, voor zover die zich 
binnen Systemen afspeelden. We duidden ze aan als ISO-S, MIS-0-S en MIS-S.  Pikant detail was dat de projectleider 
van MIS-0 de controller van Systemen was èn de projectleider van MIS-0-S. Dat beloofde interessante doorkijkjes door 
het projectverloop. Daarnaast werden binnen Systemen nog twee interne projecten aangewezen: CMS betrof de 
implementatie van een nieuw Configuratie-Management Systeem, waarin productdocumentatie tijdens het 
ontwerpproces up-to-date kon worden gehouden en gearchiveerd. Een dergelijk systeem is van vitaal belang voor de 
kwaliteit van grote projecten. Het andere project, SSS, betrof het ontwerp en de implementatie van een nieuw systeem 
voor het uitbesteden van softwareproductie binnen het concern of bij derden. Voor beide projecten waren al teams onder 
leiding van interne projectleiders van de Apparatenbouwer aangesteld en ook die waren al begonnen. 
 
Een voorstel voor een plan van aanpak werd onder de naam “Gedragslag” na de zomer van het eerste jaar aan de 
hoofddirectie voorgelegd. Er was een uur uitgetrokken voor mijn presentatie met zesendertig sheets, maar het werden 
vijftien minuten (“we zijn wat vertraagd en hebben haast, kan dat?”) Alleen de sheet met figuur 10.3 kwam op de 
overheadprojector om duidelijk te maken, wat er volgens mijn sponsors en mij in de organisatie aan de hand was. Enkele 
directeuren reageerden furieus, vooral op mijn kanttekening bij het overlevingsgedrag dat er ondanks de sanering nog 
vijftig procent rek in de organisatie moest zitten. Ik zei dat iedereen vanuit de wandelgangen kon zien dat niemand zich 
inspande, buiten het af en toe blussen van een brandje. Het tumult was groot, maar de pas enkele maanden tevoren 
aangetreden nieuwe voorzitter van de hoofddirectie begreep direct hoe de vork in de steel zat. Anderen vonden de 
analyse erg verrassend, maar ook wel verhelderend en wensten me succes. Besloten werd dat het voorstel zou worden 
uitgewerkt en dat de andere divisies naast Systemen voorlopig buiten schot zouden blijven. 
 
10.3.1 Het bemannen van “Gedragslag” 
 
Ik ging nu eerst aan de slag met het vormen van een adviseurs-team. Omdat ik de enige was met voldoende ervaring in 
de aanpak van het déconditioneren, zou dat mijn taak worden. Om daartoe mijn handen voldoende vrij te krijgen zou ik 
niet de projectleiding, maar de kwaliteitsbewaking van het veranderproject op me nemen. Verder werden vier adviseurs 
ingezet. Eén was gespecialiseerd in ISO certificering. Een ander was een jonge, aankomende adviseur die ik extra zou 
begeleiden bij de interne projecten bij Systemen. De directeur financiën wees zelf voor het begeleiden van de MIS 
projecten een vrouwelijke oud-collega aan, met wie hij eerder als adviseur had samengewerkt. De adviseur die de 
externe projecten A, B en C bij Systemen ging begeleiden nam ook de projectleiding over het adviseurs-team op zich. 
Dat hield onder meer in, dat hij de offerteonderhandelingen met de opdrachtgever, het bemannen van het adviseurs-team 
en de interne coördinatie alsmede de rapportage aan de opdrachtgever voor zijn rekening nam. Die taken zou hij in 
nauwe samenwerking met mij vervullen.  
 
Aan de kant van de apparatenbouwer kreeg het project op verschillende niveaus verschillende aandacht. De voorzitter 
van de hoofddirectie was feitelijke de opdrachtgever. De directeuren financiën en de divisiedirecteur van Systemen als 
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sponsors van het veranderproject, onderhielden vooral contacten met onze projectleiding en kwaliteitsbewaking. De 
organieke projectleiders van de externe projecten en de aangewezen projectleiders van de interne verbeterprojecten 
werden begeleid door adviseurs. Voor ISO was dat een medewerker van de Centrale kwaliteitsdienst, begeleid door onze 
kwaliteitsspecialist. Voor MIS was dat aanvankelijk de directeur financiën zelf en later een interne accountant, begeleid 
door de preferente adviseur. Voor de interne projecten waren dat medewerkers van Systemen. Ook die werden begeleid 
door onze adviseurs. Verder zaten in de projectteams enkele al eerder aangewezen medewerkers van de 
apparatenbouwer. 
 
In voorgaande grote adviesprojecten had ik veel baat gehad bij twee afzonderlijke relaties op verschillend niveau tussen 
het adviesbureau en de opdrachtgever. Ook hier zou een operationele relatie zijn tussen de projectleiding - 
kwaliteitsbewaking van “Gedragslag” enerzijds, en de sponsors bij de opdrachtgever anderzijds. Daarboven zou een 
relatie tot stand komen van meer neutrale en strategische aard. Dat had tot doel te kunnen blijven communiceren in geval 
van conflicten of andere grote problemen. Deze rol vervulde één van de directeuren van het adviesbureau. Dezelfde die 
ook de voorafgaande reorganisatie bij de apparatenbouwer had begeleid. Hij zou daartoe vooral contact met de voorzitter 
van de hoofddirectie onderhouden.  
 
10.3.2 De werkwijze in Gedragslag 
 
Elk deelproject van Gedragslag werd als het ware gesuperponeerd op een al lopend intern of extern project van de 
apparatenbouwer. Het bestond uit “déconditioneren”, een ré-start-up met de PSU, de opzet van EPS met EPB en verder 
congruente advisering waar we maar konden om ons krediet op peil te houden. Op elke voortgangsbespreking die plaats 
zou vinden op dezelfde momenten als in het oorspronkelijke project, zou de stand van zake met EPB worden 
gecontroleerd. Na het opstarten van de eerste twee projecten, waarin we het “project-zonder-object”-virus in de gaten 
kregen zou voor elke volgende opstart een toets met het CPV formulier plaats vinden. (eerder begonnen we niet) Ook de 
adviseurs zouden van het project Gedragslag een EPB met tijdschema, periodieke standlijnen en afsprakenlijstjes maken. 
Dat diende als voortgangsrapportage aan de hoofddirectie en als voorbeeld voor de andere projectleiders. 
 
Gedragslag zou ten minste een half jaar gaan duren. Na drie maanden, dat was rond de jaarwisseling, zou de tussenstand 
worden opgemaakt met een evaluatie op de voortgang en met het effect op de organisatie. Tussentijds was er regelmatig 
overleg met de sponsors en andere leden van het managementteam van Systemen. Ongeveer één maal per maand werd 
gerapporteerd over de gang van zaken aan de hoofddirectie door een team van adviseurs bestaande uit de projectleider, 
de accountmanager en de kwaliteitsbewaker. Uit ervaring wist ik, dat er in grote veranderingsprojecten chaotische 
toestanden kunnen ontstaan. Daarin gaat meestal iedereen elkaar de schuld geven van wat er wel of niet gebeurd had 
moeten zijn. Daarom begon ik vanaf dat moment een beknopt dagboek bij te houden, waaruit later delen van deze 
beschrijving konden worden gereconstrueerd.  
 
10.3.3 De uitvoering van het ISO - project 
 
Toen de hoofddirectie tot het uitvoeren van Gedragslag besloot, was onze begeleiding van het ISO project, vanwege de 
hoge urgentie, al enkele weken aan de gang.  
 

Er waren immers na de brandbrief van de certificeerder al drie maanden verstreken en nog vijf maanden te 
gaan voordat de auditers in het volgende voorjaar zouden terugkomen. Er was nog praktisch niets gebeurd.  

 
Op dat moment kon niemand in het projectteam de complete lijst met kritiekpunten van de certificeerder tonen, laat staan 
dat men wist wie wat moest doen.  
 

Een typisch voorbeeld van een “project zonder object”. Bovendien bleek het aanvankelijk onmogelijk om met 
de leden van het projectteam afspraken te maken. Keer op keer werd de eerste bijeenkomst afgezegd. Daardoor 
duurde het nog ruim een maand voordat we er achter kwamen dat niemand (behalve de projectleider) met dit 
project bezig was.  

 
Er was geen object! Tijdens de bijeenkomsten van het projectteam gedurende de eerste twee maanden werd wel steeds 
krachtig geïntervenieerd en gedéconditioneerd om de teamleden in beweging te krijgen. Ze deden, voor zover we konden 
zien, echter niets.  
 

De ISO-norm biedt alleen al met zijn inhoudsopgave een handige checklist van de punten waar het bij 
kwaliteitsystemen om draait.  
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Om tot een object te komen werd afgesproken dat de centrale kwaliteitsdienst en alle divisie kwaliteitsdiensten op de 
inhoudsopgave van het normblad zouden aangeven welke tekortkomingen zij gingen aanpakken.  
 

Na veel trekken en duwen kwamen de lijsten tot stand en werd duidelijk dat er hier en daar wel iets gebeurd 
was, maar ook waar de echte problemen zaten.  

 
De situatie was met het model van figuur 9.4. goed te duiden. Praktisch alle kritiekpunten van de certificeerder waren 
“maakbaar”, behalve twee knelpunten.  
 

Een knelpunt bleken de inkoopprocedures, die door een kwaliteitsfunctionaris van Systemen moesten worden 
beschreven, maar bedrijfsbreed moesten kunnen worden toegepast. Een ander knelpunt vormden de interfaces 
tussen de divisies die onduidelijk geregeld en niet te beschrijven waren. (vierde verstarring, § 10.2.8) 

 
Die twee zaten muurvast. Prompt manifesteerde zich daaromheen in de voortgangsbesprekingen weer allerlei 
overlevingsgedrag, waar hard in geïntervenieerd moest worden om er beweging in te krijgen.  
 

Een voorbeeld uit de déconditioneringsfase van het ISO project om tijdens voortgangsoverleg tot 
controleerbare afspraken te komen. De discussie werd gevoerd tussen de projectleider, tevens 
kwaliteitsfunctionaris op centraal niveau (PL) en de kwaliteitsfunctionarissen van Systemen (Sys) en Apparaten 
(App.)  Ik souffleerde een enkele keer de PL (RZ.) Productie en Services waren ook aanwezig. 
 
Pl: “Systemen, wij hebben van u geen EPB en geen afsprakenlijstje ontvangen, waar bent u mee bezig? 
Sys: “In februari zullen wij alles op tijd opleveren. 
Pl: “Dat is mooi, maar we kunnen zo niet vaststellen of u dat gaat waarmaken. Wat hebt u er de afgelopen 

veertien dagen aan gedaan en wat gaat er de komende twee weken gebeuren? 
Sys: “Dat weet ik niet, men is er mee bezig. 
Pl: “Daarmee komt u hier niet weg; wat gaat er de komende twee weken gebeuren? U leidt toch dit 

deelproject? 
Sys: “Waar bemoeit u zich mee. Wij doen ons werk. Doet u het uwe. 
Pl:  “Mag ik u er aan herinneren, dat we hier voor Gedragslag bij elkaar zijn. Het gaat om herstel van 

discipline en slagvaardigheid in onze organisatie. Ik doe mijn werk, als ik straks in de hoofddirectie 
laat rapporteren hoe u zich aan de afgesproken discipline inzake EPS/EPB houdt. 

Sys: “We hebben geen gegevens van Apparaten gekregen. We kunnen niets doen. 
Pl: “Moet ik hier als afspraak noteren dat u volgende week die gegevens bij Apparaten laat ophalen? 
App: “Toevallig weet ik precies waar over het gaat. Er zijn vorige week drie mappen documenten naar 

Systemen gegaan, maar niemand wilde ze in ontvangst nemen. 
Sys: “We hebben geen mensen. Er moet nog iemand worden aangewezen om die documentatie uit te 

zoeken. 
Pl: “U wijst dus volgende week iemand aan om dat uit te zoeken? 
App: “Dat zal niet lukken, want er ontbreekt nog allerlei detailinformatie die wij niet hebben kunnen geven, 

omdat we niet weten in welke volgorde en met welke aanpak Systemen dit werk gaat uitvoeren. 
Pl: “Gaat die man, die u volgende week aanwijst, dat plan van aanpak met Apparaten maken? 
Sys: “Nee dat kan hij niet, dat moet ik zelf doen. 
Pl:  “Wat gaat u de komende twee weken nu hieraan doen? 
Sys: “Ja, ik ga met Apparaten dat detailplan maken, over twee weken is dat er. 
Pl: “En hebt u dan ook die man aangewezen en gaat die dan de details uitzoeken? 
Sys: “Nee, dat kan ik natuurlijk niet toezeggen, maar schrijft u dat toch maar op… 
RZ: “Noemt u dit discipline? Is dit de wijze waarop we voortaan gaan samenwerken? Het lijkt me 

schandalig! Er zitten hier nog vier andere deelprojectleiders, moeten die hier een voorbeeld aan 
nemen? Krijgen we straks vier van dit soort gesprekken, waarin u elkaar zit te beduvelen? Zo gaan we 
toch niet met elkaar om hoop ik? 

 
In negen van de tien gevallen werkten de volgende deelprojectleiders, die in de voortgangsrapportage aan de beurt 
kwamen, na een dergelijk incident naar vermogen mee. Het was dus zaak om deelprojectleiders bij de 
voortgangsrapportage in de “goede” volgorde aan de beurt te laten komen. Doorgaans was het voldoende deze harde 
aanpak twee of drie keer op volgende bijeenkomsten te herhalen. Dan werd er veel beter geluisterd en zorgvuldiger 
gereageerd, maar dan waren de problemen nog lang niet uit de lucht. 
 

Het eerste knelpunt dat hardnekkig gehandhaafd bleef, viel binnen het ISO–S deelproject in Systemen, zodat we 
van verschillende kanten zagen waar het op vast zat. Het bleek uiteindelijk een “simpel” persoonlijk conflict, 
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dat door “iemand op het matje te roepen” doorbroken werd. Maar het tweede knelpunt zat diep. Een speciaal 
voor de interface- problematiek belegde MT vergadering bij Systemen werd weer op het laatste moment door 
een andere divisie afgeblazen.  

 
Door de problemen bij alle mogelijke gelegenheden in de wandelgangen, in overleg en in voortgangsrapportages en bij 
de hoofddirectie aan de orde te stellen werd druk uitgeoefend. 
 

Halverwege de laatste maand van het jaar kwam er iets, dat niet was voorzien en dat leek op een doorbraak. Er 
werden “statements of work” opgesteld en door betrokken directieleden ondertekend. Voor de certificeerder 
moest dat de bevestiging betekenen van het feit, dat er aan de betreffende problemen werd gewerkt. Men zou in 
februari bij de hercertificering “ niet voor een acht of een negen gaan, een zesje was ook al voldoende”; dat 
was het officiële standpunt van de voor kwaliteitszorg verantwoordelijke directeur in de hoofddirectie.  

 
In februari had de apparatenbouwer alle problematiek netjes op een rijtje en daarom viel het oordeel van de certificeerder 
alleszins mee. Het certificaat bleef behouden en het project was geslaagd.  
 
Achteraf bezien, was onze bijdrage duidelijk: Van begin af aan drongen we aan op formuleren van een object. In het jaar 
daarop zou geen enkel verbeterproject of extern project nog opstarten zonder CVP. Met EPB werden de afspraken 
gemaakt en bewaakt. Er werd gedéconditioneerd zolang dat niet lukte en er werd met EPB druk uitgeoefend op het 
oplossen van de echte knelpunten. Zorgelijk was dat de dieper liggende verstarring in de relatie tussen de divisies niet 
werd opgelost maar omzeild. We stelden dat wel aan de orde, maar kwamen daar niet meer doorheen. Sommige 
directeuren die dat ook niet wilden, zeiden dat het vooral was omdat onze directe en slagvaardige aanpak ons krediet bij 
veel medewerkers in de organisatie sterk had doen dalen. We werden echter, als dit probleem bij henzelf aan de orde 
kwam, bijvoorbeeld over de “statements of work”, daar nooit door hen bij betrokken. Er werd niet veel over gelachen en 
er viel weinig congruent te adviseren. Bij de sponsors en in de hoofddirectie was het krediet, vanwege onder meer het 
succes met het ISO project, gelukkig wel aanwezig.  
 
10.3.4 De uitvoering van het MIS project 
 
Het MIS project dat een programma van eisen moest opleveren voor een nieuw management informatie systeem begon 
aanvankelijk goed, maar zou op een verstarring vastlopen. 
 

Bij alle problemen met IT systemen waar ik ooit mee te maken kreeg, ging het zelden of nooit om het oplossen 
van simpele misverstanden. Noch om fouten in het systeem of om efficiencyproblemen. Het ging bijna altijd om 
conflicten in de organisatie; om het in standhouden van interpretatieverschillen of om competentiestrijd. Zaken 
die wel “en passant” door het management zouden kunnen worden opgelost, maar nooit door de ICT – 
specialisten. Bij de meeste ICT projecten gaat het op dit punt dan ook fout. (Boonstra, 2000)  Het is aan het 
einde van een dergelijk project altijd een fluitje van een cent voor de ICT leverancier om aan te tonen dat de 
opdrachtgever, en niet hij hier in gebreke is gebleven. 

 
Tijdens de PSU (project start up) van MIS werd vastgesteld dat voorlopig de bestaande informatie systemen werden 
gebruikt. In het MIS - 0 project werden daartoe onder leiding van de controller van Systemen de noodzakelijke 
noodverbanden gelegd.  
 

De standaard ICT benadering zou niet worden gevolgd. Immers daarbij werden, na een systeem – en 
leveranciers keuze, de problemen die men dan nog tegenkwam tijdens de ontwerp- en implementatie fase 
meestal niet opgelost. 

 
Vastgesteld werden twaalf organisatorische problemen die ten onrechte “killers” werden genoemd en die eerst aangepakt 
zouden worden. Daarna pas zou het programma van eisen worden opgesteld. Mijn ervaring was dat een systeem na een 
dergelijke aanpak wèl kon slagen en een fractie kon kosten van de systemen die doorgaans werden geoffreerd.  
 
Om direct een toets op deze aanpak te verkrijgen drong ik aan op realisatie van een vijftal extra elementen in het MIS – 0 
- S deelproject: 
 
1. Een inventarisatie van de financieel-administratieve systemen die op dat moment ook werkelijk werden gebruikt 
2. Definities van de in die systemen gebruikte gegevens 
3. Het aan de werkende systemen ten grondslag liggende besturingsysteem (niet meer dan globaal) 
4. Een gebruiksaanwijzing bij die systemen, die ook werkelijk gebruikt werden 
5. Een inventarisatie van problemen en wensen  
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In de loop van de volgende maanden werd duidelijk dat deze aanpak niet zou slagen. De directeur financiën en de door 
hem gekozen adviseur begonnen het project af te schermen. Ze geloofden niet in het déconditioneren van controllers, 
noch in het gebruik van EPB. De adviseur beperkte zich tot een overigens zeer actieve procesbegeleiding. Een 
inhoudelijke toets kon zij niet uitvoeren en ze liet geen van de adviseurs die kon déconditioneren bij haar 
projectbegeleiding toe. Het oplossen van de twaalf “killers” werd beperkt tot er over “te filosoferen.” (zie voor 
krediethuishouding ook hoofdstuk 11) 
 

De controller van Systemen die inmiddels goed door had “hoe de hazen liepen”, schoof de extra 
aandachtspunten in zijn MIS – 0 - S project handig voor zich uit. Op zijn deelproject had ik wel vat. Keer op 
keer kon ik met hem deze punten ook inhoudelijk doorspreken. Daarbij kwam de ernstige mate van 
corrumpering van de informatiesystemen aan het licht. Hij kon met geen mogelijkheid die vijf punten realiseren. 
Dat feit zou mede aanleiding worden voor de andere aanpak in “Stuurslag.”  
 

Er ontstonden steeds grotere onzekerheden. Vlak voor de jaarwisseling werd de eerste voortgangsbespreking van MIS 
door de controllers afgeblazen. Ondertussen was er in het team van adviseurs twijfel ontstaan over de oriëntatie van dit 
project. Er waren “killers” en men probeerde die te omzeilen met een “Groene weide” aanpak. Hoe zou het 
informatiesysteem eruit zien, als men helemaal opnieuw zou mogen beginnen; een niet erg realistisch vertrekpunt. 
Daarmee werd bovendien het (h)erkennen van de organisatorische verstarringen rond de huidige systemen verdoezeld.  
 

Om de begeleidende adviseur van MIS enige inhoudelijke steun te geven, werd uit alles wat zij ons had verteld 
de eerste omslagindicator opgesteld. In een aantal regels werd aangegeven wat volgens ons de oriëntatie moest 
zijn bij het opstellen van het functionele programma van eisen. Er stond naast onze typering van enkele 
problemen onder andere, dat men van het nieuwe systeem niet mocht verwachten dat daarmee de discipline in 
de organisatie zou terugkomen. Voorts diende het “integraal projectmanagement” tussen de divisies 
“losgekoppeld” te worden. Elke divisie moest zelf zijn eigen verantwoordelijkheid in grote projecten 
waarmaken. Er diende een spanning terug te komen die dwong om zorgvuldig met elkaar te onderhandelen. Op 
een dergelijke manier moest de rek uit de projecten en de organisatie worden gehaald. Voorts stond er iets over 
de projectmanagement-systematiek en de rol van de controller.  

 
De directeur financiën nodigde de projectleider van ons team uit voor een diner en gaf hem te verstaan, dat wij zijn 
problemen anders moesten aanpakken. Op de hem begeleidende adviseur en op ons maakte het de indruk dat hij onze 
aanpak niet begreep. Daarom leek hij ons ook niet langer te willen steunen. Wij konden het hem blijkbaar niet uitleggen. 
Om toch enig houvast in het MIS project te behouden, ging ik eind februari samen met zijn adviseur naar hem toe. We 
stelden hem voor om met de controllers een besturingsconcept te maken. Dat zouden we dan in de organisatie toetsen. 
Zo konden we verder en dan konden we de episode met het oplossen van de zogenaamde “killers” achter ons laten. 
Feitelijk ging het er dan om te fantaseren over de meest wenselijke, maar vooral ook haalbare toekomstige werksituatie.  
 

De doorbreker die hem zover had moeten brengen, luidde ongeveer: “In september moet het resultaat van MIS 
er zijn, het is onacceptabel dat er nu na vijf maanden nog geen greintje voortgang is met de voorbereidingen tot 
dat programma van eisen. Het is nog op te lossen door ons bij de inhoudelijke opzet van een besturingsconcept 
te betrekken of iemand anders dat nu te laten maken”.  

 
In plaats van een doorbraak ontstond hier een conflict. Zo ziet het begin van een doorbraak er overigens meestal uit.  
 

Hij voelde zich onheus bejegend en aangetast in zijn deskundigheid en integriteit. Het MIS – project stond 
immers onder zijn leiding.  

 
Een paar dagen later bleek, dat hij ernstig overwogen had om het hele veranderproject te stoppen.  
 

Niet ongebruikelijk in een dergelijke situatie, zegde ook de directeur van Systemen, de andere sponsor van het 
project, een week later het vertrouwen in mij en mijn aanpak op!  

 
De rol van de directeur in ons team kwam nu van pas. Een breuk kon nog net worden voorkomen. Het duurde wel tot 
medio april voordat de relatie met de directeur financiën, althans in communicatieve zin, enigszins werd hersteld.  
 
In juni deelde hij me eerlijk en zwaar teleurgesteld mee, dat het projectteam MIS geen resultaat zou opleveren.  
Voorzichtig aftasten leerde me, dat het doorbreken van verstarringen bij controllers niet bespreekbaar was. Het MIS 
project ging in de daaropvolgende maanden als een nachtkaars uit. Inmiddels had hij een opdracht tot “het herstel van 
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data–integriteit” aan de huisaccountant gegeven. En er zou “op de klassieke wijze” naar een ERP pakket worden 
gezocht.  
 
10.4 DE UITVOERING VAN AL DAN NIET SUCCESVOLLE DOORBRAKEN. 
 
Bij de eerste evaluatie, halverwege Gedragslag, na drie maanden, was het tijd voor “de grote crisis” (§ 9.3.4.3) De 
situatie was inderdaad dubieus. Enerzijds verliepen het ISO project en de meeste interne projecten bij Systemen naar 
behoren. Het déconditioneren bleek overal nodig. De CPV (controle op de projectvoorbereiding) had in alle 
deelprojecten plaats gevonden. EPS werkte in het ISO project goed. Bij CMS (het Configuratie Management Systeem) 
en bij SSS ( System Software Supplies) werkte EPS ook, na wat déconditioneren. De CPV had daar zelfs aanmerkelijke 
inhoudelijke verbeteringen opgeleverd.  
 
Anderzijds werd de situatie bij het MIS project afgeschermd door de directeur financiën en over de externe projecten A, 
B en C bij Systemen, waar het eigenlijk om te doen was, viel weinig voortgang te melden. Daar hadden projectleiders en 
medewerkers kans gezien om systematisch de boot af te houden. PSU’s en voortgangsbesprekingen werden steeds 
verdaagd. Enkele onduidelijkheden in de opstartprocedures van grote projecten had men bij het management van 
Systemen ter discussie gesteld. Zonder uitkomst van die discussie zei men niet verder te kunnen. Van “uitstraling” of 
“olievlekwerking” was geen sprake, of het moest in negatieve zin zijn. Het krediet van het team van adviseurs was op 
sommige plaatsen in de organisatie eerder af- dan toegenomen.  
 
Op het niveau van de hoofddirectie was men niet ontevreden. We kregen van de voorzitter van de hoofddirectie de 
opdracht om het vervolg van het veranderproject te versnellen en te verbreden. Er waren vier aangrijpingspunten: 
 
1. Herstel van de data integriteit 
2. Commercie betrekken bij het veranderproces 
3. Projectmanagement door het hele bedrijf  
4. Werkprocessen en systemen in alle divisies 
 
Wij noemden dit vervolgproject “Stuurslag”. Het zou naast de discipline en slagvaardigheid van “Gedragslag” ook het 
herstel van de bestuurbaarheid van de organisatie opleveren. Merkwaardig, was dat sommige gebeurtenissen al vooruit 
liepen op dat besluit. Zo praatten wij al enige tijd met de divisie Productie over mogelijke begeleiding van hun 
verbeterprojecten. En de basis voor een besturingsconcept met de drie winstprincipes was al gelegd, voordat er naar 
gevraagd werd. Grotere zorgen baarde de afname van ons krediet en de vraag waarom onze interventies vaak wel, maar 
soms niet tot een doorbraak leidden. Hier volgen daarvan nog twee voorbeelden en een beknopte evaluatie:  
 

Een van de bedrijfsleiders van Systemen wees in het begin van Gedragslag tijdens een introductie van EPS en 
in het bijzijn van zijn projectleiders EPS af, zonder nadere argumentatie. Daarop stelde ik, dat hijzelf gezegd 
had dat zijn organisatie onder enorme “druk” stond omdat er in de projecten veel mis ging. Het leek mij onder 
deze omstandigheid “onacceptabel” dat hij onze “suggestie voor nieuw”, om het met EPS te proberen, zo maar 
in het bijzijn van zijn mensen afwees.  

 
Die doorbreker deugde niet, omdat “het onacceptabel” een confrontatie betrof met mijn opvatting over zijn houding. Het 
had een tegenspraak in zijn eigen woorden of denken moeten zijn. De man werd dan ook geweldig boos. Toen wij (een 
collega en ik) hem na de bespreking volgden om hem te kalmeren, werd het alleen maar erger. Hij kon haast niet uit zijn 
woorden komen.  
 

We begrepen dat hij vroeger zelf projectleider was geweest en al jaren lang in deze organisatie geijverd had 
voor een behoorlijk projectmanagement systeem. Hij was daarbij erg gefrustreerd geraakt, omdat het nooit 
gelukt was en daar plukte hij nu de wrange vruchten van. Zijn projecten waren nauwelijks beheersbaar en nu 
kwamen wij met dit lapmiddel aanzetten.  

 
We konden hem niet tot bedaren brengen en lieten hem in zijn woede achter. We bespraken het voorval met zijn directe 
baas, de divisiedirecteur van Systemen, om de schade zoveel mogelijk te beperken. De volgende week vertelde deze 
laatste ons dat er met die bedrijfsleider niets aan de hand was, integendeel. In een divisie-MT-vergadering had hij als 
enige bedrijfsleider een vurig pleidooi gehouden voor EPS en de komende maanden hadden we aan hem een grote steun 
bij ons project. Hij was van woedende tegenstander een van de grootste voorvechters geworden, zonder dat iemand 
anders dan hijzelf daar iets aan had gedaan. Hij had enige tijd nodig gehad om de onzorgvuldig geformuleerde 
doorbreker te verwerken. Wij hadden hem met die slechte formulering in de gelegenheid gesteld om eerst zijn woede op 
ons te verhalen. 
 



 146

Van dit type doorbraken waren er vele. In het voorjaar moest onze andere sponsor, de directeur Systemen, er ook aan 
geloven.  
 

Hij probeerde voor een klein gezelschap uit te leggen hoe de interfaceproblematiek tussen zijn divisie en 
Apparaten in elkaar zat. We kregen over de diverse samenwerkingsprocedures een kraakhelder verhaal, tot hij 
aan de uitleg van de technologie in de aansluitkasten van het systeem toekwam. (§ 10.2.8) Opeens ging hij over 
op een simpel, onlogisch en zeer ongeloofwaardig betoog. Na enige tijd onderbrak ik hem en zei hem, dat het 
aanvankelijk een kraakhelder verhaal was, behalve dit laatste over die aansluitkasten. Dat wilde ik nu juist wel 
begrijpen, omdat daar het echte probleem zat. Hij verweet me dat ik hem niet liet uitspreken. Ik herhaalde dat ik 
wel luisterde, maar hem ook wilde kunnen begrijpen. Ik zei dat ik begon te vermoeden, dat zijn divisie een claim 
realiseerde op het werk dat eigenlijk bij Apparaten thuis hoorde. Bemoeizucht van zijn divisie waaruit veel 
geharrewar voortkwam.  

 
Hij ontplofte bijna en verliet boos de kamer. Die dag kregen we hem niet meer te spreken. Enkele dagen later bleek er 
geen vuiltje meer aan de lucht. Hij zei uit zichzelf doodgemoedereerd, dat hij het ontwerp van die kasten best in zijn 
geheel aan Apparaten kon overlaten.  
 
Beide verwerkingsprocessen van de bedrijfsleider en de directeur van Systemen zijn hoofdzakelijk cognitieve 
verwerkingsprocessen, die blijkbaar enige tijd vergen. Anders wordt het als iemand niet cognitief, maar emotioneel 
geraakt wordt en in zijn woede blijft steken zonder dat die cognitieve verwerking plaats vindt. Het kan ook gebeuren dat 
iemand, voor een dergelijke bezinning kan plaatsvinden, ergens een bevestiging en acceptatie van die woede weet te 
krijgen. Wellicht is er bij de projectleider die overspannen raakte (§ 10.1.2) en bij de directeur financiën zoiets gebeurd. 
Waarschijnlijk was dat ook bij een aantal externe projectleiders van Systemen het geval. Met het uitstellen van een 
vervolg op de interventies kregen zij de kans om zich steeds dieper in te graven. Het negatieve effect van mislukte 
doorbraken kan voor betrokkene, maar ook voor de omgeving erg vervelend worden. Vooral als er niet snel een 
herhaling van de interventie met opnieuw toetsen en eventueel bijstellen van de doorbreker, op volgt. Dan verhardt de 
verstarring eerder dan dat ze verdwijnt. Dat doet niets af aan de theorie, maar vraagt wel aandacht voor de risico’s met 
interveniëren. Ik kon zelf niet zorgvuldig genoeg te werk gaan. Voor diegenen die het déconditioneren niet meemaakten, 
maar er in de wandelgangen iets over hoorden, was het duidelijk. De weigering om mee te werken aan deze projecten 
was te wijten aan mijn “onbeschaafde” gedrag. Betrokkenen zelf spraken daar niet, of veel genuanceerder over, voor 
zover ik kon nagaan. Het was een probleem dat Farrelly (1973) ook op een dergelijke wijze had ervaren met cliënten, 
maar ook met sommige van zijn collegae leek het. Vandaar dat hij blijkbaar op de driehoeksverhouding met 
toeschouwers was gekomen als een mogelijke oplossing! 
 
Het mislukken van de doorbraak bij de directeur financiën werd een keerpunt in het project. Vanaf dat moment hadden 
we ondanks de uitbreiding van het project, in plaats van toenemende steun in de hoofddirectie met een toenemend aantal 
twijfelaars te maken.  
 
10.5 DE OPZET EN UITVOERING VAN STUURSLAG  
 
In eerste instantie zag het er goed uit. Stuurslag zou een koepel vormen over tal van interne verander- en 
verbeterprojecten. Alle divisies zouden eigen verbeterprojecten voorstellen. Zij zouden meewerken aan het verbeteren 
van het externe projectmanagement. Daartoe zouden ze ons inzage geven in hun deel van de externe projecten.  
 
Er kwamen nieuwe externe projecten om te begeleiden. A, B en C zouden binnenkort aflopen en nieuwe projecten D en 
E kregen nieuwe projectleiders. Zij hoorden dat we toegang kregen tot de andere divisies en vroegen zelf aan het 
management om ons uit te nodigden hen te assisteren. 
   
De projectmanagement-systematiek zou verbeterd worden. Er zou gewerkt worden aan een verbeterde WBS (Work 
Breakdown Structure) voor de opzet van een projectplan. De PSU werd de nieuwe standaard voor het afstemmen van de 
deelnemers in plaats van het gebruikelijke Kick-Off ritueel. Voorts zouden de procedures in het handboek opgeschoond 
en versoepeld worden. 
 
Lang voordat het MIS project afliep, was het vertrouwen daarin zo gedaald en de urgentie zo toegenomen, dat andere 
projecten op gang kwamen. Ter vervanging kreeg de huis-accountant een opdracht tot het herstel van de data-integriteit. 
Er startte een klassieke procedure voor de aanschaf van een ERP- pakket voor logistieke planning en een ander project 
om de informatie-uitwisseling met het concern te stroomlijnen. Onder Slagkracht werden deze informatie-projecten 
gecoördineerd. 
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Om de drie winstprincipes niet uit het oog te verliezen zou het systeem voor resourcemanagement zo veel mogelijk 
worden losgekoppeld van het projectmanagement. We zouden voorstellen doen en experimenten uitvoeren. Om een 
“gezonde” spanning in de organisatie terug te krijgen. Er zou weer onderhandeld worden tussen projectleiders en 
resourcemanagers over de rek in het project en de rek in de organisatie. Met Commercie zouden we een plan gaan maken 
om ook daar interne verbeterprojecten op gang te krijgen. 
  
De interne projecten bij Systemen waren afgerond of waren zo goed op dreef, dat er geen verdere begeleiding door 
adviseurs nodig was. Daarvoor in de plaats zochten we naar een snellere spreiding van nieuwe werkwijzen door de 
organisatie. Er moest ook gewerkt worden aan het herstel van ons imago en het krediet bij de medewerkers. Dat was 
nodig om, waar nodig, nieuwe interventies te kunnen plegen en om het toeschouwers-probleem (§ 9.5.1) vóór te zijn. We 
zouden personeelsdagen organiseren en extra aandacht besteden aan de interne communicatie en aansluiting zoeken op 
een ander, al geruime tijd lopend, concern-breed motivatie project.  
 
Dit enorme plan werd eind maart “ergens op de hei” aan de hoofddirectie gepresenteerd. Alle directieleden zegden na 
enig aandringen hun medewerking toe. Daarbij werd wel geconstateerd dat de samenwerking binnen de hoofddirectie 
ook om extra aandacht vroeg. Daarvoor zouden we een volgende “dag op de hei” organiseren.  
 
Terug in het bedrijf kregen we te maken met de vóór Gedragslag al voorspelde tegenkrachten, die bij een bedrijfsbrede 
aanpak zouden gaan spelen. Met Apparaten en Productie waren nauwelijks afspraken te maken. Men schoof die steeds 
maar voor zich uit. Ook bij Commercie kwamen we maar langzaam op gang. Het bemannen van de diverse projecten, 
met medewerkers van de apparatenbouwer en met adviseurs, werd een probleem.  
 
10.5.1  Het bemannen van Stuurslag 
 
De adviseur van het ISO project, en enkele maanden later ook die van het MIS project, verlieten het team. Daarvoor in 
de plaats kwam een jonge adviseur voor de interne communicatie en personeelsdagen. Een ervaren senior adviseur kwam 
onze gelederen versterken voor het begeleiden van de externe projecten A, B, C en vooral D en E. Maar deze adviseur 
zei alleen congruent te willen en kunnen adviseren. Bij de eerste, door hem begeleide PSU bleek hij overigens prima te 
kunnen uitleggen wat het overlevingsgedrag was en waar het vandaan kwam, maar hij zou er niets aan doen. 
 
Onze twee sponsors raakten we kwijt. De directeur financiën richtte zijn aandacht op andere projecten, waar wij slechts 
zijdelings bij betrokken waren. De directeur Systemen en zijn rechterhand de resourcemanager vertrokken via interne 
sollicitaties naar andere posities in het concern. Het sponsorschap bleek in ieder geval een zwak punt in de opzet. We 
concludeerden dat het draagvlak voor een verandering in een organisatie niet kan bestaan uit managers, die op afstand de 
omwentelingen gade slaan en er zelf geen verantwoordelijkheid voor nemen. 
 
De voorkeur ging nu uit naar divisiedirecteuren die zichzelf committeerden aan het daadwerkelijk oplossen van 
problemen in hun divisie. Een dergelijke directeur was die van Services en ook de plaatsvervanger van de directeur 
Systemen ging zelf aan de slag. Deze laatste werkte pas enkele maanden bij de apparatenbouwer, kende het verleden 
alleen van horen zeggen en wilde nadrukkelijk zelf betrokken zijn bij de veranderingen en verbeteringen. De meest 
krachtige voorvechter van Stuurslag was echter de voorzitter van de hoofddirectie, die zich steeds nadrukkelijker met de 
besturing en de coördinatie van het project begon bezig te houden. Dit draagvlak was niet groot maar leek aanvankelijk 
net voldoende.  
 
Lastiger was het om medewerkers bij de apparatenbouwer te vinden voor de deelprojecten. We gingen nu expliciet op 
zoek naar “vernieuwingzoekers”, maar die waren haast niet te vinden. 
 

Als vernieuwingzoekers bij een gedéconditioneerd projectteam betrokken raakten, bloeiden ze vaak op. Ze 
gaven te kennen dat ze eigenlijk altijd zo hadden willen werken, dat het nooit gelukt was en dat ze al lang 
geleden hadden overwogen om weg te gaan. Ze hadden altijd een hoge frustratiedrempel en waren gebleven uit 
opportunistische overwegingen, zoals bijvoorbeeld de woonomgeving, kinderen op school of “toch wel mooi 
technisch werk”, of zoiets. Wij gaven aan hen de voorkeur, omdat ze er hard aan trokken en bereid waren om 
risico’s te nemen. We schatten hun aantal aanvankelijk op niet meer dan vijf procent. Ze zaten hiërarchisch 
meestal een of twee niveaus onder hun capaciteit te werken, omdat ze in de deviante cultuur nooit erg 
coöperatief waren gebleken. Met de verwijzing naar de omslagindicatoren probeerden we in alle 
begeleidingsprocessen hun aantal te vergroten door zoveel mogelijk medewerkers over de streep te trekken. 
Onze vuistregel was, dat zodra het percentage “Vernieuwingzoekers” vijfentwintig procent (experimenten van 
Solomon Asch in Brown 1989) zou naderen, de veranderingen geslaagd waren en onomkeerbaar. Deze 
onevenwichtige verhouding leverde ons, niet zonder “schade en schande”, toch nog een belangrijk inzicht op. 
Meerderheidsbesluiten over veranderingsprocessen zijn uit den boze. Als ze toch plaats vonden, hadden we er 
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een hele klus aan om het veranderproces op gang te houden. Het overkwam ons in alle divisies wel eens, maar 
vooral bij de managementteams van Productie en Apparaten kwamen we daar niet doorheen. Vooral het 
middenkader bleef daar sterk ageren tegen alles wat maar enigszins op déconditioneren leek.  

 
Soms kregen we echter met “typische ervaringsdragers” te maken en dan schoot de voorbereiding van zo’n project 
helemaal niet op. Het duurde tot juni voordat we een en ander rond hadden en goed aan de slag waren.  
 
10.5.2 De uitvoering van Stuurslag 
 
Om niet in herhalingen te vervallen worden hierna slechts enkele bijzondere deelprojecten, situaties en gebeurtenissen uit 
Stuurslag gememoreerd, die hiervoor nog niet aan de orde kwamen. Het gaat vooral om situaties en gebeurtenissen die 
zicht geven op de context waarin de veranderingen bij de apparatenbouwer terechtkwamen. Er volgde een overgang, 
waarbij de organisatie steeds meer het heft weer in eigen hand begon te nemen. 
 
10.5.3 Vergelijking van het déconditioneren bij Services en Systemen 
 
De directeur van Services, dezelfde die furieus was over “de vijftig procent rek” die ik voor aanvang van Gedragslag 
signaleerde, zag nu zijn kans schoon om zijn divisie, die hij in een underdog positie waande, te rehabiliteren. Services 
voerde een met Systemen vergelijkbaar aantal projecten uit. Het waren alleen kleinere projecten. De orde van grootte 
was van enkele tonnen tot enkele miljoenen euro’s met doorlooptijden van enkele maanden. De meeste projecten werden 
uitgevoerd met derden en met Apparaten en Productie. Er waren ook dezelfde soort problemen als bij Systemen, met 
onbetrouwbare informatie en slechte projectmanagement procedures. De schaal was echter overzichtelijker en men wist 
zich onafhankelijker van de andere bedrijfsonderdelen en bedrijfssystemen op te stellen.  
 
Er werden vijf projectteams aangewezen om EPS te implementeren. Vrij snel werd duidelijk dat de aanpak zoals die bij 
Systemen was ontstaan hier bij Services veel beter aansloeg. Ook hier bij Services werd met CPV getoetst en per project 
een PSU gehouden. Ook hier bleek déconditioneren van elk team noodzakelijk. In drie bijeenkomsten was dat meestal 
voor elkaar. Een enkele keer vertoonde een projectleider nog wel eens een terugval, maar over het algemeen veranderde 
de stijl van het communiceren met elkaar vrij snel. Vooral ook omdat het management en de divisiedirecteur er bovenop 
zaten om de verbeteringen te doen slagen. Wat het ook makkelijker maakte was, dat de hiërarchie de laag van 
bedrijfsleiders miste. 
 
Bij Systemen daarentegen ging het heel anders toe. In de aanloop van Stuurslag werd duidelijk, dat de directeur en 
vooral zijn resourcemanager, de projectleiders steeds weer ontsnappingsmogelijkheden boden. Dat gebeurde vooral daar 
waar de adviseurs hen juist onder druk van het nakomen van afspraken probeerden te houden. Het was waarschijnlijk 
niet met opzet, maar meer uit gewoonte en desinteresse. Beiden zochten en vonden in die tijd een andere baan. Met de 
komst van de nieuwe adviseur die alleen congruent adviseerde, was bij Systemen het hek helemaal van de dam. De 
plaatsvervanger van de directeur probeerde de verbetering van het projectmanagement wel onder controle te krijgen. 
Maar tijdens projectbijeenkomsten in het najaar bleek, dat de organisatie weer terug was op het punt waar we een jaar 
tevoren waren begonnen. Men stuurde elkaar weer met kluitjes in het riet door tijdens de projectbespreking vertekende 
en incomplete informatie te verspreiden.  
 
10.5.4 Het herstel van de spanning in de organisatie 
 
In § 10.2.7 is uitgelegd waarom en hoe de spanning tussen projectmanagement en resourcemanagement in de organisatie 
dient te worden uitgebuit. Door voortdurende onderhandeling kan zowel de rek uit de projecten van klanten als de rek uit 
de organisatie worden gehaald. 
 

Met de tijdkaart (figuur 10.8) werd een proef genomen, eerst bij Services en later bij Systemen. Een 
groepsleider haalde aan het einde van een week uit de projectplanning voor elke medewerker van zijn groep 
een nieuwe aanvulling op zijn werkvoorraad. Hij zette die op zijn tijdkaart bij het nog resterend werk van de 
vorige weken. ’s Maandags kreeg elke medewerker zijn kaart met het complete werkaanbod voor de eerst 
volgende weken. Het betrof niet alleen werk; ook tijd voor overleg; het volgen van een eventuele opleiding; op 
te nemen verlof e.d. Daarachter vermeldden de medewerkers, elk op hun eigen kaart, in welke weken zij welk 
deel van die werkvoorraad zouden uitvoeren en wanneer zij zelf dachten hun eindproduct af te leveren. Aan het 
eind van elke week werd de werkelijke tijdsbesteding en de stand van het werk door de medewerker op de kaart 
gezet en ingeleverd. Daarbij had elke medewerker de vrijheid om in- of uit te lopen op dat programma van de 
baas. Bijna wekelijks werd er met de baas overlegd over de voortgang en over wat dat, zowel op korte als op 
lange termijn, voor consequenties kon hebben. De werkelijk bestede tijd en de oplevering van de resultaten 
werd wekelijks over alle medewerkers geaccumuleerd voor het bijhouden van de stand op de projectplanning. 
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Met dezelfde gegevens kon men ook de bezetting van elke medewerker zichtbaar maken. Met die gegevens kon 
een groepsleider of een afdelingschef aan de projectleiders de voortgang rapporteren en van hen nieuw werk 
aannemen. Op dat moment kon een projectleider proberen het werk sneller of kwalitatief beter te laten 
uitvoeren en de chef kon proberen al zijn mensen beter bezet te krijgen. Uiteraard moesten ook zij op de mate 
waarin zij deze maximalisatie realiseerden worden afgerekend. 

 
Zo kon op het niveau van project– en resourcemanagement de spanning worden hersteld. Er bestonden al jaren in de 
organisatie van de apparatenbouwer allerlei motivatoren, zoals lokale winstbestemming, extra bonussen, 
functioneringsbeoordeling en carrièreversnelling. Maar nooit waren die effectief geweest. Wij zouden met P&O gaan 
overleggen over de wijze waarop deze motivatoren beter konden worden ingezet.  
 
De proef slaagde. Van de medewerkers hoorden we geen enkele klacht, integendeel, zij kregen meer zeggenschap over 
hun tijdsbesteding en veel meer duidelijkheid over hun werk. Het waren vooral de groepsleiders, die grote bezwaren 
maakten. De rek in de organisatie werd opeens scherp zichtbaar in veel te royale normen, en ongemotiveerde 
overschrijdingen van oplevertijden kwamen aan het licht. Vrij schokkend was te constateren hoe slecht groepsleiders op 
de hoogte waren van de gang van zaken op de werkvloer. 
 

Toen in de zomer (van het tweede jaar) de proef bij Systemen werd voorbereid, zeiden de groepsleiders daar 
dat het allemaal niet nodig was. Ze wisten immers precies hoe het werk verliep en hoe hun mensen presteerden. 
Ik merkte op dat het voor hen dan toch geen probleem kon zijn om als proef voor bijvoorbeeld twee 
deelprojecten de tijdkaarten enkele weken te laten invullen. Dan kon die perfecte werkwijze ook worden  
aangetoond. Tot mijn ontsteltenis vroeg een van hen of we die proef niet konden uitstellen tot na januari het 
volgende jaar. Ik vroeg verbouwereerd: “Wordt er dan al die tijd hier niet gewerkt?” Er kwam een zeer 
omslachtig en duister antwoord, wat inhield dat hij daar nu weinig over kon zeggen. 

 
Geen wonder dat deze experimenten met resourcemanagement in het najaar als eerste bij het beëindigen van Stuurslag 
direct geruisloos verdwenen in het zich herstellende overlevingsgedrag. 
 
10.5.5 Het herstel van data-integriteit 
 
Met het project “Data–integriteit” van de huis-accountant hadden wij weinig te maken. In de loop van de zomer werd er 
een klapper vol procedurebeschrijvingen, instructies en standaard formulieren opgeleverd voor een nieuw 
informatiesysteem. Maar bij nadere beschouwing bleek dat men top–down had geredeneerd en niet verder was afgedaald 
dan tot op het niveau van afdelingshoofden; niet eens tot op het niveau van de groepsleiders. Een controller van 
Systemen, die dit project Data–integriteit van de accountant begeleidde, vertrouwde het resultaat niet helemaal. Hij vroeg 
mij om in het najaar samen met de projectleider van de accountant te bespreken hoe de data–integriteit daadwerkelijk 
hersteld zou worden. 
 

Het bleek een aardige vrouw, die ik het vuur niet nader aan de schenen wilde leggen dan door haar te vragen 
hoe zij dacht, dat die afdelingshoofden aan betrouwbare informatie over de tijdsbesteding op de werkvloer 
konden komen. Het antwoord was ontwapenend: “Dat is toch hun verantwoordelijkheid? Daar bemoeien wij 
ons niet mee!” 

 
Zo werd aardig geïllustreerd hoe vanzelfsprekend een aantrekker zich handhaaft en een verstarring wordt genegeerd. Ze 
hadden direct kunnen weten dat er geen betrouwbare informatie van de werkvloer kòn komen, omdat er ook weinig 
betrouwbare normen en planningen naar toe gingen.  
 

We spraken af dat zodra de tijdkaart operationeel dreigde te worden, we met haar een aansluiting op hun 
systematiek zouden maken. Maar zover is het nooit gekomen. 

 
10.5.6 Het vergroten van het probleemoplossende vermogen 
 
Die zomer besprak ik met vijf groepsleiders van Systemen de voorbereiding van een proef voor een personeelsdag. (§ 
9.3.6)  
 

“Dat gaat niet lukken” zei één van de vijf, die duidelijk een “ervaringsdrager” en “oud” was. Hij moest zelf al 
zo hard trekken aan zijn mensen. “Ze konden of deden niets uit zichzelf.” Drie andere groepsleiders waren 
“neutraal” en zeiden niet veel bijzonders. De vijfde was een “vernieuwingzoeker” en die redeneerde “nieuw”. 
Hij was erg vóór het experiment. Hij begreep niet alleen wat we bedoelden, maar zei dat hij zelf ook altijd zo 
had willen werken. “Maar” zei hij: “Ik houd mijn mond maar, als ik mijn collegae zo hoor.” 
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Op de eerste personeelsdag, na onze introductie voor een groep van circa twintig man, maakte een van de deelnemers het 
ons erg gemakkelijk. Hij begon meteen het overlevingsgedrag te demonstreren en maakte voor de enkele goede 
verstaanders duidelijk dat er ook hier gedéconditioneerd moest worden.  
 

Hij zei: “wij hebben geen problemen bij ons dagelijkse werk. Problemen zijn niet voor ons, maar voor de baas, 
dat is zijn werk. Je moet trouwens niet zo maar met elkaar over problemen praten, want dat verziekt de sfeer 
enz.” Op de suggestieve vraag: “maar er zijn dus wel problemen!” Riep hij woest terug: “Nee!” Dat gaf de 
nodige commotie, maar de meesten begrepen nu wel waar het over ging.  

 
Aan het eind van de ochtend had de “interne klantenanalyse” een lange “ellendelijst” opgeleverd, met goede 
aangrijpingspunten om afspraken met elkaar te maken voor verbeteringen, dachten wij. 
 

’s Middags na de lunch zat iedereen weer in zijn gebruikelijke rol. Er volgden discussies waarin de 
gesignaleerde problemen steeds vager en ingewikkelder werden. Niemand kon er nog een touw aan vastknopen. 
Niemand wilde met een ander een afspraak maken om ergens ook maar iets aan te doen. Sommigen zeiden het 
wel pijnlijk te vinden om te zien hoe inert men op de werkvloer was. Er bleek al enige tijd geleden een budget 
beschikbaar te zijn gesteld. De medewerkers mochten de uiterst saaie werkplekken, waar ze over geklaagd 
hadden, er zelf mee opvrolijken of verfraaien. Men mocht zelf een plan maken en het geld besteden. Niemand 
had zich nog gemeld. Nu kwam dat uitgebreid ter sprake en nog steeds was er niemand, die welk initiatief dan 
ook durfde te nemen. Wel zeiden sommigen erg te schrikken van deze “achterlijke” situatie, maar ook zij deden 
niets.  

 
Bij de evaluatie met de groepsleiders, aan het einde van de middag, kreeg de “oude” groepsleider zijn gelijk. Toch had 
zelfs hij nu door, dat hij daar maar niet al te vrolijk over moest zijn. Wij beraadden ons op het vervolg, per slot van 
rekening was dit maar een proef. 
 

Anderhalve week later stond er een medewerker bij een koffieautomaat met een concept artikeltje voor de 
personeelskrant over de personeelsdag. Hij had meegedaan en vroeg ons commentaar. Onder de titel “Zelluf 
doen” gaf hij een goed verslag van de bedoeling en het verloop van de personeelsdag. Voor ons kon die 
proefdag niet meer stuk. Ook op de werkvloer zaten dus vernieuwingzoekers, al waren het er niet veel. De 
twijfelaars moesten dus met alle beschikbare mogelijkheden en in zo groot mogelijke getale over een drempel 
worden geholpen.  

 
De volgende proef was bij Services. Daar werd de ellendelijst opgeroepen met een creativiteitstechniek die inderdaad 
meer concrete aangrijpingspunten opleverde, maar nu werd de middag veel grimmiger. Duidelijk werd dat velen niet 
bereid waren om mee te werken of zich zo gefrustreerd voelden, dat ze niet mee konden denken in het zelf aanpakken 
van problemen. Het spel tussen tien procent “oud” en vijf procent “nieuw”, met de overgrote meerderheid als geslagen 
honden daartussen, werd voor iedereen weer pijnlijk zichtbaar. De discussies leverden ons wel veel informatie voor het 
formuleren van een omslagindicator. Maar ook hier werden geen problemen opgelost. 
 
Medio oktober vond de tweede personeelsdag bij Systemen plaats. De sfeer was eerst erg grimmig. Een paar 
medewerkers lagen enorm dwars. Zij kwamen nota bene uit het door ons, met congruente advisering weliswaar, 
begeleidde team van het externe project D. Daar zagen ze nog steeds geen kans om een EPB te maken, laat staan het te 
gebruiken. Zij kregen er dus behoorlijk van langs. Zij stelden echter dat hun adviseur hen nooit op enige verkeerde 
werkwijze had gewezen. Daarom konden ze nu niet meedoen bij het oproepen van de ellendelijst. In hun werksituatie 
ging er nooit iets mis. De andere deelnemers reageerden heftig. Na vijftien minuten stapten de twee dwarsliggers onder 
luid misbaar op. Vanaf dat moment verliep de dag voorspoedig. Zowel “oud” als “nieuw” lieten zich goed horen en we 
kregen veel informatie voor een omslagindicator.  
 
Ook de groepsleiders begonnen nu in meerderheid belangstelling te tonen. Na de personeelsdagen werd er in de groepen 
nog lang over doorgepraat en zij begonnen de haalbaarheid van de aanpak in te zien. Ook voor hen moesten er dergelijke 
dagen worden gehouden. Zij wilden ook met elkaar verbeteringen doorvoeren en “oud” van “nieuw” leren 
onderscheiden, zeiden sommigen van hen. Maar het zou er niet van komen. Er werden nog wel diverse personeelsdagen 
georganiseerd, zelfs na afloop van Stuurslag, maar of dat tot vergroten van probleemoplossend vermogen kon leiden leek 
onwaarschijnlijk. 
 
10.5.7 En waar bleef de rest? 
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Er zijn een aantal domeinen en processen in de organisatie van de apparatenbouwer nog niet genoemd, die wel onder 
Slagkracht vielen:  
 

Commercie bleek in handen van “ervaringsdragers” die onuitvoerbare verbeterplannen maakten. Eerst zou de 
directeur dat zelf doen, maar daar had hij geen tijd voor. Toen dat duidelijk werd, moest er eerst een tweede 
man worden aangesteld. Die ging een nieuw plan maken op basis van een mission-statement. Toen dat er niet 
bleek te zijn, verzon hij zelf wat. Zo schoven zij de puzzel voor zich uit. Ondertussen werd wel duidelijk dat hier 
ook veel mogelijk was. Het leek veel op de situatie bij Hoogovens jaren daarvoor. (§7.2.2) Ook hier werd de 
wereld rondgereisd en nog te weinig het Internet gebruikt. Hier hadden ze echter genoeg werk en dus wilden ze 
daar niets over horen.  
 
Wie ook ontbreken zijn de OR en PZ. Voor de eerste hield ik onder strikte begeleiding van een directeur uit de 
hoofddirectie, een presentatie over onze werkwijze. Hij zou direct ingrijpen als het moeilijk werd. Het werd 
echter een uiterst plezierige bijeenkomst. Er zaten veel vernieuwingzoekers in de raad, die al lang gehoord 
hadden wat er gebeurde en die het prima vonden dat er ook op de werkvloer eindelijk werd “doorgepakt.” Ze 
wensten me succes. PZ daarentegen distantieerde zich volledig. Het hoofd was een “ervaringsdrager”, die “er 
zelf al alles aan gedaan had en er nog mee bezig was”. Hij dacht dat Gedragslag en Stuurslag wel zouden 
mislukken. Medewerkers van PZ die we spraken, dachten daar wel anders over, maar vonden het beter om dat 
niet te veel te laten merken. 
 
We zouden een voordracht houden voor een vereniging van jonge medewerkers bij de apparatenbouwer, maar 
die werd op het laatste moment afgelast. Er kwamen wel artikeltjes in het personeelsblad. We lieten ook een 
gebruiksaanwijzing voor EPS achter op intranet, die voor iedereen toegankelijk was. Van het toeschouwers 
probleem hadden we op de werkvloer nauwelijks last. Dat konden we op de personeelsdagen merken. 
Het waren vooral de groepsleiders en afdelingshoofden van Productie en Apparaten die zich in meerderheid 
door “Slagkracht” bedreigd voelden. Dat was begrijpelijk en er zou ook best wat aan te doen zijn geweest, 
maar we kregen ze nooit daarover te spreken. Toen het integraal-projectmanagement bedrijfsbreed werd 
losgelaten, kozen die divisies direct voor een traditionele productgerichte werkwijze. Ze stopten met 
projectmatig werken en gaven alleen nog levertijden af. Daarmee sloegen ze de deur dicht voor het eventueel 
volgen van deelprojecten met EPS of CPV vanuit de projecten van Systemen. Ook op interne verbeterprojecten 
duldden ze geen inmenging. Hun divisiedirecteuren verklaarden al blij te zijn dat hun groepsleiders en 
afdelingshoofden daar wel voor open stonden en nu zelf aan interne verbeterprojecten zouden beginnen. Onder 
druk van de voorzitter van de hoofddirectie werd bij Apparaten in het najaar de deur op een kier gezet. Meteen 
ventileerde hoofd PZ in de wandelgangen dat nu het einde van Slagkracht naderde. Zij, PZ en het management 
gingen nu zelf in die divisies aan de slag met verbeteren van de motivatie van het personeel. 

 
 
10.5.8 Oplossingen zoeken bij het sturen van het veranderproject 
 
Het veranderproces bestaat uit zoeken en maken. De laatste maanden van Slagkracht bekroop me wel eens het gevoel dat 
er iets fout zat in het project. We waren met veel te veel projecten bezig dingen te maken, zonder te weten welke 
problemen we nu eigenlijk zaten op te lossen. Managers beschouwen het zoeken als tijdrovend en kostbaar, bovendien 
overbodig als je weet wat je wilt en dus ongewenst. Zo ontstaat de neiging om het maken van niet goed-overwogen 
objecten onder druk te zetten om ze geforceerd tot stand te laten komen. Was dat nou echt zo? Tot mijn verbazing bleek, 
zij het onbewust, veel meer tijd in zoekprocessen te gaan zitten dan we elkaar wilden laten geloven.  
 
Het sturen in het veranderingsproces bestond voornamelijk uit het creëren van voldoende tijd voor de zoekprocessen. Het 
CPV was een voorbeeld van een drempel die het zoeken formeel mogelijk maakte. Zolang er niet aan die criteria werd 
voldaan, moest er worden doorgezocht. Na de audit die een expliciet zoekproces vormde aan het begin, was de 
implementatie van EPS/EPB eigenlijk niets anders als een verlenging van dat zoeken. En elk in gebreke blijven leverde 
meer zoektijd op. Ook de overgangen tussen de projectfasen, die soms maanden in beslag namen, waren feitelijk 
periodes waarin meer gezocht dan gemaakt werd. Jammer dat het als zodanig nooit bespreekbaar kon worden gemaakt 
zonder de directe dreiging: “Lang genoeg gekletst, ga nu maar aan de slag” 
 
Na de jaarwisseling werden de teugels door de voorzitter van de hoofddirectie in goed overleg met de adviseurs steeds 
strakker aangehaald. De neiging om resultaten te forceren was niet meer te onderdrukken. Het halve jaar dat voor 
Gedragslag oorspronkelijk liep tot maart, werd teruggebracht tot één kwartaal. Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar 
sluimerde Gedragslag en vond vooral de voorbereiding van Stuurslag plaats. De oplevering daarvan werd oorspronkelijk 
gepland in september, maar voordat we begonnen al naar voren gehaald tot in juni. Vervolgens werd die einddatum in de 
loop van het project weer vooruit geschoven, omdat de hoeveelheid te realiseren activiteiten steeds verder toenam. Vanaf 
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het begin van Gedragslag kwam het adviseurs-team eens in de twee of drie weken bij elkaar. Dan werden de aanpak en 
activiteiten gecoördineerd. Tegen het einde, in het tweede najaar, verwaterde die coördinatie door toenemende 
afwezigheid van sommige adviseurs. In diezelfde tijd werd de voortgangsrapportage aan de hoofddirectie ingepast in het 
tweewekelijkse vergaderritme van de apparatenbouwer. Er kwamen enkele “dagen op de hei” voor de introductie van 
Stuurslag, voor het evalueren van het project en voor verbetering van de samenwerking in de hoofddirectie zelf, als team.  
 
Er ontstond voor het begeleiden van Stuurslag een enorme stuurgroep, waarin ook de projectleiders van andere 
adviserende instellingen zitting hadden, zoals de huis-accountant en een adviseur voor systeemkeuze en implementatie 
van een ERP pakket. Om bij die omvang het zicht niet te verliezen, ontstond er ook een kerngroep bestaande uit de 
voorzitter van de hoofddirectie, onze accountmanager, onze projectleider en de nieuwe sponsors van Services en 
Systemen. Tevens ontstond er een nieuw orgaan: de Projectmanagementboard, waarin projectleiders en bedrijfsleiders 
van Systemen om beurten bij de voorzitter van de hoofddirectie verantwoording kwamen afleggen over de voortgang van 
hun externe project(en.) Het is opmerkelijk, dat een dergelijke kluwen van besturingsorganen ontstond in dezelfde 
periode waarin door leden van de hoofddirectie bij herhaling de behoefte werd geuit om de adviseurs te bedanken. Men 
had genoeg van het déconditioneren (behalve bij Services) en vond dat de organisatie tot rust moest komen en krachtig 
genoeg was om zelf weer het heft in handen te kunnen nemen. De voorzitter van de hoofddirectie had rechtstreeks aan 
zestig managers gevraagd om elk op één A4tje op te schrijven welke bijdrage zijzelf aan het veranderproject dachten te 
gaan leveren. 
 
10.6 DE RESULTATEN VAN GEDRAGSLAG EN STUURSLAG  
 
Toen de belangstelling voor Stuurslag afnam maakte ik een overzicht van wat naar onze mening bereikt was, vooral met 
de bedoeling de organisatie zelf die resultaten te laten consolideren. Daarvoor bleek het al te laat. Men vond geen 
gelegenheid om het ergens te bespreken.  
 
1e jaar: 
Mrt. De erkenning dat het projectmanagement van Systemen meer transparantie behoeft, waartoe EPS wordt 

ingezet als diagnose. 
 
Jun. Het overlevingsgedrag van de medewerkers wordt zichtbaar gemaakt voor hen die het willen zien. (De 

vernieuwingzoekers) EPS wordt gebruikt bij het déconditioneren. 
 
Sep. Het project Gedragslag voor het herstel van slagvaardigheid en discipline komt op gang. 
 
Dec. Er worden “projecten zonder object” gesignaleerd, die mislukken. Projecten die voldoen aan de criteria voor 

maakbaarheid (CPV) blijken bestuurbaar en succesvol te verlopen. 
2e jaar: 
Jan. De hardnekkigheid in het afwijzen van EPS bij externe projecten van Systemen komt voort uit defecten in 

management- en informatiesystemen. Stuurslag komt op gang. 
 
Feb. Er ontstaat een conflict over de opzet van een besturingsconcept. Het draagvlak voor het veranderproject 

brokkelt af. 
 
Mrt. De drie winstprincipes en het ontbreken van een “gezonde” spanning in de organisatie worden (h)erkend. Een 

proef voor resourcemanagement met een “plan–tijdkaart” slaagt. Met personeelsdagen zal het zelfordenend- 
en probleemoplossend vermogen van de organisatie worden vergroot. 

 
Jul. Het falen van het “integraal projectmanagement” wordt (h)erkend. Productie en Apparaten gaan over op 

product(ie)gerichte besturing voor het toeleveren aan projecten. 
 
Aug. Bedrijfsleiders bij Systemen worden gepasseerd. Projectleiders gaan direct rapporteren aan een bedrijfsbreed 

projectmanagementboard.  
 
Sep. Op personeelsdagen blijkt déconditioneren ook op de werkvloer noodzakelijk. Het levert goede 

omslagindicatoren op voor het middelmanagement. 
 
Okt. Herstel data-integriteit begint op de werkvloer met een goede werkuitgifte en daarop gebaseerde 

tijdverantwoording. De “plan–tijdkaart” blijkt daarvoor geschikt. 
 
Nov. De hoofddirectie neemt het veranderproject weer volledig in eigen hand. 
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Uit de voornemens bij de projecten Gedragslag en Stuurslag en deze resultaten kon niet worden geconcludeerd dat het 
veranderplan bij de apparatenbouwer volledig was geslaagd. Voor het gevoel van de adviseurs hadden we zelfs op geen 
stukken na bereikt wat we voor mogelijk hadden gehouden. Het project hield voor ons zo ongeveer halverwege het 
veranderproces vrij plotseling op. In de hoofddirectie was geen steun meer voor het déconditioneren van medewerkers en 
het systeemherstel liep veel trager dan voorzien. Alleen de aanwezigheid van enkele adviseurs die zich bezig hielden met 
congruente advisering, werd nog enige tijd door enkele managers op prijs gesteld. Een belangrijke vraag was natuurlijk 
of men achteraf tevreden was over wat er gebeurd was. Dat leek wèl het geval, want we kregen de bonus voor een 
gunstig resultaat, die ons bij aanvang van het project in het vooruitzicht gesteld was.  
 
Waar ik bij dergelijke veranderprojecten erg aan moest wennen was, dat niet de adviseur de afloop van het proces 
bepaalde. Het was de opdrachtgever die, meestal veel te vroeg naar mijn smaak, het adviesproces beëindigde. Dat was 
logisch, want wij leverden geen afgerond adviesproduct, al leek het daar met de opzet van veranderprojecten wel op. Wij 
werkten feitelijk aan het zelfordenende vermogen van de organisatie. Hadden we geen succes, dan lagen we er al vrij 
snel uit. Hadden we wel succes dan werden we natuurlijk ook bedankt, maar ver voordat wij dachten dat we gereed 
zouden zijn. De organisatie doet dat vanzelfsprekend, zodra zij de interventies van de buitenstaander beu is en het 
veranderproces weer in eigen handen neemt. Zo hoort dat natuurlijk ook. Dat punt wordt, als het goed is, voor de 
organisatie veel eerder bereikt dan de externe adviseur voor wenselijk houdt. Die adviseur wil en kan natuurlijk altijd 
veel verder. Ook hier is sprake van een groeiende spanning die tot een discontinuïteit moet leiden, maar dat hoeft de 
relatie niet te schaden. 
 
10.6.1 Commentaar van de voorzitter van de hoofddirectie 
 
Enkele jaren later las de voorzitter van de hoofddirectie een concept voor dit boek. Aan hem werd gevraagd om 
commentaar te leveren, vooral op dit hoofdstuk 10. Hij zei in een telefoongesprek daarover: 
 

“Het geschetste beeld is over het algemeen veel te negatief. (§ 10.1.2) Het is het beeld vanuit de positie van een 
adviseur die er buiten staat. In de organisatie hielden we ons voornamelijk met vele andere zaken bezig. Het 
veranderproject was een van de vele lopende zaken. Natuurlijk waren er wel problemen en die werden tijdens 
de meeting van februari in het tweede jaar ook herkend. (§ 10.2.5 en § 10.4) Vastgesteld werd toen dat de 
bedrijfsprocessen niet op orde waren. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het gedrag van de 
medewerkers.” Hij meende zich te herinneren dat besloten werd om eerst de bedrijfsprocessen op orde te 
brengen. Daarna of tegelijkertijd zou het gedrag worden aangepakt met onder andere de invoering van EPS. 
“Dat had wel gewerkt”, zei hij en vervolgde: 
 
“Op dit moment gaat het goed met het bedrijf. De bedrijfsprocessen en het projectmanagement werken zeer 
bevredigend. Maar men was op een gegeven moment ook wel uitgekeken op de bijdrage van de consultants. 
Veel van de verbeteringen zijn pas gerealiseerd nadat de consultants vertrokken waren. Er is veel meer in gang 
gezet, dat nu allemaal naar behoren werkt. Zo is men binnen het concern nu bijvoorbeeld het verst met het 
implementeren van een ERP systeem.”  

 
Het lijkt mij een juiste en begrijpelijke voorstelling van zaken. De wijze waarop zelfordening van een organisatie zich 
laat herstellen wordt er mee bevestigd.  
 
10.7 RESULTAAT VOOR VERANDERKUNDE EN VERANDERKUNDIGE 
 
Er liggen meer dan tien jaar tussen de Uneto–casus en dit project bij de apparatenbouwer. Het is daarom mogelijk een 
beeld te geven van de verbreding en verdieping van mijn inzicht in complexe dynamiek gedurende die periode. De 
betekenis van die toename is deels van conceptuele, en deels van operationele aard en deels van persoonlijke aard. Ook 
van de leerervaringen uit deze casus kan slechts een indruk en geen compleet overzicht worden gegeven; omvang, 
variatie en verschillen in diepgang zijn te groot. 
 
10.7.1 Enkele conceptuele noties  
 
Het is belangrijk om, zodra de koppeling met de omgeving in een of andere relatie wordt verbroken, de vrijheid te nemen 
tot het zoeken naar nieuwe oplossingen. Dat is vaak beter dan te trachten verstoorde situaties of processen te herstellen 
om ze daarop beter te kunnen beheersen, want zo komen verstarringen tot stand 
 
Achteraf zijn er altijd ketens van oorzaken en gevolgen te beredeneren, maar die leiden tot een vals inzicht in complexe 
dynamiek. (complot theorieën) Dat komt doordat die processen zich in gering verknoopte netwerken afspelen. Daardoor 
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zal de redenering wel ongeveer kloppen, maar het had net zo goed anders kunnen verlopen. Dat wat er gebeurde was 
waarschijnlijk niet zo bedoeld, of achteraf “hineininterpretiert.” Er kan in complexe dynamiek bovendien sprake zijn van 
dempen en opzwepen van chaos en plotseling optreden van collectief coherent gedrag. Dan is er soms ook nog sprake 
van emergentie, plotseling opduikende creaties. Verschijnselen die niet (precies) verklaarbaar zijn vanuit het verleden of 
vanuit dat, wat er op een ander niveau lager of hoger gebeurt. 
 
In complexe dynamiek is het riskant om zich te oriënteren op oorzaken en gevolgen. Betrouwbaarder is het om te kijken 
naar de randvoorwaarden waarbinnen de dynamiek zich afspeelt. Wellicht zullen die soms doorbroken moeten worden 
om een andere dynamiek mogelijk te maken. In plaats van één “best practice” vast te stellen kan men beter coalities met 
diverse werkwijzen laten ontstaan en die met elkaar in competitie brengen. Via selectie kunnen de besten zich dan 
handhaven. Anderen kunnen proberen zich te revancheren. Sommigen handhaven zich in niches en de anderen zullen op 
den duur vanzelf verdwijnen. Waarschijnlijk is dat een beter proces dan in alle rust doorgaan met één “best practice”, die 
diep wordt ingeslepen. Als die al lang niet meer bevalt, kan die alleen nog via een overeenkomstig diepgaande crisis 
vervangen worden.  
 
Controle levert negatieve feedback. Het is de motor van het sturen en beheersen. Dat beheersen is een reductie van een 
meer complete vorm van zelfhandhaving. Deze gereduceerde vorm van zelfhandhaving werkt alleen als er een 
acceptabele koppeling is met de omgeving. Is de koppeling zelf niet goed, of in gevaar, dan werkt controle averechts en 
raakt de koppeling in verval. Positieve feedback (beloning en opzwepen) komt dan juist uit andere alternatieven voort. 
 
Waar men onder de conditie van voorspelbaarheid vroeger dacht dat men eerst de structuur (van een organisatie) kon 
veranderen en daarna pas de processen, daar komt men nu bedrogen uit, omdat de toekomst steeds minder voorspelbaar 
lijkt. Tegenwoordig kan men bij veranderingen in de omgeving beter precies de omgekeerde weg volgen: Eerst in de 
organisatie aanpassingen in het denken en handelen binnen een nieuwe oriëntatie. Dan beter aangepaste producten en 
diensten, waarvoor zich daarna pas de nieuwe processen gaan aftekenen. Die zullen wellicht bepalend worden voor 
aanpassingen in de structuur die echter vaag blijft omdat er weer nieuwe aanpassingen te verwachten zijn.  
  
Het geheugen van een organisatie zit niet in handboeken of systemen, maar wel in meestal slechts half-bewuste 
gedragspatronen van medewerkers en managers. Daarom herstellen onwelgevallige of achterhaalde werkwijzen zich erg 
gemakkelijk, ook al begrijpt iedereen wel dat er iets aan schort. 
 
10.7.2 Enkele praktische noties 
 
Bij veranderingsprocessen met harde interventies moet men vooraf rekening houden met medewerkers die uitvallen. 
Voor hen moet er een vangnet zijn, waar ze hulp kunnen krijgen om hun koppeling met hun omgeving te herstellen. Na 
het gebeuren met de projectleider (§ 10.1.2) werd de weg geopend naar hulpverleners in de omgeving. Hij maakte daar 
gebruik van en kwam enkele maanden later weer aan het werk als projectleider en zeker niet een van de slechtste. Hij 
had er veel van opgestoken, zei hij.  
 
Als in een team van adviseurs één intervenieert en de anderen congruent adviseren, dan verliest die eerste voortdurend 
krediet omdat hij pijn veroorzaakt. Dat is extra gunstig voor de anderen, die de pijn juist verzachten. Een dergelijk 
adviseurs-team brandt snel op. Of het team moet heel hecht zijn en elkaars krediet weten te compenseren, of elke 
adviseur dient zelf zijn eigen krediet op peil te (kunnen) houden. Een betere oplossing hebben we bij de 
apparatenbouwer niet gevonden.  
 
Verstarringen in oudere organisaties vormen cascades. De meest oppervlakkige verstarringen zijn met de beschreven 
diagnosetechnieken snel te vinden, maar uiteindelijk verdient het aanbeveling om “de onderste steen boven te krijgen.” 
Waarschijnlijk is daarvoor enige historische analyse van vroegere crises in de organisatie met hulp van oudere of oud-
medewerkers de snelste weg. 
 
Het consolideren van doorbraken is vooral van belang in grote ingewikkelde veranderprojecten. Daarmee kan een 
ongewenste terugval op oude gewoonten en op oude werkwijzen sneller en beter herkenbaar worden gemaakt. Dat geeft 
enige steun aan iedereen die de nieuwe werkwijze wil handhaven en verdedigen. Een kiem van nieuwe orde dient eerst 
enige tijd te worden gekoesterd tot die nieuwe orde stabiel is, alvorens hem volledig op de proef te stellen.  
 
Verwaarlozing van het resourcemanagement en denken dat “integraal projectmanagement” dat overneemt, was 
vermoedelijk geen denkfout. Het is wellicht met het overlevingsgedrag onbewust ingeslepen. Het hielp in ieder geval de 
werkgelegenheid voor velen jarenlang te handhaven. Dat het geen simpele cognitieve verstarring was bleek ook uit het 
feit, dat het niet met enkele simpele geslaagde experimenten was te doorbreken. 
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Inhoudelijke deskundigheid is onontbeerlijk voor een veranderkundige, die verstarringen in werkprocessen wil begrijpen 
om een doorbreker te kunnen formuleren en toetsen. Met procesbegeleiding en de gedachte dat de medewerkers het zelf 
wel beter zullen weten, redt hij of zij (de MIS – adviseur) het niet. 
 
De eenvoud van nieuwe instrumenten als het provocerende driehoeksgesprek, virussen en de omslagindicator, doen 
vermoeden dat er veel meer van dergelijke instrumenten mogelijk zijn. Zo bleek bijvoorbeeld de rechter kolom van de 
omslagindicator, de kolom “nieuw,” precies die informatie te gaan bevatten die als randvoorwaarde gold voor de nieuwe 
werkwijze. Met een dergelijk oriëntatie kan een oefening worden ontwikkeld waarbij over de nieuwe werkwijze kan 
worden gefantaseerd en gespeculeerd. Op die manier kunnen betrokkenen vertrouwd raken met nieuwe mogelijkheden 
en hun angst overwinnen voor het verlies aan zekerheden.  
 
10.7.3 Enkele persoonlijke leerervaringen van de adviseur 
 
De neiging bij veel adviseurs om oplossingen voor hun cliënten te verzinnen behoeft niet onderdrukt te worden, als de 
uitkomsten maar niet als dé oplossing, maar wèl als suggesties voor nieuw worden gepresenteerd en de cliënt, 
bijvoorbeeld in vrijblijvende experimenten, kan onderzoeken of de suggesties voor hem levensvatbaar zijn en helpen om 
zijn problemen op te lossen. 
 
Het belang van krediet is in de vorige casus en hierboven steeds aan de orde geweest. Het heeft geen zin om zich op te 
offeren, omdat men daarmee de koppeling met de omgeving verliest. Wat wel enigszins helpt, is veel realistische 
voorlichting vooraf en metacommunicatie tussentijds. Het enige dat werkelijk helpt, is tijd en aandacht voor herstel en 
opbouw van krediet en aandacht voor belonende condities vooraf. 
 
Het toeschouwerprobleem onder de medewerkers was minder groot dan bij vorige projecten, dankzij veel realistische 
voorlichting vooraf langs verschillende communicatiekanalen, bijvoorbeeld presentaties, publicaties, intranet, 
wandelgangen e.d. Het pareren van kritiek uit het niet-direct betrokken middenkader (die waarschijnlijk vaak voortkomt 
uit angst) is lastiger, daar heb ik nog geen goede oplossing voor gevonden. 
 
Een veranderkundige kan niet soepel en wendbaar genoeg zijn. Anderzijds is zorgvuldigheid en integriteit noodzakelijk 
om het interveniëren te kunnen verantwoorden. Een olifantenhuid helpt ook, want vooral de “ervaringsdragers” gingen 
mij op den duur toch als “de kwaaie pier” zien. Terugkijkend was dat natuurlijk vooral daar vervelend waar interventies 
niet lukten. Daar heb ik geen andere oplossing voor dan het nog eens te proberen. Erkennen dat de verandering dus niet 
moet plaatsvinden, duidt of op een ernstige fout vooraf of op een krachtige bijdrage aan het versterken van de 
verstarring. Beide lijken mij nooit acceptabel. 
 
In dit project heb ik leren accepteren dat de opdrachtgever van een veranderproject bepaalt wanneer hij er genoeg van 
heeft en niet de adviseur. Volgende keren was ik er anders en beter op voorbereid, om daarna een goede relatie te kunnen 
behouden met alle betrokkenen.  
 
Veranderkunde blijft ook met een goede theorie een spannend, leuk, maar ook lastig vak.  
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HOOFDSTUK 11 HET INSPELEN OP COMPLEXE DYNAMIEK  
 
Hier komen de oorspronkelijke onderzoeksvragen waar deze zoektocht mee begon aan de orde: waar gaan complexiteits 
theorieën over? Hoe zijn ze bruikbaar te maken? Wat kan iemand met dit inzicht? En waar leidt het toe? Het onderzoek 
wordt afgerond met enkele overwegingen. Deze betreffen de aanpak van veranderingen maar ook de inrichting van 
organisaties. Zelfs de samenleving kan ermee gebaat zijn. Dat leidt tot een uitdagend perspectief voor verder onderzoek 
en ontwikkeling tot voordeel van de organisatiekunde.  
 
11.1  EEN COMPLEXITEITSTHEORIE VOOR DE ORGANISATIEKUNDE 
 
Iedereen die denkt te leven en te werken onder de conditie van voorspelbaarheid of zich als zodanig onbewust gedraagt, 
heeft niets aan dit boek over complexiteitstheorieën. 
 
Dus ook iedereen die voor zichzelf of voor zijn organisatie doelen stelt en plannen maakt, omdat hij of zij denkt dat die 
zullen uitkomen. En iedereen die weet dat die plannen niet zullen uitkomen, als ze niet voortdurend worden bewaakt en 
bijgesteld. Zij hebben niets aan dit boek over complexiteitstheorieën. 
 
Het is dus ook niets voor de “one minute manager”, (Blanchard e.a. 1981) noch voor organisatieontwerpers, of 
structuralisten of controlefreaks. 
 
Dat geldt dus ook voor hen die in een flow leven of allen die in hun intuïtie, hun gevoel, in orakels, in complottheorieën 
of in morfogenetische velden willen blijven geloven. 
 
Blijft er nog iets over van mijn doelgroep van bestuurders, managers of hun adviseurs en iedereen die dat willen worden? 
Ik hoop het maar. En wat moet u met dit boek als u tot een van deze categorieën behoort? Niet weggooien! Wegzetten 
voor later, mocht u ooit gaan twijfelen. Als u om wat voor reden dan ook aan uw overtuiging begint te twijfelen, helpt 
het u misschien aan iets meer inzicht. 
 
Deze redenering aan het begin van deze evaluatie klopt misschien niet helemaal. Hij is dan ook bedoeld als doorbreker 
voor de lezer die tot hier is gekomen en nog twijfelt. En dat zullen er hoop ik velen zijn. Naar mijn ervaring valt het 
kwartje pas, als men deze eerste overwegingen niet alleen intellectueel en cognitief weet uit te bannen. Ook 
gevoelsmatig en vervolgens ook in de conditionering van zijn of haar gedrag zal er wellicht iets veranderen. Wie de 
discipline weet op te brengen om die rare gedachten over complexe dynamiek nauwkeurig te onderzoeken, voelt vaak 
weer verlangens naar “oude” zekerheden opduiken. Die dienen op zijn minst onderdrukt te worden. 
 
Maar dan gaat er ook een nieuwe wereld open, waarin ik nu weer met beide benen op de grond probeer te komen. 
 
Ik was deze tocht “op zoek naar synergie” begonnen met de algemene vraag: Welk inzicht leveren 
complexiteitstheorieën aan de organisatiekunde? Deze vraag werd geoperationaliseerd met vier onderzoeksvragen die 
nu elk in een eigen paragraaf aan de orde komen. 
 
11.2  DE OORSPRONKELIJKE BETEKENIS 
 
De eerste onderzoeksvraag luidt: Wat zijn complexiteitstheorieën en welke is hun oorspronkelijke betekenis? 
“Complexiteit” slaat hier niet op iets dat gecompliceerd of ingewikkeld is. Een driehoeksverhouding uit de 
romanliteratuur lijkt mij al een goed voorbeeld. Ook complexiteitsreductie is anders dan men vaak denkt. Het is niet 
meer dan “iets maken” of “iets afspreken.” Complexiteitsreductie heeft dus niets weg van een of ander intellectueel 
hoogstandje. Om deze forse stap buiten het normale taalgebruik te kunnen maken, heb ik de lezer langs soms wat bizarre 
theorie gevoerd. Het gaat om representaties van catastrofes, chaos en discontinuïteit waar men in het dagelijkse leven 
over het algemeen liever niets mee te maken wil hebben. Die lange omweg leek me toch noodzakelijk, omdat ik langs 
die weg leerde niet langer bang te zijn voor chaos of discontinuïteit. Het stelde me in staat om er meer aandacht aan te 
kunnen geven. Daarop leerde ik nauwkeurig waarnemen wat er dan precies gebeurt en wat daar wel of niet over te 
zeggen is.  
 
De theorieën leveren een groot aantal nieuwe, goed gedefinieerde begrippen en een strikte samenhang. Daar kom ik hier 
niet op terug. Ik wijs er wel op, dat ik daarvan een subjectieve interpretatie geef voor zover ik die nuttig acht voor de 
organisatie- en veranderkunde.  
 
De theorieën over complexiteit komen voort uit een fundamentele onzekerheid in de dynamica. De onzekerheid doet zich 
in principe al voor, zodra er meer dan drie processen met elkaar in interactie zijn. Dan is de situatie al complex. In de 
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representerende wetenschappen weet men die onzekerheid meestal met slimme wiskundige trucs te omzeilen, maar 
uiteindelijk komt men er daar in de elementaire fysica ook niet omheen. Tegenwoordig kan dit vraagstuk met 
computersimulaties vaak bevredigend worden benaderd en juist daarbij komen verrassende zaken aan het licht. 
 
In de catastrofetheorie wordt de complexiteit nog met kwalitatieve modellen omzeild. Daar worden zeven verschillende 
verbanden vastgesteld tussen krachten in, een voor de waarnemer grotendeels ontoegankelijke, dynamiek. Daarvan zijn 
alleen het uiterlijke gedrag en de veranderingen van de vorm waarneembaar. Slechts een aantal van die elementen of 
aspecten hoeft te worden waargenomen, dan kan al worden vastgesteld wat er waarschijnlijk aan de hand is en kunnen 
andere elementen worden ingevuld. Het gaat dan om complete of gedeeltelijke verdwijningen, transformaties, of 
compromissen. Er zijn nog drie ingewikkelde modellen, maar die leken mij te lastig om goed te interpreteren. Belangrijk 
in deze theorie is ook het concept van de aantrekker met daar omheen een bassin, dat naast het handhaven van een 
bepaalde dynamiek ook het begrip van discontinuïteit (door het overschrijden van de bassinrand) voorstelbaar maakt. 
 
In de chaostheorie wordt binnen één en hetzelfde systeem voorspelbaar èn chaotisch gedrag met grote fluctuaties 
(periodedubbeling) in verbinding gebracht. Dergelijke dynamiek wordt bepaald door zogenaamde vreemde aantrekkers, 
die ook fractals of fractaal gedrag en scaling voortbrengen. Voorts blijkt dat deze chaos toch iets anders is dan men zich 
meestal voorstelt. In de chaos blijkt er een voorspellingshorizon te bestaan die kan verschuiven, wat soms meer of 
minder zicht op de toekomst geeft. 
 
Het ging mij aanvankelijk vooral om de theorie van zelfordening, om daar meer inzicht in te krijgen. Die theorie blijkt de 
vorige twee te incorporeren. Er komen echter nog meer aspecten bij kijken om te begrijpen hoe een ordening met meer 
synergie ontstaat. Het gaat daarbij niet om iets abstracts als het bedenken of samenstellen van een organisatie.  
 
Synergie zegt iets over gunstige efficiency in een energiehuishouding. Het slaat op een fysiek proces van stromen 
materie, energie en informatie die met elkaar verweven zijn. Die stromen komen voort uit spanningen in de omgeving. In 
die stromen grenst zich het domein van de organisatie af, waarbinnen door herhaling van dezelfde wijze van verwerking 
synergie ontstaat. Er blijft minder energie binnen de structuur achter om die in stand te houden dan zonder die specifieke 
dynamische structuur het geval zou zijn.  
 
Als de stromen veranderen of toenemen, handhaaft de structuur zich aanvankelijk, maar als de druk te hoog oploopt past 
zij zich doorgaans vanzelf aan. Aan het aanpassen gaan grote voorkeursfluctuaties vooraf die soms voortkomen uit 
recursie (zichzelf versterkende of dempende dynamiek.) Over het algemeen reageert de organisatie met repressief 
gedrag, het handhaven van de oude orde. Dat gaat wel steeds trager, totdat er chaos uitbreekt. Daarin toont zich wellicht 
al collectief coherent gedrag, dat met de voorkeursfluctuaties voorboden is van mogelijke nieuwe orde. Of en hoe het 
verder gaat hangt af van de randvoorwaarden. Er is altijd kans op regressie. Als er echter enige redundantie in de 
organisatie zit en de omstandigheden zijn niet al te ongunstig, dan is er kans op een uitweg. Die moet dan bestaan uit een 
efficiëntere werkwijze, met meer synergie. Anders volgt er wèl regressie en staat er een “concurrent” op in de omgeving, 
die de stromen overneemt. De kiem van nieuwe orde is nog kwetsbaar en verdient gekoesterd te worden. Eerst dient zij 
zich door de hele organisatie te verspreiden, te stabiliseren (geaccepteerd te worden) via een primaire golf. Daarna 
volgen er vaak nog kleine efficiencyverbeteringen in een secondaire golf. 
 
Het afgrenzen van de organisatie in de omgeving vormt een probleem waar de theorie van de autopoiesis volgens mij 
geen compleet uitsluitsel over geeft. Wel attendeert die theorie op de aard van de koppeling met de omgeving als een 
nuttig concept, dat bij de interpretaties betrokken kan worden.  
 
Tot slot wordt het CAS (complex adaptief systeem) behandeld. Het is een denkmodel met een netwerkstructuur waarin 
de dynamiek wordt opgesplitst in stromen langs actoren. Een model dat alle vorige theorieën incorporeert en beter 
begrijpelijk maakt. Het CAS levert ook nieuwe gezichtspunten op, zoals de conditie van de geringe verknoping. 
Daardoor valt er niet meer precies te zeggen wat er in dat netwerk gebeurt. Hierbij kan aan wissels worden gedacht, die 
zonder aanwijsbare oorzaak opeens worden omgezet en discontinuïteit met chaos of zelfordening veroorzaken. Aan de 
buitenkant toont zich dat in plotseling instorten, of opduikende creaties en emergent gedrag. Belangrijk is de feedback 
die, indien negatief, de controle van de beheersing betreft. Positieve feedback gedraagt zich als beloning en vormt het 
geheugen voor succesvol gedrag. Verschillende trajecten door het netwerk worden verschillend beloond. Ze zijn op 
elkaar betrokken in een evolutie waarin de best aangepasten zich handhaven. Anderen zoeken een herkansing, 
verdwijnen, of handhaven zich in een niche.  
 
Het meest merkwaardig vind ik de relatie tussen de geringe verknoping, de voorspellingshorizon en de mogelijkheid van 
vreemde aantrekkers. Die vormen samen, wat ik noem, de fractale causaliteit. Een dergelijk complex systeem gedraagt 
zich daardoor haast causaal, maar net niet. Het is precies dat, wat mensen zo lang op het verkeerde been heeft gezet. 
Alsof organisaties op een eenvoudige manier te begrijpen en te maken zouden zijn. 
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Voor de organisatiekunde betekenen deze theorieën dat er nieuwe grondslagen, beeldvorming en begrippen zijn, die 
nauwelijks genegeerd kunnen worden. Er dienen wel enkele hindernissen genomen te worden voordat een en ander 
toegankelijk wordt. Het lastigste vond ik in het begin, om beheersen en sturen hiërarchisch te positioneren ònder het 
zoeken naar synergie. Sommigen zullen moeten wennen aan de inherente onzekerheid van de fractale causaliteit bij alles 
wat er in en met mensen en organisaties gebeurt. Het heeft meestal geen zin om in organisaties ultieme verklaringen te 
zoeken van wat er is gebeurd of voorspellingen te doen, vèr voorbij een voorspellingshorizon. Voor anderen die dit als 
vanzelfsprekend kunnen aanvaarden is er wellicht een andere onaangename verrassing. Deze beschouwingswijze is niet 
simpel associatief, maar vereist erg precies en strikt logisch redeneren, waarbij de samenhang niet altijd eenvoudig is. 
Deze rationele denkwijze is bijvoorbeeld voor iemand die liever op zijn gevoel afgaat niet gemakkelijk te leren. Lukt dat 
allemaal, dan komt er een concept van zelfordening en evolutie tot leven. Dit concept biedt nieuwe en verrassende 
doorkijkjes in de dynamiek van mens en organisatie. Wellicht komt er daarna nog een volgende hindernis als het 
dingmatig karakter wordt ontnomen. Mensen zijn immers ook volledig als dynamiek van materie-, energie- en 
informatiestromen te beschouwen, maar zover heb ik zelf niet kunnen gaan. 
 
11.3  HET TOEPASBAAR MAKEN VOOR DE ORGANISATIEKUNDE 
 
De tweede onderzoeksvraag luidt: Op welke wijze worden complexiteitstheorieën toepasbaar voor de 
organisatiekunde? Boulding (1956) liet zien dat interpreterende wetenschappen hun noties ophangen aan een logische 
redenering uit een representerende wetenschap, net zoals ze hun jassen ophangen aan een kapstok. Ik heb misschien wel 
naar nieuwe jassen gezocht, maar ik zou dan een nieuwe kapstok (de complexiteitstheorieën) hebben gevonden. Bij 
interpreterende wetenschap gaat het volgens velen, als ik hun (postmoderne?) redenering tenminste goed begrijp, om de 
jas, mits die goed bevalt, en niet om de kapstok. Ik had veel werk voor niets gedaan, zeiden sommigen hierover, maar… 
 
Ik volg deze redenering, omdat ik hoop er mee aan te tonen dat ze niet klopt. Het gaat niet om de logica van een kapstok. 
Dat is een verkeerde metafoor. Het gaat om de logica van een rijgdraad. Trek die uit de jas en hij valt uit elkaar. Trek de 
logica uit een stuk wetenschap en men houdt onzin over. Dat is de reden om in hoofdstuk 7 de “rijgdraad” uit een 
gerepresenteerd voorbeeld te halen en ze daar door enkele organisatiekundig relevante casussen “te rijgen.” Zo kon 
worden aangetoond dat er een bruikbare theorie beschikbaar is. 
 
De werkelijke reden voor het vele werk ligt echter daarvóór. Het lukte mij pas om greep te krijgen op de dynamiek van 
zelfordening, toen ik het artikel over convectie in water onder ogen kreeg. Toen viel opeens “het kwartje.” Vanaf dat 
moment kon ik pas gaan werken aan een eigen referentiekader. Een kader waarmee ik mijn inzicht in zelfordening kon 
toetsen en uitbreiden. Daarna kwamen er steeds nieuwe gegevens beschikbaar die op een betrouwbare wijze onderzocht 
en eventueel toegevoegd konden worden. Daarvoor ontwikkelde ik de “uitgebreide empirische cyclus.” Een aantal 
onderdelen van die cyclus waren al eerder tijdens mijn werk als organisatieadviseur nuttig gebleken. Die cyclus bestaat 
uit zeven stappen:  
 
De “uitgebreide empirische cyclus”: 
 
1. Kennis nemen van representaties en toetsen op relevantie voor bijvoorbeeld de organisatiekunde. 
2. Interpretatie van (fysico-chemische) verschijnselen op grond van de betreffende theorie 
3. Beschrijving van het isomorfisme dat als representatie èn als interpretatie acceptabel moet zijn  
4. Zoeken naar voorbeelden bij de mens, in organisaties of de samenleving om de interpretatie te toetsen. 
5. Herhaalde toepassingen en ontwikkeling van instrumenten getoetst op bruikbaarheid in de praktijk. 
6. Confrontatie met andere interpretaties, waardoor de herkenbaarheid en toepasbaarheid verbreed worden. 
7. Oproepen van nieuwe vragen waardoor de voorgaande stappen zich voortdurend zullen herhalen. 
 
Ik kan deze uitgebreide empirische cyclus van harte aanbevelen. Met stap één en twee is er een grote kans dat er een 
referentiekader en een goed gevoel voor de gevonden samenhangen ontstaat. Belangrijk vind ik ook stap vijf, omdat 
daarmee wordt voorkomen dat er een mooi geformuleerd maar praktisch onhanteerbaar breiwerk van noties ontstaat. 
Zoiets kan in de wetenschap misschien wel stand houden. Het risico bestaat echter dat het nooit door enig ondernemer, 
bestuurder, manager, adviseur of iemand die dat worden wil, zal worden gebruikt. De toepassingservaring bij een theorie 
in dit vak lijkt mij essentieel en voorbeelden daarvan zijn in de hoofdstukken 8 t/m 10 gepresenteerd. 
 
Aangetoond is ook, dat met de theorieën voor de organisatiekunde specifieke instrumenten gemaakt en met succes 
toegepast kunnen worden. Voorbeelden zijn de knelpunt diagnose, de doorbreker met het kritisch spiegelen en het 
provocerende driehoeksgesprek, de omslagindicator, de “leidraad voor een veranderproject” en de “wegwijzer van 
zoeken naar maken.” Belangrijk lijkt me voor iemand die ongeveer dezelfde weg wil volgen, dat er nog een veelvoud 
aan vondsten langs dezelfde weg voor het oprapen moet liggen. 
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11.4  HET TOEPASSEN BIJ VERANDERINGEN IN ORGANISATIES 
 
De derde onderzoeksvraag luidt: Wat kunnen de specifieke waarnemingen, overwegingen en activiteiten van 
veranderkundigen zijn bij het toepassen van inzichten uit de complexiteitstheorieën bij veranderingen in 
organisaties? 
 

Vorig jaar gaf ik, zoals de tien jaar daarvoor, college aan de postdoctorale leergang infradevelopment voor 
circa vijftien professionals. Zij werden geacht leiding te geven aan grote infrastructurele projecten als nieuwe 
wegen of spoorlijnen vanuit de centrale overheid, provincies, adviesbureaus of grote aannemerij. Mijn college, 
zei men, maakte diepe indruk en zou de examenwerkstukken zeker beïnvloeden, zoals elk jaar het geval was. 
Deze keer zat ik ook in de examencommissie en enkele maanden later zagen we elkaar weer. Zij hadden zo 
realistisch mogelijk de aanloop en voorbereiding van vier zelfgekozen en denkbeeldige projecten beschreven. 
Er waren zeer ludieke oplossingen bij, zoals een doorgaande rondweg door de Randstad, gescheiden van het 
lokale verkeer. Natuurlijk wisten zij als geen ander dat elk werkstuk een “suggestie voor nieuw” betrof en géén 
“object voor een project.” Iedereen begon echter aan de denkbeeldige realisatie van dat vermeende object. 
Iedereen had meer dan genoeg ervaring om te beseffen dat hun veronderstellingen daarbij niet realistisch 
waren. “Het zou niet lukken om hun idee aan iemand te verkopen.” Niemand van hen bleek echter geneigd om 
te gaan zoeken in plaats van te gaan maken. Geen van hen ging een doorbreker zoeken waar een van die 
“suggesties voor nieuw” bij zou kunnen horen. Niemand was op de gedachte gekomen om te zoeken welke 
verstarring hun suggestie en die doorbreker betrof, en wie daarbij betrokken waren. Wiens problemen zaten ze 
op te lossen? Waren die oplossingen ergens voor geschikt? Wie oordeelde daarover? En wie kregen er straks 
van te lijden? Werden die ook gehoord vóór het te laat was? Hoe kwamen de communicaties tot stand waarin 
die vragen aan de orde werden gesteld? Hadden ze daar niet eerst mee te maken? Hoe zochten zij naar 
synergie? 
Zo enthousiast als ze waren over het college, zo verbouwereerd waren ze nu. Natuurlijk is iedereen geslaagd, 
de meesten met vlag en wimpel. Het is immers niet mogelijk om het over te doen of de normen naar aanleiding 
van één college tijdens het examen aan te passen. Er is dus nog een lange weg te gaan voor we intelligente in 
plaats van domme oplossingen kunnen verwachten. Juist voor zulke grote en belangrijke projecten (§ 6.3.1 & § 
6.3.2) 

Een nieuwe theorie is nog geen aanwinst. Zij vormt eerder een bedreiging voor iedereen, die zich met of zonder 
bestaande theorie weet te handhaven. Ook voor de vragen: “wat heeft men eraan” en “wat moeten we anders doen” zou 
ik met een doorbreker het antwoord moeten zoeken, want zo gemakkelijk valt dat kwartje blijkbaar niet. Een belangrijk 
kenmerk van veranderen is “niet echt willen veranderen.” Voor wie is dan dit boek? Blijkbaar niet voor degenen die hun 
aanpak van veranderingen niet willen veranderen. Natuurlijk ook niet voor degenen die dat inzicht in complexe 
dynamiek al (denken te) hebben. Blijven over degenen die op de wip zitten. Kunnen we er nu wel wat mee of niet? Die 
hebben aan een doorbreker of liever nog een omslagindicator misschien wat. (figuur 11.1) 
 

OUD NIEUW 
  
Ontwikkelen Veranderen 
Orde en rust Af en toe chaos 
Domme organisatie Intelligente organisatie (§ 6.3.1 & § 6.3.2) 
Alle oorzaken hebben gevolgen vice versa Fractale causaliteit, veel is onzeker 
Autoritaire hiërarchie Sympathieke hiërarchie 
Fluctuaties dempen Voorkeursfluctuaties opzwepen 
Beheersing met controle handhaven Koppeling met de omgeving handhaven 
Discussiëren over wie er gelijk heeft  Compareren om elkaars opvatting te horen 
Macht uitoefenen Macht delen 
Getrapte besluitvorming Coalitievorming, competitie, selectie 
  
  
Organisatie is implementatie van denkwerk Organisatie vormt zichzelf door zelfordening 
Organisaties zijn steeds beter te beheersen en te sturen 
met prestatie indicatoren 

Organisaties die steeds krachtiger gecontroleerd en gestuurd 
worden komen steeds vaker in de problemen 

Ontwikkelingen verlopen geleidelijk en beheerst in alle 
orde en rust 

Risico’s nemen zonder angst voor chaos of discontinuïteit, 
om aan te passen aan omstandigheden   

Bijna alles is maakbaar, als we het maar met z’n allen 
willen 

De uitdaging zit in het zoeken naar oplossingen voor 
problemen waar we het niet over eens zijn 

We richten ons gezamenlijk op het tot stand brengen van 
dingen 

Voor we iets maken vragen we eerst waarvoor en voor wie 
het een oplossing is  
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Dit concept voor een omslagindicator, die nog onvoldoende getoetst is om werkelijk operationeel te zijn, geeft volgens 
mij wel enige indruk waar deze theorie toe leidt. 
 
“Panta rhei” wist Herakleitos al ruim vijfhonderd jaar v. Chr. En die gedachte duidt precies op de aard van organisaties, 
die hier wordt herontdekt. Het gaat bij organiseren altijd om een complexe dynamiek die voortkomt uit interacties van 
tegenstrijdige processen. Daarbij kan het benadrukken van een “dingmatig” en “maakbaar” aspect van organisatie alleen 
onder de conditie van voorspelbaarheid of onder autoritaire machtuitoefening handig zijn.  
 
Een organisatie kan (zonder autoritaire machtuitoefening) niet langer worden beschouwd als een artefact, een ding dat 
door mensen bewust met een bepaalde structuur is gemaakt om een doel te realiseren. Een dergelijk beeld vormt een 
onhandige reductie als het voor de organisatie op aanpassen aan veranderende omstandigheden aankomt. 
 

Organisatie is feitelijk geen ding, maar een eigenschap van een kluwen verwerkingsprocessen. Die kluwen 
schermt zich af van de omgeving en handhaaft zich in vele koppelingen met de omgeving. De koppelingen 
impliceren m.e.i. stromen door de organisatie, die van levensbelang zijn en die in voortdurend herhaalde 
processen efficiënt verwerkt worden. Als koppelingen verbroken raken, zoekt de kluwen vanuit zichzelf naar 
herstel en vindt nieuwe werkwijzen met meer synergie. Lukt dat niet of onvoldoende dan loopt de organisatie 
schade op en komt haar zelfhandhaving in gevaar. Als er nog potentialen in de omgeving en m.e.i. stromen zijn, 
staan anderen direct klaar om het over te nemen. Bestuurders, managers, hun adviseurs en iedereen die dat 
worden wil, zullen daarom attent zijn op verstarringen en die trachten te doorbreken. 

 
Het maakt veel uit vanuit welke positie de organisatie wordt beschouwd en welke rol men speelt in haar dynamiek. 
(Pogingen tot) grote ingrepen kunnen van generlei betekenis blijken te zijn en een enkel gesprek kan in een labiele 
situatie grote gevolgen hebben. Een veranderkundige mag die eigenaardige eigenschappen van complexe dynamiek niet 
negeren. Ze zijn net zo onmogelijk te negeren als het “ontkennen te communiceren”. Het inzicht schept verplichtingen. 
Hij kan zich niet langer van den domme houden. Vanzelfsprekend kan de veranderkundige bij eventuele onzekerheid 
hier de leidraad voor veranderprojecten gebruiken. (§ 10.2.9 figuur 10.7) Hier volgt daarvan een overzicht. 
 
11.4.1 Betrokken raken 
 
De veranderkunde kent ten minste één conventie die beter doorbroken kan worden. Gedragstherapeuten, psychologen en 
psychiaters, maar ook organisatieadviseurs stellen vaak dat de cliënt zelf met zijn probleem voor de dag moet komen. 
Cliënten dienen eerst bereidheid te tonen er zelf iets aan te willen doen. Eerder kan er met al die deskundigheid niets 
gebeuren. Voor een cliënt die voor eigen handel en wandel verantwoordelijk is lijkt dat acceptabel, maar correct is het 
niet! Want men laat als deskundige iemand onnodig spartelen met een wellicht gemakkelijk oplosbaar probleem waar hij 
of zij zich misschien niet eens van bewust is. Vaak wordt een dergelijke situatie door de betrokkene gecamoufleerd met 
“Het gaat goed, niets aan de hand.” Onder al dergelijke omstandigheden kan met een doorbreker gewezen worden op een 
inconsistentie in die opvatting of dat gedrag. De commerciële en ethische gevolgen van een dergelijke doorbraak in deze 
conventie laat ik hier verder buiten beschouwing. 
 
Bij organisaties ligt dat anders. Daar kan een verstarring bij één persoon de werkgelegenheid en 
ontwikkelingsmogelijkheden van vele anderen in gevaar brengen. Daar is vrijblijvendheid veel minder aanvaardbaar, 
maar “hoe komt men binnen” als daar niet om gevraagd wordt? Daar gaat het niet om! Het gaat om een betrekkelijk 
willekeurige koppeling die wellicht veel makkelijker, bijvoorbeeld in een vriendschappelijke relatie, tot stand kan 
komen. Dan raakt men betrokken en kan via krediet opbouwen en kritisch spiegelen verder doordringen. 
 
Het lijkt mij uitgesloten dat een opdrachtgever van een project zelf niet betrokken zou willen zijn bij de oplossing van 
zijn probleem. Waar het indekgedrag, dat in sommige organisatieculturen schijnt toe te nemen, vandaan komt laat zich 
raden. Het is desastreus voor een intelligente oplossing. Zo bleek ook bij het sponsorschap bij de apparatenbouwer 
onvoldoende betrokkenheid voor een doorslaggevend resultaat.  
 
11.4.2 Krediet opbouwen 
 
Bij reddend zwemmen leert de redder de drenkeling eerst “buiten gevecht te stellen”, anders verdrinken ze beiden. In een 
organisatie heeft men eerst veel krediet nodig voordat men ergens aan mag komen.  
Vooral als de nood hoog is gestegen is de situatie vaak erg onzeker. De veranderkundige komt dan bovendien aan 
gevoelige processen in de organisatie. Vaak is het de laatste strohalm waar men zich nog aan vastklampt. Hij kan dat niet 
negeren en moet zich realiseren dat die angst een serieuze verstarring op zich kan vormen, die wellicht eerst 
weggenomen moet worden. Het enig beschikbare krediet is dan zijn reputatie, zijn ervaring en autoriteit. Een grote dosis 
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gepaste humor helpt ook. Is er wel tijd, dan kan opbouwen van krediet bijvoorbeeld met congruent adviseren overal 
gebeuren waar men maar de kans krijgt. 
 
Medewerkers, maar ook hele organisaties, houden onwillekeurig een nauwkeurige boekhouding bij van beschikbaar en 
verbruikt krediet. Herken daarin de functie van feedback en het geheugen in het CAS! (§ 6.1.5) Geruststellend is, dat de 
kredietboekhouding grotendeels onbewust werkt en in principe op elk moment hersteld kan worden, als men tenminste 
nog bij de veranderende processen betrokken is.  
 
De krediethuishouding in een team adviseurs waarvan slechts enkelen interveniëren en de rest congruent adviseren 
vraagt extra aandacht. De teamleden worden tegen elkaar uit gespeeld. Congruente advisering is nu eenmaal prettiger en 
krijgt de voorkeur boven pijnlijke interventies. Het krediet van de één komt vanwege dat contrast zelfs terecht bij de 
ander. Onze conclusie was, dat als slechts één of enkele van de adviseurs interveniëren, het team zeer hecht moet zijn. 
Het dient dan overal als één geheel over te komen. Beter is het wellicht om elk teamlid zelf voldoende de kans te bieden 
om zijn of haar krediet te onderhouden. De koppeling tussen de teamleden kan dan ook veel losser zijn om 
kredietoverloop te kunnen voorkomen. 
 
11.4.3 Verstarringen lokaliseren 
 
Managers denken bijna altijd dat ze met “maakbare” ontwikkelingen bezig zijn, hoe moeizaam dat soms ook gaat. De 
veranderkundige wordt zelden direct bij een verandering betrokken, ook al krijgt hij zijn opdracht onder die vlag. 
Doorgaans wordt de veranderkundige betrokken bij situaties als in het model van § 9.5 en figuur 9.4 aangeduid. Hij moet 
dan zelf eventuele verstarringen vaststellen, bijvoorbeeld met een knelpuntenanalyse of een ander diagnosehulpmiddel. 
(§ 9.2.2 of § 4.5.1 en figuur 4.11) De door mij gebruikte instrumenten dringen echter niet diep door. Achterliggende 
verstarringen komen veelal pas aan het licht bij gebruik van de omslagindicator. Dan is men echter al een eind op streek. 
Wellicht biedt een analyse van crises in het verleden enig soulaas. 
 
“Waarom handhaaft deze organisatie zich nog steeds met al die chaotische processen?” is vaak een lastiger te 
beantwoorden vraag, dan aan te wijzen wat er allemaal fout gaat. Om al dergelijke analyses te kunnen maken en om een 
oriëntatie en een doorbreker te kunnen formuleren, is inhoudelijke belangstelling en enige deskundigheid onontbeerlijk.  
 
11.4.4  Legitimering en besluitvorming vaststellen 
 
De meest pijnlijke constateringen voor de medewerkers en de veranderkundigen komen achteraf, als er met de 
legitimering van de verandering iets mis blijkt te zijn. Met interveniëren en zeker met déconditioneren kunnen 
medewerkers veel schade oplopen (degradatie, overspanning, ontslag.) Het is onacceptabel als achteraf een dergelijke 
verandering wordt teruggedraaid, of overbodig blijkt. Van legitimering kan alleen sprake zijn als de organisatie èn 
betrokkenen zich na de verandering beter kunnen handhaven. Of dat bereikt wordt zal niet altijd direct duidelijk zijn en 
juist daarom is voorzichtigheid vooraf geboden. 
 
Veel veranderingen mislukken gelukkig al ver voordat er schade wordt aangericht. Ze mislukken omdat de aantrekkers 
en bassins in de organisatie veel krachtiger zijn dan de slecht gefundeerde bedenksels van hun managers of adviseurs. 
Het is dan meestal ook niet moeilijk om achteraf vast te stellen dat de oorzaak van de mislukking was, dat er geen enkele 
legitimering bestond. 
 
Soms wordt er grote druk uitgeoefend op medewerkers door te waarschuwen dat hun werkgelegenheid gaat verdwijnen. 
In de praktijk blijkt dat verdwijnen in grote concerns vaak neer te komen op bijvoorbeeld het verlies van identiteit, het 
opgeven van een bepaalde werkwijze of het verlies van een specifieke eigendoms- of financieringsvorm. Vaak volgt 
opdelen van de werkgemeenschap in kleinere en minder betekenende onderdelen, die over andere locaties worden 
verspreid of opgaan in andere organisatorische eenheden. Een dergelijk toekomstbeeld kan de aard van wat eerst een 
lastige verandering leek doen keren in een gemakkelijk beheersbare ontwikkeling.  
 
Om een eventuele legitimering vast te stellen gebruik ik in principe de volgende vragen: wordt de organisatie of dit 
onderdeel werkelijk in haar bestaan bedreigd? Indien dat het geval is, hoe zal het dan in het ergste geval aflopen? Met 
een overname, een fusie, verkoop, opdeling of opheffing? Ga vervolgens na waarom de organisatie niet zelf deze 
problemen oplost. 
 
Raadpleeg daartoe zeker niet alleen de opdrachtgever of het betreffende management van de organisatie, maar ga ook 
naar andere of hogere instanties. Raadpleeg top management of commissarissen en eventueel financiers en andere 
marktpartijen, toeleveranciers, afnemers, concurrenten of de overheid om een juist beeld te krijgen.  
 



 163

Stel vast, waar het draagvlak om iets aan de situatie te veranderen zit, en hoe dat in en om de organisatie is 
vertegenwoordigd. Met die vertegenwoordigers kan worden besproken op welke wijze zij het proces volgen en hoe zij 
besluiten over dit proces denken te nemen. 
 
11.4.5 Doorbreker toetsen 
 
Ook rond het interveniëren speelt nog steeds een conventie die doorbroken kan worden. Non-directieve methoden 
stammen oorspronkelijk uit de psychiatrie en hebben in de hulpverlening en in organisaties een onnatuurlijke 
omgangsvorm doen ontstaan. Farrelly (1973) toonde later aan dat mensen op grond van hun relatie elkaar beter flink de 
waarheid kunnen zeggen. Als iemand dat niet persé fout doet, brengt het de ander sneller op andere gedachten. Een harde 
confrontatie doet iemand eerder zijn gedrag veranderen, dan bij een zachte benadering. “Zachte heelmeesters maken 
stinkende wonden” is een gezegde dat in vele (bureaucratische) organisaties nog taboe is.  
 
De veranderkundige moet zelf bepalen waarmee zijn of haar voorkeur en vaardigheid het meest tot zijn recht komt, met 
een harde of zachte interventiemethode. 
 
Zachte doorbraakmethoden als die met de katalysatorrol kunnen goed worden aangevuld met fantaseren over de 
toekomst. Zij maken het mogelijk om kiemen van nieuwe orde te leren herkennen en randvoorwaarden voor de 
oriëntatie, via de rechter kolom van de omslagindicator, vast te stellen. 
 
Meer geavanceerde doorbraakmethoden als de provocatieve therapie en het provocerende driehoeksgesprek blijken 
effectief en minder scherp en hard dan het hanteren van de doorbreker bij het kritisch spiegelen. 
 
Tijdens het hanteren van de doorbeker ontstaat er chaos, waarmee risico’s worden genomen, maar waarmee ook allerlei 
nuttige informatie voor de omslagindicator en randvoorwaarden voor de oriëntatie op de toekomstige situatie los komt en 
getoetst kan worden 
 
Het formuleren van een doorbreker begint met zich in te leven in het verstarde proces. Daarop kunnen verschillende 
varianten van de doorbreker worden geformuleerd. Vervolgens worden die eerst aan de opdrachtgever en andere 
zijdelings betrokkenen voorgelegd. Zij hoeven niet in te stemmen, maar kunnen met hun reactie een oordeel helpen 
vormen of de bedoelde schok over zal komen. Daarna kan de meest krachtige variant op de doelgroep zelf worden 
toegepast. Het interventieproces moet zo zijn voorzien (bijvoorbeeld met een reeks workshops), dat er voldoende 
gelegenheid tot herhaling is, waarin herformulering en herhaling van de interventie mogelijk blijven. Dat is belangrijk 
omdat altijd de kans bestaat dat het een keer mislukt. 
 
11.4.6 Oriëntatie vaststellen 
 
Een veranderingsproces kan niet doelgericht of doelmatig zijn. De vrijheid zou dan ontbreken om naar oplossingen te 
zoeken voor meningsverschillen, het vormen van een draagvlak, het delen van macht en het vormen van coalities. Toch 
hoeft het zoeken naar oplossingen geen chaotisch gebeuren te worden. Trajecten door het CAS zijn niet willekeurig 
(chaotisch), maar gering verknoopt. Er zijn altijd grote beperkingen waarbinnen naar oplossingen kan worden gezocht, 
waarvan er wellicht sommige doorbroken kunnen worden, andere onwrikbaar vaststaan.  
 
Elke (poging tot) interventie en elk verdedigen van de bestaande werkwijze levert informatie op voor het opstellen van 
een instrument als de omslagindicator. Vernieuwingzoekers kunnen eventueel met hulp van een veranderkundige 
aangeven welke inhoud de regels in de rechterkolom moeten krijgen. Dat mogen geen oplossingen zijn, eventueel wel 
suggesties voor nieuw. Bij voorkeur zijn het randvoorwaarden, waaraan men kan zien hoe ver men durft te gaan. Aan de 
rechter kolom kan elk voorstel voor een nieuwe werkwijze worden getoetst. Zo werkt de oriëntatie. 
  
11.4.7 Interventieplan uitvoeren 
 
Meestal beginnen veranderingen met ontwikkelingen die stuiten op verstarringen, zoals in situatie, voorgesteld met het 
model van § 9.5 en figuur 9.4. Vaak liggen er dus al plannen. Als ze er niet zijn maakt de veranderkundige er wel een. 
Met verander– of verbeterplannen wordt de organisatie in fuiken van verstarringen en noodzakelijke veranderingen 
gelokt. Het veranderplan (§ 9.5), deze leidraad en de “wegwijzer van zoeken naar maken” (§ 10.2.9) geven aanwijzingen 
hoe zoiets er uit kan zien. Het zijn dus geen plannen (meer) in de gebruikelijke zin. Er staan doelen in die waarschijnlijk 
niet of niet op de veronderstelde wijze zullen worden bereikt. 
 
Hoe een dergelijk plan gemaakt kan worden met een systeembenadering, is terug te vinden in bijlage A. Dat komt hier 
niet verder aan de orde. Met het management gaat men uit van “maakbaarheid.” Men blijft daarbij echter steeds alert op 
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tegenstrijdigheden, zowel in de opzet en voorbereiding als in de uitvoering van een dergelijk plan. Tegenstrijdigheden 
kunnen op verstarringen duiden.  
 
Oplossingen voor problemen kunnen wel door deskundigen worden uitgewerkt, als ze maar worden behandeld als 
suggesties voor nieuw en niet als objecten om te realiseren. Voor dat laatste moet eerst een coalitie met voldoende 
draagvlak bij betrokkenen ontstaan. Met de CPV kunnen de voorbereidingen worden getoetst.  
 
Een cruciale ontwerpbeslissing voor een nieuwe werkwijze kan over de volle breedte van een organisatie (-onderdeel) 
worden getoetst met één A4tje naar elke betrokkene. Een vraag naar commentaar binnen enkele dagen en luisteren in de 
wandelgangen geeft direct een beeld van draagvlak en onvoorziene problemen. 
 
De toeschouwers krijgen zoveel mogelijk voorlichting met concrete en realistische informatie over doorbreker(s) en 
omslagindicatoren. Zij hoeven dan niet bang te worden van wat ze in de wandelgangen over het veranderproces te horen 
krijgen. 
 
De veranderkundige bewaakt met zijn opdrachtgever(s) de juiste oriëntatie, tot de organisatie weer de vrijheid heeft om 
zelf te kiezen voor haar oplossingen zonder de assistentie van de veranderkundige.  
 
“Uitstraling” en “olievlekwerking” kunnen alleen voorkomen in een primaire of secondaire golf. Dus alleen nàdat een 
verandering heeft plaatsgevonden en een kiem van nieuwe orde gekoesterd kan worden. Dat is ook logisch, zolang in 
verschillende domeinen van de organisatie de oude werkwijze nog verdedigd kan worden. En zeker als men kans ziet om 
de veranderkundige buiten de deur te houden. Het omgekeerde is wel het geval. De kans is veel groter dat een diep 
ingeslepen oude werkwijze later onder instabiele omstandigheden opeens de kop weer opsteekt.  
 
11.4.8 Vernieuwingzoekers inschakelen 
 
Ze zijn pas te herkennen in de chaos na interventies. Hun reacties op de doorbreker zijn positief. Vaak durven ze zich pas 
voor het eerst uit te spreken als de omgeving veilig is. In het begin zijn ze met een lantarentje te zoeken. Wellicht zijn er 
niet meer dan vijf procent vernieuwingzoekers onder de medewerkers. Soms zitten ze daar waar ze veel met de 
buitenwereld te maken hebben. Van klanten of toeleveranciers horen zij wat er aan schort en ze weten hoe dat in de 
organisatie wordt verdoezeld. Vaak werken ze één of twee hiërarchische niveaus onder hun kunnen, omdat ze nooit 
hebben gespoord. Zij oriënteren zich meestal niet op hun sociale omgeving, maar op abstracte regels of technologie 
omdat zij hun problemen meestal niet emotioneel benaderen, maar rationaliseren. (Anders was hun situatie niet uit te 
houden) Juist dat maakt hen bereid tot het handhaven van nieuwe abstracte regels, die horen bij het bassin van een 
nieuwe aantrekker. Vernieuwingzoekers willen een nieuwe betere werkwijze en zijn bereid daar risico’s voor te nemen. 
Zij kunnen de motor zijn in verander- en verbeterprocessen. De veranderkundige moet trachten hun aantal te vergroten 
door met hulp van de omslagindicator zoveel mogelijk twijfelaars over de streep te trekken. 
 
Ook aan de kant van de veranderkundige is behoefte aan vernieuwingzoekers. Uit beide casussen blijkt, dat opleiden in 
deze geen simpele zaak is. De complexe dynamiek begrijpen en herkennen is niet voldoende. Het gaat erom ook de 
consequenties te accepteren en in adequaat handelen om te zetten en om bereid te zijn interventies te leren plegen. 
Inzicht in complexe dynamiek is niet vrijblijvend, men maakt er deel vanuit. Denken dat men een situatie beheerst is 
(ook al is dat niet zo) waarschijnlijk makkelijker dan te moeten zoeken naar synergie. 
 
11.4.9 Doorbraken verankeren 
 
Een veranderproject kan beginnen met niet meer dan vijf procent vernieuwingzoekers. Een vuistregel leert, dat zodra 
vijfentwintig procent van de medewerkers een andere werkwijze aanvaardt een verandering niet meer is tegen te houden. 
In de tussentijd en nog lang daarna is die nieuwe werkwijze in handen van een zeer geringe minderheid! In elk 
democratisch overleg leggen zij het echter af. Management moet dat beseffen. Geen middel mag onbenut blijven om de 
positie van die minderheid te handhaven en te verstevigen. Naast de omslagindicator kan een lijst met gerealiseerde 
doorbraken als in § 10.6 helpen om voortgang te consolideren. Daarmee kunnen de vernieuwingzoekers keer op keer 
wijzen op bereikte resultaten en aantonen dat er vorderingen worden gemaakt. 
 
11.4.10 Veranderproject loslaten 
 
Het is logisch, dat bij een herstel van het zelfordenende vermogen van een organisatie, het management de hulp van een 
externe veranderkundige eerder stopt dan deze zelf voor wenselijk houdt. Als beiden zich daarvan bewust zijn en er 
zorgvuldig wordt afgehecht kan desondanks de relatie behouden blijven. Het komt ook voor, zoals in de Uneto casus, dat 
betrokkenen de neiging hebben om het communicatieproces met de veranderkundige te continueren. Die afhankelijkheid 
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is niet goed voor het zelfordenende vermogen van hun organisatie. In een dergelijk geval heb ik altijd vrij snel de knoop 
doorgehakt. Het lijkt mij juist, dat een veranderkundige nog eerder dan een adviseur zichzelf overbodig maakt. 
 
11.4.11 Andere toepassingen 
 
Het inzicht in complexe dynamiek of beter wellicht in evolutie dynamiek heeft een veel breder toepassingsterrein dan de 
veranderkunde. Dat blijkt wel uit hoofdstuk 8 en de intro van dit hoofdstuk. Ik heb er geen idee van waar de grenzen 
liggen. Bij een eerste schuchtere poging kom ik op andere terreinen als leerprocessen, innovatieprocessen, inrichting van 
organisaties, projectmanagement en verkoop en adviesprocessen, maar er is natuurlijk veel meer mogelijk, zowel op 
individueel als maatschappelijk niveau. Overal waar het zoeken naar synergie van belang is.  
 
Dat betekent dat er voor heel veel mensen van en over complexe dynamiek ook veel te leren valt. Ook hier doe ik een 
schuchtere poging om bijvoorbeeld te leren herkennen en te begrijpen wat complexe dynamiek is. Leren macht te delen, 
leren te zoeken naar overeenstemming, leren hoe over te stappen van zoeken naar maken. En voor managers: leren om 
naast maakopdrachten ook zoekopdrachten te geven. Leren om zelf geen oplossingen te realiseren, maar om gezonde 
spanningen in de organisatie in stand te houden en uit te laten buiten door de medewerkers. Leren om zoekprocessen te 
faciliteren enz. 
 
Waar direct hard aan gewerkt kan worden heb ik met hoofdstuk 8 geïllustreerd. Dat is het confronteren van bestaande 
psychosociale wetenschap met deze inzichten in complexe dynamiek. Daarvan mag worden verwacht dat het vrij 
gemakkelijk tal van nieuwe inzichten zal opleveren.     
  
De FNM (functieniveau matrix § 4.4.2 en figuur 4.8) en de plan-tijdkaart (§ 10.2.6 en figuur 10.8) illustreren de 
mogelijkheid om in een organisatie nieuwe instrumenten te introduceren. In plaats van nieuwe controles op processen 
mogelijk te maken, helpen deze om zelfordening te bevorderen en spanningen te exploiteren. Verder is de vorming van 
platforms (vergelijk de personeelsdagen) in organisaties vrij eenvoudig voor te stellen. Daarop kunnen coalities gevormd 
worden, waarop in een volgend stadium competities en selecties van verschillende werkwijzen kunnen volgen. Wellicht 
zijn dit allemaal aanwijzingen, dat er een nog nader te onderzoeken en nog sterk uit te breiden grondslag voor een 
nieuwe organisatiekunde mogelijk is. 
 
11.5  EEN PERSPECTIEF VANUIT DE COMPLEXITEITSTHEORIEËN  
 
De vierde onderzoeksvraag luidt: Welke theoretische en methodologische verdiepingen zullen in het perspectief van 
de complexiteitstheorieën leiden tot nieuwe organisatievormen en welke nieuwe organisatievormen kunnen wij 
verwachten? “Wie een hamer heeft ziet overal spijkers om op te slaan.” Zo vergaat het mij ook met deze theorie. Als ik 
daarom eerst even terug kijk in de “gereedschapkist” van de representerende wetenschap, vallen een paar dingen op. De 
catastrofetheorie van Thom laat zien, dat er niet één maar zeven verschillende ontstaansprocessen onderscheiden kunnen 
worden. (morfogenese) Ook de theorie van Prigogine over zelfordening heeft op veel meer verschijnselen betrekking dan 
convectie in water of een draaiende catastrofemachine. Bij Kauffman liggen nog adaptielandschappen braak. (Bijlage H) 
Ik weet dus niet hoeveel mogelijke nuance en verscheidenheid ik hier heb gemist. Er moet alleen al om die redenen een 
meer genuanceerde theorie en een nieuwe set gereedschappen uit die representerende wetenschap kunnen worden 
afgeleid. Voorts moet het mogelijk zijn om de dynamiek van de autopoiesis beter in te passen in de logica van het 
complexe adaptieve systeem.  
 
Voor alles wat er nog in die representerende wetenschap gevonden wordt, is er de uitgebreide empirische cyclus. Deze 
cyclus, of een vergelijkbare, zou ik willen aanbevelen. Dan kan voorkomen worden dat men bij het uitbreiden en 
nuanceren van de theorie weer in het gebruik van metaforen vervalt. 
 
Tot zover zit er niets anders op dan “doorslaan met een hamer.” Op de afgelopen periode van meer dan vijfentwintig jaar 
terugkijkend, zo lang als deze complexiteitstheorieën al bestaan, lijkt het alsof daar weinig voortgang mee wordt 
gemaakt. Het gaat echter om toepassing van een nieuw inzicht en dat is een complex verschijnsel, waarbij emergentie 
niet onwaarschijnlijk is. 
 

Vergelijk in het wegennet de razendsnelle en geruisloze invasie van de “minirotondes met voorrang”, met de 
invoering van het “rekeningrijden.” Beide zijn bestemd om het steeds vaker vastlopende verkeer vlot te trekken. 
“De laatste kost geld en de eerste niet” lijkt me een wat tè kortzichtige poging tot een verklaring. Ik denk dat de 
eerste zelfordening teweegbrengt en de tweede op controle gebaseerd is en met dat laatste krijgen we steeds 
meer moeite.  
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Als ondernemers en bestuurders doorkrijgen, dat in organisaties vergroten van het probleemoplossende vermogen de 
voorkeur heeft boven uitbuiten van efficiency, zou het opeens wel eens erg snel kunnen gaan.  
 
“Doorslaan met een hamer” is wellicht minstens zo effectief bij slopen als bij opbouwen. Wie snel wil scoren met inzicht 
in complexe dynamiek kan hoofdstuk 8 als voorbeeld nemen en de confrontatie aangaan met bestaande wetenschap. 
Feitelijk wordt dan bij stap zes van de “uitgebreide empirische cyclus” begonnen en hoeven alleen de stappen vier en vijf 
te worden herhaald. 
 

Zo kan bijvoorbeeld de contingentie theorie (Woodward, 1965 en Lawrence en Lorsch, 1967) onder de hamer. 
Die theorie stelt terecht, dat de koppeling van een mens of organisatie met zijn omgeving gehandhaafd wordt 
door adequate voorzieningen in het binnenwerk. Die moeten aansluiten op alle te voorziene situaties in de 
omgeving. Bij interpretatie en gebruik van die theorie is echter bij velen de opvatting ontstaan, dat het binnen 
dus net zo ingewikkeld toegaat als buiten. Alles heeft invloed en uiteindelijk hangt alles met alles samen. Dat 
verklaart natuurlijk ook waarom het gedrag van mens en organisatie uiterst ingewikkeld en haast 
onvoorspelbaar moet zijn. Zo wordt de wereld onnodig ingewikkeld voorgesteld. Het kenmerk van de complexe 
dynamiek in een organisatie is nu juist dat er binnen relatief weinig verwerkingsprocessen zijn. Door 
voortdurende herhaling kunnen die efficiënt zijn en door het grensmechanisme en de geringe verknoping zijn ze 
toch op vele situaties in de omgeving goed aangesloten, zodat op praktisch elke situatie in de omgeving 
adequaat wordt gereageerd. (Dit als voorbeeld, er is natuurlijk meer van te zeggen)  

 
Misschien moet er voor “doorslaan met de hamer” nu al wat reparatie en onderhoud worden gepleegd, want het lijkt me 
onwaarschijnlijk dat ik alle vragen in dezen al bevredigend heb opgelost. Zo zit ikzelf nog met vragen als:  
 

Leidt zelfordening nu tot éénwording of tot segregatie? Of komen beide voor met meer synergie? Kunnen bij 
evolutie en zelfhandhaving beide een oplossing blijken te zijn? Eénwording met meer synergie kan ik begrijpen. 
Ook segregatie met een wellicht gecamoufleerde sympathieke hiërarchie ook. Bijvoorbeeld: als 
detailhandelaren uit het grootwinkelbedrijf stappen en allemaal voor zichzelf beginnen, maar wèl met een of 
andere band, een inkoop of verkoop combinatie handhaven. Zonder die sympathieke hiërarchie is separatie 
waarschijnlijk altijd regressie, wat in de evolutie waarschijnlijk herhaaldelijk is voorgekomen, maar ik kan dat 
niet met zekerheid verklaren.  
 
Een andere brandende vraag is “waar ligt de voorspellingshorizon.” Ik weet het niet. Meteorologen kunnen 
hem voor het weer met computersimulaties afleiden. Voor gedrag van mensen en organisaties in hun omgeving 
zullen voorlopig ervaring en intuïtie wel de enige bronnen zijn.  
 
En zo zullen er nog wel meer vragen komen over wat ik hier heb gepresenteerd.  

 
Met de theorie is dus nog veel te doen, maar de toepassingen zijn natuurlijk belangrijker. 
 
Daar waar het probleemoplossende vermogen en het voorkomen van domme organisatie als aangrijpingspunten worden 
ontdekt, zijn binnen mijn voorspellingshorizon een aantal veranderingen te voorzien. Het probleemoplossende vermogen 
van de organisatie zal van de top afdalen en zich spreiden over de werkvloer, waar het thuis hoort. Daartoe verandert de 
autoritaire hiërarchie, die toch al lang niet meer is wat zij geweest is, in een sympathieke. Management krijgt nog veel 
meer dan nu een faciliterende functie. Zij moet het oplossen van problemen alleen maar mogelijk maken en voorkomen 
moet worden dat zij “de moeilijke dingen toch zelf blijft doen.” Dat betekent dat medewerkers zich ook heel anders 
zullen gaan inspannen. Niet alleen datgene doen waarvoor hij of zij is aangesteld, maar alles wat in het vermogen ligt om 
een probleem op te lossen. En dat zal voor menige manager verrassend veel meer zijn dan nu door zijn medewerkers 
wordt gepresteerd. Om het belang van de herhaling en efficiency niet uit het oog te verliezen, zullen er platforms komen 
(te vergelijken met de personeelsdagen.) Daarop zullen medewerkers met elkaar coalities kunnen vormen rond bepaalde 
werkwijzen die hen goed liggen. Dat kan echter niet zonder dat tussen die coalities ook competitie en selectie is, zodat de 
meest effectieve en efficiënte werkwijzen beloond kunnen worden en de minder welgevallige vanzelf verdwijnen.  
 
Zelfordening kan moeilijk als ondemocratisch worden beschouwd. Hoewel de “wetten van de jungle” wel op de loer 
liggen. Het moet mogelijk zijn om betere randvoorwaarden in te bouwen dan nu, na ruim een eeuw oefenen, met het 
manipuleren en terreur bedrijven met vijftig procent plus één stem is bereikt.  
 

In veel organisaties worden managers en medewerkers slechts afgerekend op enkele, meestal financiële 
parameters. Daardoor komen zij onder steeds grotere onevenwichtige druk om slechts in bepaalde dimensies 
meer te presteren. Rond de eeuwwisseling gaat het in een vrij groot aantal van die organisaties zoals Enron, 
Worldcom, Arthur Andersen, Lernout & Hauspie, Numico, Baan, Getronics, Laurus, AH en vele anderen, mis. 
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Het hogere management en middenkader blijken zo onder druk te staan, dat het zich alleen middels onoorbare 
praktijken meent te kunnen handhaven. 

 
In het machtige Westen ontwikkelt zich een overheersers-ethiek. (Chomsky, 2003) Iedereen die zich niet aan de 
leider onderwerpt, is binnen de mondiale organisatie een vijand die bestreden moet worden. Dat is omdat zowel 
van hen, net als van een principeloze, en doelloos ronddolende vrijbuiter, een “onethische” bedreiging uitgaat. 
Dat geldt zowel op het niveau van de man in de straat, de concurrerende ondernemingen, de 
overheidsinstanties als de zogenaamde “schurkenstaten.” Deze actuele opvatting in onze “brave new world” 
lijkt beangstigend veel op die in het gelijknamige boek.  

 
Daar ligt volgens mij een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. De huidige besluitvorming in 
organisaties die gericht is op “maken” te vervangen door een ander mechanisme, dat “zoeken” meer tot zijn recht laat 
komen. Als de veronderstellingen in hoofdstuk 8 kloppen, dan verkeert de samenleving al enkel tienduizenden jaren in 
“het domein van de moeder.” En dan verkeren de verstedelijkte gebieden al enkele duizenden jaren in “het domein van 
de vader.” En dan lijkt het er op dat de samenleving nu in een soort puberteit komt te verkeren. Blijkbaar zijn noch 
groeperingen van mensen op basis van emoties, noch de instituties met hun ratio’s in staat de problemen van deze tijd op 
te lossen. Als nu een nieuw complex “zoek-en-maak mechanisme” ontstaat, wordt de samenleving wellicht ooit 
volwassen. En ik zou denken dat daar enige haast bij geboden is. De maakbare samenleving moet als concept, waarin 
nog velen stiekem geloven, hoog nodig vervangen worden door het nieuwe concept van de zelfordenende samenleving. 
Op welke wijze de zoekprocessen voor het zelfordenende vermogen concreet gestalte zullen krijgen, weet ik niet. Het zal 
waarschijnlijk eerst in kleinere maatschappelijke organisaties op vele plaatsen parallel moeten worden ontdekt en 
gemanifesteerd. Pas dan zullen ook overheden er aan moeten geloven.  
 
Toch zal deze revolutie minder schokkend zijn dan hier geschetst, want bewust heb ik de slinger wat naar de andere kant 
laten doorslaan. Verwaarloosd is even, voor de scherpte van het nieuwe beeld, alles wat wèl voorspelbaar is en dat is niet 
niks. De huidige managementliteratuur en managementgebruiken hoeven dus niet direct in de prullenmand en zeker niet 
op de brandstapel. Zodra er ergens condities van voorspelbaarheid zijn ontdekt en er dingen op een verantwoorde wijze 
gemaakt kunnen worden gaat het hele “oude” verhaal weer op. Dat zou volgens mij tot twee concepten kunnen leiden: 
die van de “intelligente en adaptieve organisatie” (Zuijderhoudt, 2004) en van de “maakbare overheid” 
 
11.5.1 De adaptieve organisatie  
 
Elk levend wezen heeft op zijn minst een adaptieve organisatie. In hoofdstuk 8 is aangetoond dat het CAS daarvoor 
model kan staan. Bijna alle levende wezens hebben dezelfde schematisch aan te duiden structuur. (figuur 11.1) Een week 
middengebied waar de m.e.i. stromen doorgaan en een harde schil om er zich in de omgeving mee te kunnen handhaven. 
Zo zie ik ook de organisatie van de toekomst. In § 6.3.1 werd verklaard hoe en waarom, door verwarring van zoeken met 
maken, een “domme” en geen “intelligente” organisatie kan ontstaan. Hier ga ik uit van een duidelijk onderscheid in 
aparte domeinen. De “harde” maakprocessen aan de buitenkant zijn als winkels en bedrijven gegroepeerd rond het 
“weke” marktterrein, daar waar de zoekprocessen plaatsvinden; een terrein dat in verbinding staat middels de m.e.i. 
stromen met de omgeving. De maakprocessen en verwerkingsprocessen in de harde schil verlopen voorspelbaar tot aan 
hun voorspellingshorizon. Zij geven structuur en identiteit aan het geheel. De zoekprocessen op het weke middenterrein 
leiden tot nieuwe coalities van diegenen die risico’s durven nemen. Zij zijn ook bereid om de macht te delen over hun 
inbreng tot nieuwe intelligente oplossingen. Zij vormen kiemen van nieuwe orde in de maakprocessen. Daar op het 
middenterrein vinden ook de competities en selecties plaats. Daar is de sfeer spannend en uitdagend. Daar wordt 
ondernemerschap door de organisatie gespreid. 
 
De medewerkers en het operationele management, die autoritair geleide en efficiënt ingerichte maakopdrachten 
uitvoeren, zullen moeten wennen aan de spanning en onzekerheid die heerst in het middenterrein. Daar zullen zij hun 
verantwoording afleggen, niet ten opzichte van normen, maar ten opzichte van de prestaties van creatieve interne en 
externe concurrenten. Zij zullen er aan moeten wennen om, als zij niet beloond worden, dáár op zoek te gaan naar 
nieuwe coalities. Daarbij zullen zij bereid moeten zijn hun macht over hun eigen inbreng te delen met anderen om 
nieuwe maakopdrachten met elkaar te kunnen aanvaarden en realiseren. Managers zoeken dan zelf niet naar de 
oplossingen voor de problemen waar de organisatie mee wordt geconfronteerd. Zij hebben meer aandacht voor het 
handhaven van de juiste spanning tussen nog ongebruikte bronnen en beschikbare capaciteit. Er zijn voor hen ook 
onvervulde uitdagingen en het doorbreken en opruimen van oude conventies en andere verstarringen weggelegd. 
Uiteraard is iedereen er op uit om zijn of haar positie te handhaven of te verbeteren. Dat gebeurt in het middenterrein in 
een steeds wisselende sympathieke hiërarchie, waarin iedereen zich voor de volle honderd procent inzet door het 
beschikbaar stellen van al zijn vaardigheden voor het verkrijgen van het leukste werk, de meeste beloning of de snelste 
carrière, of wat hem of haar nog meer kan motiveren. 
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11.5.2 De maakbare overheid 
 
Het tweede concept van de “maakbare overheid” is op dezelfde gedachten gebaseerd, maar binnenste buiten gekeerd. 
Een overheid dient nauwelijks nog voor het handhaven van een staat in haar omgeving. Haar oriëntatie geldt vooral het 
welzijn van de eigen samenleving. Daarin vormt zich een harde kern, die zich alleen bezig houdt met “wat zij kan 
maken.” Het weke middengebied is nu de haast onbegrensde samenleving. Natuurlijk zijn daarin ook grenzen te 
bewaken, maar dat zijn bijvoorbeeld typische maakprocessen die door defensie- en politieapparaten op voorspelbare 
wijze worden uitgevoerd. Kern van deze gedachte is, dat het overheidsapparaat zich strikt beperkt tot al die 
maatschappelijke processen die zij kan voorspellen en beheersen. Waarschijnlijk moeten daarin nog sterk beperkende 
keuzes worden gemaakt en een onderscheid naar centraal- en lokaal actieve niveaus, in een hiërarchie die best autoritair 
zou kunnen zijn. Immers, waar het op aankomt, zoekt een dergelijke samenleving zelf wel uit. Een dergelijke 
“maakbare” overheid is een reductie van de samenleving, die wel op een platform ter verantwoording moet kunnen 
worden geroepen. Niet om haar te kunnen veroordelen, maar om haar burgers te spiegelen dat zij wellicht een “domme” 
oplossing hebben gekozen. Op een dergelijk platform bestaan meerdere staatsvormen naast elkaar in competitie om uit te 
maken wat haalbaar en wat wenselijk is. Juist als er géén macht over de ander wordt uitgeoefend, kunnen zich de 
verschillen vermoedelijk duidelijk aftekenen. Dit zijn maar bedenksels, niet meer dan suggesties voor nieuw. Zo zal het 
dus niet worden. 
 
Er is echter wel een perspectief te zien. Daarin kunnen organisaties en de samenleving zich wellicht anders en beter 
ontwikkelen dan langs de tot nu toe gevolgde en platgetreden paden van controle, beheersen en sturen. Er zal voor 
bestuurders, managers en hun adviseurs ooit een grote verrassing komen. Zij zullen ontdekken, dat daar waar zij nu nog 
denken dat het beslist fout moet gaan met hun medewerkers, hun organisaties of met de samenleving; juist daar waar 
dingen uit de hand lopen, er letterlijk en figuurlijk “ongekende mogelijkheden” blijken te bestaan. Juist daar waar de 
chaos toeneemt, ontstaan de nieuwe mogelijkheden. Zij zullen ooit willen leren om niet meteen maatregelen te nemen of 
anderszins in paniek te raken of het hoofd in de schoot te werpen. Want juist dàn moeten zij alert zijn bij het waarnemen 
en juist interpreteren van de feitelijke dynamiek. Hun timing en aard van eigen actie (interventie) die nu vaak repressief 
is, zal voor hun gevoel eerst van contra-intuïtieve aard lijken. Na enige ervaring zal wel blijken van welk groot belang 
goedgeplaatste interventies zijn. 
 
Zelfordening vraagt om zelfactivering op het juiste moment. Is men te laat, dan wordt men overvallen door 
gebeurtenissen zonder er enig vat op te hebben en dat is niet nodig, noch gewenst. Het is beter onder onzekere 
omstandigheden, samen met anderen te zoeken naar synergie. Daar waar dit voor velen nu nog duistere formuleringen 
over duistere processen zijn, hoop ik met deze studie enig licht in die duisternis te brengen. Dit onderzoek is natuurlijk 
niet af, het heeft een open eind. Tijdens het schrijven en herschrijven van dit boek en bij elk veranderproces waar ik bij 
betrokken ben, word ik nieuwe doorkijkjes en verdiepingen in deze materie gewaar. Het maakt me ervan bewust dat er 
hiermee nog slechts een tipje van de sluier over het zoeken naar synergie is opgelicht. 
 
 
 
11.6 NABESCHOUWING 
 
Wie hoofdstuk 8 in herinnering roept zal het niet verbazen, dat ik mijzelf problemen zie oplossen met hard werken en 
(na) denken. Gevoel, intuïtie en besluiten nemen komen bij mij minder gemakkelijk aan de oppervlakte. Het opschrijven 
van deze onderzoeksresultaten in dit boek heeft me dan ook geweldige moeite gekost.  
 
Vooral het grotendeels ontbreken van het emotionele aspect in het herkenbaar maken van het inzicht vind ik jammer. Het 
had me juist zo kunnen helpen om de boodschap over te krijgen. Het is mij natuurlijk niet helemaal ontgaan, dat er 
“geduld” nodig is om de resultaten van zelfordening af te wachten. En “discipline”, om te leren herhalen wat goed voor 
je (organisatie) is. En “moed”, om in de chaos voor zelfordening de overgang naar een andere onbekende aantrekker 
mogelijk te maken. En “mededogen”, om in een zoekproces de ander met tegenstrijdige opvattingen te accepteren om 
toch samen synergie te realiseren. Zo zijn er vele emoties en gevoelens die de dynamiek van het zoeken naar synergie en 
het ontdekken van creaties, emergentie en zelfordening kunnen verduidelijken en herkenbaar kunnen maken. Maar dàt 
opschrijven lijkt me iets voor anderen, ìk heb me daar niet aan gewaagd. 
 
De begrenzing van het onderzoek en de beperkingen aan het resultaat kon ik in deze studie ook niet overal goed 
aangeven. In hoofdstuk 1 achtte ik de positie van de organisatieadviseur voor het verrichten van wetenschappelijk 
onderzoek eigenlijk ideaal. Nu liggen hier in het betrachten van geduld en zorgvuldigheid wellicht zijn (in ieder geval 
mijn) beperkingen. Enerzijds kon minder dan wellicht noodzakelijk aandacht worden besteed aan de wiskunde en de 
systeemdynamica. (Beer, Senge) Anderzijds zijn talloze waardevolle noties uit de psychosociale wetenschap, de 
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bedrijfskunde en de veranderkunde van anderen niet gememoreerd. Ernstiger is wellicht, dat ik mij in enkele 
hoofdstukken en vooral in hoofdstuk 8  op gevaarlijk terrein heb begeven, zoals in de neurobiologie. Achter mijn 
competentie komt daar, hoop ik, geen al te nadrukkelijk vraagteken te staan. Ongetwijfeld heb ik op deze zoektocht 
onbedoeld, en door mij nog onopgemerkte, fouten gemaakt. Daarvan hoop ik dan maar dat anderen mij daarop zullen 
wijzen. Dan zullen we zien en beleven dat aan “Het zoeken naar synergie” nooit een einde komt. 
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SUMMARY 
 
 
Which insights do theories of complexity offer management consultancy? 
Trying to answer this question, the researcher retraces his steps of the past twenty-five years to achieve insight in, and 
implementation of, complex dynamics. The results of this quest have been laid down and structured into four research 
questions. 
 
The first research question is: what are theories of complexity and what is their original meaning? In this context 
“complexity” does not mean something complicated and intricate; a love-triangle in romantic fiction is a case in point. 
Reduction of complexity does not mean what it is often thought to mean, either. All it means is: “to make something”, or 
“ to agree on something”. It was the preceding situation that was complex. Reduction of complexity is therefore not 
some sort of intellectual tour-de-force. In order to prepare the reader for such a tremendous leap over the boundaries of 
common parlance, he will be presented with some bizarre theories. What we are dealing with are representations of 
catastrophes, chaos and discontinuity, all of which we tend to avoid in ordinary daily life. This detour proved to be 
necessary in order to learn to perceive complex dynamics accurately, as well as to try to establish what can be concluded 
about them. 
 
The theories lead to a large number of new, well-defined concepts and a strict coherence, such as the complex adaptive 
system with its attractors, preferred fluctuations, catastrophes, chaos and self- organization on the one hand. On the other 
hand there is rigidity and regression, which can occasionally be prevented or broken through. As a result we will see the 
emergency and the seeds of a new order that are first consolidated in the organization by means of a primary wave and 
then optimized by a secondary wave. A subjective interpretation will be given of the above concepts and their 
relationship that are adapted to the needs of management consultancy and change consultants. 
 
The theories of complexity result from a fundamental uncertainty in dynamics, which basically shows up as soon as 
more than three processes are interacting, thus creating a complex situation. 
The representing sciences know how to avoid this uncertainty with the use of clever mathematical tricks but eventually 
even elementary physics has to recognize the problem. 
Nowadays this problem can be approached satisfactorily with computer simulations and it is there that surprising 
elements are discovered. 
 
The catastrophe theory still sidesteps complexity with qualitative models. In this theory seven different correlations are 
defined among forces in a dynamic process that is largely inaccessible to the observer. Only external behaviour and 
changes in form are to be seen. In order to ascertain what is probably happening, only some of such elements or aspects 
have to be observed, after which other elements can be filled out. Another important aspect of this theory is the concept 
of the attractor in its basin, which lends credibility to the concept of discontinuity as well as the preservation of certain 
dynamics. 
 
The chaos theory connects both predictable and chaotic behaviour within one and the same system. Such dynamics are 
determined by so-called strange attractors that also produce fractals or fractal behaviour. Another thing that appears is 
that such chaos is different from what it is generally supposed to be like: it appears to contain a shifting horizon of 
predictability, which allows for a smaller or wider perception of the future. 
 
The investigation was primarily directed at acquiring more insight into the theory of  self-organization, which now 
appears to incorporate the other two, afore-mentioned, theories. Further aspects, however, are needed to understand how 
more synergetic order emerges. We are not dealing with an abstraction here, such as the invention or construction of an 
organization. Synergy relates to the positive efficiency in energy management and the physical process of interconnected 
streams of matter, energy and information, which proceed from strains in the environment. Such streams delineate the 
domain of the organization, inside which synergy comes into being through repetition of similar processing. Less energy 
remains to preserve the organizational structure than there would have been without this specific, dynamic structure. 
 
When streams change or grow, initially the structure will maintain itself but if the pressure builds up too much, it will 
usually adapt itself. Such an adaptation is preceded by huge preferential fluctuations that often result from recursion 
(self-boosting or cushioning dynamics). Generally speaking, the organization reacts repressively and maintains the old 
order while slowing down, until chaos erupts. Collective coherent behaviour, together with preference fluctuations may 
well be showing themselves here as forerunners of a possible new order. Limiting conditions determine further, if any, 
progress, as regression may occur. If, however, the organization has some redundancy and circumstances are not 
unfavourable, there may be an escape route: a more efficient work method with more synergy. If not, regression will be 
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the result and a “competitor” in the neighbourhood emerges and takes over the streams. The budding new order is still 
vulnerable and deserves to be nurtured. First it must spread itself over the entire organization, stabilize itself and become 
accepted by means of a primary wave, which is often followed by a secondary wave of a number of small efficiency 
improvements. 
 
Marking the boundaries of the organization within its environment is a problem that has not been solved satisfactorily by 
the theory of autopoiesis as yet. It does, however, draw our attention to the nature of the link with the environment as a 
helpful concept that could be part of the interpretations. In conclusion the complex adaptive system (CAS) is described 
as a frame of reference with a network-like structure, in which the dynamics are divided into streams that flow past 
“actors”. It is a frame of reference that incorporates and clarifies all previous theories. The complex adaptive system also 
offers new insights, such as the concept of “slight entanglement” that causes uncertainty about the exact happenings in 
the network. Switches come to mind, that are suddenly shifted without any obvious reason, thus causing discontinuity 
with chaos or self-organization. From the outside this can be noticed as suddenly collapsing or emerging creations and 
emergent behaviour. An important factor here is feedback, which, if negative, controls the process. Positive feedback 
acts as a reward for the “actors” and is a reminder for successful routes of behaviour. Various routes through the network 
are rewarded in various ways. They are all together involved in an evolution in which the best-adapted “actors” and 
routes continue. Others will look for a repeat, will disappear or will continue in a niche. 
 
Most remarkable is the relationship between the “slight entanglement”, the horizon of predictability and the possibility of 
strange attractors, which together form the fractal causality. That is why such a complex system behaves in an almost 
causative manner, but not quite. And it is this that has wrong-footed us for such a long time. As if organizations were 
easily understood and made. 
 
The above theories offer new starting-points, images and concepts to management consultancy that can hardly be 
ignored. Accessibility to them, however, requires the taking of various hurdles, the hardest of which being the acquired 
ability to regard control and direction as a reduction of looking for and finding synergy. The inherent uncertainty of 
fractal causality in anything to do with people and organizations will take some getting used to. It is more often than not 
useless in organizations to look for final explanations of what has happened or to predict far beyond a horizon of 
predictability. 
 
Those who are able to accept this inherent uncertainty unconditionally may be faced with another unpleasant surprise. 
The above views are not merely associative, they require very precise, logical reasoning in a sometimes complicated 
context. Such rational reasoning is hard to grasp for intuitive people, but if all goes well, a concept of self-organisation 
and evolution comes into existence; a concept that offers new and surprising vistas of the dynamics of human beings and 
organizations. After that another hurdle may have to be faced when it is time to dematerialize. After all, human beings 
can be regarded as a complete dynamic system of streams of matter, energy and information. 
 
The second research question is: How can theories of complexity be applied to management consultancy?  Boulding 
(1956) showed that interpreting sciences hang up their notions on some logical reasoning from a representative branch of 
science the same way they hang up their coats on coat hooks. The present investigation did  not look for new coats  but it 
happened to find new coat hooks  more or less by accident ( the theories of complexity), whereas according to many 
(postmodernists), interpreting science is concerned with the coats – if they fit-  more than with coat hooks. That is why it 
has been said that in this investigation much work has been in vain, but….. 
 
The metaphor of coats and coat hooks is used in this context to demonstrate simply that the latter statement is not true. 
This is not about coat hook logic, it is about tacking-thread logic : untack the coat and it falls apart. “Untack”, pull out 
the logic from anything scientific and nonsense is the result. That is why a represented example has to be “untacked” 
first; after that the tacking-threads can be re-used and interwoven into several organizationally relevant case histories. 
This way it could be shown that there is in fact a workable theory of complex dynamics, which can explain the behaviour 
of human beings, organizations and entire societies. 
 
However, the real reason for the amount of work done precedes all this. A workable interpretation of the dynamics of 
self-organization had to be found, which it eventually was when the author read an article about convection in water. 
This was the beginnings of a frame of reference of his own, which he could use to test and enlarge the insight into self-
organization. A spate of new data followed, which could be investigated and possibly incorporated in a reliable way. To 
do so the “extended empirical cycle” was developed and applied. This cycle has seven steps: 
 
1.becoming acquainted with representations and testing them for applicability in one’s field. 
2.interpretation of (physical-chemical) phenomena on the basis of the theory concerned. 
3.description of the isomorphism that must be acceptable, both as a representation and an interpretation. 
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4.looking for examples in human beings, organizations or society as a whole to test the interpretation. 
5.repeated application and development of instruments that have been tested for usability in actual practice. 
6.confrontation with other interpretations to extend the recognisability and applicability. 
7.posing new questions to endlessly repeat the previous steps. 
 
 
Steps one and two will most probably create a frame of reference and a fine feeling for the connections that were found. 
Step 5 prevents a beautifully formulated but unmanageable tangle of notions coming into being, which might survive in 
other branches of science. However, the target group of the present study  - entrepreneurs, managers, Board members, 
their advisers and all who aspire to being one – run the risk of never wanting to use such a theory if there is no user-
experience. Theories in management consultancy are invalid without user-experience, as examples in some of the case 
histories described show. 
 
It will be shown that on the basis of the theories for management consultancy specific instruments can be developed and 
successfully applied. A case in point is the “bottleneck diagnosis”, another is the “breaker-through” who breaks through 
rigidity with the aid of three statements: the first on a potential in the environment and pressure in the organization. The 
second on unacceptable work methods and the third makes suggestions for a new work method. These statements arise 
and are applied in “scrupulous mirroring” and “the provocative three-way discussion”. There are also the “change 
indicator”, the “guideline for a project of change” and the “signpost from searching to creating”. An major discovery was 
that all this should lead to a hoard of discoveries, waiting to be found.  
 
The third research question is: what could be specific observations, considerations and activities of change agents 
when applying insights of the theories of complexity to changes in organizations? 
An organization can no longer be regarded as an artifact, something specifically man-made with a certain structure to 
realize a goal. Such an image is a cumbersome reduction when the future of an organization depends on adapting to 
changing circumstances. 
In fact, an organization is not a “thing”, but it is a specific characteristic of a tangle of assimilation processes. This tangle 
shields itself from its environment and maintains itself in many links with the environment. The links imply vital streams 
of matter, energy and information throughout the organization, which are efficiently dealt with in endlessly repeated 
processes. When links are broken, the tangle will spontaneously search for reparation and find new work methods with 
more synergy. If it fails to do so, partly or completely, the organization will suffer and its self-maintenance is at risk. If 
there are still potentials in the environment generating streams, others will be instantly there to take over. Board 
members, managers, their advisers and anyone aspiring to be one will be on the look-out for possible rigidities in dealing 
with such streams, in order to break through them in their own organizations.   
 
It matters a great deal from what position one observes the organization for the part one plays in its dynamics. (Attempts 
at) major interventions may prove to be utterly useless and a single conversation may have serious consequences un an 
unstable situation. Change consultants must not ignore the curious characteristics of complex dynamics, as they are as 
impossible to ignore as “denial of communication”. Insight creates obligations, so one cannot play the innocent any 
longer. It goes without saying that the change consultant, when feeling unsure of himself, may use the “guideline for a 
project of change”, a summary of which follows here: 
 
Getting involved: change consultancy knows at least one convention that had better be abolished. Behavioural 
therapists, psychologists and psychiatrists but also management consultants often say the client himself will have to 
reveal his problem. Clients should first be prepared to show their willingness to deal with their problems themselves. 
 
 In organizations this is a different matter: rigidity in one person may endanger others’ employment and development. A 
noncommittal attitude here is much less acceptable, but how to “enter” when one is not invited in? That is not the point 
here! This is about a relatively random link that can probably be forged much more easily, in a friendly relationship for 
instance. That way one becomes involved and is able to become even more so by building up trust and “scrupulous 
mirroring”.  It seems out of the question here that, for instance, a project’s client would not want to be personally 
involved in the solving of his problem. The origin of the “hedging-of-bets”, which seems to be a growing problem in the 
culture of organizations, is not difficult to guess at; it seriously hampers any intelligent solution. 
 
Building up of trust: when coming to the rescue, a swimmer is taught first to “incapacitate” the drowning person, 
otherwise they will both drown. In organizations one needs quite a lot of trust before one is allowed to touch anything. 
Especially in times of stress, the situation is often really insecure. Moreover, the change consultant touches on sensitive 
processes within the organization, with people clutching at straws. The change consultant cannot ignore this and he has 
to realize that fear may cause a serious rigidity of its own that probably has to be removed first. The only trust available 
to him is his reputation, his experience and his authority. A great sense of the right kind of humour comes in handy, as 
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well. If there is enough time, the building up of trust may be attempted wherever the opportunity arises, for instance with 
congruent advice. 
 
Employees, as well as entire organizations, do a lot of involuntary but amazingly accurate bookkeeping of available and 
used-up trust, which can be recognized as a function of feedback and the formation of memory within the organization as 
a complex, adaptive system. It is a relief to know that the “trust bookkeeping” is a largely unconscious process that can 
basically be turned around at any time, if the change consultant is still involved in the processes of change. 
 
Pinpointing rigidities: managers always think they are dealing with “makeable” developments, however difficult they 
sometimes may be. The change consultant is hardly ever directly involved in a change, even though he was called in on 
that pretext. The change consultant is usually involved in developments (creative processes) within which changes may 
be necessary. He will have to pinpoint possible rigidities himself, using for instance an analysis of bottlenecks or some 
other diagnostic resource. Such tools, however, do not really penetrate the surface. Hidden rigidities usually come to 
light only with the use of an instrument such as the “change indicator”. By that time, though, one is far gone and 
hopefully an analysis of past crises may offer some comfort.   
 
Legitimizing and determining decision-making: a break-through or an intervention aiming at change is only legitimate 
when a person or an organization would not be able to survive without.  If something appears to have been wrong with 
the legitimacy of the change, employees and change consultants will come to most painful conclusions only after the 
fact. Employees may be seriously damaged (by degradation, nervous breakdown, dismissal) by interventions and even 
more so by deconditioning. It is unacceptable for such a change to be reversed or appear to have been superfluous. There 
can only be legitimacy when both the organization and those involved are better able to uphold themselves after the 
change. Whether that is a reachable target or not will not always be clear, which is why it is advisable to exert extra care 
beforehand. 
 
Break-through tests: intervention is still bothered by a convention that should be abolished. Non-directive methods 
originating in psychiatry have resulted in unnatural modes of conduct in institutionalized care and in organizations. 
Farelly (1973) proved that people had better be completely frank with each other within a relationship. If someone is not 
actually too blunt, the other party will have a change of heart much more quickly. A hard confrontation makes someone 
change his behaviour sooner than a soft approach. “Desperate diseases require desperate measures” is a saying still 
unmentionable in many (bureaucratic) organizations. Soft break-through methods, such as the use of the role of a 
catalyst, can be supplemented with phantasies about the future. This way the seeds of a new order can be recognized as 
well as the preconditions for an exploration of the future situation. More advanced break-through methods, such as 
provocative therapy and the provocative three-way discussion, show to be effective, while at the same time being less 
sharp and hard than the use of a “breaker-through” in “scrupulous mirroring”. 
 
Chaos results from using a “breaker-through”, which is risky but which also results in the possibility of receiving and 
testing all kinds of information useful for the change indicator, as well as for the preconditions of the future situation.  
Before a “breaker-through” can be formulated, the change consultant has to enter into the rigidity at hand. He can then 
formulate various “breaker-through” options, which are first presented to the client and other, indirectly involved, 
people. There is no need for them to take a vote but their reactions can help judge whether the intended shock will be 
felt. Then the most potent option can be applied to the target group itself. The intervention process should be structured 
in such a way that there will be plenty of opportunities for revision – for instance in a series of workshops – in which 
reformulating and repeating the intervention remain an option. This is important because of the risk of failure. 
 
Determining orientation: a process of change cannot be goal-oriented or efficient, as there would be no freedom to look 
for solutions to differences of opinion, to create extensive approval, to share the power and to form coalitions. This does 
not mean that searching for solutions should lead to chaos. Routes through the complex adaptive system are not 
haphazard (chaotic) but slightly entangled. Major restrictions are always the preconditions within which solutions can be 
searched for; some may be broken through, others are immovable. 
 
Implementing the plan of intervention: changes usually occur when developments that were deemed manageable run 
into rigidities. There often are already all sorts of plans; if not, the change consultant will draw one up. Plans of change 
or improvement lure the organization into snares of rigidities and necessary change. The “plan of change”, this 
”guideline for change” and the “signpost from searching to creating” show the way. They are no longer plans in the 
ordinary sense of the word as they contain targets that will probably not reached at all, or not in the way intended. 
 
Solutions to problems can be worked out by consultants if they are treated as suggestions for something new, not as 
targets. The latter require a coalition of those involved and  an adequate basis of wide approval. With the aid of the 
“CPP”, (Check Project Preparation), the conditions of realization can be systematically anticipated and checked.  
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The by-standers are given as much concrete and realistic information as possible about “breakers-through” and change 
indicators. This way they need not be frightened by what they happen to overhear about the process of change. 
 
The change consultant, together with his clients, guards the proper exploration until the organization has regained its 
freedom to choose its own solutions, without the change consultant’s help. 
 
“Radiation” and “unchecked spreading” can only occur in a primary or secondary wave: only after a change, when the 
budding new order can be nurtured. This is understandable as long as the old work method can still be defended in 
various parts of the organization and even more so, when in those parts the change consultant is not allowed in. 
However, there is the other side of the coin, as well. There is a much larger risk of a deeply-rooted old work method 
reappearing in unstable circumstances.  
 
Bringing in “modernizers”: this kind of employee can only be recognized in the chaotic period after an intervention. 
They react positively to the “breaker-through”, but they often only dare speak out when the environment is safe. Initially 
they are very hard to find and there may be as few as five per cent “modernizers” among the employees. They are often 
employed in positions of much contact with the outside world. They are told by customers and suppliers what the 
problems are, while knowing how the organization hides them. They often work on one or two levels below their 
potential because they have never fitted in. They are usually not directed towards their social environment but towards 
abstract rules or technology, because they do not, as a rule, tackle their problems on an emotional level but on a rational 
one. And it is just that that makes them willing to maintain the new, abstract rules that come with a new “attractor’s” 
basin. “Modernizers” want a new, better work method and are prepared to take risks to achieve it. They can be the 
driving force in processes of change and improvement. The change consultant should try to enlarge their number by 
winning over as many doubters as possible with the help of the change indicator. 
 
The change consultant himself needs “modernizers”, as well. Both case histories show that training change consultants is 
no easy task; understanding and recognizing complex dynamics is not enough: consequences must also be accepted and 
adequately dealt with and consultants have to be willing to learn how to intervene. Insight into complex dynamics does 
not come without obligations: one is part of them oneself. Feeling in control of a situation (even if that is untrue) is 
probably easier than having to look for synergy. 
 
Embedding break-throughs:  a project of change can start with only five per cent “modernizers”. A rule of thumb is 
that a change can no longer be resisted when twenty-five per cent of the employees accept a different work method. In 
the meantime, and for a long time afterwards, the new work method is in the hands of a small minority. However, 
management should realize that such a minority is the loser in any democratically held meeting. Every possible means 
should be employed to maintain and enforce their position. Apart from the change indicator, a list of effectuated break-
throughs may help to consolidate progress Such a list may help “modernizers” to point out repeatedly the actual results 
and to prove that there is indeed progress.  
 
Letting go of the project of change:  it stands to reason that an organization’s recovery of the power of self-
organization causes its management to end the external change consultant’s help sooner than the consultant himself 
would consider desirable. If both parties are aware of this and the relationship is ended with some care, it can be 
salvaged. On the other hand, those involved may tend to want to continue communications with the change consultant. 
Such dependency is unhealthy for their organization’s power of self-organization.  When this is the case, the change 
consultant must put a stop to it himself. It seems only right that a change consultant should make himself redundant even 
sooner than any other consultant. 
 
The insight into complex dynamics, or rather into evolution dynamics, is much more widely applicable than in change 
consultancy only. Its limits are unclear, as yet, but a tentative attempt at stock-taking seems to show possibilities in 
educational processes, innovation processes, setting up organizations, project management, sales and advisory processes. 
Obviously, there is a world of possibilities both on an individual and a social level, wherever the search for synergy 
matters. 
 
This also means that a great many people may learn a great deal from and about complex dynamics. The first step is to 
learn to recognize and to understand complex dynamics, followed by learning to share power, learning to look for 
agreement, learning to go from searching to making. Managers should also learn to order employees not only to make 
things but to search, as well. They should learn not to provide solutions themselves but to maintain a healthy tension 
within the organization and have it exploited by the employees. They should learn to facilitate search processes, etc. 
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Something to be taken in hand straightaway is the confrontation of the current psychosocial sciences with the above 
insights into complex dynamics. It is to be expected such a confrontation will result fairly easily in a great number of 
new insights. 
 
Some examples of new instruments serve to illustrate the possibility of introducing something entirely novel into an 
organization. Instead of facilitating new checks of processes, such instruments help stimulate self-organization and 
exploit tensions. It is also easy to imagine the creation of platforms within organizations on which coalitions could be 
formed, followed by competitions and selection of various work methods. All this may indicate that there is a foundation 
for renewed management consultancy, which will have to be investigated more fully and greatly extended. 
 
The fourth research question is: what theoretical and methodological depths of understanding will lead to new 
forms of organization in the light of the theories of complexity and what new forms of organization may we expect 
to see?  
Thom’s theory of catastrophe shows that not just one, but seven different processes of creation can be distinguished 
(morphogenesis). Prigogine’s theory of self-organization can also be applied to many more phenomena than convection 
in water or a spinning catastrophe machine. Kaufmann leaves worlds of adaptation unexplored.  
 
We do not yet know how much possible differentiation and how many varieties may be distinguished in forms of 
complex dynamics. For this reason alone it should be possible to derive a more differentiated theory, as well as a larger 
set of tools from the representing branch of science. Furthermore, it should be possible to fit in the dynamics of 
autopoiesis in a better way into the logic of the complex adaptive system. There is much to be discovered, so when 
scientists, entrepreneurs and managers become aware of the fact that looking for synergy in organizations by means of 
expanding its problem- solving capacity is to be preferred over the exploitation of efficiency, developments may be rapid 
indeed. 
 
The organization’s problem-solving capacity will probably descend from the top down to the shop floor where it 
belongs, changing the authoritarian hierarchy into a sympathetic one. Its management will take up a much more 
facilitating position than they do now. They will only have to facilitate problem-solving and they should be prevented 
from “doing the difficult parts themselves”. It follows that employees will make entirely different efforts, as well; they 
will not just do what they were hired to do, but they will make every possible effort to solve a problem. Many a manager 
will be pleasantly surprised to see how much more his employees will achieve than they do now. 
 
In order not to lose sight of the importance of revision and efficiency, there will be platforms on which employees can 
form coalitions, based on certain work methods they particularly like. There will have to be competition and selection 
among the various coalitions in order to reward the most effective and efficient work methods, and make the less 
appreciated ones disappear automatically. 
 
Self-organization can hardly be considered undemocratic, although the law of the jungle lies in wait. It should be 
possible to replace current decision-making in organizations aiming at “creating” with another mechanism that does 
more justice to “searching”. It is high time the concept of a “makeable society” is replaced by the novel concept of a self-
organized society. It will probably first have to be discovered  and made manifest within smaller social structures in 
many different places at the same time. After that authorities will have to follow suit.  
 
However, this revolution will be less shocking than described here. In order to achieve a clear focus on the novel vision, 
everything predictable has been ignored, which means that our current management handbooks and habits do not have to 
be discarded straightaway, let alone be burned. As soon as conditions of predictability are discovered somewhere and 
things are created in a responsible manner, the up-till-now accepted theory is valid once more. A combination of the 
current and the novel theory could lead to two new concepts: the concept of the “adaptive organization” and that of the 
“makeable authority”. 
 
The adaptive organization: every life form has an adaptive organization. It has been proved that the complex adaptive 
system can be modeled on this. Virtually all somewhat developed life forms have a similar schematic structure: a soft 
central part through which the streams of matter, energy and information flow and a hard shell to enable them to assert 
themselves in their environment. This is exactly what the organization of the future will look like: the “hard” shell on the 
outside of the creating processes are the shops and companies, grouped around the “soft” internal market area where the 
search processes are conducted, connected with the environment by means of the streams.  The creation processes and 
the processing in the hard shell proceed predictably as far as their horizon of prediction. They lend structure and identity 
to the whole. The search processes in the soft centre lead to new coalitions of those who dare take risks. They are also 
willing to share the power over their input into novel, intelligent solutions. They form the seeds of the new order within 
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the creating processes. This central part is where the competitions and selections take place. The atmosphere is exciting 
and provoking. This is a place from where entrepreneurship is spread throughout the organization.  
 
The employees and operational management who undertake authoritatively led and efficiently constructed assignments 
will have to accustom themselves to the tension and uncertainty of the central part. It is there they will have to hold 
themselves accountable, not regarding norms but regarding the achievements of the creative internal as well as external 
competitors. It is here they will have to become used to looking for new coalitions, if they are not rewarded. At the same 
time they will have to be willing to share the power over their own input with others in order to be able to accept and 
realize new creating orders. This way managers themselves do not search for solutions to problems the organization is 
confronted with. They are focused more on maintaining the right kind of tension between still unused sources and 
available capacity. And for them as well there are unfulfilled challenges, besides the break-through and clearing-up of 
old conventions and other rigidities. It goes without saying that everyone tries to maintain or improve his or her own 
position. This is what happens in the central part with an ever-changing hierarchy in which everyone is fully committed 
to obtaining the most interesting job, the highest reward, the fastest career or whatever else may motivate them. 
 
The makeable authority:  the second concept of the “makeable authority” is based on the same ideas turned inside-out. 
The purpose of any government is hardly  the preservation of their State in its environment anymore. Governments are 
mainly concerned with the well-being of their own society, which harbours the “hard shell” that is solely occupied with 
“creating”. The “soft centre” is the environment, the almost boundless “global village”. Traditional boundaries and 
borders still have to be patrolled and guarded but such typically “makeable” processes are predictably dealt with by 
armies and police forces. The central thought here is that the machinery of government restricts itself exclusively to all 
and any social processes they can predict and control. In all probability this implies keeping possible choices down to a 
minimum and making a distinction between national and local levels of activity in a hierarchy that may well be called 
authoritarian. Such a society is quite capable of making its own, vital choices. This kind of “makeable” government is a 
reduction of society, which, all the same, will have to render itself accountable on an international platform, not so much 
to be judged, as to show its citizens they may have chosen a “foolish” solution. On such an international platform various 
forms of government co-exist as competitors to decide what is feasible and what is desirable. Thanks to the fact that 
there is no power of the one over the other, the differences will be clearly visible. Of course these are mere fabrications, 
not more than suggestions for a new order. Reality will not be anything like this. 
 
There is, however, a clear perspective of a new order in which organizations and  society may develop differently and 
better than they have done so far, treading the well-trodden paths of checking, controlling and guiding. One day 
authorities, managers and their advisors will have the surprise of their lives. They will discover that for all that they now 
are convinced is bound to go wrong with their employees, their organization or their society there are -  literally and 
figuratively speaking -  “unprecedented options”, exactly there, where things are out of control. It is where chaos 
increases that new options come into being. One day they will want to learn not to take immediate action or panic in 
some way or throw in the towel. That is when they should be alert, when noticing and correctly interpreting the actual 
dynamics. The timing and the nature of their actions (interventions) that are repressive today, will at first seem to be 
contra-intuitive. Experience will teach them the importance of well-placed interventions.  
 
Self-organization demands timely self-activation; do not act too late, as uncontrollable events will take you by surprise, 
which is undesirable and unnecessary. It is much better to look for synergy together when circumstances seem uncertain. 
For the many to whom this entire research as yet seems to be a collection of many obscure phrases about even more 
obscure processes, it may have shed some light in the darkness.  The research is by no means completed, there is an open 
end. It has only slightly raised the veil covering the search for synergy.         
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Bijlage A: 
 

SYSTEEMBENADERING 
 
A.1 HISTORIE: 
 
In 1978-79 presenteerde Prof. Pierre Malotaux tijdens de opleiding organisatiekunde SIOO 33 een methode voor 
beeldvorming. Bij het uitoefenen van de organisatiekunde en bij het zoeken naar essenties in de dynamiek van het 
ontstaan en veranderen van organisaties komt deze goed van pas.  
De systeembenadering zoals hij het noemde, is geen systeemtheorie, systeemleer of systeemdenken maar een uit de 
General System Theory afgeleid onderzoeksprotocol. Het is een methode om elk willekeurig probleem systematisch te 
onderzoeken door het af te beelden. Het woord “systeem” kan echter verwarring wekken. Het wordt zowel gebruikt voor 
de constructen die door mensen worden gemaakt, zoals computersystemen en beloningsystemen, als voor logische 
afbeeldingen of voor logische reducties. Een systeem zoals hier bedoeld, is een dergelijke reductie, een afbeelding die 
een logische samenhang toont in een bepaald deel van de werkelijkheid.  
 
De General System Theory ontstond in de jaren vijftig, toen verschillende wetenschappers waaronder Kuhn (1947) en 
Bertalanffy (1951) constateerden dat aan het front van diverse wetenschappen in dezelfde periode dezelfde theoretische 
grondslagen worden gebruikt. Kuhn noemde het paradigmata en Bertalanffy en Boulding hadden het over isomorfismen. 
Van deze meta-theorie ging de suggestie uit, dat er dwars door verschillende disciplines heen één wetenschappelijke taal 
zou worden gesproken. Die was dan gebaseerd op die isomorfie, net zoals de logische structuur van 2x2 = 4 in alle 
wetenschapsdomeinen dezelfde is. Bij de toepassing zou vervolgens veel toepassingservaring als het ware aan die 
kapstok kunnen worden opgehangen. Zo worden wijd verbreide toepassingen gemakkelijk vergelijkbaar en gemakkelijk 
toegankelijk voor leerprocessen, dacht men toen. 
 
De eerste systeemtheoretici waren meest multidisciplinair werkende biologen. Juist zij beklaagden zich over de kloven in 
de traditionele wetenschap, waarin elke discipline haar eigen taalgebruik ontwikkelt, waardoor verschillende disciplines 
haast niet met elkaar kunnen communiceren. Het leidt er toe, dat sommige wetenschappers bruggen proberen te slaan via 
pseudowetenschap, door zich te bedienen van analogieën en metaforen. De systeemtheoretici waarschuwen juist voor de 
metaforen die vaak gebruikt worden als symbool in de communicatie over psychosociale problemen. Een formele 
correspondentie van enkele elementen met de werkelijkheid wordt bij een metafoor wel verondersteld, maar kan niet 
nader worden onderzocht. Gebruik van een metafoor dient de communicatie, maar leidt niet tot verdieping van inzicht en 
misleiding ligt dan ook voor de hand. Het idee achter de systeemtheorie bleek overigens ook geen oplossing, want 
daarmee kwamen er nog geen nieuwe isomorfismen. De kloven bleven bestaan. Nu pas kunnen er met de synergetica 
wellicht een groot aantal kloven worden gedicht. 
 
Wat er van dat ideaal tot het verbinden van wetenschappelijke domeinen overbleef is wel een krachtige methode. 
Daarmee kan elk beschikbaar wetenschappelijk inzicht als afbeeldinghulpmiddel worden ingezet in geheel andere 
domeinen van wetenschap om ook daar hetzelfde soort inzicht te krijgen. De methode gaat uit van een 
probleemformulering die niet eens direct de juiste hoeft te zijn. Gaande de systeembenadering wordt de 
probleemdefinitie zo nodig bijgesteld. Bij deze methode wordt verondersteld, dat door zorgvuldig redeneren en 
toepassen van bestaand wetenschappelijk inzicht, eventueel uit een ander wetenschappelijk domein, inzicht in een te 
onderzoeken probleem zal worden verkregen. De methode sluit een niet – doelgericht onderzoek, dat tot een “l’art pour 
l’art” benadering zou leiden, niet uit. De methode vereist dan wel om eerst een vertrekpunt te “problematiseren;” immers 
“waarom zou men dat onderzoek doen?” Een dergelijk vertrekpunt gaat ter toetsing aan het onderzoek vooraf om na te 
kunnen gaan of de bedoeling met het onderzoek ook zal worden gerealiseerd.  
 
A.2 HET PROTOCOL 
 
De systeembenadering maakt gebruik van afbeeldingen. Het groeiende inzicht in een probleem wordt tijdens de 
benadering letterlijk op een bord of een flip-over afgebeeld door het te tekenen. Er worden symbolen of woorden door 
pijlen of omcirkeling op bepaalde aspecten met elkaar in verband gebracht. (figuren A, 1,2 en 3) De systeembenadering 
maakt gebruik van een eigen begrippenkader. (figuur A1.)  
1. Het probleem wordt eerst benoemd. 2. Dan wordt het afgegrensd, zodat binnen die grens het systeem kan worden 
verondersteld waar men inzicht in wil verkrijgen. 3. Het systeem wordt herkenbaar door het een naam te geven. 4. Het 
wordt toetsbaar aan de functie die het in zijn omgeving vervult. 5. Eén en ander wordt verduidelijkt door daarbij binnen 
het systeem elementen te onderscheiden. 6. De systeemgrens wordt gepreciseerd door ook daarbuiten elementen te 
benoemen. 7. Met bepaalde aspecten worden eventuele samenhangen aangetoond. Door deze zeven onderdelen van het 
protocol te volgen, kunnen essenties van een studie worden vastgelegd die later als illustraties kunnen dienen, zoals de 
figuren in bijgaande studie.  
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A.3 DE BENADERING 
 
De inhoud van een systeem wordt (voor zover bekend) afgebeeld als een verzameling specifieke elementen mèt de 
aspecten die hun onderlinge samenhang tonen. Dat afbeelden is feitelijk een reductie in de vorm van bijvoorbeeld een 
tabel, een proces-flow-analyse, een mindmap of een andere afbeeldingsvorm. Alle informatie, die over de werkelijkheid 
van het probleem beschikbaar komt, wordt gefilterd. Zij wordt óf verworpen als niet relevant voor het te zoeken inzicht, 
óf zij moet ergens met een woord of symbool in de afbeelding een plaats krijgen. Zo ontstaat een afbeelding van het 
probleem. Kern van de benadering is, dat bij het maken van de afbeelding een of ander wetenschappelijk model (het 
systeem) als afbeeldingshulpmiddel kan dienen. Daarbij wordt dan gelijkvormigheid (isomorfie) verondersteld tussen dat 
modelsysteem en één of meer aspecten van de daarmee afgebeelde werkelijkheid. Het modelsysteem dat isomorfie kan 
aantonen is bijvoorbeeld een statische verzameling of een dynamische procesflow of een cybernetisch besturingsconcept 
of een voorbeeld van complexe dynamiek. Het afbeelden van gegevens uit de werkelijkheid op het systeem(model) biedt 
onderzoekers grote steun. Met een dergelijk model kunnen snel de essentie en de compleetheid van het inzicht in het 
probleem worden getoetst. Het gaat er in principe om vast te stellen waar en waarom de werkelijkheid overeen komt of 
afwijkt van het systeem(model). Daarop kunnen vervolgens de juiste vragen worden gesteld om verder door te dringen in 
het probleem en het inzicht te verdiepen.  

 
Hiaten in het beeld, die niet direct essentieel lijken, worden met vraagtekens expliciet gemaakt. De vraagtekens in de 
afbeelding herinneren er aan dat er deelproblemen zijn die men later eventueel nader wil onderzoeken. De vraagtekens 
bieden echter de mogelijkheid om er aanvankelijk aan voorbij te gaan, zodat het onderzoek niet stagneert. Juist de 
vraagtekentechniek maakt snelle voortgang mogelijk, maar dwingt om later nieuwe iteraties in het onderzoek uit te 
voeren waarbij het beeld totaal kan veranderen.  
 
A.4 ONDERZOEKSMETHODEN 
 
Blijken er hiaten in het beeld te komen die wèl essentieel zijn, dan kunnen die met de vraagtekentechniek wel even 
worden geparkeerd. Feitelijk stagneert de benadering dan en dienen er eerst nadere gegevens te worden verzameld. Dat 
zoeken naar nieuwe gegevens en nieuwe inzichten kan een enorme heroriëntatie in een specifieke benadering betekenen. 
Men tracht aanvankelijk ,bijvoorbeeld, inzicht te krijgen in een arbeidsconflict en opeens blijkt men eerst te moeten 
graven in de psyche van een van de partijen. Dat ophalen van nieuwe inzichten en gegevens is een specifiek onderdeel 
van te gebruiken wetenschap. Er zijn vele, op specifieke situaties toegespitste, methoden van onderzoek. Hieronder 
volgen slechts enkele suggesties.  
 
Literatuur- en archiefstudie naar bijvoorbeeld bronmateriaal en andere al bestaande inzichten 
Diagnostisch onderzoek naar problemen, algemene doorlichtingen of gericht knelpuntonderzoek 
Objectiverend onderzoek naar feiten en gegevens over situaties en gebeurtenissen, bijvoorbeeld numeriek of statistisch 
onderzoek 
Intersubjectiverend onderzoek naar opvattingen en meningen van mensen, zoals enquêtes en interviews 
Strategisch en verkennend onderzoek naar bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden voor zelfhandhaving 
Operationeel onderzoek gericht op het oplossen van actuele en praktische problemen, zoals lage efficiency 
Evaluatief onderzoek naar de resultaten van gerealiseerde plannen tot vernieuwing of verbetering 
 
Er zijn nog meer wetenschappelijk en filosofisch gemotiveerde (kentheoretische) onderzoeksmethoden, die zich als 
voorlopers of alternatieven voor de systeembenadering laten beschouwen, zoals: 
 
De Delphimethode, oorspronkelijk van Locke, waarin kenmerken van een probleem worden waargenomen en 
geanalyseerd. Het beeld dat dan ontstaat, leidt tot een actie. Daarna wordt deze cyclus herhaald om te zien of het 
probleem afneemt ten gevolge van de genomen actie, of dat de actie moet worden herhaald en bijgesteld. 
 
De methode van Leibnitz, die, voordat tot actie wordt overgegaan, de waarnemingen eerst relateert aan bestaande ideeën 
en theorieën.  
 
De methode van Kant die geschikt is voor ingewikkelder problemen. De waarnemingen zijn enerzijds gericht op het 
ontdekken wat er gebeurt of zal gebeuren op grond van bepaalde acties. Anderzijds zijn zij gericht op het vormen van 
theorieën over wat er aan de hand is. Beide sporen worden tot een synthese gebracht, waarop handelen op basis van 
inzicht kan volgen. 
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De methode van Hegel, die geschikt is voor weinig gestructureerde problemen waarover vele en grote verschillen in 
opvattingen bestaan. Hiertoe wordt de methode van Kant uitgebreid door empirie en theorie te verzamelen in thesen, 
maar ook wellicht door andere onderzoekers in antithesen. Vervolgens vindt er een dialectisch debat plaats, waaruit een 
synthese wordt gevormd die tot meer inzicht en een genuanceerd handelen leidt. 
 
De methode van Singer maakt gebruik van voortschrijdend inzicht door in een probleemsituatie een bepaald doel te 
stellen. Op grond daarvan wordt alle beschikbare wetenschap gebruikt om modellen te ontwerpen en experimenten uit te 
voeren, die leiden tot voorspellingen en toenemend inzicht. De resultaten van gericht handelen worden daarop getoetst en 
de cyclus kan zich herhalen.  
 
Na inschatting van de situatie en de mogelijkheden van de onderzoeker(s) kan besloten worden de systeembenadering 
tijdelijk te staken. Dat maakt het mogelijk om eerst een degelijk onderzoek of leerproces op gang te brengen. Zodra dat 
besluit echter is gevallen, kan de aanpak van dit vervolg weer met een nu totaal anders geproblematiseerde 
systeembenadering worden voortgezet en vormgegeven. 
 
A.5 DE BENADERING MET EEN TEAM 
 
Ongetwijfeld kan een individuele onderzoeker deze methode volgen, maar ze is ook zeer geschikt voor een 
onderzoeksteam. Een team beschikt niet alleen over meer kennis en ervaring. In onderlinge discussie kan men vaak 
sneller tot een oordeel en tot creatieve prestaties komen, mits enkele regels in acht worden genomen. 
De omvang van het team is bij voorkeur 2 tot 5 leden, in grotere teams is het lastig om voldoende zorgvuldig met elkaar 
te communiceren zonder een specifieke taakverdeling. Bij voorkeur is er evenwicht in de samenstelling en geen 
overwicht van een of andere discipline. Het team begint met het aanstellen van een gespreksleider. Het mag niet de 
probleemhouder zijn, die mag alleen als informant en toetser deelnemen. Als de probleemhouder wel de leiding neemt 
(waar hij of zij vaak toe geneigd is) of als meerdere teamleden nauw bij de te onderzoeken problematiek betrokken zijn, 
krijgt de systeembenadering al gauw “autotherapeutische” trekjes. De probleemhouder en het hele team zoeken dan eerst 
naar bevestiging en erkenning van emotionele aspecten aan de problematiek. Dat zoeken naar “gerechtigheid” kan het 
komen tot een nieuw inzicht, en mogelijke oplossingen, danig in de weg zitten. 
Elke deelnemer draagt zelf zorg voor de behandeling van zijn of haar eigen inbreng. Hij of zij moet zelf zorgen voor 
opname van opmerkingen in de gemeenschappelijke afbeelding van het probleem. Er dient enige bereidheid te zijn om af 
te wachten of soms hardnekkig vol te houden als de gelegenheid om een wezenlijke bijdrage te leveren zich voordoet. Er 
moet voor gewaakt worden, dat die bijdrage wel gehandhaafd blijft ook nog nadat deze is geaccepteerd, want onderzoek 
verloopt vaak chaotisch. De gespreksleider levert zelf ook bijdragen aan het inzicht, maar heeft daarnaast een paar 
specifieke taken:  
 
• De gespreksleider staat bij een bord of flip-over, leidt en bewaakt de kwaliteit van de discussie en beoordeelt elke 

gemaakte opmerking. Hij verwerpt die na overleg of vertaalt die in een enkel woord of symbool en geeft die een 
plaats in de afbeelding. Daarbij worden de logica en consistentie van de afbeelding nauwgezet in de gaten gehouden. 

• De gespreksleider beoordeelt de productiviteit van de discussie aan de snelheid waarmee bijdragen worden 
vastgelegd. De zorgvuldigheid en consistentie worden bewaakt door geduldig en kritisch door te vragen op 
onopgehelderde punten. Gelet wordt ook op onzorgvuldig taalgebruik van teamleden. Dat kan op weerstand duiden, 
en op een probleemhouder die zich begint te verdedigen. Daarbij is vaak enige volharding noodzakelijk om die 
weerstand te doorbreken en om alsnog dieper inzicht te bereiken. 

• Soms wordt gebruik gemaakt van de vraagtekentechniek of van een wetenschappelijke conclusie van een ander 
onderzoek. Dat vereist enig vertrouwen van het team, maar bevordert wel de voortgang. 

• De gespreksleider maakt af en toe, zodra er te veel verwarrende en onlogische informatie in de afbeelding komt, een 
ordeningsslag. Dat wil zeggen; de afbeelding wordt opnieuw gemaakt en beeldt dan alleen de essentie af met 
weglating van al het overbodige. Aan de hand van deze nieuwe ordening kan eerst een korte presentatie worden 
gehouden, zowel binnen het team als eventueel daarbuiten, ter toetsing van de status van het inzicht.  

 
Deze gespreksleider lijkt een schaap met 5 poten, maar toch heeft het de voorkeur om al die taken in één hand te houden. 
Als de gespreksleider vermoeid raakt en er wordt geen voortgang meer gemaakt, of er ontstaat teveel verdeeldheid in het 
team, dan is er een simpele oplossing: een ander lid van het team neemt dan de rol van de gespreksleider over. Die begint 
dan met een nieuwe ordeningsslag. Lukt ook dat niet, dan is het tijd voor enkele uren of dagen bezinning of een welkome 
afwisseling: het “uit de systeembenadering stappen”. Het verdient overigens aanbeveling om in grote teams een ervaren 
teamlid met kwaliteitsbewaking te belasten. Deze kwaliteitsbewaker houdt in de gaten of de regels voldoende worden 
nageleefd. De kwaliteitsbewaker adviseert in geval van problemen om een slag naar een metaniveau te maken. Dat kan 
bijvoorbeeld zijn de wisseling van gespreksleider, het nemen van een pauze of het inbrengen van nieuwe gegevens of 
deelnemers in het team. 
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Doorgaans verloopt een benadering niet zo eenvoudig als hier geschetst. Het is een zoekproces waarin soms nieuwe 
wegen moeten worden ingeslagen. Reeds geaccepteerde stukken worden dan weer verworpen. Soms moet de hele 
context opnieuw in discussie komen of komen er verborgen agenda’s aan het licht. De kunst is om dergelijke 
verstoringen van elkaar te accepteren, maar er wel steeds adequate conclusies uit te trekken, die het inzicht verbreden of 
verdiepen. 
Soms zal een teamlid een betoog voeren vanuit een formeel wetenschappelijk standpunt, terwijl een ander juist 
gevoelsmatig te werk gaat vanuit intuïtie. Weer een ander begint al oplossingen voor te stellen voordat een ander goed en 
wel de probleemstelling heeft doorzien. Dat alles mag, ja, moet zelfs, om snel tot resultaat te komen.  
Er wordt voortdurend als het ware heen en weer gependeld tussen: 
 
• Genereren, doordraven en ordeningsslagen maken 
• Abstract en concreet 
• Lagere en hogere systeemniveaus 
• Inhoud en context 
• Subjectiveren en objectiveren 
• Probleemgericht en oplossingsgericht 
• Systeem, probleem en omgeving 
• In en uit de systeembenadering stappen 
 
Net zo lang tot het gewenste inzicht zich in één van de voortdurend aangepaste en vernieuwende afbeeldingen begint te 
vertonen. Dat stadium wordt bereikt als de onderzoeker zelf in de afbeelding opduikt met de bedoeling van zijn 
onderzoek. Dat is het moment om te stoppen, en een teken dat naar het vinden van een aanpak van het probleem kan 
worden over gegaan. 
 
A.6 DE AFBEELDINGSTHEORIE 
 
Dat er bij de systeembenadering afbeeldingen worden gemaakt met lijnen, cirkels en symbolen en zo min mogelijk wordt 
geschreven met woorden, heeft verschillende redenen. Op de eerste plaats gaat tekenen veel sneller en het resultaat is 
soepeler te interpreteren. Het dwingt om de linker èn rechter hersenhelft te gebruiken, waardoor doorbraken en creaties 
sneller verlopen! De afbeelding vormt bovendien een gemakkelijk toegankelijk extern geheugen waarin elk teamlid 
direct elke geaccepteerde uitspraak en daarmee de essentie van het inzicht kan terugvinden. De mate van zorgvuldigheid 
kan door iedereen direct worden beoordeeld en via ordeningsslagen worden verbeterd. Zodra enige vordering is gemaakt 
met het onderzoek zijn deze afbeeldingen ideaal als communicatiehulpmiddel naar derden. Als zij de benadering niet zelf 
hebben gevolgd, kunnen zij met enige toelichting op de afbeelding toch snel op de hoogte worden gebracht. Ook zij 
zullen bij een presentatie hun rechter en linker hersenhelft activeren. De systeembenadering vereist dus enige 
afbeeldingsvaardigheid en presentatievaardigheid.  
 
Er is sprake van een meer fundamentele achtergrond. Ludwig von Wittgenstein schreef: “De wereld is alles wat het geval 
is.” “De wereld is de totaliteit van de feiten, niet van de dingen.” “Wat het geval is, het feit is het bestaan van connecties 
in onze wereld.” Wij maken (bij het denken en praten) afbeeldingen van connecties en feiten, dat zijn modellen van de 
werkelijkheid.” Kant zei iets dergelijks: “Das Ding an sich” kunnen we niet kennen. 
Elke uitspraak is zo beschouwd een afbeelding. We maken en gebruiken afbeeldingen haast onbewust. Dat gebeurt bij 
alles wat wij zelf denken en waarover wij met anderen communiceren in spraak en geschrift, maar ook in gebaar en 
gedrag. 
 
Wittgenstein gaat verder met: “De elementen in de afbeelding stemmen overeen met dingen in de werkelijkheid. De 
connecties waarin ze met elkaar samenhangen, vormen de structuur van het beeld. Er is een correlatie van 
beeldelementen met dingen in de werkelijkheid. Het is de mogelijkheid van de structuur die de afbeelding met de 
werkelijkheid gemeen heeft. Het zijn niet de beeldelementen of de concrete woorden die de afbeelding vormen, maar er 
is een logische structuur in de afbeelding (het systeem) die met de werkelijkheid correspondeert en de afspiegeling ervan 
is. De afbeelding kan meer mogelijkheden qua vorm en inhoud aanduiden dan in de werkelijkheid het geval kan zijn. De 
afbeelding bestaat onafhankelijk van wat in de werkelijkheid het geval is.” 
 
Niet alles wat in afbeeldingen logisch is, is dus waar. Als we een uitspraak of afbeelding op waarheid willen 
onderzoeken, dienen we niet alleen vast te stellen of zij de essentie wel weergeeft, maar ook of zij logisch geformuleerd 
is. Bovendien moeten we vaststellen of de uitspraak of afbeelding overeenstemt met de feiten over de dingen. Dat wil 
zeggen, dat steeds opnieuw de overeenstemming moet (kunnen) worden vastgesteld tussen enerzijds elementen en 
aspecten in de afbeelding, en anderzijds de feiten over de dingen in de werkelijkheid. 
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Wittgenstein zei het nog sterker: “De betekenis van een uitspraak hangt af van de wijze van verificatie!” Een objectieve 
werkelijkheid kunnen wij ons niet voorstellen. We moeten voortdurend blijven toetsen door op basis van onze 
denkbeelden te handelen en waar te nemen wat daarvan terechtkomt. Daarop kunnen we onze denkbeelden weer 
verwerpen of verbeteren om zo ons inzicht in de werkelijkheid te verdiepen. Hij zegt dus dat wij denken en 
communiceren met afbeeldingen van de werkelijkheid. Die afbeeldingen zijn altijd reducties van dat, waar ze betrekking 
op hebben. Er wordt altijd zeer veel weggelaten. We moeten dus een bepaalde discipline bij het denken en 
communiceren in acht nemen. Niet alleen om onze bedoelingen in de gaten te houden, maar ook om vast te stellen of het 
wel waar is wat we denken of beweren. 
Aanvankelijk meende Wittgenstein te kunnen volstaan met drie soorten uitspraken en twee soorten spelregels om uit te 
maken of afbeeldingen waar of onwaar zijn. Hij maakte onderscheid tussen: 
• Zinvolle uitspraken, waarop de spelregels om te zien of ze respectievelijk logisch en verifieerbaar zijn, met succes 

kunnen worden toegepast. 
• Zinledige uitspraken of lege modellen, zoals de General System Theory, de wiskunde en de logica. Deze worden 

gebruikt bij het tot stand komen en toetsen van de zinvolle uitspraken. Tot deze categorie rekent hij ook de na 
verificatie onwaar gebleken uitspraken (bijvoorbeeld de uitspraak: “het regent” op het moment van een strakke 
blauwe hemel.) 

• Onzinnige uitspraken, uitspraken die zich niet lenen voor verificatie, bijvoorbeeld omdat zij van ethische, religieuze 
of wijsgerige aard zijn; daarover zegt hij, dat men er maar beter over kan zwijgen. 

Later ontdekte Wittgenstein echter, dat de verificatie gebeurt met een taalspel waarin we niet elk detail steeds opnieuw 
kunnen verifiëren. De taal berust op conventies die in de loop van de tijd kunnen veranderen, die bijvoorbeeld cultureel 
bepaald zijn. Een bepaalde omstandigheid of context is bepalend voor de juiste betekenis van een bepaalde uitdrukking. 
Daardoor wordt een derde set spelregels noodzakelijk die ervoor zorgt, dat degenen die met elkaar communiceren het 
eerst eens zijn over de context. Eerder kunnen zij geen gezamenlijke waarnemingen of uitspraken doen. Met deze 
uitbreiding kunnen ook “onzinnige uitspraken” binnen een zekere context op hun waarheidsgehalte worden onderzocht. 
 
Bij de systeembenadering wordt de context vooraf bepaald met het aangeven van een probleemstelling, die impliciet de 
bedoeling van het onderzoek aangeeft. Alle betrokken onderzoekers moeten deze min of meer accepteren. Vervolgens 
richt de benadering zich vooral op de empirisch verifieerbare wereld. Dat neemt niet weg dat onderzoekers attent moeten 
blijven op niet-verifieerbare uitspraken die plotseling aan de orde kunnen komen. Die vergen een andere behandeling. 
Als er uitspraken komen als: “Deze oplossing vind ik niet mooi”, of “Zo kunnen we niet verder, dit wordt onethisch”, of  
“Je dwingt mij iets te geloven waar ik geen behoefte aan heb”, dan moeten onderzoekers eerst vaststellen welk taalspel 
hier wordt gespeeld. Eerst dient dan te worden vastgesteld binnen welke context ze bereid en in staat zijn om verder te 
gaan. Deze notie heeft bij sommigen het misverstand gewekt dat iedereen er zijn eigen (on)logica op na zou mogen 
houden. Dat is uiteraard niet bedoeld. Die opvatting is zelfs funest voor verdere communicatie. Het gaat er om, een voor 
allen acceptabele context te definiëren of sommige onderzoekers, die bezwaren houden, niet langer mee te laten doen. 
 
A.7 AFBEELDINGSTECHNIEKEN:  
 
Er zijn vele afbeeldingstechnieken. Snelle en directe communicatie is tijdens de systeembenadering van belang. Er is 
sprake van een zoekproces met veel herhaling. Het team moet bereid zijn om de vastgelegde inzichten steeds weer te 
verwerpen en te vervangen door een meer zinvolle afbeelding, zodra dat mogelijk is. Een mooie tekening of een lang 
verhaal werkt dan blokkerend, alleen al omdat men de maker niet wil kwetsen. “Papier is geduldig” leerde een oude 
collega ons, als hij een prent verscheurde en vroeg om opnieuw te beginnen. Een aantal bij de systeembenadering 
veelgebruikte afbeeldingstechnieken zijn bijvoorbeeld: Venn-diagrammen  

Mind-maps (volgens de methode van Tony Buzan) 
Relatienetwerken 
Netwerk – en strokenplanning schema’s 
Stroom en processchema’s 
Matrixen 
Organisatieschema’s  

 
Sommige van deze technieken werken ordenend. Anderen zijn vooral emergent, ze roepen nieuwe informatie op, 
bijvoorbeeld de mindmap en de matrix, die als het ware om invulling van alle hokken vragen. Weer anderen zijn 
geschikt om ingewikkelde samenhangen in beeld te brengen, zoals de systeemdynamica met pijlen, en plussen en minnen 
in een relatienetwerk. 
 
A.8 ISOMORFIE 
 
Een modelsysteem waarmee isomorfie wordt aangetoond is oorspronkelijk volgens de General System Theory een 
formeel concept. Vier voorbeelden werden oorspronkelijk genoemd, het waren: De Pareto-analyse (20/80 regel) of 
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exponentiële verdeling, ontdekt in de 19e eeuw bij inkomensverhoudingen in Italië. De kansrekening, vanaf de jaren ’30 
overal gebruikt waar deterministische benaderingen het laten afweten. De cybernetica, vanaf de jaren ’50 toegepast daar 
waar min of meer voorspelbare processen kunnen worden “gestuurd”. De groei-, verzadigings- en interactiemodellen, die 
vanaf de jaren ’60 helpen bij het begrijpen van complexe dynamiek. 
 
Kenneth Boulding (1956) deed met zijn systeem hiërarchie (figuur A3) een poging om een algemeen kader te scheppen 
voor het vinden van deze isomorfieën. De door hem vastgestelde kaders betreffen statische verzamelingen van elementen 
en aspecten, dynamische beelden van processen en cybernetische concepten voor besturing. Later kunnen daar, voor 
complexe dynamiek, het synergetische en het genetische concept aan worden toegevoegd. Voor een in de 
organisatiekunde bruikbare systeembenadering kan ook een logische samenhang uit de interpreterende wetenschap 
worden gebruikt, dat dan als systeem dient. (Bijvoorbeeld de leersystemen van Razran)  Ook zo’n systeem vormt een 
logische grondslag, waarop processen rond problemen van een groep of organisatie snel kunnen worden afgebeeld. 
Daarbij zullen alle elementen en aspecten van het systeem herkenbaar moeten zijn in de werkelijkheid. Omgekeerd zal 
juist niet alles in de werkelijkheid teruggevonden worden in het systeem. Dat is het gevolg van de onvermijdelijke 
reductie die moet worden toegepast om ergens inzicht in te krijgen. Holisme kan men wel bedenken, maar blijkt 
praktisch een illusie. Als men zegt “alles” in een beschouwing te betrekken, is dat op zich de grootst mogelijke reductie. 
Het is ook een hardnekkig misverstand, dat systemen zo ongeveer synoniem zouden zijn met beheersing. Bij het ontstaan 
van de systeembenadering waren de cybernetische modellen qua logica wel de meest ingewikkelde en vruchtbaarste, 
maar met de inzichten in complexe dynamiek krijgt de systeembenadering veel meer mogelijkheden. Het is echter 
noodzakelijk om complexe systemen, die zeer ingewikkeld kunnen zijn, zelf eerst zorgvuldig te bestuderen in hun 
oorspronkelijke, vaak abstracte wiskundige context. Men dient de samenhang van alle elementen en aspecten in het 
systeem goed te leren kennen alvorens het systeem toe te passen om er problemen mee af te beelden.  
 
A.9 DE TOEPASSING 
 
Het protocol van de systeembenadering is in principe eenvoudig, maar wellicht juist daardoor lastig in praktijk te 
brengen. Het is geen invuloefening, maar een zoektocht naar isomorfie met eventuele afwijkingen en uitzonderingen 
daarop. Zolang het resultaat niet bevredigt, wordt de onderzoeker uitgedaagd om naar alternatieve modellen te zoeken en 
alles nog eens opnieuw te overwegen, zodat ook de mate van zorgvuldigheid en de kwaliteit van het onderzoek in zekere 
zin kunnen worden bepaald. 
De toepassing van dit protocol bij de probleemgerichte communicatie over complexe zaken binnen een multidisciplinair 
team heeft een merkwaardig neveneffect. Op een natuurlijke wijze wordt tijdens de benadering gewerkt aan het tot stand 
brengen van een gemeenschappelijke focus. Dat op zich kan al van groot belang zijn bij het organiseren en realiseren van 
daadwerkelijk oplossen van problemen. De benadering werkt ook bij het voeren van een verhelderend gesprek onder vier 
ogen over een acuut probleem. Het expliciet afbeelden dwingt een grote zorgvuldigheid af bij zowel het vastleggen als 
het geven van informatie. De benadering werkt bijvoorbeeld ook zeer krachtig tijdens een intakegesprek.  
Het gaat bij de systeembenadering niet alleen om het verkrijgen van inzicht in problemen, maar ook om het komen tot 
een aanpak voor het oplossen van een probleem. De benadering kan tevens worden gebruikt voor vaststellen van het te 
maken object en de wijze waarop het tot stand zal komen. De methode helpt ook bij het vaststellen van de noodzakelijke 
interventies of besturing gedurende een verander- of ontwikkelproces. Dat alles kan met de benadering als 
vanzelfsprekend worden afgestemd op de situatie en de mogelijkheden van alle betrokkenen. 
Bovendien kan met de benadering worden gewerkt op een wijze die het gemakkelijk maakt om zich te verantwoorden 
tegenover opdrachtgevers, betrokken medewerkers, meerderen, collegae en toeschouwers in de omgeving. 
 
A.10 VALKUILEN EN BEPERKINGEN 
 
Malotaux waarschuwde voor een aantal veel voorkomende valkuilen bij het maken van ordeningsslagen. Vaak is men 
zich niet bewust van de context waarin men werkt, zoals ideologieën, vakidiotie, analogieën, minitheorieën en allerlei 
onzorgvuldigheden, zoals inconsistenties en de neiging tot completeren of verspringen. Een hardnekkige is soms het 
concretisme, waarbij iemand de werkelijkheid met zijn uitspraak (afbeelding) verwisselt en dan letterlijk zegt: “deze 
uitspraak doe ik niet zo maar, ik weet zeker dat het de werkelijkheid is”. Het helpt soms om uit te leggen dat “zeker 
weten” geen gegeven betreft over een feit, maar een gevoel. 
Malotaux zette zijn systeembenadering ook zorgvuldig af tegen alternatieve benaderingen in de literatuur. Bijvoorbeeld 
tegen die van zijn collega J. in het Veld, (1988), waar hij zelf aan had meegewerkt, die van Lievegoed (1969), 
Churchman (1971), en Checkland (1981). Hij waarschuwde vooral voor wat hij noemde standaard-systeembenaderingen, 
waarin a-priori en ten onrechte vrijheidsbelemmerende standaarden zaten verstopt. Daarin werd bijvoorbeeld zonder de 
essentie van leven te kennen, gesteld, dat elk levend sociaal systeem bepaalde elementen moest bevatten en aan bepaalde 
kenmerken moest voldoen. Malotaux gaf zelf aan de universiteit een college over 24 hoofdfuncties van een organisatie. 
Hij wist beter dan wie ook, hoe arbitrair die 24 waren, maar het was een eerste houvast voor zijn studenten, noodzakelijk 
omdat de meesten nog nooit in organisaties van het bedrijfsleven hadden kunnen kijken. Hij zelf verwierp dergelijke 
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a-priori-beperkingen. Hij ging liever terug naar de oorsprong van het systeemdenken en maakte duidelijk welke bijna 
onbeperkte mogelijkheden de systeembenadering dan krijgt.  
 
Er zijn in de praktijk ook wel nadelen aan de systeembenadering verbonden: door sommigen wordt aan de universele 
bruikbaarheid getwijfeld. Met de systeembenadering worden namelijk problemen gerationaliseerd. Dat wil niet zeggen 
dat men bij de toepassing geen gebruik zou kunnen maken van gevoel en intuïtie. Dergelijke informatie komt bij het 
afbeelden echter alleen aan de orde voor zover zij zich laat rationaliseren, verwoorden en afbeelden. Voor sommigen is 
dat een onaanvaardbare beperking. Er is bovendien een minder diepgeworteld praktisch probleem. Als leden van het 
onderzoeksteam en de te onderzoeken organisatie zich niet bewust zijn van onderlinge culturele of politieke verschillen, 
dan kunnen hun normatieve opvattingen en vooronderstellingen leiden tot uitzichtloze discussies over “gevoelig 
liggende” aspecten. In dat geval zou eerst een grondslagendiscussie moeten plaatsvinden. Daar is echter meestal geen 
tijd, noch politieke wil voor bij betrokkenen. Bovendien, niet iedereen is gecharmeerd van snelle en krachtige 
beeldvorming als het gaat om problemen in organisaties, waaraan mensen met verschillende opvattingen zich al geruime 
tijd hebben gecommitteerd.  
 
Voor de adviespraktijk in het bedrijfsleven bleek deze methode echter altijd goed bruikbaar. Ze blijkt altijd weer goed en 
snel als hulpmiddel om met allerlei ervaring en wetenschap problemen in kaart te brengen tot en met het uitwerken van 
de aanpak. 
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Bijlage B: 
FUNCTIEDENKEN 

 
Een belangrijk onderdeel van de systeembenadering betreft het functiedenken. De functie van een object zegt niet wat 
het ding is, maar wat het ding doet. Het functiedenken is een onontbeerlijke aanvulling op het doelmatigheidsdenken. 
Het doel is een convergent begrip, dat focus biedt op een specifieke oplossing, bijvoorbeeld: De bedoeling van ramen in 
gebouwen is uitzicht bieden, licht en lucht toelaten, maar het laat ook straatlawaai door. Dat zijn drie totaal verschillende 
functies en een disfunctie. De functie “uitzicht bieden” kan echter ook op geheel andere wijzen worden vervuld, 
bijvoorbeeld door een balkon of een dakterras te maken. Licht en lucht kunnen ook op tal van andere manieren in het 
gebouw worden gebracht. Een functie betreft dus een divergent begrip. Een functie kan in principe op oneindig veel 
manieren worden vervuld. Als het alleen gaat om licht en lucht toe te laten, kan ook de disfunctie: “straatlawaai 
doorlaten” dus gemakkelijk worden vermeden.  
 
De functie biedt een oriëntatie om in een zoekproces naar oplossingen te zoeken. Een doel helpt om een eenmaal 
gevonden oplossing te definiëren en te maken. Het gevaar van een doelstelling is, dat zij in een te vroeg stadium het 
zoeken naar en afwegen van alternatieve oplossingen voor gewenste functies blokkeert. 
Functiedenken dient dus niet alleen om bij het onderzoeken van problemen sneller en beter inzicht te verkrijgen in wat 
een, als oplossing te maken, object moet doen. De bedoeling is om een oplossing zo te formuleren dat er een duidelijke 
focus is op de gewenste functie(s). Daarbij bestaat dan nog de vrijheid om uit verschillende alternatieve oplossingen voor 
de functievervulling te kunnen kiezen. Zodoende zullen er tijdens het maakproces minder spraakverwarringen en 
conflicten ontstaan tussen opdrachtgevers en uitvoerende partijen over wat er tot stand gaat komen en wat de bedoeling 
is.  
 
Deze problematiek tussen producenten en opdrachtgevers speelt bij de realisatie van allerlei ingewikkelde objecten. 
(bijvoorbeeld fabrieken, schepen of gebouwen) Het speelt echter ook bij het tot stand komen van ingewikkelde 
producten en diensten, computersystemen of (project-) organisaties. Juist daar vormt een zorgvuldige beschrijving vooraf 
vaak een groot probleem. Op grond van ervaring met technologie denken velen daarbij te kunnen volstaan met 
opsommingen en schema’s en schetsen ter verduidelijking. Daarmee kan men onderdelen en materialen, met hun 
specificaties in hun onderlinge samenhang tonen om één en ander te kunnen maken. In de praktijk schiet een bestek met 
tekeningen of een stuklijst met specificaties echter fundamenteel tekort. Het toont niet wat het ding allemaal zal doen. 
Per slot van rekening gaat het de nieuwe eigenaar of gebruiker niet om de samenstelling en eigenschappen van het 
object. Het gaat hem om datgene wat het object voor hem moet doen, m.a.w. hij wil zekerheid over de functie(s) die het 
object zal vervullen. Er zijn bovendien wellicht disfuncties die hij juist wil vermijden. De samenstelling is wat hem 
betreft vrij, als het ding het maar goed doet. Het probleem van het niet goed onderscheiden tussen wat gezocht wordt en 
wat gemaakt moet worden doet zich op tal van momenten voor:  
 
B.1 TOEPASSINGEN VAN FUNCTIEDENKEN 
 
• Het beschrijven van wat dingen worden geacht te doen, in de zin van het leveren van bijdragen aan hun omgeving.  
• Het vaststellen van de juiste uitgangspunten en ontwerpmethode voor ontwikkeling en realisatie van complexe 

objecten. (value engineering) 
• Het onderhandelen tussen uitbesteders en toeleveranciers, of opdrachtgevers en aannemers, of bij het realiseren van 

comakership; voorafgaand aan het vaststellen van de overeen te komen specificaties. 
• Vooral het beschrijven van die systemen waarmee gebruikers gemechaniseerde of geautomatiseerde functies 

vervullen. Hier bestaat altijd verwarring tussen dat wat het object en dat wat de gebruiker zelf doet. 
• De waardebepaling van objecten. (alleen gewenste functies hebben waarde) 
• Co-opetition, het verwerven van waardevolle functies en het afstoten van waardeloze functies. 
• Herontwerp van producten of diensten om overbodige kosten te elimineren en producten tot de optimale status van 

cash cow te ontwikkelen. (value analyses) 
• Quality Function Deployment, het op langere termijn instellen van een organisatie op de huidige en toekomstige 

vragen vanuit de markt.  
• Het vaststellen van (on-)aanvaardbare risico's bij grote projecten. 
• Het komen tot een optimale workbreakdown (taakverdeling) met zo min mogelijk interfaces bij het inrichten van 

projecten, door het uitgaan van een functie – breakdown. (functieboom)  
• Het kritisch beoordelen (OVA) en inrichten van (project-) organisaties voor het efficiënt en effectief realiseren van 

nieuwe synergie. (als resultaat van een nieuw te vervullen functie) 
 
In deze en dergelijke situaties kan voor het oplossen van het dilemma van de beschrijving met succes gebruik gemaakt 
worden van het functiedenken. Het functiedenken levert een tot op het uiterste minimum gereduceerde beschrijving van 
functies die een object vervult. Het leidt tot een ongebruikelijke maar handige beschouwing en decompositie 
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(uiteenrafeling) van een object. Deze beschouwingswijze is ongebruikelijk, zodat ze alleen geleerd kan worden door veel 
te oefenen. Het vereist een zorgvuldige taalvaardigheid en een grote woordenschat om functies te formuleren. 
Merkwaardig is vervolgens, dat die inspanning wel wordt beloond. Een eenmaal goed geformuleerde functie (-analyse) 
kan meestal direct door iedereen worden begrepen. Een functieformulering bevat de meest essentiële informatie over een 
object in een uiterst geconcentreerde vorm. Deze ongebruikelijke beschouwing richt zich niet op de samenstelling of 
eigenschappen, maar op de gewenste bijdrage die het object in actieve zin aan zijn omgeving levert. De functie bepaalt 
de waarde van het object. Vaak vervullen objecten meerdere functies. Zo zijn er hoofd- en nevenfuncties en gewenste, 
onbedoelde, onbekende en niet gewenste functies. (disfuncties) Doorgaans hebben alleen de gewenste functies waarde. 
Het is daarom meestal zaak onbedoelde, onbekende en ongewenste functies, waarmee wel kosten (of andere offers) zijn 
gemoeid, zo veel mogelijk te vermijden of te elimineren.  
 
De decompositie van het object is bij het functiedenken niet gericht op het vaststellen van de samenstelling in onderdelen 
of op bepaalde eigenschappen van het object. Het gaat daarbij om subfuncties die noodzakelijk zijn om de hoofdfunctie 
te vervullen. Hoofdfunctie en subfuncties vormen samen een functieboom van het object, vergelijkbaar met een 
organisatieschema. Vervolgens richt het functiedenken de aandacht op de kosten die de functies met zich brengen. Om 
die vast te stellen en conclusies te trekken volstaat doorgaans een simpele en vrij arbitraire kostenverdeling. Dat kan dan 
via waardeanalyse tot een herontwerp van het object leiden. De aandacht kan zich ook richten op de concepten waarmee 
de hoofd- respectievelijk subfuncties kunnen worden gerealiseerd. Daarmee kan men komen tot de opzet van een project 
waarin een object kan worden gerealiseerd.  
 
Hier volgt als voorbeeld een sterk vereenvoudigde functieanalyse van een dijk. Het ding is wellicht samengesteld uit 
zand, klei en stenen, maar zijn hoofdfunctie is dus "water keren." Het ding doet dat in overeenstemming met zijn 
ontwerp via het vervullen van subfuncties zoals "doorlatendheid weerstaan", "onderloopsheid beperken", “wateroverslag 
beperken", "golfslag dempen" e.d. Een nevenfunctie is wellicht: "verkeer toestaan". Dat doet hij middels "wegdek 
dragen" en "wegnetten verbinden". Als we ons afvragen hoe het ding tot stand zal komen, komt de functie 
"onderloopsheid beperken" wellicht in handen van een aannemer, die het waterbouwkundige werk en de fundering 
uitvoert. De andere drie subfuncties komen in handen van een andere aannemer, die het dijklichaam opbouwt en afdekt 
en tot slot komt er een wegenbouwer het wegdek leggen en aansluiten. 
 
Functiedenken is lastig en het komt wat houterig over, omdat we er niet aan gewend zijn. Elke functie moet in principe 
beschreven kunnen worden met twee woorden: een actief werkwoord en een zelfstandig naamwoord als lijdend 
voorwerp. Als men meer woorden nodig denkt te hebben om gewenste functies te beschrijven en hele zinnen met 
bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden begint te formuleren, is er altijd kans op verwarring van hoofd-, neven- en 
subfuncties, zoals bij deze zin. En juist die verwarring probeert het functiedenken te voorkomen!  
 
Een functionele decompositie via de onderdelen waaruit het object is samengesteld, verliest een groot deel van de 
beoogde waarde. Het is een valkuil om te denken dat elk onderdeel van het object op zichzelf een deelobject is en een 
eigen functie vervult. Of dat de decompositie van functies dus met die van onderdelen samenvalt. Zo kan men denken 
dat het zand de dijk verzwaart, de klei de waterdoorlatendheid beperkt en de stenen aan de dijkvoet de golfslag 
weerstaan, maar niets is minder waar. Het mag zo lijken dat elk onderdeel op zich een of meer functies vervult, maar met 
een dergelijke redenering verliezen we de synergie uit het oog. De som is hier nadrukkelijk meer waard dan de delen. 
Het is juist het pas na veel trial-and-error in het verleden ooit ontdekte subtiele samenspel van deze materialen met 
elkaar, dat de dijk zijn functies duurzaam doet vervullen.  
 
Er kan een dilemma ontstaan, want uiteraard is elk onderdeel een object op zich en dus heeft elk onderdeel wel degelijk 
een eigen functie! Hier komt echter ook de ware aard van het functiedenken boven water. Met het functiedenken streeft 
men naar een eigen (het holisme benaderende) decompositie van het object. Daarmee probeert men vast te stellen wat de 
essentie is waartoe het object bestaat en hoe het zijn functie vervult. Daarmee krijgen we een onafhankelijke kijk op het 
object, onafhankelijk van ontwerpbeslissingen die tot bepaalde onderdelen, materialen  en een bepaalde opbouw leiden. 
Het functiedenken geeft ons de gelegenheid het ontwerp en de samenstelling van elk object ten principale kritisch te 
overwegen. Het object kan altijd anders en wellicht beter worden ontworpen en samengesteld, en daartoe biedt het 
functiedenken de nodige vrijheid. 
 
Een ontwerp dat gebaseerd is op een functionele decompositie toont doorgaans juist wel onderdelen die, onafhankelijk 
van elkaar, specifieke functies vervullen. Dat zijn dan zogenaamde modules. Er is dan wellicht sprake van een modulair 
ontwerp. 
 
Het gaat er bij het functiedenken niet om hoe het object is opgebouwd, maar het gaat er om wat het object doet. Daarbij 
krijgen we zicht op een essentieel verschil. De genoegzaam bekende opbouw en samenstelling van het object bepalen 
namelijk de kosten van het object. Terwijl de functie juist bepalend is voor de waarde van de bijdrage die het object 
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levert aan zijn omgeving. Die waarde kan worden uitgedrukt als de laagst mogelijke kosten waarvoor de gewenste 
functie is te leveren. Laat een eenvoudige “roller ball”, waarmee men goed kan schrijven, € 4,80 kosten. Dan is de 
waarde van een luxe gouden exemplaar dat dezelfde functie vervult, namelijk het afgeven van inkt aan papier, ook niet 
meer dan € 4,80. Kostte de luxe pen € 250,= en probeert de koper daarmee vooral indruk te maken op zijn omgeving, 
dan kost deze laatste functie hem blijkbaar € 245,20. Het is de vraag of hij zich die onevenredige verhouding tussen de 
twee functies die de luxe pen voor hem vervult wel heeft gerealiseerd. Het heeft er bij de fabrikant in ieder geval toe 
geleid dat zowel in de roller ball van € 4,80 als in die van € 250,=  dezelfde standaard vulling van bijvoorbeeld  € 1,50 de 
functie van "inkt afgeven" vervult. De functie “houvast bieden” is voor beiden blijkbaar € 2,30 waard, tenzij de luxe pen 
echt anders (beter?) in de hand ligt. 
 
Bij het functiedenken is het wenselijk om vier soorten objecten van elkaar te onderscheiden, omdat het vaststellen en 
formuleren van hun functies verschillende moeilijkheden met zich brengt: 
1. Dode, door mensen gemaakte zinvolle objecten, die hun functie vervullen geheel of grotendeels zonder inmenging van 
de mens. Bijvoorbeeld: Een dijk, die als functie heeft water keren, een hek, dat dient voor perceel afscheiden of een 
straatlantaarn die bezig is met de weg verlichten. 
2. Allerlei objecten, die in de natuur zijn ontstaan. Bijvoorbeeld: een zee met functies als: vis huisvesten, water bergen, 
schepen dragen. Een boom, die functies vervult als schaduw bieden en vruchten dragen. Een leeuw functioneert met 
respect afdwingen. Een berg kan beklimming uitlokken en een gletsjer geleiden. Deze functies worden door mensen aan 
deze objecten toegeschreven. (zingeving) Een dergelijke functie wordt wel als het “bestaansrecht” van het object 
beschouwd. (maar het object zelf weet natuurlijk van niets!) 
3. Objecten, die door mensen gebruikt worden, waarbij de functie van mens en object vaak worden verward. 
Bijvoorbeeld: een potlood dat niet schrijft, maar grafiet afgeeft. Een boormachine die geen gaten boort, maar boren (laat) 
draaien. Een fototoestel dat geen foto's maakt, maar film belicht. Een tekstverwerker die geen brieven schrijft, maar 
teksten leesbaar maakt. De functie van de mens met het object is een hogere functie (in het FAST-diagram, zie figuur 
B1) dan de functie van het object zelf. 
4. Objecten die uit mensen bestaan, zoals organisaties of workshops e.d. De functie van een workshop is wellicht: een 
vaardigheid trainen. Die van AH is kruidenierswaren aanbieden. Van Corus: staal leveren. Een adviesbureau; niet advies 
geven, maar adviseurs tewerkstellen en een methode of adviesstijl handhaven. 
  
Om het oefenen in functiedenken wat te ondersteunen zijn er enkele stappen, die gevolgd kunnen worden en enkele 
regels waaraan men zich daarbij dient te houden: 
 
B.2 STAPPEN OM TE KOMEN TOT DE FORMULERING VAN DE HOOFDFUNCTIE VAN EEN OBJECT 
 

1. vaststellen en benoemen van het object, gebruik eventueel de systeembenadering. 
2. vaststellen waartoe het object dient, wat het doet in zijn omgeving in actieve zin, waar het toe bijdraagt. Pas op 

voor verwarring met dat wat mensen met het object doen! 
3. formuleren van de hoofdfunctie met een zelfstandig naamwoord (lijdend voorwerp) en een actief werkwoord. 
4. formulering en werkwijze checken aan de “te vermijden fouten” en vermijd vage of dubbelzinnige 

formuleringen. 
5. eventueel een betere formulering zoeken en opnieuw checken. 

 
B.3 METHODEN VOOR HET VINDEN EN ORDENEN VAN FUNCTIES VAN EEN BESTAAND OBJECT 
 
• Een functielijst afleiden van gebruiksdoelen, vorm, verkoopbevorderende functie, onbedoelde functie. (één van de 

sub-functies van een laptop is niet warmte geven maar wel warmte afvoeren) 
• De systeembenadering. 
• Synectics of black box benadering: Stel u voor zèlf het object te zijn en vraag u dan af: 
 wat komt er op mij af aan input 
 wat is mijn output 
 wat gaat er door mij heen 
 wat moet ik er mee doen, wat doe ik, wat maak ik 
 wat overkomt mij 
 wat gebeurt er met mij 
 wat stuurt mij aan en hoe reageer ik daarop 
 wat doe ik de omgeving aan 
• FAST (functional analysis system technique): 

Deze methode helpt bij het vaststellen en ordenen van hoofd- neven- en subfuncties. Dat gebeurt met het stellen van 
specifieke vragen en het ordenen in het z.g. FAST diagram. FAST levert een cascade van hoofd- en subfuncties, een 
soort organisatie schema (of hark) die ook wel de functieboom genoemd wordt. De vragen luiden: 



 192

 Wat doet het object?  geeft hoofd- en nevenfuncties 
 Hoe doet het dat?   geeft afgeleide- subfuncties 
 Waarom doet het dat?  geeft hogere functies 
 Vanwege wat gebeurt dit?  geeft hogere nevenfuncties 
 Heeft het een effect?  geeft afgeleide nevenfuncties 
Er is een toets mogelijk op het schema van de functiecascade. Een dwarsdoorsnede op één niveau toont een 
complete set subfuncties van het object op een bepaald abstractieniveau. Hoe lager in de hiërarchie, hoe concreter de 
doorsnede van het object. Bij de toepassing van het functiedenken tijdens productontwerp of projectopzet daalt men 
af bij het samenstellen van de cascade. Men gaat door tot het niveau waarop de subfuncties maakbaar (concept 
bekend) en specificeerbaar zijn. 

• Door eliminatie:  
Afvragen wat er gebeurt als een onderdeel of materiaal uit het object wordt weggelaten, dat leidt dan naar de 
functies die niet meer kunnen worden vervuld.  

 
 
B.4 FUNCTIEANALYSE IN 5 STAPPEN 
 
1. Voer een systeembenadering uit met grenzen en functies ten opzichte van de omgeving met verschillende interne 

niveaus. 
2. Benoem tijdelijk zoveel mogelijk functies en stel specificaties vast. Probeer niveaus te completeren. 
3. Controleer nu de functieformuleringen volgens de regels en probeer de formuleringen te verbeteren en te 

verduidelijken. 
4. Plaats functies één voor één in logische samenhang in een FAST diagram. Gebruik vooral de regel "wat de functie 

niet is" en verbeter herhaaldelijk de formuleringen en de hele opzet. 
5. Controleer de consistentie per niveau en de logische samenhang van niveaus. Stel vast dat op het laagste niveau 

concepten voor maakbare componenten bekend zullen zijn en dat de specificatie van die componenten mogelijk is. 
 
B.5 TE VERMIJDEN FOUTEN BIJ DE FUNCTIEFORMULERING (en wat de functie meestal niet is) 
 
• Eigenschap of specificatie (het potlood is zacht) 
• Verwijzing naar een ontwerpbeslissing (het potlood voelt zeskantig aan) 
• Verwijzen naar productcategorieën (het potlood is schrijfgerei) 
• Verwijzen naar onderdelen of hulpstukken (het potlood kan ook gummen) 
• Oplossing voor de functievervulling (papier merken in plaats van grafiet afgeven) 
• Activiteit (functie) van de mens met het object (het potlood schrijft) 
• Verwijzing naar efficiencyverbetering, kwaliteit of kosten (het moet duurzamer, sterker, goedkoper worden) 
• Een overeenkomst of afspraak (we hebben afgesproken dat de functie informatieoverdracht is, dat is dus zo) 
• Vergelijking met de functie van een ander object (moet beter schrijven als een potlood)  
• Deze regels niet volgen bij het checken 
• Formulering op te hoog systeemniveau bij mens en object 
• Alleen zelfstandig naamwoord of alleen werkwoord gebruiken. Kies andere woorden. 
• Bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden duiden op meerdere subfuncties 
• Teamleden ieder een eigen analyse laten maken leidt tot grote spraakverwarringen 
• Onlogische samenhangen in het FAST diagram. 
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Bijlage C: 
KANTTEKENINGEN BIJ HANDELINGSMOGELIJKHEDEN 

 
Deze 26 kanttekeningen stammen uit de rede “Lopen over water, over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren” 
die prof. Dr. J. Boonstra op 10 februari 2000 presenteerde bij het aanvaarden van zijn ambt aan de UVA. Het leek mij 
een aardige toets om deze kanttekeningen van kritische opmerkingen te voorzien vanuit het gezichtspunt van complexe 
dynamiek, zoals in dit boek ontwikkeld. Over het algemeen waren we het met elkaar eens. Soms meende ik een 
scherpere formulering te kunnen geven. Als het om een wezenlijke aanvulling of tegenspraak gaat, staat die in cursief. 
Vermeldenswaard werd deze vergelijking volgens mij toen prof. Boonstra aangaf dat onder meer bij de punten 16, 17, 18 
en 23 uit mijn commentaar bleek, dat het sociaal constructivisme in de benadering vanuit complexe dynamiek (nog) 
ontbreekt. Daarmee werd een belangrijke maar niet onoverkomelijke beperking zichtbaar. Er zal nog  meer van dergelijk 
“empirisch vlees” aan de logische rijgdraad van complexe dynamiek opgehangen kunnen worden. (§ 11.3) Dat valt 
evenwel buiten het kader van dit boek.  
 

 
CONCRETE HANDELINGSMOGELIJKHEDEN VAN ACTOREN IN HET PERSPECTIEF VAN LEREND VERNIEUWEN 

 
   
 Concrete handelingsmogelijkheden van actoren 

volgens Boonstra 
Bevestigende en kritische kanttekeningen vanuit 
inzicht in complexe dynamiek 

   
1 Organiseren begrijpen als feedbacksysteem met 

positieve en negatieve terugkoppelingen die de 
huidige wijze van organiseren in standhouden dan 
wel in beweging brengen 

Feedback is een essentieel element in de dynamiek van 
een CAS, dat succesvolle processen bevestigt en de 
kans op niet – succesvolle processen verkleint.  

2 Terughoudend zijn met het geven van eenvoudige 
oorzaak – gevolg – verklaringen voor problemen in 
het functioneren en oog hebben voor circulaire 
feedbackpatronen 

In complexe dynamiek kan er sprake zijn van fractale 
causaliteit 

3 Negatieve en positieve feedbackpatronen 
herkennen en bespreken en zicht krijgen op 
processen en handelingen die elkaar versterken. 

Er is sprake van complexe dynamiek zodra drie of 
meer processen elkaar beïnvloeden 

4 Ruimte geven aan feedbackprocessen richting 
instabiliteit waarin mensen ontdekken, handelen en 
leren en zo vernieuwingsprocessen op gang 
brengen. 

Voorkeursfluctuaties duiden op het bestaan van andere 
niet – dominante aantrekkers, die onder veranderende 
omstandigheden wel dominant zouden kunnen worden. 

5 Identificeren van ambigue en verwarrende 
vraagstukken met onduidelijke consequenties en 
ruimte creëren voor zoekprocessen naar nieuwe 
mogelijkheden  

Voorkeursfluctuaties kunnen worden beschreven in 
termen van een paradox en er moet enige redundantie 
in de organisatie aanwezig zijn om de chaotische 
dynamiek mogelijk te maken, anders volgt regressie  

6 Ruimte nemen om vraagstukken te onderzoeken 
vanuit meerdere gezichtspunten en een dialoog in 
gang zetten waarin actoren problematieken 
verhelderen vanuit meervoudig perspectief 

De situatie vóór een verandering wordt gekenmerkt 
door een paradoxaal karakter dat voortkomt uit de 
werking van meerdere aantrekkers. 

7 Niet snel doelen of oplossingen formuleren of te 
beperkende criteria vaststellen waaraan 
oplossingen moeten voldoen. 

De overgang van Zoeken naar Maken forceren leidt tot 
“onderhuids” zoeken tijdens het maakproces en is de 
belangrijkste oorzaak van “domme” organisatie. 

8 Coalities vormen rond ambigue vraagstukken zodat 
een proces van zelforganisatie op gang komt 
waarbij bestaande grenzen worden doorbroken 

Coalitievorming, ja, maar: de coalities, die bestaande 
grenzen moeten doorbreken zullen vanwege de 
instabiele dynamiek in de organisatie vóór een 
verandering, zichzelf moeten vormen 

9 Ruimte geven aan zelforganisatie waarin mensen 
vrijheid hebben van handelen en waarin actoren 
interacteren vanuit verschillende functies, 
achtergronden, hiërarchische posities en groepen 

Ook al zouden ze die ruimte niet krijgen, dan zouden 
ze vanuit zichzelf zoeken om knellende 
randvoorwaarden te doorbreken  

10 Eigen regels maken in een proces van 
zelforganisatie en deze regels durven betwijfelen 
en bijstellen, zodat achterliggende assumpties 
begrepen en bijgesteld kunnen worden. 

Het binnen een oriëntatie (randvoorwaarden) 
ontdekken van één of meer nieuwe dominante en soms 
strijdige aantrekkers is een proces van trial and error 
waarbij soms alsnog randvoorwaarden doorbroken 
moeten worden en strijdigheid geïntegreerd 
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11 Gebruik maken van metaforen en scenarioverhalen 
die uitbeelden en beschrijven hoe personen 
verschillende betekenissen geven en zo stimuleren 
dat nieuwe patronen en betekenissen zichtbaar 
worden 

Het derde element van de doorbreker: “de suggesties 
voor nieuw” moeten in de chaos kunnen leiden tot de 
ontdekking van nieuwe aantrekkers. Dat kan worden 
gestimuleerd met fantasieën over en verbeelding van 
de toekomst binnen de vastgestelde oriëntatie 

12 Onderlinge relaties in kaart brengen, erkennen en 
verhelderen, waardoor dynamiek zichtbaar wordt 
en de relaties zelf in de vernieuwingen worden 
betrokken 

Een zorgvuldige analyse van beheerste, chaotische en 
verstarde processen is noodzakelijk om te achterhalen 
waar doorbraken gewenst zijn en relaties juist 
verbroken moeten worden. 

13 Streven naar transparantie van interactiepatronen 
omdat systemen voortdurend in beweging zijn en 
begrijpen dat betrokkenheid bestaat uit tijdelijke en 
losgekoppelde coalities 

Het zoeken naar oplossingen voor problemen kan het 
best plaats vinden op zo breed mogelijke platforms 
voor competitie en selectie waarop zich ook de nieuwe 
coalities zullen vormen 

14 Denken in termen van interacties, reacties en 
processen in plaats van “dingen” en stabiliteit. De 
organisatie als entiteit heeft plaats gemaakt voor 
processen van organiseren 

Een organisatie is geen structuur, maar een dynamiek, 
waarin problemen voor de omgeving worden opgelost. 
Alleen bij het realiseren van de oplossing worden af en 
toe dingen (producten of eventueel tijdelijke deel - 
organisaties) gemaakt  

15 Uitwisselen van kennis en ervaring, interpretaties 
en gebeurtenissen, persoonlijke gevoelens en 
ambities en perspectieven op toekomstige 
mogelijkheden 

Het is het zoeken naar oplossingen voor vastgelopen 
processen en het verbeelden van “de suggesties voor 
nieuw” 

16 Stimuleren dat actoren via taal betekenissen 
uitwisselen en in een “discours” elkaars 
interpretaties en opvattingen begrijpen door te 
balanceren tussen consensus en dissensus 

In een coalitie deelt men alleen elkaars opvatting voor 
zover het een te realiseren object betreft. Voor het 
overige hoeft men elkaar niet echt te begrijpen. En 
wellicht heeft men elkaar ook verder niet nodig. 
(hiërarchisch verschil) zie ook 23. Bovendien trekt een 
nieuwe orde  een nieuwe muur rond zichzelf op 

17 Interacties en vernieuwingen plaatsen in locale 
contexten omdat werkelijkheidsbeelden zijn 
verbonden met de situaties waarin actoren deze 
beelden construeren en gebruiken 

Rond aantrekkers bevinden zich bassins. Aantrekkers 
kunnen voor alsnog met elkaar in strijd zijn. Pas na 
integratie in een nieuwe orde ontstaat er synergie.  

18 Ruimte bieden aan meervoudige interpretaties, 
perspectieven en betekenissen en stimuleren dat 
actoren begrijpen hoe betekenissen door anderen 
zijn geconstrueerd 

Betekenissen worden meestal niet geconstrueerd, maar 
waargenomen als bassins rond aantrekkers. Er kunnen 
er velen zijn waarvan slechts enkelen zich lenen voor 
integratie 

19 Vermijden van uitspraken over het realiteits – en 
rationaliteitsgehalte van bepaalde perspectieven 
omdat daarmee de toelaatbaarheid van bepaalde 
perspectieven wordt bekritiseerd en begrensd 

Uitspraken worden doorgaans gedaan op grond van de 
werking van bestaande aantrekkers, waardoor het zicht 
op mogelijke nieuwe aantrekkers wordt versluierd 

20 Aandacht geven aan gelijkenissen en verschillen en 
nagaan welke perspectieven worden gedeeld of 
verschillend zijn over tijd, situaties en relaties heen 

Het moet niet beter, maar anders. Daar waar 
processen op dood spoor zitten of verstard zijn zoeken 
naar nieuwe (combinaties van) aantrekkers met meer 
synergie dan de voorafgaande 

21 Aandacht geven aan verschillen, meer dan aan 
overeenkomsten, omdat deze verschillen dynamiek 
tot stand brengen die nodig is voor creativiteit en 
vernieuwing 

Een nieuwe orde wordt voordat zij zich gerealiseerd 
heeft vaak herkend als een verzameling tegenstrijdige 
aantrekkers, die zich nog moeten laten integreren in 
een nieuwe orde, dat is de creatie 

22 Behouden van heterogeniteit en variëteit in de 
interacties en stimuleren om te kijken, te denken en 
te handelen in termen van meervoudigheid en 
mogelijkheden  

Er is een nauwe bandbreedte (door een geringe 
verknoping van processen) tussen starre eenduidigheid 
en een teveel aan vrijheidsgraden in de processen 
waardoor chaos ontstaat 

23 Streven naar gedeelde betekenisgeving aan 
gebeurtenissen, waarin pluriformiteit niettemin 
blijft behouden en waarin gezamenlijke 
actieperspectieven ontstaan 

In een coalitie deelt men alleen elkaars opvatting voor 
zover het een te realiseren object betreft. Voor het 
overige heeft men elkaar wellicht niet nodig. En hoeft 
men elkaar ook niet echt te begrijpen. (hiërarchisch 
verschil) zie ook 16 Bovendien trekt een nieuwe orde 
ook een nieuwe muur rond zichzelf op 
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24 Reflecteren op het handelen en de wijze van 
betekenis geven zodat theorie en praktijk met 
elkaar verbonden blijven en actoren bewust 
stilstaan bij de keuzen die ze hebben gemaakt of 
gaan maken 

Zelfordening wordt vooral achteraf bewust 
waargenomen en lijkt dan vanzelfsprekend tot stand te 
zijn gekomen. Vooraf en tijdens lijkt het gegeven de 
oriëntatie toch een erg onzeker en chaotisch gebeuren 

25 Elkaar stimuleren in reflecties op ingesleten 
gedragspatronen en vanzelfsprekendheden door het 
betwijfelen van achterliggende denkbeelden en 
assumpties 

Ingeslepen gedragspatronen en achterliggende 
assumpties zijn doorgaans consistent. Ze laten zich 
doorgaans alleen confronteren met feiten uit 
veranderde omstandigheden  

26 Creëren van tijd, rust en ruimte voor interacties van 
actoren waarin bestaande contexten kunnen 
worden verruimd en vooronderstellingen en 
constructies kunnen worden bijgesteld  

Competitie en selectie en het aangaan van nieuwe 
coalities staan in het teken van zelfhandhaving, 
eventueel ten koste van anderen en vergen vaak 
pijnlijke opofferingen van zekerheden en doorbraken 
van randvoorwaarden  
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Bijlage D: 
 

KADERS VOOR DE BESCHRIJVING VAN ZELFORDENING 
 
In de loop van het onderzoek zijn via trial and error een aantal kaders voor het beschrijven van complexe dynamiek 
ontstaan. Vier daarvan worden hier met elkaar vergeleken. Gedurende het onderzoek en vooral tijdens het schrijven van 
dit boek veranderden ze voortdurend om welgevallige ordeningen mogelijk te maken, en hiaten, dan wel doublures in 
beschrijvingen zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteindelijk voldeed de ordening van “de vlechtmat” het best. Daarmee 
kan de complexe dynamiek van de verandering van ordening in de mens of in een organisatie in algemene zin compleet 
worden beschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vier voorbeelden van kaders voor beschrijving van complexe dynamiek 
1. Op grond van inzicht in 
zelfordening, hfst. 4 (variant) 

2. Inzicht in zelfordening en 
CAS, hfst. 6 

3. Op grond van meer 
praktische ervaring met CAS 

4. In hoofdstuk  7 gebruikt kader: 

 
Groeiende Stroom  Groeiende stroom Omgeving A. De omgeving 
 Netwerk met actoren   
 Bijdrage en feedback  A1. potentiaalverschillen 
 Geringe verknoping  A2. M.E.I. stromen 
 Pos. en neg. feedback  A3. Conventies 
 Geheugen    
Fluctuaties Fluctuaties Fluctuaties B. Processen 
Voorkeursfluctuaties Voorkeursfluctuaties   
 Repressie  B1. Proces - hiërarchie 
Chaos & verstarring Chaos & verstarring chaos B2. Competities 
 Afname van de groei  B3. Aantrekkers 
Regressie Regressie   
 Competitie en selectie Oriëntatie C. Chaos 
Collectief coherent gedrag Collectief coherent gedrag Collectief coherent gedrag  
Interventie Doorbreker Interventie C1. Verstarring en interventie 
Synergie Kiem van nieuwe orde Synergie C2. Collectief coherent gedrag 
 Oriëntatie vooraf  C3. Condities voor zelfordening 
 Primaire golf Competitie en selectie  
Competitie Secondaire golf  D. Synergie 
 Hiërarchie   
 Autopoiese closure  D1. Kiemen van nieuwe orde 
 Structurele koppeling  D2. Condities voor maakbaarheid 
 Probleemoplossers  D3. Secondaire golf 
    
 Enz.   
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Bijlage E: 
 

ENKELE BEGRIPPEN BIJ COMPLEXE DYNAMIEK 
 
Aantrekker: een wiskundig en dynamisch begrip. Samen met een bijbehorend bassin een deel van een toestandsruimte 
(alle mogelijke toestanden) van een object. Aantrekker en bassin stellen gedrag van een object voor dat wordt 
onderhouden door een (voor directe waarneming doorgaans ontoegankelijke) dynamiek in het object. Het gaat vaak om 
een puntaantrekker (stabiele toestand), respectievelijk een cyclische aantrekker (zich herhalend traject). Er zijn ook 
zogenaamde “vreemde” aantrekkers, die meer dan één punt of cyclus als eindbestemming hebben. Zij doen de 
discontinuïteit van fractals of fractale dynamiek ontstaan. Een aantrekker toont het gemiddelde gedrag van het object en 
verzorgt met zijn bassin structurele stabiliteit. Het object verkeert doorgaans slechts tijdelijk op de aantrekker en komt 
door fluctuaties ergens buiten de aantrekker in het bassin waar het (door de dynamiek) wordt teruggevoerd naar de 
aantrekker. 
 
Bassin: de verzameling van uitkomsten van alle mogelijke trajecten die op een aantrekker (zelfde punt of een zelfde 
cyclus) uitkomen. In het bassin spelen zich de normale fluctuaties rond een aantrekker af. “Grote” fluctuaties kunnen 
over de bassinrand gaan, waarop het gedrag van het object niet teruggeleid wordt naar de aantrekker. 
 
Catastrofe: een discontinue overgang in het gedrag van een dynamisch object. Een verandering in de uiterlijke vorm en 
structuur, waarachter een bepaalde dynamiek verondersteld moet worden volgens de catastrofetheorie van Thom. Aan 
het einde van het oude Griekse drama was de catastrofe niet alleen de ondergang, maar was er ook altijd zicht op een 
nieuwe toekomst. Het is de periode tussen twee verschillende vormen van structureel stabiel gedrag. Er is sprake van een 
catastrofe of discontinuïteit omdat het gedrag tijdens die periode (van binnen uit) niet te stoppen of terug te draaien is. 
Als die periode oneindig lang duurt, wordt het object geacht op te houden te bestaan en uiteen te vallen in chaos. 
 
Collectief coherent gedrag: het gelijkgerichte gedrag van grote groepen actoren (bijvoorbeeld mensen of organisaties) 
die daarover geen afspraak met elkaar hebben gemaakt, maar die reageren op een aantrekker. Bijvoorbeeld reacties op 
reclame. Soms is de oorzaak onduidelijk, het collectief coherente gedrag wel waarneembaar. 
 
Competitie: onvermijdelijke strijd om schaars bronmateriaal en beloning (positieve feedback) uit de omgeving, 
voortkomende uit verschillen in de wijze van verwerking. De best aangepaste wint, anderen krijgen een herkansing of 
verdwijnen, of weten zich te handhaven in een niche. Vermijden van competitie leidt tot verstarring. 
 
Complex adaptief systeem (CAS): een netwerk waarin actoren met elkaar zijn verbonden door kanalen waarlangs 
stromen materie, energie en informatie van en naar de omgeving gaan. In CAS zijn de dynamiek van zelfordening en het 
ontstaan van synergie in alle details voor te stellen en te begrijpen.  
 
Complex proces: een interactie van meerdere (meer dan drie) onafhankelijke processen, waarvan het verloop in het 
algemeen (op den duur, achter een voorspellingshorizon) onbepaald is. Bijvoorbeeld het “drie hemellichamen probleem” 
en een driehoeksverhouding. 
 
Dissipatieve structuur: dynamische structuur in stromende materie, die energie en materie verslindt en weer uitstoot. 
Binnen die structuur heerst een zekere orde (voortdurende herhaling van het proces). Bijvoorbeeld een draaikolk, 
onweerswolk, kaarsvlam, elk levend wezen, elke organisatie.  
 
Dynamiek: Een al dan niet bekende voorstelling van alle processen en mechanismen (fysisch-chemisch), die samen het 
theoretisch mogelijke gedrag en veranderen van vorm van een dynamisch object veroorzaken. Per saldo zorgt de 
dynamiek voor zowel de structurele stabiliteit als voor de veranderingen (de catastrofes) die in of om een object kunnen 
optreden.  
 
Dynamisch object: Een deel van de werkelijkheid, waarin zich één of meer processen afspelen. Herkenbaar zijn een 
semipermeabele grens met de omgeving en daarbinnen meer herhaling van processen dan in de chaos daar buiten. Van 
de inwendige dynamiek is over het algemeen weinig waar te nemen anders dan uitwendig waarneembare 
vormveranderingen. (Catastrofes.) Bijvoorbeeld: draaikolken, wolken, dieren en mensen in groepen of in organisaties. 
 
Entropie: maat voor de wanorde in een dynamisch systeem. Uit een dissipatieve structuur wordt entropie naar de 
omgeving geëxporteerd. In de dissipatieve structuur ontstaat orde. Dat gaat ten koste van meer chaos buiten het systeem. 
Dat lukt alleen lokaal en tijdelijk. De tweede hoofdwet van de thermodynamica blijft van kracht, dat bij veranderingen 
(binnen een gesloten systeem) de entropie (uiteindelijk) toeneemt. 
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Fluctuatie: elk afwijkend gedrag dat de orde dreigt te verstoren. Een fluctuatie blijft binnen een zeker domein (bassin) 
rond een aantrekker en wordt gedempt of gecorrigeerd, zodat de orde behouden blijft. Een grote fluctuatie die tot buiten 
dat domein voert, veroorzaakt in het algemeen chaos. Daar verliest de aantrekker zijn macht over het handhaven van de 
orde. Wellicht wordt dan echter een andere aantrekker gevonden. (voorkeursfluctuaties) 
 
Fractaal: een eigenschap van een structuur of dynamiek die op een “gebroken” dimensie duidt. Een reeks fractale 
punten lijkt op een lijn. Een regelmatig of willekeurig geknikte lijn vult een deel van een vlak. Een verkreukeld vlak vult 
een deel van de ruimte. Als dat proces van respectievelijk punten zetten, knikken en verkreukelen zichzelf onbeperkt 
herhaalt (recursie) ontstaat een fractal. Deze structuur kan (waarschijnlijk) model staan voor een semipermeabele grens. 
 
Fractale causaliteit: logische relatie tussen elementen van complexe dynamiek, waarin onzekerheid en discontinuïteit 
absoluut onvermijdelijk zijn, omdat de juiste aard van de achterliggende vreemde aantrekker uit waarnemingen moeilijk 
(praktisch onmogelijk) is vast te stellen. Vanwege de slechts geringe verknoping in het CAS verschillen grote delen van 
complexe fractale processen nauwelijks van normaal causaal veronderstelde processen. Gebeurtenissen in complexe 
dynamiek lijken achteraf vaak met zekerheid te kunnen worden vastgesteld, maar achteraf veronderstelde relaties blijken 
doorgaans niet als voorspelling bruikbaar. 
 
Gedrag: alle uiterlijk waarneembare verandering aan het dynamische object. Daarachter of daarbinnen laat zich een 
dynamiek veronderstellen.  
 
Hystereses: de tijd die nodig is om een dynamisch systeem terug te brengen in een positie van waaruit een zojuist 
veroorzaakte catastrofe kan worden “teruggedraaid.”  
 
Katalysator: actor die iets laat veranderen zonder daarbij zelf te veranderen. Bijvoorbeeld door iets voor te doen.  
 
M.e.i. stromen: materie, energie en informatie stromen door een dissipatieve structuur. 
 
Orde: in processen herhaaldelijk hetzelfde onderscheid maken. Als niet hetzelfde onderscheid gemaakt kan worden, is er  
wanordelijkheid of wellicht een korte periode met chaos waarin een verandering van orde plaatsvindt.  
 
Organisatie: een begrensd gebied in de omgeving waaromheen een spanningsveld bestaat en waarbinnen 
stroomprocessen zich vaker herhalen dan in de omgeving het geval is. Daarbij kan de organisatie efficiënt zijn, 
vergeleken met willekeurige processen in een ongeordend spanningsveld zonder een dergelijke organisatie.  
 
Oriëntatie: bij het zoeken naar synergie de verzameling randvoorwaarden waarbinnen een oplossing voor een nieuwe 
werkwijze met meer synergie kan worden gezocht. Soms dienen daartoe eerst sommige randvoorwaarden te worden 
doorbroken om een oplossing te vinden.  
 
Productieregels: beschrijven het gedrag van een bassin rond een aantrekker. Er zijn vaak meerdere productieregels, die 
zelfs strijdig met elkaar kunnen zijn, waardoor een complexe dynamiek met synergie kan ontstaan.  
 
Recursie: cyclische dynamiek waarin elke nieuwe cyclus wordt gebaseerd op de uitkomst van de vorige. Cruciaal is hoe 
men in een dergelijke cyclus geraakt en hoe en wanneer de cyclus weer wordt verlaten. Onderdeel van de dynamiek van 
een (vreemde) aantrekker. Mechanisme dat niet-lineaire of opzwepende dynamiek tot gevolg kan hebben. 
 
Regressie: uiteenvallen van een organisatie in componenten, waarvan sommige wel en andere niet levensvatbaar blijken 
te zijn.  
 
Repressie: pogingen om voorkeursfluctuaties te beheersen. Onder de omstandigheid met voorkeursfluctuaties is de 
beheersing zwaar belast en traag. Kenmerk is het te laat en te hard corrigeren. Het kan als overbodig worden ervaren als 
men zelfordening verwacht.  
 
Stochast: een kansverschijnsel. Stochastiek is de kansrekening.  
 
Structurele stabiliteit: de noodzakelijke eigenschap (identiteit) van elk object dat zich laat bestuderen, waarin het zich 
onderscheidt van chaos. (Chaos laat zich niet goed waarnemen omdat zich daarin niets herhaalt wat een referentie biedt.) 
Het ontbreken van structurele stabiliteit is wel herkenbaar als een tijdelijke situatie waarin een object verkeert tijdens een 
verandering. (catastrofe) Tijdens een catastrofe, een situatie van instabiliteit, zal een object zich per definitie niet 
handhaven en moeilijk waarneembaar zijn. Levende wezens en hun organisaties zijn structureel stabiel omdat zij worden 
gekenmerkt door handhaving van identiteit en herhaling van diverse processen. 
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Synergie: efficiencywinst bij een nieuwe verwerkingswijze. Komt voort uit het vinden van een nieuwe aantrekker. 
 
Toestandsruimte: Daarin worden alle (theoretisch) mogelijke toestanden van een object voorgesteld door punten. De 
punten sluiten op elkaar aan in trajecten. In de toestandsruimte van een object bevinden zich eventueel bassins en 
aantrekkers.  
 
Verstarring: volhouden van een verwerkingsproces dat niet langer aansluit op situaties of veranderingen die zich in de 
omgeving voordoen. Vastlopen op een doodlopende weg. 
 
Voorkeursfluctuatie: specifieke grote fluctuaties die duiden op de aanwezigheid van een concurrerende aantrekker. Zij 
matten de beheersing af en leiden vaak tot repressief gedrag. 
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Bijlage F: 
 

“HODGE PODGE” SIMULEERT EEN CHEMISCHE KLOK  
 
Het programma  “hodge podge” toont een tweedimensionale simulatie van een chemische klok (figuur F 1.)  Op het 
computerscherm toonde het concentrisch uitbreidende vlekken en draaiende spiralen, afgewisseld met chaos en 
voorkeursfluctuaties tijdens de overgangen. 
 
In het programma wordt het beeldscherm ingedeeld in honderden kleine vierkante cellen, één of meer pixels in het 
vierkant. Het getoonde veld is oneindig gemaakt door de randen van het display in de logica van het programma op 
elkaar aan te laten sluiten. Als een bewegende kleurvlek zich voortplant over de cellen en bijvoorbeeld rechts beneden 
het scherm verlaat, komt hij direct links boven tevoorschijn. Het beeld verandert in opeenvolgende generaties. Tussen de 
generaties berekent de computer voor elke cel de nieuwe kleur. Pas als al het rekenwerk gereed is, wordt het oude beeld 
door het nieuwe beeld vervangen. Elke cel doorloopt in opeenvolgende generaties een kleurenpallet met circa 250 
kleuren. Elke cel krijgt één van de drie stadia: 250, 0, of een waarde daartussen. De status van elke cel en daarmee haar 
kleur verandert op basis van de status van haar vier buren, door toepassing van één van de drie volgende productieregels: 
 
De waarde 0 verandert in: (het aantal buren met waarde tussen 0 en 250, gedeeld door k1) + (het aantal buren met 
waarde 250, gedeeld door k2) 
Een waarde tussen 0 en 250 verandert in (de som van de waarden van alle buren tussen 0 en 250, gedeeld door dat aantal 
buren met waarden >0, + 1) + D. 
De waarde 250 verandert in 0. 
 
k1, k2 en D zijn constanten. De eerste twee hebben een waarde van 2 of 3. D is de diffusieconstante die generatie na 
generatie langzaam in waarde stijgt (bijvoorbeeld met 0,001) van ongeveer 3 tot boven de 100. Met de groeiende waarde 
van D wordt als het ware de groeiende stroom energie door de dissipatieve structuur gesimuleerd. 
  
De simulatie met het model begint met een willekeurige kleur in elke cel (in de figuur met D=4). Dan wordt voor elke 
cel de kleur in de volgende generatie berekend en in het volgende beeld opgeslagen. Als het volgende beeld compleet is, 
wordt het staande beeld vervangen, enz.  
 
Het is verrassend om te zien hoe snel, in slechts enkele generaties, de willekeurige kleurverdeling van het begin wordt 
omgezet in concentrische vlekken met opeenvolgende kleuren. (bijvoorbeeld bij D=7.23) Er is dus bijna direct sprake 
van collectief coherent gedrag en er is dan onderscheid te maken tussen gedrag op microscopisch of celniveau en 
macroscopisch gedrag op vlekniveau. Dat is merkwaardig, want terwijl elke cel afzonderlijk wordt uitgerekend, blijkt het 
resultaat (dankzij de productieregels uiteraard) voor grote groepen cellen identiek. Alle cellen in de vlekken doorlopen 
de kleurcyclus met ongeveer even grote sprongen. Er vertoont zich per vlek een min of meer concentrisch lopende golf 
van kleurschakeringen in een cyclus. Deze ordening plant zich over het hele veld voort. (primaire golf)  
 
Naarmate D groter wordt, neemt de cyclustijd af en worden de golven korter. Ze volgen dan ook sneller op elkaar. In de 
kleurencyclus worden steeds grotere sprongen genomen. Er vallen kleurgradaties uit. (zie het aantal grijsgradaties in 
figuur F 1) 
 
Opeens wordt met het toenemen van D (hier bij D=12) de concentrische voortplanting op een of meer willekeurige 
punten doorbroken. Er ontstaat een enkele of dubbele spiraal. Zoals dat ook in de chemische klok het geval is. Na verder 
toenemen van D lossen de spiralen op in chaos (D=24,38), dat toont de fijnst mogelijke willekeurige en verspringende 
kleurschakering. De chaos toont ook fluctuaties. Het zijn stukken van spiralen die over het scherm bewegen met een 
andere structuur dan voorheen. Daarop volgen meer van dergelijke ordelijke en chaotische stadia, tot het scherm in een 
verstarring (D=50.52) vastloopt, als de minimaal op de display te onderscheiden afbeeldingsdefinitie is bereikt.  
 
In dit model hebben we later ook de mogelijkheid van interventie ingebouwd. Op een bepaalde toetsaanslag wordt een 
substantieel deel van het veld, een rechthoekig of een driehoekig deel van de cellen, opeens in de volgende generatie van 
dezelfde kleur voorzien. Daarna, in de volgende generaties, krijgt het model weer vat op deze cellen. Als dat gebeurt in 
de vroege fase met concentrisch golvende vlekken, blijkt de kans groot dat er meteen op de hoekpunten van de 
interventie spiralen ontstaan. Bovendien blijkt de spiraalstructuur het interventieveld snel in bezit te nemen. Het 
zelfherstellende vermogen van het patroon is vooral bij een hogere waarde van D groot. 
 
Het model toont dus orde én chaos. Het toont ook voorkeursfluctuaties en het toont het effect van een interventie in 
verstarring. Verstarring kan in het model worden gesimuleerd door het doen oplopen van de waarde D te stoppen. 
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Terwijl het model nog een D-waarde heeft waarmee het in het vlekkenstadium zit, kan met een betrekkelijk willekeurige 
interventie een nieuwe orde met spiralen worden opgeroepen.  
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Bijlage G: 
 

DE THERMODYNAMICA VAN DE KOOKPOT 
 
De speciale wiskunde (stochastiek) en thermodynamica die Prigogine voor de dissipatieve structuren heeft ontwikkeld, 
zijn voor niet wiskundig onderlegde buitenstaanders moeilijk toegankelijk. Er zijn bovendien vooralsnog onvoldoende 
herkenbare, laat staan kwantificeerbare, parameters in de organisatiekunde om toepassingsmogelijkheden te kunnen 
veronderstellen. De werkgroepen rond Prigogine, die onder meer toepassingen in de maatschappelijk-sociale context 
zochten (Prigogine e.a. 1982), hadden ook de grootste moeite om hun wiskundige modellen aan de man te brengen. Een 
van hun toepassingen, waar ik zijdelings bij betrokken raakte – het in beeld brengen van de energiehuishouding in de 
provincie Noord-Holland - mislukte door gebrek aan voldoende nauwkeurige gegevens. De kwalitatieve benadering lijkt 
voorlopig veel zinvoller, maar de thermodynamica biedt wel een gelegenheid voor toetsing van het inzicht. Hier volgt 
eerst een uiteenzetting over het ordenen nabij thermodynamisch evenwicht. Het is voor de organisatiekunde alleen 
relevant om te begrijpen waarom de “evenwicht”- dynamiek in levende wezens en organisaties niet of nauwelijks aan de 
orde kan zijn. Daarna volgen enkele opmerkingen over de thermodynamica ver van evenwicht. 
 
De eerste hoofdwet van de thermodynamica stelt het behoud van energie bij veranderingen in gesloten of geïsoleerde 
systemen; dat zijn systemen die eventueel alleen energie, maar geen materie met de omgeving uitwisselen. (Bijvoet e.a., 
1979) Bij de omzetting van energie in arbeid, vice versa, zal nooit energie verloren gaan. U = F + T × S, waarin U staat 
voor de totale energie in het systeem; F voor de vrije energie, beschikbaar voor het leveren van arbeid; T voor de 
absolute temperatuur en S voor de entropie, een maat voor de (wan)orde in het systeem. T × S is de gebonden energie, 
die noodzakelijk is voor het handhaven van de structurele stabiliteit in het systeem (relatieve wanorde kan men ook 
zeggen). Op grond van deze formule zijn er redeneringen mogelijk, zoals: wanneer de temperatuur (T) stijgt, wordt er bij 
dezelfde mate van orde (S) in een systeem meer warmte-energie (U) uit de omgeving gebonden. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld in het bewegen van atomen en moleculen, terwijl er (met die toenemende U) niet meer vrije energie (F) 
beschikbaar hoeft te komen. (namelijk als d U = d T x S) Of met andere woorden: bij het opwarmen van een systeem 
hoeft de orde in dat systeem niet direct te veranderen. 
 
De tweede hoofdwet van de thermodynamica stelt dat bij elke omzetting van energie in arbeid, vice versa, slechts een 
deel van de energie (U) beschikbaar is als vrije energie (F) en dat altijd een ander deel opgaat in gebonden energie (T x 
S). Dat gebonden deel gaat zitten in een of andere toestandsverandering in het systeem, bijvoorbeeld verliezen door 
opwarmen bij wrijving of slijtage. (bijvoorbeeld de warmte van autobanden na een snelle rit) 
Boltzmann heeft erop gewezen dat meer gebonden energie (T x S) in een systeem bij een bepaalde temperatuur (T 
constant) meer entropie (S) betekent, dus meer wanorde. Dat kan volgens hem ook begrepen worden als meer 
vrijheidsgraden voor de samenstellende delen en dus als meer informatie in het systeem. Bij het ordenen van een systeem 
gaat het om afnemen van entropie (S) en dus verminderen van informatie in het systeem.  
 
Als in de omgeving van een systeem de temperatuur verandert, is het nog maar de vraag of er in het systeem zelf iets 
verandert in de orde. Het systeem heeft de neiging om zich te verplaatsen langs de thermodynamische tak. Dat betekent: 
het houdt zijn energiehuishouding afgestemd op de omgeving, zodanig dat er zo min mogelijk energie hoeft te worden 
uitgewisseld. Zo wordt bijvoorbeeld de temperatuur buiten en binnen gelijk. Als er door welke oorzaak dan ook een 
temperatuursverschil is ontstaan, komt er wel een energiestroom (bijvoorbeeld een warmtestroom) op gang, maar dan 
blijft de entropie, de staat van orde, nagenoeg gelijk.  
 
Er verandert langs de thermodynamische tak alleen iets in de orde (entropie) bij faseovergangen als smelten of stollen, 
oplossen of indampen, verdampen of condenseren, of bij chemische reacties. Dat laatste laten we hier buiten 
beschouwing. Bij de faseovergangen in de richting van condenseren, indampen of stollen, komt bij gelijkblijvende 
temperatuur relatief veel gebonden energie (T x S) vrij uit de voorafgaande energierijke fase. Dus dan gebeurt er iets met 
(S). De posities van moleculen ten opzichte van elkaar veranderen dan ook significant. De nieuwe toestand van vloeistof, 
respectievelijk kristal, is blijkbaar aanmerkelijk energiearmer en dus ook ordelijker.  
 
Bij verdampen, oplossen of smelten is juist extra energie nodig voor het ontordenen. Kenmerkend voor deze ordeningen 
bij faseovergangen, langs of bij de thermodynamische tak, is de neiging naar een thermodynamisch evenwicht met de 
omgeving. Er stroomt bij een faseovergang gedurende enige tijd een behoorlijke hoeveelheid warmte-energie in of uit 
het systeem terwijl de temperatuur nauwelijks verandert. Uiteindelijk komt het systeem weer tot rust en is het weer zo 
dood als een pier. Deze evenwichtzoekende processen worden nog steeds door velen gezien als een bruikbare metafoor 
(met symboolwaarde) voor menselijke, bedrijfskundige en organisatiekundige processen. (hoofdstuk 1) Duidelijk is 
echter waarom deze metafoor “dodelijk” is als men er zich op oriënteert bij het streven naar een voorspoedig evolueren 
van mensen en organisaties. Het zoeken naar evenwicht geeft een vals beeld van wat er werkelijk in mensen en 
organisaties bij veranderingen in de omgeving aan de orde is. 
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Prigogine ontdekte dat ver van de thermodynamische tak, dus juist ver uit thermodynamisch evenwicht, waar 
voortdurend sterke stromen energie of materie met de omgeving worden uitgewisseld, zich ook ordeningen, dat wil 
zeggen dalingen van entropie en gebonden energie kunnen voordoen. (Prigogine 1972 – 1988) In deze dissipatieve 
structuren daalt de entropie. Er worden daarbij volgens Boltzmann vrijheidsgraden opgeofferd. Dat wordt bijvoorbeeld 
zichtbaar bij wolken en in de kookpot in het onderscheid van verschillende op- en neergaande stromen, waarin grote 
hoeveelheden materie blijkbaar “gevangen” zitten. Blijkbaar kunnen de lucht- en waterdeeltjes in een dergelijke 
dissipatieve structuur niet langer zomaar willekeurig alle kanten uit (Versklavung). Terwijl de dissipatieve structuur zich 
ordent, exporteert ze mèt de stroom energie die ze aan de omgeving afgeeft, ook een deel van die vrijheidsgraden, haar 
entropie, door extra grote wanorde (fluctuaties) in de output mee te geven naar de omgeving.  
 
Het bovenstaande houdt een bedenkelijke boodschap in voor ieder die zich met groei van het leven, en in het bijzonder 
met de economie en de belasting van het milieu bezighoudt. Er is niet veel tegen te doen. Een streven naar stoppen met 
groeien leidt in een evolutiedynamiek waarschijnlijk tot onverwachte fricties en wellicht tot uitsterven. Vandaar dat het 
voorkomen van extra belasting van ons milieu een hopeloos streven is. Het is terecht vervangen door een iets 
realistischer doelstelling in het streven naar duurzaamheid. Daarmee kan echter niet het voorkomen van verandering en 
het voorkomen van aanpassingen aan veranderende omstandigheden worden verondersteld! Overigens dient de relatief 
geringe dreiging van de positieve entropiestromen (lees: afval) uit levende dissipatieve structuren te worden beschouwd 
in de context van de zeer veel grotere stromen in de dode natuur, waar mensen nauwelijks of geen vat op hebben. Maar 
het niet–lineaire karakter van al deze dynamiek zal ongetwijfeld nog voor verassingen zorgen, die ten principale meestal 
niet voorspelbaar zijn, noch voorkomen kunnen worden, alle gefilosofeer van “anti–bewegingen” ten spijt.  Boltzmanns 
notie betekent ook dat een groeiende informatiestroom door een dissipatieve structuur iets wezenlijk anders is dan een 
groeiende energie- of materiestroom. Op de eerste plaats komen informatiestromen niet los van energie- of 
materiestromen voor. Een groeiende informatiestroom brengt toenemende verwarring in een systeem, waarop alleen door 
veranderingen in de energie- en materiestromen herstel en toename van orde kan volgen. 
 
Bijvoorbeeld: De toename van verkooporders, die niet leidt tot meer afgeleverde producten, bijvoorbeeld door gebrek 
aan grondstoffen, zal in een onderneming een grotere wanorde tot gevolg hebben en kan het bedrijf vrij snel naar de 
ondergang leiden.  
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Bijlage H: 
 

HET EVOLUEREN VAN NETWERKEN 
 
De vraag die Kauffman zich onder meer stelde, was hoe in de natuur gering verknoopte netwerken worden gemaakt. Het 
luistert nauw als er een chaosreductieequivalent van gemiddeld meer dan 1 en minder dan 4 inputs per actor moet 
worden gerealiseerd. Het antwoord is in eerste instantie simpel: die netwerken worden niet gemaakt, maar ze ontdekken 
en handhaven zich zelf. Heeft een netwerk niet de juiste instelling, dan gedraagt het zich net zo chaotisch als de 
omgeving en valt het daar niet van te onderscheiden. Het valt dus weer uiteen en de componenten komen beschikbaar 
voor nieuwe configuraties. 
 
Om evolutie van objecten als gering verknoopte netwerken te onderzoeken, ontwikkelde Kauffman (1993) een model: 
“het adaptielandschap”. Het is enigszins te vergelijken met een toestandsruimte. In een toestandsruimte wordt van één 
netwerk elke toestand voorgesteld door één punt, dat bij het veranderen van toestand, in en uit bassins van aantrekkers 
kan springen. In een adaptielandschap daarentegen worden gelijksoortige netwerken (van een soort) met precies dezelfde 
muteerbare eigenschappen voorgesteld door een punt. Dat punt beklimt een berg, zodra door mutatie de aanpassing van 
de soort aan de omgeving verbetert. 
  
Hij maakte het resultaat van een mutatie meetbaar door een adaptiewaarde, een getal tussen 0 en 1, vast te stellen. 
Daarbij drukt “1” (boven op de berg) uit, dat alle mogelijke muteerbare eigenschappen in positieve zin zijn gerealiseerd, 
zodat de mutant de best mogelijke aanpassing aan zijn omstandigheden vertoont. “0” (onder in het laagste dal) betekent 
dat alle mutaties in alle muteerbare eigenschappen de slechts mogelijke aanpassing tot gevolg hebben gehad. 
 
Alle mogelijke mutanten worden zo geordend gedacht, dat de mutanten die uit elkaar voortkomen en slechts één 
muteerbare eigenschap van elkaar verschillen, achter elkaar op een zelfde denkbeeldige lijn liggen. Met elkaar vormen 
deze lijnen een meerdimensionaal vlak dat alle mutanten als punten bevat. Op die punten wordt vervolgens elke 
bijbehorende adaptiewaarde als hoogte uitgezet. De aldus uitgezette waarden vormen het denkbeeldige adaptielandschap, 
dat bergen en dalen toont in overeenstemming met de verschillen in adaptiewaarde. 
 
Evolutie bestaat nu uit het via mutatie en selectie beklimmen van de bergen. Op de pieken zitten de best aangepaste 
mutanten. Zij verdringen de slechtst aangepasten, die lager op de hellingen of in de dalen zitten, van de ruif met het 
schaarse bronmateriaal. Mutanten op de pieken zijn het meest succesvol in zelfhandhaving en zelfreproductie. Zij 
verdringen de anderen naar een niche of doen ze uitsterven. Mutanten zijn in dit model overigens geen individuen, maar 
verzamelingen van individuen, die met elkaar precies dezelfde status van muteerbare eigenschappen gemeen hebben. 
 
Evolutie leidt dus tot het afleggen van een breed traject in het adaptielandschap door een complete soort, waarvan de 
individuen een zekere spreiding in hun adaptiewaarde zullen vertonen. De trajecten in het adaptielandschap die 
voortkomen uit simpele mutaties zijn beperkt en leiden op den duur niet verder dan tot op een nabijgelegen piek. Van 
daaruit is verbetering zonder meer nauwelijks voorstelbaar. Er is vandaar geen verdere weg omhoog naar een hogere 
adaptiewaarde. Die beperking is te overwinnen met bijvoorbeeld geslachtelijke voortplanting. Door combinatie van 
muteerbare eigenschappen uit verschillende delen van het landschap kunnen grote afstanden in het adaptielandschap 
worden afgelegd, waarop dus ook hogere bergen kunnen worden ontdekt. Bovendien bevordert bij de paarvorming een 
wederzijdse “gezonde voorkeur” voor gunstige muteerbare eigenschappen het vinden en beklimmen van hoge bergen in 
het adaptielandschap. 
 
 
Het zal niet verbazen dat er evoluerende objecten (soorten) zijn met een gunstig en met een ongunstig adaptielandschap. 
Het cruciale criterium, zo blijkt uit het werk van Kauffman (1993), is de mate waarin een muteerbare eigenschap de 
adaptiewaarde kan beïnvloeden. Erg ongunstig is bijvoorbeeld het willekeurige landschap van een systeem dat gebaseerd 
zou zijn op Darwins evolutietheorie, die uitgaat van willekeurige mutaties die elk de volledige adaptiewaarde bepalen. 
Het is uitgesloten dat er een wezen zou bestaan waarvan elke muteerbare eigenschap afzonderlijk de volledige 
adaptiewaarde van 0 tot 1 zou kunnen beïnvloeden. Deze “alles of niets” conditie per eigenschap leidt tot een ruw 
adaptielandschap dat vol zit met lage pieken. De pieken worden nota bene traag beklommen, want de kans op een 
verbetering per mutatie is gering. Kortom, het willekeurige landschap is totaal ongeschikt voor evolutie. Kauffman 
onderzocht welke soort landschappen wel geschikt zijn. (§ 6.1.7) 
 
CORRELATIE TUSSEN MUTEERBARE EIGENSCHAPPEN: 
 
Het aan deze willekeur tegenovergestelde geval, met zogenaamde correlatie tussen de muteerbare eigenschappen, leidt 
tot een ander probleem. Correlatie betekent hier, dat elke muteerbare eigenschap de totale adaptiewaarde slechts voor een 
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beperkt deel beïnvloedt. Het gevolg is een landschap met één hoogste waarde, dus één hoge berg, met waarde 1, die 
alleen dan wordt bereikt als alle muteerbare eigenschappen positief zijn. Ook een dergelijk landschap is ongeschikt voor 
evolutie, want het beklimmen van die ene berg gaat zeer snel. Alle mutanten van de soort steken elkaar naar dezelfde 
kroon, waarbij de complexiteit van de mutanten ook snel toeneemt. (De simpele mutanten worden eerst ontdekt, de 
complexere komen meestal later) Ten gevolge van de evolutiesnelheid zal ook het aantal “fouten” tijdens het muteren 
snel toenemen. (Foutencatastrofe van Eigen en Schuster) Selectie krijgt in een adaptielandschap met correlatie eenvoudig 
de tijd niet om die fouten in de mutaties er weer uit te halen. De cluster die de berg opklimt, zal na aanvankelijk succes 
snel degenereren. (Dat staat bekend als het doorfokken van dieren en doorkweken van planten) 
 
EPISTATISCHE KOPPELING VAN MUTEERBARE EIGENSCHAPPEN 
 
Een combinatie van correlatie met epistatische koppeling vormt volgens Kauffman voor beide problemen de oplossing. 
Het gaat bij de epistatische koppeling om extra versterkende of juist extra verzwakkende relaties tussen enkele van de 
muteerbare eigenschappen. Bijvoorbeeld: slim én sterk. Samen hebben die een groter effect op de adaptiewaarde dan de 
combinaties van dom én sterk of slim én zwak of dom én zwak. Het adaptielandschap krijgt door dergelijke epistatische 
koppelingen meerdere hoge bergen, die bij elkaar in de buurt liggen. Juist een dergelijk adaptielandschap is ideaal voor 
evolutie. Er mogen overigens weer niet te veel van deze koppelingen voorkomen. Ze vormen in feite een gering 
verknoopt netwerk. Zijn er te veel van deze koppelingen, dan tendeert het adaptielandschap naar willekeurig en ruw. 
Kauffman toonde aan dat deze condities van correlatie én epistatische koppeling ook werkelijk in de genen van het DNA 
voorkomen. 
 
De epistatische koppelingen zijn te beschouwen als ontwerpbeperkingen. Ze werken elkaar meestal tegen. Er is slechts 
een geringe kans, dat ze elkaar versterken. (Bijvoorbeeld dom én sterk of slim én zwak of dom én zwak, tegenover slim 
én sterk dus 3 tegen 1.) Dergelijke koppelingen zijn te herkennen, bijvoorbeeld bij productontwikkeling: een eenmaal 
overwonnen ontwerpbeperking kan een onevenredig grote voorsprong op de concurrenten betekenen en zo de evolutie 
van een bepaalde productgroep enorm versnellen. Een voorbeeld zijn de sprongen die in de programmeerbaarheid van 
computers zijn gemaakt met achtereenvolgens stekkerdraden, ponskaart en diverse media voor geheugens en generaties 
van programmeertalen. De epistatische koppeling betreft hier de omvang en snelheid van de processor, de 
programmeerbaarheid van de computer en de met computertalen steeds makkelijker te maken programma’s. Het vereist 
nogal wat oefening om de epistatische koppelingen in organisaties te leren herkennen. (Bijlage Ia) 
 
ENKELE MERKWAARDIGHEDEN OVER DE EVOLUTIE VAN GERING VERKNOOPTE NETWERKEN 
 
Kauffman becijferde dat het wel ongeveer klopt, dat het netwerk van vele tienduizenden genen in het menselijke DNA 
ongeveer 250 aantrekkers moet bevatten, die corresponderen met de circa 250 bekende weefselsoorten. Enkele jaren later 
is echter aangetoond dat het menselijke DNA vele tienduizenden genen minder bevat dan Kauffman bij zijn berekening 
veronderstelde. Minder actoren met eenzelfde omvangrijke toestandsruimte is mogelijk, als de chaosreductie in het 
netwerk van genen minder krachtig is dan Kauffman dacht. 
 
De enorme overvloed aan mogelijkheden in adaptielandschappen wordt tijdens de evolutie niet systematisch afgezocht. 
Daarvoor zijn de bouwstenen te schaars en de ruimte en tijd te beperkt. Er worden in het adaptielandschap geen velden 
afgegraasd, maar slechts relatief smalle evolutiepaden door de landschappen afgelegd. Zo valt bijvoorbeeld te verklaren 
dat in het laboratorium nog steeds vele materialen worden ontdekt, die in de natuur nooit zijn voorgekomen. Dat geldt 
feitelijk voor de hele technologie. 
 
Er doet zich in de evolutiedynamiek voortdurend zelfordening voor. Er worden aantrekkers ontdekt. Er wordt 
doorgekozen op de eerste de beste concepten die zich weten te handhaven, zolang de concurrenten in de co-evolutie dat 
toestaan. Van de soorten die langs dit beperkte aantal evolutiepaden in de natuur zijn ontstaan is al meer dan 99% weer 
uitgestorven. Hun bouwstenen zijn al ettelijke malen beschikbaar gekomen voor volgende generaties! Dit “neo-
Darwinisme” van Kauffman maakt aannemelijk, dat de evolutie volgens zijn model met zelfordening veel sneller 
verloopt dan op grond van Darwin’s model met willekeurige mutaties kon worden verondersteld. 
 
Mijn interpretatie van dit formele model van de evolutie is maar ten dele geslaagd. Het is nog onvoldoende herkenbaar in 
organisaties voor ondernemers, bestuurders, managers en hun adviseurs, laat staan dat het hen ergens bij helpt. Toch acht 
ik dit moeilijk herkenbare fundament op den duur onontbeerlijk. Daarom heb ik het hier zo compleet mogelijk proberen 
weer te geven, opdat het voor vervolgonderzoek beschikbaar is.  
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Bijlage Ia: 
 

DRIE MODELLEN VOOR DISCONTINUE ONTWIKKELINGEN 
 
 

HET DELEGATIEMODEL NAAR LYNDALL F. URWICK (1948) 
 
 

Na WO II maakte Urwick in opdracht van de BBC cursussen organisatiekunde voor de wederopbouw. Hij presenteerde 
onder andere voorbeelden van inrichting van organisaties met een autoritaire lijn- stafstructuur bij verschillende omvang; 
van één tot duizend medewerkers. Ze zijn hier samengevat in een model. De directeur van een éénmanszaak vervult zelf 
alle functies binnen de cirkel. Als zijn onderneming gaat groeien, zal hij taken gaan delegeren op drie achtereenvolgende 
niveaus: eerst operationele taken, dan leidinggevende taken en als laatste beleidsbepalende taken. De taken worden door 
de ondernemer afgestoten in discontinue reorganisatie processen volgens concentrische cirkels, in het model van buiten 
naar binnen. De beleidscoördinatie en de eindbeslissing blijven uiteindelijk altijd bij de ondernemer. Er zijn drie 
categorieën functies: de uitvoering, functionele dienstverlening en staf. Aanvankelijk worden alleen uitvoerende taken 
afgestoten. Via taakverdeling, sequentiële afstemming en functionele groepering blijft de organisatie op orde. Op het 
moment dat de eerste operationele supervisie (leiding) ontstaat bij circa negen man, ontstaat ook de eerste functionele 
ondersteuning. Zodra het eerste functionele leidinggeven ontstaat, komen ook de eerste staffuncties in de organisatie tot 
stand.  
 

Bijlage Ib: 
 
 

DISCONTINUÏTEIT IN DE GROEI VAN ET BEDRIJVEN BIJ HET ONTSTAAN VAN NIEUWE FUNCTIES 
 
 
In navolging van Urwick is tijdens het Uneto project (hoofdstuk 9) de functieverdeling vastgesteld bij een bepaalde 
omvang van Electro Technische ondernemingen. (installateurs) De theoretische groeidrempels bij de omvang van 1, 4, 9, 
16, 25, 36, 42, 64 enz. blijken ook in werkelijkheid ongeveer bij die omvang voor te komen. 
 

Bijlage Ic: 
 
 

HET BOOMPLAKMODEL VOOR DE GROEI VAN EEN ET – INSTALLATIEBEDRIJF 
 
 
 
 
 
 
 
In dit groeimodel van een ET – onderneming wordt van zes hoofdfuncties in de organisatie: inkoop, product- en 
dienstverlening, verkoop, projectmanagement, organisatie en administratie, de gebruikelijke werkwijze weergegeven bij 
een bepaalde omvang van de organisatie. De binnenste cirkel stelt een klein bedrijf voor. Elke schil daaromheen geeft 
enkele mogelijke oplossingen voor de functies die bij een toenemen van de omvang van de organisatie via discontinue 
reorganisaties zullen worden gerealiseerd. Het model kan als diagnose hulpmiddel worden gebruikt door alle 
schilsegmenten te arceren die een onderneming (ooit) heeft gerealiseerd. Onevenwichtigheden in de gearceerde schijf 
door vooruitlopen of achterblijven van de ontwikkeling in bepaalde segmenten kunnen duiden op verstarringen in de 
ontwikkeling van de organisatie. 



 210



 211

Bijlage J: 
 

DE CIJFERMATIGE ANALYSE VAN HET CHAOSMODEL 
 
Het meest eenvoudige chaosmodel is: x(n+1) = a.xn – a.xn

2. Het is een algoritme dat voor n+1 toestanden wordt 
doorgerekend. "n" is dus het rangnummer van een bepaalde toestand of periode en loopt gedurende het doorrekenen van 
het algoritme van 1 naar oneindig. De uitkomst x, die bij elke toestand steeds opnieuw berekend wordt, begint met heel 
kleine waarden en blijft tussen 0 en 1. Men schrijft ook: 0<x<1.  a  is een parameter die kan worden aangeduid als groei-
effectiviteit, waarvoor in dit model geldt dat: 1<a<4. Buiten die grenswaarden voor x en a heeft het model voor deze 
interpretatie geen betekenis. De parameterruimte is niet zo beperkt als wellicht op het eerste gezicht lijkt. 0<x<1 betekent 
dat de uitkomsten breuken zijn en bijvoorbeeld betrekking hebben op een percentage, de relatieve grootte van een 
gedeelte ten opzichte van een geheel. “1” staat bijvoorbeeld voor “een hele taart”, de uitkomst van het algoritme voor 
“een taartpunt”, maar “de taart” op zich kan natuurlijk net zo groot of klein zijn als men zich maar wil voorstellen. Ook 
“a” kan tot andere waarden worden “getransformeerd”, zodat het model op vele verschijnselen van toepassing kan zijn. 
Elke keer als x(n+1) is uitgerekend, wordt de uitkomst in een volgende iteratie gesubstitueerd in xn. Daarna wordt weer een 
volgende uitkomst uitgerekend, en zo voort, in een onbeperkte reeks. Het niet-lineair karakter van de functie die bij het 
steeds verder doorrekenen ontstaat, is merkwaardig. Feitelijk levert dat doorrekenen steeds opnieuw oplossingen op van 
een functie in x, waarvan na elke iteratie de exponent (van x) met twee wordt verhoogd. Het algoritme representeert dus 
een functie van een onbepaald hoge graad. De eerste iteratie betreft bijvoorbeeld:  x2 = a.x1 - a.x1²  vervolgens komt dan:  
x3 = a.x2 - a.x2², dat ook geschreven kan worden als: x3 = a (a.x1 - a.x1²)- a (a.x1 - a.x1²)², of x3 = a2.x1 – (a²+a)³ .x1² 
+2a³.x1³ - a.x1 - a³.x1

4  en zo vormt x4  een functie in de 6e graad enz. 
 

 
Als xn aanvankelijk heel klein is en 1<a<2 dan zullen de eerste achtereenvolgende uitkomsten van het algoritme 
exponentieel groeien. (figuur J.1 voor a = 1,2) Worden de iteraties met het algoritme voortgezet, dan treedt een verloop 
volgens een “s-curve” op. Aanvankelijk toont de curve steeds snellere groei, later overgaand in gestage afvlakking. Elke 
curve loopt dan door, tot een vaste eindwaarde wordt bereikt. Met die vaste eindwaarden aan het einde van de s-curves 
gedraagt het algoritme zich blijkbaar als een puntaantrekker. Bij grotere waarden van “a” worden de “s-curves” steiler en 
de vaste eindwaarden voor “xn” steeds hoger. 
a.xn wordt in de formule ook wel de groeiterm genoemd, omdat deze term, vooral bij de eerste iteraties het grootste deel 
van de uitkomst bepaalt;  - a.xn² is de verzadigingsterm die later voor de afvlakking zorgt. Tot zover toont het model een 
getrouwe weergave van algemene ervaringen met groei. Aanvankelijk verloopt de groei exponentieel, maar vervolgens 
vlakt zij af door verzadiging, ze verloopt volgens een s-curve. Is de groeieffectiviteit hoger, dan komt de aantrekker ook 
hoger uit.  
 
Het is dus met dit model niet alleen mogelijk om groei af te beelden volgens een s-curve, maar ook om de groei-
effectiviteit daarbij gaandeweg te verhogen. Het traject dat dán wordt afgelegd is ook een aantrekker. Het is geen s-
curve, maar een zogenaamde logistische curve, die aanvankelijk zeer veel sneller stijgt dan een s-curve en vervolgens 
elke volgende periode een “afnemende meeropbrengst” toont (figuur J.2). Ook dat is een fenomeen dat in de economie 
en in de organisatiekunde bekend is. Het chaosmodel is tot zover dus een aardig model voor “groeiende groei”, waarmee 
ervaring met versnelde groei goed kan worden afgebeeld.  

 
 
 
OP GROEI VOLGT CHAOS: 
 
Zodra “a”, de effectiviteit van de groei, boven de waarde 2 komt, beginnen aan het einde van de “s-curves” 
merkwaardige fluctuaties op te treden. De aantrekker begint zich vreemd te gedragen (strange attractor). Bij a>3 komt de 
eerste grote verrassing. Aan het eind van de “s-curve” komt er niet één en dezelfde stabiele eindwaarde, die bij 
structurele stabiliteit verwacht mag worden, maar steeds om beurten twee verschillende. Bij verder toenemen van “a” 
komen die uitkomsten geleidelijk aan verder uit elkaar te liggen. Er doet zich zogenaamde periodedubbeling voor. In het 
gebied 3,45<a<3,57 doet zich die periodedubbeling nog enkele keren voor. Zo komen er achtereenvolgens 4, 8 en 16 
verschillende eindwaarden als “a” verder wordt verhoogd. Na a>3,57 is het helemaal mis, dan is er geen peil meer op te 
trekken. Het lijkt alsof er volkomen willekeurige uitkomsten komen en naarmate “a” groter wordt, neemt de chaos toe. 
Hier en daar is er over een beperkt bereik van “a” nog een kleine ruimte (window) met structureel stabiele reeksen 
uitkomsten in een of ander patroon. (Daar ontstaan de fractals) Het zijn overgangen die via periodedubbelingen weer 
uitmonden in chaos. In het algemeen is het na a>3,57 in dit deel van het model “chaos”. 



 212

 



 213

LITERATUUR 
 
 
Aken, Prof. Dr. Ir. J.E. van, “Methodologische vraagstukken bij het ontwerpen van bedrijfskundige systemen”. 
Bedrijfskunde, jaargang 68, 1996 nr.2, pagina 14 tot en met 22 
 
Allen, P.M. en Sanglier, M., "A dynamic model of growth in a central place system", Geographical Analysis, Jaargang 
11, nr. 13, juli 1979, pagina 256 tot en met 272. 
 
Allen, P.M., "Self organization in the urban system", 1980 in "Factors Influencing Urban Design". Sijthof/Noorthoff, 
Alphen. 
 
Backus, Fred, "Ik heb geen hekel aan Shakespeare, maar ik begrijp hem niet", bijlage Wetenschap en Onderwijs van 
NRC Handelsblad d.d. 21 juni 1984. 
 
Badelt, Christoph, "Sozioökonomie der Selbstorganisation", 1980, Campus Verlag. 
 
Bak, Per & Chen, Kan, “Self-Organized Criticality”, Scientific American January 1991, blz. 26 – 33. 
 
Baker, G.L. & Gollub, J.P., "Chaotic dynamics, an introduction", 1990, Cambridge Univ. Press, Cambridge. 
 
Bateson, Gregory, “Mind and Nature, a necessary unity”, 1979, Wildwood House, London. 
 
Beer, Stafford, “Brain of the firm”, 1972, Allen Lane, Penguin, Hardmondsworth. 
 
Beer, Stafford, “Diagnosing the system for organizations”, 1985, John Wiley & Sons,  ISBN 0 471 90675 1. 
 
Bennett, M., Schatz, M.F., Rockwood, H., Wiesenfeld, K., “Huygens’clocks”, 2001, Proceedings of the Royal Society. 
(zie ook: internet) 
 
Bermond, B., “Consciousness or the art of foul play”, Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 1998. 
 
Bersselaar, Victor van den, “Wetenschapsfilosofie in veelvoud, fundamenten voor professioneel handelen”, 1997, 
Coutinho, Bussum. ISBN 90 6283 057 9 CIP 
 
Bertalanffy, Ludwig von; Hempel, Carl G.; Bass, Robert E.; Jonas, Hans; “General System Theory: A new approach to 
unity of science”, Human Biology, Dec., 1951, Vol. 23, p. 302-361 
 
Bijvoet, J.M., Peerdeman, A.F., Schuijff, A., Wiebenga, E.H., “Korte inleiding tot de chemische thermodynamica”, 
1979, Wolters-Noordhoff, Groningen. 
 
Bion, Wilfred R., “Group dynamics: a review”, International Journal of Psycho-Analysis, vol.33, 1952. Reprinted in M. 
Klein, P. Heimann & R. Money-Kyrle (editors). New Directions in Psychoanalysis (pp.440-477). Tavistock Publications, 
London, 1955. Reprinted in Experiences in Groups (1961). 
 
Blanchard, Ph. D. Kenneth, en Johnson, M. D. Spencer, “The one minute manager”, 1981, William Morrow,  
 
Bonabeau, Eric en Meyer, Christopher, “Swarm Intelligence, a whole new way to think about business”, Harvard 
Business Review, 2001 May, blz. 107 – 114. 
 
Boonstra, Jaap J., “Integrale organisatie ontwikkeling. Vormgeven aan fundamentele veranderingsprocessen”, Lemma, 
Utrecht, 1991. 
 
Boonstra, Jaap J., “Lopen over water, over dynamiek van organiseren, vernieuwen en leren”, Intreerede 10 februari 
2000, Vossiuspers, Amsterdam. 
 
Boonstra, Jaap J., “Dynamics of organisational change and learning, an introduction”, 2003?  Blz 1 – 38. 
 



 214

Boxer, Philip and Kenny, Vincent, “The Economy of Discourses: a Third Order Cybernetics?” Human Systems 
Management 9, 1990, blz. 205 – 224. 
 
Boulding, Kenneth E., “General Systems Theory – The skeleton of science, Management Science vol 2, nr 3, April 1956. 
 
Briggs, J. en Peat, D., "Turbulent Mirror", 1989, Harper & Row, New York. Library of congress 88-45567.  
 
Brown, Roger, “Social Psychology, The second edition”, 1989, The Free Press, New York.  
 
Burrell, Gibson. Morgan, Gareth. “Sociological paradigms and organizational analysis”, 1979, Ashgate Publishing, 
Brookfield. 
 
Chaosforum:      http://www.chaosforum.com ,   red.: Jaap Peters 
 
Checkland, Peter B., “Systems Thinking, Systems Practice”, 1981, John Wiley & Sons Ltd., Chichester. 
 
Checkland, Peter B. and Scholes, Jim, “Soft systems methodology in action”, 1990, John Wiley & Sons Ltd.,  
Chichester. 
 
Chemisch Weekblad, "Nobelprijs scheikunde voor Ilja Prigogine", Chemische Courant, Jaargang 73, 21 oktober 1977, 
nr. 42, pagina 1. 
 
Chomsky, Noam, “Hegemony or survival”, 2003, Metropolitan Books, USA 
 
Churchman, C.W., “The design of Inquiring Systems: Basic Concepts of Systems and Organization”, 1971, Basic Books 
New York. 
 
Collins, Jim, “Level 5 Leadership, The Triumph of Humility and Fierce Resolve”, Harvard Business Revieuw, January 
2001, blz. 67 – 76. 
 
Cornelis, A., "Logica van het gevoel", 1992, Essence, Amsterdam/Brussel. 
 
Coveney, P. & Highfield, R., "The Arrow of Time", 1990, Flamingo, London. 
  
Coveney, P. & Highfield, R., "Frontiers of Complexity", 1996, Faber and Faber, London. 
 
Csikszentmihalyi, Mihaly, “The Psychology of Optimal Experience”, 1991, Harper Perennial, ISBN: 0060920432 
 
Cvitanivic, Predrag, "Universality in chaos", 1984, Adam Hilger Ltd., Bristol. 
 
Dawkins, Richard, “The Ancestor’s Tale, a Pilgrimage to the Dawn of Life”, 2004, Orion Publishing Group: Weidenfeld 
& Nicolson / Phoenix, London  
 
Dekker, H., "Synergetica 1 en 2", Intermediair, Jaargang 11, nr. 31 en nr. 32 van respectievelijk 1 en 8 augustus 1975, 
pagina 11 t/m 27 en pagina 31 t/m 35. 
 
Dewdney, A.K. “Computer recreations, The hodgepodge machine makes waves”, Scientific American, August 1988, blz. 
86 t/m 89. 
 
Dijkum, C. van, en Tombe, D. de, "Gamma Chaos, onzekerheid en orde in de menswetenschappen", 1992, Aramith 
Uitgevers, Bloemendaal. 
 
Eigen, M., "Stufen zum Leben, die frühe Evolution im Visier der Molekularbiologie", 1987, R. Piper, München. 
 
Eijnatten, Frans van, “Inleiding in chaosdenken Theorie en praktijk”, 2002, Van Gorkum, Assen. 
 
Elster, Jan, "Logic and Society", John Wiley & Sons. 
 
Esser, Arnout P.: www.essernet.nl ,  Adviesbureau 1990: Nieuwe Gracht 23, 2011 NC te Haarlem. 
 



 215

Falletta, Nicholas, “The Paradoxicon”, 1985, Thurnstone Press Limited, Wellingborough, Northamptonshire. 
 
Farrelly, Frank, en Brandsma, Jeff, “Provocatieve Therapie”, 1973, Eigen uitgave IEP Nijmegen. 
 
Fast, Prof.dr. J.D., "Orde en wanorde in de natuur", Intermediair, Jaargang 20, nr. 36 d.d. 7 september 1984, pagina 35. 
 
Forrester, Jay W., “Industrial dynamics”, 1961, The M.I.T. Press & John Wiley & Sons Inc, NewYork, London. Lib. of 
Congres: 16-17871. 
 
Fuller, Richard Buckminster, “Synergetics, explorations in the Geometry of Thinking 1&2”, 1982, Macmillan Publishing 
Co. New York. 
 
Funtowicz, Silvio & Ravetz, Jerry, “Post-normal science: a new science for new times”, Scientific European, October 
1990, pagina 20 t/m 22 
 
Gardner, Howard, “Multiple Intelligences: The Theory in Practice”, 1993, Basic Books; (March). 
 
Gardner, M., "The fantastic combinations of John Conway's new solitaire game life", Scientific American, oktober 1970, 
pagina 120 tot en met 125. 
 
Ghoshal, S en Bartlett, C.A., “The individualized Corporation”, 1997, Harper Business, New York.  
 
Gibson, Cyrus F. en Nolan, Richard L. “Managing the Four Stages of EDP Growth”, Harvard Business Review 52, 1974, 
pagina 76-88.  
 
Gleick, James, "Chaos, making a new science", 1987, Viking, London. 
 
Gleitman, Henry, “Basic Psychology”, 1999, 5e druk, R.S. Means Company. 
 
Godwin, A.N., "Three dimensional pictures for Thoms' parabolic umbilic", Institut des hautes études Scientifiques. 
Publication mathematiques, nr. 1971, pagina 117 tot en met 138.  
 
Gorbatsjov, Michail. “Mijn Rusland, de dramatische geschiedenis van een grootmacht”, 1999, Balans, Amsterdam. 
 
Gould, Stephen Jay, “De gok van de evolutie, misvattingen over evolutie, vooruitgang en honkbal”, 1996, Uitgeverij 
Contact, Amsterdam. 
 
Gout, M. In de serie “Bouwen in de Middeleeuwen”: “Grote Elementenbouw in de Middeleeuwen”, 1985; “Geometrie”. 
1986; “De Compagnonnage en zijn tour de France”, 1987 – 1988. Industriële Bouwmaatschappij Elementum B.V., 
Maasluis.   
 
Gout, M. “Symboliek in kathedralenbouw”, 2001, Mirananda uitgevers b.v., Den Haag 
 
Greiner, Larry E., “Evolution and revolution as organizations grow”, Harvard Business Review, July – August 1972, 
pagina 37 tot en met 46. Republication: May – June 1998, pagina 55 tot en met 67. 
 
Hall, N., "The new scientist Guide To Chaos", 1992, Penguin Books, London.  
 
Haken, H., "Synergetik", 1982, Springer-Verlag Berlin. 
 
Haken, H., “Can Synergetics Be of Use to Management Theory?” In Ulrich, H. and Probst, G., “Selforganisation and 
management of social systems”, 1984, Springer, Berlin.  
 
Hardjono, Teun, “Ritmiek en organisatiedynamiek, Four phase model”, 1998, Kluwer Bedrijfswetenschappen (ISBN 
ISSN 90 267 2259 1). 
 
Have, Steven ten, “Voorbeeldig veranderen”, 2002, Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, ISBN 90 5712 1484. 
 
Have, Steven ten, “Veranderen als onderneming”, 2005, Academic Service, Vrije Universiteit, Amsterdam.  
 



 216

Hofstadter, Douglas R., "Gödel Escher Bach", 1980, Vintage Books Edition. 
 
Holland, John H., “Hidden Order, how adaptation builds complexity”, 1995, Perseus books, Massachusetts. 
 
Holland, John H., “Emergence, from chaos to order”, 1998, Perseus books, Massachusetts. 
 
Hommes, Cars H., "Chaotic dynamics in economic models", 1991, Wolters-Noordhoff. Proefschrift Groningen. 
 
Huygens, C. “Oeuvres complètes de Christiaan Huygens”, vol. 5, blz  241 – 262. 1888 – 1950, Martinus Nijhoff, Den 
Haag.  
 
Jantsch, E. "The Self - Organizing Universe, scientific and human implications of the emerging paradigm of evolution", 
1980,  Pergamon Press, Oxford. 
 
Jantsch, E. en Waddington, C.H., "Evolution and Consciousness", 1976, Addison Wesley. 
 
Jung, Carl Gustav, “Psychologie und Alchemie”, 1975, Walter – Verlag, Olten 
 
Karsten, A. en Veen, K. van, “Managementconcepten in beweging: tussen feit en vluchtigheid”, 1998, Van Gorcum, 
Assen. 
 
Kauffman, Stuart A., "The origins of order, self organisation and selection in evolution", 1993. Oxford Univ. Press, 
Oxford. 
 
Kauffman, Stuart A., “Escaping the Red Queen effect”, The McKinsey Quaterly 1995 Number 1, pagina 119 tot en met 
129. 
 
Kauffman, Stuart A., "Eieren, straalmotoren en paddestoelen, zelforganisatie als de verborgen sleutel tot evolutie", 1996, 
Uitgeverij Contact, Amsterdam / Antwerpen  
 
Kauffman, Stuart A., "Self – Replication: Even peptides do it”, Nature 382, august 8, 1996 and on 
www.santafe.edu/sfi/People/kauffman/sak-peptides.html 
 
Kahn, Herman en Wiener, Antony J. “Het jaar 2000”, 1968, A.E. Kluwer, Deventer 
  
Kolb, David, A. “Experimential learning”, 1984, Englewood Cliffs, Prentice Hall, NJ. 
 
Kuhn, Thomas S., “The structure of scientific revolutions”, 1962, third edition: 1996, The Universaty of Chicago Press, 
Chicago. 
 
Lauwerier, Hans A., “Fractals, meetkundige figuren in eindeloze herhaling”, 1987, Aramith, Amsterdam. 
 
Lawrence, P.R. en Lorch, J.W., “Differentiation and integration in complex organizations”, Administrative Science 
Quaterly, 1967, jrg. 12 pag. 1 – 47. 
 
Lorenz, Edward N. “Deterministic Nonperiodic Flow”, 1963, Journal of the Atmospheric Sciences, nr.: 20, blz 130 – 141 
(ook  in Cvitanovic, 1984) 
 
Langton, Chr. G., "Artificial life I and II" (proceedings volumes VI and X), 1992, Addison Wesley, Redwood. 
 
Lewin, Roger, "Complexiteit, het grensgebied van de chaos", 1993, Contact Amsterdam. 
 
Lievegoed, B.C.J., “Organisaties in ontwikkeling”, 1969, Lemniscaat, Rotterdam. 
 
March, James G. and Olsen, Johan P. “Ambiguity and choice in organisations”, 1979, Universitetsforlaget, Bergen 
 
Marx, E.C.H., “Organisatiekunde en organisatieveranderkunde”, in A.J. Cozijnsen & W.J. Vrakking (red) “Inleiding in 
de organisatieveranderkunde”, 1987, Samsom, Alphen a/d/ Rijn. 
 



 217

Maturana, H.R., Varela, F.J., "De boom der kennis, hoe wij de wereld door onze eigen waarneming creëren", 1989, 
Contact, Amsterdam. 
 
Maturana, H.R., Varela, F.J., "The tree of knowledge, the biological roots of human understanding", 1987, revised 1992, 
Shambhala, Boston. 
 
Mayr, Otto, “Authority, Liberty & Automatic Machinery in Early Modern Europe”, 1986, The Johns Hopkins Press Ltd., 
London. ISBN 0 8018 2843 0 
 
McMaster, Michael, “The DOE “Beryllium Rule” creation – an application of Complexity solutions Ltd processes”, 
Internet, November 1997. 
 
McLuhan, Marshall; Fiore, Quentin, “The Medium is the Message”, New York: Bantam, 1967. 
 
Miles, Lawrence D. “Techniques of Value Analysis and Engineering”, 1961, Mc Graw – Hill, New –York. 
 
Meadows, Dennis L. “The limits to growth, a report for the Club of Rome”, 1972, Universe Books, New York. 
 
Meijer, Onno G. en Bongaardt, Rob, “Systeemtheorie Bewegingswetenschappen”, Tijdschrift voor Informatica en 
Modelbouw, 1992 nummer 2, blz. 16 – 34. 
 
Monge, Peter R. en Contractor, Noshir S. “Theories of Communication Networks”, 2003, Oxford University Press.  
 
Nalebuff, Barry J. en Brandenburger, Adam M. “Co-opetition”, 1996, HarperCollinsBusiness, London. 
 
Oosterom, F.P. van, “Het woord van eer, literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400”, 1987, Meulenhoff Nederland 
bv. Amsterdam. ISBN 90 290 3645 1 / CIP / NUGI 952. 
 
Peerdeman, A.F. en Schuijt, A., "Nobelprijzen 1977: chemie Ilja Prigogine", Intermediair, nr. 50, pagina 46 tot en met 
48. 
 
Peitgen, Heinz-Otto en Saupe, Dietmar, “The Science of Fractal Images”, 1988, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. 
 
Peters, T.J. en Waterman, R.H. jr., "Excellente ondernemingen - kenmerken van succesvol management". Veen 
Uitgevers, Utrecht, 1983. 
 
Pirsig, R.M., "Zen en de kunst van het motoronderhoud", Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1983. 
 
Prigogine, Ilya, Nicolis, G. en Babloyantz, A., "Thermodynamics of Evolution", Physics Today, november 1972, 
bladzijde 23 tot en met 28; December 1972, pagina 38 tot en met 44. 
 
Prigogine, Ilya, "Zur Ansicht", TV-serie van de WDR, o.a. d.d. 15 september 1978, naar aanleiding van de uitreiking van 
de Nobelprijs 1977. 
 
Prigogine, Ilya en Nicolis, G., "Self-organisation in nonequilibrium Systems", 1977, John Wiley & Sons. 
 
Prigogine, Ilya, "Time, Structure and Fluctuations", Science, Jaargang 201 nr. 4358, d.d. 1 September 1978, pagina 777 
tot en met 785. 
 
Prigogine, Ilya, Allen, P.M. en Herman, R., "The evolution of complexity and the laws of nature", bijdrage voor de 3e 
generatie Club van Rome. 
 
Prigogine, Ilya, "From being to becoming, time and complexity in the physical sciences", 1980, W.H. Freeman, San 
Francisco. 
 
Prigogine, Ilya e.a., "Openess: A round-table discussion", 1982, Family Process 21, pagina 57 tot en met 70. 
 
Prigogine, Ilya, Stengers J., "Order out of chaos, man's new dialogue with nature", 1984, Bantam Books, Toronto. 
 



 218

Prigogine, J., Stengers, J., "Order uit chaos, de nieuwe dialoog tussen de mens en de natuur", 1985. Bert Bakker, 
Amsterdam. 
 
Prigogine, Ilya, "Het einde van de zekerheden", 1996, Lanno, Tielt. 
 
Quinn, Prof. James Brian, “Intelligent Enterprise: A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry”, 1992, 
Reprinted with permission of The Free Press, an imprint of Simon & Schuster. 
 
Razran, Gregory., "Mind in Evolution", Houghton Mifflin Company, Boston 1971. 
 
Romme, A.G.L., "A self-organization perspective on strategy formation", 1992, Proefschrift Maastricht. 
 
Rowley, R. & Roevens, J. "Organize with Chaos", 1996, Universitas, Antwerpen. 
 
Ruelle, David, "Zufall und Chaos", 1992, Springer Verlag, Berlin. 
 
Ruiter, Willem de, “Prigogine en de duiveltjes van Maxwell en Laplace”, Blz 27 - 32 
 
Sapolsky, Harvey M., "The Polaris System Development", 1972, Harvard Univ. Press. 
 
Schaveling, Jaap, “Succesvol organisaties ontwikkelen, praktische instrumenten voor veranderaars”, 1997, Van Gorcum, 
Assen. ISBN 90 232 3253 4. 
  
Schon, Donald Alan, “The Reflective Practitioner. How professionals think in action”, 1983, Temple Smith, London. 
 
Sedlemayr, Hans, “Die Entstehung der Kathedrale”, 1950, Atlantis-Verlag A.G., Zürich. Nachdruck 2001, VMA-Verlag, 
Wiesbaden. 
 
Senge, Peter, “The Fifth Discipline: The art and Practice of the Learning Organization”, 1990, Currency Doubleday, 
New York. 
 
Sobel, Dava, “Longitude”, 1996, Fourth Estate Limited, London 
 
Sokal, Alan en Bricmont, Jean, “Intellectueel bedrog, postmodernisme, wetenschap en antiwetenschap”, (vertaling van 
“Imposture intellectuelles”, 1997). 1999, De Geus, Breda. ISBN 90 5226 588 7. 
 
Stacey, Ralph D., "The chaos frontier", 1977, Butterworth-Heinemann Ltd. Oxford. 
 
Stacey, Ralph D.,  "Managing Chaos", 1992,  Kogan Page, London. 
 
Stacey, Ralph D.,  "Complexity and Creativity in Organizations",  1996, Berrett-Koehler, San Francisco.  
 
Thom, R., "Structural Stability and Morphogenesis", 1975, Benjamin, Massachusetts. 
  
Twist, Mark van, "Organizeuren: configupraatjes en autopoëzie", 1991, Risbo-Erasmus Universiteit Rotterdam. 
 
Urwick, Lyndall F., “Problems of growth in industrial undertakings”, BIM winterprocedings No. 2, 1948-9 (n.a.v. 
radioprogramma’s voor de BBC?).  
 
Vaga, T., "Profiting from Chaos", 1994, McGraw-Hill, New York. 
 
Varela, F.G., Maturana, H.R. en Uribe, R., "Autopoiesis: The organization of Living Systems, its Characterization and a 
model", Systems 5 1974, pagina 187 tot en met 196, North Holland Publishing Company, Amsterdam. 
 
Velarde, M.G. en Normand, C., "Convection", Scientific American, Jaargang 243, nr. 1, July 1980, blz 78 - 93. 
 
Veld, J. in ‘t, “Analyse van Organisatieproblemen, een toepassing van denken in systemen en processen”, 1988, Stenfert 
Kroese, Leiden, ISBN 90 20716891. 
 



 219

Veld, Roeland J. in 't, e.a., "Autopoieses and configuration theory: New approaches to societal steering", 1991, Kluwer 
Dordrecht. 
 
Visser, Harm, “Zinloos bewustzijn”, NRC Handelsblad, 11 november 1999, pag. 45. 
 
Vroon, Piet, “Tranen van de krokodil, over de te snelle evolutie van onze hersenen”, 1989, Ambo Baarn.  
 
Vroon, Piet, “Wolfsklem, De evolutie van het menselijk gedrag”, 1992,  Ambo Baarn, ISBN 90 263 1126 5. 
 
Waldrop, M. Mitchell, "Complexity, the emerging science at the edge of order and chaos", 1993, Viking, London. 
 
Waldrop, M. Mitchell, "De rand van chaos, over complexe systemen", 1993, Contact, Amsterdam. 
 
Watzlawick, Paul en Helmick Beavin, Janet en Jackson, Don D. “De pragmatische aspecten van de menselijke 
communicatie”, 1970, Van Lochem Slaterus, Deventer. 
 
Watzlawick, Paul en Weakland, John H. en Fisch, Richard, “Het kan anders”, 1974, Van Lochem Slaterus, Deventer. 
 
Watzlawick, Paul, “Is “werkelijk” waar?” 1976, Van Lochem Slaterus, Deventer. 
 
Wiener, Norbert, “Cybernetics or control and Communication in the Animal and the Machine”, 1948, MIT Press. 
 
Wilson, Edward O., “Naturalist”, 1994, A Shearwater Book by Island Press, Washington, DC. ISBN 1-55963-288-7. 
 
Woodcock, A.E.R. en Davis, M., "Catastrophe Theory", Pelican books, 1980. 
 
Woodcock, A.E.R. en Poston, T., "A higher catastrophe machine", Proceedings Cambridge Philosophical Society 1976, 
nr. 79, blz 343 - 350. 
 
Woodward, Joan, “Industrial organization: theory and practice”, 1965, Oxford University Press. 
 
Zeeman, E.C., "Catastrophe theory", Diverse lezingen 1972 - 1977, Addison-Wesley. 
 
Zeeman, E.C., "Catastrophe Theory", Scientific American, April 1976. 
 
Zelenly, M. en Pierre, N.A., "Simulation models of Autopoietic Systems", 1976, Summer Computer Simulation 
Conference, 21, 22 en 23 juli 1975, Simulation Councils Inc., Californië. 
 
Zuijderhoudt, R.W.L. "Synergy", 1985, Fifth Organisation Development World Congress, Zeist, Netherlands (available 
from the author). 
 
Zuijderhoudt, R.W.L. “Synergetica”, M&O, 1985, nr. 2, blz. 116 – 135.   
 
Zuijderhoudt, R.W.L., “Zelforganisatie”, De Bedrijfskundige, 1985 nr. 3. 
 
Zuijderhoudt, R.W.L., "Toepassingen in het productontwerp", Management en Technologie, 1990. 
 
Zuijderhoudt, R.W.L., "Zelfordening", Filosofie in Bedrijf, 1991, nr. 3, blz. 50-58. 
 
Zuijderhoudt. R.W.L., "Hoe reclame orde uit chaos kan scheppen", Adformatie,1992, nr. 50, blz. 10 – 11. 
 
Zuijderhoudt, R.W.L., "Principes van Synergie en Zelfordening, introductie van de chaostheorie binnen de 
organisatiekunde”, M&O, 1992, nr. 1, blz. 15 – 40. 
 
Zuijderhoudt, R.W.L., “Chaos and the Dynamics of Self – Organisation”, Human Systems Management 9, 1990, blz. 
225 – 238. 
 
Zuijderhoudt, R.W.L., "Het ontstaan van orde", ZO – Orgaan van de Nederlandse vereniging voor organisatie in de 
gezondheidszorg. 1994. 
 



 220

Zuijderhoudt, R.W.L., “Stand van de synergetica en genetica”, in: S. Haakma en E. Lemmens (red.), Chaos en Orde, blz. 
105 – 124, Bureau Studium Generale, Universiteit Utrecht, 1999. 
 
Zuijderhoudt, R.W.L., “Wat wil je eigenlijk?” Personeelsbeleid – 36 / 2000 – nr. 9, blz. 58 – 62. 
 
Zuijderhoudt, R.W.L. en Wobben, J.J., “Innovatie in het denken over innovatie. Een studie naar de leerervaringen van 
het bedrijfsleven met innovatie, in opdracht van Infodrome”, Berenschot D4725, Utrecht, aug. 2001, zie ook: 
www.robzuijderhoudt.nl . 
 
Zuijderhoudt, R.W.L., Wobben, J.J., Ten Have, S., Busato, V., “De logica van chaos in veranderingsprocessen”, Holland 
Management Review, nr. 82, 2002, blz. 59 – 67. 
 
Zuijderhoudt, R.W.L.,  “De adaptieve organisatie”, Holland Management Review, nr. 93, 2004, blz. 76 – 84.  
 
 
 


