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Voorwoord

Dit boek heeft zich al schrijvend ontwikkeld. Het is de weergave van de ontwik-
keling in handelen en denken van het laatste decennium. De ervaringsbasis is
achttien jaar werken op het overgangsgebied van management- en organisatie-
ontwikkeling. De eerste reflectie op dit werk was het boek 'Op weg naar een
lerende organisatie' (Swieringa & Wierdsma, 1990).

, 5   Aan de basis liggen een tweetal fascinaties. De eerste  is het fenomeen  dat

L+ 1
0

individuen als collectief een realiteit kunnen realiseren die elk van hen niet wenst.

Wat gebeurt er tussen mensen waardoor ze situaties creeren en onderhouden die
ze ieder voor zich ongewenst achten? De tweede fascinatie ligt in het verlengde

1-IS / hiervan: wat gebeurt er als rationaliteiten elkaar ontmoeten? Hoe kunnen we leren

omgaan met verschillen? Wat zijn alternatieven voor dominantie-strategiean?

In mijn werk word ik steeds weer geconfronteerd met managers die verschillen
miskennen, de ruimte vullen met hun eigen rationaliteit en daarmee de identiteit
van anderen negeren. Vervolgens klagen ze over het feit dat ze mensen moeten
motiveren. Wat doe je als mensen oogsten wat ze zelf zaaien, maar dit niet
(h)erkennen? Hoe kan voorkomen worden dat door dominantie de spanning van
het verschil wordt opgelost?

De studie heeft de ambitie om theorie en praktijk te koppelen. De gekozen
invalshoek is dat het denken zou moeten bijdragen aan het handelen. Het
handelen is tenslotte de drager voor het denken. Ook is een ongebruikelijke
koppeling gemaakt tussen het (cybernetische) systeemdenken en het sociaal-
constructionisme; richtingen die veel aan elkaar kunnen hebben als ze elkaars

bijdrage aan het handelen zouden erkennen.

Bij de totstandkoming van dit boek hebben diverse mensen op verschillende
momenten een belangrijke rol gespeeld. Om te beginnen natuurlijk mijn collega's
van het Executive Management Development Center (EMDC) van de Universiteit
Nyenrode en het netwerk van collega's en zelfstandige adviseurs daarom heen.
Enkele personen wil ik apart noemen. Luc Hoebeke weet mij als reflecterend
prakticus, steeds weer te verstoren in mijn denken. Mijn bewondering voor de
eenvoud an complexiteit van Stafford Beer, heb ik in een proces van osmose van
Luc geleerd. Maarten van Gils was mijn eerste academische klankbord. Maarten

daagde me steeds uit mijn eigen praktijk te problematiseren: 'Baseer je boek op
je eigen doordachte ervaring'. Maarten bracht me in contact met het sociaal-
constructionisme. Het waren Tharsi Taillieu en John Rijsman die het stokje van
hem overnamen. In gesprek met John viel het sociaal-constructionistische
muntje. John biedt relativering, overzicht en doorzicht. Tharsi Taillieu heeft me op
kritieke momenten met zijn ondersteunende houding en bijna encyclopedische
kennis steeds gestimuleerd door te zetten an te blijven verbeteren. Collega Jules
Koster trok me door de bocht van descriptie naar constructie. Hij bracht me in
contact met het werk van De Zeeuw en Kooistra dat essentieel bleek om de
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denkbeweging rond te krijgen. De betrokkenheid van Hans Mak bij de
ontwikkeling van de studie was steeds erg stimulerend. Het is heel triest dat hij de
feitelijke afronding van het boek niet heeft kunnen meemaken. Het is ten slotte Eis
Stronks geweest die mij op zeer stimulerende wijze hielp scherper te structureren
en er een leesbaar boek van te maken. Marga van Luijtelaar maakte er uiteindelijk
een mooi boek van.
Josd, Arlen en Redmer weten dat schrijven over collectief leren, dialoog en
doorgaande interactie betekent dat de schrijver vaak ontbreekt in de dialoog en
de interactie.

Harmelen, maart 1999

•  1 2  • Voorwoord  •



Inleiding
e

Deze studie is het resultaat van jaren werkenderwijs reflecteren op de mogelijk-
heden van maatwerk opleidingsprogramma's. Wat me fascineert, is het verkennen
van de mogelijkheden om via deze programma's bij te dragen aan de ontwikkeling
van zowel de managers als de organisatie zelf. Het zijn programma's voor
medewerkers, meestal managers, uit *dn organisatie die 'op maat' zijn gemaakt,
wat betekent dat het programma zoveel mogelijk aansluit bij de problematiek die
speelt in de organisatie. De programma's hebben de potentie om bij te dragen aan
het doorbreken van ineffectief gebleken denk- en interactiepatronen. Als
intensivering van het toepassen van bestaande inzichten, een strategie meer van

het zelfde, niet blijkt te werken, ontstaat er ruimte voor het andere. De studie gaat
over de vraag of, en hoe maatwerkprogramma's een bijdrage kunnen leveren aan
het ontwikkelen van het andere.

De ervaringen waar deze studie op stoelt zijn opgedaan in maatwerkprogramma's
die begonnen zijn vanuit de klassieke opleidingsvraag naar individueel leren. De

praktijk laat zien dat het onvermijdelijk is dat deelnemers de eigen situatie tot
onderwerp van reflectie maken. Dit biedt de mogelijkheid om de deelnemers
samen tot inzichten en afspraken te laten komen over de problematiek van hun
organisatie. Opleiden heeft dan implicaties voor het bestaande organiseerproces.
Een verhaaltje, in diverse varianten door mij verteld aan potentiale
opdrachtgevers, illustreert de dynamiek van maatwerkprogramma's:

Een hoteleigenaar wil ziin rendement verhogen door meer hotelgasten
gebruik te laten maken van het hotel-restaurant. Ook wil hij het restaurant
meer bekendheid geven onder de plaatselijke bevolking. Hij heeft samen
met de chefkok besloten tot het starten van internationale themaweken,
bijvoorbeeld: de Polynesische week, de China-week. Het menu zal die
week worden aangepast en uit specifieke gerechten uit de gekozen regio
bestaan. Ook de aankleding van het restaurant wordt aangepast. Met
optredens van musici in het restaurant rekent de eigenaar op de nodige
publiciteit in locale bladen waardoor de toestroom van de locale bevolking
zal toenemen. Onderdeel van het plan is een cursus voor de groep koks om
hen klaar te stomen voor deze nieuwe aanpak.

De vraag aan een kookinstituut is om een programma te ontwikkelen dat
aansluit bii de specifieke vraag van het hotel. De opdrachtgever wil de koks
inzicht geven in de diverse internationale recepten en hun individuele
bekwaamheid vergroten. De opleiders gaan enthousiast aan het werk. Ze
ontwikkelen een programma en trekken een aantal bekende koks aan die in
staat zijn op inspirerende wijze de 'state-of-the-art' van het koken over te
dragen. Enkele recepten dienen als casus en in dialoog zal het gehele
bereidingsproces van een gerecht besproken worden.

• 13 • Inleiding •



Na de eerste module, gericht op de voorgerechten, verneemt de
opdrachtgever aarzelingen bij de groep koks over het nut van de cursus. De
koks melden dat ze de aangereikte recepten weI interessant vinden, maar
dat ze liever met elkaar zouden willen overleggen over de wijze waarop ze
met elkaar samenwerken. Ook de inrichting van de keuken baart hen
zorgen. De ingehuurde gastkok geeft als feedback aan de opleiders dat er
weliswaar een leuke discussie is ontstaan, maar dat de echte energie toch
heeft ontbroken. Vooral aan de bar pikken de opleiders signalen op dat de
koks niet het gevoel hebben dat hun gebrekkige kennis van recepten de
oorzaak is van de lage bezettingsgraad van het restaurant. De ligging van
de entree van het restaurant, de situering van de keuken in relatie tot het
restaurant en de inrichting van de keuken zelf blijken bronnen van irritatie te
zijn. Ook het stempel dat de chefkok op de kookstijl drukt, baart hen
zorgen.

Naar aanleiding van de evaluatie van de eerste module stellen de opleiders
voor om tijd te nemen binnen het programma om over de door de koks
beleefde belemmeringen in hun werk te spreken. De hoteleigenaar wil hier
echter niet van weten. De cursus heeft nu juist ten doel de focus te leggen
op de kunst van het koken en hij wil niet dat de kostbare cursustijd verloren
gaat aan geneuzel over de werkomstandigheden. Daar besteden de koks
tijdens hun diensten ook al teveel tijd aan.

Tijdens de tweede module lukt het zelfs de meest gerenomeerde
kookdocent niet de aandacht vast te houden. Midden in de behandeling
van een zeer succesvolle receptenlijn gooit hij de handdoek in de ring. De

deelnemers leggen hem uit dat de recepten weliswaar prachtig zijn, maar
wei typisch Amerikaans en niet geschikt voor hen. Ean van de jongere koks
verzucht dat elk exotisch gerecht toch 'gekilled' wordt door de visie op
koken van de chefkok; elk gerecht krijgt toch diens 'spruitjes'-sfeer. Door taI
van oorzaken gaat de gemiddelde maaltijd lauw en haastig afgewerkt naar
het restaurant. De deelnemers willen 6f een ander programma 6f stoppen.

De programmaleiding inventariseert met de koks de lijst aandachtspunten
en ze besluiten het programma aan te passen aan de leervragen. De
overdracht van receptkennis wordt beperkt en de eerste discussie gaat
over de wijze waarop er gekookt wordt. De koks vinden dat ze individueel
in staat zijn de sterren van de hemel te koken, maar als ze als team moeten
werken, bijvoorbeeld tijdens een banket, is de uiteindelijke kwaliteit een
flauwe afspiegeling van de mogelijkheden. Terwijl sommigen de schuld
leggen bij de invloed van de chefkoks 'spruitjesstijl', melden anderen dat er
ook tijdens diens afwezigheid er een hoog 'spruitjesgehalte' is. De jonge
koks brengen recente ervaringen in waarin ze zich voor een kleine groep
hadden uitsloofd om iets bijzonders te maken; de oudere koks maakten
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toen met denigrerende opmerkingen duidelijk dat innovaties niet gewenst
waren in verband met een consistente beeldvorming over het restaurant.

De discussie tussen oud en jong laait op, en verbreedt zich naar de
onhandige ergonomie van de keuken, en de relatie tussen keuken en
restaurant. De gastdocent ordent de discussie, de koks komen nu met
elkaar in een aantal rondes tot verschillende conclusies. Naast een
behoefte aan recepten blijken de onderlinge samenwerking en de
'spruitiesstijl' aandacht te behoeven. Er worden enkele weinig kostende
verbouwingen voorgesteld om het restuarant zichtbaarder te maken in de
lobby en om de verbinding met de keuken te verkorten. De koks zijn
opgetogen over de module. Er zijn weliswaar minder recepten besproken,
maar de hete hangijzers ziin niet ontweken. De gastdocent heeft zijn
jarenlange ervaring toegepast op hun specifieke situatie en de
broeierigheid van de bardiscussies is verdwenen. Die vonden altijd plaats
tussen de koks die het met elkaar wei eens waren en zich afzetten tegen de
anderen. Het woord discussie is teveel eer voor deze gesprekken, die alleen
maar bevestigen wie met wie kan opschieten.

Verrassend effect van de open discussie is dat de verschillen van mening
veel geringer zijn dan steeds verondersteld is, en dat de mogelijkheden om
veranderingen te realiseren groot blilken. Met enthousiasme geeft een
drietal koks zich op om de resultaten bij de chefkok en de hotellier te
melden.

Twee dagen later krijgt de cursusleider een telefoontje van dan van de
deelnemers van de cursus. Deze jonge kok geeft aan dat bij thuiskomst de
drie koks van de oude garde afstand genomen hebben van de rest, en van
de uitkomsten van de cursus. Tegen de chefkok hebben ze gezegd dat deze
toch maar beperkt relevant was. De sfeer in de keuken is te snijden, omdat
de andere koks de oude garde verwilten dat ze de kwaliteit en inzet van het
debat tijdens de cursus diskwalificeren door hun politieke opstelling. De
drie koks praten hun gedrag goed door zich te beroepen op hun
realiteitszin. Ze geven toe dat ze het tildens de cursus met de groep eens
waren. Dit verklaren ze door de inspirerende inbreng van de gastdocent. Ze
zijn van mening dat, nu de magie van de docent is vervaagd, de besproken
opties niet haalbaar zijn. Ze hebben de chefkok mild gestemd door aan te
geven dat er geen sprake is van een gesloten front en door te laten merken
dat ze zelf genuanceerd aankijken tegen de afspraken. Ze verwijten hun
collega's luchtfietserij, gebrek aan realiteitszin en respect voor de identiteit
van het restaurant. Ean jonge kok heeft ontslag genomen. De chefkok is
niet te genieten en geeft de schuld aan het instituut en de gastdocent.
De deelnemer waarschuwt dat er mogelijk zelfs een claim in de lucht hangt.
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Twee weken na de module krijgt de cursusleider een tweetal brieven. De
eerste brief is van de gastkok, die aangeeft dat hij positief verrast is over de
flexibiliteit van de cursusleiding en de inzet van de deelnemers toen hun
eigen aandachtspunten gehonoreerd werden. Hij houdt zich aanbevolen
om nog eens echt met een groep te werken in plaats van slechts recepten
te showen. De tweede brief is van geheel andere toon. De chefkok zegt het
contract met het instituut op, omdat de cursusleiding niet in staat is
geweest de doelstellingen te realiseren en de gastdocent buiten zijn boekle
is gegaan. De chefkok geeft aan dat er maandelijks werkoverleg is met zijn
koks en dat er alle gelegenheid is om in openheid van gedachten te
wisselen. Van een duur opleidingsinstituut verwacht hij waar voor zijn geld.
De afspraak was verdieping van receptenkennis en niet een slap aftreksel
van zijn eigen werkoverleg.

Dit verhaaltle heeft tot doel potentiale opdrachtgevers te laten zien dat het
ontwerpen van een programma voor deelnemers die een gedeelde context
hebben een andere dynamiek oproept dan een open opleidingscursus. Bij
maatwerkprogramma's voor S6n organisatie wordt onvermijdelijk de gedeelde
ervaring onderwerp van gesprek. Dit biedt geweldige mogelijkheden om de
relevantie en de effectiviteit van de opleiding te vergroten. De vertaalslag van het
opleidingsaanbod en de praktijkproblematiek (het transferprobleem) kan tijdens
de opleiding plaatsvinden. De discussie over de gedeelde problematiek draagt bij
aan het gedeelde inzicht en het gezamenlijk bespreken van toepassings-
mogelijkheden.

Bij (grootschalige) maatwerkprogramma's voor managers vervaagt de grens
tussen managementontwikkeling en organisatie-ontwikkeling. Het ontwerpen en
begeleiden van dit type programma's roept een aantal vragen op die met
bestaande literatuur op het gebied van opleiden en organisatie-ontwikkeling nog
niet bevredigend kunnen worden beantwoord.

Samen met Joop Swieringa schreef ik in 1989 het boek 'Op weg naar een lerende
organisatie', als een eerste reflectie op dit type opleidingswerk. De maatwerk-
programma's waarop in dat boek wordt gereflecteerd, zijn gericht op het
herkennen en afleren van het gedrag dat past bij belerende organisaties. Dit
gedrag vormt een blokkade bij het proces van op weg zijn naar een lerende
organisatie. Deze eerste reflectie en de ervaring in nieuwe projecten stimuleren
een tweede reflectie, waarvan dit boek het resultaat is. Dit boek biedt een
methodiek om het 'andere' te ontwikkelen als 'meer van hetzelfde' niet meer
werkt: de Methodiek voor Collectieve Competentieverhoging (MCC). De MCC sluit
aan bij een coherent conceptueel kader over kennisontwikkeling, organiseren en
leren.

Organisaties vragen steeds meer aansluiting tussen hun ontwikkelings-
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programma's en de problematiek binnen de organisatie. De vragen van
organisaties liggen in de sfeer van: het bevorderen van klant/marktgerichtheid, het
stimuleren van ondernemerschap in de organisatie, het doorbreken van de
cultuur. Steeds is men op zoek naar mogelijkheden om de toenemende
complexiteit van de omgeving lager in de organisatie op te vangen. Naast het
delegeren van bevoegdheden vergt dit de ontwikkeling van de competentie om -
collectief - competenter te worden in het opvangen van onverwachte vragen. Het
vergt dat bestaande regels en procedures regelmatig worden herzien en in het
licht van actuele vragen worden geherinterpreteerd.
De maatwerkprogramma's die de basis vormen van deze studie zijn gericht
geweest op collectief leren. Collectief leren wordt gezien als het proces gericht op
het verhogen van de competentie van de deelnemers om gezamenlijk te komen
tot herkenning en verandering van patronen in samenwerken. Competentie wordt
voorlopig omschreven als het bekwamer worden in het (h)erkennen en
hanteerbaar maken van verschillende opvattingen in een concrete context. De
programma's bieden de mogelijkheid te reflecteren op de praktijk binnen de eigen
organisatie, te beoordelen of er dysfunctionele elementen zijn en te verkennen in
welke mate veranderingen te realiseren zijn. De opleidingsstaf creaert een context
waarbinnen deze processen plaatsvinden. Ze stimuleren de managers te zoeken
naar een werkwijze die onderling verschil van inzichten hanteerbaar maakt.

De uitdagingen bij het opzetten van maatwerkprogramma's zijn het creeren van
een context voor een collectief leerproces en het begeleiden van wat er zich
daarna afspeeld. De kernvraag van deze studie is:

Aan welke condities moet een programma voldoen om de deelnemers
de collectieve competentie te laten ontwikkelen om in wisselende
omstandigheden te komen tot afgestemd handelen?

Een maatwerkprogramma wordt beschouwd als een tijdelijke organisatie waarin
de betrokkenen - deelnemers, staf en opdrachtgever - nastreven bij te dragen aan
het collectieve leervermogen van de organisatieleden. Bij het vormgeven van
maatwerkprogramma's wordt ernaar gestreefd het ontwerp consistent te laten zijn
met deze doelstelling. Dit om te voorkomen dat er een belerend programma
ontstaat, gericht op het realiseren van de competentie 'leren te leren'. Welke
organiseeropvattingen lenen zich voor het vormgeven van een maatwerk-
programma als tijdelijk werksysteem? Collectief leren biedt mogelijkheden om
doorbraken te realiseren in situaties die vast lijken te zitten: waar strategiean van
meer van hetze/fde ineffectief blijken te zijn. Wat zijn de condities die het mogelijk
maken het andere te ontwikkelen als meer van hetzelfde niet werkt?
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Doel

De eerste doelstelling van de studie is te komen tot een Methodiek voor
Collectieve Competentieverhoging (MCC). Onder methodiek wordt verstaan een
geheel aan constructieregels en interventie-aanwijzingen. Tweede doelstelling is
de methodiek te verankeren in een samenhangend conceptueel kader
(opvattingen en begrippen) ten aanzien van kennisontwikkeling, organiseren en
competentie-ontwikkeling. De methodiek en het er aan ten grondslag liggende
conceptuele kader vormen samen een methodologie.

Opbouw en leeswijzer

In hoofdstuk twee wordt een begripsafbakening van maatwerkprogramma's
gegeven, de problematiek van maatwerkprogramma's vermeld en aangegeven op
welke wijze de communicatieprocessen verlopen bij toenemende intensiteit van
leren.

In hoofdstuk drie wordt vervolgens het doel van de studie, de vraagstelling en de
opbouw van het boek aangegeven. Het samenhangend conceptueel kader
(opvattingen en begrippen) ten aanzien van kennisverwerving, organiseren en
competentie-ontwikkeling wordt gegeven in de hoofdstukken vier tot en met zes.
Hoofdstuk vier is een verkenning van geaccepteerde concepten ten aanzien van
kennisontwikkeling en brengt invalshoeken onder de aandacht die het mogelijk
maken hiernaar op een andere manier te kijken. In hoofdstuk vijf en zes gebeurt
hetzelfde ten aanzien van het denken over organiseren en competentie-
ontwikkeling.

In hoofdstuk zeven wordt de Methodiek van Collectieve Competentieverhoging
beschreven en geadstrueerd met voorbeelden uit de praktijk. Hoofdstuk acht is
een beschrijving van een tweetal grote projecten die de ervaringsbasis zijn voor
de explicitering van de methodiek. De projecten illustreren en tonen de MCC in de
context van zich ontwikkelende organisaties.
Het boek wordt afgerond met een overzicht van de consequenties van de
ontwikkelde methodiek en het eraan ten grondslag liggende conceptuele kader
voor zowel management- als organisatie-ontwikkeling. De MCC wordt getypeerd
door deze te vergelijken met andere methodieken in het organisatie-ontwikke-
lingsveld; dit staat in hoofdstuk negen.

Leeswijzer

Voor degenen die niet het gehele boek in de aangeboden volgorde willen lezen,
biedt de onderstaande leeswijzer de mogelijk om zelf te kiezen.

  •   Wie een
snel inzicht in het boek wil, kan volstaan met het lezen van hoofdstuk

1      drie en de samenvatting.
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•  Wie vertrouwd is met de problematiek van maatwerkopleidingen maar de
bijdrage van de studie wil overzien, kan zich beperken tot de kern van het
boek, de theoretise17 onderbouwing en de methodiek zelf: de hoofdstukken
vier tot en nitizevS[:t

• Wie alleen geinteresseerd is in de methodiek en de relatie met andere
methodieken ter onppeteuging van veranderingsprocessen kan zich beperken
tot de hoofdstukke'l.zeve/acht en negen.

In kader dan is de opzet van het boek schematisch weergegeven.

4444/,
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Als meer van hetze/ fde
n i e t w e r k t

e
Inleiding

De laatste decennia zijn als aanvulling op het leren door middel van kennis-
overdracht andere manieren van leren in de belangstelling komen te staan door de
veranderende werkelijkheid waar organisaties mee geconfronteerd worden. In dit
hoofdstuk wordt de opleidingsvraag geproblematiseerd en de mogelijkheden van
maatwerkprogramma's verkend.

In paragraaf 2.1. wordt aangegeven dat door de gewijzigde omstandigheden
organisaties worden geconfronteerd met meer complexiteit en veranderingen:
variateit. Daardoor komt het vermogen om met variateit om te gaan centraal
te staan. De bekwaamheid te kunnen breken met hetzelfde en het andere te
ontwikkelen wordt steeds belangrijker.

In de paragraaf 2.2 wordt aangegeven waarom het meer  van   hetzelfde,
traditionele organiseren, aangeduid als positioneel organiseren, niet leidt tot de
bekwaamheid in te spelen op de gevraagde snelheid van handelen en
betrokkenheid. Bij positioneel organiseren ligt het accent op het realiseren van
een ordening van posities van individuen. Een viertal vooronderstellingen van het
positionele organiseren wordt onderscheiden en er wordt aangegeven dat het
miskennen van de keerzijde van deze vooronderstellingen resulteert in een
eenzijdig en onjuist beeld van de realiteit van het organiseerproces. 'Meer van
hetzelfde' organiseren werkt niet in contexten die zich kenmerken door
tijdelijkheid en toenemende variateit. Als het 'andere' wordt transactioneel
organiseren voorgesteld. Dit is een perspectief waarin het accent ligt op de
bijdragen van individuen en groepen aan de realisatie van transacties binnen en
tussen organisaties in omgevingen waarin vari6teitshantering centraal staat.

In paragraaf 2.3. wordt aangegeven dat individueel opleiden niet toereikend is als
organisaties hun medewerkers en managers competenter willen maken in het
hanteren van variateit. In plaats van meer individueel opleiden wordt collectief
leren voorgesteld als een perspectief dat meer aansluit bij het transactionele
organiseerperspectief. De specifieke dynamiek van maatwerkopleidingen wordt
aan de hand van een voorbeeld geadstrueerd. Vervolgens worden de
begrippenparen: 'open en gesloten programma's', 'individueel en collectief leren'
en 'contextvrij en contextgebonden' leren uitgewerkt en aan elkaar gerelateerd.
Maatwerkprogramma's die voor een specifieke organisatie zijn ontworpen,
resulteren in contextgebonden collectieve leerprocessen.

In paragraaf 2.4. wordt aangegeven dat het breken met hetzelfde leerprocessen

vereist die verschillen in intensiteit. De mate waarin bestaande vooronderstel-
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lingen ter discussie komen, bepaalt de intensiteit van het leerproces. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen enkel-, dubbel- en drieslag leren (Swieringa &
Wierdsma, 1990). Enkelslagleren betreft het leren over regels die gebruikt worden
in de organisatie, bij dubbelslag leren leert men over de inzichten die ten
grondslag liggen aan de regels. Bij drieslag leerprocessen komen de
vooronderstellingen aan de orde die schuil gaan achter de gehanteerde inzichten.
De communicatie bij deze onderscheiden leerprocessen verschilt in de mate
waarin intenties expliciet worden verwoord en de mate waarin mensen betrokken
worden bij de discussie. Gesteld wordt dat maatwerkprogramma's een
leeromgeving vormen waarin drieslag leren plaats kan vinden.

2.1. Meer van  hetzelfde 01 de ontwikkeling van het andere?

Allereerst de veranderende omgeving waarin organisaties werken. Het manage-
ment van ondernemingen wordt in sterke mate geconfronteerd met veranderingen
in wereldomvattende marktverhoudingen en de maatschappelijke context
waarbinnen men opereert. De internationalisering van veel bedrijfstakken
resulteert in verscherpte concurrentieverhoudingen en veranderingen in de
productie van goederen en diensten. De verschuiving van productie naar Oost- en
Centraal Europa en naar Azia dwingt de Westerse geindustrialiseerde samen-
levingen te investeren in innovatie en dienstverlening op basis van hoogwaardige
kennis. Kennisintensieve organisaties worden daarom steeds belangrijker. De
vertrouwde wijze van organiseren komt onder druk te staan. Er is behoefte aan de
ontwikkeling van het 'andere' in plaats een intensivering van 'hetzelfde'. De
factoren tild en betrokkenheld van medewerkers worden steeds belangrijker voor
het onderscheidende vermogen van organisaties. Er moet steeds meer
complexiteit en verandering worden opgevangen. Het vermogen dit hanteerbaar
te maken wordt aangeduid met het begrip var*teitshantering Variateit is de maat
voor de complexiteit van een systeem en geeft de hoeveelheid toestanden aan die
het systeem kan aannemen (Beer, 1981).

Toenemend belang van tijd

De factor tijd wordt steeds belangrijker en resulteert in kortere levenscycli van

producten, terugverdientijd van investeringen en de noodzaak tot voortdurende
verbetering en vernieuwing. De snelheid waarmee (nieuwe) producten en diensten
aan de markt kunnen worden aangeboden, is onderdeel geworden van de
concurrentiekracht van een onderneming. Hierdoor treedt als het ware een
versnelling op in het functioneren van organisaties.

Deze veranderingen worden in sterke mate mogelijk gemaakt door de
ontwikkelingen in de informatie- en communicatietechnologie (ICT). Hierdoor is
binnen ondernemingen informatie beschikbaar gekomen voor velen en zijn tussen
(delen van) ondernemingen nieuwe samenwerkingsvormen mogelijk geworden.
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Binnen organisaties komt het accent meer te liggen op de bijdragen van
individuen en groepen aan het werkproces. In dit primaire proces (ook weI:
transformatieproces) worden de creatie en uitwisseling van producten en diensten
tussen organisatieleden gerealiseerd. Het is erop gericht toegevoegde waarde
voor externe betrokkenen te realiseren. Ten aanzien van relaties tussen

organisaties wordt het denken in termen van concurrentie op de vrije markt
aangevuld met samenwerkingsconcepten. Ondernemingen gaan daartoe
langdurige samenwerkingsrelaties aan: joint ventures, strategische allianties voor
ontwikkeling van technologie of marktbewerking, partnerships, co-makership,
ketenmanagement en just-in-time leveranties. Er wordt geaxperimenteerd met
organisatievormen zoals netwerkstructuren. De nieuwe vormen van

samenwerking kunnen aanzienlijke voordelen hebben voor alle betrokken
partners.

Het resultaat van deze ontwikkelingen is dat organisaties zich zeer bewust zijn van
hun toegevoegde waarde binnen een samenwerkingsverband. Het primaire
proces komt centraal te staan. De aandacht wordt meer en meer gericht op de
toegevoegde waarde van organisatieleden en -eenheden bij interne en externe
transacties. Snelheid vergt soepele samenwerking op de grenzen van de
organisatorische eenheden en betrokkenheid van alle medewerkers.

Toenemend belang van betrokkenheid van medewerkers

Het belang van de dienstensector is toegenomen. Ook productiebedrijven
ontdekken steeds meer dat de dienstverlenende en servicegerichte elementen
van doorslaggevend belang zijn voor hun onderscheidend vermogen. Het belang
van de betrokkenheid van medewerkers, noodzakelijk voor dienstverlening en
snel reageren, wordt daarmee een onderdeel van het onderscheidend vermogen
van ondernemingen.

Omdat kennis belangrijker wordt, wordt een goed opgeleide en betrokken
medewerker meer waard. De oriantatie op de eigen professionaliteit,
employability, wordt belangrijker; de loyaliteit van de professional ten opzichte
van de organisatie minder vanzelfsprekend. Om zich te kunnen onderscheiden op
de markt dienen organisaties hun vermogen tot innovatie te versterken en/of hun
relatiebeheer met klanten te perfectioneren. Dit betekent dat de kwaliteit van
onderlinge relaties en de competentie bij verstoringen adequaat te handelen van
cruciaal belang worden voor het onderscheidend vermogen van organisaties. De
vraag naar (ontwikkelings)programma's om organisaties en mensen beter voor te
bereiden op de nieuwe omstandigheden neemt toe.

VariOteitshantering

De veranderingen in de context van organisaties - versnelling en tijdelijkheid -
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vergen van ondernemingen concentratie op de ontwikkeling van eigen kern-
kwaliteiten. Die stellen de onderneming in staat om toegevoegde waarde te
creeren en marge te genereren. Investeringen in de ontwikkeling van de eigen
kernkwaliteiten en van de eigen competentie om te leren van ervaring zijn
noodzakelijk. Organisaties investeren daarom in methodieken die deze
competentie vergroten.

Van organisaties en medewerkers wordt steeds meer verwacht dat ze in staat zijn
om te gaan met tijdelijkheid, ambigu'Iteit, dissensus en spontaan handelen. Dit
betekent omgaan met meer complexiteit. Als maat voor complexiteit wordt
variateit voorgesteld. Om de toenemende variateit hanteerbaar te maken wordt in
de praktijk geaxperimenteerd met nieuwe organisatievormen en nieuwe
opleiding/ontwikkelingsprogramma's.
Cruciaal voor de levensvatbaarheid van de organisatie is de kwaliteit om in het
primaire proces complexiteit hanteerbaar te maken. Dit geheel van vragen,
problemen en complexiteit wordt in het vervolg aangeduid met het koepelbegrip
'externe variateit'. Om daarop in te kunnen spelen krijgen medewerkers meer
mogelijkheden in eigen specifieke omstandigheden beslissingen te nemen. Deze
ontwikkeling beperkt zich niet tot de dienstverlenende sector of tot organisaties
met veel professionals of kenniswerkers. Ook in productieomgevingen wordt
gewerkt met zelfsturende teams (Hoogerwerf, 1998, Van Diest, 1997). Door de
groeiende inbreng van medewerkers bij locale decentrale besluitvorming, neemt
de mate van verscheidenheid van opvattingen, inzichten en gedrags-
mogelijkheden toe. Deze verscheidenheid noemen we 'interne variateit'. De
toenemende variateit buiten kan door organisaties alleen opgevangen worden
door binnen variateit toe te laten of te crearen; dit is de wet van Ashby: 'only
variety beats variety' (Beer, 1979). Het hanteerbaar maken van externe variateit
vergt interne variateit en de competentie om decentraal variateit op te vangen.

Veranderingsprocessen van veel organisaties zijn gericht op het vergroten van de
bevoegdheden van werknemers om te handelen naar bevind van zaken, onder
motto's als: 'klant- of marktgerichtheid', 'delegatie van verantwoordelijkheden',
'empowerment', 'lerende organisatie' en 'resultaatgericht management'. Met
behulp van deze veranderingsprocessen tracht men doorbraken of omslagen in
de bestaande denk- en handelingspatronen te realiseren.

Competenties spelen een sleutelrol in het slagen van deze processen. Onder
'competentie' wordt in deze studie verstaan: bekwaamheid in context, het
vermogen om inzichten en vaardigheden in een specifieke context in handelen om
te zetten. Individuele kennis, vaardigheden en attitudes dienen te worden
aangevuld met de competentie om gezamenlijk met anderen variateit hanteerbaar
te maken: collectieve competentie. Concurrentiekracht vergt competenties om op
decentraal niveau, daar waar de verstoringen van werkprocessen plaatsvinden,
samen variatelt hanteerbaar te maken. Competente medewerkers zijn daarvoor
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een voorwaarde. Naast de individuele competentie dient er ook het vermogen te
zijn om met elkaar effectief te zijn. Collectieve competentie is te omschrijven als
het vermogen samen te kunnen reflecteren op en te leren van het eigen handelen.
Het vermogen om te leren van handelen in complexe omstandigheden is moeilijk
kopieerbaar en kan niet worden ingekocht. De Geus (1988) geeft aan dat deze
competentie mogelijk de enige competentie is die een duurzaam concurrentie
voordeel kan opleveren.

2.2. Organiseren: naast posities ook transacties

Organiseren is het proces waarin activiteiten uit het werkproces worden
onderscheiden, toegewezen aan actoren of werkeenheden en op elkaar women
afgestemd. Organiseren wordt in deze studie beschouwd als een proces gericht
op het creeren van een stelsel van afspraken, voorzieningen en
ontmoetingsplatformen om complexiteit hanteerbaar te maken. Het gevolg van de
toenemende tijdelijkheid en complexiteit is dat meer van hetzelfde organiseren in
toenemende mate ineffectief wordt. Daardoor brokkelt de traditionele
organisatievorm - de hierarchische bureaucratie - in diverse sectoren af. Met het
begrip bureaucratie wordt gerefereerd aan het denken over organiseren op basis
van het gedachtengoed van Weber, die streefde naar rationele en legale
grondslagen bij de inrichting van de organisatie, de prestatiebeloning en de
bescherming van de rechten van het individu (Perrow, 1986). Het versterken van
een strategie, gericht op beheersing en controle, heeft zelfs een averechtse
werking: meer beheersing leidt op paradoxale wijze tot een geringere
beheersbaarheid van processen. In plaats van meer van hetzelfde wordt in de
praktijk geaxperimenteerd met het andere'. nieuwe vormen van samenwerkings-
verbanden binnen en tussen organisaties.

2.2.1. Positioneel organiseren: een accent op posities

De traditionele inzichten over organiseren en managen zijn gericht op de beheer-
sing van werkprocessen en de gedragingen van medewerkers. Ze zijn ontwikkeld
ten tijde van de hoogtijdagen van het modernisme, dat wordt gekenmerkt door
een groot vertrouwen in rationaliteit, technologie, beheersen en vooruitgang
(Gergen, 1992). Door middel van standaardisering wordt ernaar gestreefd proble-
matiek hanteerbaar te maken. Dit resulteert in een scheiding van denken en doen
en daardoor ontstaat een hiararchisch geordend raamwerk van posities met
daarop aansluitende verschillen in verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De
posities van de mensen bepalen in welke mate ze overzicht en inzicht hebben in
de organisatie. Gedrag wordt verondersteld een afgeleide te zijn van de rol of
positie binnen de hiararchische ordening. Stafafdelingen ondersteunen managers
in hun pogingen tot standaardiseren van de werkprocessen, het beginniveau van
de medewerkers, de interne normen en de criteria voor de afrekening op
resultaten (Mintzberg, 1995). Alles is gericht op het reduceren van variateit.
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Managers houden toezicht op de uitvoering van het werk en lossen onvoorziene
coardinatievragen op. De organisatie wordt gezien als een gesloten systeem; een
entiteit die los staat van de omgeving en van de actoren. De actoren functioneren
weer als entiteit binnen de organisatie (Hosking & Mosley, 1992). Door
perfectionering van het ontwerp en het aanscherpen en verfijnen van procedures
en systemen tracht men verstoringen te voorkomen.

Dit alles leidt tot een sterke inteme on'entatie en een streven naar stab#iteit. Dit
resulteert in organisaties die door Morgan (1986) getypeerd worden met het beeld
van de machine. Als deze eenmaal door deskundigen is ontworpen, dan dient

iedereen zich ondergeschikt te maken aan de rationaliteit van het geheel. Het
ideaalbeeld is een machine met daarin toegewijde en loyale medewerkers als
radertjes. Na het ontwerp van the right job wordt middels the right man het geheel
tot leven gewekt. De medewerker wordt gezien als een veroorzaker van
complexiteit en hij/zij heeft nauwelijks mogelijkheden om zelfstandig in te grijpen
bij onvoorziene omstandigheden. Niet zonder ironie vat Cherns de veelal
impliciete assumpties ten aanzien van de medewerkers in het traditionele
organiseren als volgt samen: 'People are unpredictable. If they are not stopped by
the system design, they will screw things up. It would be best to eliminate them
completely; but since this is not possible, we must anticipate all the eventualities
and then program them into machines' (1993:314). Vanuit deze visie is het
begrijpelijk dat geld voor machines investeren is en het opleiden van mensen een
kostenpost. Onverwachte complexiteit wordt bij voorkeur door hiararchische
coardinatie opgevangen. Deze organisaties zijn belerend door de wijze waarop
ondergeschikte medewerkers worden benaderd door bovengeschikte managers
(Swieringa & Wierdsma, 1990). Het belerende karakter is terug te vinden in de
scheiding van denken en doen en de nadruk op de afbakening van
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen hiararchische posities.

Zo organiseren resulteert in een hierarchische ordening van mensen met een pre-
occupatie met posities. ET ontstaat een accumulatie van ervaring en kennis bij de
denkers en een sterk hierarchische relatie tot de doeners. De kennis en ervaring
die zich bij de doeners ontwikkelt, wordt slechts mondjesmaat erkend en benut.
De vooronderstellingen van dit positioneel organiseren zijn:
-  consensus;
- rationeel handelen;
- tijdloosheid;
- programmeerbaar gedrag.

In de realiteit kennen organisaties natuurlijk ook dissensus, ambiguiteit,
tijdelijkheid en spontaan gedrag. Dit wordt vanuit het positionele organiseren als
ruis beschouwd en als niet wezenlijk voor de organisatie. De vier
vooronderstellingen worden kort besproken en becommentarieerd.

• 26 • Als meer van het zelfde niet werkt •



Consensus

Het positionele organiseren vooronderstelt dat er overeenstemming is over de
doelen van de organisatie. Er is dan sprake van een teleologische wijze van
denken: het gezamenlijke doel wordt als uitgangspunt genomen bij het verklaren
van de dynamiek binnen de organisatie. De organisatiecultuur wordt gezien als
een verbindende kracht, waarbij de nadruk ligt op gedeelde opvattingen, waarden
en doelen'.

Dissensus naast consensus

Meyerson en Martin (1987) onderscheiden naast het integrerende
perspectief op organisatiecultuur dat aansluit bij het machine-model ook
het differentierende- en het ambiguiteitsperspectief. Het differentiarende
perspectief legt het accent op de diversiteit in opvattingen. Afdelingen,
eenheden en afzonderlijke actoren kennen hun eigen opvattingen, waarden,
taal en gewoonten. Vanuit het laatstgenoemde perspectief is ambigurteit de
kern van de organisatierealiteit. De werkelijkheid is gelaagd en complex, de
variateit in betekenissen is 'oneindig: Consensus is vanuit het
ambiguiteitsperspectief een 'abstract illusion created by management for
the purpose of control' (Meyerson & Martin, 1987: 637).*

Rationaliteit

Het gedrag van managers en andere actoren in de organisatie wordt
verondersteld rationeel te zijn. Van met name managers wordt verwacht dat hun
waarneming en waardering van situaties gevrijwaard zijn van irrationaliteit en
emoties. In besluitvormingssituaties zouden zij naar de meest rationele oplossing
streven.

Ambiguiteit naast rationaliteit

March en Olson (1975, 1976) hebben aangegeven dat keuze- en
leerprocessen in organisaties plaatsvinden onder condities van ambiguiteit.
Organisaties zijn contexten met complexe en veranderende thema's
waarover beperkte en meervoudig interpretabele informatie beschikbaar is.
Managers functioneren in deze context met beperkte informatie-
verwerkingscapaciteiten op basis van eigen interpretaties van de omgeving
en met eigen belangen (Janis & Mann, 1977, March & Olson, 1976,
McCaskey,   1982,  Simon,  1991).  Bolman  &  Deal  (1991:29)  drukken  het  als
volgt uit: 'The world of most managers is an unending series of puzzles or
'messes".
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Tijdloosheid

De perfectionering van het positionele model veronderstelt de mogelijkheid tot
cumulatie van kennis. Dit vergt een stabiele situatie in de organisatie zelf, en
tussen de organisatie en de omgeving. Veranderingen kunnen verwerkt worden
indien deze gelijkmatig en traag plaatsvinden. De factor tijd wordt genegeerd of
als verstoring gezien.

Tijdelijkheid naast tijdloosheid

Organiseren is in de woorden van Weick: 'a consensually validated
grammar for reducing equivocality by means of sensible interlocked
behaviors' (1979:3). Organiseren is een proces om te komen tot reductie
van dubbelzinnigheid, oftewel variateit.' De werkelilkheid is een stroom van
indrukken en betekenissen die op verschillende manieren in te kaderen is
en die altijd meerduidig is. Organisaties en actoren zijn een 'context for
mutual creation' (Hosking & Mosley, 1992:5). Uit de dynamiek in het proces
van organiseren volgt een daaraan gekoppelde tijdelijkheid van beteke-
nissen en interacties. Een organisatie is een constructie van de betrokken
actoren die steeds weer opnieuw moet worden gerealiseerd (Weick, 1979,
De Laat, 1983, Maas, 1988, Van Dijk, 1989, Voogt, 1990, Van Dongen,
1996).

Programmeerbaar gedrag

De scheiding van denken en doen veronderstelt dat het gedrag van de doeners
met behulp van regelgeving programmeerbaar is. De eigen inbreng van de mede-
werker wordt niet noodzakelijk geacht voor het fuctioneren van de organisatie
(Sievers, 1993, Van Diest, 1997).

Spontaan gedrag

Hoe perfect regels, procedures en toezicht op de naleving ervan ook zijn
georganiseerd, medewerkers zullen betekenissen toekennen en hun eigen-
heid in hun functioneren tot uiting willen laten komen (Cooperrider &
Srivastva, 1987, Hoebeke, 1993, Van Diest, 1997).

De aangegeven ontwikkelingen in de context resulteren in toenemende
complexiteit en noodzaak tot verandering, waardoor de vooronderstellingen van
het positionele organiseren steeds meer onder druk komen te staan. Dit vergt een
verschuiving in het perspectief op organiseren.
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2.2.2. Transactioneel organiseren: acceptatie van tijdelijkheid en
spontaan gedrag

Om de toenemende onvoorspelbaarheid en complexiteit op te vangen
heroverwegen organisaties hun inrichting en opvattingen over de organisatie. De
nieuwe organisatievormen lijken als gemeenschappelijke inzichten te hebben:
- opsplitsing van grote aanbodgestuurde organisaties in kleinere vraag-

gestuurde onderdelen;
-  een grotere mate van autonomie voor onderdelen in de organisatie en meer

beslissingsruimte voor medewerkers lager in de organisatie;
- het afrekenen van medewerkers, afdelingen en externe partners op hun

bijdrage aan het proces van waardetoevoeging in het primaire proces;
- een heroriantatie op de relaties tussen ondernemingen door creatie of

intensivering van samenwerkingsrelaties om te komen tot een minimalisering
van de kosten in de gehele bedrijfskolom.

De relaties tussen organisaties worden geYntensiveerd door langdurige

samenwerkingsvormen. De ontwikkelingen rond ketenintegratie en strategische
partnerships zijn voorbeelden van samenwerkingsdenken als aanvulling op het
marktdenken. Ook de relaties binnen de organisaties worden marktgerichter.
Afdelingen en eenheden worden afgerekend op basis van kosten, omzet of winst.
Door het opzetten van resultaatverantwoordelijke eenheden worden het
ondernemerschap en de klantoriantatie binnen de organisatie gestimuleerd.

In het vormgeven van verhoudingen tussen afdelingen binnen het primaire proces
en stafafdelingen wordt gebruik gemaakt van het marktmechanisme. De lijn koopt
de stafdiensten in; afdelingen moeten op basis van geleverde diensten hun
toegevoegde waarde in de onderlinge transacties aantonen. Een begrip als span
of control maakt dan steeds vaker plaats voor een begrip als span of support of
span of relations (Hoebeke, 1993). Rekenschapsrelaties vullen het denken in
termen van verantwoordelijkheden aan (Vorstman, 1990). Een metafoor voor de
huidige organiseervarianten is het dynamische netwerk met actoren, afdelingen,
projectteams en product-markt eenheden (Wierdsma, 1995).

Het organiseren van activiteiten ten behoeve van transacties in de keten van
waardetoevoeging wordt in deze studie aangeduid met transactioneel
organiseren. Op de voorgrond staat dan de organisatie van het werkproces, want
organisaties vinden hun legitimering in wat ze leveren aan externe
belanghebbenden in de vorm van producten of diensten. Onder het werkproces
worden die processen verstaan waarin activiteiten verricht worden die gericht zijn
op de daadwerkelijke realisatie van goederen en diensten.' Dit zijn de activiteiten
in de operationele eenheden die de kern van de organisatie vormen. Het zijn de
externe actoren die de organisatie beoordelen; om transacties met hen te
realiseren zijn veel interne transacties nodig.
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Organiseren, de productie van de organisatie, is het realiseren van condities
waarbinnen de organisatie van de productie plaats kan vinden: Het verrichten van
activiteiten ten behoeve van de organisatie van de productie is zoveel mogelijk
consistent met de inzichten en principes die ten grondslag liggen aan de
productie van de organisatie.

Kenmerken van transacties

Aan welke kenmerken van externe transacties zou de organisatie van interne
transacties zich moeten spiegelen? We onderscheiden een zevental kenmerken:
1.  transacties zijn het resultaat van handelen;
2. transacties vergen een interactie rond de 'grens';
3. transacties zijn het resultaat van co-creatie;
4.  de ontvanger bepaalt de waarde van een transactie;
5.  transacties zijn tijdgebonden;
6. kwaliteitsverbetering vergt procesinzicht;
7. transacties resulteren in relatiespecifieke kennis.

Aan de hand van deze kenmerken wordt een schets gegeven van transactioneel
organiseren versus het eerder beschreven positioneel organiseren.

•  Orientatie op handelen

Transactioneel organiseren vergt een oriantatie op handelen en een continue
afwisseling van denken en doen.

Bij het positioneel perspectief ligt de nadruk op het denken met als gevolg
veel aandacht voor het ontwerpen van systemen, structuren en de
standaardisatie van processen. Het handelen wordt voorgeprogrammeerd.

•  Interactie op grenzen

Vanuit het transactioneel organiseerperspectief krijgt de grens de functie van
verbinding. Handelen resulteert in een interactieproces op grenzen tussen
actoren. De grens is te zien als een membraam waar de uitwisseling plaatsvindt
met de omgeving.

Binnen het positionele perspectief is de grens de afbakening van het eigen
domein, het radertle. Deze functioneert als een barriare in interactie-
processen. Strakke grenzen resulteren in de afbakening van bevoegdheden
en verantwoordelijkheden van de radertjes.

* De woordspeling is ontleend aan Van Dongen, 1996.
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•  Processen van co-creatie

Transacties worden gerealiseerd door partijen die samen iets willen. Een
transactie vergt een verbinding van werkelijkheden. Transacties zijn in die zin
resultaten van een proces van co-creatie. Het resultaat en de wijze waarop de
transacties gerealiseerd worden, beinvioeden elkaar. Proces en inhoud zijn twee
zijden van dezelfde medaille.

Binnen het positionele denken wordt de transactie gezien als een afgeleide.
De vooronderstelling is dat als de afbakening tussen de actoren goed
geregeld is, transacties soepel kunnen verlopen. Metaforisch gesproken is
positioneel organiseren vergelijkbaar met het trainen voor de estafette door
het richten van alle energie op het hardlopen, en niet op het doorgeven van
het stoNe.

•  Waardering en betekenis ontstaan bij de ontvanger/de ander

Bij transactioneel organiseren is de ontvanger van essentieel belang. Het is
uiteindelijk de ontvangende partner die de transactie, dienst of product moet
waarderen. Waardering kan niet worden opgelegd; producten of diensten hebben
op zich geen waarde. De appreciatie ontstaat pas bij de ontvanger.
Feedbackprocessen en de kwaliteit van relaties zijn daarom van belang.

Vanuit het positioneel organiseerperspectief is iets waardevol als het
conform de standaarden is gemaakt. De zender en/of interne specificaties
vormen de norm. In communicatieprocessen ligt het accent op helderheid,
consistentie van de zender en de ondubbelzinnigheid van de boodschap.

• Discontinue karakter van transacties

Transacties zijn momentopnamen in een reeks van handelingen. De ingebouwde
discontinuiteit van transacties resulteert in de noodzaak tot het steeds weer
initiaren van transacties. Tijdelijkheid, verandering en vernieuwing zijn
kenmerkend voor het organiseerproces.

Positioneel organiseren streeft naar oplossingen die zo duurzaam mogelijk
zijn. Ontwerpen die bestand zijn tegen de tand des tiids zijn het ideaal.
Veranderen wordt gezien als een overgang tussen twee stabiele situaties:
de huidige ongewenste en de na te streven gewenste.

• Kwaliteitsverbetering vergt procesinzicht

Kwaliteitsverbetering is bij transacties afhankelijk van het vermogen om tijdens
het proces van uitwisseling bij te sturen. Het monitoren van de eigen bijdrage in
het handelingsproces biedt de mogelijkheid om te leren van het handelen.
Kwaliteitsverbetering is het resultaat van procesverbetering en proces-
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vernieuwing. Transactioneel organiseren vergt een perspectief op leren dat gericht
is op procesinzicht  en  het  vermogen  te  leren  leren.

Kwaliteitsverbetering betekent bij positioneel organiseren veelal de
verfijning van normen en procedures en een versterking van de interne
discipline. Leren wordt gelijk aan het vergroten van de beschikbare
hoeveelheid inhoudelijke kennis en verfijning van procedures.

•  Het ontstaan van relatiespecifieke kennis

Transacties tussen actoren leveren persoonsgebonden kennis op van elkaars
voorkeuren en interactiestijl. Veelal blijft deze kennis impliciet en wordt niet
gecodificeerd. Relaties tussen actoren zijn deels gefundeerd in deze persoons-
gebonden kennis. Transactioneel organiseren erkent het belang van de relaties en
de daaraan gebonden impliciete kennis tussen actoren.

Positioneel organiseren, met accent op de elementen, verwaarloost de
betekenis van relaties tussen de elementen. Reorganisaties resulteren bij
het verplaatsen van radertjes in het doorbreken van relatiepatronen en in de
vernietiging van relatiespecifieke kennis.

Transactioneel organiseren is gericht op processen en vergt een goed ontwikkeld
vermogen om te kunnen omgaan met de tijdelijkheid, te kunnen leren van
handelen en interactieprocessen. Binnen dynamische netwerken is het van toe-
nemend belang de kwaliteit van de onderlinge relaties te ontwikkelen. Flexibiliteit,
snelheid en ontwikkeling moeten gecombineerd worden met voldoende stabiliteit
om superieure uitvoering van de primaire processen te realiseren. Van
organisaties wordt gevraagd stabiliteit en flexibiliteit beide te erkennen en de
relatie ertussen dynamisch te balanceren (Koopman, 1988, Mastenbroek, 1997).

2.3. Opleiden: naast individueel ook collectief leren

Dit alles heeft geresulteerd in een toenemende aandacht voor leren en opleiden
binnen organisaties. Om de competenties van organisatieleden te versterken
zoeken ondernemingen partnership-relaties met opleidingsinstituten, business-
schools en universiteiten. Reorganisatie, privatisering, fusie en heroriantatie op de
markt zijn aanleidingen geweest om programma's te initiOren gericht op een
collectief leerproces. De vraag naar programma's die op maat voor hen ontwik-
keld worden, is daardoor sterk toegenomen.

Organisaties kunnen de gewenste ontwikkeling van het transactionele
organiseerperspectief in de cultuur realiseren met behulp van:
-   het aannemen van nieuwe medewerkers, 'vers bloed';
-   het versterken van het bestaande kennis- en ervaringsniveau;
-   het beter leren benutten van bestaande kennis en ervaring.
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Traditionele opleidingsprogramma's zijn veelal gericht op de tweede methode: het
vergroten van de kennis van medewerkers of het aanscherpen van hun vermogen
zelfstandig te leren van eigen ervaring. Kenmerkend is de nadruk op individueel
leren.

Vanuit een transactioneel organiseerperspectief is het van belang dat managers
en medewerkers leren in samenwerking met anderen te handelen en te reflecteren
op hun handelen. Het nog intensiever versterken van de individuele competentie
draagt niet bij aan deze gevraagde collectieve competentie. Daarnaast laat de
praktijk zien dat maatwerkprogramma's met een individueel leerdoel zich kunnen
ontwikkelen tot een proces van collectief leren als de organisatie geconfronteerd
wordt met problematiek die de deelnemers raakt. De onderstaande gevals-
beschrijving is hiervan een illustratie. Een programma met een individueel leerdoel
loopt vast. Na een proces van heronderhandelen ontwikkelt het zich tot een
leerproces met een collectief leerdoel. Onder staf wordt hier en in het vervolg
verstaan: de projectmanager en de collega's die het programma ontwerpen en
uitvoeren.

Gevalsbeschrijving

Als docent raak ik betrokken in een managementleergang voor een
handelsonderneming die onderdeel uitmaakt van een wereldomvattende
organisatie in de ITC branche. De leergang kent in totaal vier modules van
drie/vier dagen verbonden door projectwerk rond een aantal thema's. De
projecten zijn door de opdrachtgevende directie geformuleerd.

Het programma komt moeizaam op gang. De organisatie-simulatie, na de
openingsavond, doet een groot beroep op de inbreng en zelfwerkzaamheid
van de deelnemers. De simulatie nodigt de deelnemers uit het
organiseerproces vorm te geven. De inhoudelijke activiteiten in de simulatie
zijn ondergeschikt aan de analyse van de organiseerprocessen. De time-
outs en reflectie zijn gericht op het analyseren van de gehanteerde organi-
seeropvattingen, de kwaliteit van de onderlinge samenwerking en de
prestaties in het werkproces. De managers geven het samenwerkings-
proces vorm op basis van de vertrouwde bedrilfseigen organiseerlogica. De
deelnemers spelen het spel zonder veel inzet, op hun routine. Daardoor
wordt het spel nog indringender een spiegel van de organisatiecultuur en
de bestaande opvattingen. De bereidheid om kritisch de organiseer-
processen en de eigen rol daarin te beschouwen is minimaal. Het
tijdsbeslag van de simulatie (in totaal drie dagdelen) en de evaluaties van
het proces roepen irritatie op bij de managers. Op de inhoudelijke dimensie
leren ze niets. De deelnemers gaan niet in op de uitnodiging om het eigen
handelen kritisch te beschouwen. Op de derde dag laaien de emoties hoog
op en wordt de relevantie van het gehele traject ter discussie gesteld. Ean
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manager verlaat uit ongenoegen het niet als zinvol ervaren programma. (Dit
is binnen de organisatie, op dit niveau, nog nooit gebeurd.) Tijdens de
impasse wordt helder dat de staf een simulatie heeft gekozen waarvan het
succes afhangt van de inzet van de deelnemers en hun bereidheid om
kritisch naar eigen en elkaars handelen te kijken. De deelnemers geven aan
dat ze niet geinteresseerd zijn in leren van ervaring in aanwezigheid van hun
directe collega's. Ze willen wei van de staf leren: kennisoverdracht.

De enige manier waarop de staf op dat moment kan bijdragen is een
evaluatie van de effectiviteit van de gehanteerde organiseeropvattingen.
Deze inbreng is niet gewenst. Deels omdat de staf nog niet heeft bewezen
relevant te zijn. De deelnemers verwachten dat de staf gezag verwerft
middels het overdragen van academische 'state of the art' kennis. Het
ontbreekt de staf volledig aan vertrouwen om een reflectie op de eigen
cultuur te mogen faciliteren. De staf staat nog 'buiten'. Een kenmerk van de
organisatiecultuur is, blijkt later, het 'binnen' houden van kritiek op de eigen
organisatie.
Het is vervolgens een geimproviseerd hoorcollege over groeps- en
identiteitsontwikkeling in relatie tot grenzen dat de patstelling doorbreekt.
Op het moment dat enige deelnemers de aangereikte concepten gaan
toepassen, breekt het ijs. Een oefening om op speelse wijze de eigen
organisatiecultuur te inventariseren bouwt vervolgens vertrouwen. De
conceptuele aanvulling op de eigen observaties komt tegemoet aan de
behoefte aan conceptuele meerwaarde.

Het is daarna met name het faciliteren van de delicate onderlinge discussie
over de consequenties van het ontstane inzicht waarmee de staf
geloofwaardig wordt. Kern van de discussie wordt in welke mate elke
deelnemer zelf bereid is, als cultuur'maker', de als disfunctioneel
benoemde elementen van de cultuur ter discussie te stellen. De als
existentieel ervaren vraag wordt of je je kunt veroorloven als senior
manager kritiekloos het spel mee te spelen als dit op de lange termijn heel
negatief is voor de organisatie. Sommigen hebben geen vertrouwen in de
haalbaarheid van veranderingen en kiezen voor rust voor de jaren die ze
nog te gaan hebben. Anderen stellen dat juist zij verantwoordelijk zijn voor
het realiseren van een kritisch geluid. Als staf bouwen we vertrouwen op
door de discussie te faciliteren, maar ook door te voorkomen dat cynici het
punt van de tafel werken.

Een tweede probleem doet zich voor als de deelnemers aangeven dat zij de
door de directie geformuleerde vraagstellingen voor het projectwerk niet
relevant achten. De managers hebben in de eerste drie dagen een min of
meer gedeelde diagnose gemaakt van de problematiek waar de organisatie
mee geconfronteerd wordt.
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We bieden als staf de managers de keuze om 6f te stoppen met het
programma 6f om de gereserveerde tijd te besteden aan een aangepast
programma. We bieden aan het programma af te stemmen op een
verdieping van de collectieve diagnose en het crearen van ruimte om te
werken aan oplossingsvoorstellen die aansluiten op de diagnose. Bij
continuering zullen we hen aanspreken op de invloed die ze hebben op de
gang van zaken in de onderneming.

Een wijziging van het programma behoeft de goedkeuring van de
opdrachtgevende directie. Het accent zal geheel verschuiven van
individueel naar collectief leren. Na een intensief onderling debat kiezen de
managers voor aanpassen. Ondanks de aarzelingen binnen de directie over
de accentverschuiving, besluit de directeur-generaal om ziln fiat te geven.
De collectieve bezinning op de eigen organisatieproblematiek wordt
geintegreerd in het programme. Deze gewijzigde opzet vergt een zeer grote
inzet en betrokkenheid van de managers. De serie workshops ter
ondersteuning van het projectwerk wordt afgerond met een afsluitende
dialoog met de voltallige directie. In een aparte middagbijeenkomst
presenteren de managers hun diagnose en oplossingsvoorstellen aan de
directieleden en gaan hierover met hen in discussie.

De ervaring van de seniormanagers met het collectieve leerproces is later
San van de aanleidingen tot een grootschalig organisatieveranderings-
traject. We worden gevraagd mee te denken en bij te dragen aan deze
organisatiebrede heroriantatie. We ontwikkelen een werkconferentie rond
de organisatiethematiek. Deze conferentie wordt zes maal herhaald. De 'top
120' managers worden uitgenodigd met bijdragen te komen om de
gewenste heroriantatie gestalte te geven. De werkconferenties worden een
integraal onderdeel van het bredere organisatieveranderingstraject. Mijn
betrokkenheid met de organisatie beslaat uiteindelijk een periode van bijna
drie jaar On hoofdstuk acht wordt dit project beschreven als de case over
de handelsorganisatie).

Dit voorbeeld illustreert de mogelijkheden van een verschuiving van individueel
leren naar collectief leren. De managers zijn niet bereid:
•   in aanwezigheid van directe collega's te leren over hun eigen competenties;
•  tijd te besteden aan onderwerpen en projecten die door anderen zijn ge-

formuleerd.

Het in de voorbereiding totstandgekomen ontwerp wordt door de deelnemers
ervaren als een ongewenste en onnodige inperking van de mogelijkheden. De
gedeelde problematiek maakt dat deelnemers snel een front vormen tegenover
zowel de staf als de opdrachtgever. Het gedeelde referentiekader (de eigen
organisatie) maakt dat de deelnemers het snel met elkaar eens zijn. Op het
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moment dat ze aangeven dat ze het programma mede vorm willen geven, ontstaat
de uitgangssituatie voor een collectief leerproces.

Dan kan er aan de door de deelnemers gekozen vraagstukken gewerkt worden.
De onderlinge wijze van communiceren en samenwerking wordt zo zichtbaar. Dit
maakt een reflectie mogelijk op de collectieve competentie variateitshantering. Er
ontstaat inzicht in de bestaande samenwerkingspatronen en de mogelijkheden
deze te veranderen. Er wordt individueel geleerd, maar de staf richt zich hier in
eerste instantie niet op.

2.4. Maatwerkprogramma's: de mogelijkheid voor collectief leren

Maatwerkprogramma's bieden de mogelijkheid om samen met collega's te
reflecteren op een min of meer gedeelde werkelijkheid. Ze zijn gericht op de
vergroting van de individuele en collectieve competentie in het hanteerbaar
maken van variateit. Om in de veelheid van opleidingsprogramma's enige orde-
ning aan te brengen, worden ze onderscheiden met behulp van een drietal dimen-
sies: open of maatwerkprogramma's, individuele of collectieve leerdoelstellling en
contextvrij- en contextgebonden leerprocessen.

2.4.1. Open en maatwerkprogramma's

Open programma's zijn programma's waaraan managers uit diverse
ondernemingen kunnen deelnemen. Rond een thema is een programma
ontworpen. Deze programma's zijn meestal gericht op het vergroten van de
inzichten en/of bekwaamheden van de individuele deelnemers. De staf draagt
kennis over, organiseert de reflectie op de eigen individuele bekwaamheid en
bewaakt de voortgang van het leerproces. Maatwerk- of gesloten programma's
zijn gericht op managers uit S6n organisatie. Deze maatwerkprogramma's worden
ontwikkeld rond de specifieke vraag van een organisatie. Er is een tweetal
varianten als 'ideaaltype' te onderscheiden: programma's met een individueel
leerdoel en programma's met een collectief leerdoel.

Progamma's met een individueel leerdoel richten zich op managers die een
overgang maken naar een werkpakket met grotere managementverant-
woordelijkheid. De deelnemers delen met elkaar de behoefte aan voorbereiding
op de nieuwe verantwoordelijkheden. Deze programma's ondersteunen de mana-
gers bij deze overgang. Programma's met een collectief leerdoel worden

ontwikkeld ter ondersteuning van de ontwikkeling van de organisatie. Deelnemers
zijn een brede en heterogene selectie van managers en professionals uit de
onderneming. Ze worden aangesproken op hun medeverantwoordelijkheid voor
het richten en inrichten van de organisatie. Ze bieden de mogelijkheid om samen
te reflecteren op de bestaande relaties en gehanteerde uitgangspunten. In deze
programma's wordt door individuen geleerd, maar ze zijn gericht op het realiseren
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van een gemeenschappelijke ervaring en het vergroten van individuele en collec-
tieve competentie. Het proces om te komen tot individuele en collectieve
competentieverhoging wordt in deze studie aangeduid met de begrip 'collectief
leren'. In kader twee zijn de diverse mogelijkheden weergegeven. De combinatie
open/collectief komt niet voor.

kader 2 Open en maatwerkprogramma's

Individueel collectief

open

maatwerk (gesloten)

Als in het vervolg gesproken wordt over maatwerk, wordt gerefereerd aan
gesloten programma's met een collectief leerdoel.

2.4.2. Het karakter van leerprocessen in maatwerkprogramma's

In deze paragraaf worden leerprocessen in maatwerkprogramma's aan de hand
van een tweetal dimensies onderscheiden. De gekozen dimensies zijn: individueel
versus collectief en contextvrij versus contextgebonden.

Individueel versus collectief leren

Maatwerkprogramma's met een individueel leeraccent worden gekenmerkt door
de nadruk op de overdracht van concepten en methodieken of individuele
bezinning op eigen leerervaringen. In steekwoorden wordt het leerproces
gekenmerkt door een accent op:
-   leren van deskundigen of van eigen ervaring;
-   een proces van kennisoverdracht of reflectie op eigen ervaringen;
- individueel oefenen met aangeboden kennis of vaardigheden;
-   reductie van de variate it tussen de deelnemers.

Het nagestreefde effect is vergroting van individueel inzicht en bekwaamheid. De
staf brengt kennis en inzichten over en is sterk gericht op het begeleiden van de
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koppeling van concepten aan de eigen ervaringen van de deelnemers. In het
ontwerp wordt gespecificeerd welke inhoud in het programma geboden zal
worden: inhoudelijke eindtermen. Deze zijn veelal het resultaat van een analyse in
de organisatie van de discrepantie tussen huidig en gewenst functioneren. In de
opzet van het programma of curriculum worden de leerdoelen geformuleerd, de
inhoud gespecificeerd en de werkvormen bepaald. Instroomeisen worden
gespecificeerd om tot een reductie van verschil tussen de deelnemers te komen
(variateitsreductie) Naarmate de deelnemers op relevant geachte dimensies meer
homogeen zijn, is de kans groter dat het programma aansluit en effectief is. De
effectiviteit hangt sterk af van de mate waarin het curriculum aansluit op de
leervragen van de geselecteerde deelnemers. De gebruikelijke wijze van evalueren
legt een zwaar accent op de bijdrage van de docent in ontwerp en uitvoering. In
programma's met een individueel leerdoel wordt meestal niet gewerkt aan de
context die de deelnemers delen, de eigen organisatie.

Maatwerkprogramma's met een collectief leerdoel bieden de mogelijkheid te
werken met en aan de gedeelde context van de eigen organisatie. Maatwerk-
programma's zijn te karakteriseren aan de hand van de volgende kenmerken:
- maximale variateit aan deelnemers;
-  de gezamelijke bezinning van de deelnemers op de patronen in denken en

handelen in relatie tot de thematiek van de organisatie;
- nieuwe afspraken en betekenissen;
-   de staf credert startcondities en begeleidt het collectieve leerproces;
-   de inhoud van het proces is onbepaald.

Bij collectieve leerprogramma's cre6ert de staf een tijdelijke organisatie om
condities te realiseren die een collectief leerproces mogelijk maken. Het streven
is gericht op het realiseren van een ongebruikelijke context waar de deelnemers
een ongebruikelijk gesprek kunnen voeren. Maatwerkprogramma's vergen geen
model-deelnemer: gestreefd wordt naar maximale heterogeniteit van deelnemers.
Ideaal is een grote mate van diversiteit die overeenkomt met de verschillen binnen
de organisatie. Selectiecriterium is in de meeste gevallen de mate waarin de
deelnemers (potentieel) invloed uitoefenen op de inzichten en waarden in de
organisatie. De doelgroep bestaat meestal uit het hogere management aangevuld
met jonge veelbelovende managers of professionals. Het proces dat zich
ontwikkelt is onbepaald, in die zin dat het resultaat door geen van de betrokkenen
eenzijdig bepaald kan worden. Het laat zich dan ook niet beschrijven of verklaren
aan de hand van de intenties of inbreng van *an van de betrokken deelnemers of
partijen. De toegevoegde waarde van de staf ligt in de creatie van de context, het
initiaren en faciliteren van het leerproces en de verankering van de resultaten in
de organisatie. Condities om dit proces mogelijk te maken en te faciliteren worden
aangeduid met het begrip proces-begintermen. Het leerproces is gericht op
enerzijds een inhoudelijke bijdrage aan de thematiek en anderzijds aan het
versterken van de individuele en collectieve competentie om te gaan met variateit.
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Het accent ligt op de onderlinge relaties. De effectiviteit van de leerprocessen is
afhankelijk van de mate waarin patroon(h)erkenning in denken en handelen
bespreekbaar kan worden gemaakt en aanleiding geeft tot wijzigingen.

Contextvrij versus contextgebonden leren

Kennisoverdracht in programma's met een individueel leerdoel zijn veelal gericht
op de overdracht van contextvrije kennis. In maatwerkprogramma's met een
collectief leerdoel kan de ontwikkeling van contextgebonden kennis centraal
staan. De invloed en mogelijkheid van het werken met de context worden
uitgewerkt.

Contextvrij leren

Traditionele opleidingsprogramma's voor managers zijn sterk gericht op het
overdragen van kennis en het oefenen van individuele cognitieve vaardigheden
zoals probleemanalyse. Het prestige van een managementopleiding wordt nogal
eens afgemeten aan de recentheid en diepgang van de state of the art kennis en
de bekendheid van de docenten. De overgedragen kennis is bij voorkeur
gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Kennis die zoveel mogelijk universeel
en dus contextvrij is. Contextvrij in die zin dat de kennis het resultaat is van een
proces waarbij de invloed van de context en onderzoeker zoveel mogelijk zijn
geneutraliseerd. In hoofdstuk vier zullen we dit type kennis aangeven met het
begrip rege/maatkennis: kennis over de regelmaat in de wereld. Een wereld
waarvan verondersteld wordt dat deze onafhankelijk is van actoren. De
onderzoeker kan zich dan opstellen als observator: er is sprake van object-
subject scheiding.

Opleidingsituaties waarin het overdragen van kennis dominant is, kampen met het
probleem van de toepassing van deze kennis door de deelnemer in de eigen
werksituatie: het transferprobleem. Door een zorgvuldige analyse van de
leerbehoeften van de managers en een daarop aansluitend curriculum of leerplan
tracht men het transferprobleem zoveel mogelijk te beperken. Er wordt een model
gemaakt van de ideale deelnemer. Het ontwerp van het opleidingsproces is
afgestemd op enerzijds het model van de student en anderzijds op de
discrepantie tussen huidig en gewenst kennis- of vaardigheidsniveau. Het succes
van de opleiding wordt in sterke mate bepaald door de mate waarin de
deelnemers aansluiten op het model van de deelnemer uit het ontwerp en door de
mate waarin de deelnemers het ontwerp volgen. Met andere woorden: variate it
wordt bij de start gereduceerd en het proces wordt gestandaardiseerd om een
optimaal resultaat te kunnen behalen. Het is vervolgens aan de individuele
deelnemer om zelf de vertaalslag te maken naar de eigen werksituatie.
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Voorbeelden van opleidingsprogramma's gericht op individueel contextvrij
leren zijn de programma's gericht op kennisoverdracht. De meeste
universitaire opleidingen vallen in deze categorie. Ook in het na-ervarings-
onderwijs dat ontwikkeld wordt door wetenschappelijke instellingen staat
veelal de ontwikkeling van de individuele cognitieve comptentie centraal.

Contextgebonden leren

Leersituaties kunnen ook gekoppeld zijn aan de context van de deelnemer(s). Niet
het overdragen van kennis staat centraal, maar het crearen van kennis. Reflectie
op het handelen resulteert in kennis die ontleend is aan eigen ervaring en
gebonden is aan de eigen context. Het doel is niet om te komen tot algemeen
toepasbare kennis (regelmaatkennis). Doel is te komen tot maatregelen die
handelen in de context kunnen faciliteren. Daarnaast wordt gestreefd naar het
vergroten van de kennis om tot deze maatregelen te komen: de zogenaamde
maatrege/kennis. De opleidingssituatie is een tijdelijk werksysteem waarin
(wetenschappelijke) regelmaatkennis gecombineerd kan worden met de
ervaringskennis van de betrokken actoren. Het leerproces is gekoppeld aan de
eigen context en is het resultaat van een proces van co-creatie tussen de
deelnemers onderling en de deelnemers en de staf. Het is te karakteriseren als het
cre6ren van een ervaring en het vervolgens leren van deze ervaring. Het
nagestreefde leereffect zit in het proces van co-creatie en de reflectie op dit
proces van handelen (zie figuur d n)
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In kader drie zijn de diverse leerprocessen in maatwerkprogramma's bijeen ge-
bracht.
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kader 3 Leerprocessen in maatwerkprogramnia's

leerinhoud contextvrij contextgebonden

leerdoel

maatwerk kennisoverdracht leren van ervaring
individueel

maatwerk kennisoverdracht co-creatie van ervaring
collectief en betekenis

Kennisoverdracht & de meest klassieke vorm van opleiden. De docent
structureert het proces. Naarmate de deelnemers qua startniveau meer gelijk zijn,
kan het programma beter op hen worden afgestemd. De deelnemers zijn actief
binnen de door de docent gestelde kaders. De effectiviteit van de programma's is
sterk afhankelijk van de mate waarin de deelnemers overeenkomen met het profiel
van de beoogde deelnemer. Het programma is effectief als een deelnemer zich op
de beoogde dimensie heeft ontwikkeld. Het maakt vanuit deze opvatting niet uit
of er sprake is van een open of een gesloten programma.

Ervaringsleren is een voorbeeld van contextgebonden individueel leren. De
deelnemer leert via een proces van 'handelen, reflecteren, conceptualiseren en
experimenteren' (Kolb, 1985). Het leerproces is niet alleen cognitief, maar doet
ook een beroep op niet-cognitieve bekwaamheden en vaardigheden. De rol van
de staf ligt in het structureren van de leercontext en het begeleiden van het
individuele leerproces. De leerervaringen van de deelnemers zijn verschillend.
Overdracht van kennis kan een (bescheiden) onderdeel zijn van de bijdrage van
de staf. Bij ervaringsleren is het leerdoel meestal individueel; de deelnemer leert
van zijn eigen ervaring.

Maatwerkprogramma's met een collectief leerdoel zijn programma's waar de
creatie van en reflectie op een 'gedeelde' ervaring centraal staat. Er is dan sprake
van collectief contextgebonden leren. Dit veronderstelt een individueel proces van
ervaringsleren, maar is gericht op het samen hanteerbaar maken van varieteit.
Open programma's en maatwerkprogramma's met een individueel leerdoel
verschillen niet fundamenteel van elkaar. Maatwerkprogramma's met een
collectief leerdoel zijn van een andere orde en kennen een andere dynamiek.
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In kader vier zijn de verschillen tussen maatwerkprogramma's met een collectief
leerdoel en open programma's met een individueel leerdoel met behulp van steek-
woorden weergegeven.

kader A Maatwerkprogramma's: collectief
en individueel ieren

Collectief Individueel

Contextgebonden Contextvrij

Creatie van nieuwe ervaringen Kennisoverdracht en
en contextgebonden kennis reflectie op eigen ervaring

Collectieve toepassing Individuele toepassing

Variateit tussen deelnemers Variateitsreductie tussen
is motor van het leren deelnemers bevordert het

leren

In hoofdstuk zes wordt het begrip collectief leren conceptueel onderbouwd en
geproblematiseerd. In de aansluitende paragraaf wordt ingegaan op de intensiteit
van de leerprocessen.

2.5. Breken met hetzelfde: de intensiteit van leerprocessen

De intensiteit van de verandering waarop het leren zich richt, bepaalt de intensiteit
van leerprocessen. Wat is het verschil in de wijze waarop de communicatie
verloopt in leerprocessen van verschillend intensiteitsniveau? En in welke mate
zijn deze leerprocessen dus toegankelijk voor organisatieleden?

2.5.1. Regels, inzichten en principes

Swieringa en Wierdsma (1990) onderscheiden veranderen op het niveau van
regels, inzichten en principes. Deze verschillende veranderingsprocessen worden
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gekoppeld aan daarmee corresponderende leerprocessen. Naarmate de
veranderingen intensiever zijn (op het niveau van principes) zullen de
leerprocessen meer impliciet en beperkter toegankelijk zijn voor buitenstaanders.
Eerst worden de verschillen tussen regels, inzichten en principes besproken en
vervolgens wordt ingegaan op specifieke kenmerken van de leerprocessen die
vereist zijn om ze te veranderen.

Regels geven in organisaties aan hoe de organisatieleden zich dienen te
gedragen. Het zijn de operationalisaties van inzichten over organiseren, managen
en veranderen. Veelal zijn de geaxpliciteerde regels vastgelegd in Standaard
Operationele Procedures (SOP). Normen zijn te beschouwen als impliciete regels.
Het inzicht 'eenheid van leidinggeven' resulteert bijvoorbeeld in de regel dat
communicatie van een medewerker met de baas van de chef, zonder medeweten
van de chef, ongewenst is. Regels geven antwoord op de hoe vragen in een
organisatie. Ze geven de bandbreedte van het handelen aan: wat moet en mag in
de organisatie.

Inzichten zijn opvattingen over de organiseren, managen en veranderen. Ze zijn
ingrijpender dan regels omdat de reikwijdte groter is, er meer mensen bij
betrokken zijn, verandering tot verdergaande consequenties leiden en de
leerprocessen langer duren. Aan de orde zijn de inzichten die achter de regels
liggen: de waarom vragen.

Principes zijn de vanze/fsprekende inzichten: de inzichten die buiten de discussie
blijven omdat ze van zelf spreken. De principes maken de identiteit van een
organisatie uit: wat een organisatie is of wi/ zijn. Veranderingen op het niveau van
principes zijn ingrijpend omdat ze betrekking hebben op de identiteit van een
organisatie: 'Welke waarden willen we onderschrijven? Welke bijdrage willen we
leveren aan de stakeholders?' De principes beantwoorden de waartoe vragen. De

principes refereren aan de basiswaarden en basisopvattingen die in een
organisatie gelden (Schein, 1992, Colin & Porras, 1996).

Regels, inzichten, principes en handelen beinvloeden elkaar wederzijds. In figuur
twee, op de volgende pagina, is deze samenhang weergegeven.

Cognitieve kaarten

Regels, inzichten en principes zijn te beschouwen als cognitieve kaarten die
actoren hanteren in hun handelen. Het zijn constructen om gebeurtenissen te kun-
nen interpreteren (Weick, 1979 &1995, Sims & Gioia, 1986, Schein, 1992, Argyris
& Schan, 1974).  Met behulp van cognitieve kaarten herkennen en crearen actoren
patronen waarmee ze varieteit hanteerbaar maken. Een observator kan door het
veronderstellen van cognitieve kaarten tussen actoren coherentie in gezamelijk
handelen inzichtelijk maken. De kaarten verschillen in de mate waarin ze 'gedeeld'
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zijn. Delen is tussen aanhalingstekens geplaatst omdat deelnemers gebeur-
tenissen vanuit hun eigen perspectief betekenis geven. De betekenissen zijn dus
niet gelijk voor elke actor. Het is een observator die gedeelde kaarten veronderstelt
om de coherentie in handelen te kunnen duiden.

2.5.2. Communicatieverschillen

De toegang tot het communicatieproces en de wijze van communiceren verschilt
bij leerprocessen die gericht zijn op regels, inzichten en principes. Dit wordt
inzichtelijk gemaakt met behulp van de begrippen codificatie en diffusie van
Boisot (1987).

Codificatie

De betekenis van een communicatieve boodschap wordt in sterke mate bepaald
door de context: de plaats en het moment van communiceren. Context refereert
ook aan de gedeelde opvattingen, waarden en geschiedenis die de betrokkenen
in het communicatieproces met elkaar delen: '..language ..need express only what
is not obvious and can occur only between individuals who share to a large
degree the same background' (Winograd & Flores, 1986:74). Naarmate de context
meer vertrouwd en bekend is, kan de mate van codificatie van een boodschap
geringer zijn. Boisot (1987) spreekt in deze situaties van een lage mate van
codificatie. Codificatie verwijst naar de mate waarin de over te dragen boodschap
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wordt geexpliciteerd: 'the role of analogy and metaphor will be more central when
the focus is on patterns of discourse between individuals with a shared

background rather then on deductive inference from axioms' (Winograd & Flores,
1986:68).

Principes zijn minder gecodificeerd dan inzichten of regels. Als mensen over
principes spreken, gebruiken ze vergelijkingen, hanteren ze metaforen en doen ze
een beroep op het aanvoelen van wat bedoeld wordt. Principes worden begrepen
en gedeeld door actoren die geschiedenis en context met elkaar delen. De
communicatie wordt daardoor sterk contextgebonden (Hall, 1969). Regels zijn
vergeleken met inzichten en principes het meest eenduidig en kennen de hoogste
mate van codificatie.

Diffusie

Als de codificatie toeneemt, wordt meer betekenis expliciet verwoord en neemt

het belang van kennis van de context af. Daardoor neemt de mogelijkheid toe
betekenis te verspreiden aan hen die minder bekend zijn met de context. Boisot

(1987) spreekt van de diffusiemogelijkheden. Diffusie geeft de mate en het gemak
aan waarmee boodschappen kunnen worden verspreid onder mensen uit
verschillende contexten.

Regels zijn gemakkelijker over te dragen dan principes. Regels zijn te begrijpen
door mensen die niet vertrouwd zijn met de opvattingen, waarden en

geschiedenis van degenen die communiceren. Door de codificatie is weinig
kennis van de context noodzakelijk. Principes zijn moeilijker over te dragen aan
degenen die niet vertrouwd zijn met de context.

In figuur drie is de door Boisot veronderstelde relatie tussen codificatie en diffusie

weergegeven.
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2.5.3. Enkel-, dubbel- en drieslag leren

Leerprocessen gericht op regels, inzichten en principes verschillen in complexiteit
en reikwijdte. Verondersteld wordt dat het aan- en afleren van principes
ingrijpender is dan het (af)leren van regels. Een verandering van een principe heeft
verdragende consequenties, omdat inzichten en regels die hierop gebaseerd zijn
ook moeten veranderen. Bij een verandering van een regel blijven de eraan ten
grondslag liggende inzichten en principes onveranderd.

In kader vijf zijn de relaties weergegeven tussen de intensiteit van de leerproces-
sen, het domein waarop geleerd wordt en het resultaat.

kader 5  Intensiteit van leerprocessen

Intensiteit leren Domein leren Resultaat van leren

Enkelslag Regels Verbetering

Dubbelslag Inzichten Vernieuwing

Drieslag Principes Ontwikkeling

Drieslag leren is gericht op het veranderen van principes. De communicatie in
deze leerprocessen zal zich kenmerken door een geringe mate van codificatie en
steunen op bekend veronderstelde opvattingen, waarden en geschiedenissen:
een gedeelde context. Drieslag leren vergt actoren die vertrouwd zijn met de
context. Enkelslag leren gericht op regels kan plaatsvinden tussen actoren met
een verscheidenheid aan opvattingen, waarden en contexten. In kader zes zijn
deze twee leerprocessen gecontrasteerd.
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kader 6 Enkelslag en drieslag leren

Enkelslag leren Drieslag leren

Domein van leren Regels Principes

Communicatie Lage context- Hoge context-
gevoeligheid gevoeligheid

Codificatie Hoog Laag

Diffusie Hoge mate van Beperkte
toegankelijkheid toegankelijkheid

2.6.  Context voor het ontwikkelen van het andere:
maatwerkprogramma's

Het denken over opleiden wordt vooral bepaald door de ervaring met individuele
leerprocessen. De initiale vraag van een directie of raad van bestuur is meestal:
het bekwamer maken van managers om als individu beter te functioneren in de na
te streven nieuwe omstandigheid. Maatwerkprogramma's bieden mogelijkheden
bij te dragen aan een herori6ntatie van de organisatie en deze te complementeren
met de vereiste individuele en collectieve competenties. Doordat de deelnemers
een gemeenschappelijk referentiekader hebben, namelilk de eigen organisatie,
ontstaat er een andere dynamiek dan bij programma's met open inschrijving. Ten
eerste kunnen in een gesloten programma overgedragen concepten of
methodieken door de deelnemers worden toegepast op de thematiek die actueel
is in de organisatie. De verkenning of oplossing van de thematiek is onderdeel van

het programma. Ten tweede wordt, werkend aan de thema's, de specifieke wijze
van samenwerken en communiceren binnen de onderneming zichtbaar. Datgene
wat zich afspeelt in het programma is in zekere mate vergelijkbaar met wat zich
afspeelt in de eigen organisatie: de thuissituatie. Hierdoor ontstaat de mogelijk-
heid om het praten over samenwerking 'daar en straks/toen' aan te vullen met een
reflectie op de samenwerking in het 'hier en nu'. Het leerproces kan zich daarom
richten op de competentie om in het 'hier en nu' verbeteringen te realiseren.

De studie is een reflectie op een groot aantal maatwerkprogramma's die veelal
startten met een vraag naar individueel leren, maar waar een ontwikkeling
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mogelijk en noodzakelijk bleek naar collectieve competentieverhoging. In de
programma's zijn condities gecreaerd waarbinnen de deelnemers leerden over de
cognitieve kaarten die ten grondslag lagen aan het handelen in de eigen context.

Programma's die collectief an contextgebonden leren mogelijk maken, worden in
deze studie beschouwd als ontwikkelingsprogramma's voor individuen en
organisaties. Ze overschrijden daarmee de grenzen van opleidingsprogramma's
met individuele leerdoelstellingen en bevinden zich in het overgangsgebied van
management- en organisatie-ontwikkeling. De studie levert een bijdrage aan de
conceptuele onderbouwing van dit type programma's en resulteert in een
methodiek voor collectieve competentieverhoging. In het aansluitende hoofdstuk
drie wordt de doel- en vraagstelling van deze studie verder uitgewerkt.
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Doelstelling en opbouw
van de studie

e
Inleiding

Aangegeven is in hoofdstuk twee dat de context voor organisaties gekenmerkt
wordt door een toename van externe variateit. Variateit is de maat voor
complexiteit. Medewerkers functioneren steeds minder als radertjes binnen een
afgebakend geheel. Om in te kunnen spelen op de externe variateit krijgen
medewerkers meer mogelijkheden om in de eigen specifieke omstandigheid
beslissingen te nemen. Hierdoor neemt de mate van verscheidenheid van
opvattingen, inzichten en gedragsmogelijkheden toe. Dit hebben we aangegeven
met het begrip interne variateit. De toename van variateit kan onvoldoende
opgevangen worden met de uitgangspunten van het positionele organiseren
omdat deze gericht zijn op variateitsreductie. Meer van hetzelfde positionele
organiseren biedt daarom geen oplossing en heeft zelfs averechtse effecten. De
wet van Ashby Conly variety beats variety) is gekozen als uitgangspunt om aan te
geven dat een organiseerperspectief nodig is waarin variateitshantering centraal
staat. Transactioneel organiseren met het accent op transacties en tijdelijkheid is
voorgesteld als uitbreiding van het denken over organiseren.

Het verschuivende accent in de organisaties van variateitsreductie naar
variateitshantering brengt met zich mee dat het voor organisatieleden cruciaal
wordt hiermee om te leren gaan. Dit vergt dat de medewerkers competenter
worden in het gezamenlijk hanteerbaar maken van variateit. Daarnaast wordt het
steeds meer van belang in staat te zijn patronen in denken en handelen te
herkennen om deze, waar nodig, te veranderen. Competentie is omschreven als
bekwaamheid in context.

3.1. Maatwerkprogramma's

Besproken wordt de vraag naar maatwerkprogramma's, de praktijk ervan, en de
uitgangspunten bij het ontwerp.

De vraag naar maatwerkprogramma's

De initiale vraag naar maatwerkprogramma's ter ontwikkeling van een
transactioneel organiseerperspectief is veelal gericht op individueel leren. De
opdrachtgevers willen dat deelnemers nieuwe inzichten en individuele
vaardigheden aanleren zonder dat de bestaande principes ter discussie komen.
Het aanleren van nieuwe recepten is de vraag. De vooronderstelling van de
opdrachtgever is dat de inrichting van de keuken niet ter discussie hoeft te
komen. Dit is in figuur vier aangegeven met de afwijkende kleur van de principes.
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De praktijk van maatwerkprogramma's

In hoofdstuk twee is aangegeven dat maatwerkprogramma's zich ontwikkelen tot
collectieve leerprocessen en de concepten ten aanzien van individueel leren te
beperkt zijn om deze dynamiek en problematiek te beschrijven en te analyseren.
Intensivering van individueel leren is een strategie van meer van hetzelfde, die
geen bijdrage levert aan het versterken van de collectieve competentie. De prak-
tijkervaring geeft aan dat collectieve leerprocessen nodig zijn. In maatwerkpro-
gramma's stellen de deelnemers de principes van de organisatie, de gedeelde
context, ter discussie.

Het is bijna onvermildelijk dat de koks de stilzwijgende kookprincipes ter
discussie stellen en met elkaar ook de ergonomie van de keuken en de
onderlinge samenwerking tot onderwerp van gesprek maken.

In de loop der jaren is op basis van deze praktijkervaring bij het ontwerpen van
maatwerkprogramma's steeds intensiever gestreefd naar het crearen van
startcondities die het mogelijk maken dat het leren wordt uitgebreid van de over-
dracht van nieuwe inzichten (recepten) naar de onderlinge samenwerkingsrelaties
(de jonge en oude koks), de stilzwijgende vooronderstellingen (de spruitjesstijl) en
de inrichting van de organisatie (de ergonomie van de keuken).

De studie is een reflectie op een praktijk van jarenlang werkenderwijs leren. Object
van reflectie zijn maatwerkprogramma's gericht op het zoeken naar (nieuwe)
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vormen van samenwerking en het ondersteunen van organisaties om de
toenemende complexiteit op te vangen (transactioneel organiseren). In de
programma's zijn condities gecreaerd om een proces van collectief
contextgebonden leren te laten ontstaan, te begeleiden en te koppelen aan het
organiseerproces. Een collectief wordt geacht competent te zijn als men de
bekwaamheid heeft om gezamenlijk variateit hanteerbaar te maken.

Het ontwerp van maatwerkprogramma's

De eerste aanname bij het ontwerpen van maatwerkprogramma's is geweest dat
de geloofwaardigheid van het programma afhangt van de congruentie tussen de
boodschap en de opzet van het programma zelf.6 Een belerend opgezet
programma waarin de boodschap wordt uitgedragen dat het lerende vermogen
vergroot moet worden, geeft een incongruentie tussen woord en daad die de
effectiviteit vermindert (Wierdsma, 1995). Een leerproces gericht op transactioneel
organiseren, vormgegeven op basis van de uitgangspunten van positioneel
organiseren, spreekt in zijn opzet de uitgesproken boodschap tegen. Bij drieslag
leerprocessen is de congruentie tussen woord en daad essentieel.

Het accent ligt bij transactioneel organiseren op tijdelijkheid, het belang van
relaties en de toegevoegde waarde in transacties voor externen. Dit vergt van de
organisatieleden een collectieve competentie om variateit hanteerbaar te maken.
Dit maakt dat individueel gerichte leerprocessen onvoldoende zijn. Naarmate de
gewenste veranderingen meer afwijken van de bestaande organiseeropvatttingen,
is het noodzakelijker om de onderliggende principes ter discussie te stellen. Dit
vergt een collectief leerproces van diegenen die in sterke mate de principes van
de organisatie bewaken en realiseren door hun (voorbeeld)gedrag. De
gehanteerde vooronderstelling bij het ontwerpen van maatwerkprogramma's is
dat het nagestreefde leerresultaat (dat is: transactioneel organiseren) een
bezinning op de organiseerprincipes vergt. In figuur vijf is dit weergegeven door
de overgang van bestaande naar nieuwe principes te laten lopen via een collectief
leerproces.
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3.2 Doelstelling van de studie

Eerste doel van deze studie is het toetsen van de vooronderstelling dat het
ontwikkelen van transactioneel organiseren een verandering van principes vergt:

'Is de overgang naar een transactioneel organiseerperspectief een over-
gang op het niveau van principes; en zo ja, is drieslag leren nodig om deze
overgang te realiseren?'

Het tweede doel van de studie is om, voortbouwend op de beantwoording van
deze eerste vraag, te komen tot een Methodiek voor Collectieve Competentie-
verhoging (MCC) die drieslag leren mogeljk maakt. Deze methodiek bestaat uit
constructieregels en interventie-aanwijzigingen en wordt beschouwd als een
tijdelijk werksysteem.

De tweede doelstelling van de studie luidt dus:
'Wat zijn de noodzakelijke condities waaraan een tijdelijk werksysteem dient
te voldoen, zodat een collectief contextgebonden leerproces mogelijk is ter
ontwikkeling van de collectieve competentie om variateit hanteerbaar te
maken 7'
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Het derde doel is de methodiek te verankeren in een coherent conceptueel kader.
Het vormgeven en faciliteren van een collectief leerproces vergt concepten voor
kennisverwerving en leren. Omdat de methodiek gezien wordt als een tijdelijk
werksysteem is ook een conceptueel kader ten aanzien van organiseren nodig.

De deelvragen voor de derde doelstelling van het onderzoek zijn dan:
• Welke concepten binnen het domein van kennisverwerving kunnen ten

grondslag liggen aan de Methodiek voor Collectieve Competentieverhoging?
'Welk perspectief op kennisontwikkeling biedt mogelijkheden om (trans-
actionele) organiseerprocessen te verbeteren?' Hoofdstuk vier is de beant-
woording van deze vragen.

• Welke concepten die ten grondslag liggen aan het organiseerproces bieden
een basis voor de Methodiek voor Collectieve Competentieverhoging? 'Is er
een organiseermodel beschikbaar dat aansluit op het transactionele
organiseerperspectief?' 'Wat zijn de processen die het organiseren ten be-
hoeve van transacties mogelijk maken?' Hoofdstuk vijf gaat op deze vragen in.

• Welke concepten gericht op leren kunnen ten grondslag liggen aan de
Methodiek voor Collectieve Competentieverhoging ? 'Aan welke kenmerken
dient een proces te voldoen om te kunnen spreken van een doorgaand proces
van collectief leren?' 'Wat is collectief leren?' In hoofdstuk zes worden deze
vragen beantwoord.

De studie biedt een verkenning van concepten ten aanzien van kennisontwik-
keling, organiseren en leren. Aangegeven wordt in welke mate geaccepteerde
concepten aansluiten bij de oriantatie op variateitsreductie van het positionele
organiseren. Als aanvulling hierop worden concepten voorgesteld die aansluiten
bij een oriantatie op variateitshantering waarbij verschillen gerespecteerd blijven
(transactioneel organiseren). De ontwikkelde concepten worden beschouwd als
uitbreiding van de geaccepteerde en gebruikelijke concepten omdat ze een
grotere mate van vari&teitshantering mogelijk maken.

De studie resulteert in hoofdstuk zeven in de Methodiek voor Collectieve
Competentieverhoging (MCC). Condities voor collectieve competentieverhoging
resulteren in een negental constructieregels en interventie-aanwijzigingen die
samen de methodiek vormen. De constructieregels en interventie-aanwijzingen
worden geadstrueerd met voorbeelden uit maatwerkprogramma's die de basis
zijn geweest voor deze studie.

Hoofdstuk acht is een beschrijving van een tweetal programma's die aan de basis
liggen van de explicitering van de ontwikkelde methodiek. Ze adstrueren de tot
standkoming van een collectief leerproces en geven aan welke plaats en bijdrage
de programma's hebben gehad binnen de zich ontwikkelende organisaties.
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In hoofdstuk negen wordt de MCC vergeleken met methodieken in het domein
van organisatie-ontwikkeling. Voorts wordt aangegeven wat de consequenties zijn
van de in de studie ontwikkelde gedachtegang voor de praktijk van opleiden en
adviseren bij ingrijpende veranderings- of transformatieprocessen.

3.3. Opbouw, afbakening en ervaringsbasis

In deze paragraaf wordt de opbouw van de studie schematisch weergegeven.
Vervolgens wordt aangegeven welke literatuur de basis vormt voor de studie en
welke gerelateerde domeinen niet zijn verkend. De paragraaf wordt afgerond met
een weergave van de programma's die de basis vormen voor de ontwikkeling van
de MCC.

Opbouw

De verschuiving van de ellipsen in kader zeven geeft de uitbreiding van de
concepten weer.

kader Z Opbouw van het boek

Kennisontwikkeling

  -
Regelmaatkennis Maatregelkennis

Organiseren

( Positioneel Transactioneel organiseren

Competentie-ontwikkeling

  Individueel Collectief leren

1

Methodiek voor Collectieve
Competentieverhoging
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Afbakening van het onderzoek

Het doel van de studie is het ontwikkelen van een begrippenkader dat
behulpzaam is bij de beantwoording van de onderzoeksvragen en dat - vertaald
in een methodiek - handvatten biedt voor praktisch handelen. De studie is een
reflectie op beproefde werkwijzen en inzichten die ten grondslag liggen aan
maatwerkprogramma's op het grensvlak management- en organisatie-
ontwikkeling. Op het raakvlak van wetenschap en praktijk wil de studie komen tot
een conceptueel verankerde methodiek voor handelen.

De meeste inspiratie is opgedaan bij auteurs die de grenzen van hun eigen
vakgebied verkenden. Vanuit de systeemleer en de cybernetica zijn dit Beer,
Hoebeke, Checkland en auteurs uit het veld van systeemleer en communicatie-
theoriedn onder anderen Watzlawick, Copenol. Ten aanzien van de vragen over
de relatie kennis/betekenis en zintuigelijke werkelijkheid is inspiratie gevonden bij
het sociaal constructionisme (Gergen, Shotter, Rijsman), de configuratietheorie
(Van Dongen, Maas, Voogt, Van Dijk, Elias) en contextualisme (Van Twist). De
begrippen zelfreferentie en zelforganisatie/zelfsturing zijn gebaseerd op werk van
Maturana en Varela, Luhmann en Beer. Zelfsturing komt bij De Zeeuw en Kooistra
weer terug in het begrip actorschap (erkenning van de eigen bijdrage in het
geheel) en de uitbreiding van het begrip kwaliteit. De stap van individueel leren
naar collectief leren sluit aan bij het denken van Beer, De Zeeuw, Van Dongen, en
vooral Kooistra.

Deze auteurs dragen, ondanks de grote verschillen, in combinatie bij aan de
totstandkoming van een samenhangende Gestalt. Overeenkomst tussen hen is de
fascinatie met de themas van vrijheid in gebondenheid, de balans tussen het
geheel en de delen en de acceptatie van een meervoudige wereld met een
pluriformiteit aan waarheden. In andere bewoordingen en vanuit verschillende
argumentaties nemen ze als basis voor samenleven en samenwerken: het recht
van mensen op toegang tot en deelname aan de dialoog waarin spelregels
worden afgesproken die het handelen richten en begrenzen. Relaties tot andere
auteurs en literatuurstromingen krijgen in het onderzoek aandacht waar dit
inhoudelijk bijdraagt aan de opgebouwde argumentatie.

De maatwerkprogramma's zijn vorm gegeven op basis van de literatuur rond
managen en organiseren. Bij het ontwerpen en begeleiden van maatwerk-
programma's is gewerkt met een beperkt aantal ontwerpprincipes uit de
opleidingsliteratuur. Er wordt in de studie nauwelijks gerefereerd aan de
theorievorming rond opleiden. Onderzoek van Kessels (1993) heeft me gesterkt in
de beslissing de organisatiekunde als inspiratiebron te (blijven) gebruiken bij het
vormgeven van programma's voor het hogere managementkader. Kessels (1993)
heeft de relatieve waarde van de interne consistentie (onder andere curriculum-
opbouw en definiering van inhoudelijke eindtermen) vergeleken met de waarde
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van de externe consistentie (onder andere relevantie en acceptatie van de
opleidingsthema's). Ean van zijn conclusies is dat externe consistentie de
noodzakelijke voorwaarde voor effectiviteit is. Dit betekent dat programma's met
een hoge externe consistentie en zwakke interne consistentie effectief kunnen
zijn. Sterke interne consistentie gekoppeld aan een matige externe consistentie
resulteert niet in effectiviteit. In deze studie wordt om die reden meer waarde
gehecht aan de realisatie van de (proces)begintermen van een leerproces (zoals:
relevantie van thematiek, samenstelling groep deelnemers, kenmerken van de
opzet) dan aan de inhoudelijke eindtermen. Ontwikkelingen in het denken binnen
de opleidingskunde die in lijn liggen van deze studie zijn te vinden in Kessels
(1993,1996), Van der Zee (1995) en Bergenhenegouwen, (1998).

De ontwikkelde gedachtengang en methodiek sluiten sterk aan bij het werk van
Argyris (1973) over organisatie-ontwikkeling. Argyris heeft als rode draad in zijn
werk een focus op het realiseren van condities en het doen van interventies die
het mogelijk maken dat organisatieleden de vrijheid hebben om te kiezen op basis
van valide en bruikbare informatie. Deze studie sluit hierop aan. Het begrip
'drieslag leren' is een uitwerking van de begrippen single en doub/e /oop leren van
Argyris en Schan (1978). De conceptualisering van het begrip principes vertoont
gelijkenis met de invalshoek die Schein (1992) kiest om het begrip cultuur uit te
werken. Schein geeft aan dat een cultuur de leerervaringen van de
organisatieleden vertegenwoordigt in het omgaan met de adaptatie aan de
omgeving en de integratie van interne verschillen. De ontwikkelde methodiek sluit
ook aan bij wat Weisbord (1992) de vierde generatie organisatie-ontwikkeling
noemt. Deze benaderingen hebben als kenmerk dat zoveel mogelijk het gehele
systeem wordt ingeschakeld bij het verbeteren van het systeem zelf (Bunker &
Alban, 1997).

Ervaringsbasis van de studie

De studie is zoals gezegd het resultaat van werkenderwijs reflecteren op het
werken met maatwerkprogramma's. In kader acht zijn een zestal grootschalige
programma's weergegeven die een belangrijk stempel hebben gedrukt op mijn
ervaring.
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kader 8  Ervaringsbasis van grootschalige
maatwerk program ma's

Industriale Onderneming

Overheidsorganisatie

Verzekeringsmaatschappij

Eerste reflectie:
'Op weg naar de lerende organisatie'

Handelsonderneming

Zakelijke dienstverlener

1
Professionele dienstverlener

Tweede reflectie:
'Co-creatie van verandering'

Onderstaand worden de projecten kort geschetst. Aangegeven wordt hoeveel
managers betrokken zijn geweest bij de programma's en hoe tijdsintensief ze
geweest zijn.

Industriale Onderneming
Programma ter ondersteuning van de invoering van een nieuwe structuur:
•   vijf groepen van 20 managers, een vierweeksprogramma ;
•   vijf groepen van 20 managers, een drieweeks programma.
Deelnemers: cross-functioneel en cross-hiararchisch (van veelbelovende
managers tot en met divisiedirecteuren).
Totaal: 200 managers en professionals.
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Overheidsorganisatie
Programma ter voorbereiding van de bedrijfoptimalisatie in het kader van de
privatisering:
• voorbereidende workshops met directies van de uitvoerende eenheden;
•   13 strategische workshops voor elke directie (niet begeleid);
•   6 strategische conferenties met steeds twee directies en vertegenwoordigers

van de concernstafafdelingen.
Deelnemers: Districtsdirecties, hoofden van concernstafafdelingen en een tweetal
concerndirecteuren.

Totaal: 120 managers.

Verzekeringsmaatschappij
Programma ter verbetering van de samenwerking na de fusie en het stimuleren
van marktgerichtheid en financieel bewustzijn:
• tweeweeks programma's voor 20 managers.
Deelnemers: Directies van werkmaatschappijen en veelbelovende jonge
academici; cross-hmrarchisch en cross-functioneel.
Totaal: 180 managers en potentials.

Handelsmaatschappij
Programma ter facilitering van de overgang van de verkoop van hard-ware naar
dienstverlening en software-ontwikkeling:
•   zes conferenties van aan week voor groepen van 20 managers.
Deelnemers: cross-functioneel en de drie hierarchische lagen onmiddellijk onder
de directie.
Totaal: 135 seniore managers.

Zakelijke dienstverlener
Programma ter heroverweging van strategie, structuur en cultuur:
•  tweemaal Sdn week en aan module van drie dagen.
Deelnemers: districtmanagers en stafhoofden van hoofdkantoor (2 groepen van 20).
Voor de directie is een parallelprogramma ontwikkeld van twee workshops van
twee dagen voor directie (uiteindelijk worden er vijf extra dagen ingepland).
Totaal: 48 managers.

Professionele dienstverlener
Programma om de klantoriantatie en onderlinge samenwerking tussen de regio-
nale en internationale eenheden en de centrale werkmaatschappijen te versterken:
•   startconferentie voor 40 managers (2 dagen);
•   twee modules van 3,5 dagen voor groepen van 20 managers.
Deelnemers: alle projectleiders en projectmanagers van alle werkmaatschappijen
en regionale en Internationale vestigingen.
Totaal: 200 (vijf groepen van 40) managers afgerond per december 1999. In de
internationale variant van het programma 100 managers per december 1999.

• 58 • Doelstelling en opbouw van de studie •



Deze korte schets geeft aan dat over het algemeen met groepen van rond de
twintig deelnemers wordt gewerkt. Door het langdurig partnership met de
organisaties en een vrij hoge frequentie wordt in een tijdsbeslag van dan tot twee
jaar een zeer significant deel van het hogere management bereikt.
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Kennisontwil<keling: regelmaat-
kennis 6 n maatregelkennis

0
Inleiding

In hoofdstuk twee is aangegeven dat managers experimenteren met nieuwe
organisatievormen. Adviseurs en opleiders die hen daarbij ondersteunen, staan
voor de uitdaging interventies te ontwikkelen die managers helpen het bestaande
organiseerproces te verbeteren. Het ontwikkelen van nieuwe vormen en inzichten
rond organiseren, managen en interveniaren is te zien als de trektocht die
afgelegd moet worden door managers, opleiders en adviseurs. Dan komen
millennia oude vragen naar voren over de relatie reizen (handelen), kaarten
(kennis) en landschappen (werkelijkheid). Vragen als: 'Is er een werkelijkheid
buiten de waarnemer?' (het landschap), 'Hoe verwerven we kennis?' (het maken
van kaarten), 'Zijn kaarten representaties van het landschap of creaties van de
cartograaf?' en 'Wat is de relatie tussen reizen en het maken van kaarten?'

Van onbekende of weinig bekende gebieden bestaan nog geen kaarten.
Onbekende gebieden worden ontsloten door trekkers die op weg gaan op
basis van verhalen van trekkers die hen voorgingen en op hun eerste
schetsen. Al reizend worden de schetsen aangevuld en verbeterd. De
verbeterde schetsen worden op ontmoetingspunten van trekkers weer aan
elkaar doorgegeven. Zo ontstaan kaarten. Om te kunnen reizen is de wil tot
reizen belangrijker dan het bezitten van een kaart; maar kaarten initieren
actie en vergemakkelijken het reizen.

In de eerste paragraaf wordt verslag gedaan van de dominante lijn van denken
over kennisontwikkeling binnen de wetenschap: het modernisme, dat resulteerde
in het positivisme. In het positivisme wordt de kaart gezien als representatie van
het landschap. De wetenschapper, als cartograaf, is een middel om te komen tot
een kaart. Dit is de zogenaamde subject (onderzoeker) / object (natuur) scheiding.
De kaart is een zo natuurgetrouw mogelijke afspiegeling van de werkelijkheid
buiten ons, van de waarheid dus. Onderzoek resulteert in kennis van de
regelmaat: contextvrije kennis. Deze kennis resulteert in predictief vermogen. Een
tweetal relativeringen van de subject/object-scheiding wordt gegeven.

In de tweede paragraaf wordt aandacht gevraagd voor de vraag of toepassing van
het positivisme binnen de sociale wetenschappen weI tot waarheid kan leiden.
Een tweetal vooronderstellingen ervan resulteren bij toepassing binnen de sociale
wetenschappen op fundamentele bezwaren. Ten eerste wordt aangegeven dat de
subject/object-scheiding de aard van het onderzochte object geen recht doet. Het
denken over autopoiese geeft aan dat het subject/object-onderscheid een
constructie is van de waarnemer. Dit doet geen recht aan het zelfreferentiale
karakter van het proces van betekeniscreatie bij levende systemen. Vervolgens
wordt aangegeven dat de loskoppeling van denken en handelen binnen het
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domein van de sociale wetenschappen discutabel is. Ingegaan wordt op de
koppeling en wederkerigheid van handelen en denken. Het belang van voor-
reflectieve kennis wordt aangegeven. In andere woorden: dit betekent aandacht
voor het belang van het reizen door de cartograaf om kaarten te kunnen maken
en het belang van kaarten om te kunnen reizen.

In de derde paragraaf wordt het sociaal constructionisme besproken. Daarin
wordt gebroken met de gedachte dat er een werkelijkheid is die een vaste
betekenis heeft, onafhankelijk van de actoren. Betekenissen zijn het resultaat van
een proces van sociale constructie tussen actoren. Dit impliceert dat er tussen
taalgemeenschappen verschillende waarheden kunnen bestaan. In plaats van dan
waarheid blijken er meerdere waarheden te zijn. De waarde van theorie verschuift
daardoor van de bijdrage aan het predictieve vermogen naar het generatieve
vermogen ervan.

In de vierde paragraaf wordt ingegaan op de noodzaak om te komen tot kennis
die gericht is op handelen. Kennis om actoren, die hun eigen waarheid hebben, te
helpen om te komen tot verbetering van hun situatie. Deze kennis is
handelingsgericht: kennis om te komen tot maatregelen die tot verbetering leiden.
Wat is dan verbetering? Verbetering in de ogen van wie? Om deze vragen te
beantwoorden wordt een kwaliteitsbegrip gebruikt dat als kenmerk heeft dat de
betrokkenen zelf invulling kunnen geven van wat 'beter' is. Gebroken wordt met
het concept 'beter' vanuit positivistisch perspectief: beter als een scherpere
afbakening van de waarheid. Beargumenteerd wordt dat een omstandigheid beter
is als deze meer mogelijkheden biedt aan actoren om hun inbreng te hebben in
het constructieproces van betekenis. Naast kennis met generatief vermogen is
kennis nodig die bijdraagt aan het crearen van omstandigheden die het realiseren
van maatregelen ter verbetering mogelijk maken. Deze handelingsgerichte kennis
wordt aangeduid met het begrip maatregelkennis.

4.1. Het ontdekken van de waarheid: contextvrije regelmaatkennis

In deze paragraaf wordt de relatie besproken tussen de kaart (de theoretische
concepten) en het landschap (de werkelijkheid) en de positie van de onderzoeker
als cartograaf. De vragen die steeds weer terugkeren zijn:
-   de vraag naar het wezen van de werkelijkheid: ontologie of zijnsleer;
- de vraag naar hoe we kennis kunnen verkrijgen over 'de' wereld: de

epistemologie of kennisleer;
-   de vraag naar welke methoden resulteren in wetenschappelijke kennis.

Het antwoord op deze vragen heeft gedurende diverse tijdvakken filosofen en
wetenschapstheoretici in gescheiden kampen doen belanden. Dit debat wordt weI
aangegeven met het objectivisme of subjectivisme-dualisme (Burrell & Morgan
1979).
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In het ontologisch dualisme staat de vraag centraal: 'Is er een materiale of
immateriele werkelijkheid buiten de mens (objectivisme). Of is er sprake van
uitsluitend persoonsgebonden werkelijkheden (subjectivisme)'. Aansluitend op
deze vraag is de daaraan gerelateerde epistomologische vraag naar de wijze
waarop we kennis kunnen verkrijgen over de werkelijkheid: 'Welke voor-
onderstellingen hanteren we bij onze waarneming en ordening van gegevens?'.
De beroemde uitspraak van Korzybski 'the map is not the territory' geeft aan dat
wat we zeggen over de werkelijkheid, niet de werkelijkheid zelf is (Weick, 1990).
De mens leeft niet alleen in de wereld, maar kan ook spreken over de wereld. Hoe
verkrijgen we nu kennis over het landschap?
Het realisme zegt dat de werkelijkheid zelf onze kennis zal bevestigen of
tegenspreken. Rijsman (1997) spreekt van individueel realisme, omdat ervan
wordt uitgegaan dat het individu door waarnemen en experimenteren de
'antwoorden' uit de natuur kan ontrafelen. De natuur zal de antwoorden
verstrekken. Het idealisme gaat ervan uit dat het onze rede is die onze kennis zal
bevestigen of tegenspreken (Cambien, 1991:131).' In het idealisme wordt de rede
zelf als bron en rechtvaardiging van kennis gezien.'

Plato is bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van het idealisme. Hij geeft
aan dat er twee werelden zijn: de waarneembare vergankelijke wereld en de
wereld van de onvergankelijke Ideean. De wereld van de Ideean is van een
hogere orde; de vergankelijke wereld is een afspiegeling van de wereld van
de Ideean. Deze wereld is slechts toegankelijk voor het verstand en kent
een absolute werkelijkheid (De Geus, 1989.12): Deze kennis kan dan
vervolgens worden gebruikt om de werkelijkheid te bei'nvloeden en in te
richten naar het ontwerp van de 'Ideale Vorm'.

In het verlengde van het realisme ligt het wetenschapstheoretische standpunt van
het (logisch-)positivisme. Het positivisme sluit aan bij het ontologisch standpunt
van het objectivisme. Het standpunt is dat kennis gebaseerd kan worden op zin-
tuigelijke ervaringen: empirisch verifieerbare of falsifieerbare feiten. Door gebruik
te maken van wetenschappelijke methoden, wordt kennis verworven over 'de'
werkelijkheid.

Het positivistische denken heeft zijn wortels in de idee van een tweetal werelden
die onafhankelijk van elkaar bestaan: de objectieve fysieke wereld tegenover die
van de subjectieve menselijke geest (Burrell & Morgan, 1979). Winograd en Flores
(1986) geven als vooronderstellingen van deze tweedeling aan:
1.  we zijn bewoners van een echte wereld en ons handelen vindt plaats in deze

wereld;
2. er zijn objectieve feiten in deze wereld die onafhankelijk zijn van de inter-

pretatie of zelfs aanwezigheid van de observator;
3. waarneming is het proces waarmee feiten vanuit de wereld, vertekend of

onvertekend, worden geregistreerd door ons denken en ervaren;
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4.  gedachten en intenties veroorzaken handelingen van ons lichaam in de echte
wereld (1986:31).

4.1.1. De onderzoeker als observator van de werkelijkheid

In de wetenschapsfilosofie is de rol van de observerende wetenschapper, als
cartograaf, expliciet onderwerp van de aandacht. Het realisme resulteert in een
methodologie waarin theorievorming gefundeerd is in de observatie van feiten.
Met observaties en metingen van het te onderzoeken proces, worden feiten
ontdekt en hun onderlinge samenhang doorgrond: regelmaat en regelmaatkennis.
Doel is te komen tot theorievorming die voorspelling, be'invioeding en beheersing
van processen mogelijk maakt. De relatie tussen onderzoekend subject en te
onderzoeken object dient neutraal te zijn. De onderzoeker is observator en geeft
als cartograaf slechts datgene weer wat er is: 'impartial bystander and
dispassionate spectator of the inevitable' (Cooperrider & Srivastra, 1987:140).
Middels onderzoek wordt de kennisvoorraad bijgesteld en uitgebreid. Naarmate
de onderzoeker meer middelen tot zijn beschikking heeft, zal deze beter in staat
zijn de complexiteit van deze werkelijkheid te doorgronden. Kennis van de
regelmaat in de werkelijkheid is het resultaat. Er komt in de loop der tijd meer
'weten' op het 'schap': wetenschap.* De gerealiseerde kennis is van hoge
kwaliteit als de kennis prediceerbaar, verklaarbaar, betrouwbaar en intersubjectief
is (De Zeeuw, 1980). Gergen typeert dit paradigma met behulp van de volgende
vier punten:
1.   prioriteit van objectieve feiten;
2.  eis van verificatie van theoriean;
3.  de veronderstelling van transhistorische en contextvrije kennis;
4. het uitblijven van beinvloeding van het te onderzoeken object door het

onderzoekende subject (1978:1346).

De werkelijkheid buiten de mens is de toets der waarheid: kennis is exogeen. Bij
onderzoek maakt de onderzoeker iets los van zijn context en behandelt het alsof
het op zichzelf staat. De onderzoeker wordt geacht onafhankelijk van de
samenlevingsvorm, tijdgeest en historische context te functioneren. Ideale kennis
is dus onafhankelijk van de sociale context, het tijdsgewricht of de waarnemer en
toetsbaar aan de werkelijkheid: contextvrije regelmaat. De kennis is als een kaart,
een representatie van de regelmaat in het landschap.

4.1.2. Rationalistisch paradigma.

Winograd en Flores (1986) beschouwen het realisme en idealisme als twee
uitingsvormen van een en hetzelfde denken. Ze duiden dit aan met het
rationalistisch paradigma. De overeenkomst die het onderscheid overstijgt, is dat

- Deze woordspeling is ontleend aan Jules Koster.
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in zowel het realisme als het idealisme de modellen en theorieen over de
werkelijkheid gaan; die is dan materieel of immaterieel. Het gemeenschappelijke
zit in de acceptatie van de splitsing tussen werkelijkheid en het denken erover. Er
is een te ontdekken, materieel of immaterieel, landschap dat in kaart moet worden
gebracht en waarvan de betekenis onafhankelijk is van de cartograaf: er is
waarheid buiten de mens.

4.1.3. Denken in dualiteiten

Het dualisme objectivisme-subjectivisme geeft een spanningsveld vanuit een
zoeken naar de waarheid. Bijdragen women getoetst op het juist hanteren van de
ontologisch en epistomologische uitgangspunten en een daarop aansluitende
methodische verzameling en verwerking van onderzoekgegevens. Er ontstaan
een tweetal waarheden: een objectivistische en een subjectivistische.

Op het niveau van uitgangspunten zijn de genoemde dualiteiten niet verenigbaar
en dient er gekozen te worden om te voldoen aan de eis van interne consistentie.
De nadruk op de identiteit van fenomenen en de interne consistentie ervan is een
dominant kenmerk van het Westerse denken. Identiteit wordt gekarakteriseerd
door afgrenzing van de omgeving, continuTteit, stabiliteit en permanentie. (Ford &
Ford, 1994). De hieraan gerelateerde 'wet van het uitgesloten midden' van
Aristoteles (iets kan niet tegelijk 'A' zijn en 'niet-A') dwingt tot het maken van
keuzen (Van Dongen, 1996, Ford & Ford, 1994). Het Westerse (wetenschappelijke)
denken is sterk gericht op het ontrafelen van de waarheid en het streven naar
interne consistentie. Dit verklaart deels dat ook in het kamp van degenen die de
werkelijkheid als onderhandelde werkelijkheid beschouwen, de strijd tussen de
verschillende 'scholen' met het zwaard van de waarheid gevoerd wordt!

Er zijn ook culturele tradities waar het accent niet zozeer ligt op het
doorgronden van de oorsprong of de identiteit van de natuurlschepping,
maar ligt op het vinden van vormen om om te gaan met de natuur en de
medemens. Zo kent de chinese taal geen karakter voor het begrip
'schepper', er is slechts een karakter voor 'schepping'. De zoektocht naar
het vinden van de schepper of de verklarende oorzaak krijgt dan ook een
lagere prioriteit dan het omgaan met de schepping. Het Confucianisme is
bijvoorbeeld een stelsel van regels over de verhouding tussen mensen op
aarde en doet geen uitspraken over de metafysische realiteiten (Boorstin,
1993).

Edn manier om de keuzeproblematiek van het denken in dualiteiten te relativeren
is te differentiaren naar de problematiek waar men voor staat: het
onderzoeksdomein.
Checkland (1981) beargumenteert dat het objectivisme, 'hard system thinking',
zich niet leent voor de problematiek van sociale systemen.'0 Sociale systemen
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hebben als wezenskenmerk dat heterogeniteit onderdeel uitmaakt van de
probleemdefinitie. Er is altijd sprake van verschillende probleemdefinities van
verschillende actoren." Sociale systemen worden dan ook gekenmerkt door
'fussy & messy problems'. Om samen te kunnen handelen, hoeven actoren het
niet eens te zijn op het niveau van de opvattingen. Opvattingen die elkaar op het
niveau van de uitgangspunten uitsluiten, kunnen elkaar op het niveau van het
handelen aanvullen. Checkland heeft als alternatief de 'soft system methodology'
(SSM) ontwikkeld: een methodiek waarin actoren met verschillende opvattingen
('Weltanschauungen') tot afgestemd handelen kunnen komen.

Naast een differentiatie van het domein van handelen is ook een differentiatie van
het koepelbegrip wetenschap mogelijk en nodig om tot een relativering van het
dualisme te komen. Er zijn verschillende wetenschappen. Van Aken (1994)
onderscheidt:
-   de formele wetenschappen, zoals filosofie en wiskunde;
-   de empirische wetenschappen, met als moeder de natuurkunde
-   de ontwerp-wetenschappen, met als moeder de geneeskunde.

De formele wetenschappen zijn gericht op het opbouwen van een stelsel van
uitspraken die getoetst worden aan de hand van de interne logische consistentie.
De empirische wetenschappen zijn gericht op het verzamelen, beschrijven en
verklaren van zintuigelijk waarneembare aspecten van de werkelijkheid. Ontwerp-
wetenschappen zijn gericht op 'het ontwikkelen van kennis voor het ontwerpen en
realiseren van artefacten en/of het verbeteren van bestaande entiteiten' (Van
Aken,1994).

4.1.4. Regelmaat en de maakbare wereld

De nadruk op contextvrije, universele en a-historische kennis beschouwt Toulmin
(1990) als het resultaat van het Cartesiaanse filosofische programma van de
laatste drie eeuwen. Dit denken wordt ook weI aangeduid met het begrip
'modernisme'. Hij geeft aan dat tot de zeventiende eeuw het denken nog sterk
contextgebonden was en dat het Cartesiaanse denken schoon schip maakt met
de redelijke onzekerheden en de vrijheid van de contextgebonden kennis van
sceptici uit de zestiende eeuw. De teloorgang van de retoriek als wetenschap en
de snelle ontwikkeling van de natuurwetenschappen zijn daarvan gevolgen.

Belangrijk element van het modernisme is het ontdekken van regelmaat en het

formuleren van algemene regels of wetten die gebruikt kunnen worden om tot
logische conclusies te komen (De Zeeuw, 1980). Het denken is meestal
reductionistisch. Er wordt gezocht naar de essentialia: de kernvariabelen die het
geheel kunnen verklaren (Gergen, 1994). De resultaten zijn modellen en theoriean
waarbinnen causale relaties tussen geidentificeerde variabelen zijn weergegeven.
Gestreefd wordt naar interne coherentie en consistentie. Het gaat om het maken
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van kaarten die de regelmaat in de werkelijkheid representeren. De cartograaf is
slechts een instrument in het vastleggen of ontrafelen van de werkelijkheid. De
kaart en het landschap staan centraal. Gebruik van deze kennis maakt het
mogelijk voorspellingen te doen en te interveniaren in de werkelijkheid.

De kenbare wereld biedt de mogelijkheid om te komen tot een maakbare wereld.
Het rationalistische paradigma resulteert in modellen die de werkelijkheid zoveel
mogelijk trachten te benaderen en die als richtpunt kunnen functioneren om de
vergankelijke werkelijkheid in te richten en te verbeteren. Beter betekent dan meer
in lijn met de waarheid die ontleend is aan een werkelijkheid buiten de mens.

4.1.5. Taal als representatie van de werkelijkheid

In het modernisme wordt de aard van de werkelijkheid en de regelmaat daarin in
taal gevat. De taal verwijst naar de werkelijkheid die buiten de mens ligt. Gergen
zegt hierover: 'For modernists there were essentials to be discovered through
reason and observation, and to be reflected in language. The relationship of
language to the essential was thus one of master to slave. The essentials of the
universe ... served as masters ... and the language was their servant - flexibly
bending to the contours of the essential.' (1992:212)

Geloofwaardige taal is dus taal die de regelmaat weergeeft zoals die werkelijk is.
Binnen het realisme is het ideaal dat voldoende onderzoek zal resulteren in een
taal die een afspiegeling vormt van de werkelijkheid. De taal komt los te staan van
de auteur, de omstandigheden en de tekst (Foucault,1976). Gevolg is dat de
invloed en waarde van de context wordt ontkend. Kennis ontworsteld aan de ene
context kan daarna toegepast worden in de andere context. Ware kennis is
ongeacht de context waar en geldig; contextvrije ware regelmaat.

4.2. Waarheid?

Leidt toepassing van het modernistische gedachtengoed binnen de sociale
wetenschap tot waarheid? Vanuit een tweetal optieken zullen we beargumenteren
dat twee vooronderstellingen van het modernisme niet opgaan binnen het
onderzoeksveld van sociale systemen. Ten eerste wordt de vooronderstelling van
subject/object-scheiding vanuit het denken over autopoiese bekritiseerd
(Maturana & Varela, 1988). Vanuit hun onderzoek h de biologie komen ze tot een
verrassende nieuwe invalshoek op dit millennia oude vraagstuk. Ten tweede wordt
aangegeven dat de scheiding tussen denken en handelen het wezen van het
onderzochte object te kort doet. Deze scheiding negeert de verwevenheid van
handelen en reflecteren (Winograd & Flores, 1986). Aangegeven wordt dat voor
handelen theorie van belang is en dat theorie-ontwikkeling handelen vergt.

• 67 • Kennisontwikkeling •



4.2.1. Cartograaf: observant dn participant

Het dualisme objectivisme en subjectivisme wordt door Maturana en Varela (1988)
benaderd op basis van het denken over autopoiese of zelfschepping (Grieks,
'autos' betekent zelf en 'poiein' betekent maken). Autopoiese is een visie op de
aard van een organisme en de relatie tussen het organisme in de omgeving. Deze
benadering biedt een geheel eigen kijk op de relatie tussen een systeem en de
omgeving waarin dit zich bevindt. Vanuit deze optiek is er geen plaats voor het
onderscheid tussen subject en object.

Maturana en Varela zijn van oorsprong biologen, die gefascineerd waren in de
essentie van het leven en het vermogen tot behoud van autonomie van levende
systemen. Terwijl de biologie vele mogelijkheden biedt het leven te ordenen en te
inventariseren zeggen deze indelingen weinig over het leven zelf. Variateit wordt
in de biologie verklaard middels de Darwiniaanse wetten, maar wat verklaart het
vermogen tot autonomie? Maturna en Varela ontwikkelen de theorie van de
autopoiese op basis van empirisch onderzoek naar onder andere de waarnemings-
functie.

Vanuit het realisme wordt waarneming benaderd als een weergave van de
werkelijkheid op het netvlies. De zenuwbanen worden gezien als storingvrije
glasvezelkabels. De prikkels representeren de werkelijkheid en worden storingvrij
doorgegeven aan de hersenen. Dit representationisme wordt op basis van neuro-
fysiologisch onderzoek door Maturana en Varela verworpen (1988). Ze komen tot
de conclusie dat de electro-chemische activiteit in de waarnemingsorganen van
hun proefdieren niet afdoende kan worden verklaard uit de inwerkingen van de
aangeboden stimuli. De signalen van buiten blijken op zichzelf niet instructief. Ze
verstoren het zenuwstelsel, maar het zenuwstelsel reageert op deze verstoringen
op basis van de eigen structuur: 'de werking van het zenuwstelsel is een
uitdrukking van zijn interne samenhang, of structuur van verbindingen, en gedrag
ontstaat op grond van de interne relaties van activiteit in het zenuwstelsel'
(Maturana & Varela, 1988:101).

Maturana en Varela komen tot een ander beeld, namelijk dat van een zenuwstelsel
dat weI open is voor de uitwisseling van informatie maar dat qua betekenisverle-
ning gesloten is. Het door hen verrichte onderzoek geeft aan dat het zenuwstelsel

geen neutraal doorgeefluik is voor stimuli van buiten. De prikkels van buiten zijn
te vergelijken met de invioed van Oan stem tijdens een gesprek waarin meerdere
mensen tegelijk spreken. Of de stem gehoord wordt, hangt af van de dynamiek en
het volume van het gesprek. Het zenuwstelsel is in deze vergelijking het gesprek.

De acceptatie van de geslotenheid van het autopoietische systeem betekent dat
het wei wordt beinvloed door de prikkels uit de omgeving, maar dat de betekenis
van de verstoring wordt bepaald door het verstoorde systeem zelf. Een
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autopoietisch systeem is uitsluitend in staat om verstoringen van buiten op te
vangen binnen de eigen mogelijkheden. Een verstoring heeft op zich geen
betekenis en wordt daarom geen input genoemd. De reactie op een verstoring 'is
tegelijkertijd de indruk die de verstorende gebeurtenis op het systeem maakt,
alsook de uitdrukking van de individualiteit van het systeem' (Goudsmit,
1991:157, cursief AW). De kwaliteit van een gebeurtenis kan dan ook niet
onafhankelijk van een autopoietisch systeem worden gedefinieerd. Een voorbeeld
ontleend aan Goudsmit (1991) kan dit verduidelijken.

Een bal van rubber die losgelaten wordt, valt. De bal zal reageren conform
de eigen organisatie/identiteit: hij stuitert op de grond. Wordt de bal eerst
bevroren dan zal de reactie op dezelfde verstoring (het loslaten) wederom
gebeuren in termen van de eigen organisatie: de bal breekt nu echter aan
stukken.  Het  bevriezen  is echter ook alleen  mogelijk omdat dat binnen de
mogelijkheden  van  de  bal  ligt  (1991:158).

De betekenis van een inwerking of verstoring van een autopoietisch systeem kan
alleen bepaald worden aan de hand van de wijze waarop het autopoietisch
systeem ermee omgaat dn in termen van het systeem zelf. Autopoiese
weerspreekt de opvatting van sommige wetenschappers dat er sprake is van
objectieve feiten (Schouten en Tack, 1997).

4.2.2. Autopoiese

Levende wezens zijn te beschouwen als autopoietische systemen die zichzelf
produceren". Ze zijn 'het enige product van hun organisatie, dat wil zeggen: er
bestaat geen scheiding tussen producent en product. Het zijn en handelen van
een autopoietische eenheid zijn onscheidbaar en dat is wat de specifieke aard van
hun organisatie bepaalt' (Maturana & Varela, 1988:38). Ze produceren zichzelf
door het produceren van het netwerk van productieprocessen. Het netwerk van
productrelaties in een levend systeem is zo georganiseerd dat in een cyclisch
productieproces ook steeds weer het netwerk van productierelaties opnieuw
wordt gegenereerd. Een autopoietisch systeem produceert zichzelf niet om te
overleven, maar omdat dit leven is: het leven is het produceren van zichzelf. Er is
sprake van een recursief proces: het proces is tevens het product.'3

Onderscheid kan gemaakt worden tussen de organisatie en de structuur van een
autopoietisch systeem. De structuur is de materiale realisatie van het systeem. De
organisatie is de wijze waarop in deze structuur de identiteit van het systeem
wordt bewaard. De organisatie van een autopoietisch systeem is zelfreferentieel
en gesloten.

Een autopoietisch systeem staat in voortdurend contact met de omgeving. De
interacties met de omgeving zijn te zien als verstoringen. Actoren zijn wat betreft
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hun ervaringen beperkt tot die elementen die als een verstoring van het eigen
systeem gezien worden. Zolang deze verstoringen ingepast kunnen worden,
betekent dit dat de eigen autonomie blijft bestaan. Het totaal van verstoringen dat
een autopoietisch systeem kan incorporeren, wordt aangeduid met het werkings-
domein.

Maturana en Varela accepteren naast de geslotenheid van levende systemen het
bestaan van een externe realiteit buiten dit systeem. Maar hierover kan uitsluitend
iets vanuit een observatorpositie gezegd worden. Ze onderscheiden naast het
werkingsdomein het beschr#vingsdomein. 'Enerzijds is het een valstrik te
veronderstellen dat het zenuwstelsel werkt met afbeeldingen van de wereld. En
weI omdat we ons hiermee de mogelijkheid ontnemen om de specifieke functie
van het zenuwstelsel als operationeel gesloten systeem te begrijpen... Anderzijds
is het dus een valstrik om de wereld om ons heen te ontkennen, als we aannemen
dat het zenuwstelsel in een absoluut vacuOm opereert, waarin alles mogelijk en
geldig is... Dit is een valstrik omdat we dan niet meer kunnen verklaren hoe er
overeenstemming of commensurabiliteit kan bestaan tussen de werking van het
organisme en zijn leefwereld' (Maturana en Varela, 1988:107).

In het kort: het autopoietische systeem kan beschouwd worden op het niveau van
zijn interne toestanden en zijn structuurveranderingen: werkingsdomein.  De
observator kan een beschrijving geven van het verloop van de interactie tussen
het autopoietisch systeem en de omgeving: beschrijvingsdomein. Binnen dit
domein is de interne dynamiek van het autopoietisch systeem irrelevant.

Het denken over autopoiese tracht het dualisme objectivisme-subjectivisme te
overstijgen door onderscheid te maken tussen de observatorspositie en de positie
van het bij interactie betrokken autopoietisch systeem. Er ontstaat een probleem
als een observator de patronen in de interactie tussen het autopoietisch systeem
en omgeving toeschrijft aan de werking van het autopoietische systeem zelf. Het
is essentieel dat de interne werking van het levende systeem zelf gescheiden
moet worden van de beschrijving van het gedrag: de structurele aanpassingen op
verstoringen. Er is dan ook een tweetal soorten uitspraken te onderscheiden.
Uitspraken zonder haaNes waarmee wordt gerefereerd aan een werkelijkheid die
onafhankelijk is van de observator (Cambien, 1991). En uitspraken tussen haakjes
die gebonden zijn aan de observator. Het autopoiese denken geeft aan dat het
toeschrijven van betekenissen en intenties aan geobserveerde systemen een
tussen haakjes karakter dienen te hebben. De observator kan patronen
herkennen: de zonder-haaNes-werkelijkheid. Een autopoietisch systeem kent zelf
slechts werkelijkheden tussen haakjes. Elke werkelijkheidsdefiniaring zonder
haakjes over de werking van een autopoietisch systeem tast de autonomie aan.
Motieven, intenties en doelen zijn begrippen uit het beschrijvingsdomein. Deze
begrippen hebben geen geldigheidswaarde in het werkingsdomein. Maturana en
Varela (1986) bepleiten daarom een pluralistisch perspectief. Ze hanteren het
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beeld van het multiversum: er zijn meerdere universums. Ze wijzen daarmee een
universalisme af.

Wat kan nu op basis van deze aannames en theorievorming geconcludeerd
worden? Binnen de sociale wetenschappen is het doen van onderzoek te
beschouwen als een verstoring in het te onderzoeken systeem. De onderzoeker
wordt daarmee een onderdeel van de omgeving waarbinnen het onderzochte
systeem functioneert. Onderzoekers zijn daarom observant 6n participant.
Observant in het beschrijvingsdomein en participant in het werkingsdomein.

4.2.3. De verwevenheid van kennisverwerving en handelen

Een tweede element van het modernisme dat discussie behoeft is de splitsing
tussen denken en handelen. Denken wordt onafhankelijk gezien van het handelen.
Van Diest (1997) geeft in zijn studie aan dat het denken het primaat heeft gekregen
over het handelen. Denken is superieur over uitvoeren. Is het echter wei terecht
om te vooronderstellen dat denken tot stand kan komen zonder handelen? Hoe
ligt de verhouding tussen kennisverwerving en handelen? Hoe bevordert kennis
het handelen en hoe ontstaat kennis in het handelen?

In de praktijk is het handelen sterk gekoppeld aan het denken. Al handelend
ontwikkelen managers en adviseurs kennis van zaken. Ondernemers en managers
zijn gericht op handelen. Ze betreden nieuwe markten of starten activiteiten
zonder dat ze de beschikking hebben over nauwkeurige informatie over wat hen
te wachten staat. Trainers, opleiders en adviseurs initieren processen die een
onbepaald karakter kennen. Onbepaald in de betekenis dat een proces niet
eenzijdig kan worden beheerst door dan van de partijen. Ze handelen, net als de
managers en ondernemers, in het proces zonder kennis over wat gaat komen. In
deze paragraaf wordt ingegaan op de verwevenheid tussen kennisverwerving en
handelen.

4.2.4. De waarde van handelen voor kennisverwerving

Zoals gezegd stellen Winograd en Flores (1986) dat in het modernisme de
verwevenheid van denken en handelen wordt doorbroken. Ze stellen dat er
ervaring en kennis is die voorafgaat aan denken. Door middel van het denken
wordt het onderscheid tussen het waarnemend subject en het waargenomen
object gecreaerd: 'the interpreted and the interpreter do not exist independently:
existence is interpretation, and interpretation is existence' (Winograd & Flores,
1986:21)." De beleving van iets als object ontstaat pas als het handelen wordt
verstoord of onderbroken.
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Tijdens het hameren is er geen besef van de hamer als object. Het
vermogen tot deze handeling hangt niet af van de kennis van 'de hamer'
maar de vertrouwdheid met 'hameren'. Pas bij het breken van de hamer,
wordt de hamer op zich betekenisvol als object.

Pas bij een verstoring van het handelen kan een element uit de handelingreeks
geproblematiseerd worden. De verstoring maakt reflectie mogelijk en reflectie
verstoort het handelen.

Erkenning van het belang van voor-reflectieve kennis en het handelen zelf dragen
bij aan het relativeren van het modernisme. In het handelen ligt kennis besloten
die vooraf gaat aan het proces van codificeren van de ervaring van het handelen
in taal. Aandacht voor niet-gecodificeerde kennis en ervaring is er tegenwoordig
in toenemende mate. Onderzoek en theorievorming op het terrein van 'tacit
knowledge' en kennismanagement zijn hiervan de voorbeelden (Nonaka, 1994,
Brown & Duguid, 1994, Weggeman, 1997, Tissen, 1998).

Door de aandacht van de verwevenheid tussen handelen en kennisverwerving
wordt het subject/object-onderscheid verder uitgehold. Al handelend ontwikkelen
mensen kennis, die vervolgens gebruikt kan worden om het handelen bij te sturen.
Denken en handelen zijn te beschouwen als twee zijden van eenzelfde medaille.
Winograd en Flores (1986) concretiseren deze verwevenheid in de onderstaande
punten:

1.   Praktisch inzicht is fundamenteler dan theoretisch inzicht
Ons eerste contact met de wereld heeft praktische betrokkenheid als basis.
Van daaruit handelen we, en niet vanuit mentale representaties. Het afstan-
delijk beschouwen is onderdeel van het betrokken handelen in de wereld.

2.  Een interactieproces kan niet bevroren worden om erop te kunnen reflecteren
Een expliciete time-out voor reflectie in een proces is een interventie in het
proces. Daardoor verandert datgene waarop gereflecteerd zou worden. Een
reflectie op een situatie post mortem is niet hetzelfde als de reflectie tijdens
het proces zelf als de reflecterende actor onderdeel uitmaakt van de wording
van het proces.

3   Het is onmogelijk om impliciete opvattingen en vooronderstellingen volledig te
expliciteren
Er is geen neutraal gezichtspunt van waaruit we onze eigen opvattingen
kunnen waarnemen als objecten, omdat we altijd met onze eigen conceptuele
kaders moeten werken. Deze onvermijdbare circulariteit betekent dat het
proces van begrijpen zelfreflecterend of zelfreferentieel is (Luhmann, 1990).
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4   Een actor kan niet vermilden te handelen
Altijd heeft gedrag invloed op de situatie. Ook het uitblijven van handelen is
betekenisvol. Watzlawick (1970) nemen dit als het eerste axioma van de prag-
matische communicatieleer: de onmogelijkheid om niet te communiceren.

5.  Communicatie is handelen
Door zaken te benoemen in een interactieproces doet de actor meer dan be-
schrijven. Het benoemen richt de aandacht en verandert de situatie. Commu-
niceren over een proces is handelen in het proces."

6.  Elke representatie is onvermijdelijk een interpretatie
Er is geen ultiem criterium buiten de taal om waarmee bepaald kan worden of
een interpretatie waar of onwaar is. Taal is sociaal en contextgebonden.
'Waarheid' is dan ook een concept met beperkte mogelijkheden.

7.   Betekenis  is  fundamenteel  sociaal  en  kan  niet  gereduceerd  worden  tot  een
activiteit van betekenisverlening door individuele actoren.
De rationalistische visie op taal is individueel. Dit vooronderstelt een
werkelijkheid die geisoleerd van anderen door een observator begrepen kan
worden. Objecten in de wereld ontstaan echter in taal: 'not as the result of
individual acts of cognition but through our active participation in a domain of
discourse and mutual concern' (Winograd & Flores, 1985:78).

8.  Effecten van handelen zijn niet voorspelbaar.
Handelingen en communicatieve uitingen krijgen betekenis in het handelen.
Actoren bewegen in een interactieproces mee met de dynamiek van het
proces, die ontstaat uit de verbinding met en de betrokkenheid van de actoren
op elkaar. Handelen en betekeniscreatie zijn processen van co-creatie en co-
evolutie en daardoor zijn de resultaten onvoorspelbaar. Betekenis ontstaat in
interactie tussen actoren: het is niet, maar wordt.

Door de verwevenheid van denken en handelen is het voor een actor in een
sociaal systeem onmogelijk om de afstandelijke observator van een werkelijkheid
buiten hem te zijn omdat zijn handelen deel uitmaakt van deze werkelijkheid.

4.2.5. De waarde van kennis voor handelen

Kennis functioneert als een referentiekader om handelen betekenisvol te kunnen
maken (Weick, 1990) Ervaringen worden door middel van een proces van selectie,
weglating en organiseren herkenbaar gemaakt. Middels de kaart wordt een re-
ductie of een uitsnede van de potentieel beschikbare informatie mogelijk. Actoren

reageren dus niet op de werkelijkheid maar altijd op hun eigen uitsnede van de
werkelijkheid (Weick, 1979). De betekenis van de werkelijkheid is niet het resultaat
van perceptie, maar van constructie: een actieve ingreep in de werkelijkheid.
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Een kaart geeft de actoren het idee dat er een herkenbare regelmaat is in het
landschap van de reis. Theorie geeft managers en adviseurs handvatten om te
kunnen handelen. Weick (1990) geeft voorbeelden van situaties waarin het hebben
van een kaart actoren uit hun overleg haalt, hen kalmeert en tot gecoardineerde
actie aanzet.

Edn voorbeeld van Weick betreft een groep soldaten in de Alpen die verrast
wordt door het weer en verdwaalt. Het vinden van een kaart doorbreekt de
spiraal van het niet zien van mogelijkheden om zelf uit de benarde situatie
te komen en de steeds meer verslechterende omstandigheden. De kaart
geeft de groep het vertrouwen dat ze zelf de weg terug kunnen vinden. Bij
thuiskomst blijkt de kaart niet van de Alpen maar van de Pyrenee6n te zijn.
De kaart biedt een gedeeld interpretatiekader, dat helpt om tot handelen te
komen. In het handelen wordt de belofte van de kaart waargemaakt.

De kaart heeft de functie om te komen tot handelen en het doorbreken van het
overleg. De vraag naar de waarheid of de perfecte kaart kan blokkerend werken
voor het handelen. Handelen wordt dan afhankelijk gemaakt van de kwaliteit van
de kaart.16 De paradox van de perfecte kaart is dat de meest perfecte
representatie van de werkelijkheid, de werkelijkheid zelf is. De waarde van een
kaart ligt in de reductie van de werkelijkheid (Beer, 1974). Er zijn verschillende
kaarten van dezelfde omgeving mogelijk.

Van het centrum van een grote stad zijn er diverse kaarten: kaartje met de
lijnen van de ondergrondse en busverbindingen, een detailkaart met
register van alle straten en een overzicht van de bezienswaardigheden.

De waarde van een kaart is daarmee gerelateerd aan de intenties van de
gebruiker. De perfecte kaart bestaat niet. De vraag blijft: 'perfect in de ogen van
wie?'. Perfecte contextvrije kennis, waarheid, bestaat niet binnen het domein van
de sociale wetenschappen; waarheid in de ogen van wie?

Nu vanuit het autopoiese perspectief en de verwevenheid van denken en
handelen vraagtekens zijn gezet bij het rationalistisch paradigma, wordt een
alternatieve zienswijze interessant. In de aansluitende paragraaf wordt daartoe
het sociaal-constructionisme als alternatieve zienswijze besproken. Dit sluit aan
bij de ontwikkeling van het postmodernistische denken dat binnen de filosofie
volgt op het tijdvak van het modernisme.

4.3. Waarheden!

Als gevolg van het Cartesiaanse filosofische programma is de kennis contextvrij
gemaakt. Ze is los komen te staan 'van wie ze, tegenover wie 01 in welke context
naar voren brengt' (Toulmin, 1990:111). De ontwikkeling van het modernisme
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resulteert in een verschuiving van contextgebonden kennis naar contextvrije
universele kennis. Het postmodernisme van na de Tweede Wereldoorlog verzet
zich tegen de grote verha/en van het modernisme die een kenbare en maakbare
wereld beloven (Van Peursen,1994). De grote verhalen zijn het gevolg van de
pretentie van contextvrije en universeel geldige kennis."De mondialisering leidt
tot een kennismaking met andere culturele stelsels. Dit, en het failliet van de
ideologiean zijn aanleiding voor de post-moderne filosofen om aandacht te
vragen voor de contextgebondenheid van kennis en lokale betekeniscreatie:
kleine verhalen.

Met name in het domein van de sociale systemen is het van belang dat kennis
wordt ontwikkeld die aansluit bij het specifieke karakter van het onderzochte. Van
Diest (1997) geeft aan dat de paradox van het onderzoek naar regelmaat is dat het
zoekproces plaatsvindt op basis van algemene begrippen. Een succesvol
zoekproces resulteert dan ook in het begrijpen van de specifieke situatie waarin
het contextgebondene verloren gaat en de onderzochte werkelijkheid met behulp
van algemene, contextvrije termen wordt verwoord! Het unieke van het
onderzochte gaat op deze wijze onvermijdelijk verloren (Van Diest, 1997).

Binnen het domein van de sociale wetenschappen is er behoefte om naast

contextvrije regelmaatkennis, kennis te genereren die het specifieke intact laat.
Het denken uit het sociaal-constructionisme geeft aan dat er geen sprake is van
betekenis buiten actoren en dat betekenisverlening een resultante is van een
proces van onderlinge coardinatie in en met behulp van taal. Respect voor de
contextgebondenheid van kennis uit het voor-Cartesiaanse denken is hierin terug
te vinden. De aandacht voor taal stimuleert een manier van denken waarin de
waarheid niet gefundeerd is in een natuur buiten de actor, maar in de
taalgemeenschap waarvan de actor deel uitmaakt. Betekenis is niet, maar Vvordt

gecreaerd door actoren, in taal, binnen een taalgemeenschap (Gergen, 1992,
Shotter, 1993).

4.3.1. Het proces van betekeniscreatie

Het sociaal-constructionisme heeft dus als basis dat actoren in taal betekenis
creeren (Berger & Luckmann, 1966). Een werkelijkheidsdefinitie is het resultaat
van een proces van onderlinge coardinatie van betekenisverlening aan de
zintuigelijke werkelijkheid. In de metafoor van de cartografie, om daar nog eens
op terug te komen, verschuift de aandacht van het landschap, de werkelijkheid
buiten ons, naar het gesprek tussen de cartografen die hun schetsen van het
landschap uitwisselen. Betekenis wordt gezien als het resultaat van een proces
van onderlinge coardinatie. De zintuigelijke werkelijkheid is betekenisloos tot deze
door mensen betekenisvol wordt gemaakt. Betekenis is het gevolg van
coardinatie tussen actoren in hun proces van zingeving aan objecten en
processen die worden waargenomen. Actoren bouwen al handelend met elkaar in
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taal een betekenisvolle werkelijkheid. De betekenis van een waargenomen object
ligt dus niet in het object zelf, maar ontstaat in taal en in interactie tussen actoren.
De kennis is daarmee verankerd in een sociale context.

Managers, adviseurs en opleiders leven in een zintuigelijke werkelijkheid die fun-
damenteel multi-interpretabel is en die steeds geherinterpreteerd kan worden'8.
Het beeld van een eenduidige betekenisvolle werkelijkheid, onafhankelijk van
actoren, wordt verlaten. De werkelijkheid is, qua betekenis, niet eenduidig af te
bakenen. 'De' betekenis van de wereld is meerduidig in die zin dat er
verschillende betekenissen mogelijk zijn. Er ontbreekt een extern criterium om
definities te diskwalificeren.

Er is sprake van een meervoudig te duiden werkelijkheid waarin diverse
taalgemeenschappen met eigen betekeniskaders naast elkaar bestaan. Deze
betekeniskaders of paradigmata kennen elk eigen vooronderstellingen die niet tot
elkaar herleidbaar zijn in een intern consistent overkoepelend kader. De vraag
verschuift hierdoor van de meest waarschijnlijke werkelijkheid vanuit 66n
perspectief naar meerdere mogelijke werkelijkheden die naast elkaar kunnen
bestaan (Kuhn, 1972, Van Dongen, 1996). Dit vergt binnen de sociale weten-
schappen aandacht voor de constructieprocessen waarmee de werkelijkheid-
definiering wordt vormgegeven. Hoe construeren actoren gezamenlijk betekenis?
Wat is hierbij de functie en invloed van taal op dit proces?

Betekenis ontstaat in de interactie tussen de actoren die gesitueerd zijn in tijd en
in context. Actoren staan in contact met de werkelijkheid middels het handelen en
maken gebruik van het geschreven of gesproken woord (Van Twist, 1994:83). Taal
en kennis zijn daarmee niet zozeer subjectief in de betekenis van specifiek voor
het individu, noch objectief in de zin van onafhankelijk van de actor. Kennis en taal
zijn interactieft betekenis ontstaat in taal als gevolg van de coardinatie van
betekenisgeving tussen actoren. Het zwaartepunt van de betekenisverlening
verschuift daarmee van de zender naar de ontvanger en de interactie. Het sociaal
constructionisme resulteert in een accentverlegging van individueel naar sociaa/
en van mentale representatie naar interactioneel gefundeerde betekenis. De
functie van taal verschuift daarmee van het representatieve naar het retorische
(Shotter, 1993).

Vanuit dit perspectief wordt de sociale- en handelingsdimensie van taal belangrijk.
Actoren kunnen samen handelen terwijl ze toch elk een andere betekenis geven
aan de gedeelde zintuigelijke wereld.'9 De wijze waarop nu het landschap wordt
vastgelegd in taal, kaarten, wordt gezien als een onderhandelingsproces tussen
cartografen die elk hun eigen betekenis toekennen aan de zintuigelijke
werkelijkheid. Taal krijgt betekenis in het interactieproces tussen de actoren. Het
beeld van de paardans tussen dieren kan hier verhelderen: de paardans ontstaat
in de interactie van de dieren die, op elkaar reagerend, stappen zetten. Betekenis
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ontstaat in de interactie, waarbij de taaluitingen te vergelijken zijn met de
danspassen. Socialisatie betekent in deze zin de acceptatie van de
coardinatiemechanismen van een gemeenschap: de betekenissen. De taal wordt
dan een interpretatiekader om de werkelijkheid betekenis te geven. De taal is
verankerd in, en het resultaat van de coordinatie tussen actoren in hun streven

symbolische waarde toe te kennen aan realiteiten buiten hen (Rijsman, 1989). Taal
is dan niet meer de slaaf van de werkelijkheid, maar is verankerd in relaties en in
een gemeenschap: 'Language gains its meaning and significance through its

placement within social interchange. Words fail to make sense (they remain

nonsense) until there is at least one other person to give assent to their
meaningfulness. Sense-making is thus a collective manifestion, ..., requiring the
coordinated participation of two or more persons.' (Gergen, 1994:214). De sociale
constructie van betekenissen is de kern van het sociaal constructionisme. Sociale
constructie heeft dan niet de functie om het individueel ontdekken van de
waarheid die in de natuur besloten ligt te compenseren: individueel realisme
(Rijsman, 1997).2,

In taal ontstaat een min of meer gedeelde betekenis van de werkelijkheid.
Betekenis is dan niet iets dat is, maar veel meer iets dat wordt. Het is als een

beeldje uit de film van betekenisconstructie: een permanent proces van
betekeniscreatie zonder einde. In het sociaal-constructionisme ligt het accent op
de sociale/relationele component van het proces van betekeniscreatie. Kennis die
wordt voorgesteld alsof deze onafhankelijk is van de menselijke constructie wordt

aangeduid met het begrip reificatie:'

Om tot betekeniscreatie te komen hanteren actoren zowel de interactie als hun

geheugen. Weick (1979) geeft aan onder welke condities actoren gebruik maken
van bestaande begrippen (retentie) of overgaan tot interactie om nieuwe
betekenissen te crearen. Rerficatie is op zich niet disfunctioneel omdat het
gebruik van een bestaande betekenis, energie vrijmaakt voor het handelen.
Reificatie wordt geaccepteerd als tijdelijke overeenstemming (Voogt, 1990).
Reificatie tast de kwaliteit van interactieprocessen aan als de actoren miskennen
dat de betekenis het resultaat is van een proces van sociale constructie.
Betekenis wordt dan beschouwd als iets dat waar is en buiten de beTnvloeding
van de actoren ligt. De idee van kennis die waar is, kan actoren in de verleiding
brengen zich vanuit een dominantie positie op te stellen: ze hebben tenslotte het
gelijk aan hun zijde." Vanuit het sociaal constructionisme zal steeds de vraag zijn:

'Wiens gelijk?'.

Het sociaal constructionisme geeft een geheel andere kijk op het proces van
kennisverwerving en de rol van de wetenschappelijke onderzoeker dan het
rationalistisch paradigma van het modernisme. Het accent verschuift van het
ontdekken van de waarheid buiten de actor naar het proces van betekeniscreatie
tussen de actoren. Het sluit daarmee aan bij de geschetste bezwaren tegen de
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toepassing van het subject/object-denken en de scheiding tussen denken en
handelen. Consequentie van het sociaal-constructionistische paradigma is dat
het niet mogelijk is een constructie te toetsen aan een objectieve werkelijkheid
buiten de actoren en hun taalgemeenschap. Constructies kunnen weI met elkaar
worden geconfronteerd. Het sociaal-constructionisme ziet als taak voor de
wetenschap dan ook de bijdrage die het kan hebben aan het proces van
betekeniscreatie tussen actoren.

4.3.2. Van predictief naar generatief vermogen

Vanuit het sociaal-constructionisme ligt de waarde van een theorie niet in het
predictief vermogen of het 'waarheidsgehalte'. Naarmate de wereld meer aan
veranderingen onderhevig is, wordt het voorspellen minder van belang. Het
belang van theorievorming ligt in de bijdrage aan het proces van
betekenisconstructie: het generatieve vermogen en de overtuigingskracht ervan.
De onderzoeker kan door het aandragen van concepten bestaande betekenissen
ter discussie brengen. Zo kan bijgedragen worden aan het openbreken van
re'fficaties waarin actoren elkaar gevangen houden. Dit generatieve vermogen
wordt door Gergen als volgt omschreven: 'its capacity to challenge the guiding
assumptions of the culture, to raise fundamental questions regarding
contemporary social life, to foster reconsideration of that which is 'taken for
granted' and thereby furnish new alternatives for social action' (1978:1346). De
waarde van een theorie ligt in het vermogen om:
-   een dialoog over de vanzelfsprekendheden te stimuleren;
-   alternatieven voor handelen te genereren;
-   een normatieve dialoog te stimuleren over hoe we ons onderling samenleven

en -werken zouden kunnen vormgeven.
Binnen het sociaal-constructionisme wordt de onderzoeker gezien als een
participant in en bei'nvloeder van de door hem onderzochte werkelijkheid. De
onderzoeker wordt be'i'nvloed door de (taal)gemeenschap waartoe hij behoort.
Sociale feiten 'depend not only on the intrinsic properties of the relevant pattern
but on the development of a community of agreement. As a result, the labeling of
any given action is forever open to negotiation among interested parties, and the
legitimacy of any observational statement is continuously open to challenge'
(Gergen, 1978:1350, cursief AW). Theorievorming over sociale realiteiten creaert
daardoor deels de fenomenen die ze onderzoekt door de gerichte aandacht voor
sommige patronen en de verwaarlozing van andere. Een onderzoeker is
participerend observant enkel en alleen al door zijn aanwezigheid. Zijn
vraagstelling heeft invloed op de te onderzoeken werkelijkheid waar hij zelf, in een
bepaalde rol, deel van uitmaakt en daarmee mede construeed: In onderstaand
kader negen zijn ter verduidelijking deze opvattingen nogmaals in steekwoorden
gecontrasteerd. Dit schema is gebaseerd op Guba en Lincoln (1994). Als eerste is
steeds, in steekwoorden, het standpunt van het positivisme weergeven.24
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kader 9 Contrastering logisch-positivisme en
s o c i a a l-c o n s t r u c t i o n i s m e    (G u o a  &   L i z  c o i n    1 9 9 4

1. Ontologisch uitgangspunt:
- naTef realisme: 'echte' werkelijkheid die door denken of waarnemen

te achterhalen is,
- relationeel: werkelijkheid wordt geconstrueerd in taal binnen de

context van voortschrijdende relaties, woorden crearen woorden.

2. Epistemologisch uitgangspunt:
- dualistisch/objectivisme: resultaten zijn waar,
- relationeel/verhalend: resultaten worden gevormd door conventies

van taal en sociale processen.

3. Methodologie:
- experimenteren: verificatie van hypothesen, nadruk op kwantitatieve

methoden,
- generatief: onderzoek cre6rt mogelijkheden voor collectieve kennis

en actie.

4. Doel van onderzoek:
- verklaren,
- vergroting van mogelijkheden voor menselijk handelen.

5. Aard van kennis:
- geverifieerde hypothesen vestigen zich als feiten of wetten,
- pragmatisch, gelijktijdig van handelen/denken.

6. Kwaliteitscriterium voor kennis:
- interne en externe validiteit, betrouwbaarheid en objectiviteit,
- overtuigingskracht, relevantie en generatief vermogen, aansluitend

aan sociale conventie.

4.4. Van waarheden naar handelen: contextgebonden maatregelkennis

De dominantie van het positivistische model in de sociale wetenschappen heeft
geresulteerd in een oriantatie op het ontwikkelen van kennis die zoekt naar
regelmaat en waarheid. De regelmaat in de werkelijkheid wordt ontworsteld aan
de natuur. Kennis resulteert in beschrijvingen, verklaringen en maakt voorspelling
en beheersing mogelijk. Zo ontstaat de idee van een maakbare wereld.
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Het postmodernisme geeft aan dat universeel geldige theorievorming onmogelijk
is gezien het constructieve en contextgebonden karakter van de werkelijkheid.
Het sociaal-constructionistische paradigma geeft aan dat in taal de constructie
van de werkelijkheid ontstaat, en de waarde van theorieontwikkeling ligt in het
aandragen van andere manieren van kijken. Acceptatie van dit paradigma leidt tot
de vervolgvraag hoe er gewerkt kan worden aan kennisontwikkeling en handelen.
Kennisontwikkeling vergt de koppeling van verschillende lokale kennisbestanden.
Dit vergt kennis over het proces van de- en reconstructie van werkelijkheden. De
wetenschap kan bijdragen door het ontwikkelen van theoriean die generatief
vermogen hebben. Meer oog voor het belang van de context resulteert in meer
contextgebonden kennis; waarheden. De overgang van waarheid naar waarheden
vergt een vervolgstap van waarheden naar handelen. Er is aandacht nodig voor
het ontwikkelen van kennis, het maken van kaarten om situaties te verbeteren;
handelingsgerichte kennis. De aandacht verschuift dan van kennis over de
regelmaat naar kennis over maatregelen om tot verbetering te komen:
maatregelkennis (De Zeeuw, 1980).

lemand die ziek is wil beter worden. Een oriantatie op regelmaatkennis
resulteert in onderzoek naar de afbakening van de toestanden ziek/gezond.
Maatregelkennis resulteert in kennis over maatregelen om beter te worden.

Naast het vergroten van het arsenaal aan regelmaatkennis verdient het aandacht
kennis te ontwikkelen over maatregelen om situaties te verbeteren (De Zeeuw,
1980). Deze kennis kan aansluiten bij bestaande kennis van de regelmaat en
bestaande ervaringskennis van betrokkenen uit de situatie die verbeterd wordt. In
figuur zes is dit schematisch weergegeven.
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Welke kennis kan ontwikkeld worden om contexten te crearen waarin actoren
kunnen komen tot afgestemd handelen om omstandigheden te verbeteren?

4.4.1. Maatregelen ter verbetering

Deze studie is gesitueerd binnen de ontwerp-wetenschappen (Van Aken, 1994).
Onderzoek waarbij de onderzoeker vanuit een toeschouwersperspectief (object/
subject-scheiding) werkt, resulteert in beschrijvingsmodellen met regelmaat-
kennis. Over de regelmaat die gevonden wordt, worden algoritmische uitspraken
gedaan. Deze uitspraken hebben het karakter: 'als u dit doet, gebeurt er dat'.
Omdat ontwerp-wetenschappen gericht zijn op constructieproblemen en
verbeterproblemen, is een spelersperspectief noodzakelijk. Kennis waarmee
spelers zelf hun spel kunnen verbeteren (Van Aken, 1994). Ontwerp-modellen
resulteren in heuristische uitspraken. Deze uitspraken hebben deze vorm: 'als u
dat nastreeft, in die omstandigheid, dan heeft het zin om dat ontwerp toe te
passen'.

Welke maatregelen leiden tot verbetering van organisaties? Wat is 'beter' in een
sociaal systeem? Dit probleem wordt in de empirische wetenschappen vanuit het
toeschouwersperspectief schijnbaar opgelost door het standpunt van de
objectieve buitenstaander als maatstaf voor beter te kiezen. 'Beter' is dan
datgene dat de observator beter vindt op basis van conclusies over de werking
van het geheel. De conclusies zijn gebaseerd op zijn observatie van de regelmaat
van het systeem. Beter kan ook afgeleid zijn van een algemeen geldend beginsel.
Zo'n geheel van samenhangende feiten en waarden wordt door Van Dongen
(1996) ideologie genoemd. Door een beroep te doen op een bepaalde constructie
van de werkelijkheid, ideologie, kan een oordeel worden geveld over wat beter is.
Maar leidt de door de observator aangehangen ideologie of de neutrale
boodschap van de natuur tot een acceptabele basis voor bepaling van beter voor
de betrokken actoren van een sociale systeem zelf?

Kennis die kan bijdragen aan het verbeteren van omstandigheden vergt de
acceptatie van een spe/ersperspectief. Het begrip verbeteren kan niet los gezien
worden van de betrokken actoren: verbetering voor de San kan een verslechtering
voor de ander betekenen. Deze situatie vraagt om kennis die het mogelijk maakt
bij te dragen aan de verbetering van de omstandigheden, terwijl de bestaande
verschillen tussen de spelers worden gerespecteerd.
Als de werkelijkheidsdefinitie het resultaat is van een proces van onderhandelen
tussen actoren, dan wordt het van belang om kennis te genereren die actoren
helpt om dit proces van onderlinge afstemming vorm te geven. Ook wordt het van
belang om concepten te ontwikkelen die het mogelijk maken dat actoren hun
handelen afstemmen om tot gecoOrdineerde actie te kunnen komen. Bij het
proces van afstemming zal de vraag wat een verbetering ;s, onvermijdelijk gesteld
moeten worden.
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4.4.2. Beter: een sociale constructie

Aangegeven is dat de perfecte kaart van de realiteit niet bestaat, omdat de
waarde van een kaart gelegen is in de intenties van de maker en de gebruiker.
Vraag is: 'perfect in de ogen van wie?'. De actoren hebben elk hun eigen beeld
van perfectie. Als de actoren willen samenwerken, zijn er dan criteria te
formuleren om te kunnen bepalen of het handelen in verbetering resulteert?
Positief geformuleerde waarden en opvattingen gaan voorbij aan de kwaliteit van
het interactieproces dat eraan ten grondslag ligt. De karakteristieken van deze
interactie kunnen beschouwd worden als een zelfstandige grootheid, die de
context vormt voor de aangedragen feiten en waarden (Van Dongen, 1996).
'Beter' kan benaderd worden vanuit een proces of procedure-invalshoek. De
aandacht richt zich dan niet alleen op de inhoud van een oplossing maar op de
wijze waarop deze tot stand is gekomen. Wanneer is een ontwerp of een
maatregel nu beter?

Een sociaal systeem kent meerdere actoren, die ook nog verschillen in de mate
waarin ze zich onderdeel voelen van het sociale systeem.25 Deze actoren hebben
elk hun eigen visie op wat beter is. Een maatregel is beter als deze resulteert in
een situatie die door alle betrokken actoren als beter wordt beschouwd in
vergelijking met de uitgangssituatie (De Zeeuw, 1980). Wat de verbetering voor
iedereen inhoudt, wordt niet aangegeven. Dit is ook niet nodig. Als de
betrokkenen niet terug willen naar de uitgangspositie, kunnen we spreken van een
verbetering. Als de maatregel het daarenboven ook nog mogelijk maakt dat deze
bijgesteld kan worden tijdens de uitvoering, dan kan er te allen tijde ingespeeld
worden op gewijzigde omstandigheden en opvattingen. Beter refereert aan
kwaliteit; iets is beter als het meer kwaliteit heeft. Wat is kwaliteit?

De Zeeuw (1980) onderscheidt een viertal typen kwaliteit:
1. individuele kwaliteit:

verschillend per individu: kwaliteit van het persoonlijk onderscheid;
2. collectieve kwaliteit:

alhoewel uiteenlopend van aard, wordt voorondersteld dat de inhoud kwaliteit
heeft voor meerderen;

3. relationele kwaliteit:
relationele kwaliteit stijgt als een kwaliteitsverhoging voor de a6n niet
resulteert in een kwaliteitsverlaging voor de ander;

4. constructieve kwaliteit:
constructieve kwaliteit stijgt als er meer mogelijkheden ontstaan voor
betrokkenen om te komen tot een verbetering van de collectieve en relationele
kwaliteit.

Deze vier typen kwaliteit zijn een uitbreiding van meer gangbare omschrijvingen
van het begrip kwaliteit in termen van de as: objectief/subjectief. De Zeeuw voegt
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de relationele as toe. De begrippen relationele en constructieve kwaliteit zijn
daarvan een uitwerking. Kooistra (1988) illustreert de verschillende kwaliteiten met
behulp van het weerbericht. Wat bepaalt de kwaliteit van het weerbericht?
Wanneer is een weerbericht beter?

Een weerbericht is kwalitatief hoogwaardig als het voldoet aan de
collectieve criteria. Nederlanders vinden het weer 'mooi' als er zon is en
geen regen. 'Mooi' weer kan voor individuen of subgroepen 'slecht' weer
ziin: boeren die op regen hopen, bejaarden die verkoeling wensen. 'Mooi
weer' kan daardoor resulteren in het faillissement van boeren en de dood
van ouden van dagen. Wat voor de 66n mooi is, is voor de ander slecht.
Hoe komt het dan dat we toch het bericht 'mooi' weer een hoge kwaliteit
toeschrijven?

Gezegd wordt dat zon en geen regen objectief gezien 'mooi' weer is en dat
dit vanuit een subjectieve beleving als 'slecht' weer ervaren kan worden.
Het is 'mooi' omdat wordt aangesloten bij collectieve criteria. Ook al
hebben de boeren behoefte aan regen en is een zonnig dag een
verslechtering voor hen, we blijven zonnig weer toch 'mooi' noemen. De
weerman wordt geacht de weersgesteldheid zodanig door te geven dat het
voor zoveel mogelijk mensen tot juist handelen kan leiden. De weerman
dient aan te sluiten bij de collectieve criteria om effectief te kunnen zijn. Een
weerman wordt geselecteerd op zijn competentie om ook weer waar hij zelf
de pest aan heeft, 'mooi' te noemen tijdens de uitzending. De weerman
wordt geacht aan te sluiten bil het bestaande stelsel van collectieve
kwaliteitscriteria. Deze collectieve criteria zijn een afgeleide van geaccep-
teerde en veelal impliciete relationele- en constructieve criteria: wie
bepalen wat mooi is?

Kwaliteit is gekoppeld aan een toekennende instantie. Kwaliteit, als een verschil
'ten goede', ontstaat als het aansluit bij omstandigheden van betrokkenen: 'Kwali-
teit ontstaat wanneer het toegekend wordt en houdt op te bestaan wanneer deze
toekenning stopt' (Kooistra, 1988:198). Kwaliteit is een toekenning van betekenis
en betekenis is een waarde-bepaling die het resultaat is van coardinatie tussen
actoren. De begrippen 'betekenis, beter en kwaliteit' maken deel uit van het
domein van sociale constructie tussen actoren. Wanneer is kennis nu beter en
kunnen we spreken van kwaliteitstoename?

Betere kennis kan worden opgevat als kennis die een scherpere afbakening van
de realiteit buiten onszelf mogelijk maakt: regelmaatkennis. Dit veronderstelt een
toeschouwersperspectief, een loskoppeling van subject en object en een
scheiding van denken en handelen. Kennis van de regelmaat wordt als synoniem
voor de waarheid beschouwd. Betere kennis kan ook warden gezien als kennis
die meer mogelijkheden biedt om bestaande afbakeningen, opvattingen en
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waarden tussen actoren ter discussie te stellen: generatief vermogen en de
acceptatie van de contextgebondenheid van kennis (waarheden). De impliciete
concepten en modellen waarmee actoren hun omgevingen creeren, waarnemen
en over denken, zijn van belang voor de wijze waarop actoren hun relatie tot de
werkelijkheid vormgeven. Veranderingen in het denken hebben invloed op het
handelen in de werkelijkheid. In deze studie wordt het sociaal-constructionisme
gezien als een noodzakelijke aanvulling op het rationalistisch paradigma binnen
de sociale wetenschappen. Door oog te hebben voor de constructieprocessen
van betekenis verschuift het perspectief van waarheid naar waarheden. Sociaal-

constructionisme fundeert de noodzaak voor aandacht voor de relationele en
constructieve kwaliteit van processen van betekeniscreatie en maatregelen om tot
deze processen te komen.

4.4.3. Regelmaatkennis an maatregelkennis

De acceptatie van de verwevenheid van denken en handelen resulteert in een
waardering voor handelen als middel om tot inzicht te komen. Om de waarheden
van actoren te verbinden en te richten op handelen dat verbetering van
omstandigheden mogelijk maakt is kennis nodig: maatregelkennis. Deze kennis
dient een hoge relationele- en constructieve kwaliteit te bezitten om recht te doen
aan de bestaande verschillen in opvattingen en kwaliteitsdefinities. Vanuit het
rationalistisch paradigma is een meervoudige visie op de werkelijkheid als vloeken
in de kerk. Het sociaal-constructionisme stelt de meervoudigheid van
werkelijkheden centraal. De rationalistische visie kan daardoor 6dn stem zijn in
een koor met vele stemmen. Het sociaal-constructionisme en het denken in
termen van maatregelkennis worden in deze studie daarom beschouwd als een
aanvu/hhg van het perspectief van regelmaatkennis. Regelmaatkennis met een
grote universele reikwijdte, wordt aangevuld met contextgebonden kennis en
maatregelkennis om contexten te creOren om deze diversiteit van waarheden te
verbinden.
Checkland's 'soft system methodology' wordt in deze studie beschouwd als een
voorbeeld van maatregelkennis omdat het kennis is die actoren met verschillende
uitgangsposities en opvattingen helpt om samen te werken aan de verbetering
van een situatie.

In de aansluitende hoofdstukken wordt een argumentatie ontwikkeld die de
mogelijkheden biedt om bestaande concepten en opvattingen ten aanzien van
organiseren en leren te heroverwegen. In hoofdstuk vijf wordt aangegeven dat
positioneel organiseren verankerd is in het denken gericht op regelmaatkennis.
Positioneel organiseren komt aan de grenzen van de eigen mogelijkheden als de
mate van varieteit die moet worden opgevangen toeneemt. Regelmaatkennis is
immers gebaseerd op variateitsreductie. Beargumenteerd wordt dat trans-
actioneel organiseren een aanvullend perspectief is omdat het gericht is op
variateitshantering in plaats van variateitsreductie.
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In hoofdstuk zes wordt een conceptueel kader opgebouwd over collectieve
competentieverhoging. Het individuele leren wordt aangevuld door de aandacht
voor het collectieve proces van betekenis de- en reconstructie. Collectief leren
vooronderstelt individueel leren, maar kan niet verklaard worden uit het leren van
een individuele actor.

Op basis van deze aanvullende concepten wordt in hoofdstuk zeven een
Methodiek voor Collectieve Competentieverhoging (MCC) weergegeven. Een
methodiek als een geheel aan maatregelen: constructieregels en interventie-
aanwijzingen. De methodiek is gericht op het initieren en faciliteren van een
dialoog in een maatwerkprogramma. De dialoog is gericht op de- en reconstructie
van vanzelfsprekende ordeningen, meer van hetzelfde. De dialoog is ook gericht
op het komen tot verbetering van de gedeelde omstandigheden: de ontwikkeling
van het andere en de koppeling ervan met het bestaande proces van organiseren.
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Organiseren: van positionee I
naar transactioneel organiseren

e
Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aangesloten op de in hoofdstuk twee gegeven schetsen
van positioneel en transactioneel organiseren. Het transactionele perspectief op
organiseren wordt in paragrafen 5.1. en 5.2. uitgewerkt. Het wordt voorgesteld als
een proces waarin activiteiten, relaties en betekenissen verstrengeld en onderling
verweven zijn.

Aansluitend staat in paragraaf 5.3. de vraag centraal in welke mate een
verandering van positioneel naar transactioneel organiseren een verandering is op
het niveau van principes. De beide organiseerperspectieven worden gerelateerd
aan de in hoofdstuk vier gemaakte ontologische en epistemologische
onderscheidingen.

Vervolgens wordt in paragraaf 5.4. een model uitgewerkt dat gericht is op het
hanteerbaar maken van variateit. De elementen uit het model functioneren als
platformen voor de organiseer- en dialoogprocessen en het handelen ten behoeve
van transacties met externen. Naast platformen voor dialogen zijn ook condities
nodig om de dialogen te begrenzen en te behoeden voor stagnatie.

5.1. Transactioneel organiseren

Om levensvatbaar te zijn, zal de organisatie in staat moeten zijn in te spelen op
externe variateit. Daaronder wordt verstaan de diversiteit van vragen en eisen van
klanten en andere belanghebbenden. Externe betrokkenen bij de organisatie
genereren een grote verscheidenheid aan vragen voor de organisatie op het
gebied van producten, diensten en informatieverstrekking: externe variateit.
Organisaties vinden hun legitimering in de bijdrage die ze leveren aan externe
be/anghebbenden. Een organiseerproces vergt interne transacties ten behoeve
van de transacties met externen: de producten en diensten. In de operationele
eenheden van de organisatie worden de activiteiten verricht die gericht zijn op de
daadwerkelijke realisatie van goederen en diensten. Het zijn daarom deze
operationele eenheden die de kern vormen van de organisatie. Het inrichten van
de werkprocessen in de operationele eenheden wordt aangeduid met het begrip
de organisatie van de productie.

In het organiseerproces worden activiteiten verbijzonderd om het voordeel van
specialisatie te realiseren. De opgedeelde activiteitenstroom wordl vervolgens
weer geintegreerd. De inrichting van de operationele eenheden is het resultaat
van en ingebed in een proces van de productie van de organisatie. Dit zijn die
activiteiten die condities crearen waarbinnen de organisatie van de productie
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plaats kan vinden. De productie van de organisatie resulteert in bijvoorbeeld
afspraken over de verdeling van bevoegdheden, de creatie van informatie-
systemen en de platformen voor overleg.

Om tegemoet te kunnen komen aan deze diversiteit, zal de organisatie voldoende
diversiteit in aanbod moeten hebben. Om levensvatbaar te zijn, dienen
organisaties de mate van externe varieteit te kunnen opvangen met een gelijke
mate van interne variateit (wet van voldoende variateit van Ashby) (Beer, 1979).

Voor de interne betrokkenen zal de organisatie betekenisvol zijn als deze bijdraagt
aan de realisatie van de eigen identiteit of autopoiese (Maturana, 1980). Dit
betekent dat de actoren toegang verkrijgen tot de dialoog over de coOrdinatie van
hun handelen en dat hun aandeel daarin erkend wordt. Om levensvatbaar te zijn
erkent de organisatie de bestaande interne variateit en weet deze hanteerbaar te
maken in functie van de op te vangen externe variateit.

Transactioneel organiseren kenmerkt zich door het op de voorgrond plaatsen van
de organisatie van de productie. Hiermee onderscheidt het zich van het
positionele organiseerperspectief.

Positioneel organiseren resulteert op termijn in een perfectionering van het
interne ontwerpproces. Er vindt een doel/middel-omkering plaats waardoor
de perfectionering van het ontwerp als middel om te komen tot waardering
van externen tot doel verheven wordt 0/an Diest, 1997). Op termijn krijgt de
productie van de organisatie meer aandacht dan de organisatie van de
productie. Door de scheiding van denken en doen wordt de organisatie van
de productie in sterke mate vormgegeven door managers en staf-
medewerkers die buiten het eigenlijke productieproces zelf staan.

Organiseren is te beschouwen als een 'consensually validated grammar for
reducing equivocality by means of sensible interlocked behaviors' (Weick, 1979:3,
cursief AW). Wat zijn de bouwstenen voor het transactionele organiseer-
perspectief? In deze studie wordt het systeemdenken van Beer en Checkland
gekoppeld aan denkbeelden van auteurs die vanuit het sociaal-constructionisme
organisaties beschouwen. Beer legt het accent op de afgrenzing en koppeling van
processen waarin activiteiten worden verricht en platformen die reflectie hierop
mogelijk maken. Checkland biedt een methodiek om het probleemoplossend
vermogen te vergroten van door activiteiten gekoppelde actoren. Vanuit het
sociaal-constructionisme wordt vooral aandacht gevraagd voor de relationele
processen en de daaraan gekoppelde processen van betekenisconstructie.

5.1.1. Een ordening van activiteiten

Een accent op interne transacties vergt een model dat gericht is op het ordenen
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van activiteiten. Het Model voor Levensvatbare Systemen (\/SM; Viable System
Model) biedt een taal om activiteiten gericht op de organisatie van de productie
en activiteiten gericht op de productie van de organisatie te ordenen (Beer, 1979,
1981, 1985). In het model zijn de activiteiten die vervuld worden de eenheid van
analyse en niet de actoren of de structuur. \ISM maakt uitsnedes mogelijk uit een
stroom van activiteiten en plaatst deze activiteiten in onderlinge samenhang. Om
de ordening te vrijwaren van de connotaties van hiOrarchie spreekt Beer van
recursieniveaus. Het model heeft in de praktijk bewezen een vruchtbare invals-
hoek te zijn (Espego & Harden, 1989, Flood & Jackson, 1991, Espego, 1996). Het
wordt door Beer gezien als een alternatief voor het hiararchisch ordenen van
actoren: positioneel organiseren. Het is gebaseerd op een groot respect voor de
autonomie van het individu en de operationele eenheden. VSM is een
organiseergrammatica van dialoogplatformen, afspraken die het handelen
begrenzen en systemen om de realiteit te toetsen aan de afspraken. Het model
wordt in deze studie gehanteerd als taal om verschillende activiteiten te
onderscheiden en de wederzijdse afhankelijkheden zichtbaar te maken.

Het model is te beschouwen als een pleidooi voor zelfsturing en zelforganisatie.26
Beer benadrukt in zijn werk de noodzaak van een ordening van activiteiten vanuit
een niet-hierarchische optiek (De Geus, 1989). Hij wantrouwt hierarchische
(externe) sturing van actoren in de operationele eenheden 'onder' hen (Beer, 1974,
1979). Direct ingrijpen vanuit een hoger recursieniveau in de activiteiten van een
operationele eenheid op een lager niveau levert cybernetisch gezien ruis op.
Uitgangspunt is dat de operationele eenheden zelf het best in staat zijn variateit
in hun eigen domein te hanteren. Dit denken komt sterk overeen met het
autopoietische gedachtengoed (Beer, 1980). Het model van Beer biedt dus vooral
aangrijpingspunten voor de inrichting van het activiteitensysteem en waarschuwt
tegen het aantasten van de zelforganisatie van de operationele eenheden.
Centraal in Beers systeemdenken staat:
•  de noodzaak tot variateitshantering;
•   de recursieve ordening van activiteiten;
•   het behoud van de autonomie van de delen;
•   de cohesie of identiteit van het omvattende geheel;
•   de balans tussen stabiliteit en veranderingen;
•  de onverbrekelijke koppeling van vrijheid en gebondenheid.

Het model leent zich uitstekend voor complexe systemen. Flood & Jackson
omschrijven complexe systemen als volgt:
•   a large number of elements
•  many interactions between the elements; attributes of the elements are not

predetermined;
•  they are probabilistic in their behaviour;
•   the 'system' evolves over time;
•   'sub-systems' are purposeful and generate their own goals;
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•   the 'system' is subject to behavioural influences;
•   the 'system' is largely open to the environment. (1991:33/34).

Het model is beperkt doordat het vooral gericht is op het realiseren van gedeelde
doelen, die het resultaat zijn van democratische besluitvormingsprocessen. Het
biedt weinig aanknopingspunten voor het hanteerbaar maken van de pluriformiteit
aan belangen tussen actoren en doelgericht gedrag (Flood & Jackson, 1991). Het
biedt relatief weinig mogelijkheden om de totstandkoming van gedeelde doelen te
begrijpen, en de kwaliteit van de interactie te bewaken. Beer lijkt ervan uit te gaan
dat actoren de bereidheid hebben zich in te zetten voor het realiseren van de
operationele doelen op het moment dat de negatieve invloed van dysfunctionele
hierarchische aansturing vervalt. Dit miskent de aard en grilligheid van actoren, en
de complexiteit van hun onderlinge relaties.

In deze studie hanteer ik zijn model als basis, maar ik vul het aan met perspec-
tieven die meer aanknopingspunten bieden voor het hanteerbaar maken van de
pluriformiteit van belangen en de meervoudigheid van de werkelijkheid. Het VSM
model wordt in paragraaf 5.3. uitgewerkt. De eerste aanvulling op het model is het
denken achter de 'soft systems methodology' van Checkland (1981,1985,1989).

5.1.2. Van activiteiten naar probleemoplossing

Checkland beschouwt de organisatie als een Human Activity System. De ver-
wevenheid van het activiteitensysteem en het relationele systeem vormen de kern
van de organisatie. De interafhankelijkheid van de activiteiten in het werkproces
vergt interactie tussen actoren, die hierdoor relationeel verstrengeld zijn.
Checkland biedt een methodiek om de dialoog tussen de actoren te ordenen met
behulp van het systeemdenken. Zijn soft systems methodology (SSM) sluit aan op
de verschillende perspectieven van de betrokken actoren. Onder methodiek
verstaat hij: 'a set of principles of method which in any particular situation have to
be reduced to a method uniquely suitable to that particular situation' (Checkland,
1985:161). Zijn methodologie bouwt voort op het werk van Ackoff en Churchman
(Flood & Jackson, 1991). De methodologie is geschikt voor messy managerial
situations, die gekenmerkt worden door een pluriformiteit aan belangen en
inzichten. Flood & Jackson typeren een situatie als pluralistisch als:
•   actors have a basic compatibility of interest;
• their values and beliefs diverge to some extent;
•  they do not necessarily agree upon ends and means, but compromise is

possible;
•   they all participate in decision making;
•     they act in accordance with agreed objectives (1991:34).
SSM is een methodiek om te komen tot oplossingen die niet het resultaat zijn van
hierarchisch overwicht, maar van een systemische analyse van de problematiek.
Hard System thinking is gebaseerd op het uitgangspunt dat de wereld systemisch
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te beschrijven is, en dat een onderzoeksmethodologie systematisch dient te zijn.
Soft System thinking is verankerd in de opvatting dat de wereld problematisch is
en dat onderzoeksmethodieken systemisch moeten zijn. Checkland ziet het
systeemdenken als een wijze van denken over de wereld, in plaats van een manier
om de wereld te beschrijven. SSM is verankerd in een viertal principes:
1.   het onderzoeksproces is een lerend systeem dat resulteert in iteraties tussen

doelgericht handelen en reflecteren;
2. beslissingen dienen cultureel haalbaar te zijn; dit wil zeggen dat oplossingen

rekening moeten houden met organisatorische en sociale begrenzingen in de
wereld omdat anders de cohesie van sociale afspraken wordt aangetast;

3. probleemoplossingsprocessen dienen fundamenteel participatief van aard te
zijn om kans te maken aan te sluiten bij de verschillende perspectieven van de
betrokkenen en dus kans te maken op acceptatie;

4. het systemisch denken over de problematiek dient niet gemengd te worden
met de haalbaarheidsdiscussie om te voorkomen dat er geen heldere analyse
van de problematiek tot stand komt (Flood & Jackson, 1991).

Critici van Checkland geven aan dat zijn methodologie geen grondregels kent
voor het participatieve proces en sterk leunt op de culturele haalbaarheid van de
oplossingen. Hierdoor miskent het model dat problematiek in organisaties niet
alleen het gevolg is van onvoldoende overlappende inzichten, maar ook
veroorzaakt wordt door communicatie- en controle systemen die cybernetische
wetten schenden. SSM leent zich vooral voor probleemoplossing waarbij de
factoren macht en politiek niet van belang zijn (Flood & Jackson, 1991). Voogt
geeft aan dat het een middel is om de discussie over werkelijkheidsdefinities te
ordenen, in plaats van een middel om tot probleemoplossing te komen. Er zijn
namelijk net zoveel systeembeschrijvingen te maken als er actoren zijn (1990:
119).

Checkland vult het denken van Beer aan door de expliciete aandacht voor de
verschillende Weltanschauungen binnen het relationele systeem. Daarnaast biedt
zijn methodiek een werkwijze om een probleemoplossingsproces tussen actoren
met verschillende opvattingen en belangen te structureren. Door de nadruk op de
koppeling van de gerealiseerde oplossingen aan het handelen ontstaat een
iteratie tussen denken en handelen. Daarnaast pleit Checkland sterk voor het
uitstellen van de haalbaarheidsvraag tot de analyse met behulp van het
systeemdenken is afgerond. Het zijn met name deze laatste twee elementen van
zijn methodiek die in hoofdstuk zes over leren terug zullen komen.

5.1.3. Van probleemoplossing naar betekeniscreatie

In het sociaal-constructionisme wordt organiseren beschouwd als een proces van
sociale betekenisconstructie tussen de actoren die elk vanuit hun eigen belangen
en percepties bijdragen aan dit proces. Betekenis is het resultaat van een
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onderhandelde of consensueel gevalideerde werkelijkheid. Weick (1979) geeft aan
dat een organisatie vooral een patroon van relaties en gedeelde regels is. In
aansluiting hierop wordt organiseren in de configuratie-theorie gezien als een
verstrengeling van sociale- en cognitieve configuraties (Van Dongen, 1996).
Configuraties zijn verzamelingen van actoren die intensief met elkaar interacteren
en daarbij gemeenschappelijke werkelijkheidsdefinities hebben. De configuratie-
theorie analyseert de relatie tussen de sociale en cognitieve verstrengeling.

Het belang van de betekenissen die actoren al organiserend ontwikkelen wordt
door Van Twist in zijn contextualisme verder uitgewerkt (1994). Het accent van
veel auteurs die werken vanuit het sociaal-constructionistische perspectief ligt op
het proces van organiseren en de koppeling van relaties en betekenissen. Zij
besteden relatief weinig aandacht aan de consequenties van het feit dat de
actoren door een activiteitensysteem zijn gekoppeld en dat dit activiteitensysteem
betekenisvol moet zijn voor externe betrokkenen. De begrenzing van de
vrijheidsgraden die dit oplevert voor de actoren krijgt relatief weinig aandacht.
Externe actoren beslissen met hun afname of weigering van producten of
diensten over de levensvatbaarheid van een door interne actoren gerealiseerde
overeenstemming. Doordat ze, meestal, geen deel uitmaken van het interne
proces blijven zij vanuit hun eigen keuzemogelijkheden beslissen. Interactie-
processen waarbij door actoren gedragen inschattingsfouten niet intern worden
gecorrigeerd, leiden tot correcties door de externe actoren die de vrijheid hebben
gebruik te maken van de producten of diensten van andere organisaties.
Handelen, externe gerichtheid en intensief contact tussen interne en externe
actoren zijn manieren om fenomenen als groepsdenken, defensieve routines en
paniekbeslissingen terug te dringen (Janis, 1982, Janis & Mann, 1977, Janis,
1989, McCall, 1985).

5.2. Organiseren: een weefsel van een drietal processen

In deze studie wordt voortgebouwd op alle drie de invalshoeken. Organiseren
wordt gezien als een weefsel van een drietal processen: het verrichten van
activiteiten, het onderhouden van relaties en het crearen van betekenissen. Het
feit dat actoren de werkelijkheid actief construeren in taal, is reden om de
zienswijze van Checkland uit te breiden met de inbreng van het sociaal-
constructionisme. De nadruk van Checkland op probleemoplossing vereist ook
een aanvulling met inzichten die verklaren hoe betekenissen ontstaan, veranderen
en verloren gaan.
In een organisatie is sprake van een proces van continue betekeniscreatie. Door
de werkervaringen crearen actoren betekenissen die in meer of mindere mate
gedeeld worden. Er ontstaat tussen de actoren een geschiedenis (dit wordt door
Maturana & Varela (1988) 'ontogenese' genoemd). Die functioneert als een
gedeelde context waaraan actoren kunnen refereren. De taal die ze onderling
ontwikkelen, is daardoor in hoge mate context bepaald. Betekenissen zijn binnen
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de context betekenisvol. De codificatie van betekenissen kan daardoor laag
blijven, de con-tekst is de bedding voor de betekenis van de tekst (Van Twist,
1994). Datgene dat gestold en geaccepteerd is, wordt onderdeel van de
vanze/fsprekendheden binnen de context: de principes.

Transactioneel organiseren veronderstelt processen en structuren ter bevordering
van zowel stabiliteit als dynamiek. Deze twee begrippen sluiten elkaar niet uit,
maar vooronderstellen elkaar en krijgen door elkaar betekenis. Door het
aanbrengen van structuur ontstaat ruimte voor beweging in organisaties.
Structuur refereert dan aan de afspraken die voortvloeien uit het activiteiten-
systeem. Met beweging bedoelen we handelen dat gericht is op het realiseren van
transacties ten behoeve van externen en het heroverwegen van de gehanteerde
betekenissen met het oog op de effectiviteit van handelen. Begrenzingen maken
gericht handelen mogelijk. De begrenzing is zowel het kader voor processen als
het product daarvan. Transactioneel organiseren wordt daarmee een proces van
dynamisch balanceren tussen structuur en proces tussen stabiliteit en dynamiek.
Elias zegt hierover '...begrippen van onze taal dwingen ons ons de eigenschappen
van veranderlijke betrekkingen als statische eenheden in te denken. Veel juister is
het evenwel om van het begin af aan in balansbegrippen te denken' (1975:81) .

Een transactioneel organiseerproces is levensvatbaar als het betekenisvol is voor
zowel interne als externe betrokkenen. Een organisatie ontleent zijn betekenis
voor externe actoren aan de mate waarin deze de producten en diensten
waarderen. Voor de interne betrokkenen dient het organiseerproces toegang te
bieden tot het proces van betekeniscreatie en bij te dragen aan de eigen
autopoiese. Transactioneel organiseren wordt in deze studie dan ook beschouwd
als een proces waarin activiteiten, relaties en betekenissen worden ontwikkeld,

onderhouden en veranderd om producten en diensten te realiseren voor externe
betrokkenen en om betekenisvol te zijn voor de interne betrokkenen. Een
organisatie functioneert als een dynamisch netwerk van actoren, verbonden door
een netwerk van interdependente activiteiten en gedeelde betekenissen, die al
handelend en communicerend producten en diensten produceren, maar die ook
de organisatie zelf realiseren. Een organisatie is context voor, en product van een
organiseerproces.

In de aansluitende paragrafen worden de processen van verstrengeling van
activiteiten, relaties en betekenissen uitgewerkt. In paragraaf 5.2.4. wordt stil-
gestaan bij de kenmerken van het weefsel van deze verstrengelingen.

5.2.1. Organiseren: een verstrengeling van activiteiten

Binnen de organisatie worden activiteiten verricht om succesvolle transacties met
externen mogelijk te maken. Waar ligt nu de grens tussen intern en extern? De
systeemtheorie biedt een taa/ om een organisatie te analyseren als een geheel van
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activiteiten binnen een omvattende activiteitenreeks. Uit de systeemtheorie
worden hier die aspecten naar voren gebracht die direct gerelateerd zijn aan de
gelaagdheid van activiteiten. Eerst wordt getoond dat elke omschrijving van een
organisatie te beschouwen is als een definitie of uitsnede van een observator uit
een keten van activiteiten. Daarna worden de begrippen recursieniveau en
effectiviteit uitgewerkt.

Een organisatie: een uitsnede uit een reeks van activiteiten

Een systeemdefinitie is een distinctie. Door een distinctie te maken wordt een
ongedefinieerde ruimte verdeeld in een systeem en een omgeving (Herbst, 1976,
Van Dongen, 1991). Hoebeke omschrijft een organisatie als een werksysteem: " a
purposeful definition of the real world in which people spend effort in more or less
coherent activities for mutually inf/uencing each other, their fellow-men and their
environment" (1994:10, cursief AW). Activiteiten in een bedrijfskolom, van
grondstofleverancier via toeleverancier en producent tot klant of gebruiker,
vormen de reeks waaruit een observator een keuze maakt (Beer, 1979). Binnen
een bedrijfskolom (van tomaat tot ketchup bij de klant) zijn grenzen te trekken
tussen diverse activiteiten: bijvoorbeeld het kweken van tomaten, het transport
tussen de diverse schakels, het veilen, de overslag en opslag in het
distributiecentrum van de winkelketen, het aanbieden in de winkel, en het
uiteindelijke transport naar de gebruiker. Opslag en overslag van goederen in een
distributiecentrum zijn op zichzelf een geheel, maar ook onderdeel van de keten.
De grenzen tussen de activiteiten zijn tot op zekere hoogte arbitrair en kunnen als
gevolg van gewijzigde inzichten verschuiven.

Het streven naar integratie tussen de schakels in een keten, Supply Chain
Management, kan resulteren in het opheffen van een schakel in de keten of
het reduceren van het aantal activiteiten. 'Cross-docking' reduceert de
functie van een distributiecentrum tot overslag. De opslagfunctie vervalt
door de afstemming tussen leverancier en de handel.

Om niet afhankelijk te zijn van het aanbod van tomaten en de veiling, kan
de fabrikant van ketchup zelf overgaan tot het kweken van tomaten:
achterwaartse integratie. Van voorwaartse integratie is sprake als de
fabrikant deelneemt in de distributieketen.

In figuur zeven is schematisch weergegeven hoe door een distinctie te maken een
organisatie wordt afgegrensd:
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Essentieel bij de discussie over de effectiviteit van werkprocessen is dat
betrokkenen het eens zijn over de definitie van het systeem (zie ook paragraaf
5.4.1.). Een systeemdefinitie maakt onderdeel uit van het beschrijvingsdomein van
de observator. Het is een uiting van de identiteit van de actor: 'A system is not
something presented to the observer, it is something recognized by him. ...the
labelling of connections between the system and its environment... is a process
of arbitrary distinction' (Beer, 1980:67). Een systeemdefinitie maakt daarmee deel
uit van de conceptuele wereld en niet van de echte wereld (Checkland, 1989). De
afbakeningen faciliteren het omgaan met 'de' wereld door de actoren.u Eenzelfde
werkelijkheid staat dus meerdere beschrijvingen toe. Checkland verbindt hieraan
de consequentie dat: 'any description of purposeful activity which is to be used
analytically will have to be explicit concerning assumptions about the world which
that description takes as given' (1989:279). Deze assumpties over de wereld geeft
hij aan met het begrip: 'Weltanschauung'. Hij definieert het als: 'the stocks of
images in our heads, put there by our origins, upbringing and experience of the
world, which we use to make sense of the world and which normally go
unnoticed' (1989:279). Een eenmaal gemaakte systeemdefinitie kan het omgaan
met de werkelijkheid zowel vergemakkelijken als belemmeren. Betrokkenen
verliezen het zicht op het keuzekarakter van definities en beschouwen de
werkelijkheid als een gegeven: rei'ficatie. Dit uit zich in uitspraken als: 'Dat is niet
realistisch' en 'Zo is het nu eenmaal'. Een keuze richt de waarneming en het
denken en versterkt op deze wijze de werkelijkheidsdefinitie (zie paragraaf 6.2.).

De beschrijving van een organisatie is een definitie van een actor, gekoppeld aan
de Weltanschauung van deze actor. Checkland (1981) stelt voor een organiseer-
proces te beschrijven met behulp van een kerndefinitie (rootdefinition). Deze
bestaat uit de volgende elementen: Clianten, de Actoren, het Transformatie-
proces, de Weltanschauung, de Eigenaars en de Omgevingsbeperkingen. Actoren
zijn zij die bijdragen aan de realisatie van de output in het transformatieproces uit

• 95 • Organiseren •



het activiteitensysteem van de organisatie. Clianten zijn zij die voor- of nadeel
ondervinden van deze output. Eigenaars zijn zij die het transformatieproces
kunnen opheffen. Deze benadering relativeert de tot op zekere hoogte arbitraire
grenzen van de organisatie als entiteit en herstelt de verbinding tussen binnen en
buiten door het centraal stellen van het transformatieproces en de aandacht voor
interne en externe betrokkenen. In deze studie wordt deze zienswijze
overgenomen, en wordt het maken van een distinctie gezien als het resultaat van
een keuzeproces tussen betrokken actoren.

Recursiviteit

Binnen de organisatie, als gedefinieerd systeem, kunnen weer distincties worden
gemaakt. De organisatie is dan de omgeving voor de nieuw onderscheiden
deelsystemen. Daarnaast is ze ook een subsysteem van het grotere systeem,
bijvoorbeeld de bedrijfstak. Deze inbedding van delen in omvattende gehelen
wordt aangeduid met het begrip recursiviteit. Die maakt een oneindige recursie
naar steeds grotere of steeds kleinere gehelen/delen mogelijk: het 'Droste meisje-
effect'. Beer (1979) spreekt van het recursieve systeem theorema: een levens-
vatbaar systeem omvat en wordt omvat door levensvatbare systemen. 'In a
recursive organizational structure, any viable system contains, and is contained in
a viable system' (1979:118). Checkland spreekt van stratifled order Met behulp
van de recursiedimensie kunnen delen en gehelen worden onderscheiden en met
elkaar in relatie gebracht.

Effectiviteit

De effectiviteit van een systeem kan niet bepaald worden door de actoren binnen
het systeem, want de waardering van de resultaten van de activiteiten in de
operationele eenheden ligt buiten het systeem. De effectiviteit van een systeem
wordt beoordeeld door de externe actoren: eigenaars, toeleveranciers en klanten
(zie figuur 8).
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De definitie van een systeem impliceert dat er ook altijd sprake is van een meta-
niveau. Op dit niveau kan een dialoog over de effectiviteit van het systeem
gevoerd worden. De beoordeling van de efficiantie en het gebruik van de juiste
middelen (efficacy) kan binnen het systeem zelf geschieden door de actoren. Dit
betekent dat de effectiviteit van een systeem wordt bepaald in een dialoog tussen
de actoren op het recursieniveau dat de organisatie, als systeem, omvat.

De autopoiese theorie geeft aan dat bij de bepaling van de levensvatbaarheid van
het systeem de betekenisvolheid ervan voor de betrokken interne actoren mee-
gewogen moeten worden. Biedt, met andere woorden, het organiseerproces
mogelijkheden voor de autopoiese van de actoren? Het antwoord op deze vraag
hangt af van het karakter van de relationele verstrengeling van de actoren en de
invloed van een actor op het proces van betekeniscreatie.

5.2.2. Organiseren: een verstrengeling van relaties

Actoren zijn in een organisatie gekoppeld door de activiteiten die ze verrichten.
Actoren en activiteiten zijn wederzijds afhankelijk van elkaar. Door de verschillen
in de mate van afhankelijkheid varieert de intensiteit van de wederzijdse
betrokkenheid. De pyramide, als symbool voor de organisatie, is dan ook een
misleidend beeld voor de realiteit in organisaties, want er wordt een hiararchische
ordening van posities in de gezagshiararchie in aangegeven. Deze pyramide is
geen reflectie van de samenhang van te verrichten activiteiten. Een beeld dat
meer recht doet aan de complexe verwevenheid van actoren en activiteiten is het
netwerk. De actoren zijn de knopen, en de verbindingen symboliseren de
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wederzijdse relaties. De dynamiek en onderlinge verhoudingen tussen de actoren
in een netwerk worden in het vervolg van de paragraaf uitgewerkt met behulp van
de spelmetafoor en het denken over structurele koppeling uit de autopoiese.

De spelmetafoor biedt de mogelijkheden om aan te geven dat door de
afhankelijkheid van het zelforganiserende vermogen geen van de actoren in staat
is eenzijdig de dynamiek van het systeem te bepalen. De samenwerking is
daardoor afhankelijk van het spel tussen de actoren, die anticiperend op elkaars
zetten handelen. Daar het spel resulteert in zich ontwikkelende spelregels en ook
daarbinnen plaatsvindt, sluit deze metafoor aan bij het gemaakte onderscheid
tussen leren binnen de vanzelfsprekende principes (enkel- en dubbelslag leren) en
leren over de principes (drieslag leren). Het denken over autopoiese biedt

begrippen om handelen en de coOrdinatie van handelen met behulp van taal te
onderscheiden.

Verstrengeling van actoren in een netwerk

Elias (1975) spreekt van verstrengelingsfiguraties om de afhankelijkheid van de
actoren aan te geven. Elke verstrengelingsfiguratie of elk netwerk kent knopen
van intensief samenwerkende actoren. Door wijzigingen in werkzaamheden
verandert de betrokkenheid van actoren met elkaar. Zij zijn spelers die met inzet
van eigen macht en middelen, speelsterkte, hun eigen doeleinden nastreven in het
spel.

Speelsterkte van de spelers

De actoren verschillen in de mate waarin ze speelruimte hebben in de
verstrengelingsfiguraties. De speelruimte hangt af van de speelsterkte: de mate
waarin actoren macht op elkaar kunnen uitoefenen (Elias, 1975). Macht, als
relatieve speelsterkte, is een kenmerk van relaties tussen spelers. Meer
speelruimte betekent een grotere mate van hindermacht Nan Twist, 1994). Op
termijn kan er in een relationele verstrengeling een evenwicht ontstaan dat
resulteert in een verschil tussen de actoren op de machtsdimensie. Wordt macht
een afgeleide van posities of wordt deze gekoppeld aan de actor zelf, dan wordt
ze iets dat een actor heeft of mist. Macht wordt dan 'verdingelijkt', gereTficeerd,
alsof het los staat van een relatie en de actoren. Macht als relatieve speelsterkte
in een proces van afstemming van onderling handelen, blijft in het domein van
onderlinge onderhandeling.

In het spel ontstaan spelregels

In de interactie tussen de actoren ontstaan spelregels (gedragscodes) tussen de
actoren: 'rules and conventions by which sets of interlocked behaviors are
assembled to form social processes' (Weick, 1979:47). Door deze impliciete of
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expliciete afspraken ontstaat er een zekere mate van stabiliteit in de onderlinge
verhoudingen. De spelers beperken door de acceptatie van spelregels hun eigen
vrijheid van handelen. De spelregels determineren het handelen niet; spelers
kunnen zich altijd onttrekken aan de spelregels of besluiten het spel niet mee te
spelen. Wil een nieuwe actor deelnemen aan een spel, dan verwachten de oudere
spelers dat de nieuweling de spelregels zal aanvaarden. De regels verminderen, in
ruil daarvoor, de onzekerheid die het gevolg is van de vrijheid van de ander (Van
Twist, 1994). Doordat de spelregels de mate van onzekerheid reduceren komt
energie vrij voor het handelen ten behoeve van de realisatie van goederen en
diensten.

In een spel ontwikkelt zich een eigen dynamiek

Actoren werken binnen elkaars interactiedomein op elkaar in. Ze produceren
wederzijds en gelijktijdig verstoringen. Als een observator patronen waarneemt in
de wijze waarop ze wederzijdse verstoringen incorporeren, dan kan er gesproken
worden van structurele koppeling, de verstrengelingsfiguratie. De autopoietische
systemen gaan co-existeren: dat is de al genoemde ontogenese (Maturana &
Varela, 1988). Het repertoire van gemeenschappelijke gedragingen - patronen van
gekoppeld gedrag - wordt aangeduid met het begrip consensuee/ domein
(Goudsmit, 1991:164). Het patroon in de structurele koppelingen van de weder-
zijdse handelingen is het eerste orde consensueel domein.

De paardans van dieren is hiervan een voorbeeld. De dans zelf is het pro-
duct van de interactie tussen twee autopoietische systemen, die ieder voor
zich de verstoringen trachten op te vangen vanuit de eigen organisatiel
identiteit. Er ligt geen dans klaar met vaste passen en gefixeerde patronen.
De dans wordt dus niet uitgevoerd, maar ontstaat in het proces van
interactie: co-creatie. De dans ontwikkelt een eigen dynamiek die niet door
ddn der dansers eenzijdig kan worden voorgeschreven.

Naast de spelers wordt het spel zelf een factor die van invloed is op de kenmerken
van de verstrengeling. Elias (1975) illustreert dit met behulp van het schaakspel.

Als aan speler grootmeester is en de ander amateur, dan wordt de dynamiek
van het schaakspel beheerst door de grootmeester. Er ontwikkelt zich geen
spel als een derde realiteit. De grootmeester speelt met de ander en laat
hem desgewenst alle hoeken van het bord zien. Wordt het spel gespeeld
door twee gelijkwaardige schakers, dan ontstaat er een spelverloop dat
door geen van de spelers eenzijdig kan worden beheerst. Naast de spelers
ontstaat als derde het spelverloop zelf. Er wordt dan gesproken over een
boeiende partij, met verrassende wendingen en onorthodoxe zetten.

Als actoren voor langere tijd met elkaar samenwerken, ontwikkelt zich tussen de
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spelers een proces dat onbepaald is, in de zin dat de dynamiek niet begrepen kan
worden uit het gedrag van de afzonderlijke actoren. Elias drukt het als volgt uit:
'Dit vervlechtingsproces... vormt een eigen orde met structuren, samenhangen en
regelmatigheden van een specifiek karakter, fenomenen die niet ergens buiten de
individuen om bestaan, maar die nu juist uit de voortdurende integratie en uit de
wederzijdse verbondenheid van de individuen voortkomen' (1975:106). Het
proces is de voedingsbodem voor de interactie waarvan het tevens het produkt
is.

Het herzien van de spelregels

Van actoren die deel willen nemen aan het spel, wordt verwacht dat ze handelen
binnen de spelstructuur: de impliciete en expliciete spelregels. Naast
mechanismes die de spelregels bestendigen, zijn er ook mechanismes om
spelregels te herzien. Spelregels worden ontwikkeld in een specifieke context. Bij
veranderingen van de context of veranderingen in de samenstelling van de
betrokken actoren kan het wenselijk zijn dat de spelregels worden herzien. Voogt
(1990) hanteert het begrippenpaar game en p/ay. Als actoren spelen binnen de
spelregels, geordend spelen, spreekt Voogt van game. Hij onderscheidt dit van
play. ordenend spelen. P/ay is het spel waarin spelregels van een te spelen spel

worden ontwikkeld. Actoren kunnen zich conformeren aan het spel of kiezen de
spelregels ter discussie te stellen. In Play wordt gewerkt aan de realisatie van een
nieuwe game. Game en Play wisselen elkaar af: 'Tijdens het spel staat in principe

ook het spel zelf op het spel' (Van Twist, 1994:60).

Bij gewijzigde omstandigheden zijn actoren in eerste instantie geneigd om de
bestaande succesvolle wijze van werken te intensiveren. Dit resulteert in een
strategie van meer van hetzelfde (Watzlawick, 1970). Als door de nieuwe omstan-
digheden deze strategie van meer van hetzelfde ineffectief blijkt te zijn moeten de
actoren op zoek naar nieuwe spelregels: het andere. De gestolde spelregels
worden dan ontstold en in een nieuw constructieproces, Play, ontstaan nieuwe

regels.

Gekoppelde handelingen van autopoietische systemen, het eerste orde
consensueel domein, zijn te beschouwen als game. Mensen beschikken over taal
waarmee ze hun handelen op elkaar afstemmen. Indien dit gebeurt, kan
gesproken worden van tweede orde consensueel domein: coOrdinatie van
handelingen met behulp van taal (languaging) (Goudsmit, 1991:167). Dit is
vergelijkbaar met Play. Door middel van taal kan coardinatie tussen

autopoletische systemen ontstaan.

Spelers zijn autonoom, tenzij macht...

Bij een situatie waarin sprake is van machtsverschil kunnen actoren worden
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uitgesloten van het deelnemen aan de coOrdinatie van het onderling handelen.
Het gesprek over het patroon van verstrengeling wordt dan gedomineerd door de
meermachtigen. De mindermachtige krijgt geen toegang tot het dialoogplatform
en de taal: het tweede orde consensuele domein. Als gevolg van deze uitsluiting
wordt de minder machtige actor onderdeel van een game dat, in een voorronde
play, door de meermachtigen is vormgegeven.

Het uitsluiten van actoren van het tweede orde consensuele domein tast de
autopoiese van de actoren aan. De mindermachtigen verliezen de mogelijkheid
hun eigen identiteit tot uitdrukking te brengen in de afstemming van het
onderlinge handelen. Hierdoor verliest het systeem aan betekenis voor de actoren
en wordt het vermogen interne variateit te genereren verminderd.28

5.2.3. Organiseren: een verstrengeling van betekenissen

Organiseren is een proces waarin actoren in voortdurende interactie komen tot
een grammatica om variateit te hanteren (Weick, 1979). Actoren maken daartoe
uitsneden uit een stroom van gebeurtenissen en denkbeelden (Checkland, 1989,
Vickers, 1995). Ze communiceren met elkaar en komen middels een proces van
consensua/ validation en /anguaging tot een definitie van de werkelijkheid
(Sullivan, 1975, Weick, 1979, Gergen, 1994). Actoren die elk een eigen uitsnede
van de werkelijkheid gecreOerd hebben, gaan over deze beelden met elkaar
communiceren. De koppeling van werkelijkheidsdefinities maakt het mogelijk tot
afstemming te komen. Gekoppelde betekenissen conditioneren het interactie-
proces en zijn er tevens het resultaat van. Een betekenis kan gestold raken,
re ficatie, waardoor de notie verloren gaat dat de betekenis het resultaat is van
een communicatieproces tussen actoren.

In het autopoietische denken wordt taal niet gezien als een representatie van de
werkelijkheid. Taal wordt daarentegen beschouwd als een vorm van handelen in
het tweede orde consensuele domein. Bij verstoring van het handelen, eerste orde
domein, gebruiken actoren taal voor wederzijdse coardinatie. In dit tweede orde
consensuele domein, languaging, ontstaat een verstrengeling van betekenissen.
Hoe beinvloeden actoren elkaar door taal? In hoeverre verwijst taal naar
werkelijkheden buiten de taal?

Communicatie als informatieoverdracht

In het modernisme is taal een representatie van een werkelijkheid buiten de taal.
Deze gedachtengang is een uitwerking van het rationalistisch paradigma,
toegepast op communicatieprocessen. De scheiding subject-object resulteert in
een observator die, middels taal, over de werkelijkheid buiten rapporteert. Taal
beschrijft dan de buitentalige werkelijkheid. Informatie en betekenis worden
beschouwd als iets dat bewaard, gedeeld, verspreid kan worden. Betekenis krijgt
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daarmee iets dingachtigs en komt los te staan van actoren. Communiceren is dan
een proces van het overbrengen van een boodschap (betekenis) van een zender
naar een ontvanger. Vanuit deze gedachtenlijn is het van groot belang dat de
boodschap wordt afgestemd op de ontvanger, dat deze zorgvuldig is
geformuleerd en dat het communicatiekanaal goed wordt gekozen.

Communicatie als proces van betekenisconstructie

Vanuit het sociaal-constructionisme heeft taal geen representatieve maar een
constructieve functie. Actoren komen gezamelijk tot een constructie van
betekenis in taal.29 Veel van onze kennis is gebaseerd op mondeling of schriftelijk
overgeleverde ervaringen van anderen: teksten of conversaties. Deze kennis vult
de kennis aan die actoren opdoen aan de hand van waarneming, handelen of
redeneren (Winograd & Flores, 1986). Als de tekens op zich geen vaste betekenis
hebben dan relativeert dit het perspectief op communicatie als informatie-
overdracht. 'De relatie tussen taal en werkelijkheid komt tot stand in woorden en
teksten, die door de werkelijkheid zoals die is niet ondersteund of ontkracht
worden, omdat deze pas door die woorden en teksten heen op sociaal niveau
betekenis krijgen' (Van Twist, 1994:194). In taal, het kiezen van woorden en het
verbinden van woorden, geven mensen hun relaties tot zichzelf, elkaar en de
werkelijkheid vorm: '...we constitute both ourselves and our worlds in our
conversational activity. For us they are foundational. They constitute the usually
ignored background within which our lives are rooted' (Shotter, 1992:vi). Taal en
concepten zijn instrumenten om om te gaan met de werkelijkheid en te komen tot
een voldoende gedeeld begrip om te kunnen handelen in een specifieke context.

Taal is een belangrijk middel om variateit te reduceren. Met behulp van taal wordt
een distinctie gemaakt. Dat is een keuze die de werkelijkheid ordent conform het
gekozen onderscheid: voorgrond - achtergrond, man - vrouw, oud - jong. Door het
onderscheiden wordt een werkelijkheid gecreaerd. Door het benoemen van de
zintuigelijke werkelijkheid wordt deze zichtbaar en hanteerbaar. Taal sluit in, maar
sluit daarmee ook uit. Een beeld dat Kooistra gebruikt is de rimpeling in een plas
water. Kun je in het water kijken, dan zie je de oppervlakte niet, maar zie je de
rimpeling, de oppervlakte, dan kun je niet in het water kijken. Taal is als een
rimpeling: 'Zonder begripsvorming (rimpeling) begrijpt men niets, doch door iets
te begrijpen, verliest men het zicht op de basis van het begrip zelf' (Kooistra,
1988:20). Het lijkt alsof door het ontdekken van de werkelijkheid, dezelfde
werkelijkheid ook deels bedekt wordt.

Begrippen in de taal maken het mogelijk om de werkelijkheid hanteerbaar te
maken. Actoren ontwikkelen in interactie een set afspraken; dit wordt grammatica
genoemd. Een gekoppelde werkelijkheidsdefinitie wordt aangeduid met
begrippen als cognitieve kaart, causale kaart, cognitieve figuratie, negotiating
order en taal (Weick, 1979, Van Dijk, 1988, Van Dongen, 1996).
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In deze studie wordt het begrip kaart gebruikt, soms in combinatie met het begrip
cognitief.

Taal maakt het mogelijk de werkelijkheid betekenisvol te maken. Door het
veranderen van woorden ontstaat de mogelijkheid om de werkelijkheid anders te
beschrijven, uit te drukken en te ordenen. Door zaken vanuit een ander
perspectief te benaderen kan de betekenis van hetzelfde veranderen: een
bedreiging wordt een kans.

Betekenis ontstaat bij de ontvanger

Een uitgesproken of geschreven tekst blijft voor wat betreft de betekenis
afhankelijk van de verstoorde ontvanger, als autopoietisch systeem. De betekenis
van de verstoring is niet bepaald; dat er wat verandert weI, maar niet hoe het
verandert. Communicatie is geen 'instructive interaction' (Hoffman, 1985).
Verstoringen krijgen pas betekenis door de wijze waarop de actor de verstoring
betekenis geeft: '...the liguistic form triggers interpretation, rather than conveying
information' (Winograd & Flores, 1986:57).

Luhmann (1990) beschouwt communicatie als het resultaat van een drietal
deelprocessen. Communicatie is een synthese van:
-   de communicatieve handeling;
-   de inhoud van de communicatieve handeling (boodschap);
-   het Verstehen van de communicatie door de ontvanger.
In het Verstehen krijgt de communicatie pas betekenis. Verstehen is constitutief
voor de communicatie. Luhmann (1990) spreekt daarom over communicaties om
het omspannende karakter van de drie deelprocessen weer te geven. Actoren en
handelingen zijn nodig voor communicatie, maar handelingen zijn op zich niet
betekenisvol.

Vanuit het autopoietisch perspectief ligt het accent op de ontvanger die de
betekenis creeert. De ontvanger is echter beperkt in zijn vermogen om
betekenissen te credren, omdat woorden hun betekenis ook ontlenen aan de
inbedding in bestaande reeksen communicaties (Van Twist, 1994). De betekenis
ontstaat bij de ontvanger, maar deze put uit een arsenaal van begrippen en
teksten die een zekere mate van acceptatie hebben bij anderen. Anders wordt de
actor ze/ftalig: gek. De betekeniscreatie van de ontvanger wordt mogelijk en
begrensd door de bestaande betekenissen van teksten: de con-tekst (Van Twist,
1994). Het accent voor de betekenisverlening verschuift hiermee van de zender of
de boodschap naar de ontvanger en de con-tekst.

De invloed van de con-tekst

Communicatie bestaat niet in isolement, maar verwijst naar andere communicatie:
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het gebruik van woorden roept andere woorden op. Sprekend over organisaties
refereren actoren aan samenwerking. Dat refereert weer aan andere woorden, en
aan de con-tekst. De tekst 'Jan Karelsen doet het weer' krijgt betekenis door de
context. Of Jan Karelsen vertoont weer dat gedrag of, na het nieuws, doet Jan
Karelsen het weerbericht.

Elke tekst is op zijn beurt noodzakelijk onderdeel van een reeks bestaande
teksten. De betekenis van een tekst is daarmee afhankelijk van de con-tekst: een
netwerk van impliciete of expliciete verwijzingen naar andere teksten om verstaan
te worden. Daardoor kan de plaats van woorden en teksten in de con-tekst
bepalender zijn voor de betekenis dan de bedoelingen van de actor. De con-tekst
bestaat uit een verstrengeling van teksten die de betekenis van de woorden of
tekst van de actor bernvloedt. Van Twist spreekt van contekstualisering van
communicatie en drukt het als volgt uit: '...iedere tekst begint daar waar een
andere tekst ophoudt en ook zelf weer het startpunt is voor een andere tekst.
ledere tekst wordt daarmee een inter-tekst die betekenis geeft en krijgt, doordat
die is ingeweven in (soms zeer uiteenlopende) con-teksten. Niet wat de actoren,

die spreken of schrijven, denken of bedoelen is daarmee uiteindelijk constitutief
voor de betekenis van een tekst, maar de positie ervan in een bepaalde con-tekst'
(1994:194).

Wat actoren tegen elkaar zeggen, wordt betekenisvol vanuit de con-tekst.
Communicatie is daardoor niet subjectief, gekoppeld aan intenties, of objectief,
onafhankelijk van actoren. Communicatie is handelen om te komen tot
wederzijdse afstemming, waarbij betekenis ontstaat in taal en daarmee con-tekst
gebonden is. Een actor die een intentie verwoordt, doet dit met behulp van
woorden die ontleend zijn aan het bestaande arsenaal van woorden die als
onderdeel van een bestaande con-tekst al betekenis bezitten.

Communicatie als relatief autonoom proces

De betekenis van tekst is daarom mede afhankelijk van de verstrengeling van
teksten waarvan ze onderdeel uitmaakt. De verstrengeling van teksten overspant
diverse actoren en ontwikkelt zich relatief autonoom van de actoren die
communiceren. Luhmann (1990) verruimt de theorie van de autopoietische
systemen die leven voortbrengen naar psychische- en sociale systemen. Hij
streeft naar een niet biologisch gefundeerde theorie van autopoietische systemen.
Luhmann omschrijft autopoiese als 'a general form of system building using self-
referential closure' (1990:2). In zijn theorie over zelf-referentiale systemen brengen
psychische - en sociale systemen geen leven voort maar betekenis (meaning). In

kader tien zijn deze drie systemen weergegeven.
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kader 1.Q Zelf-referentiale autopoietische systemen

Levende Psychische Sociale

systemen systemen systemen4 4 1
Leven Betekenis Communicaties

Een actor (levend systeem) is ook een psychisch systeem dat kan denken en
zichzelf reproduceert via bewustzijn. Een sociaal systeem reproduceert zichzelf
als zingevingssysteem middels communicaties. Communicatie wordt gerealiseerd

door actoren, maar gaat als het ware een eigen leven leiden. 'De ene com-
municatie roept de andere communicatie op. Communicatie reproduceert zo
zichzelf, relatief onafhankelijk van de mensen die communiceren' (Van Twist,
1991:38, cursief, AW). Luhmann (1990) geeft  aan dat processen van betekenis-
creatie in organisaties worden gedragen door actoren, maar dat teksten van
actoren zich verstrengelen tot een con-tekst die van invloed is op de betekenis
van de nieuwe teksten. De con-tekst ontwikkelt zich relatief onafhankelijk van de
individuele actor in het sociale systeem waar communicaties betekenis krijgen
door de voorafgaande en de erop volgende communicaties. Communicatie is, in
die zin, zelfreferentieel, doordat ze zich relatief onafhankelijk van de actoren

reproduceert: 'communications are recursively produced and reproduced by a
network of communications and that cannot exist outside such a network'

(Luhmann, 1990:3).

Reflexieve vermogens

In de praktijk hebben actoren niet het gevoel dat taal zo gecompliceerd is als
zojuist beschreven. Van Twist geeft aan dat dit te verklaren is door het vermogen
van actoren tot reflexieve interactie (1994:68). Hij refereert aan een tweetal

vooronderstellingen die de meeste actoren delen. Actoren veronderstellen dat ze
als ze met de ander van positie zouden wisselen ze in staat zijn de werkelijkheid
vanuit zijn of haar perspectief te zien. Daarnaast veronderstellen ze dat bij deze

positiewisseling de eigen unieke geschiedenis niet relevant is voor het
waarnemen van betekenissen die we nodig hebben in het dagelijkse handelen. Bij
de interactie tussen actoren gaat het om hun vermogen zich een voorstelling te
kunnen maken van wat de andere actor waarneemt en op basis daarvan zal gaan
doen. 'Dat reflexieve vermogen...verklaart ook waarom wij er doorgaans vanuit
durven gaan hetzelfde te zien, terwijl wij geen directe en onmiddellijke toegang
hebben tot elkaars waarnemingen' (Van Twist, 1994:69).
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Spraakmakende nieuwe tekst: een collectief proces

Individuele actoren kunnen de taal niet zelfstandig wijzigen. WeI kunnen ze door
spraakmakende zegswilzen (verbale vernieuwing) elkaar anders naar de
werkelijkheid laten kijken (Van Twist, 1994). Door de werkelijkheid anders onder
woorden te brengen, wordt een bijdrage geleverd aan het eindeloze proces van
creatie en interpretatie van betekenissen. Een tekst wordt echter pas
spraakmakend in de beleving van de ander. Een spraakmakende nieuwe tekst is
dan altijd het resultaat van een collectief van actoren die met een geaccepteerde
andere manier van kijken en betekenisgeving een variant introduceren in een
geaccepteerde reeks communicaties.

5.2.4. Transactioneel organiseren: een weefsel van verstrengelingen

In deze paragraaf worden de hiervoor beschreven verstrengelingsprocessen van
activiteiten, relaties en betekenissen ook weer onderling aan elkaar gerelateerd.
Veranderingen in het activiteitensysteem kunnen repercussies hebben voor de
relatieve speelsterke van actoren. Daardoor kan er een verschuiving optreden in
de relationele verstrengeling en de toegang tot de coardinatie van handelen via
taal. De relaties tussen activiteiten, relaties en betekenissen zijn daardoor
dynamisch van aard.

Transactioneel organiseren als proces impliceert daarmee continue veranderingen
in activiteiten, relaties en betekenissen. Het traditionele onderscheid tussen
veranderen en organiseren vervalt: organiseren impliceert veranderen en veran-
deren is organiseren.

Toegang tot dialogen

Niet alle actoren hebben in gelijke mate toegang tot de diverse dialogen. Daarom
hebben ze ook niet allemaal in gelijke mate invloed op het proces van betekenis-
creatie in de organisatie. Sommige actoren hebben op basis van hun speelsterkte
een grote mate van invloed op het tweede orde consensuele domein.

Als de actoren relationeel verstrengeld zijn, kan in de taal veel impliciet,
ongecodificeerd, blijven. Als de dialoog een groter beroep doet op niet-
gecodificeerde ervaring en dus vertrouwdheid met context en con-tekst vergt,
wordt het belangrijk voor een actor kennis te hebben van de gedeelde context.
Mist een actor deze kennis dan wordt het moeilijk om deel te kunnen nemen aan
de dialoog. De verwevenheid tussen relationele - en betekenisverstrengeling
wordt intensiever naarmate de communicatie minder gecodificeerd is. Naarmate
de communicatie implicieter is, wordt de dialoog beperkt tot de actoren die deze
context delen: 'That which is not obvious is made manifest through language.'
(Winograd & Flores, 1985:58, cursief AW).

• 106 • Organiseren •



In deze studie veronderstellen we dat de mogelijkheid van diffusie van de
communicatie afneemt als de codificatie afneemt. Aangegeven is in paragraaf 2.3.
dat de mate van toegang tot de processen van betekeniscreatie afneemt
naarmate de dialoog verschuift van regels, via inzichten, naar principes. De toe-
gang tot de dialoog over de principes is voorbehouden aan de actoren die
vertrouwd zijn met de context en onderdeel uitmaken van dezelfde relationele
verstrengeling.

Verwevenheid van relaties en betekenissen bij principes

De dialoog over principes, in de termen van een door hen begrepen geheel van
(stilzwijgend) gedeelde inzichten, is voorbehouden aan een selecte groep actoren.
Deze groep heeft intensief contact waardoor de relationele verstrengelingen sterk
zijn en ze dezelfde con-tekst delen.30 Metaforisch kan gesproken worden van
weefsels in organisaties van ongelijke fijnmazigheid. Principes kenmerken zich
door een /4hmazig weefse/ van relaties en betekenissen. Dit weefsel is moeilijk te
veranderen. Voogt spreekt van sociale en cognitieve fixatie.

Verwevenheid van relaties en betekenissen bij regels

Naarmate de communicatie meer gecodificeerd is, is de dialoog erover toeganke-
lijker voor actoren. Regels zijn de meest gecodificeerde vorm van inzichten over
organiseren. De dialoog hierover beperkt zich niet tot actoren die een gedeelde
context hebben, maar staat open voor iedereen die in de gelegenheid is bij te
dragen aan de dialoog. De betrokken actoren hebben een wisselende mate van
betrokkenheid bij het onderwerp en kunnen onderdeel uitmaken van diverse
relationele verstrengelingen. De mate van verwevenheid van relationele en
betekenisverstrengelingen is daardoor gering. Het weefsel is grofmazig geweven,
gemakkelijk uit elkaar te halen en te veranderen.

Fijnmazigheid van de weefsels

In figuur negen zijn de gradaties in fijnmazigheid van de weefsels tussen relaties
en betekenissen voor regels, inzichten en principes weergegeven. Dit is
gecorreleerd aan de mate van codificatie en diffusie van regels, inzichten en
principes.
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Samenvattend:
Principes zijn relatief moeilijk te veranderen door:
-   het indirecte en impliciete karakter van de communicatie;
-   de beperking van de groep actoren die toegang hebben tot de dialoog;
-   de fijnmazigheid van het weefsel van relaties en betekenissen.

Regels zijn gemakkelijker te veranderen doordat:
-   de communicatie directer is en geen gedeelde context veronderstelt;
- meerdere actoren uit verschillende relationele verstrengelingen kunnen parti-

ciperen in de dialoog;
-   de grofmazigheid van het weefsel van relaties en betekenissen.

Levensvatbaarheid

Bij transactioneel organiseren ligt het accent op de activiteiten  en  processen.  Het
relatief autonome karakter van de verstrengelingen van relaties en betekenissen
en de mate van fijnmazigheid van het weefsel van betekenissen en relaties kan
consequenties hebben voor de levensvatbaarheid van het systeem. Het is
namelijk van belang oog te hebben voor de functionaliteit van de fijnmazigheid
van het weefsel in relatie tot het activiteitensysteem.

De levensvatbaarheid van een organisatie is afhankelijk van de mate waarin
actoren in staat zijn in het organiseren variateit hanteerbaar te maken. De
mogelijkheid om interne variateit te crearen neemt af naarmate de mate van de
fijnmazigheid van het weefsel van relaties en betekenissen toeneemt. De
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levensvatbaarheid hangt dan af van de competentie van de actoren de dichtheid
van het weefsel te evalueren op de mogelijkheden die het biedt tot het genereren
van nieuwe spraakmakende teksten en heroverwegen van onderlinge relaties. De
fijnmazigheid van de weefsels in een organisatie dient in overeenstemming te zijn
met de op te vangen externe variateit.

5.3. De ontwikkeling van transactioneel organiseren:
een drieslag leerproces?!

Uitgangspunt bij het ontwikkelen van maatwerkprogramma's was dat collectief
leren gewenst en noodzakelijk is als er sprake is van een leerproces op het niveau

van principes. Is nu een verandering van positioneel naar transactioneel
organiseren een verandering op het niveau van principes? Nu de grammatica van
het transactionele organiseren meer vorm heeft gekregen, kan deze vraag worden
beantwoord. In deze paragraaf wordt beargumenteerd dat de positionele-
en transactionele organiseerperspectieven aansluiten op de verschillende
ontologische en epistemologische uitgangspunten zoals die in hoofdstuk vier zijn
besproken.

Positioneel organiseren

Positioneel organiseren is te kenschetsen met behulp van de metaforen:
-   pyramide als beeld voor de hiararchische ordening van mensen op posities;
-   machine als beeld van het organisatie-ontwerp.

Een machine wordt ontworpen op basis van een inzicht in de problematiek die
gedeeld wordt, zodat de machine een eenduidig doel kan gaan nastreven. De
aansturing van gedrag vindt plaats door middel van externe sturing door actoren
die een positie hoger in de hierarchie innemen. Van externe sturing is sprake als
van buiten het systeem wordt ingegrepen. Sturing binnen de machine vindt plaats
door resultaten te vergelijken met de gewenste doelstellingen. Bij geconstateerde
afwijkingen van de norm kan door corrigerend optreden door actoren van buiten
het systeem de gewenste doelstelling van het systeem alsnog worden
gerealiseerd.

Om te kunnen sturen is een representatief model van de werkelijkheid nodig. Een
model is een geheel van regels dat het gedrag beschrijft van het te modelleren
systeem en een objectieve methode om effecten te waarderen (Winograd &
Flores, 1985: 21). In onderstaand figuur tien is een model van externe sturing in
zijn abstracte vorm weergegeven (Tsoukas, 1994:4)."
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Het representatieve model is gebaseerd op de verzamelde kennis over regelmaat
van de relaties in de werkelijkheid. Een toename van regelmaatkennis verrijkt het
model en geeft meer mogelijkheden tot externe sturing. Stafafdelingen worden
geacht regelmaatkennis te produceren. Van managers wordt verwacht dat ze
regelmaatkennis omzetten in beslissingen: maatregelen. Van de organisatieleden
wordt verwacht dat ze de maatregelen volgen en uitvoeren.

De vooronderstellingen van het positioneel organiseren, externe sturing en
representatieve modellen, sluiten aan bij het rationalistisch paradigma dat een
betekenisvolle werkelijkheid buiten de actoren veronderstelt. Distincties uit het
positioneel organiseren die hieraan refereren zijn bijvoorbeeld: ontwerp en
implementatie, diagnose en handelen, lijn en staf. De dominantie van de machine-
metafoor is verankerd in het maatschappelijke gedachtengoed waarin het
vertrouwen in de maakbare en kenbare wereld hoog is.32 Kern van het positionele
organiseren is dat het opvangen van variate it gebeurt door middel van
variateitsreductie op basis van een vergroting van de regelmaatkennis. Positioneel
organiseren is daarmee een grammatica van organiseren die zich leent voor
contexten waarin de factor tijd en verandering een ondergeschikte rol spelen.
Toename van op te vangen variateit maakt een organiseergrammatica nodig
waarmee maatregelen voor specifieke contexten genomen kunnen worden. Dit
vergt voor dynamische situaties een aanvulling op de vooronderstellingen van het
rationalisme en het universum-perspectief (van regelmaat naar maatregel).

Transactioneel organiseren: een ander principe

Transactioneel organiseren vooronderstelt een werkelijkheid die in beweging is;
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een wereld die wordt. Het accent op handelen resulteert in een samenvloeien van
proces en product. Dit vergt een noodzaak tot continuiteit van relaties om de
discontinuiteit van transacties en kennis op te kunnen vangen. Transactioneel
organiseren sluit daarmee, in eerste instantie, aan bij het gedachtengoed van het
sociaal-constructionisme. Dit biedt handvatten voor handelen en kennis-
verwerving die recht doen aan dit specifieke kenmerk van sociale systemen dat
de definitie van de problematiek onderdeel is van de problematiek. Transactioneel
organiseren vergt van de actoren de bereidheid en mogelijkheid om vanuit meer-
dere perspectieven naar de werkelijkheid te kijken: een multiversum-perspectief.

Transactioneel organiseren vergt het verlaten van ontologische en
epistemologische uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het positionele
organiseren. De subject/object-scheiding wordt verlaten ten gunste van de
verwevenheid van subject en object. Hiervan afgeleide dichotomieen als de
scheiding van denken en doen, diagnose/ontwerp en implementatie verliezen
daarmee veel van hun relevantie. De gedachte van de stabiele en objectief
kenbare wereld, wordt vervangen door opvattingen over een wereld die continu
verandert. Het accent verschuift van contextvrije- naar contextgebonden kennis,
die zich steeds ontwikkelt. De ontwikkeling van een transactioneel
organiseerperspectief wordt in deze studie daarom beschouwd als een
verandering op het niveau van principes: een drieslag leerproces.
Maatwerkprogramma's die willen bildragen aan de ontwikkeling van een
transactioneel organiseerperspectief dienen ruimte te bieden voor drieslag leren,
omdat er sprake is van een verandering van principes. De vooronderstelling die bij
de opzet van maatwerkprogramma's gehanteerd is, lijkt daarmee gerechtvaardigd.

In de aansluitende paragraaf wordt een antwoord gegeven op de vraag uit het
onderzoek of er een organiseermodel beschikbaar is dat gericht is op het
hanteerbaar maken van variateit. Hiertoe wordt het Model voor Levensvatbare
Systemen (Viable System Model: VSM) van Beer (1979) uitgewerkt.

5.4. Model voor Levensvatbare Systemen: platformen voor processen
van begrensde zelforganisatie

Wat betekenen al deze kanttekeningen nu voor het al ge,ntroduceerde model van
Beer dat in deze studie uitgangspunt blijft om organiseerprocessen te analyseren?
Actoren in organisaties verrichten activiteiten waarvan slechts een deel direct
gerelateerd is aan het werk in het transformatieproces: dat is de organisatie van
de productie. De overige activiteiten zijn gericht op het realiseren van condities
om dit mogelijk te maken: de productie van de organisatie. Deze condities zijn het
resultaat van activiteiten op een hoger recursieniveau dan de werkprocessen zelf.
Actoren in organisaties zijn actief op diverse recursieniveaus en verrichten
activiteiten ten behoeve van diverse processen. In deze paragraaf wordt het
model voor levensvatbare systemen (\/SM) van Stafford Beer verder uitgewerkt als
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een ordeningsmogelijkheid van activiteiten op verschillende niveaus. Vervolgens
wordt in de aansluitende paragraaf aangegeven welke extra condities nodig zijn
om een systeem levensvatbaar te laten zijn. Aandacht ligt vooral op het vermogen
om voldoende interne variateit te kunnen genereren.

Activiteiten vinden plaats in een bedding van gestolde relationele- en
betekenisverstrengelingen. Structuren en systemen zijn te beschouwen als
gestolde afspraken. Beer (1979) stelt dat het model de vo/doende en
noodzake/4'ke voorwaarden specificeert om een systeem levensvatbaar te laten
zijn. Het maakt een ordening mogelijk van activiteiten die verricht moeten worden
ten behoeve van levensvatbaarheid. De pretentie dat het model een universele
antwoord is, sluit aan op de belofte van de systeemleer. De 'General Applied
Systems Theory' zou, op basis van de disciplines overschrildende taal, een
unifying theory kunnen bieden: een groot verhaal dus. Van Twist (1995:187) geeft
aan dat deze hooggespannen verwachtingen niet waargemaakt zijn. Het valt
buiten de doelstelling van deze studie om het VSM model geheel uit te werken en
kritisch te bespreken. De zes systemen worden in hun onderlinge samenhang
benoemd in een eigen variant van het oorspronkelijke model. Het model biedt het
transactionele organiseerperspectief een grammatica om activiteiten in hun
onderlinge samenhang te plaatsen en vrijheidsgraden in handelen te begrenzen.
De informatiesystemen zijn gericht op de realisatie van stabiliteit en dynamiek.
Een levensvatbare organisatie vergt stabiliserende structuren en systemen ten
behoeve van de organisatie van de productie. Daarnaast vergt een organisatie
voorzieningen om gestolde betekenissen te kunnen ontstollen en de fijnmazigheid
van het weefsel van betekenissen en relaties in het organiseerproces te kunnen
veranderen.

De systemen van het Model voor Levensvatbare Systemen (VSM) vormen
metaforisch:
- een platform voor organiseerprocessen die condities creeren voor de

productieprocessen;
-   een platform voor de productieprocessen zelf om te komen tot kwaliteit in de

produkten en diensten;
-  informatiesystemen die koppeling tussen de recursief geordende platformen

mogelijk maken en informatie genereren die bijsturing op zowel het niveau van
game als Play mogelijk maken.

VSM is daardoor een geheel van voorzieningen om het vermogen van het systeem
in stand te houden om levensvatbaar te blijven. Actoren zijn beperkt in hun
mogelijkheden variateit te hanteren. Een organiseerproces moet dus de
mogelijkheid kennen om variateit te hanteren en te realiseren met behulp van
actoren. Dit wordt gerealiseerd door een recursieve ordening van op zichzelf
levensvatbare systemen. Een organisatie bestaat dan ook uit een reeks van
recursief geordende (elkaar omvattende) levensvatbare systemen.
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Het model benoemt de interafhankelijkheden tussen een drietal recursieniveaus.
Beer noemt het systeem op het middelste recursieniveau: systeem-in-focus. Het
systeem-in-focus is de eenheid van analyse van het model voor levensvatbare
systemen en maakt deel uit van het omvattende metasysteem. De basiseenheid is
een operationeel systeem waarin de variateit uit de omgeving wordt opgevangen.
Het niveau waar de interne interafhankelijkheden tussen operationele systemen
wordt opgevangen is het systeem-in-focus. Vanuit het operationele systeem
gerekend: operationeel systeem, systeem-in-focus, metasysteem.

Een staalfabriek bestaat uit diverse afdelingen waar de productie wordt
gerealiseerd. De staalfabriek zelf is op ziin beurt wederom onderdeel van
een groter concern. Richten we ons op de staalfabriek, dan is dit het
systeem-in-focus; het concern het metasysteem en de warmband- en de
koudbandwalserij zijn operationele subsystemen.

De operationele subsystemen vormen samen het operationele systeem van het
systeem-in-focus.

5.4.1. De onderdelen van het Model voor Levensvatbare Systemen

In deze paragraaf worden de onderdelen van het VSM besproken. Beer geeft deze
onderdelen aan met het begrip systeem. De nummering van Beer wordt gevolgd.
Wei wordt het model ten aanzien van het innovatieve systeem geamendeerd.

Basiseenheid van het levensvatbare systeem model:
het operationele systeem / systeem aan

De basis van het VSM zijn de operationele subsystemen: systeem aan. Systeem
dan bestaat uit een operationele eenheid, een management-eenheid en een
uitsnede van de omgeving waarmee geTnteracteerd wordt (zie figuur elf).
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In de operationele eenheid, de cirkel, worden de goederen of diensten
gerealiseerd ten behoeve van de omgeving. De omgeving wordt aangegeven met
het symbool van de wolk. Als actoren bijdragen aan het operationele proces dan
vervullen ze een activiteit in de operationele eenheid. De variateit uit de omgeving
wordt opgevangen in de operationele eenheid. Actoren die condities crearen
zodat de operationele eenheid autonoom kan functioneren verrichten activiteiten
in de managementeenheid: het vierkant.

Een systeem blijft levensvatbaar zolang het in staat is de externe variateit te
hanteren. Deze wordt aangeduid met het begrip horizontale variOteit en wordt
opgevangen in de operationele eenheid. Keuzes ten aanzien van de doelstellingen
en vormgeving van het operationele proces zijn activiteiten in de management-
eenheid. Actoren kunnen functioneren in de operationele eenheid. Spreken ze
over de operationele eenheid dan verrichten ze activiteiten in de management-
eenheid. Kern van het model is dat activiteiten geordend worden en niet de
actoren. Het model ordent de activiteiten die verricht worden in organisaties. Deze
kunnen worden verricht door dezelfde actoren op diverse recursieniveau's.

Systeem-in-focus

Meerdere operationele subsystemen S6n vormen samen de operationele eenheid
van het systeem-in-focus. De operationele subsystemen zijn daardoor afhankelijk
van elkaar. Dit vergt onderlinge afstemming. Er zijn spelregels nodig om
verstoringen vanuit den subsysteem op de andere subsystemen op te vangen.
Deze afstemming van de activiteiten tussen de subsystemen is een activiteit op

het recursieniveau systeem-in-focus. In figuur twaalf is het recursieniveau van het
systeem-in-focus aangegeven boven de operationele subsystemen.
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Het grote vierkant en de ellips representeren de management-eenheid en de
operationele eenheid van het systeem-in-focus. De vierkanten en de cirkels ziln
de corresponderende eenheden op het niveau van de subsystemen. De
management-eenheid van het systeem-in-focus, is vanwege praktische redenen,
getekend boven de kleine vierkanten.

Systeem drie: raakvlakmanagement

Systeem drie is conceptueel de plek waar de activiteiten verricht worden om de
wederzijds afhankelijkheid van de operationele subsystemen onderling
hanteerbaar te maken: de verticale varieteit. in systeem drie zijn actoren gericht
op het organiseren van structuren, informatiesystemen en het maken van
afspraken om de vari6teit tussen de subsystemen op te vangen: raakvlak-
management. Indien actoren uit de operationele subsystemen onderling
overleggen over het opvangen van verstoringen op de onderlinge raakvlakken dan
vervullen ze activiteiten in systeem drie. Dit is onderdeel van de management-
eenheid van het systeem-in-focus. Het aandachtsveld voor de management-
eenheid van het systeem-in-focus is de verticale variateit. Deze is aangegeven
met de verticale pijlen in de grote wolk en de ellips.

Indien de medewerkers uit de afdelingen 'plakken' en 'warmband' tijdens
een pauze onderling overleggen over een verbetering in het onderlinge
signaleringssysteem dan vervullen zij activiteiten in de management-
eenheid van het systeem-in-focus.

De subsystemen zijn levensvatbare systemen en als zodanig autonoom. Ze zullen
de inwerkingen vanuit de omgeving zelfstandig verwerken (horizontale variateit)
Dit gebeurt in de operationele eenheid zelf. De management-eenheid van het
subsysteem creaert de condities voor deze opvang. De toegevoegde waarde van
activiteiten in systeem drie op het recursieniveau van het systeem-in-focus is:
-   het crearen van condities waarbinnen de operationele eenheden autonoom de

horizontale variateit kunnen opvangen;
-   de opvang van verticale variateit.

De management-eenheid van het systeem-in-focus is niet de geaigende eenheid
om bij te dragen aan de opvang van de horizontale variateit in het subsysteem.
Door het positione/e denken wordt in organisaties vaak vanuit een hogere
hiararchisch niveau ingegrepen in de werkprocessen van een lager niveau.
Hiermee wordt cybernetisch gezien ruis veroorzaakt in het systeem (Beer, 1979).
Het hogere niveau mist de contextspecifieke kennis die weI beschikbaar is in de
operationele eenheid. Door het denken in posities wordt ook miskend dat veel
activiteiten ten behoeve van verticale variateitsopvang verricht worden door
actoren die positioneel gezien op de werkvloer werken.
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Koffiepunten, kantines, wandelgangen en recepties ziIn situaties waar, net
als in vergaderingen, management-activiteiten plaatsvinden. Het snoeien in
informele ontmoetingsmogelijkheden in verband met kostenreductie kan
daardoor het zelforganiserend vermogen van de organisatie aantasten.

Uitgangspunt van Beer is dat het managen van interafhankelijkheden tussen

eenheden geen inzicht vergt over wat in de eenheden zelf gebeurt (Beer, 1979).
Activiteiten in een management-eenheid dienen condities te crearen om de
operationele eenheden autonoom de horizontale variateit te laten opvangen. Deze
activiteiten maken het niet noodzakelijk de variateit in het lagere systeem te
kennen. Het is alleen nodig inzicht te verwerven in de patronen die ontstaan in de
interacties tussen het systeem en de omgeving.

De analogie met het besturen van een auto kan verhelderen: de bestuurder
van een auto hoeft niets te begrijpen van het functioneren van de motor of
het aandrijvingssysteem om toch goed in staat te zijn de auto te besturen.
Begrip van de interne dynamiek van de auto is geen vereiste. De interne
dynamiek van de auto kan een 'zwarte of troebele doos' blilven als er maar
inzicht ontwikkeld wordt in het patroon tussen handelingen en uitwerkingen
ervan. Stuurkunst vergt oog voor de effecten van het handelen en een
koppeling tussen afwijkingen van de gewenste koers en corrigerende
acties.

Het uitgangspunt is dat variateit uit de omgeving moet worden opgevangen in de
operationele eenheid zelf, omdat de opvangcapaciteit het grootst is waar de
variateit binnenkomt. Dit sluit aan bij het sociotechnische criterium dat:
'variances, if they cannot be eliminated, must be controlled as near to their point
of origin as possible' (Cherns, 1993:317). Het verschilt hiermee fundamenteel van
de cybernetische modellen die gebaseerd zijn op representatieve modellen van de
werkelijkheid. Een omgeving kent altijd meer variateit dan een operationele
eenheid die daarmee in interactie is. Veel variateit in de omgeving valt buiten het
interactiedomein van het systeem, omdat ze geen inwerkingen of verstoringen
voor het systeem veroorzaakt.

De ervaring die ontstaat in het managen van de raakvlakken kan zich stollen in
regels. Deze regels geven aan wanneer overleg nodig is en wanneer zaken binnen
het domein van de operationele eenheid zelfstandig kunnen worden afgewikkeld.
In systeem drie worden, idealiter, door actoren vanuit de gedeelde zorg voor het
geheel afspraken gemaakt over de afbakening en de inperking van onderlinge
vrijheidsgraden. Zijn de afspraken het resultaat van onderling overleg dan heeft de
afspraak een serviceverlenend karakter.
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Systeem twee: informatiesysteem ten behoeve van corrigerende actie in
de operaties

Systeem twee is een informatiesysteem om te signaleren dat regels en afspraken
in de operationele werkprocessen overtreden worden. Overschrijding van
kwaliteitsnormen in eenheid aan resulteert in een signalering ervan met behulp
van systeem twee. De actoren in de andere eenheden kunnen op basis hiervan
corrigerend optreden in de eigen operationele eenheden. Systeem twee is een
informatiesysteem dat gegevens verstrekt om corrigerend op te kunnen treden.
Het geeft bijsturingsinformatie en verstrekt gegevens op continue basis en draagt
bij aan de stabilisering van de werkprocessen. Systeem twee verbindt de
management-eenheden op de twee recursieniveaus. Het functioneert als
bewakingseenheid van de afspraken die gemaakt zijn in het raakvlak-
management.

Vanuit een positioneel organiseerperspectief wordt veel nadruk gelegd op het
ontwikkelen van regels en procedures door de denkers voor de doeners. Middels
deze inperkingen van gedragsmogelijkheden tracht men de processen te sturen
en te beheersen. Mensen dienen zich aan de regels te houden en afwijkingen
ervan moeten verantwoord kunnen worden. Vanuit het transactionele organiseer-
perspectief zijn dit pogingen om middels systeem twee te managen. Een
informatiesysteem kan niet managen, actoren maken keuzes en crearen daarmee
betekenis. Management is het maken van keuzes en het creeren van betekenis
(Hoebeke, 1994).

Actoren uit de operationele eenheden kunnen beslissen af te wijken van het
keurslijf van door anderen voor hen bepaalde regels en procedures. In een
organisatie resulteerde dit in eindeloze memo's die commerciale managers
aan zichzelf schreven waarin ze de omstandigheden die aanleiding waren
tot de afwijking van de regel werden gespecificeerd. Deze papierwinkel was
de overlevingsstrategie van de manager om zijn klanten te behouden. Bil
een controle van de auditafdeling konden ze zich met behulp van deze
memo's aan zichzelf verantwoorden voor de overtreding van de regels. De
managers in deze organisatie gaven aan dat het succes op de markt vaak
ondanks de organisatie in plaats van dankzij de eigen organisatie werd
gerealiseerd.

Worden de regels en afspraken uit het overleg ten behoeve van het raakvlak-
management niet ervaren als het resultaat van vrijwillige inperking van vrijheids-
graden, dan wordt systeem twee ervaren als een extern sturingsmiddel. Het
verliest daarmee zijn toegevoegde waarde. Cybernetisch gezien veroorzaakt een
niet gedragen systeem twee, net als rechtstreekse interventies vanuit systeem
drie, ruis in de systemen 6On (Beer, 1979)
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Systeem drie ster: informatiesysteem om inzicht te verwerven in de
effectiviteit van het geheel

De management-eenheid van het systeem-in-focus vergt een informatiesysteem
dat gegevens verstrekt over de mate waarin het systeem als geheel in staat is
variateit op te vangen. Deze gegevens worden gegenereerd door systeem drie
ster: het audit-systeem. Het systeem is vergelijkbaar met een rOntgenfoto. Af en
toe wordt gemeten hoe het gesteld is met het vermogen van het systeem-in-focus
om horizontale variateit op te vangen. De gegevens worden verzameld in de
operationele eenheden van de subsystemen. Deze gegevens worden terug-
gekoppeld aan systeem drie. De audit-gegevens zijn een spiegel voor het
functioneren van het gehele systeem. De gegevens zijn bedoeld om meer inzicht
te verkrijgen en om ervan te leren. Als uit de gegevens van systeem drie ster blijkt
dat het werken binnen de afgesproken kaders trneer van hetzelfdel niet werkt, dan
zijn deze gegevens de aanleiding om in het dialoogplatform systeem drie de
bestaande afspraken te herzien (ontwikkeling van het andere). Op basis van deze
dialoog kan het systeem als geheel worden aangepast.

Bij positioneel organiseren zijn audit-activiteiten vaak controles op de mate waarin
de procedures gevolgd worden. Dit type audit resulteert in acties om de gevonden
fouten te herstellen en/of met terugwerkende kracht de overtreders van
procedures ter verantwoording te roepen. Zodra systeem drie ster hiervoor wordt
gebruikt zullen de actoren in de operationele systemen zich beschermen door
zoveel mogelijk de systemen Odn af te schermen. Vanuit een positioneel
perspectief is er een sterke neiging om foute radertjes te identificeren en minder
te kijken naar de relaties tussen de radertjes.

Vanuit het transactionele organiseerperspectief vormen dat de gegevens uit het
audit-systeem het startpunt voor een bezinning op de effectiviteit en een poging
de interafhankelijkheden in het systeem beter te doorgronden.

Het raakvlakmanagement in systeem drie is gericht op het hier en nu: de
operationele activiteiten van het systeem. Een organisatie moet om levensvatbaar
te blijven ook activiteiten verrichten om in te spelen op veranderingen in de
omgeving. Deze toekomstgerichte activiteiten worden conceptueel geplaatst in
systeem vier: het innovatiedomein.

Systeem vier: activiteiten gericht op innovatie

De activiteiten om omgevingsveranderingen te identificeren en nieuwe producten of
diensten te ontwikkelen zijn onderdeel van systeem vier van het systeem-in-focus.
Systeem vier werkt ten behoeve van het geheel en kent een langere tijdshorizon
dan de operationele activiteiten. Activiteiten van afdelingen als marktonderzoek,
onderzoek en ontwikkeling vallen conceptueel onder systeem vier.
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Systeem vier is de management-eenheid waar de verticale variateit hanteerbaar
wordt gemaakt tussen de systemen dan die zich richten op innovatie. Systeem
vier vergt net als systeem drie de informatiesystemen twee en drie ster.33

Systeem vijf: de identiteitsfunctie

De activiteiten ten behoeve van de toekomst vergen middelen die niet besteed
kunnen worden aan de perfectionering van de huidige werkprocessen. Over de
allocatie van de middelen dient overleg plaats te vinden in de management-
eenheid van het systeem-in-focus. De beslissingen over deze middelenallocatie
bepalen de identiteit van de organisatie. De activiteiten ten behoeve van het
hanteerbaar maken van de spanningsboog tussen heden en toekomst (systemen
drie en vier) worden conceptueel geplaatst in systeem vijf. Activiteiten in systeem
vijf vervullen een identiteit bepalende functie. De afweging tussen investeren in
verbetering van de lopende operaties of in innovaties, is een beslissing die
helderheid vergt over de eigen identiteit. In systeem vijf staan de vragen centraal:
'Wie zijn we?', 'Wat willen we?', 'Wat durven we?' Het zijn de actoren die
activiteiten verrichten in de management-eenheid van het systeem-in-focus die
met deze vragen worden geconfronteerd.

Doordat aandacht voor het optimaliseren van de operaties en het realiseren van
innovatie een andere tijdsoriantatie vergen, trekken vragen rond de richting en
inrichting van de organisatie een zware wissel op de kwaliteit van de onderlinge
relaties (Jacques, 1989, Hoebeke, 1994). Een dialoog in systeem vijf verhoogt het
besef van keuzes, tijdelijkheid en de eigen invloed op de omgeving. Systeem vijf
is zowel bedding als richtinggevend voor de dialoog tussen de actoren die
activiteiten verrichten in de managementeenheden.

In een dienstverlenend bedrijf heerste onvrede over de afnemende
bereidheid om te innoveren bij jonge managers. Door de sterke positie kon
de organisatie het zich veroorloven experimenten van kleinere bureaus af te
wachten. Bleken de experimenten succesvol, dan kon door de markt-
dominantie de achterstand razendsnel worden weggewerkt. Ondanks het
succes van deze impliciete strategie ontstond er discussie over de eigen
identiteit. De jonge managers gaven te kennen dat het marktleiderschap
hen verplichtte tot innovatie: noblesse oblige.

Binnen een handelsorganisatie was de de oriantatie op innovatie zwak
ontwikkeld. De producten en speelruimte bij commerciele acties worden in
sterke mate bepaald door de internationale organisatie. Daardoor heerste
er een ongekend sterke actiegerichtheid in de organisatie. De managers
werden in hun werk niet geconfronteerd met de spanning uit systeem vijf.
Het vermogen stil te staan bij de eigen effectiviteit en te leren van ervaring
is dan ook matig aanwezig tijdens het leerproces. Het accent op
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operationeel werk resulteert in een zwak ontwikkelde competentie om te
reflecteren.

In figuur dertien is de variant van het VSM model weergegeven. De nummering
verwijst naar de respectievelijke systemen.
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5.4.2. Begrensde zelforganisatie

De onderdelen van het VSM model zijn nu geintroduceerd. In deze paragraaf
wordt ingegaan op de wilze waarop de systemen op elkaar inwerken. Eerst wordt
besproken hoe de vrijheid in gebondenheid vorm krijgt en vervolgens wordt
ingegaan op de wijze waarop de variateitshantering wordt gerealiseerd. De
paragraaf wordt afgerond met de aanvullende condities die afgeleid zijn van het
sociaal-constructionisme. Essentieel voor de betekenisvolheid van het systeem is
dat de actoren toegang hebben tot de dialoogplatformen en dat in het
dialoogproces de bijdrage van de actoren wordt erkend.
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Vrijheid in gebondenheid

De inbedding van systemen brengt met zich mee dat de vrijheidsgraden van de
onderdelen beperkt worden door de afspraken op de hogere recursieniveaus. Het
is van belang voor de levensvatbaarheid dat betrokkenen in het overleg in het
omvattende systeem de autonomie van actoren van het omvatte recursieniveau
respecteren. De bandbreedtes worden onderscheiden met het systeem-in-focus
als oriantatiepunt.

Bandbreedte voor het systeem-in-focus: afspraken gemaakt in het metasysteem

Het systeem-in-focus is een operationele eenheid van een systeem van het
naasthogere recursieniveau: het metasysteem. Een discussie over de identiteit
van het systeem-in-focus behoeft de betrokkenheid van de actoren uit de
belendende systemen-in-focus. In het systeem drie van het metasysteem brengt
het systeem-in-focus de eigen ambities naar voren. Als resultaat van dit proces
worden er afspraken gemaakt om de identiteit van het metasysteem te borgen.
Deze afspraken beperken de vrijheidsgraden van het systeem-in-focus. Ze
bakenen de ruimte af waarbinnen er vrijheid van handelen is. Activiteiten in
systeem vijf worden begrensd door deze afspraken.

Bandbreedte voor de systemen drie en vier: afspraken over de identiteit

De afweging op het niveau van het systeem-in-focus tussen investeringen in de
operationele processen of inspanningen ten behoeve van innovatie, vindt plaats
binnen het kader van de identiteit: systeem vijf. Dit is het referentiekader van
waaruit het overleg binnen de systemen drie en vier plaatsvindt. De keuzes uit het
verleden, de bestaande bandbreedte vanuit het metasysteem en de eigen
ambities vormen de ingredianten voor het overleg in systeem vijf.

Bandbreedte voor systeem dan: afspraken uit systeem drie

In de eenheid waar de raakvlakken tussen de operationele eenheden besproken
worden, komen de actoren afspraken overeen. Deze begrenzing heeft een
service-functie als de actoren de afspraken beschouwen als het resultaat van een
zorgvuldig overlegproces. De afspraken en regels vervangen interactie en maken
tijd beschikbaar voor het handelen. In figuur veertien is deze recursieve inbedding
van bandbreedtes weergegeven.
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De verbindingen tussen de interactieprocessen op de diverse niveaus is
aangegeven met behulp van wederkerige pijlen. De systemen twee zijn de
informatiesystemen die gegevens bieden als de afspraken geschonden worden en
de pijlen lopen daarom van beneden naar boven. Het ter discussie brengen van
het systeem twee geschiedt in systeem drie.

Variateitshantering

Kern van het positionele organiseermodel is de externe sturing en de program-
meerbaarheid van gedrag. Externe sturing vergt het transparant maken van de
werkelijkheid met behulp van de ontwikkeling van een representatief model.
Vanuit dit perspectief is de levensvatbaarheid van systemen afhankelijk van:
-  stafafdelingen die voldoende regelmaatkennis genereren om standaardisatie

te kunnen realiseren;
-    managers die op basis van geaccumuleerd overzicht en inzicht deze regelmaat

weten om te zetten in maatregelen;
-   werknemers die deze maatregelen loyaal en gedisciplineerd uitvoeren.

Op basis van geaccumuleerde kennis zijn actoren in hogere posities beter in staat
aan te geven hoe de variateit in de operationele eenheden opgevangen moet
worden.34

Begrensde zelfsturing

Uitgangspunt van het transactionele organiseren is de begrensde zelfsturing van
de subsystemen. De subsystemen zijn zelforganiserend en vangen zelfstandig de
horizontale variateit op. De activiteiten in de management-eenheid van het
systeem-in-focus dragen bij aan de creatie van condities voor opvang van
verticale variateit tussen de subsystemen. Activiteiten om doelstellingen en
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toegewezen middelen af te spreken tussen de operationele subsystemen vinden
ook plaats in systeem drie. Deze afspraken bepalen de bandbreedte voor de
zelforganisatie van de systemen &n.

Beer gaat uit van een natuurlijke neiging tot zelforganisatie. Hij beschouwt de
operationele subsystemen als autopoietische systemen. In een systeem dat leeft,
worden de activiteiten ter realisatie van de levensvatbaarheid vervuld. Het is niet
gezegd dat deze activiteiten worden vervuld door actoren op een management
'positie'.

Op welke manier kan de variateit worden opgevangen?

In levensvatbare systemen wordt de omgevingsvariateit opgevangen in de
operationele eenheid middels de processen van zelforganisatie. Als actoren in
staat zijn om het systeem 'aan te sturen', betekent dit dat ze condities hebben
weten te realiseren die de processen van zelforganisatie binnen de operationele
eenheid mogelijk maken:

De toegevoegde waarde van de managementactiviteiten is het realiseren van
condities voor het proces van het hanteren van variateit binnen en tussen relatief
autonome eenheden. Door het ontwikkelen van versterkings- en dempings-
mechanismes kunnen de variateitverschillen worden opgevangen. Zo kan de
capaciteit van een operationele eenheid om variateit te verwerken worden
opgevoerd. Ook kan de instroom van variateit worden gedempt.

Een voorbeeld van variateitversterking bij de politie is de transport-, de
communicatie- en de geautomatiseerde opsporingstechnologie (Beer,
1979). Met relatief weinig politiemensen kan zo het gedrag van velen
worden ingeperkt. De markeringen langs de weg en de verkeersregels zijn
voorbeelden van dempers omdat ze de variateit aan gedragsalternatieven
van de weggebruiker inperken.

Middels variateitversterking en -demping wordt ingespeeld op de variateit uit de
omgeving en wordt de evenwichtstoestand (homeostasis) hersteld. In figuur
vijftien zijn de versterkings- en dempingsmechanismes aangegeven met behulp
van de gebogen lijnen. (Voor een uitwerking van dit onderdeel wordt verwezen
naar Beer, 1979,1981,1985).
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Positioneel organiseren leidt nog al eens tot computergebruik dat de hoe-
veelheid variateit waar de operationele eenheid mee wordt geconfronteerd
versterkt. Tegelilkertild worden de mogelijkheden om in te grijpen door
allerlei regels en procedures verzwakt: strategie van beheersing en
controle. Het systeem raakt hierdoor geheel ontregeld en in oscillatie. Een
strategie van 'meer van hetzelfde' ligt op de loer.

Samenvattend: de toegevoegde waarde van de activiteiten in de management-
eenheid, ligt niet in het zelf opvangen van de variateit, maar ligt in het organiseren
van systemen en condities zodat actoren in operationele eenheden zelfstandig in
staat zijn om de verspreide kennis om te zetten in collectief handelen. Activiteiten
in de management-eenheid hebben tot doel om systemen te ontwerpen waardoor
natuurlijke processen van zelforganisatie gefaciliteerd en op elkaar afgestemd
worden. De activiteiten van actoren in de management-eenheid liggen hiertoe in
het:
-   ontwerpen van de systemen van het Model voor Levensvatbare Systeem;
-   ontwerpen van die versterkings- en dempingsmechanismes en communicatie-

processen en informatiesystemen die de operationele eenheid in staat stellen
om autonoom om te gaan met de omgevingsvaritateit;

- het faciliteren van de communicatie in de dialogen in de management-
eenheden;

-   monitoren van de opvangcapaciteit van externe variateit van het systeem-in-
focus als geheel: de effectiviteit;

-   het inititren van een dialoog over de bestaande betekenissen en de mate van
fijnmazigheid van het weefsel van relaties en betekenissen als de effectiviteit
van het systeem als geheel terugloopt.
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Toegang tot dialoogplatformen

Het Model voor Levensvatbare Systemen biedt de mogelijkheden om
dialoogplatformen te crearen, onderling te situeren en te koppelen. Het model
veronderstelt dat er voldoende interne variateit is om de externe variateit
hanteerbaar te maken. Activiteiten in de management-eenheid zijn gericht op het
creeren van condities voor variateitsopvang. Impliciet wordt er vanuit gegaan dat
de actoren toegang hebben tot deze dialoog.

Het is dus van belang de toegang en bijdrage van actoren aan de coOrdinatie van
het handelen in de dialoog op het hogere recursieniveau (tweede orde
consensualiteit) te bewaken. Beer wijst op de neiging van actoren in positioneel
georianteerde organisaties om zich te vereenzelvigen met het recursieniveau
waarop ze activiteiten verrichten en de neiging zich beter te achten dan de
niveaus beneden hen. De actoren zijn dan geneigd de autopoiese van het eigen
niveau te bewaken en de autopoiese van de systemen op het lagere
recursieniveau te miskennen (Beer 1979). Het gevolg is dat de actoren worden
uitgesloten van de dialoog in het overkoepelende recursieniveau waar het
handelen wordt gecoardineerd.

Naast toegang is de kwaliteit van de dialoog in de management-eenheid van het
systeem-in-focus doorslaggevend voor de bereidheid van actoren hun
opvattingen in te brengen. Het model vergt daarom een uitbreiding met de
condities die nodig zijn om de mate van interne variateit te behouden.

Risico van reductie van interne variateit

Processen van relationele en betekenisverstrengeling verkleinen de interne
variateit. De weefsels van relaties en betekenis kunnen zo fijnmazig worden dat
een deel van de actoren zichzelf gaat censureren in het tot uitdrukking brengen
van hun opvattingen terwijl een ander deel steeds meer invloed krijgt op de
dialoog. Dit betekent dat de dialogen in de management-eenheden niet meer een
reflectie vormen van de bestaande variateit. Er kan een situatie ontstaan dat er
actoren uitgesloten raken, of zichzelf uitsluiten, van de coardinatie van de
onderlinge verstrengeling: de tweede orde consensualiteit. De consequenties
hiervan zijn tweaerlei. Enerzijds ontstaat een vermindering van de interne variateit
met mogelijk consequenties voor het vermogen om externe variateit op te vangen.
Anderzijds ontstaat de mogelijkheid dat actoren steeds minder hun eigen
identiteit terugzien in de identiteit van het systeem. Hierdoor neemt voor hen de
betekenisvolheid van het systeem af. Beide ontwikkelingen zijn nadelig voor de
levensvatbaarheid van het systeem.

De levensvatbaarheid van organisaties vergt daarom enerzijds een adequaat
skelet van dialoogplatformen (systeemdenken) en anderzijds voorzieningen om de
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toegang en kwaliteit van de dialoog te bewaken (sociaal-constructionisme).
Managementactiviteiten dienen de fijnmazigheid van de weefsels van relaties en
betekenissen afgestemd te houden op de mate van op te vangen varieteit. In het
aansluitende hoofdstuk wordt ingegaan op de condities die nodig zijn om groepen
actoren, individueel en collectief, competenter te maken in het handelen in
veranderende omstandigheden. Hoe kunnen actoren collectief leren variateit
hanteerbaar te maken als meer van hetzelfde niet werkt? Wat kunnen we verstaan
onder collectieve competentieverhoging?
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Competentie-ontwikkeling:
van individuee/ naar

co//ectief leren
e

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt in de eerste paragraaf een kort overzicht gegeven van
opvattingen over individueel leren (6.1.). In de aansluitende paragraaf 6.2. wordt
leren besproken als collectieve competentieverhoging. Collectief leren wordt
beschouwd als de competentie om met elkaar in staat te zijn bestaande
betekenissen te de- en reconstrueren. Ingegaan wordt op de 'uit'sluitende werking
van de taal en de verdubbeling en disciplinering die er het gevolg van zijn.

In paragraaf 6.3. wordt aansluitend op een model voor individuele competentie-
verhoging een model voor collectieve competentieverhoging voorgesteld. Dit is
een toepassing van het model van levensvatbare systemen uit hoofdstuk vijf. In
paragraaf 6.4. wordt de relatie gelegd tussen dit model en interactieprocessen,
alsook de wijze van omgaan met variateit. Onderscheiden worden het debat dat
aansluit op variateitsreductie en de consultatie als interactievorm die past bij
variateitshantering. Van deze interactievormen wordt ingeschat in hoeverre ze
leren mogelijk maken. Paragraaf 6.5. beschrijft een vijftal processen van
geblokkeerd collectief leren. Besproken worden handelings-, reflexieve en
normfixatie, collusief leren en externe sturing.

6.1. Leren begrepen als individuele competentieverhoging

In hoofdstuk drie is aangegeven dat het rationalistisch paradigma zich kenmerkt
door een veronderstelde werkelijkheid, materieel of immaterieel, die onafhankelijk
is van actoren. Uitgangspunt van dit paradigma is dat er of een individuele mind
of een externe betekenisvolle werkelijkheid is. Leren betekent in dat kader een
toegenomen bekwaamheid in het vinden en begrijpen van samenhangen in de
binnen- of buitenwereld. De gezochte samenhangen worden geacht onafhankelijk
te zijn van geschiedenis, relatiepatronen en samenlevingsvormen.

In het denken over leren is deze opvatting terug te vinden in de psychologische
leertheoriean waarin het individu als centrale eenheid van analyse fungeert. In
deze theoriean wordt eenzijdig de nadruk gelegd op of de determinerende
omgeving in combinatie met een passief organisme of een informatieverwerkende
en betekeniscreerend organisme dat actief omgaat met omgevingsgegevens.'e

Het denken over autopoiese geeft aan dat verstoringen of inwerkingen vanuit de
omgeving op zich geen betekenis hebben. Ze worden pas betekenisvol door de
wijze waarop een autopoietisch systeem ermee omgaat. De omgeving kan vanuit
dit perspectief niet determinerend zijn. De concepten die de observatoren
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gebruiken om het handelen van actoren inzichtelijk te maken kunnen het
functioneren van autopoietische systemen in hun werkingsdomein niet verklaren
(Maturana & Varela, 1988).

De verankering van de meeste leertheoriean ligt in het rationalistisch paradigma.
Dat verklaart waarom we geneigd zijn te denken over leren in termen van
individuele minds, die leren over een externe of interne werkelijkheid. Het individu
wordt geconceptualiseerd als een onafhankelijke eenheid die op zichzelf kan leren
(Gergen, 1994). Leren wordt gezien als het vergroten van het arsenaal aan
regelmaatkennis. Aansluitend hierop betekent opleiden: docenten/experts die
betere kennis hebben over de werkelijkheid dragen deze over aan de
studenten/cursisten. Veronderstelling is dat de cursist met deze regelmaatkennis
zelf tot maatregelen kan komen in een specifieke context.

Stilzwijgend wordt verondersteld dat afgestemd handelen tussen meerdere
actoren gestuurd kan worden door de inzichten van die actor die beschikt over de
beste regelmaatkennis. Hoe weten we nu welke actor de beste kennis heeft?

Beste in de ogen van wie? Deze individuele benaderingswijze gaat voorbij aan het
proces waarin de diverse kennisbestanden van betrokken actoren bij elkaar
worden gebracht.

Worden de 'waarheids'opvattingen van het rationalistisch paradigma verruimd
met opvattingen dat er meerdere waarheden zijn, dan zal het denken over leren
mee moeten ontwikkelen. Leren vergt kennis over het proces van het bij elkaar
brengen van de diverse waarheden.

In de volgende paragraaf wordt een aanzet gegeven om te komen tot een
verruiming van het begrip leren. Collectieve competentieverhoging impliceert
individuele competentieverhoging en is daarmee een ruimer begrip dan
individueel leren. De aandacht is gericht op de constructie van ervaring en kennis
in relatie tot het handelen. Kennis ontstaat door interactie van ervaringen, emoties
en denken. Kennisconstructie krijgt daardoor een sociaal en contextgebonden
karakter en wordt gekoppeld aan het realiseren van maatregelen. Regel-
maatkennis dient uitgebreid te worden met kennis over het construeren van
contexten waarbinnen actoren kunnen komen tot de ontwikkeling van
maatregelen.

6.2 Leren begrepen als collectieve competentieverhoging

Vanuit het sociaal-constructionisme kan leren worden beschouwd als het
vermogen om betekenissen (cognitieve kaarten) te construeren en te de- en
reconstrueren." Het hanteerbaar maken van variateit wordt in deze studie als
criterium gekozen om te kunnen bepalen of actoren geleerd hebben. Variateit uit
zich in de vorm van verschillen in opvattingen, waarden, gewenste snelheid van
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veranderingen en oplossingsvoorstellen. Competentie betekent bekwaamheid in
context. Dat impliceert naast bekwaamheid ook het vermogen de individuele
bekwaamheden van individuen te koppelen, en die te kunnen omzetten in
handelen in een concrete context. Collectieve competentie veronderstelt
individuele competentie. Competentieverhoging wordt in deze studie gebruikt als
synoniern voor leren.

Wanneer actoren beter in staat zijn gezamenlijk variateit hanteerbaar te maken,
spreken we van toegenomen individuele en collectieve competentie. 'Beter'
betekent vanuit een positioneel organiseerperspectief het zoeken naar scherpere
afbakeningen van contextvrije regelmaatkennis. 'Beter' vanuit een transactioneel
organiseerperspectief betekent een toegenomen competentie om bestaande
inzichten en principes ter discussie te stellen in het licht van de problematiek
waarmee actoren geconfronteerd worden. Ordeningsresultaten zijn inzichten en
principes. Ook kan kennis ontwikkeld worden om te komen tot maatregelen.

Waaraan dient een leer- of opleidingscontext te voldoen om bij te dragen aan
collectieve competentieverhoging? Daartoe is inzicht in een aantal processen
noodzakelijk Ingegaan wordt op de uits/uitende inwerking van taal, en het
optreden van de processen van disciplinering en verdubbeling. Vervolgens wordt
aangegeven dat de neiging van actoren om de plek der moeite (spanning tussen
ordeningsbehoefte en ordeningsresultaat) te vermijden. De paragraaf wordt
afgerond met een pleidooi voor een verschuiving van inhoudelijke kwaliteits-
definiaring naar criteria voor relationele kwaliteit van sociale systemen. Ook het
belang van een gefaciliteerde conversatieruimte wordt besproken.

6.2.1. De 'uit'sluitende werking van taal en verdubbeling

Eerst wordt de uitsluitende werking van taal besproken. Een toenemende
competentie om bestaande inzichten en principes bespreekbaar te maken vergt
dat actoren bestaande ordeningsresultaten (inzichten en principes) ter discussie
stellen. Dit gebeurt met behulp van taal. In hoofdstuk vier is aangegeven dat taal
de communicatie tussen actoren mogelijk maakt, werkelijkheden creaert en
bijdraagt in het omgaan met de werkelijkheid. De werkelijkheid wordt betekend in
taal. Taal sluit daarmee in en uit. Taal is te zien als een ordeningsresultaat dat
ontstaat uit ordeningsbehoefte. Taal reduceert variOteit. Taal is vanuit het
autopoietische perspectief het handelen van actoren in het tweede orde
consensuele domein om te kunnen reflecteren op het handelen in het eerste
consensuele domein. In welke mate biedt taal mogelijkheden of belemmeringen
om de variateit in het handelen hanteerbaar te maken? Welke kwaliteiten van taal
zijn van belang om de werkelijkheid vast te kunnen zetten met taal: te
omwikkelen? Wat is nodig om in taal vastgezette werkelijkheden, met behulp van
taal, weer te ontwikkelen?
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De stollende, variateitsreducerende kenmerken van taal brengen het risico met
zich mee dat taal werkelijkheid uitsluit en vereenzelvigd wordt met de waarheid
zelf: buiten de bestaande taal is er niets. Door in taal de werkelijkheid te onthullen
bestaat het risico dat de werkelijkheid achter de taal wordt verhuld. Het
uitsluitende kenmerk van taal kan resulteren in een situatie waarin taal
gelijkgeschakeld wordt met werkelijkheid/waarheid. Zienswijze wordt dan
ziynswijze. Omdat taal door de betekenisgeving het ingeslotene mobiliseert,
brengt dezelfde taal het uitgeslotene tot zwijgen omdat er geen taal voor
beschikbaar is. Het risico is dat actoren denken dat er geen omstandigheden zijn
buiten de begrippen.

Taal ontstaat 'in een spel van betekenisgeving, in een spel van in- en uitsluiting,
waarbij het ingeslotene noch echt is ingesloten en het uitgeslotene noch echt
uitgesloten is, kan worden of blijkt te kunnen worden.' (Kooistra, 1988:38). De
afbakening is onderdeel van de context geworden. Het denken bepaalt de
mogelijkheden om de werkelijkheid hanteerbaar te maken, en waarneming wordt
werkelijkheid. Kooistra (1988) noemt dit het proces van verdubbeling: de
werkelijkheid die in taal ontstaat, bevestigt de taal en doet de werkelijkheid
samenvallen met de taal. Taal creaert de werkelijkheid en zegt vervolgens 'ik heb
het niet gedaan'.

Wil een actor als geloofwaardig beschouwd worden door de anderen dan dienen
zijn uitspraken binnen het geaccepteerde kader te blijven. Geloofwaardig
betekent binnen het geaccepteerde kader blijven; binnen het ware

(Foucault,1976). Om de uitsluitende werking van taal te overwinnen is het van
belang dat het proces van 'insluiting en uitsluiting' door taal weer binnen het
denkbereik komt. Toename in competentie betekent vanuit dit perspectief dat de
actoren taal als in- en uitsluiter (h)erkennen en in staat zijn maatregelen en
contexten te crearen om om te gaan met deze uitsluitende werking van taal.

6.2.2. De plek der moeite

Taal ontstaat uit de behoefte aan ordening; aan betekenen. De ordeningsbehoefte
kan een gedeelde ambitie of een ervaren probleemsituatie zijn. Kooistra (1988)
noemt het spanningsveld tussen ordeningsbehoefte en ordeningsresultaat de plek
der moeite. Hier construeren de actoren met elkaar in een proces van uitwisseling
en onderhandelen een werkelijkheid in taal, een ordeningsresultaat.

Een succesvol ordeningsresultaat brengt altijd het risico met zich mee dat de
specifieke oplossing wordt veralgemeniseerd. Het contextgebonden resultaat
wordt dan middels het proces van conceptualisering los gemaakt uit de context.
Locale contextgebonden oplossingen worden algemene contextvrije kennis:
concept of construct. Deze concepten kunnen zich ontwikkelen tot regelmaat-
kennis.
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Het besef van contextgebondenheid van een construct vormt een remedie tegen
de uitsluitende werking van taal. Kooistra (1988) geeft aan dat de waarde van de
afgrenzing in taal wordt overtroffen door het besef van het handelingskarakter van
de afgrenzing. 'De waarde van het maken van een afgrenzing kan slechts
achterhaald worden door het besef dat zulks eerder het geval is geweest,
waardoor het plegen van de afgrenzende handeling zelf, als bewuste kategorie,
binnen het denkbereik komt' (Kooistra, 1988:203). Door het besef van het
handelingskarakter van het ordenen verkrijgt het ordeningsresultaat weer
relationele en constructieve kwaliteit.

Weg van de plek der moeite: disciplinering

Het ordeningsresultaat beperkt, door middel van de uitsluitende werking, de
toegang tot het (re)constructieproces van deze betekenisverlening. Dit kan
resulteren in de neiging de gehanteerde kwaliteitscriteria te optimaliseren. Omdat
betekenissen onderhouden worden in relationele verstrengelingen ontstaat het
proces van verdubbeling: alleen datgene dat overeenkomt met geaccepteerde
kwaliteitscriteria wordt als realistisch beschouwd. De toegang tot het proces van
de- en reconstructie van betekenissen wordt voorbehouden aan degenen die
geloofwaardig zijn in de ogen van de actoren: dit betekent taal hanteren binnen
het 'ware'. Hierdoor worden zowel de relationele verhoudingen als de
kwaliteitscriteria voor realistische taal vastgezet. De stem van de oppositie wordt
daardoor steeds minder gehoord. De dialoog verdunt als het ware. Kooistra (1988)
spreekt van het mijden van de plek der moeite.

De dialoog op de p/ek der moeite wordt verlaten en vervangen door een
geaccepteerde definitie van de werkelijkheid: collectieve kwaliteit. Hierdoor neemt
de constructieve kwaliteit af. In taal crearen we de werkelijkheid en de (impliciete)
keuzes vallen uit het gesprek en verworden tot vanze/fsprekendheden tekst wordt
context en inzichten worden principes.

Terug naar het voorbeeld van 'mooi weer' uit hoofdstuk vier. De kwaliteitsdefinitie
van mooi weer sluit aan bij collectieve criteria. Deze collectieve criteria zijn
verankerd in, veelal impliciete, relationele en constructieve kwaliteitscriteria. Het
ordeningsresultaat en de gekozen kwaliteitscriteria worden niet meer gezien als
het resultaat van handelen op de plek  der moeite, maar worden gelijk aan de
'werkelijkheid': 'het weer is mooi'. Er treedt een proces van verdubbeling op:
ordeningsconstruct bepaalt de waarneming en de waardering en de waarneming
creaert de werkelijkheid. Het handelingskarakter van taal valt weg en begrippen
worden gereificeerd. Kooistra (1988) vraagt daarom aandacht voor de invloed van
de dimensie tdd op de kwaliteitsbegrippen. Onderstaand wordt deze invloed op
de vier kwaliteitscriteria van De Zeeuw (1980) aangegeven.
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Individuele kwaliteitscriteria refereren aan de persoonlijke kwaliteitsbeleving, maar
na verloop van tijd worden ook elementen van de collectieve kwaliteitscriteria
onderdeel van de individuele criteria. Individuen maken datgene dat algemeen
geaccepteerd is, collectieve kwaliteit heeft, tot onderdeel van hun persoonlijke
mening.

Collectieve kwaliteitscriteria kunnen zich ontwikkelen van de criteria die
aansluiten bij de individuele kwaliteitstoekenning van velen, tot een boven-
schikking van collectieve kwaliteitstoekenning over individuele toekenning.
Collectief is beter dan individueel: de meerderheid is bovengeschikt aan de
minderheid. Bestaande collectieve kwaliteitscriteria worden een gewoonte. Ze
worden als vanzelfsprekend beschouwd. De collectieve kwaliteit wordt onderdeel
van de context zodra deze de individuele kwaliteitstoekenning domineert.
Gedeelde inzichten worden dan vanzelfsprekende principes.

Relationele kwaliteit refereert in eerste instantie aan de balans in de verbindingen
tussen diverse betrokkenen. In tweede instantie kan het verworden tot regelmaat
in verhoudingen en de manier om hier mee om te gaan. Verhoudingen tussen
betrokkenen worden vanze/fsprekend en verharden zich. Deze regelmaat wordt
het criterium voor relationele kwaliteit. Sociale verhoudingen bepalen dan de
relationele kwaliteit. Deze verhoudigen verankeren zich vervolgens in collectieve
criteria: het is goed dat de verhoudingen zo zijn. Het censuskiesrecht uit de vorige
eeuw is hiervan een voorbeeld.

Constructieve kwaliteitscriteria geven de mate aan waarin betrokkenen toegang
hebben tot het proces waarin collectieve kwaliteit ontstaat. Na verloop van tijd
verbergen impliciete constructieve criteria de werking van de oorspronkelijke
keuzes over toegang. De uitsluitende werking van de toegangscriteria wordt
verhuld ter wille van de cont inu'iteit. Keuzes worden onderdeel van de context: 'de
constructieve kwaliteit wordt via verdubbelingen tot - een deel van - de context
en lijkt daarin uniek, onvervangbaar en daarin niet meer te bedenken' (Kooistra,
1988:201). De keuze wordt daarmee de werkelijkheid. Op basis van de gestolde
keuze wordt actoren toegang aan het gesprek over de werkelijkheids- en
kwaliteitsdefinitie verleend of ontzegd.

Kooistra (1988) geeft aan dat collectieve, relationele en constructieve criteria de
neiging hebben na verloop van tijd in de context te kruipen. Er ontwikkelt zich een
proces van disciplinering: individuen richten zich op de collectieve kwaliteits-

criteria bij het formuleren van wat ze kwaliteit vinden. De disciplinerende werking
resulteert in een verharding van het bestaande ordeningsresultaat: reificatie van
ervaren collectieve kwaliteit. Toegang tot de dialoog wordt door de disciplinering
mede bepaald door de bereidheid en het vermogen binnen de collectieve
kwaliteitsdefinitie te blijven. De plek der moeite valt weg als het ordenings-
resultaat de spanning tussen ordeningsbehoefte en ordeningsresultaat weg-
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neemt. Het ordeningsresultaat brengt een blindheid voor de eigen uitsluitende
werking met zich mee.

Een paradigma is te zien als een keuze voor een bepaald perspectief dat in de
loop de tijd kan verworden tot de werkelijkheid zelf (verdubbeling). Inbreng van
buiten het paradigma wordt dan getoetst op de geloofwaardigheid aan de hand
van de criteria van het paradigma zelf (disciplinering). Foucault beschrijft de
uitsluitingsmechanismes die gebruikt worden om de dialoog binnen de collectieve
kwaliteitscriteria te houden. Hij zegt het als volgt: 'Voor zij tot waar of onwaar
bestempeld kan worden, moet een propositie....binnen het ware zijn' (1976:52,
cursief AW). Door de uitsluitende en de disciplinerende werking van geaccep-
teerde collectieve kwaliteitscriteria ontstaat, op termijn, een verdunning van de
dialoog tussen de actoren. Het ordeningsresultaat, als tekst op de plek der
moeite, wordt onderdeel van de con-tekst. Wanneer de dialoogruimte geen
mogelijkheden biedt voor andere ordeningen dan de bestaande, en/of geen
toegang biedt voor actoren met een eigen visie dan is de relationele en
constructieve kwaliteit laag. Er is sprake van een situatie waarin doorgaande
interactie wordt gedomineerd door enkelen of geheel is geblokkeerd.

Zoals is aangegeven zijn actoren in organisaties aan elkaar gekoppeld door
activiteiten en maken ze onderdeel uit van daaruit voortvloeiende weefsels van
relaties en betekenissen. De betekenisverstrengeling resulteert in kaarten die
gedeeld zijn. De relationele verstrengeling resulteert vervolgens ook in regels over
welke actoren toegang hebben tot processen waarin bestaande betekenissen
worden heroverwogen. Hoe beperkter de toegang van actoren, des te fijnmaziger
is het weefsel van betekenissen en relaties. Hoe fijnmaziger het weefsel van
betekenissen en relaties, des te beperkter is de toegang van actoren die niet
binnen het 'ware' zijn.

Taal is een afgrenzing die nodig is om tot betekenis te komen en te kunnen
handelen. Taal resulteert onvermijdelijk in processen van uitsluiting, verdubbeling
en disciplinering. Door middel van processen van de- en reconstrueren kunnen
nieuwe afgrenzingen worden gerealiseerd, die een nieuw licht kunnen werpen op
de oude werkelijkheidsconstructie. Een proces van de- en reconstructie veronder-
stelt de bereidheid bestaande werkelijkheden ter discussie te stellen: terug te
gaan naar de plek der moeite.

6.2.3. Van inhoudelijke kwaliteit naar relationele kwaliteit

Wanneer heeft een ordeningsresultaat nu kwaliteit? Kwaliteit van een sociaal
systeem - relatie, groep, organisatie of samenleving - kan bepaald worden op
basis van inhoudelijke overeenkomsten, opvattingen en waarden, tussen de
betrokken actoren. Dit resulteert in positief geformuleerde waarden en
opvattingen: 'continuiteit van overeenstemming'. Feiten en daarmee vervlochten
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verschillen in waardering zijn veelal vervlochten tot een samenhangend geheel.
Van Dongen (1996) kiest het begrip 'ideologie' voor dit geheel aan
samenhangende 'feiten en waarden'. Kwaliteit binnen een sociaal systeem kan
niet alleen afgeleid worden van de mate van overeenstemming over de collectieve
kwaliteit. De processen van verdubbeling en disciplinering resulteren immers in
een dusdanige intense verweving van relationele en betekenisverstrengelingen
dat de plek der moeite nauwelijks door actoren van binnen het systeem betreden
kan worden. Uitsluitend aandacht voor de inhoudelijke kwaliteit gaat voorbij aan
de kwaliteit van het interactieproces dat eraan ten grondslag ligt.

De kwaliteit van de interactie is te beschouwen als een zelfstandige grootheid die
de context vormt voor de inhoud: feiten en waarden. Van Dongen neemt de
kwaliteit van de interactie als uitgangspunt voor de bepaling van de kwaliteit van
sociale systemen. Hij bepleit een oriantatie op een continul''teit van verschil. Kern
zijn de spelregels die doorgaande interactie tussen actoren mogelijk maken. Hij
spreekt van een ethische ruimte. Dit is een context waarin interactieprocessen
principieel open blijven voor de toegang van een derde. Dat kan zijn een andere
mening of een andere actor. Het is een ethische kwestie dat elke actor deel kan
blijven uitmaken van interactieprocessen die uiteindelijk resulteren in
geaccepteerde feiten of waarden. Een sociaal systeem heeft kwaliteit als dit open
staat voor een andere definiaring van de werkelijkheid en anderen toegang
kunnen hebben tot het proces van werkelijkheidsdefiniaring. De basis voor de
ethiek is het veilig stellen van de interactieve condities die een proces mogelijk
maken waaruit inhoudelijke keuzes voortkomen.

Ethiek gaat in die zin vooraf aan een inhoudelijke stellingname en is daarvan niet
afgeleid. De basispremisse is dat menselijk leven niet in een sociaal vacuOm kan
plaatsvinden. De meervoudigheid van de werkelijkheid vergt het veiligstellen van
de doorgaande interactie als de basis van de ethiek: 'Ethiek kan niet worden
gebaseerd op een ontologie die te herleiden is tot een cognitief systeem en dus
als een ideologie moet worden beschouwd' (Van Dongen, 1996:263). Ethiek richt
zich op de vraag of er sprake is van een schending van de 'condition humaine':
doorgaande interactie. Het bevragen van omstandigheden op beschadigingen in,
of het negeren van interactie heeft dan voorrang boven een inhoudelijke, dus
ideologische, definiaring van 'de' werkelijkheid. Maturana & Varela zeggen het als
volgt: 'Wanneer we ervan doordrongen zijn dat onze wereld noodzakelijkerwijs
een wereld is die we samen met anderen tot stand brengen, kunnen we ons in een
conflictsituatie met iemand met wie we willen coaxisteren niet meer blijven
beroepen op onze eigen absolute waarheid. Dat zou immers een ontkenning zijn
van de ander. Coaxistentie met anderen vereist het besef dat de zekerheid van de
ander -hoe verwerpelijk die in mijn ogen missschien ook lijkt- even legitiem en
geldig is als de mijne. Want net als mijn zekerheid is ook die van de ander
uitdrukking van het behoud van structurele koppeling in een bestaansdomein'
(1988:196). Systemen die actoren uitsluiten van dialogen waar ze hun eigenheid
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willen inbrengen, dragen niet bij aan hun ontplooiing en verliezen daarom voor hen
aan betekenis.

Ordeningsresultaten hebben de neiging te stollen doordat verbeteringen
plaatsvinden vanuit het perspectief van de bestaande allianties tussen actoren
binnen het geaccepteerde kader van collectieve kwaliteit. Dit betekent ook dat
kwaliteitsverhoging van de een, resulteert in kwaliteitsverlaging van de ander (lage
relationele kwaliteit). Dit leidt uiteindelijk tot uitsluiting van actoren van het proces
van werkelijkheidsconstructie (lage constructieve kwaliteit). De collectieve
kwaliteit wordt dan bepaald door een deel van de betrokken actoren. De
relationele verhoudingen die aan de basis liggen van deze omschrijving van
kwaliteit verdwijnen uit de tekst en worden onderdeel van de context: 'zo zijn de
verhoudingen nu eenmaal en het is goed zo'. Uitsluiting en disciplinering van
actoren van het proces van betekeniscreatie betekent het miskennen van het
autopoietische karakter van betrokken actoren.

Tijdelijke Werkbare Overeenstemming (TWO)

De uitsluitende werking van taal en de daaraan gekoppelde disciplinering en
verdubbeling brengt het risico met zich mee dat actoren vergeten dat inhoudelijke
overeenstemming het resultaat is van een proces van betekenisconstructie en
daardoor steeds herzien kan worden. Refficatie wordt hanteerbaar met het inzicht
dat taal het resultaat is van coardinatie van menselijk handelen. De kwaliteit van
sociale systemen is uit te drukken in de mate waarin actoren worden uitgedaagd
actief bij te dragen aan de constructie van de werkelijkheid en bereid zijn deze te
herzien. Dit vergt een oriantatie op Tijdelijke Werkbare Overeenstemming (TWO) in
plaats van waarheid. Van de actoren wordt de bereidheid gevraagd hun eigen
werkelijkheidsdefinitie niet als de enige juiste afspiegeling te zien van een
objectieve werkelijkheid buiten. Bij een overeenstemming die beschouwd wordt
als een representatie van de werkelijkheid en die dus waar is, is steeds het risico
dat actoren zich gaan identificeren met de waarheid en onderlinge verschillen in
kennis van de waarheid vastzetten in hierarchische posities. Er ontstaat dan een
hiararchie tussen de vee/weters en weinigweters. Dit brengt het risico met zich
mee voor lange tijd te moeten functioneren in het keurslijf van de gefixeerde
betekenisgeving. Naarmate er een sterkere waarheidsoriantatie is in een
organisatie zullen actoren tijd en energie spenderen aan het realiseren van de
overeenstemming. Het handelen wordt daardoor uitgesteld.

Interactie blijft doorgaand van karakter en blijft behouden als de actoren bereid
zijn te werken met tijdelijke werkbare overeenstemmingen. Dit veronderstelt de
bereidheid bestaande verschillen, variateit, te willen erkennen en hanteerbaar te
maken in plaats van te reduceren.
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Werkbaar

Door een overeenstemming uit de sfeer van waarheid te halen en te streven naar
werkbare overeenstemmingen wordt het begrip handelen steeds meer van
belang. Om tot handelen te komen zal gestreefd moeten worden naar een
overeenstemming die de betrokken actoren afgestemd kan doen handelen. Het
streven naar werkbare overeenstemmingen vergt het standpunt dat er meerdere
waarheden kunnen zijn. De relevantievraag wordt belangrijk: 'In welke mate
stimuleert een werkelijkheidsdefinitie het komen tot handelen?'.

Tijdelijk

Mills (1967) geeft aan dat de bereidheid van actoren om te handelen op basis van
een bereikte overeenstemming in een groep toeneemt als de overeenstemming
tijdelijk is en er regels zijn afgesproken om terug te kunnen komen op de
overeenkomst. Dat zijn regels in de vorm van afspraken over de wijze waarop de
werkelijkheidsdefinities weer ter discussie kunnen worden gesteld.

Oriantatie op de 'continuiteit van verschil' betekent bereidheid om op de
inhoudelijke dimensie tijdelijkheid te accepteren en deze te complementeren met
continurteit en kwaliteit op de relationele dimensie. Bestaande ordenings-
resultaten zijn terug te brengen tot keuzes van actoren die gemaakt zijn in een
specifieke context. De relationele- en constructieve kwaliteit van de oplossingen
kan worden gerealiseerd door te werken met tijdelijke werkbare overeen-
stemmingen. Bij tijdelijke werkbare overeenstemmingen wordt niet gestreefd naar
duurzame regelmaatkennis. Een overeenstemming wordt geaccepteerd zolang
deze bijdraagt aan de variateitshantering in de specifieke context.

Naarmate de ordeningsresultaten meer gezien worden als tijdelijke en werkbare
overeenstemmingen (maatregelen) om tot afgestemd handelen te komen en
minder als waarheidsgetrouwe afspiegelingen van een wereld 'buiten' (regelmaat),
neemt de constructieve kwaliteit toe.
Het streven naar tijdelijke werkbare overeenstemming impliceert een besef van de
contextgebondenheid van kennis en vergt een ontologisch en epistemologisch
standpunt van 'waarheden'. Streven naar tijdelijke werkbare overeenstemmingen
betekent een acceptatie van discontinuiteit op de inhoudelijke dimensie. Het vergt
een continue onderhandelingsbereidheid tussen actoren in functie van te hanteren
variateit.

Inhoudelijke discontinuiteit kan duurzaam hanteerbaar gemaakt worden met de
doorgaande interactie. Aangegeven is dat een ordeningsresultaat als taal zich
relatief onafhankelijk ontwikkelt van de individuele actoren die in de originele
context   door hun keuzes betekenis hebben gecreaerd (Luhmann,   1991,   Van
Twist,1995). Een actor leent taal uit het beschikbare arsenaal en heeft beperkte
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mogelijkheden deze te beinvloeden. Het teruggeven van het actorschap
impliceert een oriantatie op relaties tussen actoren en processen van

gezamenlijke betekeniscreatie. Collectieve competentie is dan het vermogen van
actoren om hun actorschap te benutten en contexten en maatregelen te realiseren
met relationele en constructieve kwaliteit.

6.2.4. Terug naar de plek der moeite: conversatieruimte

Om collectieve competentieverhoging te kunnen realiseren is het van belang een
context te creeren die reflectie mogelijk maakt over de functionaliteit van het
weefsel van interactie- en betekenisverstrengelingen in relatie met variateit. Van
Haaster (1991) noemt het overleg van de actoren over de coOrdinatie van elkaars
handelen de conversatieruimte.  n termen van het VSM model is dit de
managementeenheid van het niveau van het geheel. In deze conversatieruimte
kunnen de actoren reflecteren op de constructieprocessen die ten grondslag
liggen aan de gehanteerde betekenissen. Dit betekent dat het mogelijk moet zijn
om te reflecteren op de p/ek der moeite op de uitsluitende werking van taal.
Omdat de taal een uitsluitende werking heeft, en de acceptatie van bestaande
betekenissen verankerd is in een veelal impliciete definitie van de toegang tot en
verhoudingen tussen de actoren, brengt de consultatie op de plek der moeite
onvermijdelijk een confrontatie met het geaccepteerde zelfbeeld met zich mee.
Het betreden van de plek der moeite is daarom geen zaak van alleen het
overwinnen van de taaluitsluitingen. De relationele dynamiek zal ook gehanteerd
moeten worden. De begeleiding bij een collectief leerproces heeft daarom een
tweeledige taak. Enerzijds moeten condities gecrederd worden die het mogelijk
maken dat actoren toegang verwerven tot het consultatieproces in de
conversatieruimte (constructieve kwaliteit) en anderzijds dat de consultatie
gefaciliteerd wordt (bewaking relationele kwaliteit) om een verdiepingsslag naar
de plek der moeite mogelijk te maken.

Om de identiteit van een sociale eenheid ter discussie te kunnen stellen dienen de
executive activiteiten vervuld te worden (Mills,1967). Mills geeft aan dat degenen
die de groep confronteren met niet alleen wat ze nu zijn maar ook met wat ze
kunnen worden, activiteiten verrichten van de executive. Dit zijn activiteiten die
gericht zijn op het realiseren van de identiteit waar de eenheid zich mogelijkerwijs
naar kan ontwikkelen. De activiteiten zijn gericht op:
•   niet de delen, maar op het niveau van het geheel (dit is: een verstrengeling met

meerdere interafhankelijke actoren en betekenissen);
•   niet op de huidige situatie, maar op de identiteit en toegevoegde waarde die

de eenheid kan verwerven in de toekomst;
•   het afwegen van verschillende mogelijkheden, regels en inzichten, en ambities

in plaats van commitment aan een bestaand doel, bestaande regels en
inzichten en bestaande ambities.
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Mills (1967) geeft aan dat dit een actor vergt die zowel binnenstaander als
buitenstaander kan/mag zijn. Het bevragen van de vanzelfsprekendheden, de
principes, maakt een actor tot buitenstaander, als degene die de bestaande
werklijkheidsdefinitie ten aanzien van relationele verhoudingen en geaccepteerde
betekenissen im frage stelt. De actoren die sterk gehecht zijn of groot belang
hebben bij de bestaande situatie kunnen dit ervaren als een bedreiging voor hun
eigen identiteit. Vanuit dit perspectief is weerstand te zien als een uiting van
autopoiese van de betrokkenen.

Mills geeft aan dat sociale systemen zich wapenen tegen personen die het niveau
van bewustzijn van de eenheid willen veranderen. Hij refereert aan een gezegde
bij de Navajo indianen: 'To know of witches is a sure sign that one is a witch.'
(1967:97). Sociale systemen ontlenen hun gevoel van collectieve veiligheid aan
het niet (h)erkennen, deels met onbewuste en stilzwijgende afspraken, van
sommige gevoelens, vooronderstellingen en overtuigingen. Bescheidenheid is
nodig om actoren te stimuleren het pad van bewustwording te betreden. Door het
maken van kleine interventies kan zo'n proces beter op gang worden gebracht
dan door het presenteren van een geheel nieuw, van buiten aangedragen
identiteitsbeeld. Faciliteren van ontwikkeling is dan het realiseren van kleine
coherente verstoringen, die actoren stimuleren zelf de bestaande realiteit te
problematiseren. De systeemtheorie binnen de gezinstherapie, de pragmatische
communicatieleer en de sociale integratietheorie geven aan dat sociale systemen
voor een fase van bewustwording een externe derde nodig hebben om een start
te kunnen maken met een consultatieproces op de plek der moeite C Compernolle,
1984, Watzlawick, 1970, Van Dongen, 1996).

Executive activiteiten kunnen verricht worden door meerdere actoren. Er is geen
reden waarom niet meerdere of alle actoren binnen een sociaal systeem:
• verantwoordelijkheid ervaren voor het geheel;
• zelfbewustzijn ontwikkelen op het niveau van zichzelf en het meta-systeem;
•   bijdragen aan een proces van toenemend bewustzijn van relationele patronen

en de uitsluitende werking van betekenissen (Mills, 1967).

Consultatie op de p/ek der moeite in de conversatieruimte op het niveau van het
geheel vergt de observatie van gedrag, het (h)erkennen van interactiepatronen en
gererficeerde betekenissen. Deze waarnemingen worden vervolgens geplaatst
tegen wat de eenheid kan worden en niet wat de eenheid nu is. Dit vergt dat
actoren die de executive activiteiten verrichten, bij gebrek aan alwetendheid,
beschikken over het vermogen selectief om te gaan met informatie en
observaties: 'Wat is de moeite waard om op te reageren?'. Wat zijn dan criteria
om de selectiviteit aan te ontlenen?

Een kwaliteitsconcept dat de relationele en constructieve kwaliteit erkent, biedt
criteria om te intervenieren. Handelingen die actoren uitsluiten van een proces van
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betekeniscreatie (toegang) of die bijdragen van actoren miskennen ten faveure
van andere bijdragen (dominantie), zijn aangrijpingspunten om aandacht te vragen
voor de onderliggende spelregels. Ze tillen de dialoog van het niveau van game
naar het recursieniveau van play. Een conversatieruimte heeft meer kwaliteit als
deze resulteert in een toename van relationele en constructieve kwaliteit van
bestaande ordeningen. Kernvraag bij de bepaling van kwaliteit is steeds hoe
omgegaan wordt met de interne variateit.

Het reflecteren op de bestaande identiteit brengt mogelijkerwijs een herordening
met zich mee binnen de relationele verstrengelingen. Het creeren van een
conversatieruimte is daarom op zich onvoldoende. Er zijn condities nodig voordat
actoren de executive activiteiten willen en/of kunnen verrichten. Een conversatie-

ruimte vergt daarom maatregelen en activiteiten om te realiseren dat:
•  het besef ontstaat dat afgrenzingen het resultaat zijn van keuzes en daarom

altijd kunnnen worden gede/reconstrueerd;
• derden, betekenissen of actoren, toegang hebben tot het proces waarin

betekenissen worden ge(re)construeerd;
• actoren worden gestimuleerd om het actorschap op te nemen;
• actoren leren te werken met maatregelen op basis van tijdelijke werkbare

overeenstemmingen;
• actoren leren de plek der moeite te betreden als ze zelf ordeningen als

disfunctioneel ervaren.

De toegevoegde waarde van de begeleiding van de staf bij collectieve
leerprocessen is het crearen en bewaken van condities die de actoren uitnodigen
hun actorschap op te nemen ten aanzien van de identiteit van het geheel. Dit vergt
het aanbieden van een structuur die actoren een gevoel van veiligheid kan bieden,
het aansluiten bij de kracht van actoren om hun eigen werkelijkheid te realiseren
en het creeren van (letterlijk) speelruimte zodat actoren kunnen experimenteren.

6.3. Model voor individuele en collectieve competentieverhoging

In deze paragraaf wordt een model van individuele competentieverhoging
ontwikkeld (6.3.1.). Vervolgens wordt stilgestaan bij de overwegingen die een
actor kan laten meespelen bij de beslissing alleen of samen met anderen variateit
hanteerbaar te maken (6.3.2.). Door het model voor levensvatbare systemen toe
te passen op collectieve leerprocessen ontstaat een model voor collectieve
competentieverhoging (6.3.3.).

6.3.1. Procesmodel voor individuele competentieverhoging

Aansluitend op het autopoietische gedachtengoed komen we tot een model voor
individuele competentieverhoging of individueel handelend leren. In het model
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worden geen veronderstellingen opgenomen over cognitieve processen in de
actor. In figuur zestien is het procesmodel voor individueel handelend leren
weergegeven.
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De spiraalvorm symboliseert het voortschrijden van de iteraties tussen handelen
en reflecteren in de tijd.

Als start van het leerproces kiezen we een inwerking die aanleiding is om te
handelen. De inwerking kan het resultaat zijn van een verstoring uit de omgeving
op de actor of een door de actor zelf gemaakte uitsnede uit de omgeving (de actor
is deel van de omgeving maar is in de tekening buiten de omgeving geplaatst om
de figuur overzichtelijk te houden). Uitsnede wordt gebruikt in de betekenis van
enactment: het resultaat van een actieve selectie uit omgevingselementen door
een actor (Weick, 1979). Inwerking is het begrip uit het autopoiese denken waar-
mee een verstoring wordt aangeduid van een autopoietisch systeem. De ver-
storing wordt betekenisvol door de referentie van de actor aan zijn eigen identiteit
(Maturana & Varela, 1980, Luhmann,1990). Als symbool voor de inwerking is de
ruit gekozen. De actor geven we aan met een vierkant. Een observator kan
handelingen waarnemen. Het handelen van de actor wordt gesymboliseerd met
de cirke/. De handeling wordt onderdeel van de omgeving: de interactie tussen
actoren oftewel de stroom van gebeurtenissen en denkbeelden (Vickers, 1995,
Checkland, 1989). We duiden deze omgeving aan met het symbool van de wolk.
Hiermee wordt, symbolisch, de mate van ambiguYteit en complexiteit aangegeven
van de inwerkingen tussen actoren in de omgeving.38 Deze complexe interactie
tussen actoren is het eerste orde consensuele domein, waarbinnen meerdere
actoren elkaars verstoringen (h)erkennen en verwerken.
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Als gevolg van de handeling van een actor verandert de context: de stroom van
gebeurtenissen en denkbeelden. De actor kan een waargenomen omgevings-
verandering interpreteren als een effect van eigen handelen: uitwerking. Deze
uitwerking is dan een nieuwe uitsnede uit de omgeving en is daarom ook als ruit
aangegeven. Een actor kan het resultaat van zijn handelen niet eenduidig
benoemen of toeschrijven aan zijn eigen handelen. Wat een actor als een
uitwerking of resultaat van zijn handelen duidt, is een actieve uitsnede van
elementen uit een proces waarbij meerdere actoren betrokken waren. Naarmate
de complexiteit in de context groter is, zal het lastiger zijn voor actoren om een
relatie te herkennen tussen de eigen handeling en een waargenomen verandering
in de context. De koppelingen tussen de inwerkingen, de handelingen van de
actor en de uitwerkingen zijn meerduidig. Een actor maakt deze koppelingen in
het werkingsdomein en ze zijn onkenbaar voor een waarnemer.

Een uitwerking kan een inwerking zijn voor een volgende slag in de spiraal van het
proces van handelend leren. Kern van het model is het samenvloeien tussen
handelen en reflecteren. De spiraalvorm is gekozen om het belang van de factor
tijd en handelen in dit proces weer te geven. Met de opeenvolging van de stappen
uit het procesmodel wordt niet gesuggereerd dat er sprake is van een eenzijdige
causale relatie tussen de diverse stappen. Denken kan voorafgaan aan handelen
en handelen kan voorafgaan aan denken (Bem, 1970). Veel rationaliteit is retro-
spectief van karakter. In termen van Weick: 'how can I know what I think, before I
have seen what I have done?' (1979).

Belangrijk voor de vraagstelling van deze studie is de mate waarin actoren in staat
zijn variateit te herkennen en te erkennen. De volgende stap is of de actoren de
variate it hanteerbaar maken, ontkennen of reduceren. Het hanteerbaar maken van
variate it betekent het werken met verschil en het intact laten van de
spanningsboog tussen ordeningsbehoefte en ordeningsresultaat. Over de
ordeningsbehoefte zegt McCaskey dat de menselijke geest werkt als: 'an
interference machine that strives mightily to bring order, simplicity, consistency,
and stability to the world it encounters. In other words, where nature is
ambiguous, people develop strong beliefs and act upon them. People simplify
complexity and make inconsistent seem consistent' (1982:25). Actoren geven
betekenis aan de relaties tussen inwerking, handeling en uitwerking, ook in
situaties die gekenmerkt worden door ambiguTteit. March en Olson (1976) geven
aan dat bij toenemende ambiguiteit actoren geneigd zijn in het proces van
betekeniscreatie steeds meer af te gaan op het oordeel van collega's die ze
vertrouwen, en gaten in de waarneming op te vullen met de eigen
verwachtingen.39 Bij toenemende ambiguiteit steunen actoren meer op elkaars
meningen. Verstokte empiristen worden als het individuele realisme aan zijn
grenzen komt vanzelf sociaal-constructionisten: consensus vervangt dan
empirische toetsing (secundair sociaal constructionisme als compensatie voor
individueel realisme: Rijsman, 1997).
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Leren te leren

Het leren van ervaringen vergt dat een actor zijn eigen ervaring weet te
problematiseren. Dit biedt de basis voor het intentioneel bijsturen van het
handelen door de actor. De actor kan, als waarnemer, ook zijn eigen leren
problematiseren. Bij een reflectief leerproces wordt gereflecteerd op de
effectiviteit van de iteratie tussen denken en handelen. Het proces van leren te
leren vindt plaats op een hoger recursieniveau dan het leren van handelen zelf.

Het is leren over leren van handelen in een context in plaats van leren van
handelen.

De moeilijkheid om een leerervaring uit een specifieke context te gebruiken in een
andere context is het klassieke transfer-probleem van opleidingen. Dit probleem
is gekoppeld aan de opvatting dat betekenis kan worden overgedragen. Wordt
deze gedachte vervangen door de gedachte dat opleiden betekent dat actoren
coherent verstoord worden, dan hangt de transfer af van de bekwaamheid van
actoren tot reflecteren. Door de reflectie kunnen mogelijke samenhangen worden
(h)erkend door de actor zelf. Hij of zij komt dan tot een inzicht of construct dat
afgeleid is uit een specifieke context: een proces van decontextualiseren.  D'it
construct kan in een andere situatie weer toegepast worden het proces van
contextualiseren. Er vindt dan transfer plaats van de ene situatie naar de andere.
Dit vermogen van contextualisering en decontextualisering wordt benoemd als
een meta-(cognitieve) vaardigheid (Everwijn, 1993, De Corte, 1991). Leren te leren
is te beschouwen als een meta-vaardigheid. Uit het proces van zelf-observatie
ontstaat zelfbewustzijn: 'We become self-conscious through self-observation; by
making descriptions of ourselves (representations), and by interacting with our
descriptions we can describe ourselves describing ourselves, in an endless
recursive process' (Maturana, 1980:14).

6.3.2. Van individueel naar collectief leren

Individuen gebruiken al lerend betekenissen om de werkelijkheid hanteerbaar te
maken. Omdat taal het resultaat is van de onderlinge coardinatie van handelen
tussen actoren bestaat individueel leren strikt genomen alleen bij de gratie van
processen van collectief leren. Betekenis met collectieve kwaliteit veronderstelt
een proces van afstemming tussen actoren. Op welke manier stemmen actoren
hun handelen en betekenisverlening op elkaar af? Op welke wijze ontstaat nu
koppeling tussen actoren? Hoe leren actoren met elkaar?
De actor ontwikkelt cognitieve kaarten die het gevolg zijn van individuele
leerervaringen. Deze kaarten worden aangeduid als individuele of idiosyncratische
kaarten. Naast deze idiosyncratische kaarten worden ook collectieve kaarten

onderscheiden in deze studie. Een collectieve kaart is een construct om gedeelde
ervaring te kunnen benoemen. Ze zijn het resultaat van interactie met andere
actoren. Collectieve kaarten onderscheiden zich van idiosyncratische kaarten
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doordat ze collectieve kwalliteit hebben. 'Mooi' weer betekent voor alle
betrokkenen: zon, en geen regen.

Gedeelde of gekoppelde betekenissen

Als gevolg van het afstemmen van het handelen door actoren, lijken betekenissen
gekoppeld te raken. Of de betekenissen voor iedereen dezelfde betekenis hebben,
is voor het handelen niet van doorslaggevend belang. Het betrokken zijn bij een
gedeelde gebeurtenis, en niet zozeer de objectieve mate van gedeeldheid van de
betekenis is van belang: 'although people may not share meanings, they do share

experience' (\Neick, 1995:188). Betekenissen zijn uiteindelijk niet uitwisselbaar;
betekenisoverdracht is onmogelijk. Shotter zegt over het belang van gedeelde
betekenis: '...for it is from within the dynamically sustained context of these
actively constructed relations that what is talked about gets its meaning.'(1993:2).
Voor het handelen volstaat een koppeling van actoren en een vermogen om het
koppelingsproces te problematiseren. Dit impliceert dat de aandacht zich kan
richten op de vraag hoe actoren relaties realiseren en onderhouden.

Shotter bepleit in dit licht voor meer aandacht voor de retorische functie van taal.
Retorisch in de zin van aandacht voor 'how talking can 'move' people to action or
change their perception' (Shotter, 1993:6). Dit betekent geen focus op de interne
dynamiek van actoren, of op determinerende karakteristieken van een externe
wereld, maar meer op gebeurtenissen in interactieprocessen tussen actoren:
'events within the contingent flow of continuous communicative interaction
between human beings' (Shotter, 1993:3).

Reflectie op interactie vindt plaats door bestudering van cognitieve kaarten, de
hulpmiddelen waarmee actoren hun eigen handelen en dat van een ander
interpreteren, onderling op elkaar afstemmen en wederzijds uitlokken. De
gezamenlijkheid komt tot uiting in de mate van afgestemd handelen. Collectief
leren is een proces van reflectie op het handelen en de cognitieve kaarten die
hieraan ten grondslag liggen.

6.3.3. Model voor collectief leren

Collectieve competentie is aangeduid als de competentie van actoren om het
constructieve karakter van bestaande betekenissen te (h)erkennen en deze te de-
en reconstrueren in functie van de variateitshantering die hen bindt. Hoe en
wanneer maakt een actor variateit hanteerbaar?

Een actor kan variateit hanteerbaar maken door een beroep te doen op:
- bestaande idiosyncratische kaarten;
- bestaande collectieve kaarten, zowel de expliciete als de impliciete;
- eigen leervermogen binnen de bestaande individuele en collectieve kaarten.
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In deze situatie kan gesproken worden van een individueel leerproces. Er is
sprake van een collectief leerproces als de actor samen met anderen kaarten
creaert, onderhoudt en ontwikkelt. Wanneer beslist een actor dat interactie met
andere actoren nodig en gewenst is?

Weick (1979) geeft aan dat een actor met anderen in interactie treedt als de eigen
bestaande kaarten onvoldoende zijn. Interactie kan dan leiden tot nieuwe kaarten.
De ervaringen van de actoren worden gekoppeld en opgenomen in het geheugen
(dat wordt door hem retentie genoemd). In lijn daarmee wordt individueel leren
collectief leren als er een interactieproces is met anderen en als dit zijn neerslag
vindt in kaarten die door meerdere actoren worden gedeeld en die overleg in
nieuwe situaties overbodig maken. Deze kaarten hebben een bepaalde collectieve
kwaliteit, en maken zo tijd en energie vrij voor handelen (Dixon,1998).

Wanneer het handelen verstoord raakt of stokt, kunnen de actoren beslissen
bestaande kaarten te heroverwegen. Ze zoeken de plek der moeite om te komen
tot nieuwe ordening. Dit is collectief leren, dat mogelijk leidt tot collectieve
competentieverhoging.

Om collectief leren mogelijk te maken is vanuit het perspectief van een actor een
aantal stappen nodig. Ten eerste zal hij/zij contact moeten zoeken met andere
actoren om gezamenlijk varieteit hanteerbaar te maken. Vervolgens zal men tot
een tijdelijke werkbare overeenstemming moeten komen, die de basis vormt van
individueel handelen. Als vanuit een observatorpositie coherentie geconstateerd
wordt in het handelen van de actoren die betrokken geweest zijn in het
interactieproces, dan kunnen gedeelde kaarten verondersteld worden.

Model voor collectief leren

Het model voor levensvatbare systemen (Beer, 1979) biedt de mogelijkheid om de
individuele leerprocessen te onderscheiden van leerprocessen tussen actoren.
Een individuele actor is te beschouwen als een operationeel systeem 06n. De
actor functioneert autonoom binnen zijn omgeving op basis van bestaande
individuele en collectieve kaarten. Als een actor zijn handelen baseert op
bestaande kaarten of op het eigen leervermogen om nieuwe kaarten te
ontwikkelen, is er sprake van een individueel leerproces. Dit proces van
individueel leren blijft dan beperkt tot het opvangen van varidteit in de interactie
actor en omgeving: de externe of horizontale variateit.

Actoren zijn in een werksituatie wederzijds afhankelijk en dat maakt interactie
nodig op het recursieniveau van het geheel, systeem drie van het systeem-in-
focus. Het gaat dan om het hanteerbaar maken van interne of verticale variateit.
Interactie tussen actoren in systeem drie wordt beschouwd als een proces van
collectief leren. Deze interactie resulteert in afspraken met een bepaalde
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collectieve kwaliteit. Deze afspraken dragen bij aan de afstemming van het
handelen tussen de actoren, ze zijn te beschouwen als een systeem twee: kaarten
die het resultaat zijn van leerprocessen tussen actoren in systeem drie. Ze richten
en begrenzen het handelen in systeem dan en hebben een service-functie als ze
het resultaat zijn van een proces waarin bestaande interne variateit is erkend, en
de actoren betrokken zijn geweest in de constructie van de kaarten. Het
interactieproces heeft dan een hoge relationele en constructieve kwaliteit. De
kaarten worden als een belemmering voor eigen handelen ervaren als ze het
resultaat zijn van een proces met een lage relationele en constructieve kwaliteit.

Het proces van collectief leren is met behulp van het model voor levensvatbare
systemen als volgt weer te geven (figuur zeventien).

,.-........

».    1- --.

(A        I -
\/

fig11   Model  *r collectieI leren

Dit model behoeft toelichting.

Na een verstoring (1) is de eerste stap in het proces van collectief leren de
beslissing van de actoren om met elkaar in overleg te treden als gebleken is dat
individueel leren onvoldoende is om de varieteit hanteerbaar te maken (2). Op het
recursieniveau van het collectief brengen de actoren hun vragen en suggesties in
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(3) in het proces van interactie (4). In samenspraak met anderen kunnen actoren
tot de herziening van bestaande of ontwikkeling van nieuwe kaarten komen. Deze
interactie vindt plaats op het recursieniveau van het geheel: systeem drie van het
systeem-in-focus. De inbreng in het interactieproces is weergegeven met het
symbool van de handeling: de cirkel. Het handelen heeft hier de betekenis van het
aangaan van de interactie met anderen. De handelingen worden onderdeel van
het interactieproces. Dit is aangegeven met het symbool voor interactie: de grillige
wolk.

Uit het interactieproces kan overeenstemming ontstaan tussen de actoren over
hoe te handelen.40 Pijl 5 geeft de afspraak aan die het resultaat is van de interactie.
Deze is in de tekening gesymboliseerd met de liggende rechthoek. Deze
overeenstemming is weergegeven met de grote rechthoek: een collectieve kaart.
Dit is te beschouwen als een tijdelijke, door de actoren werkbaar geachte
overeenstemming, die als onderdeel van systeem twee wordt gezien (Tijdelijke
Werkbare Overeenstemming: TWO)."

De volgende stap is het weI of niet overnemen van de overeenstemming door de
actor (pijl 6). De afrondende stap is het handelen van de actor en is waarneembaar
voor een observator (7). Dit is weergegeven met de cirkel. Het is gericht op het
hanteerbaar maken van variateit in het operationele proces en valt dus onder
systeem dan. Deze activiteiten gaan als inwerking onderdeel uitmaken van de
stroom gebeurtenissen en denkbeelden (de wolk) in de omgeving waar de
organisatie deel van uitmaakt.

6.4. Collectieve competentieverhoging in organisaties

Het initieren van een collectief leerproces kan het starten van een complex en
tijdrovend proces betekenen. Welke overwegingen laat een actor nu meespelen
bij de beslissing zelfstandig of in overleg met anderen te werken?

6.4.1. Individueel of collectief leren

Actoren blijken, omwille van het eigenbelang, te kiezen voor de toepassing van
eenvoudige idiosyncratische beslisregels, ook als de variateit in de situatie een
zorgvuldig proces van variateitshantering behoeft.42 Janis (1989) geeft aan dat een
actor een afweging maakt tussen cognitieve en relationele beperkingen en
eigenbelang. Cognitieve beperkingen kunnen intern of extern zijn. Voorbeelden
van externe beperkingen zijn de kwaliteit en de beschikbaarheid van informatie.
Een interne cognitieve beperking is de beperkte informatieverwerkingscapaciteit
van de actor zelf. Relationele beperkingen zijn beperkingen die voortkomen uit de
verstrengelingen met anderen, resulterend in een behoefte aan emotionele steun,
sociale acceptatie en waardering van anderen. Eigenbelang kan tot uiting komen
in voorkeur voor oplossingen die de eigen positie niet aantasten. Dit kan verklaren
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dat in sommige situaties een deel van de externe variateit wordt miskend. De
vanuit het individuele perspectief rationele strategieen om externe variateit te
miskennen kan vervolgens op collectief niveau resulteren in door niemand
gewenste situaties (Argyris & Schan, 1978, Harvey, 1988, Janis, 1989, Swieringa
& Wierdsma, 1990). Vooral omstandigheden van ambigurteit versterken de neiging
de individuele actor om zijn/haar eigen reputatie te beschermen (Janis & Mann,
1977, McCaskey, 1982, McCall, 1985). Zo kan een actor kiezen om te handelen in
systeem *an op basis van idiosyncratische kaarten, terwijl het voor het geheel
beter zou zijn overleg te zoeken met collega's op het niveau van systeem drie. Het
zou in het geval van een probleem juist zijn een afweging te maken tussen het
hanteren van bestaande kaarten en het initiaren van een collectief leerproces om
bestaande kaarten te heroverwegen.

6.4.2. Karakter van het interactieproces

Op het moment dat een actor tot interactie besluit, wordt de kwaliteit van die
interactie van belang. Deze hangt af van de mate waarin actoren toegang hebben
tot het proces van betekeniscreatie, en de mate waarin de inbreng van de actoren
erkend wordt. In een collectief leerproces worden de verschillende kaarten van de
diverse actoren tegen elkaar afgewogen. De kwaliteit van het proces bepaalt in
sterke mate de mogelijkheden waarin de afspraak ervaren wordt als
ondersteuning of als inperking.

In de positionele organiseerpraktijk is het debat de meest voorkomende interactie.
Kern is de confrontatie van elkaars gegevens en argumentatie. Het resultaat van het
debat is een verbetering van de inhoudelijke oplossing. Verwacht wordt dat actoren
hun individuele oplossing inleveren ten gunste van de ontwikkelde beste oplossing.
De interactie kan gezien worden als een aanvulling op de ontoereikend gebleken
kennisverwerving van de individuele mind om de regelmaat te doorgronden. De
bestaande interne variate it neemt daardoor af, en zo leidt deze vorm van consensus
tot vart'Oteitsreductie. Het debat is het zoekproces naar de beste oplossing. Door
middel van de uitwisseling van argumenten en standpunten ontstaat consensus
(overeenstemming tussen een zo groot mogelijke groep deelnemers).

Bij transactioneel organiseren wordt niet zozeer gestreefd naar de beste oplossing
(waarheidsoriantatie) maar naar tijdelijke werkbare overeenstemming (TWO). Dat
maakt afgestemd handelen mogelijk zonder dat de actoren hun oorspronkelijke
voorkeur hoeven op te geven. Bestaande interne variateit kan blijven bestaan als
er op het recursieniveau van het geheel een kaart wordt ontwikkeld die iedereen
als een tijdelijke werkbare beschouwt. Een interactieproces waarin bestaande
variateit niet verloren gaat, duiden we aan met het begrip consultatie.*3
Consultatie is een proces van verkenning van de rol die denkbeelden en waarden
spelen in het zich aandiende probleem. Consultatie komt van het Latijnse
'consulere' en betekent 'raadplegen'.
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Debat

De probleemoplossingscyclus is veelal oriantatiepunt in het debat. Dit sluit aan bij
de traditionele gedachte dat organiseren gelijk staat aan probleemoplossing
(Cooperrider & Srivastva, 1987). De actoren komen tot een inventarisatie van de
oorzaken die aan de problemen ten grondslag liggen, verkennen diverse
alternatieven en komen tot een keuze voor een alternatief dat op voldoende
draagvlak bij de implementatie kan rekenen. Kenmerkend is dat in een debat
weinig tijd wordt genomen om de vooronderstellingen achter de inzichten te
expliciteren. Het debat kent een sterke mate van (wils)confrontatie tussen de
actoren. Het is een krachtmeting van inzichten. De principes die ten grondslag
liggen aan de inzichten komen niet gemakkelijk ter sprake. De achtergronden van
de probleemdefinitie worden niet echt onderzocht door het accent op de
confrontatie van oplossingsinzichten. De probleemoplossing blijft zo binnen de
bestaande kaders.

Consultatie"

Actoren crearen betekenis en zijn zich bewust van het proces van betekenis-
creatie met de daaraan gekoppelde in- en uitsluitingen. Verschil in inzichten is
aanleiding om te zoeken naar de achtergrond daarvan.

Consultatie kenmerkt zich door actief luisteren en het uitstellen van oordelen. Het
is gericht op het bieden van ruimte voor het zoeken naar de moeilijk codicifeer-
bare elementen van de ingebrachte ervaring en denkbeelden (Kolstoe, 1995,
Levine, 1994). Vickers geeft aan dat actoren in overlegsituaties veel meer
overleggen over normen dan over de te realiseren doelen: 'The concept of goal
seeking...was generalised as the standard model of human 'rational' behaviour,
although most human regulative action..is norm-seeking and as such, cannot be
resolved into goal-seeking, despite the common opinion to the contrary' (Vickers
op cit. Checkland & Casar, 1986:135, cursief AW). Hij zegt tevens dat het
uitwisselen van waarden en normen en het relatie-onderhoud centraal staan bij
samenwerken. Centraal staat het doorgronden van de problematiek in relatie tot
de betekenis die het heeft voor de actoren. De betekenis van de inzichten wordt
verrijkt door een verkenning van de koppeling aan de onderliggende principes.
Het resulteert in een verdieping in elkaars achtergronden en waarden. Consultatie
stimuleert de verkenning van de eigen plek der moeite. De actoren worden zich
meer bewust van de selectiviteit van hun kaarten en de wijze waarop de kaarten
zijn ontstaan. Ze hoeven hun eigen denkbeelden niet los te laten om toch op basis
van de tijdelijke werkbare overeenstemming in een specifieke context te kunnen
handelen. De functie van de interactie ligt in het verkennen en vervolgens
verstoren van elkaars denkbeelden, en het op basis daarvan tot handelen komen
(Shotter, 1993).
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Consultatie is daarmee een middel om tot afgestemd handelen te komen tussen
actoren met behoud van variateit. Het is te beschouwen als een leersysteem om
werkbare overeenstemming te realiseren, gericht op het omgaan met de
werkelijkheid en is dus contextgebonden en tijdelijk van aard. In een volgende
ronde consultatie kunnen de ervaringen met het handelen weer worden verwerkt.

Zijn actoren van mening dat de tijdelijke werkbare overeenstemming ook hun
overeenstemming is, dan is er veel betrokkenheid bij de implementatie. Dit
vergemakkelijkt het leren van deze ervaring, en voorkomt bovendien dat actoren
'hindermacht' gebruiken om de uitvoering van de overeenkomst te frustre ren..5
Hindermacht betekent het gebruiken van de vrijheidsgraden in de uitvoering om
de eigen visie alsnog zoveel mogelijk te realiseren (Van Twist, 1994). Hierdoor
vervalt in grote mate de mogelijkheid om te leren van het handelen. Het blijft de
vraag of tegenvallende resultaat het gevolg is van een zwakke oplossing of van
een gebrekkige uitvoering.

In steekwoorden zijn samenvattend nog even de belangrijke verschillen tussen
debat en consultatie aangegeven in onderstaand overzicht.

debat consultatie

probleemoplossing probleemverkenning

oplossing binnen kaders onderzoek van kaders

accent op rationaliteit ruimte voor ervaringen en emoties

diagnose gescheiden samenvloeien van diagnose
van implementatie en handelen

scheiding feiten wisselwerking feiten en actoren
en actoren

confrontatie vanuit onderzoek vanuit
deeloriantatie: geheelori6ntatie:

"ik vind ... jij vindt" "deze beelden delen we, en dit zijn
nog verschillen"

waarheid relevantie

werkelijkheidsbeschrijving handelen
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Leermogelijkheden van debat en consultatie

Welke omstandigheden kunnen het leren over de effectiviteit van het collectieve
handelen bemoeilijken? Er kan sprake zijn van een drietal belemmeringen: zelf
gecreeerde discrepantie tussen woord en daad, interne ruis en externe ruis. Om
met dat laatste te beginnen: externe ruis \s de mate waarin de ambigu¥teit en
complexiteit van de omstandigheden het moeilijk maken een heldere koppeling
aan te brengen tussen de eigen handelingen en de effecten ervan (March & Olson,
1975, Kim, 1993). De omgeving belemmert hier het leren. Onder interne ruis wordt
enerzijds verstaan het verschil tussen wat actoren vinden en wat ze inbrengen in
het interactieproces (ook weI zelfcensuur genoemd). Anderzijds wordt eronder
verstaan de neiging van actoren zich niet gebonden te achten aan afspraken; er
is dan verschil tussen toezeggen en handelen. Als elke actor doet wat is
afgesproken, is er sprake van volledige uitvoering. ln de praktijk is er vaak
discrepantie tussen wat actoren zeggen te doen en wat ze in feite doen: er is dan
sprake van partiale uitvoering Actoren achten zich niet (geheel) gebonden aan de
overeenstemming en gebruiken de vrijheid die voortkomt uit de autonomie om
alsnog hun eigen visie in te brengen (Beer, 1979).

De reflectie op de effectiviteit van het handelen wordt bij partiale uitvoering
bemoeilijkt. Succes of falen is dan moeilijk toe te schrijven aan de kwaliteit van de
overeenstemming of de uitvoering. Is deze particle uitvoering een gevolg van de
dominantie van actoren dan is de geringe relationele en constructieve kwaliteit
van het interactieproces de bron van interne ruis. Dit bemoeilijkt het reflecteren in
een proces van collectief 'leren te leren'. De vraag blijft: 'Is het falen een gevolg
van de kwaliteit van de beslissing of van de onvoldoende inzet bij de
implementatie?'

Samenvattend. Een collectief leerproces biedt de meeste leermogelijkheden als:
-   de actoren toegang hebben tot het proces (constructieve kwaliteit);
-   de actoren zichzelf niet censureren, waarachtig zijn;
-  het interactieproces relationele kwaliteit heeft zodat de bestaande variateit

wordt erkend;
-   de overeenstemming de steun heeft van de actoren;
-   de actoren de overeenstemming als leidraad voor hun handelen hanteren.
In kader elf zijn de veronderstelde relaties weergegeven.
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kader 11 Vergelijking tussen debat en consultatie

Debat Consultatie

Variateit Miskend Erkend

Zelfcensuur Hoog Laag

Mate van uitvoering Laag' Hoog
bij overeenstemming

Leermogelijkheden Laag Hoog

* afhankelijk van de speelruimte in het eigen werksysteem
en de externe druk

Vanuit een optiek van effectiviteitsverbetering heeft het hanteren van consultatie
als interactiestijl voordelen boven het debat vanwege de leermogelijkheden die
het biedt. Consultatie heeft een hogere relationele en constructieve kwaliteit dan
het debat. Het is een ruimer begrip dan debat, dat weI een (effectieD onderdeel
kan zijn van een consultatieproces, als het als werkvorm het resultaat is van een
gedeelde beslissing tussen de betrokkenen. Het is echter veel lastiger vanuit een
debat over te gaan op consultatie. Is de interactie eenmaal gezet binnen het kader
van bestaande inzichten, dan is een interventie op een hoger recursieniveau nodig
om dit kader ter discussie te stellen. Bij het debat wordt verwacht dat een actor
zijn kaarten met individuele kwaliteit opgeeft ten gunste van collectieve kaarten
met collectieve kwaliteit. Deze collectieve kaarten worden in het debat als 'beter'
beschouwd dan de individuele kaarten: meer in lijn met de regelmaat. Het 'beter'
wordt echter bepaald door die actoren die in het debat het sterkst zijn.
Optimalisering van deze kwaliteit leidt tot een reductie van de relationele kwaliteit.

6.5. Geblokkeerd collectief leren

Door de verwevenheid van de werkprocessen en de processen van relationele en
betekenisverstrengeling kunnen er situaties ontstaan waarin een selecte groep
actoren een relatief sterk stempel gaat drukken op het verloop, de aard en de
intensiteit van het overleg in systeem drie. Beer (1979) geeft aan dat in de
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organiseerpraktijk actoren zich gaan vereenzelvigen met het recursieniveau
waarop ze hun activiteiten verrichten. Ze beschouwen dan het eigen
recursieniveau als autopoietisch en erkennen de autopoiese van de omvatte
systemen niet meer. Dit resulteert in het uitsluiten van actoren uit de operationele
eenheden bij overleg in het systeem-in-focus. Dit resulteert in een dominantie van
actoren die activiteiten verrichten op het niveau van het systeem-in-focus
(managers). Het gevolg daarvan is dat zij de werkelijkheidsdefinitie monopo-
liseren. Bestaande interne variateit wordt hierdoor miskend en niet gebruikt. De
dialoog in systeem drie krijgt daardoor een lage relationele- en constructieve
kwaliteit. Het vermogen om bestaande interne variateit te genereren ten behoeve
van de opvang van externe variOteit neemt daardoor af. Hierdoor blokkeert de
doorgaande interactie en kunnen diverse vormen van fixatie optreden. Dit
betekent voor de organisatie een afnemende levensvatbaarheid als deze moet
functioneren in een veranderende omgeving.

Collectieve leerprocessen ten behoeve van transactioneel organiseren vergen
voorzieningen tegen re'ificatie van betekenissen, fixatie van relationele patronen
en daaraan gekoppelde uitsluiting van actoren van processen van betekenis-
creatie. Vanuit het transactionele organiseerperspectief is het essentieel dat de
relationele en constructieve kwaliteit van de conversatieruimtes behouden blijft.
Alleen dan is de mogelijkheid aanwezig om de plek der moeite op te zoeken als
bestaande kaarten onvoldoende blijken.

Aan de hand van een vijftal vragen kan aangegeven worden of er sprake is van
geblokkeerd collectief leren en of dit resulteert in handelen in strijd met
overeenstemming. De vragen zijn afgeleid van de noodzakelijk geachte iteratie
tussen handelen en reflecteren en het behoud van en het werken met interne
variateit (Beer, 1979, Checkland, 1981). In de praktijk komen deze fixaties in
verschillende gradaties en verhoudingen in organisaties voor. De onderscheiden
vijf situaties zijn ideaaltypisch. In onderstaand kader twaalf zijn de vragen
weergegeven.
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kader 12 Situaties van geblokkeerd collectief leren

1. Is er sprake van reflectie op het handelen?

ja                        nee

t
Handelingsfixatie

V
2. Leidt reflectie tot handelen?

ja nee

tReflexieve fixatie
V3. Heeft de conversatieruimte constructieve kwaliteit?

ja r  --   - '-  " ' nee

Nor'lhfixatie

V4. Heeft de conversatieruimte relationele kwaliteit?

ja
-

nee

ddorgaand collectief leren  5. l er sprake van volledige
uitvoering van de overeensteming?

ja  "                  '         '- '
-'-

nee

texterne sturing collusief leren

De situaties van geblokkeerd leren worden kort uitgewerkt en in het model voor
collectief leren wordt aangegeven waar de blokkade gesitueerd is. Een voorbeeld
uit de praktijk completeert de bespreking.

6.5.1. Handelingsfixatie

Van handelingsfixatie is sprake als actoren voor de opvang van de horizontale
vari6teit gebruik maken van bestaande individuele of collectieve kaarten, of hun
eigen leervermogen. Actoren leren dan binnen de kaders van bestaande kaarten.
Het heroverwegen van de kaders en vooronderstellingen die gedeeld zijn, vindt
niet plaats. Nieuwe varieteit wordt opgevangen met bestaande kaarten uit het
geheugen (retentie).
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Als deze kaarten niet adequaat zijn in het opvangen van de externe of interne
variateit, ontstaat de situatie dat de oplossingen van gisteren de problemen voor
morgen genereren. De vicieuze cirkel die hierdoor ontstaat, zet het gehele
systeem onder sterke tijdsdruk. Daardoor wordt er geen tijd genomen om de
veronderstellingen op de plek der moeite te heroverwegen. Reflectie resulteert
immers in een onbepaald proces van collectief leren en daar is geen tijd voor.

Dit proces is in figuur achttien weergegeven. De gestippelde lijnen geven de
ontbrekende stap weer van individuele actoren naar het platform voor consultatie:
recursieniveau van het geheel. Er is alleen sprake van handelen en collectieve
reflectie blijft uit.
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Als gevolg van een jarenlange sterke en dominante positie op de markt
heeft een organisatie een zeer complex en consistent geheel van interne
procedures en beleidsljnen ontwikkeld. Daarnaast is het onderdeel van een
internationaal opererend bedrijf, waar een sterk vertrouwen is in centrale
aansturing en strikte controle op de uitvoering van interne regelgeving. Veel
van de regelgeving is verankerd in geautomatiseerde systemen en
managementinformatie-systemen. Projecten op het gebied van informatie-
technologie kennen looptijden van vijf jaar en streven naar bijna omni-
potente integrale oplossingen. Het machine-denken is met behulp van de
informatietechnologie en de sterke interne cultuur als het ware in beton
gestort. Alle impliciete en expliciete normen zijn op elkaar afgestemd en
hangen middels systemen en cultuur met elkaar samen.
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Als gevolg hiervan is het heroverwegen van uitgangspunten vergelijkbaar
met het openen van de doos van Pandora. In de uitvoerende eenheid is dan
ook een zeer sterke en gecultiveerde houding van 'niet denken maar doen'.
Er heerst een gedreven handelingsgerichtheid, die fantastische resultaten
oplevert zolang de omstandigheden op de markt niet echt veranderen.

Als in vrij korte tijd de structuur en het karakter van de markt zich
fundamenteel wijzigen, komt de organisatie in de problemen. De prijzen van
het werkpakket dat de goede marges opleverde, dalen in korte tijd sterk; de
vraag naar diensten die de organisatie als nevenproduct beschouwt, stijgt
sterk. In de opkomende markt worden weer goede marges gemaakt maar
succes op dit segment vergt een andere aansturing en inrichting van het
werkproces. Bij de eerste signalen van de omslag in de markt relativeert de
organisatie de ernst van de situatie. Als vervolgens als gevolg van de
verandering de winst verdwijnt, worden op get'ntensiveerde wijze alle
oplossingen van gisteren toegepast op vandaag. De verouderde kaarten
leiden steeds tot nieuwe problemen waardoor met nog meer energie
andere oude kaarten worden ingezet.

Elke poging om de vooronderstellingen ter discussie te stellen wordt
gesmoord in de onmogelijkheid een deel van het geheel te veranderen.
Degenen die in contact staan met de markt blijven op basis van oude
kaarten maatregelen doorvoeren. De leiding van de uitvoerende eenheid
ziet met het dalen van de resultaten de geloofwaardigheid binnen de
internationale eenheid kleiner worden en besluit binnen het intern politieke
kader te blijven: meer van hetzelfde te doen. Op het internationale niveau
waar de externe sturing wordt gerealiseerd, ontstaat een soortgelijke
kramp: meer regelmaatkennis en strakke externe aansturing moeten tot de
oplossing leiden.

Het zijn uiteindelijk een totale ommekeer van de karakteristieken van de
markt en diverse interne en externe crises die resulteren in het doorbreken
van de handelingsfixatie.

6.5.2. Reflexieve fixatie

Van reflexieve fixatie is sprake als er in de organisatie meer energie gaat zitten in
het denken dan in het doen. De niet ter discussie zijnde opvatting is dan dat
handelen gebaseerd dient te zijn op een sluitende analyse van de problematiek.
Binnen dit kader wordt eindeloos over de adequaatheid van kaarten ten behoeve
van handelen gesproken. Omdat de factor tijd de onderzochte realiteit steeds
doet veranderen, wordt elke nauwkeurige analyse steeds achterhaald. In de
organisatie wordt daardoor het maken van kaarten ten behoeve van handelen
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belangrijker dan het handelen zelf. In figuur negentien is dit weergegeven doordat
er weI sprake is van interactie op het hogere recursieniveau, maar er geen
beslissing wordt genomen en er geen sprake is van terugkoppeling van het
consultatieproces op het recursieniveau van het geheel naar het individuele
handelen.
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Een grootschalige overheidsorganisatie bereidt zich voor op de
privatisering in het jaar 198X. De beslissing om als onderneming te gaan
functioneren staat niet ter discussie en het management richt de aandacht
in de organisatie op de voorbereiding van de privatisering en het opereren
als marktpartij. De ontwikkelingen in de markt waar het bedrijf actief is,
gaan snel. Om succesvol te zijn is het van belang de gehele bedrijfsvoering
te optimaliseren en de strategie van de organisatie te bepalen. Keuzes
moeten gemaakt worden en een andere stijl van werken is gewenst.

De grote liinen zijn voor iedereen volstrekt helder en knelpunten zijn op de
achterkant van het sigarenkistie samen te vatten. In plaats van tot handelen
over te gaan put de organisatie zich echter uit in verfijnde analyses. Externe
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adviesbureaus lopen de deur plat en bieden allerlei deskundigheids-
adviezen aan. Deze adviezen zijn op onderdelen niet consistent, spreken
elkaar tegen en geven daarom weer aanleiding tot meer analyse.

Het management is zeer aarzelend in het nemen van stappen. Men
benadrukt dat een integrale aanpak nodig is. De diverse ontwikkelingen
moeten vanuit een consistente visie resulteren in een beleidmatig goed
onderbouwd pakket maatregelen. Studie volgt op studie en managers
hebben een bijna volledige dagtaak aan het op de hoogte blijven van de
voorstellen.

De 'productie van de organisatie' vergt alle tijd en aandacht. In de
'organisatie van de productie' wordt gehandeld met de dienstverlenende
houding van overheidsdienaren met vele dienstjaren. Tijdens het perfect
voorbereiden van de stap naar de markt worden door particuliere bedrijven
krenten uit deze markt gevist. Tijdens een conferentie twee jaar na het jaar
198X wordt  nog  gesproken  over de  voorbereiding  op  de  bocht van  198X.

Normfixatie

Bij normfixatie laten de actoren zich in hun handelen leiden door bestaande
collectieve kaarten.46 De situatie staat weinig mogelijkheden toe om deel te nemen
aan het interactieproces ten behoeve van het geheel. De in de operationele
subsystemen werkende actoren worden niet toegelaten tot de conversatieruimte
op het hogere recursieniveau (systeem drie). De actoren die op dit recursieniveau
activiteiten verrichten, schermen de conversatieruimte af. Dit resulteert in een
optimalisering van de definitie van collectieve kwaliteit. Bestaande inzichten
worden de norm: de collectieve kwaliteit gaat de individuele norm overheersen.
Het handelen binnen de operationele subsystemen vindt plaats binnen de
bestaande collectieve kaarten (systeem twee). Het leren blijft beperkt tot
individueel leren in systeem dan. In termen van Weick (1979) betekent dit dat
retentie, in het proces van enactment, se/ectie en retentie, overheerst. In figuur
twintig is dit weergegeven. Er is wei interactie op het recursieniveau van het
collectief, maar het heeft geen invloed op de bestaande norm. Het individuele
handelen blijft gestuurd worden door de bestaande overeenstemming.
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Ervaringen vanuit het handelen, resulteren niet in een bezinning op de bestaande
regels en inzichten. Bij normfixatie voelen actoren zichzelf onmachtig iets te doen
aan de norm. Ze hebben geen toegang tot systeem drie, waarin de verdunning
van de dialoog leidt tot een optimalisering van bestaande kwaliteitsdefinities. De
kaarten raken gerefficeerd: ze worden door actoren als gegeven beschouwd en
krijgen een contextvrije betekenis."

In een organisatie heerst een ongekend sterke actiegerichtheid. Managers
zijn geneigd op de eerste de beste impuls binnen bestaande kaders aan het
werk te gaan. In het voor hen ontwikkelde maatwerkprogramma resulteert
dit in blokkade in het collectieve leerproces. Er ontstaat veel weerstand als
gewerkt wordt aan het maken van een diagnose van de situatie. Het zijn
vooral de meest seniore managers die het diagnosticeren tijdsverlies
vinden. Ze slaken een zucht van verlichting als de staf voorstelt de
verkenning van het verleden af te wisselen met een blik naar de toekomst.
Het energieniveau stijgt als gewerkt kan worden aan voorstellen voor
verandering. Het enthousiasme waarmee de senior-managers nu aan de
slag gaan in werkgroepen, lijkt in eerste instantie een indicatie van sterke
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betrokkenheid. Pas als blijkt dat de senior managers in rap tempo en met
strakke vergaderdiscipline de strategie 'meer van hetzelfde' vorm geven,
wordt duidelijk dat het enthousiasme meer te maken heeft met de onwil om
met anderen, met niet-senior-managers, de bestaande situatie te
heroverwegen.

Bij de presentatie van de eerste resultaten van het werk uit de subgroepen,
is het energieniveau bilzonder laag; kritische noten ontbreken volledig en
men is nauwelijks gernteresseerd in elkaars presentaties. In de ogen van de
staf zijn de suggesties in de presentaties van een bedroevend niveau: het
zijn herformuleringen van platgetreden paden, geheel consistent met de
ongewenste kenmerken van de huidige situatie.

Als staf vragen we aandacht voor het ontbreken van enige kritische zin, het
lage energieniveau en de klakkeloze acceptatie van werk dat het niveau van
eerstejaars studenten nog niet haalt. De seniore deelnemers uit de groep
accepteren deze diskwalificatie van de eigen prestatie (eerstejaars
studenten) niet, en geven aan dat de staf zich geen inhoudelijk oordeel over
hun interne analyses dient aan te meten. Doordat het incident plaatsvindt
in de tweede helft van een reeks conferenties, is de kritiek door de staf vrij
gemakkelijk te onderbouwen. Het zijn vervolgens de andere deelnemers die
eigen leiders afvallen en de diagnose van de staf ondersteunen. Ze uiten
hun aarzelingen die, gedekt door het oordeel van de staf, tijdens het
subgroepwerk niet serieus werden genomen.

De staf nodigt de groep vervolgens uit om te reflecteren op de ervaren
blokkades om eigen aarzelingen te (h)erkennen en deze in te brengen in het
proces. De seniore managers zien dat ze door het uitsluiten van collega's
van de discussie over de functionaliteit van bepaalde werkwijzen en ideedn,
ze de ongewenste cultuur zelf realiseren. De andere deelnemers her-
kaderen hun opstelling van 'wij krijgen geen ruimte' tot 'wij staan toe dat we
uitgesloten worden'. De discussie over de aard van het veranderingsproces
wordt hierdoor ineens een stuk persoonlijker voor alle betrokkenen.

6.5.4. Collusief leren

Een ander probleem bij het opgang komen van een collectief leerproces is het
zogenaamde collusieve leren. Kenmerk van deze situatie is dat actoren de
afspraken die ze maken op het hogere recursieniveau niet nakomen in het
handelen. De partiale uitvoering van de beslissingen leidt ook niet tot reflectie. De
discrepantie tussen woord en daad wordt niet besproken.

Collusief leren kan het gevolg zijn van een situatie waarin de actoren weI mogen
meepraten, maar hun inbreng niet echt wordt meegewogen. De relationele
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kwaliteit is daardoor laag. Als de actoren van mening zijn dat in de interactie
verschillen worden miskend, zijn de overeenstemmingen geen afspiegeling van de
bestaande interne variateit. Betrokkenen lijken te denken dat hierdoor de
legitimiteit van de overeenstemming wegvalt. Actoren voelen zich gerechtigd om
zich binnen hun eigen werkdomein zo weinig mogelijk aan te trekken van de
overeenkomst: ze benutten de eigen vrijheidsgraden.
De volgende stap kan zijn dat de actoren, inspelende op de situatie, zichzelf
censureren en anticiperen op de sociaal wenselijke opvattingen. In de dialoog
ontstaat een verschil tussen de prive-mening en de publieke mening. Het
communicatieproces komt door het gebrek aan waarachtigheid op drijfzand te
berusten. Er ontstaat een dubbele bodem. De overeenstemming die het gevolg is
van deze interactie, representeert en versterkt slechts ten dele wat de actoren van
belang vinden.

Naarmate de discrepantie tussen zeggen en handelen toeneemt, komt de
interactie op het omvattende recursieniveau tussen de actoren steeds meer los te
staan van de eigen meningen. De actoren zeggen niet wat ze vinden, en doen niet
wat ze zeggen. Op een bepaald moment kunnen er zoveel actoren zijn die voor
zichzelf besloten hebben om de collectieve overeenstemming vrij te interpreteren
dat het voor een observator lijkt alsof er een impliciete collectieve kaart is. Het
handelen suggereert een collectieve kaart die zegt dat expliciete collectieve
afspraken niet gevolgd hoeven te worden. Er lijkt sprake van een stilzwijgende
overeenstemming die gedee/d is maar het resultaat is van individuele leer-
processen. Elke actor verwerkt in de eigen privd-kaarten dat collectieve kaarten
niet gevolgd hoeven te worden. Betrokkenen lijken te denken: 'We zeggen weI dat
we 'xyz' doen, maar mijn ervaring is anders. Ik ondersteun de expliciete
overeenstemming 'xyz' maar volg in stilte de impliciete afspraak dat de expliciete
afspraak niet altijd geldt'. De praattheorie wordt minder van belang voor het
handelen. Consequentie is dat er een situatie ontstaat waarin de actoren zich
nauwelijks meer geroepen voelen de expliciete kaart, de praattheorie, ter
discussie te stellen. Er heerst een stilzwijgende overeenstemming om de situatie
te laten voor wat hij is. De mate waarin de actoren vrijheidsgraden hebben om in
hun eigen werksysteem zelfstandig op te treden, bepaalt mede de mate waarin er
sprake kan zijn van collusief leren.

Deze situatie blokkeert het collectieve leren en maakt het een opgave met een
'Baron van MOnchhausen'-karakter. Tijdens het collectieve leren speelt namelijk
de impliciete regel dat wat gezegd wordt, niet gemeend hoeft te zijn. Het
mechanisme wordt daardoor se/f-sea/ing (Argyris, 1992). Daardoor kan een
organisatie in een spiraal raken waarin collectief leren van handelen steeds
moeilijker wordt. In figuur eenentwintig is dit weergegeven door de inbreng van de
actoren in het consultatieproces met stippellijnen weer te geven (men meent niet
wat men zegt) en de koppeling tussen de gerealiseerde overeenstemming en het
handelen te onderbreken (men doet niet wat is afgesproken).
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In een organisatie wordt het overleg tussen de managers in de officiale
overlegsituaties niet zozeer gebruikt voor de bespreking van wederzijdse
afhankelijkheden. De managers geven er de voorkeur aan om dit in
onderlinge tweegesprekken te regelen. De vergaderingen gaan daardoor op
den duur de verankering in het activiteitensysteem missen en worden een
informatiekanaal met een sterk accent op top-down-informatievoorziening.
Er ontstaat een situatie waarin de manager de vergaderingen gaat
gebruiken om zich ten opzichte van de anderen en de directeur te profileren
als iemand die zijn zaakjes goed op orde heeft. De vergadering wordt een
podium om eigen succes en loyaliteit aan de organisatiecultuur te
ventileren, en de onafhankelijkheid te beschermen. De interne uitdrukking
is: 'broek ophouden'; het uiten van onzekerheid, het stellen van vragen
wordt ervaren als 'broek laten zakken'.

Het ongenoegen over de effectiviteit van de vergaderingen is groot, maar
er zijn weinig pogingen om verandering na te streven. Tijdens interviews
geven de managers aan dat het aankaarten van deze problematiek
resulteert in de situatie dat degenen die het meest bijdragen aan deze
dynamiek de ineffectiviteit zullen ontkennen. De vergaderingen lijken een
andere functie te hebben gekregen. In de organisatie is loyaliteit aan de
cultuur erg van belang en de bevorderingen hangen ook sterk af van de
mate waarin directeuren van mening zijn of een manager een goede
verpersoonlijking is van de cultuur. De vergaderingen lijken functioneel
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vanuit het oogpunt van persoonlijke profilering in het relationele systeem.
Voor degenen die doorhebben dat de echte functie van de vergadering
'relationeel/cultureel' is, is de bespreking van de effectiviteit onnodig.
Informele leiders blokkeren pogingen om de vergaderingen meer te laten
aansluiten bij de werkproblematiek die ze delen. Met frisse tegenzin gaat
men naar tild verslindende vergaderingen, die vaak als thema hebben hoe
effectiever gewerkt kan worden.

6.5.5. Externe sturing

Het laatste voorbeeld van geblokkeerd leren is de situatie van externe sturing. \Ian
externe sturing is sprake in die situaties waarin in het interactieproces bestaande
interne variate it wordt miskend, maar de betrokken actoren de ontstane
overeenstemming weI uitvoeren. De actoren hebben geen vrijheidsgraden in hun
handelingsdomein of gebruiken deze niet. Dit is een situatie waarin er een
scheiding is tussen degenen die invloed hebben op de co6rdinatie van handelen
middels taal en degenen die dat niet hebben. Het actorschap van deze laatsten
vervalt. Op den duur kan daardoor de autopoiese van de uitgeslotenen onder druk
komen te staan. In figuur tweeantwintig is dit weergegeven door het symbool voor
de interactie te stippelen en geen koppeling te tekenen met de uiteindelijke
overeenstemming.
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Goudsmit (1991) karakteriseert dit als een situatie van machtsgebruik: een groep
actoren domineert de coardinatie van handelen door middel van taal. De
organisatie krijgt op deze wijze denkers en beslissers en uitvoerders. Dit kan de
levensvatbaarheid van de organisatie bedreigen als deze, bij veel externe
variateit, niet in staat is voldoende interne variateit te genereren.

Externe sturing is het streven van het positionele organiseren op basis van
de machine metafoor. Alle voorbeelden waarin medewerkers zonder inzicht
in het hoe en waarom uitvoeren wat hen wordt opgedragen, vallen onder
deze categorie.

6.5.6. Geblokkeerd leren en audit-voorzieningen

In deze paragraaf wordt een koppeling gelegd tussen de processen van
geblokkeerd leren die de levensvatbaarheid aantasten van een organisatie en de
audit-voorzieningen uit het model voor Levensvatbare Systemen (\/SM). Dit model
geeft aan dat organisaties om levensvatbaar te blijven een voorziening nodig
hebben om de effectiviteit van het systeem als geheel te toetsen: systeem drie
ster.

Activiteiten om gegevens te leveren voor de evaluatie van het eigen functioneren
zijn gesitueerd in systeem drie ster. Dit is de audit-functie. Externe betrokkenen
kunnen signalen geven die de effectiviteit van het geheel ter discussie stelt.
Signalen van klanten en toeleveranciers komen binnen via de systemen 66n en
vier. De inbreng van eigenaars zal binnenkomen via systeem vijf. Deze hebben de
functie van systeem drie ster, als ze gegevens opleveren die uitnodigen te
reflecteren op de mate waarin het systeem in staat is de bestaande variateit op te
vangen.

Toegepast op het proces van collectief leren is het uiten van ongenoegen van de
actoren of de staf over hoe de variateit wordt gehanteerd te beschouwen als een
drie ster activiteit. Deze activiteiten zijn gericht op het initieren van een
consultatieproces waarbij het eigen functioneren het onderwerp is. Activiteiten die
een drie ster karakter hebben, nodigen uit om de recursiesprong te maken van
game naar play en de plek der moeite te zoeken in de conversatieruimte van het

omvattende systeem.

Samenvattend: Een proces van collectief leren kan plaatsvinden in een context
waarin de actoren hun actorschap kunnen uitoefenen. Dit vergt een acceptatie
van ieders autopoiese. Vanuit respect voor de interne variateit kunnen tijdelijke
werkbare overeenstemmingen worden gerealiseerd die afgestemd handelen
mogelijk maken.

Om competenter te worden is het van belang dat de actoren ruimte crearen om
op de plek der moeite zich te bezinnen op vanzelfsprekendheden die het handelen
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coOrdineren. Dit vergt een context, een conversatieruimte, waarin overleg
mogelijk is over de manier waarop overlegd wordt. Het is van belang dat deze
conversatieruimte relationele en constructieve kwaliteit heeft. Bij het wegvallen
daarvan wordt interne variate it miskend en ontstaan processen van geblokkeerd
leren. Hierdoor neemt het vermogen af om in het organiseerproces interne
variateit te genereren en externe variateit op te vangen. Hierdoor wordt de
levensvatbaarheid an de betekenisvolheid van de organisatie bedreigd.

Het gedachtegoed van autopoiese en sociaal constructionisme geeft een aantal
criteria voor de beoordeling van de kwaliteit van contexten en inter-
actieprocessen. Het systeemdenken biedt vervolgens een taal om conversatie-
ruimtes te onderscheiden en te koppelen, door begrippen te introduceren om
ingebedheid van systemen en daaraan gekoppelde inperking van vrijheidsgraden
te analyseren en te bespreken. Het is een taal gericht op het omgaan met de
werkelijkheid en leent zich daardoor goed voor het realiseren van tijdelijke en
werkbare overeenstemming. Er zijn immers diverse verschillende systeem-
definities mogelijk van eenzelfde werkelijkheid. Een tijdelijke en werkbare over-
eenstemming is een manier om vanuit de conceptuele wereld om te gaan met de
echte wereld met behoud van de interne variateit.

In het volgende hoofdstuk wordt een Methodiek voor Collectieve Competentie-
verhoging beschreven. Dit is een tijdelijk systeem, een conversatieruimte, waarin
actoren kunnen reflecteren op het bestaande weefsel van activiteiten, relaties en
betekenissen en op het proces op basis waarvan dit tot stand komt. De
methodiek genereert condities waardoor een doorgaand proces van interactie
gel'nitieerd en in stand kan worden gehouden. Het proces binnen de MCC is erop
gericht deze condities te onderhouden.

De methodiek is ontwikkeld in een context waarin opdrachtgevers management-
ontwikkelingsprogramma's vragen die specifiek voor hen worden ontwikkeld.
Vanuit een opleidingsinvalshoek wordt gewerkt aan een ontwerp waarin de
ingebrachte theoriean en concepten gebruikt kunnen worden om de dialoog
tussen de deelnemers over de eigen situatie te faciliteren. Het klassieke leren aan
de hand van diverse cases wordt als het ware vervangen door de eigen
casusstudie. Het leerproces biedt daardoor mogelijkheden om te reflecteren op
de wijze waarop in het programma de deelnemers omgaan met onderlinge
verschillen en welke principes daaraan ten grondslag liggen."
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M e t h o d i e k voor C o l l e c t i e v e

Competentie verhoging

e
Inleiding

De Methodiek voor Collectieve Competentieverhoging (MCC) is hiervoor
omschreven als een geheel aan constructieregels en interventie-aanwijzigingen
om een collectief contextgebonden leerproces te initieren, faciliteren en borgen.
In de MCC worden condities nagestreefd om een drieslag leerproces mogelijk te
maken ten behoeve van de ontwikkeling van transactioneel organiseren.

De ontwikkeling van transactioneel organiseren vergt een drieslag leerproces
omdat de vanzelfsprekendheden van het positionele organiseren moeten worden
verlaten. Binnen een positionele organisatie is de dialoog over de principes
beperkt tot een selecte groep actoren. Dit leidt tot een fijnmazig netwerk van
relaties en betekenissen. De processen van verdubbeling, uitsluiting en
disciplinering stimuleert een dialoog binnen het bestaande kader. Een dialoog
over het kader verstoort de bestaande ordening van relaties en betekenissen.
Collectief leren kan daardoor geblokkeerd raken en resulteren in: handelings-,
reflexie- en normfixatie, externe sturing of collusief leren. Hierdoor wordt
bestaande interne variateit in denkbeelden en waarden onvoldoende (h)erkend.
Dit tast het vermogen van de organisatie aan om externe variateit op te vangen.
De MCC is een methodiek om in deze situatie te doorbreken.

In paragraaf 7.1. worden de doelstelling en het karakter van de MCC aangegeven.
Vervolgens wordt aangegeven hoe deze gekoppeld zijn aan het bestaande
organiseerproces (paragraaf 7.2.). In paragraaf 7.3. worden de constructieregels
en interventie-aanwijzingen besproken. Het samenspel tussen staf en deelnemers
wordt aan de hand van een drietal aandachtspunten getypeerd in paragraaf 7.4..
Het hoofdstuk wordt afgerond met een drietal spanningsbogen die de rol en
houding van de stafleden in MCC typeren (paragraaf 7.5.).

7.1. Methodiek voor Collectieve Competentieverhoging (MCC):
aanleiding, doelstelling en karakter

In deze paragraaf wordt aangegeven wat de aanleiding kan zijn voor een orga-
nisatie om een beroep te doen op de Methodiek voor Collectieve Competentie-
verhoging. Vervolgens worden de doelstelling en het karakter van de MCC
besproken.

Aanleiding

Een organisatie kan besluiten de MCC als interventie te gebruiken als het
versterken van bestaande strategieen van organiseren en leren, de strategie van

• 165 • De methodiek •



meer van hetzelfde, niet het gewenste effect hebben opgeleverd. De MCC wordt
van belang als er sprake is van een toename van vragen en eisen uit de omgeving
die niet voorspelbaar en niet op te vangen zijn met systemen en procedures op
basis van externe sturing. Om adequaat te blijven handelen, is het noodzakelijk
de competentie te ontwikkelen om, zo laag mogelijk in de organisatie, op de
onverwachte vragen uit de omgeving te kunnen inspelen. Dit vergt van de actoren
de competentie om samen in hun specifieke context tot maatregelen te kunnen
komen om variateit op te vangen. Dit vermogen wordt voor de levensvatbaarheid
van organisaties van steeds groter belang.

Doelstelling

De Methodiek voor Collectieve Competentieverhoging (MCC) is een tijdelijk
werksysteem waarin deelnemers op hun actorschap worden aangesproken. Het is
een conversatieruimte om te reflecteren op de mate waarin het bestaande weefsel
van activiteiten, relaties en betekenissen bijdraagt aan de hantering van variateit.
De MCC biedt ruimte voor een (h)erkenning van het constructieve karakter van
bestaande betekenissen. In de MCC kunnen deze betekenissen worden gede- en
gereconstrueerd. In dit drieslagleerproces worden principes uit de bestaande
context/tekst losgeweekt en gewogen aan de hand van de bijdrage die ze leveren
voor de opvang van externe variateit en de ruimte die ze bieden voor de interne
variateit.

De MCC is gericht op het initiaren en onderhouden van het doorgaande karakter
van het collectieve leerproces, en het koppelen van het leerproces aan het
organiseren. De methodiek stimuleert en ondersteunt actoren in het realiseren van
betere kennis en betere maatregelen; 'beter' dan in het licht van een
transactioneel organiseerperspectief. Dit impliceert geen streven naar een
scherpere afbakening van een objectieve werkelijkheid, naar regelmaatkennis.
Beter betekent het ontwikkelen van de competentie om te komen tot maatregelen
op basis van TWO's en de collectieve competentie de relationele en constructieve
kwaliteit van de onderlinge interactie te waarborgen. De MCC dient zelf dan ook
constructieve kwaliteit te hebben. Het is niet voldoende een conversatieruimte te
crearen; deze ruimte dient hulpmiddelen te bieden om de nagestreefde relationele
en constructieve kwaliteit te realiseren.

Karakter: een onbepaald proces

Het proces dat zich ontwikkelt binnen de MCC is onbepaald van karakter:
onbepaald in de zin dat geen enkele actor - opdrachtgever, staflid of deelnemer -
eenzijdig in staat is het interactieproces geheel te overzien en eenzijdig te sturen.
Deelnemers en begeleiders crearen een proces van co-creatie van betekenissen
en relaties, waar ze vervolgens zelf onderdeel van zijn. De dans ontwikkelt zich
tijdens het dansen. Het realiseren van condities voor doorgaand collectief leren is
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daarmee een continu proces waarin de condities steeds opnieuw gerealiseerd
moeten worden. De MCC kan niet gebruikt worden om een inhoudelijke oplossing
te verkopen, maar weI om een vraagstuk te delen met de deelnemers.

7.2. De MCC en het bestaande organiseerproces

De MCC biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om thematieken uit de
organisatie te delen met de deelnemers. Zij doet een beroep op de bereidheid van
actoren om te reflecteren op deze thematiek en het organiseerproces dat eraan
ten grondslag ligt. De deelnemers migreren naar een tijdelijke organisatie - het
maatwerkprogramma - dat als extra conversatieruimte beschikbaar wordt gesteld
door de opdrachtgevers. In figuur drieantwintig is dit weergegeven. Het
organiseerproces is aangeduid met de drie verweven processen van activiteiten,
relaties en betekenissen. De rechthoek is de MCC als tijdelijk systeem.
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De MCC is te beschouwen als een tijdelijke uitbreiding van de management-
eenheid van de organisatie als geheel. Hierin kan een ongebruikelijke
samenstelling van actoren binnen ongebruikelijke condities komen tot
ongebruikelijke resultaten. Er wordt echter gereflecteerd op de kernthema's van
de organisatie. De actoren verrichten in de MCC activiteiten in het domein van
raakvlakmanagement, innovatie en identiteit (de systemen drie, vier en vijf in het
model van Beer). De MCC is een conversatieruimte op het niveau van het
systeem-in-focus.

De MCC biedt mogelijkheden om stil te staan bij de inhoudelijke thematiek, maar
ze biedt condities die het mogelijk maken te reflecteren op patronen in de
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relationele verstrengelingen en op het uitsluitende karakter van gehanteerde
betekenissen. Deze reflectie leidt tot een consultatieproces over de effectiviteit
van de organisatie in relatie tot de wijze waarop de organisatieleden de
organisatie produceren. De regels, inzichten en principes die ten grondslag liggen
aan het organiseerproces kunnen worden besproken. Werkend aan deze
inhoudelijke thematiek ontstaat ook in de MCC zelf een organiseerproces. De
MCC biedt condities om ook hierop te kunnen reflecteren. Door het wisselen van
recursieniveau, kan de aandacht verplaatst worden van het organiseerproces in
de organisatie daar en toen naar het organiseerproces binnen de MCC hier en nu.
De wijze waarop met de variateit binnen MCC wordt omgegaan, wordt dan
onderwerp van reflectie. Dit is een activiteit op een hoger recursieniveau binnen
de MCC zelf over de onderlinge wijze van samenwerking in de management-
eenheid van het systeem-in-focus. Door de ongebruikelijke condities die de MCC
de actoren biedt, is het maken van een recursiesprong tijdens het collectieve leren
gemakkelijker dan tijdens het normale organiseerproces. MCC is een context
waarin reflectie op actie gestimuleerd wordt. Het verkennen van de effectiviteit
van de bestaande ordeningen in functie van de te hanteren variateit is de
inhoudelijke opdracht voor de actoren in de MCC. De MCC kan op twee manieren
worden gekoppeld aan het bestaande organiseerproces. De ene mogelijkheid is
dat bij de afronding van het programma een vertegenwoordiging van de
organisatie deel neemt aan het programma. De tweede mogelijkheid is dat er een
extra conversatie platform wordt gecreeerd waarin deelnemers en vertegen-
woordigers van de organisatie elkaar ontmoeten.

7.3. De MCC: constructieregels en interventie-aanwijzingen

De kern van de MCC is het crearen van condities waarbinnen de bestaande
variateit beschermd of uitgebreid wordt, en de deelnemers uitgenodigd worden
hun actorschap uit te oefenen. De methodiek is qua methode inhoudelijk 'leeg',
maar op de proces dimensie gefaciliteerd. De werkvormen en de interventies
binnen MCC zijn gericht op het bevorderen van processen die een hoge
relationele - en constructieve kwaliteit hebben. Die kwaliteiten dienen de
werkvormen en interventies dus zelf ook te hebben. De uitspraken die hier over
de methodiek worden gedaan, zijn heuristisch van aard, in de zin dat als een
collectief leerproces wordt nagestreefd het voordeel heeft de MCC-regels toe te
passen:, De werkvormen en interventies hebben in diverse combinaties en
gradaties van realisatie ten grondslag gelegen aan verschillende maatwerk-
programma's. Ze sluiten aan bij de dilemma's, vraagstukken en paradoxen zoals
die zich hebben voorgedaan in de collectieve leerprocessen binnen
maatwerkprogramma's.
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De MCC-constructieregels en interventie-aanwijzingen zijn gericht op:
-   de koppeling van de MCC en het doorgaande organiseerproces;
-   de creatie van een tijdelijke organisatie die levensvatbaar is en relationele- en

constructieve kwaliteit heeft;
-    interventies om het proces van collectief leren doorgaand van karakter te laten

blijven.

De constructieregels en interventieaanwijzingen zijn:

1.  organiseer de MCC rond een kernvraagstuk dat in de organisatie moeilijk
oplosbaar blijkt;

2. streef naar een deelnemersgroep die de bestaande interne variate it

representeert;

3. realiseer voorzieningen om de levensvatbaarheid van de MCC te waarborgen;

4. kies een ontwerp en gebruik werkvormen die het actorschap van de deel-
nemers vooronderstellen;

5. kies werkvormen die het mogelijk maken variOteit en patronen in variateits-
hantering zichtbaar te maken;

6. realiseer voorzieningen om nieuwe betekenissen te ontwikkelen;

7. creaer voorzieningen om de constructieve kwaliteit te behouden van
betekenissen die binnen de MCC ontwikkeld worden.

8. richt interventies op het maken van recursieniveauwisselingen om te kunnen
reflecteren op zowel de inhoud van het vraagstuk als op de wijze waarop de
betrokkenen het vraagstuk construeren;

9. richt interventies op het bewaken van de relationele kwaliteit van de interactie.

Elke constructieregel en interventie-aanwijzing wordt kort toegelicht en
ge,Ilustreerd met voorbeelden uit de praktijk.

7.3.1. Koppeling aan kernvraagstuk

Om de MCC relevant te maken voor de deelnemers dient deze gekoppeld te zijn
aan de kernthematiek in de organisatie die niet oplosbaar blijkt met de bestaande
strategiean van variateitshantering. Als een strategie van meer van hetzelfde
ineffectief is gebleken, biedt de MCC mogelijkheden deze te doorbreken. De
legitimering van de investering in MCC ligt in een besef dat de bestaande
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variateithanteringswilze niet meer voldoet. Er is een zekere onvrede met
bestaande ordeningsresultaten nodig voordat actoren bereid zijn de plek der
moeite te betreden. Maatwerkprogramma's zijn gekoppeld aan verschillende
kernthema's die van belang zijn voor de levensvatbaarheid van de organisaties.
Voorbeelden zijn:

- Casus overheidsorganisatie

Een overheidsorganisatie bereidt zich voor op een privatisering. In het
kader hiervan besluit men de effectiviteit en efficiantie in het bedrijfsproces
te optimaliseren. Om de optimalisering decentraal te kunnen laten
plaatsvinden, besluit de directie tot een cyclus van geschakelde workshops
en conferenties. Ter voorkoming van een kaasschaaf-operatie wordt
geinvesteerd in het bouwen van een inzicht op het niveau van het geheel
om daarna de managers de ruimte te bieden in hun eigen specifieke situatie
met voorstellen te komen. Kernthema van het programma is te komen tot
gedragen acties ter optimalisering van de bedrijfsvoering op basis van een
gedeeld inzicht in de strategische koers voor de organisatie. In het
programma blijkt dat er geen strategie voor het geheel is en in het
programma wordt in een unieke samenwerking tussen uitvoerende
directies en stafafdelingen gewerkt aan een proces van strategievorming.

- Casus professionele dienstverlener

Een grote professionele dienstverlener besluit na jaren praten over
investeren in de eigen professionals en managers tot een grootschalig
programma. Ongelukkige internationale acquisities hebben veel geld doen
wegvloeien, omdat management en medewerkers de aandacht voor de
zorg voor de organisatie als geheel hebben verlegd naar de eigen
eenheden. De nieuwe Raad van Bestuur wil middels het maatwerk-
programma bestaande gegroeide werkwijzen ter discussie stellen, de
onderlinge samenwerking intensiveren en de klant- en resultaatgerichtheid
van de managers versterken. Het kernthema wordt het richten van de
aandacht op de toegevoegde waarde in de dienstverlening aan klanten en
een daarvan afgeleid besef gericht op de versterking van de onderlinge
samenwerking.

7.3.2. Deelnemers representeren interne variOteit

Welke actoren worden uitgekozen om deel te nemen aan het proces van collectief
leren?

De MCC is gericht op het verstoren van bestaande weefsel van relaties en
betekenissen. Een ongebruikelijke samenstelling van actoren biedt mogelijkheden
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om bestaande relationele verstrengelingen te verstoren. Het is essentieel voor het
succes en de geloofwaardigheid van de MCC dat de consultatie over de
kernvraagstukken niet beperkt blijft tot de bestaande dominante alliantie. Om het
uitsluitende karakter van bestaande betekenisverstrengelingen aan de orde te
kunnen stellen, dienen actoren die zich uitgesloten weten, toegang te krijgen tot
de consultatie. Door te streven naar sterk heterogene groepen wordt de variateit
aan betekenissen vergroot. De actoren uit de dominante alliantie zullen in de MCC
hun denkbeelden en waarden meer moeten expliciteren om met de andere
actoren te kunnen communiceren. De uitsluitende werking van taal wordt hierdoor
beperkt. Dit faciliteert het zoeken buiten de grenzen van geaccepteerde
betekenissen op de plek der moeite.

Het streven is de deelnemersgroep zoveel mogelijk een afspiegeling te laten zijn
van de bestaande interne variateit van de organisatie. In principe komen vanuit
het transactionele organiseerperspectief al de actoren in aanmerking die een
bijdrage kunnen leveren aan de consultatie over de kernthematiek. Methodisch is
een reductie van toegang van actoren ongewenst. Het zijn praktische redenen die
tot een zekere inperking van het aantal actoren dwingen. Om voldoende diepgang
te kunnen realiseren in de interactie is de groepsgrootte begrensd.

- Casus overheidsorganisatie

Het proces van optimalisering van de bedrijfsprocessen bij de te
privatiseren overheidsorganisatie dreigt in eerste instantie een zaak te
worden van de grote en machtige stafafdelingen. De traditionele lijn is het
door staven laten voorbereiden van vergaderingen en nota's die vervolgens
door de lijn worden 'aanvaard' en uitgevoerd voor zo ver de locale omstan-
digheden dit toelaten. Het maatwerkprogramma vervangt een stafgestuurd
draaiboek. Deelnemers aan het programma zijn een vertegenwoordiging
van de hoofddirectie, alle uitvoerende directies en een selectie van de
stafdirecteuren. Het programma kent dertien workshops en een zestal
conferenties. De directies van de dertien uitvoerende eenheden bereiden
zich voor met behulp van een (deels begeleide) workshop. Vervolgens vindt
er een zestal strategische conferenties plaats waarin een tweetal directies
aangevuld met hoofden van centrale stafdiensten zich bezinnen op de
strategische koers. De twee concerndirecteuren zijn bij de zes conferenties
aanwezig. De directe koppeling van lijn- en staf rond strategische vragen is
een nieuwe stap voor de organisatie. In het programma blijkt de staf-
afdeling 'Strategie' een keizer zonder kleren te zijn. Dit verklaart de tegen-
werking in de opzet en voorbereiding van de conferenties vanuit deze
afdeling. In de confrontatie met de uitvoerende directies blijkt dat
bestaande aanzetten tot strategie niet verankerd zijn in kennis van de markt
en niet aansluiten bij wat de uitvoerende eenheden kunnen of willen.
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- Casus professionele dienstverlener

De professionele dienstverlener wil met behulp van het programma de
organisatie revitaliseren en focussen op klant- en resultaatgerichtheid. Als
deelnemers worden alle projectleiders en projectmanagers aangewezen.
Op verzoek van de staf wordt per groep een aantal veelbelovende
professionals opgenomen om de inbreng van de projectmedewerkers te
verzekeren. Om de koppeling met de directies van de werkmaatschappijen
te realiseren worden korte workshops georganiseerd voor de managers van
de deelnemers rond thema's uit het programma. Ook wordt na elke pro-
grammacyclus een door de deelnemers georganiseerde conferentie voor
deelnemers en werkmaatschappij-directies gepland.

Zo ontstaan er maatwerkprogramma's rond thema's waarbij de groep betrokken
deelnemers ongebruike/Ok van samenstelling is. Om de MCC voldoende construc-
tieve kwaliteit te laten behouden, verdient het aanbeveling bij het bepalen van de
deelnemersgroep ruimte in te bouwen om anderen binnen te brengen indien de
deelnemers daartoe aanleiding zien. Het transactionele organiseerperspectief
maakt het mogelijk ook externe actoren te betrekken bil het proces van
herbezinning.

Casus handelsonderneming

In dit programma is het vooral de klantensessie die aansluitend op de eigen
diagnose van de klantgerichtheid een schokeffect oplevert. De thematiek
krijgt een dusdanig voelbare urgentie dat de dag daarna een verdiepings-
slag gemaakt kan worden op de eigen diagnose tot op het niveau van de
principes.

7.3.3. Levensvatbaarheid van de MCC als tijdelijk werksysteem

Het Model voor Levensvatbare Systemen (\/SM) van Beer biedt aangrijpings-
punten om de MCC als tijdelijk werksysteem zo te structureren dat het levens-
vatbaaris.

Vrijheidsgraden voor drieslag leren

Processen in systemen zijn altijd ingekaderd in beperkingen die zijn opgelegd
door het omvattende systeem. Deze recursieve inbedding maakt een volstrekt
open leerproces in de MCC onrealistisch. Zoals aangegeven in hoofdstuk vijf
vergt de MCC een bandbreedte die een reflectie op het niveau van principes
(drieslag leren) mogelijk maakt.

De interactie binnen de MCC wordt begrensd door de bandbreedte die de
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opdrachtgever meegeeft aan het collectieve leerproces. De opdrachtgever
fungeert dan als de vertegenwoordiger van het metasysteem. Op het niveau van
het metasysteem worden afspraken gemaakt om de identiteit van het meta-
systeem te borgen (zie paragraaf 5.3.3.). Een discussie over de identiteit van een
systeem-in-focus wordt beperkt door deze afspraken. In het maatwerkprogramma
is nodig dat de bestaande beperkingen geaxpliciteerd worden, om te voorkomen
dat er een dialoog ontstaat die niet te koppelen is aan het bestaande
organiseerproces. Van de opdrachtgever wordt gevraagd de begrenzing voor het
leerproces in de MCC formuleren. In termen van Stafford Beer betekent dit dat in
de intake de opdrachtgevers helder moeten zijn over systeem vijf; dit is dan het
referentiepunt voor de dialoog in de systemen drie (afstemming onderdelen) en
systeem vier (ontwikkeling).

De kern van collectief leren is dat het object waarover geleerd wordt nu
juist de principes zijn die ten grondslag liggen aan het organiseerproces.
Van collectief leren kan alleen dan sprake zijn, als de meegegeven band-
breedte als tijdelijke werkbare overeenstemming beschouwd wordt.
Gebeurt dit niet, dan wordt de MCC als methodiek zelf inconsistent met de
nagesteefde doelstelling doordat de methodiek geen constructieve
kwaliteit heeft.

Een opdrachtgever die de MCC wil gebruiken om een transactioneel
organiseerperspectief te ontwikkelen zal ruimte moeten bieden voor een
heroverweging van de uitgangspunten van de identiteit a/s deze het doorgaande
leren dreigen te blokkeren. Wordt een reflectie op de principes uitgesloten, dan
plaatst de opdrachtgever zichzelf buiten het systeem als vertegenwoordiger van
het metasysteem en miskent daarmee zijn rol op het niveau van het systeem-in-
focus. Door deze splitsing wordt de onvermijdelijke koppeling van subject en
object geschonden. Opdrachtgevers zijn dan geen onderdeel van de oplossing,
maar onderdeel van het probleem.

In de intakefase is het realiseren van de vrijheidsgraden voor een mogelijk
collectief leerproces een belangrilk thema in de relatie tussen de
opdrachtgevers en de staf die het programma mogelijk gaat leiden.
Werkend aan het ontwerp en de voorbereiding van het programma moet
veelal het vertrouwen gewonnen worden. Dit vertrouwen is nodig om
samen met de opdrachtgevers een leerproces te ontwikkelen waarin een op
individueel leren gericht programma zich kan ontwikkelen tot een
programma waarin de organisatiethematiek de rode draad is. Zorg-
vuldigheid in verkenning van de organisatiethematiek en een intensieve
dialoog met de opdrachtgevers over mogelijkheden de relevantie en
effectiviteit van het programma te borgen, kunnen resulteren in een
verruimen van de doelstelling van het programma (zie ook hoofdstuk acht:
de casus van de dienstverlener).
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Inzicht in de (toekomst)visie van de opdrachtgever (systeem vier)

Naast de bandbreedte hebben de deelnemers gegevens en informatie nodig over
de richting van de organisatie: innovatie en ontwikkeling (systeem vier in termen
van VSM). Essentieel is wederom dat de geformuleerde richting als uitgangspunt
geldt en niet boven aanpassing verheven is. Binnen het collectieve leerproces
geldt deze visie als het kader waarbinnen -voorlopig- gewerkt wordt. De
resultaten van het leerproces omtrent de onderlinge samenwerking (systeem drie)
kunnen aanleiding zijn om het kader ter discussie te stellen.

- Casus overheidsorganisatie

De internationale ontwikkelingen en de wens van de overheid om de
organisatie als marktpartij te laten functioneren zijn aanleiding voor de
privatisering. Vanuit de hoofddirectie is geen duidelijke toekomstvisie
beschikbaar. Helder is wei dat een veel sterkere klantgerichtheid nodig is,
dat de bedrijfsprocessen efficianter dienen te worden en dat voor elk
bedrijfsproces de effectiviteitsvraag beantwoord moet worden. De hoofd-
directeur die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering entameert samen
met zijn college voor commercidle zaken het maatwerkprogramma. Het
doel is te voorkomen dat er in de noodzakelijke efficiOntieronde met een
kaasschaaf gesneden gaat worden in onderdelen die van strategisch
belang zijn. Deze coalitie uit de hoofddirectie is ervan overtuigd dat
strategie en uitvoering dichter bij elkaar dienen te komen. De eind-
verantwoordelijke directeur gedoogt het proces.

- Casus professionele dienstverlener

In het programma voor de professionele dienstverlener geeft de Raad van
Bestuur aan dat ondanks de tegenvallers in het internationaliseringsproces
ze de onderneming wil uitbouwen tot een internationale organisatie. Vanuit
een sterke thuispositie zal de internationale omzet voor de middenlange
termijn moeten groeien. Aangegeven wordt op welke landen geconcen-
treerd zal gaan worden. Voorts wil de Raad van Bestuur de organisatie
sterker richten op de klant. Er worden aan de dialoog geen beperkingen
opgelegd. De voorbereiding van het programma en de koppeling van het
programme met de dagelilkse praktijk resulteren in een dialoog die steeds
gecentreerd is rond de vragen over de huidige identiteit en de gedeelde
ambities.

Auditgegevens: ten behoeve van de effectiviteit van de organisatie
(systeem drie ster)

De MCC vergt voorzieningen om de deelnemers de gelegenheid te bieden zelf een
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oordeel te vormen over de mate waarin het systeem in staat is huidige en
toekomstige variate it hanteerbaar te maken. Deze gegevens zijn nodig om zich te
kunnen orianteren op de te verwachten ontwikkeling. Van de opdrachtgever wordt
verwacht dat deze hierover bestaande gegevens beschikbaar stelt. Deze
gegevens hebben een systeem drie ster functie. De deelnemers kunnen, deels op
basis van deze gegevens, oordelen over de mate waarin de huidige organiseer-
processen effectief zijn.

- Casus overheidsorganisatie en dienstverlener

Ter voorbereiding van de strategische bezinning op de koers van de
organisaties wordt in elk programma door een werkgroep van senior-
managers een Boek van Feiten samengesteld. Doel is het generen van
gegevens die als basis kunnen dienen voor het consultatieproces in de
conferenties. Het Boek van Feiten bevat al die gegevens die de opdracht-
gevers als de meest nauwkeurige beschrijving van de stand van zaken
beschouwen. Doel is het startniveau van de deelnemers zoveel mogelijk
gelijk te trekken. In diverse hoofdstukken worden basisgegevens, trends in
ontwikkelingen en recente ervaringen weergegeven. Alle gegevens over de
effectiviteit van de organisatie in vergelijking met andere organisaties
worden beschikbaar gesteld.

Een andere belangrijke informatiebron voor de audit zijn de belanghebbenden
buiten de organisatie: toeleveranciers, partners en klanten. Klanten bijvoorbeeld
kunnen op basis van eigen ervaringen met de organisatie aangeven in welke mate
de organisatie in staat is in te spelen op de gevraagde variateit. De opdrachtgever
moet erin toestemmen klanten, partners en toeleveranciers tot de MCC toe te
laten.

In het programma van de handelsonderneming ontwikkelt de avond waarop
een drietal loyale klanten vertelt over hun ervaringen zich tot het keerpunt
in het programma. In het programma voor de professionele dienstverlener
worden partners uit het werkveld uitgenodigd om hun visie te geven.
Omdat de meeste deelnemers een carriere hebben opgebouwd binnen de
eigen organisatie bieden deze bijdrage vensters op andere manieren van
omgaan met de ervaren problematiek.

De deelnemers zijn ook zelf een belangrijke bron van audit-gegevens. Ze hebben
opvattingen over de mate waarin de organisatie in staat is om te gaan met
variateit. In de MCC komt regelmatig casu'atiek naar boven waaruit blijkt dat in
het proces van organiseren veel situaties niet naar bevrediging kunnen worden
opgelost.

Opmerkingen van deelnemers over de effectiviteit van de organisatie die
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onder de tafel gewerkt lijken te worden, zijn signalen voor de staf alert te
zijn op cynische opmerkingen en uitingen die passiviteit rechtvaardigen. Ze
vraagt door op de eronder liggende casurstiek. Vanuit deze concrete
gevallen wordt verkend waar de belemmeringen liggen voor het opnemen
van het actorschap. Vaak is de wijze waarop collega's kritische geluiden
dempen een andere reden voor de staf om een recursiesprong te maken.
De discussie wordt dan verlegd van de inhoud van de communicatie naar
de meta-communicatie.

De voorzieningen ten aanzien van werkvormen, tijd en begeleiding zijn cruciaal
voor het crearen van mogelijkheden voor het inbrengen van deze aarzelingen van
de actoren over het functioneren van de organisatie. Door het ontbreken of niet
optimaal benutten van gegevens uit het systeem drie ster blijven bestaande
samenwerkingspatronen en uitgangspunten onbesproken. In de MCC zijn daarom
deze signalen van groot belang.

4. Voorzieningen om de effectiviteit van het proces binnen de MCC te
kunnen toetsen (systeem drie ster op proces niveau)

Om het proces van collectief leren doorgaand van karakter te laten zijn is het van
belang dat de effectiviteit van het samenwerkingsproces binnen de MCC zelf
besproken wordt in de MCC. Effectiviteit betekent in deze context de mate waarin
wordt omgegaan met interne variateit: 'Hoe wordt omgegaan met de verschillen
in opvattingen en waarden tussen de deelnemers?'. Uitspraken van de
deelnemers over irritatie over het verloop van het proces, of suggesties om anders
te gaan werken zijn te beschouwen als drie ster gegevens die een recursiesprong
naar het hogere recursieniveau nodig maken: van game naar Play.

Interventies van de staf waarbij aandacht wordt gevraagd voor de
interactieprocessen uit het hier-en-nu zijn ook als drie ster activiteiten te
beschouwen. Ze hebben in sterke mate de functie de actoren de gelegenheid te
bieden hun eigen aarzelingen te uiten. De stafleden kunnen aandacht vragen voor
een minderheidsstandpunt, of de wijze waarop daarmee wordt omgegaan.
Accepteren de deelnemers de verschuiving van de inhoud van de vraagstelling
naar de wijze waarop ze met elkaar omgaan, dan wordt een recursieniveau-
wisseling gerealiseerd. Door de recursieniveau-wisseling ontstaat ruimte voor
reflectie op het handelen. De MCC vergt voorzieningen en interventies om deze
niveauwisselingen te realiseren en deelnemers hun actorschap op te nemen en de
activiteiten te verrichten ten behoeve van de potentiale identiteit van het geheel:
de executive activiteiten (paragraaf 6.2.4.).

Het basisontwerp dient altijd zoveel ruimte te bieden dat reflectie op het eigen
proces mogelijk is en de vertragingen in het proces opgevangen kunnen worden.
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7.3.4. Ontwerp en werkvormen die het actorschap vooronderstellen

De MCC wil bijdragen aan collectieve competentieverhoging en nodigt de
deelnemers uit hun actorschap op te nemen. De MCC wordt daarmee zelf een
context waarin het transactionele organiseerperspectief - met nadruk op
zelfsturing, leren en feedbackhantering - geoefend kan worden. Het toekennen
van actorschap impliceert dat het ontwerp en de werkvormen zelf onderdeel
kunnen worden van de discussie. De werkvormen en het ontwerp van de MCC
zelf dienen relationele en constructieve kwaliteit te hebben.

Het ontwerp

Een methodiek heeft een hoge constructieve kwaliteit als deze gericht is op het
koppelen van bestaande kennis en ervaring van actoren. Het is dan een context
voor verandering zonder dat de inhoud van de verandering wordt bepaald. Het
ontwerp van de MCC kan, als maatregel, beoordeeld worden aan de criteria die
geformuleerd zijn voor onderzoek dat resulteert in maatregelkennis:
- onverstoorbaarheid;
- lospelbaarheid;
- equivalentie;
-   amplificatie (De Zeeuw, 1980).

Het criterium van onverstoorbaarheid geeft aan dat de methodiek een hogere
kwaliteit heeft naarmate deze minder gevoelig is voor specifieke omstandigheden.
Dit impliceert dat de methodiek en de werkvormen daarbinnen zo leeg mogelijk te
zijn. Dit om te voorkomen dat de inhoud van de interactie wordt ingeperkt door de
methodiek zelf. De lospelbaarheid van de methodiek is gelegen in de
mogelijkheden die het biedt om de te problematiseren thematiek los te pellen van
allerlei factoren die er invloed op hebben. De methodiek moet dus zo ruim zijn dat
een complexe problematiek kan worden teruggebracht tot een hanteerbare
problematiek. De eis van equivalentie geeft aan dat een methodiek beter is als
deze het mogelijk maakt om meerdere maatregelen voor probleemoplossing te
genereren. Op het moment dat een methodiek als een fuik gaat functioneren, waar
maar dan wijze van werken uit kan komen, is de equivalentie laag. Als tenslotte de
methodiek mogelijkheden biedt om meerdere actoren (bijvoorbeeld vertegen-
woordigers van groepen belanghebbenden) te betrekken bij het proces van
betekeniscreatie, dan voldoet deze aan het criterium amplificatie. De methodiek
neemt aan kwaliteit toe als vooraf niet is vastgelegd welke actoren of groepen
actoren toegang hebben tot de processen van betekeniscreatie. Naarmate een
methodiek meer voldoet aan deze vier criteria is de constructieve kwaliteit ervan
hoge£

De methodiek is een gefaciliteerde an begrensde ruimte waarin actoren worden
aangesproken op hun actorschap. De grenzen zijn het gevolg van de ingebedheid
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van de interactie in grotere gehelen. Een context met relationele en constructieve
kwaliteit biedt mogelijkheden om binnen grenzen te werken en om deze grenzen
te herzien. Dit betekent dat tijdens het collectieve leerproces ook het ontwerp en
de geaccepteerde grenzen ter discussie kunnen worden gesteld.

- Casus overheidsorganisatie

Het ontwerp van het maatwerkprogramma bestaat uit een aantal stappen.
een voorbereidende workshop voor elke betrokken directie van de uitvoe-
rende eenheden, een zestal conferenties met een tweetal directies en
vertegenwoordigers van centrale stafafdelingen en een afronding waarin de
actieplannen worden gepresenteerd en besproken met de hoofddirecteur.
In de voorbereidende workshop wordt elk directie vertrouwd gemaakt met
de achtergond van en de methodiek van de te volgen strategische
oriantatie. De directies bereiden zich vervolgens zelfstandig voor op de
conferentie.
De conferentie is zo opgezet dat bij de start de beide directies de resultaten
van hun eigen bezinning inbrengen. Vervolgens worden de diverse
analysestappen tijdens de conferentie doorgenomen met al de aanwezigen.
De confrontatie van twee analyses en de inbreng van de vertegenwoor-
digers van de stafafdelingen creaert een nieuw onbepaald proces.
Regelmatig wordt de opzet van de conferentie zelf onderwerp van gesprek.
Het proces wordt daarom menigmaal stil gelegd om te zoeken naar ener-
zilds de oorzaak van de aarzeling en anderzijds de manier om daar mee om

te gaan. Elke conferentie biedt dan ook een andere dynamiek. Hierdoor
verschillen de analyses en ontstaan er uiteenlopende conclusies. Het
gehele programma resulteert uiteindelijk in zeventien projectvoorstellen.
Die sluiten aan bil de uit de strategische oriantaties naar voren gekomen
aandachtspunten.

- Casus professionele dienstverlener

Het programme-ontwerp bestaat uit een startconferentie en een tweetal
modules. De startconferentie is bedoeld voor veertig managers en is
gericht op strategie en klantgerichtheid. De eerste module gaat over het
proces van organiseren en interne samenwerking (voor twintig managers).
De tweede module is gericht op het leidinggeven aan professionals en
eindigt in een workshop 'persoonlijke effectiviteit' (tien deelnemers). Het
programma biedt concepten om de discussie te centreren rond een aantal
thema's: klantgerichtheid, verbeteren interne samenwerking en
ondersteunen van professionals. In de tweede module ontstaan meestal
naar aanleiding van de simulaties momenten van bezinning en kritiek op de
opzet. De thematiek en procesverloop in beide groepen verschilt daardoor
en leidt weer tot andere accenten in de eigen reflectie. Parallel aan de
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modules bereiden de deelnemers een conferentie voor waarin ze hun
managers uitnodigen in gesprek te gaan over thema's die ze naar aanleiding
van de ervaringen uit het programma willen bespreken.s°

De maatwerkprogramma's zijn erop gericht gaande het proces steeds meer ruimte
in te bouwen voor het actorschap van de deelnemers zelf. De ontwerp-
uitgangspunten zijn steeds geweest: van veraf naar dichtbil en, daaraan

gekoppeld, van afstandelijk naar persoon/Ok." Door bij de start de organisatie-
vragen centraal te stellen en als staf begrippen te introduceren om de
problematiek te doorgronden ontstaat er tijd voor de deelnemers om elkaar en de
staf te leren kennen. Naarmate het programma vordert, kan de staf steeds meer
een procesfaciliterende rol vervullen. Het programma komt meer en meer in
handen van de deelnemers. Het programma is geslaagder naarmate de
deelnemers het zich in toenemende mate eigen maken, zich er van eigenaar
weten en voelen. Dit betekent dat ze hun stempel zetten op de gespreksthema's,
het verloop en het tempo van de discussie en dat ze kunnen beslissen het
programma aan te passen.

Werkvormen

De werkvormen binnen de MCC dienen een beroep te doen op het actorschap
van de deelnemers zodat ze zich niet buiten het proces kunnen opstellen als
observator. Ze worden co-creator van het zich ontwikkelende proces. Dit betekent
dat werkvormen een hoge constructieve kwaliteit dienen te bezitten. Bij
(h)erkenning van het eigen actorschap ontstaan mogelijkheden om te leren over
eigen inbreng en aandeel in het interactieproces. Doordat elk gedrag
communicatieve waarde heeft, zijn de deelnemers zowel bij actief als passief
gedrag co-creator. Het proces tussen de deelnemers en de staf is ook een proces
van co-creatie. Het biedt aangrijpingspunten om te reflecteren op de wijze waarop
wordt omgegaan met de executive activiteiten ten behoeve van de reflectie op het
niveau van het geheel. Werkt men binnen de kaders of wordt het bestaande kader
vanuit de gewenste identiteit geavalueerd?

De staf heeft een speciale verantwoordelijkheid met name ten aanzien van de
bewaking van de relationele kwaliteit van de consultatie.

7.3.5. Werkvormen die variateit en patronen in variateitshantering
zichtbaar maken

De werkvormen in de MCC zijn gericht op het bespreekbaar en hanteerbaar
maken van:
- interne variateit;
- externe variateit;
-   patronen in betekenis- en relationele verstrengelingen.
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Zichtbaar maken van interne variateit

Werkvormen dragen bij aan het zichtbaar maken van bestaande interne variateit
als ze stimuleren dat deelnemers expliciet worden over hun opvattingen en
waarden.

Door middel van oefeningen en opdrachten worden de deelnemers in groepen van
wisselende samenstelling uitgenodigd om bestaande denkkaders en
gedragspatronen te expliciteren. Hierdoor wordt een hogere mate van codificatie
en verspreiding van impliciete waarden en opvattingen gerealiseerd. Het resultaat
is dat de toetsbaarheid van de kennis toeneemt. Die komt uit de beslotenheid van
relationele verstrengelingen en kan geverifieerd worden.

Om de bestaande organisatiecultuur te diagnostiseren wordt gebruik
gemaakt van diverse opdrachten in subgroepen. De meest analytische
opdracht wordt aan twee groepen meegegeven om verschil te genereren.
Daarnaast krijgt 66n groep weer een meer speelse opdracht en een ander
de vraag om de geschiedenis van de organisatie aan de hand van enkele
vragen uit te werken. Door vanuit verschillende invalshoeken hetzelfde
thema te benaderen wordt de standaardmanier waarop erover gepraat
wordt doorbroken. Veel van wat normaliter impliciet blijft, wordt
geaxpliciteerd.

Het werken met analogiean en metaforen kan helpen bij het expliciteren van
opvattingen en waarden.

In een directieteam loopt een discussie moeizaam. Onduidelijk is waar dit
aan ligt. Als interventie lassen we een speelse oefening in. We vragen de
directieleden de eigen organisatie te typeren met behulp van een tekening
van een dier of een voorwerp. De commercieel directeur typeert de
organisatie als een neushoorn (staat voor: moeilijk wendbare kracht) en de
productiedirecteur ziet de organisatie als een gazelle (staat voor:
lichtvoetige wendbaarheid). Dit verschil is het startpunt voor een gesprek
waarin de achtergrond van argumenten en keuzes besproken gaat worden.
De confrontatie van standpunten wordt vervangen door een verkenning van
de achtergronden van elkaars posities. Het debat wordt consultatie.

Door het stimuleren van het codificeren van impliciete betekenissen wordt de
variateit aan meningen vergroot. Dit kan ook door werkvormen te kiezen die
voldoende veiligheid crearen om minderheidsstandpunten naar voren te brengen.

Door de groep deelnemers regelmatig te splitsen in verschillende groepen
kan de bestaande variateit zichtbaar worden gemaakt; die komt in plenaire
werkvormen vaak niet naar voren. In de plenaire werkvormen zijn de
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geaccepteerde en gewenste betekenissen of kaarten eerder dominant. In
kleinere groepen is er meer ruimte en gelegenheid voor deelnemers om hun
eigen opvattingen naar voren te brengen. Bij de rapportage van de
bevindingen van de subgroepen biedt de groep de veiligheid om
individueel afwijkende meningen, zonder verwilzing naar een deelnemer, als
stem in de groep naar voren te brengen.

Door bestaande verschillen aan te scherpen kan helderheid worden gecreaerd.

Door homogene subgroepen samen te stellen, met deelnemers die op dan
dimensie gelijkgericht zijn, kunnen verhulde verschillen zichtbaar worden.
Voorbeelden ziln de functionele oriantatie en de positie in de organisatie.
Door de bestaande verschillen te accentueren wordt een grotere mate van
variateit gerealiseerd dan in het plenaire gesprek.

Er zijn situaties waarin de deelnemers niet goed weten wat ze eigenlijk zelf vinden
of willen. Vaak zijn ze ambivalent en onzeker over hun eigen opstelling. De actoren
wegen gevoelens af tegen argumenten; huidige situaties worden vergeleken met
de eigen visie. In organisaties waarin de staf het vermoeden heeft dat men sterk
anticipeert op gewenst gedrag, zijn individuele reflectiemomenten zinvol. De
werkvormen stimuleren een verbreding en verdieping van eigen inzicht in
gevoelens, behoeften, opvattingen en waarden.

Een aantal open vragen die individueel ingevuld dienen te worden, nodigt
de deelnemers uit aan te geven wat hen motiveert en blokkeert in het werk,
welke veranderingsmogelijkheden ze zien en wat ze nodig denken te
hebben om de veranderingen te kunnen realiseren. Uitwisseling van deze
gegevens vindt plaats in twee- of drietallen. Gevraagd wordt een samen-
vatting ervan in te brengen in de plenaire discussie. Dan blijkt veelal een
grote mate van overlap in ambities en aarzelingen. Het expliciet tijd krijgen
voor een bezinning op wat men echt zelf wil, doorbreekt een oriantatie op
wat er is en waaraan men moet voldoen: 'moeten en mogen'. De aandacht
naar binnen brengt rust in het proces en koppelt het proces aan wat men
wil. Het biedt zicht op wat deelnemers energie geeft; wat ze willen en
durven.

Situaties van geblokkeerd leren kenmerken zich door een verschil tussen wat
actoren vinden en wat ze uitspreken. Door processen van zelfcensuur en
lippendienst aan het gewenste kan er verwarring ontstaan. Werkvormen hebben
het doel ruimte te crearen voor de verbinding van de deelnemer met zijn eigen
gevoelens, denken, visie, ambitie en ervaren. Ze zijn bedoeld om rust te crearen
in het proces van gezamenlijke betekeniscreatie en om dit proces te voeden
vanuit de eigen behoeften en denkbeelden. De oefening kan zich ook richten op
een gewenste toekomst.
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Een geleide fantasie-oefening stimuleert de deelnemers om een imaginaire
reis te maken in de toekomst en aan te geven hoe ze de organisatie dan
zien, wie er op dat moment de leidende personen zijn, welke opvattingen
dominant zijn en met welk commitment ze zelf werken.

Deze werkvormen maken een discrepantie zichtbaar tussen de praktijk van
alledag en de gewenste situatie. Het versterkt de orientatie op het eigen wmen en
durven.

Zichtbaar maken van externe variateit

De geslotenheid van organisaties met betrekking tot het proces van betekenis-
geving, kan resulteren in een filtering van externe variateit. De oordelen die
mensen hebben over wat weI en niet serieus genomen hoeft te worden, zijn
onderdeel van het geheel aan bestaande betekenissen. Om serieus genomen te
worden, moeten de opvattingen binnen 'het ware' zijn. Daarmee wordt de
betekenisgeving in organisaties (als betekenissysteem) gesloten en als zodanig
zelfreferentieal. Klanten en andere externe actoren maken geen deel uit van deze
interne verstrengelingen. Zij baseren hun oordeel uitsluitend op de mate waarin de
organisatie waarde toevoegt. Interactie met hen creaert verstoringen waardoor
het systeem in ontwikkeling blijft.

Het confronteren van de deelnemers met vertegenwoordigers van externe
groeperingen geeft zicht op de mate waarin de organisatie effectief is. Kritiek van
loyale klanten, geadstrueerd met voorbeelden, raakt de deelnemers. De
confrontatie met echte klanten heeft ook een sterke impact bij organisaties die
door systematisch onderzoek de mening van klanten al regelmatig peilen en in de
organisatie verspreiden. Want gegevens uit dergelijk onderzoek zijn abstracties.
Wat  betekent een daling  van de klanttevredenheidsscore van  86.3  naar 81.7
punten? Onderzoekgegevens dragen maar in beperkte mate betekenis over.

- Casus de handelsonderneming

Alhoewel de handelsonderneming een sterke traditie heeft in het meten van
klantentevredenheid besluiten we in elk programma een drietal loyale
klanten uit te nodigen. We vragen de klanten punten ter verbetering aan te
dragen en te illustreren aan de hand van concrete voorbeelden. De
aangedragen voorbeelden blijken een tweeledig schokeffect te hebben.
Ten eerste worden de gegeven voorbeelden door de niet-marketeers onder
de deelnemers als beschamend ervaren. Er is veel plaatsvervangende
schaamte, en excuses worden nog tijdens de ontmoeting aangeboden. Er
ontstaat ook al drang om het voorbeeld alsnog te corrigeren en de klanten
om specifieke gegevens te vragen. Als staf grijpen we hier in. We geven aan
dat de voorbeelden er zijn om te leren hoe de organisatie omgaat met
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klantspecifieke vragen en niet om ter plekke corrigerende actie te onder-
nemen. Kenmerk van de organisatie is dat er niet geleerd wordt van fouten.
Fouten zijn steeds aanleiding tot het zoeken en straffen van schuldigen in
plaats van te leren over het onvermogen van de organisatie om als systeem
om te gaan met klantspecifieke problematiek. Mensen in de verkoop
besteden veel aandacht aan het bevechten van het interne systeem en het
aanleggen van gegevens om zich in te dekken tegen interne audits.

Een tweede, niet verwacht, schokeffect blijkt tijdens de vervolgsessie als de
klanten weg zijn. Er heerst een sterke interne verdeeldheid binnen de
groep. De niet-marketeers en ondersteunende afdelingen, bijvoorbeeld
boekhouding en juridische zaken, zijn geschokt over de opstelling van de
marketeers ten opzichte van de klanten. Hun houding wordt als
aanmatigend, belerend en kleinerend betiteld. De verkoop en marketing
mensen relativeren de klachten van de klanten. De houding van hen tijdens
de klantensessie en de reflectie hierop na afloop heeft de anderen
geschokt. Het gedeelde gevoel lijkt te zijn: 'als onze frontsoldaten zich zo
opstellen, wat heeft ons geploeter achter de schermen dan voor zin?'. De
gehele dag na de klantensessie komt in het teken te staan van horizontale
samenwerking en onderling vertrouwen tussen de afdelingen. Het geplande
programma vervalt door deze aanpassing.

Door externe actoren die een belang hebben bij het functioneren van de
organisatie in het programma te brengen krijgt de externe variateit een stem en
gezicht. Naarmate in de organisatie de weefsels van betekenis en relaties
fijnmaziger zijn, verdient het aanbeveling externe actoren in te brengen.52 De
externe actoren geven, niet beinvloed door het bestaande weefsel van
opvattingen, hun mening over de effectiviteit van het werkproces. Ze verruimen
door hun inbreng het speelveld van de discussie.

In een ander programma worden als 'externe' actoren drie eerstelijn mede-
werkers uitgenodigd. In de intake hebben we een dusdanig grote afstand
geconstateerd tussen de managementlagen en de uitvoerders dat het zin-
nig leek deze mensen een stem te geven. Ook de voorzitter van vereniging
van de afnemers van de dienst van de organisatie is uitgenodigd.

Zichtbaar maken van patronen

Doordat actoren in positioneel georganiseerde bedrijven vaak inspelen met hun
woordgebruik en hun opvattingen op de bestaande principes verlopen inter-
actieprocessen in organisaties veelal langs gebaande paden. Een collectief
leerproces krijgt verdieping als deze paden herkend en verlaten worden. Om dit te
realiseren wordt via ensceneringen getracht de gebaande paden zichtbaar te
krijgen. Ensceneringen zijn al die werkvormen die erop gericht zijn om 'praten
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over' te vervangen door 'laten zien'. Ze kunnen op verschillende manieren vorm
krijgen: simulaties, rollenspelen, oefeningen, het maken van video's. De
deelnemers worden uitgenodigd het door hen gewenste gedrag te demonstreren.
Een pleidooi houden voor een coachende wijze van leidinggeven is iets anders
dan, in een gesimuleerde situatie, coachen in de praktijk te brengen. Al deze
vormen bieden mogelijkheden gedrag te analyseren. Video-opnamen blijken, door
de mogelijkheid van vertraging, een krachtig maar tijdsintensief middel om
interactie- en denkpatronen zichtbaar te maken en te analyseren. Een voorbeeld
van een lege simulatie wordt hier meer in detail besproken.

Lege simulaties

Lege simulaties zijn contexten waar, werkend aan de activiteiten, de actoren de
hen vertrouwde organiseerpraktijk realiseren. De taak in de simulatie vraagt van
de deelnemers afgestemd handelen. Het spelkarakter van de simulatie genereert
normaliter de energie van de deelnemers om zich onbekommerd te storten op het
realiseren van de taak. Door de tijdsdruk vallen de deelnemers terug op
bestaande gedeelde denk- en gedragspatronen. De simulatie functioneert als een
microkosmos. In relatief korte tijd biedt een simulatie een doorkijkje op de
organiseerpraktijk binnen de organisatie. De simulatie vormt als het ware een
venster op en spiegel van de organisatiecultuur. Dominante patronen in handelen
en denken worden zichtbaar. Het weefsel van verstrengelingen van activiteiten,
relaties en betekenissen ontvouwt zich in de loop van de simulatie.

Met behulp van time-outs kan er gereflecteerd worden op het handelen terwijl de
simulatie nog aan de gang is. Na afloop wordt er op verschillende manieren
teruggeblikt op de dynamiek van het gehele spel. De time-outs en de terugblik
functioneren als platform waar op een hoger recursieniveau geanalyseerd kan
worden hoe en op welke manier de onderlinge dynamiek vorm heeft gekregen. Er
wordt gereflecteerd op het handelen en de zichtbaar geworden patronen of
vooronderstellingen.

Wil een simulatie kunnen bijdragen aan de doelstelling van de MCC, dan zal deze
niet dwingend mogen zijn: het spel moet, met andere woorden, constructieve
kwaliteit hebben. De simulaties dienen de deelnemers de mogelijkheden te bieden
de opgelegde grenzen te veranderen. De MCC vergt daarom simulaties waarbij de
vormgeving van onderlinge samenwerking centraal staat en niet de prestaties in
het activiteitensysteem. Lege simulaties kennen geen computermodel als
representatie van de werkelijkheid, met ingebouwde dynamiek en gesimuleerde
schokeffecten. De deelnemers creeren, werkend aan de relatief eenvoudige taken,
op basis van de hen verbindende specifieke organiseerlogica een proces van
samenwerking. Ze spelen dan vervolgens binnen, met en tegen hun eigen
gecreaerde organiseerproces. De simulatie kan bijdragen aan het:
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- zichtbaar maken van patronen;
-   het oefenen met het (h)erkennen van de mogelijkheden om het actorschap uit

te oefenen;
-   het oefenen van interventies gericht op het veranderen van patronen.

Veel ervaring is opgedaan met een tweetal simulaties.

Simulatie 1 verdeelt de deelnemers over een viertal ruimtes en plaatst hen
in stafdiensten en productie-eenheden. Het spel regelt alleen de verdeling
van de mensen over de activiteiten voor de eerste ronde, de spelleiding
bewaakt de minimale spelregels en functioneert als markt. (De deelnemers
mogen bijvoorbeeld niet met zijn allen in dan ruimte alle activiteiten
verrichten). De deelnemers moeten een coordinatiestructuur opbouwen
terwijl er gewerkt wordt. Edn productie-eenheid kan onafhankelijk van de
andere ruimtes functioneren. De andere productie eenheid vergt
co6rdinatie tussen twee, fysiek gescheiden eenheden. Het afwenden van
de werkloosheid en het realiseren van investeringen en innovatie vergt
coardinatie over alle eenheden. De uitdaging voor de deelnemers is
activiteiten te ontplooien om het systeem als geheel levensvatbaar te
houden. Er moet een platform gecreaerd worden dat de vier fysieke ruimtes
overspant om beslissingen te nemen ten behoeve van de organisatie als
geheel. De wijze waarop de deelnemers de activiteiten ten behoeve van de
gehele organisatie vormgeven, biedt bijzonder veel aanknopingspunten
voor een reflectie op de effectiviteit ervan. In termen van Beer ligt de
uitdaging in het realiseren van een managementeenheid op het niveau van
de gehele organisatie en daarbinnen het balanceren tussen het
operationele en het innovatieve domein. De ontwikkeling van
informatiesystemen is nodig.

Simulatie 2 brengt de deelnemers in 6*n grote ruimte waarin met behulp
van tape op de vloer kantoren zijn gecreaerd. De simulatie kent klanten die
bereid zijn in ruil voor verrichte diensten te betalen. De deelnemers die
organisatielid zijn, krijgen een positie als werker, middenkader of leiding
Aandachtspunt in de simulatie is of de organisatieleden in staat zijn de
hierachieke ordening van de start, organisatie van posities, aan te passen
aan de vereisten uit het activiteitensysteem. Tweede aandachtspunt is hoe
de organisatieleden zich organiseren ten behoeve van de klant. Om de twee
speelrondes is er een moment van bezinning en uitwisseling van ervaringen
vanuit de diverse posities in het spel. Het staat de leiding in het spel geheel
vrij om alle startcondities te wijzigen, inclusief de fysieke verdeling van de
ruimte en de hiararchieke ordening. De transparantie van het spel is door
de bezinningsrondes en de ene fysieke ruimte erg hoog. Het activiteiten-
systeem vraagt dwingend over te gaan op proces/klantgestuurde
samenwerking. Het onvermogen van de deelnemers om de dysfunctionele
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positionele ordening los te laten en de gegeven mogelijkheden om te
veranderen te benutten, is veelal een schokkende ervaring.

In de nabespreking van simulaties wordt eerst de tijd genomen om ervaringen uit
te wisselen zodat de deelnemers een beter overzicht hebben van wat er gespeeld
heeft. Vervolgens wordt gereflecteerd op de zich ontwikkelde patronen. De
patronen worden gedvalueerd aan de hand van de mate waarin ze effectief
geweest zijn in het hanteerbaar maken van de onderlinge verschillen in
opvattingen en de verschillende vragen uit de omgeving. De laatste stap is een
analyse van de mate waarin de patronen een afspiegeling zijn van de eigen
organisatie en de mogelijkheden de in de simulatie succesvolle veranderings-
interventies te gebruiken in de eigen organisatie.

De meeste business games zijn ongeschikt doordat ze een sterk uitgewerkte
inhoudelijke component kennen. De deelnemers spelen tegen het computer-
programma. De sterke aandacht op de analytische taken maakt het mogelijk dat
onderlinge samenwerking wordt geminimaliseerd door te steunen op enkele
slimmerikken. De energie in deze simulaties is veelal terug te brengen op de
rivaliteit tussen en binnen de groepen. De deelnemers bouwen niet met elkaar een
organisatie ten behoeve van het activiteitensysteem.2

7.3.6. Voorzieningen om te komen tot de ontwikkeling van nieuwe
betekenissen

De begeleidende staf kan door het aandragen van nieuwe concepten en
werkvormen stimuleren dat bestaande betekenissen worden geinventariseerd,
geaxpliciteerd en dat nieuwe betekenissen ontstaan. Door het aanbieden van
nieuwe concepten kan in eerste instantie aangesloten worden bij bestaande
relationele verstrengelingen.

Inbreng van concepten

Vooral in het begin van het programma kan de staf concepten aanbieden. De
concepten zijn behulpzaam bij het initiaren van een uitwisseling tussen de
actoren. De overgedragen begrippen hebben namelijk een hoge mate van
collectieve kwaliteit. Ze bevorderen een dialoog.

Nieuwe taal, concepten, biedt ook de mogelijkheid om 'de' werkelijkheid anders
te zien. Een reflectie op eigen functioneren zonder een nieuwe begrippenkader
biedt grote kans dat de actoren in de groeven van bestaand denken blijven
steken. Een nieuwe taal biedt de mogelijkheid andere facetten te zien en die aan
elkaar te relateren. Daardoor kan het eigen gedrag herkaderd worden.

Inbreng van nieuwe concepten draagt ook bij aan het faciliteren van de onderlinge
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consultatie. De staf kan met behulp van een korte theoretische uiteenzetting het
gesprek weer vlot trekken.

Tijdens een discussie over de toekomstvisie binnen een directieteam lopen
de emoties op. Irritaties worden zichtbaar en de deelnemers praten langs
elkaar heen. Het lijkt erop dat de diverse deelnemers begrippen als missie-
definitie, omschrijving van de kern van de business en visie door elkaar
halen. We stellen een time-out voor. In een kort college bieden we een
consistent begrippenstelsel aan ter afbakening van deze begrippen. De
deelnemers gebruiken dit vervolgens en de verwarring over gehanteerde
begrippen is weggenomen.

Metaforen en analogieen

Het werken met metaforen of analogiean nodigt deelnemers uit om eigen
inzichten of waarden om te zetten in beeldtaal. Een gesprek met behulp van
gekozen metaforen biedt de deelnemers de mogelijkheid om naast de bestaande
taal uitdrukking te geven aan eigen inzichten. Metaforen en analogiean zijn met
name krachtig in situaties waarin de beleving moeilijk onder woorden is te
brengen. Een welgekozen metafoor of analogie kan een zorg of ambitie zichtbaar
maken. Ze kunnen ook een ingesleten argumentatiestijl binnen een organisatie
doorbreken. Strak lineair denken en argumenteren biedt weinig ruimte voor
moeilijk onder woorden te brengen gevoelens en inzichten. Een gesprek aan de
hand van metaforen leent zich minder voor een krachtmeting tussen actoren.

7.3.7. Constructieve kwaliteit van de nieuwe betekenissen

In de MCC wordt gestreefd naar nieuwe inzichten die van belang zijn voor het
organiseerproces in de organisatie. Dit vergt voorzieningen om te voorkomen dat
de betekenissen die ontstaan zijn in het proces van collectief leren rei'ficeren.
Vanaf het moment dat de deelnemers rond een thematiek aan het werk gaan,
ontstaat een proces van locale betekeniscreatie dat gebonden is aan de MCC.
Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten die vooral betekenisvol zijn voor hen die de
totstandkoming ervan hebben meegemaakt. Dit kan ertoe leiden dat de betrokken
actoren het niet plezierig vinden als andere actoren in de organisatie de ontstane
betekenissen weer ter discussie stellen. Toch is de MCC pas effectief als alle
actoren toegang krijgen tot de betekenissen en hun eigen inbreng kunnen
inbrengen. Om een zinvolle interactie te verkrijgen tussen actoren die deel hebben
genomen aan de MCC en actoren die onderdeel zijn van het reguliere
organiseerproces dienen de ordeningsresultaten uit de MCC een hoge
constructieve kwaliteit te bezitten. Dit vergt voorzieningen om te voorkomen dat
het proces van MCC en de ontwikkelde taal een uitsluitende werking heeft en tot
contextvrije waarheid wordt.
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Er zijn voorzieningen nodig om de betekenissen open te houden voor derden die
geen deel hebben uitgemaakt van het proces. De werkvorm waarmee de meeste
ervaring is opgebouwd, is het inbouwen van een dialoogplatform tussen de
deelnemers en de opdrachtgevers. Het doel is te komen tot een gesprek over de
ontstane inzichten uit het leerproces. Voor de staf is het steeds de uitdaging om
deelnemers uit te nodigen de resultaten van zowel het leerproces als het proces
zelf in te brengen. Kern van collectief leren is het leerproces van met elkaar vallen
en opstaan, het ontdekken van eigen blokkades, het serieus nemen ervan en de
verkenning naar de veranderbaarheid van de patronen. Dat is de afgelegde
leerreis. Onderstaand wordt weergegeven hoe in projecten met werkvormen
gewerkt is die meer commitment van de organisatie vergen en minder vrijblijvend
zijn.

- Casus de handelsonderneming

Bil de handelonderneming is op het einde van het vijfdaagse programme de
laatste ochtend gereserveerd voor een ontmoeting tussen de deelnemers
en een drietal leden van de hoofddirectie. Tijdens deze ontmoeting zijn de
directieleden de gast van de deelnemers. Naast de inhoudelijke discussie
over de door hen aangedragen thema's of veranderingsvoorstellen wordt
ook een terugblik geschetst op het leerproces dat zich in de groep heeft
ontwikkeld. De deelnemers gaan met de directieleden in dialoog om toe-
zeggingen te verwerven voor steun voor ontwikkelde veranderings-
voorstellen.

- Casus de dienstverlener

Bij de decentraal opererende dienstverlener komt de gehele directie op de
laatste dag van de strategieweek luisteren naar de ontwikkelde strategische
aandachtspunten. De ochtend is gereserveerd voor de presentatie daarvan.
De afspraak is dat de directie tracht in deze ronde een beter begrip te
krijgen van de standpunten van de deelnemers. Doel van de gehele dag is
het zo goed mogelijk begrijpen door de directie van het proces dat leidde
tot de conclusies en de conclusies zelf. Doordat de directie in een
paralleltraject met dezelfde vraagstelling en methodiek heeft gewerkt ligt er
een gedeeld referentiekader ten grondslag aan de ontmoeting.

Drie weken later ziin de deelnemers te gast bij de directie. Deze presenteert
een nota waarin ze hun eigen keuzes weergeven en voorstellen doen om
veranderingen in gang te zetten. Daarna is er ruim tijd voor discussie. De
directievoorstellen sluiten aan bij de opvattingen die leven bij de betrokken
veertig managers. Verschillen met de twee groepen geven geen aanleiding
om geen commitment te geven aan de gekozen koers.
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- Casus de professionele dienstverlener

In het programma voor de professionele dienstverlener is in het ontwerp
een ontmoetingsmoment gecreaerd tussen deelnemers en leiding. Deze
ontmoeting zal zes weken na afloop van het programma voor de eerste
zestig professionals plaatsvinden. De conferentie is vier dagdelen lang en
niet ingevuld. Uitgenodigd zijn de deelnemers, degenen aan wie ze
rapporteren, de stafdirecteuren en de Raad van Bestuur. Het is een
conferentie voor de gehele top en de deelnemers.

In het ontwerp is er vanuit gegaan dat de deelnemers de conferentie
vormgeven en als gastheer optreden voor hun eigen management. In het
programma is tijd vrijgemaakt voor de deelnemers om de opzet en het
karakter van de conferentie voor te bereiden. De deelnemers grijpen deze
unieke kans om zelf de agenda te bepalen met beide handen aan. Omdat in
deze conferentie al de beslissers aanwezig zijn, biedt het de mogelijkheid
om de gedachtenvorming tildens het maatwerkprogramma om te zetten in
beslissingen.

De voorbereidingsgroep coOrdineert het werk dat parallel door
verschillende groepen wordt gedaan rond thema's die in het programma
naar voren zijn gekomen. Er wordt een open, workshop-achtige structuur
gecreaerd op de eerste dag, die opgevolgd wordt door een intensieve
sessie rond een thema dat resulteert in een projectvoorstel. Tijdens de
tweede dag worden al de voorstellen kort gepresenteerd. Vervolgens is er
ruimte voor de directies van de werkmaatschappijen om een drietal
projecten over te nemen en zich hieraan te commiteren. De directies kiezen
elk een drietal projecten en de Raad van Bestuur ondersteunt het geheel en
waarborgt de voortgang van de projecten in de directieraad. De
geadopteerde projecten worden onderdeel van de agenda van de
werkmaatschappijen en worden gevolgd in het directieberaad (Raad van
Bestuur en directeuren werkmaatschappijen). In het personeelsblad wordt
ruim aandacht gegeven aan deze conferentie.

Na afloop van de tweede en derde cyclus wordt weer zo'n conferentie
georganiseerd door de deelnemers. De tweede conferentie wordt
georganiseerd voor alle leden van de eerste en de nieuwe groep. De
deelnemers vragen commitment en budget voor door hen zelf te entameren
projecten. Bij de derde conferentie nodigen de deelnemers de directieraad
uit en neemt iedere deelnemer een jonge professional mee. In dertien
maanden tijd worden door de deelnemers aan het programma drie
conferenties georganiseerd voor de gehele top en een groep van veertig
jonge professionals.
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Het laatste voorbeeld geeft aan dat de MCC, als speciale conversatieruimte,
resulteert in de organisatie van de deelnemers in een tweede conversatieruimte
waar alle relevante besluitvormers deelgenoot worden van het gesprek. Het
programma, de publiciteit erom heen en de gestarte projecten worden belangrijke
onderdelen van het proces van herorientatie van de organisatie.

7.3.8. Recursieniveau-wisselingen: van het thema naar de onderlinge
samenwerking

Binnen het bestaande organiseerproces is voldoende ervaring opgedaan met de
strategie meer van hetze/fde. Het programma biedt een moment van reflectie op
de identificatie en effectiviteit van deze strategie. De MCC heeft toegevoegde
waarde als de actoren kunnen reflecteren op de wijze waarop de oude strategie is
ontstaan, an hoe deze ook wordt bestendigd door de eigen bijdrage.

Organisatieleden zijn geneigd de oplossing van problemen te zoeken in de inhoud
van bestaande kaders. De MCC biedt de deelnemers de mogelijkheid te ervaren
dat de kaders geen gegevenheden zijn. Het is van belang dat de actoren het
constructieve karakter van de bestaande werkwijzen leren (h)erkennen. De MCC
heeft de hoogste toegevoegde waarde als de actoren de plek der moeite zoeken.

Dan ontstaat inzicht in het constructieproces dat ten grondslag ligt aan de
kernthematiek en ontstaan mogelijkheden om nieuwe ordeningen te realiseren.
Van de inhoudelijke dimensie en van de strategie meer van hetzelfde, wordt
geschakeld naar het proces dat aan deze strategie ten grondslag ligt.

Transactioneel organiseren vergt procesinzicht. De MCC biedt de mogelijkheid te
experimenteren met de competentie patronen in processen te herkennen. In de
MCC worden facetten van het bestaande weefsel van relaties en betekenissen
zichtbaar. Daardoor ontstaat de mogelijkheid met behulp van recursieniveau-
wisselingen te reflecteren op de effectiviteit van dit weefsel. Telkens als patronen
zichtbaar worden in gedrag of denken kunnen deelnemers of stafleden hiervoor
aandacht vragen. De aandacht verschuift dan van de thematiek waaraan gewerkt
wordt naar het constructieproces dat ten grondslag ligt aan de patronen. Hierdoor
ontstaat een leerproces op een hoger recursieniveau gestart: van reflectie op de
effectiviteit van de samenwerkingsprocessen naar het proces zelf.5, Stafleden zijn
erg gespitst op het gebruiken van discrepanties tussen wat deelnemers zeggen en
wat ze doen of non-verbaal uitstralen. Een tweede aandachtspunt is de
samenhang tussen het karakter van processen binnen de MCC en binnen de
organisatie.

Onderdeel van de MCC is de aandacht voor de persoonlijke bijdrage aan de wijze
waarop veranderingen vorm krijgen (het eigen actorschap). Essentie bij drieslag
leerprocessen is dat actoren ervaren dat het veranderen van de organisatie een
verandering vergt van het eigen handelen en denken. Herkenning en erkenning
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van de eigen bijdrage in de processen van interactie bieden de mogelijkheid om
de eigen wijze van omgang te problematiseren. Aandacht voor de consequenties
van incongruentie tussen woord en daad vormen een belangrijk onderdeel van het
proces.

In een programma maken de deelnemers een inschatting van de
gerichtheid op innovatie van zichzelf en in de diverse werkeenheden. Terwijl
de deelnemers zichzelf als innovatief inschatten wordt de organisatie als
risicomijdend en op routine varend gekarakteriseerd. De discussie hierover
gaat echter op een zeer trage slaapverwekkende en weinig geangageerde
wilze. Als staf vragen we aandacht voor de discrepantie tussen de eigen
inschatting, innovatief, en de stijl van communiceren, traag en sloom. De
discussie verschuift vervolgens van 'zij' in de organisatie naar een kritische
heroverweging van de eigen scores en het eigen optreden.

Tijdens een discussie over de kenmerken van de eigen cultuur geeft ddn
van de deelnemers een analyse. Deze bijdrage is voor een andere
deelnemer aanleiding om met haar buurman te gaan smoezen. Daarna
haakt de deelnemer volledig af; non-verbaal straalt zij uit dat wat haar
betreft de discussie kan stoppen. Doordat deze wijze van afhaken in een
eerdere fase als een cultuurkenmerk is gerdentificeerd, vragen we hiervoor
als staf aandacht. De discussie verlegt zich van de cultuur daar en toen naar
het actuele interactiepatroon in de zaal. De analyse van de reeks
gebeurtenissen en de explicitering van vermoedens en conclusies maakt
toetsing van veronderstellingen mogelijk.

Daarnaast kunnen ook de ervaren gevoelens in gebracht worden in de
discussie. De deelnemers ontdekken dat ze zelf in het programma de
organisatiecultuur tot stand brengen en verkennen oorzaken en
mogelijkheden deze te veranderen. De openheid van de deelnemers in deze
discussie toont dat ze in staat zijn tot een ander interactiepatroon. Vanaf
het moment dat ze niet langer inspelen op het gewenste en werken vanuit
hun eigen opvattingen en gevoelens wordt de sfeer persoonlijk.
Deelnemers geven aan dat er momenten zijn dat ze om aansluiting te
vinden bij de organisatiecultuur dingen doen die in strijd zijn met hun eigen
opvattingen en waarden.

In de MCC bezinnen de deelnemers zich op de regels van het spel binnen de
MCC. Ze herkennen patronen tijdens de reflectie. Het praten over variate its-
hantering in het werk wordt afgewisseld met een bezinning op de actuele
variateitshantering Hierdoor wordt de koppeling van denken en doen hersteld. In
maatwerkprogramma's komen naast opvattingen over de zaak ook het eigen
optreden van de deelnemers aan de orde.
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Het actorschap en de reflectie op de wijze waarop de actoren gezamenlijk een
werkelijkheid construeren is de kern van het collectieve leerproces. De resultaten
op de inhoudelijke dimensie zijn meegenomen, maar vormen niet de essentie.
Doel is het verhogen van de individuele en collectieve competentiepatronen te
herkennen en bespreekbaar te maken.

7.3.9. Bewaking van relationele kwaliteit van de interactie

Na het ontwerpen van de context en kiezen van de werkvormen die gebruikt
worden, interveniaren de stafleden in het interactieproces ter bevordering van de
relationele- en constructieve kwaliteit ervan. De begeleiders trachten het proces
van betekeniscreatie open te houden voor alle actoren: ze letten op de
constructieve kwaliteit van het proces. Dominant gedrag werkt dempend op de
bereidheid van andere deelnemers om eigen opvattingen en waarden in te
brengen. Dit resulteert in betekenissen met een collectieve kwaliteit waarin een
deel van de actoren zich niet herkent. Dit betekent een lage relationele kwaliteit.

De staf nodigt actoren uit hun actorschap op te nemen en samen met de anderen
de kernthematiek van de organisatie te bespreken. Doel is te analyseren of de
bestaande weefsels van relaties en betekenissen effectief zijn. Interventies zijn
gericht op het bevorderen van een proces van variateitshantering, dat zoveel
mogelijk overeenkomt met het consultatiemodel. Een oriantatie op tijdelijke
werkbare overeenstemmingen verdient dan de voorkeur boven het streven naar
waarheid.

Zodra de staf het gevoel krijgt dat er sprake is van dominantie van enkelen
of een dominante alliantie van meerderen, wordt er extra gelet op zwakke
signalen waarmee deelnemers ongenoegen uiten over het verloop van het
proces. Deze signalen kunnen een audit-functie hebben als ze worden
(h)erkend. De staf zal aandacht voor deze signalen vragen en een time-out
voorstellen om te bezien of de resultaten van de discussie nog voldoende
kunnen rekenen op de steun van de deelnemers: is er nog sprake van een
situatie met voldoende relationele kwaliteit?

7.4. Samenspel tussen deelnemers en staf

Positioneel organiseren en het opleiden gericht op de overdracht van
regelmaatkennis, zijn verankerd in de scheiding tussen object en subject. Het
samenspel tussen staf en deelnemers vindt daardoor plaats binnen de kaders die
gezet zijn door de staf. Door het verlaten van de object/subject-scheiding in de
MCC komt het onderscheid tussen begeleidende staf en deelnemers in een ander
daglicht te staan. Het proces binnen de MCC is een proces waarbij de stafleden
en de deelnemers elk hun bijdrage hebben en geen van de betrokkenen in staat
is het verloop van het proces eenzijdig te sturen. Doordat de MCC gebaseerd is
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op het toekennen van actorschap aan de deelnemers, bepalen deze samen met
de stafleden het verloop van het proces. Staf en deelnemers worden allen
onderdeel van het zich ontwikkelende proces van co-creatie. Het centraal stellen
van het actorschap van de deelnemers in MCC vergt van deelnemers en staf een
orientatie op de volgende drie aspecten:
- actorschap;
- tijdelijke werkbare overeenstemming;
- verbinding.

7.4.1. Oriantatie op actorschap

Actoren komen in co-creatie tot de realisatie van nieuwe weefsels van
betekenissen en relaties. Indien een actor accepteert dat hij/zij een actief aandeel
heeft in de realisatie van de context waarbinnen hijzelf functioneert, kan de actor
aangesproken worden op zijn eigen aandeel in deze co-creatie: zijn actorschap.
In collectieve leerprocessen betekent dit dat als een actor geen onderdeel van de
oplossing wil zijn, hij een onderdeel van het probleem is. Zolang een actor zichzelf
ervaart als een slachtoffer van omstandigheden die buiten zijn beinvloedingssfeer
liggen (een gerei'ficeerde realiteit) dan is hij onderdeel van het probleem. De actor
maakt zich afhankelijk van systemen, structuren en anderen en kan gaan inspelen
op vermoed gewenst gedrag. Consequentie hiervan kan zijn dat de actor het
contact met eigen behoeftes, ambities en intenties vertroebelt. Door het eigen
actorschap te miskennen maakt een actor zichzelf machteloos. Doordat
begrippen als macht en machteloosheid relationeel zijn, is er echter altijd sprake
van de macht van de onmachtigen en de onmacht van de machtigen. Werkvormen
en stafinterventies zijn daarom gericht om de deelnemer te laten zien dat:
-   het eigen gedrag een bijdrage levert aan de zich ontwikkelende patronen;
-  in het wijzigen van het eigen gedrag de sleutel ligt voor het doorbreken van

patronen in denken en handelen;
-  dat organisatieveranderingen ook gedragsveranderingen van managers met

zich mee dienen te brengen.

7.4.2. Oriantatie op tijdelijke werkbare overeeni,temmingen

Collectieve leerprocessen blijven doorgaand van karakter en behouden hun
relationele en constructieve kwaliteit als actoren bereid zijn te werken met
tijdelijke overeenstemmingen. De bereidheid om te handelen op basis van
tijdelijke werkbare overeenstemmingen betekent de bereidheid bestaande
verschillen (variateit) te erkennen en ermee te willen werken. Consultatie vergt van
de betrokkenen de bereidheid om hun eigen werkelijkheidsdefinitie niet als de
enige te zien. Bij een overeenstemming die beschouwd wordt als een
representatie van de werkelijkheid en die dus waar is, is steeds het risico dat
actoren zich gaan identificeren met de waarheid en dat ze de onderlinge
verschillen in kennis van de waarheid vastzetten in hiararchische posities. Er
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ontstaat dan een hiararchie tussen de vee/weters en weinigweters. Acceptatie van
een overeenstemming die waar is, brengt het risico met zich mee voor lange tijd
te moeten functioneren in het keurslijf van de gefixeerde betekenisgeving.
Naarmate er een sterkere waarheidoriantatie is in een organisatie, zullen actoren
meer tijd en energie spenderen aan het realiseren van de overeenstemming (Mills,
1967). Het handelen wordt daardoor uitgesteld.

Om een blokkade in het proces van collectief leren te voorkomen is het van
belang dat actoren ingenomen standpunten willen herzien. Dit wordt
gemakkelijker als regels zijn afgesproken om terug te kunnen komen op de
overeenkomst. Regels in de vorm van afspraken over de wijze waarop de
werkelijkheidsdefinities ter discussie kunnen worden gesteld. Vanuit het
transactionele organiseerperspectief is het bijsturen van processen essentieel om
tot kwaliteitsverbetering te komen.

7.4.3. Oriantatie op verbinding

Een conditie voor collectief leren is een oriantatie op verbinding: verbinding
tussen de actor en zijn eigen behoeften, verbinding tussen de actor en andere
actoren en verbinding tussen de interne actoren en de externe actoren.

Verbinding tussen de actor en eigen behoeften

Naarmate een actor meer aansluit bij de eigen behoeften is er een grotere
overeenstemming tussen de praat- en de doetheorie. Door in verbinding te staan
met eigen behoeften, kan de actor aangegeven wanneer hij/zij van mening is dat
een gecreeerde realiteit afbreuk doet aan eigen behoeften. Het uiten van
ongenoegen heeft een systeem drie ster functie: de actor geeft informatie over de
onevenwichtigheid in het spanningsveld autonomie en cohesie. Collectief leren
wordt bevorderd als de individuele actoren in contact zijn met hun eigen
behoeften en ambities. Naarmate de communicatie in een consultatieproces
waarachtiger is, is het consultatieproces gebaseerd op steviger grond. Er is dan
sprake van geen of weinig zelfcensuur. In een situatie waarin een actor zich richt
op de inschatting van wat anderen van hem verwachten, wordt de consultatie
gebaseerd op drijfzand: wat de actor zegt is geen reflectie van wat hij/zij echt
denkt en voelt. Toenemende zelfcensuur en processen van collusief leren zijn dan
het gevolg.

Verbinding met andere actoren

Collectief leren vergt een orientatie op anderen. Deze oriantatie is de keerzijde van
zelfsturing en autonomie. Indien actoren aangeven met elkaar te willen
coaxisteren dan vergt dit de bereidheid door middel van consultatie te komen tot
werkbare en tijdelijke overeenstemmingen.
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Geconfronteerd met externe variateit beslist een actor zelf of hij de variateit
zelfstandig zal opvangen, of dat hij hiervoor in contact treedt met andere actoren.
Een consultatieproces is een onbepaald proces dat tijd en energie kost. De
toenemende externe variate it maakt dat het transactionele organiseerperspectief
afhankelijk is van de competentie om intern voldoende variateit te genereren en
hanteerbaar te maken. Transactioneel organiseren vergt de bereidheid en de
bekwaamheid van actoren om gezamenlijk externe variateit hanteerbaar te
maken.

Verbinding tussen interne en externe actoren

Een oriantatie op externe 'derden' bevordert het denken vanuit het activiteiten-
systeem en vormt een tegenwicht voor een orientatie op het relationele systeem.
De externe actoren zijn degenen die uiteindelijk de resultaten van het handelen
waarderen. Door te streven naar verbinding met de externe actoren blijven interne
actoren zich openstellen voor hun inbreng. Een oriantatie op de waardering van
de externe derde bevordert de bereidheid om de bestaande inzichten en regels te
toetsen. Externe actoren maken immers geen deel uit van interne relationele en
betekenisverstrengelingen. Hierdoor is hun inbreng gevrijwaard van het inspelen
op gewenste handelingen en denkbeelden en neemt de kans op normfixatie af. De
externe actoren zijn bij uitstek degenen die informatie hebben over de mate
waarin de organisatie in staat is om de externe variateit op te vangen (systeem
drie ster functie).

7.5. Rol en houding van stafleden

Binnen de MCC is het leerproces het resultaat van de interactie tussen stafleden
en deelnemers. Het wegvallen van het subject/object-onderscheid staat niet toe
een hiararchische ordening te credren tussen de begeleiders en de deelnemers.
Door de spreiding van het actorschap en het delen van de verantwoordelijkheid
voor het verloop van het interactieproces, zijn de begeleiders deelnemers met een
specifieke rol en toegevoegde waarde. De begeleider kan worden aangesproken
op zijn bijdrage aan het proces: als deelnemer en als begeleider.

Leiderschap vanuit het transactionele organiseerperspectief ligt in het realiseren
van condities waardoor actoren in staat worden gesteld zelfstandig te
functioneren binnen overeengekomen kaders. De bijdrage van de staf ligt in het
realiseren en voortdurend bewaken van condities om doorgaande leerprocessen
mogelijk te maken. De staf draagt bij door condities te crearen die deelnemers
uitnodigen hun actorschap te actualiseren. Dit vraagt dat zoveel mogelijk actoren
zich identificeren met de problematiek van het geheel en activiteiten vervullen op
het recursieniveau van het geheel. Door niet binnen de kaders te werken, maar
aan de kaders zelf te werken, vervullen de actoren de executive activiteiten (Mills,
1967). Vervolgens maakt de staf interventies in het proces om de relationele en
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constructieve kwaliteit van het proces te bewaken. De toegevoegde waarde van
de staf bij het ontwerp en het intervenieren ligt in:
-   het activeren van het actorschap;
-   het crearen van veiligheid;
-   het bieden van ruimte om te experimenteren;
- het aansluiten bij de positieve krachten en de mogelijkheden van de

deelnemers.

Door actoren aan te spreken op hun kracht, versterkt de staf de mogelijkheden
van de deelnemers hun actorschap uit te oefenen. Veiligheid wordt gecreaerd
door enerzijds het aanbrengen van structuur en anderzijds door het beschermen
van initiatieven tegen de kracht van het gebruikelijke. Dreigt een deelnemer met
een minderheidsstandpunt ondergesneeuwd te worden, dan zal een staflid
hiervoor aandacht vragen. Dit betekent aandacht voor degene die domineert,
degene die zich laat ondersneeuwen an de anderen die passief toekijken. De
interventie van de staf is niet gericht op het redden van de ondergesneeuwde
deelnemer. In de MCC wordt steeds aandacht gevraagd voor de wijze waarop
omgegaan wordt met onderlinge verschillen.

De toegevoegde waarde van de begeleider ligt in het initTeren, structureren en
faciliteren van de dialoog tussen de deelnemers en de reflectie op deze dialoog.
De begeleider wil de reflectie op bestaande interactie- en denkpatronen
stimuleren en waar nodig deze patronen verstoren. Ontwerp en interventies
dienen te resulteren in een coherente verstoring. De begeleider is niet gericht op
het inhoudelijk ontrafelen van de werkelijkheid van het systeem, maar op het
versterken van de individuele en collectieve competentie om processen te
(h)erkennen en te be'invioeden.

De begeleider heeft een rol die zich niet gemakkelijk eenduidig laat vangen in een
begrip. Ook de houding van waaruit hij functioneert is niet eenduidig. Gekozen is
de rol en houding aan te geven met een combinatie van begrippen.

7.5.1. Acterend regisseur

De begeleider maakt onderdeel uit van het leerproces in de wisselende rollen van
acteur en regisseur.* De begeleider stuurt en regisseert het proces waarin hij zelf
deelneemt. Door het voorstellen van activiteiten en het structureren van het
proces wordt de regisseursrol waar gemaakt. Als regisseur creaert hij de context
waarbinnen deelnemers actief zijn. De begeleider wordt door zijn interventies ook
een speler in het spel. De begeleider creaert en is onderdeel van het spel. Hij volgt
het spelverloop. Niet als een naald in een ingesleten groef maar meer als een kind

*  Dit begrippenpaar is ontleend aan Compernolle & Brand (1994).
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dat met een hoepel speelt: volgend maar ook sturend'. De kernvaardigheid is het
vermogen het eigen gedrag te observeren en op basis van deze reflectie het eigen
handelen aanpassen aan wat in de situatie gewenst is. Dit vergt een breed
repertoire aan handelingsmogelijkheden en een goed ontwikkeld gevoel voor
relationele processen.

7.5.2. Participerend observator en observerend participant

Doordat de processen van diagnose en interventie samenvloeien, kan de
begeleider niet als een 'vlieg aan de muur' het proces observeren. Hij is altijd
participant in het proces. Elke interventie, of het uitblijven ervan, is een handeling
in het proces. De rol is aan te duiden als die van participerende observator of van
observerende participant. De begeleider maakt deel uit van het proces, volgt tot
op zekere hoogte de regels van het onderlinge spel maar geeft ook vanuit een
observatierol reflecties op het spel zelf. De begeleider balanceert voortdurend
tussen betrokkenheid en afstand.

De betrokkenheid maakt de begeleider een deel van het proces: maakt hem of
haar dan van ons. De afstandelijkheid voorkomt dat de begeleider in het proces
wordt gezogen. Betrokkenheid is essentieel om geaccepteerd te worden als
medespeler. De begeleider kan met zijn interventies pas invloed hebben als hij een
zekere mate van acceptatie verworven heeft. De deelnemers bepalen immers of
interventies als verstoringen worden gezien en wat de betekenis ervan is. Wordt
de begeleider ervaren als externe observator, dan vervalt de legitimiteit om
inbreng te hebben. De mogelijkheid gaat dan verloren om te kunnen verstoren en
de aansluiting met het proces van co-creatie wordt verloren.

De afstand tot de inhoudelijke thematiek maakt dat de begeleider gemakkelijker
in de observator-rol kan terugstappen dan de deelnemers. Hierdoor kan de
begeleider een bezinning op de functionaliteit van de fijnmazigheid van de
weefsels van relaties en betekenissen stimuleren. Het herkennen van patronen is
gemakkelijker en biedt mogelijkheden de spelers vanuit een ander perspectief
naar dezelfde werkelijkheid te laten kijken en wisselingen van recursieniveau voor
te stellen.

In de praktijk wordt daarom met twee begeleiders gewerkt. Wanneer de ene
meer als particpant optreedt, zal de ander zich meer als observant
opstellen. De stafleden vervullen complementaire rollen. Dit biedt de
mogelijkheid om samen de balans participant-observant te realiseren.

- Dit beeld is ontleend aan Compernolle, 1994.
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7.5.3.  Boodschap en voorbeeld

De interventies van de begeleider ontlenen hun bijdrage slechts ten dele aan de
inhoud van wat gezegd of gedaan wordt. Minstens zo belangrijk is de wijze
waarop de interventies worden gemaakt. Consistentie tussen woord en daad van
de begeleider blijkt op kritische momenten van essentieel belang.

Daarnaast is het essentieel dat de begeleider trouw blijft aan eigen denkbeelden
en ervaringen. Dit kan betekenen dat van de begeleider gevraagd wordt
inhoudelijk stelling te nemen. Hoewel de inhoudelijke opvatting van de begeleider
op zich niet relevant is, zijn er momenten waarop het legitiem is om inhoudelijk
kleur te bekennen. Het begrip professioneel in de betekenis van afstandelijk,
neutraal en deskundig moet dan ook verruimd worden. De begeleider van een
collectief leerproces is een betrokken professional met een eigen standpunt. Er
zijn omstandigheden waarin het professioneel is om als deelnemer kleur te
bekennen. Dit geldt met name als het gaat om de bewaking van de toegang tot,
en de aard van, de inbreng in de conversatieruimte. Ook al zijn deelnemers het erg
oneens met de inbreng van de begeleider, dan kunnen ze deze niet miskennen als
de uiting authentiek is: een cri de coeur.
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De prakti jk
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Inleiding

In hoofdstuk drie is aangegeven dat een zestal grootschalige maatwerk-
programma's de basis vormen voor de ontwikkeling van het conceptuele kader en
de MCC. De twee maatwerkprogramma's na de afronding van Op weg naar een
lerende organisatie zijn de inspiratiebron geweest voor de ontwikkeling van de
MCC.

In dit hoofdstuk worden deze twee praktijkvoorbeelden beschreven. Het gaat om
twee maatwerkprogramma's die samenhangen met de ontwikkeling van de beide
organisaties. De beschrijving van de twee praktijkvoorbeelden dient een drietal
doelen.
Ten eerste zijn het deze ervaringen die in sterke mate ten grondslag liggen aan de
ontwikkeling van het conceptuele kader en de MCC. Explicitering van deze basis
biedt de lezer inzicht in de context van waaruit de concepten zijn ontstaan en
gerijpt. Ten tweede geven de praktijkvoorbeelden inzicht in de dynamiek van en
kritische momenten in de ontwikkeling en uitvoering van maatwerkprogramma's
met een collectief leerdoel. In de verslagen wordt een beeld geschetst van de
ontwikkelingen binnen de organisaties en de plaats van het maatwerkprogramma
daarin. Dit geeft een beeld van de mogelijkheden en de beperkingen van de MCC.
De beschrijving biedt tenslotte inzicht in de ervaring die ten grondslag ligt aan een
aantal conclusies over de relatie tussen management- en organisatie-ontwikkeling
die in het volgende hoofdstuk worden geformuleerd.

De voorbeelden zijn niet bedoeld om de effectiviteit van de progamma's te

bewijzen. De voorbeelden worden als persoonlijke ervaring beschreven en zijn
een interpretatie mijnerzijds van de processen. Er is sprake van een baron von
MOnchhausen-effect: ik ben zowel handelend als reflecterend actief in de
beschreven processen en reflecteer er vervolgens nogmaals op aan de hand van
elementen uit de later ontwikkelde methodologie (de MCC en het conceptuele
kader). Het doel van deze studie is, zoals gezegd, de reflectie op de eigen ervaring
met maatwerkprogramma's, die starten als individuele opleidingsprogramma's en
zich ontwikkelen tot interventies in de ontwikkeling van de organisatie.

In geen van de grootschalige projecten waarop deze studie een reflectie is,
hebben de betrokken opdrachtgevers de wens geuit naar onderzoek van de
effectiviteit van de inspanningen. De directe betrokkenheid van hen bij de
ontwikkeling en uitvoering lijkt een reden voor het uitblijven van de standaard-
vraag bij opleidingen: 'wat zijn de effecten van de inspanningen?'. Bij dit type
grootschalige maatwerkprogramma's hangt de effectiviteit vooral af van de wijze
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waarop de procesbegintermen worden gerealiseerd en gedurende het proces
steeds worden herbevestigd. Bij start van de projecten ontbrak het mij aan een
conceptueel kader dat de basis kon zijn van effectonderzoek in de klassieke
betekenis van voormeting en nameting. Deze studie is de eerste stap in een
proces van verkennen van de mogelijkheden en beperkingen van de methodiek in
een scala van contexten. Het conceptuele kader en de methodiek bieden de
mogelijkheid om bij nieuwe processen, in de vorm van actie-onderzoek,
specifieke mogelijkheden van de MCC nader te onderzoeken.

In de eerste casus, over een handelsonderneming, wordt beschreven hoe een
individueel-gericht maatwerkprogramma vastloopt in de eerste module (de case
in hoofdstuk twee) en resulteert in een collectief leerproces. De ervaring hiermee
is vervolgens van invloed op de vormgeving van het ontwikkelingsproces van de
organisatie, het Visie-90 project. Met behulp van dit project ondersteunt de
handelsonderneming de transformatie van productverkoper naar integrale
dienstverlener. In het voorbeeld wordt een betrokkenheid van ongeveer drie jaar
beschreven bij de totstandkoming en uitvoering van het Visie-90 project.
Hierbinnen neemt een nieuw ontwikkeld maatwerkprogramma een belangrijke
plaats in: zes conferenties 'Verandermanagement' van elk een week. In totaal
worden ruim honderdtwintig van de meest seniore managers bereikt met dit
programma.

De leerervaringen van deze casus beinvloeden het ontwerp en uitvoering van het
tweede voorbeeld over de dienstverlener. Deze casus illustreert de toepassing van
het Model voor Levensvatbare Systemen (\/SM) in de intake-fase en de implicaties
ervan voor het ontwerp van het programma. De casus is een illustratie van hoe de
MCC er in de praktijk uit kan zien en beschrijft de betrokkenheid van ongeveer
twee jaar bij de zakelijke dienstverlener. Het programma is de vormgeving van een
collectieve bezinning op de strategie, structuur en cultuur van de organisatie over
een tijdsperiode van zes maanden. Veertig van de meest seniore managers zijn
hierbij betrokken en, in een parallel traject, het directie-overleg (acht leden).

De praktijkvoorbeelden worden beschreven aan de hand van de chronologie van
de gebeurtenissen. De opzet van de programma's wordt beschreven met de
termen die toendertijd zijn gehanteerd. In de keuze van de accenten en de
voorbeelden heeft het later ontwikkelde kader weI een rol gespeeld.

8.1. Meereizen met de handelsonderneming

Het verslag beschrijft het verloop van mijn activiteiten in de organisatie in de
periode najaar 1989 tot en met voorjaar 1992. De handelsonderneming is de
Nederlandse dochteronderneming van een vooraanstaand, wereldwijd
opererende organisatie in de informatie-communicatie-technologie (ICD branche.
Het bedrijf heeft bij de start van het project een dominante positie op de hard-
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ware markt voor de levering van grote computers. De gevolgen van de opkomst
van de PC en de verschuiving in de ICT markt van hard-ware naar software en
diensten hebben hun effect op de marktpositie van de organisatie.

In deze periode wordt het Visie-90 project ontwikkeld, uitgevoerd en tussentijds
geavalueerd. Het Visie-project omvat diverse activiteiten om de transformatie te
realiseren van ontwikkelaar en leverancier van voornamelijk producten naar een
organisatie die geintegreerde oplossingen aanbiedt. Belangrijke onderdelen van
mijn betrokkenheid zijn: gesprekspartner zijn bij het ontwerp van het Visie-90
project, uitvoering van de genoemde zes verandermanagement-conferenties en
het als klankbord functioneren voor de directeur-generaal en de directie (Zie kader
dertien).

kader 12 Chronologie van de betrokkenheid
bij de handelsonderneming

1. Aangepaste Leergang Management & Organisatie
-  Aanleiding en ontwerp van de leergang 'Management & Organisatie';

juni  1988 - augustus  1989
- Start leergang, 'crisis' en herontwerp en goedkeuring voor collectief

leerproces;
september 1989

-  Uitvoering van het collectieve leerproces;
october - december 1989

2. Vormgeving van het Visie-project
december 1989 - maart 1990

3. Start Visie-project en uitvoering eerste fase
april 1990 - october 1990

4. Conferenties 'Verandermanagement'
-  Opzet en pilot conferentie;

maart - april 1990
-  vijf vervolgconferenties;

oktober 1990 - april 1991

5. Reorganisatieprocessen vanuit de internationale hoofdkantoren
juni  1992 - december  1992
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De betrokkenheid is het gevolg van de casus die in hoofdstuk twee is beschreven.
Hierin is aangegeven hoe de eerste module van de Leergang Management en
Organisatie (gericht op individueel leren) zich ontwikkelde tot een collectief
leerproces. De confrontatie met de deelnemers, het ontwerp van het programma,
en het overleg tussen de begeleidende staf en de directie resulteren in een
aangepast programma met een collectieve leerdoelstelling. Het aangepaste
programa wordt gericht op de door de deelnemers ingebrachte organisatie-
thematieken. Aangegeven wordt hoe dit programma van invloed is geweest op de
totstandkoming en vormgeving van het organisatiebrede Visie-90 project.

In  paragraaf 8.1.1. wordt de ervaring  met de aangepaste Leergang Management
& Organisatie beschreven. Vervolgens wordt aangegeven welke ondersteunende
activiteiten verricht zijn in het kader van de aanleidingen, de opzet en vormgeving
van het Visie-project (8.1.2.). Aansluitend worden de opzet, doelstelling en eerste
twee fasen van het Visie-project beschreven. Paragraaf 8.1.3. is een beschrijving
van de opzet van de conferenties 'Verandermanagement'. Ter adstructie wordt
een aantal kritische incidenten uit dit traject beschreven. De gevalsbeschrijving
wordt afgerond met een terugblik op de conferenties en het gehele proces van
bijna drie jaar in paragraaf 8.1.4..

8.1.1. De aangepaste Leergang Management & Organisatie

In hoofdstuk twee is aangegeven dat de eerste module van de leergang de
aanleiding is om de opleidingsinspanning te richten op het verbeteren van het
organiseerproces van de handelsonderneming.
De aangepaste leergang bestaat uit een afwisseling van docentgestuurde
onderdelen en projectwerk rond de gekozen thema's dat door de deelnemers zelf
wordt opgezet. De onderwerpen die door de staf worden behandeld, zijn
afgestemd op de problematiek waar de organisatie voor staat. Ondanks het
psychologische contract wordt het tweede en derde blok (van elk drie dagen)
gekenmerkt door afstand tussen het eigen werk van de deelnemers in de
themagroepen en de Nijenrode blokjes. We hebben als begeleiders nauwelilks
toegang tot het subgroep-werk. Men accepteert onze bijdrage, maar laat ons niet
toe tot het eigen werk. Er is weinig voor nodig om de groep zich te laten sluiten.

Tijdens het derde blok begint de tijd te dringen. De managers zijn niet meer
gewend zelf projecten uit te voeren. Na een fase van discussie over doelstellingen
en aanpak, wordt het tijd om echt aan het werk te gaan. In deze module worden
we gevraagd actief te participeren en te adviseren in het werk aan de thema's in
de projectgroepen. Onze conceptuele bijdragen en structureringsvoorstellen
worden gebruikt als kapstok of analysekader bij het werken aan de eigen
projecten. Voor het eerst ervaren we in dit blok dat we partner zijn.

Het werk in de themagroepen resulteert in een gedeeld gevoel over de urgentie
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van de noodzaak tot verandering. Vanuit een viertal projectgroepen worden
analyses met daaraan gekoppelde actieplannen voorbereid en gepresenteerd aan
de voltallige directie in een aparte middagvergadering.

Reflectie op het eerste collectieve leertraject

Betekenisoverdracht of betekeniscreatie?

Wat kenmerkend is in het begin, maar tot en met het derde blok in
wisselende mate actueel blijft, is dat de inbreng van ons als staf vaak niet
als echt betekenisvol wordt ervaren. We zijn geen partners waarmee de
deelnemers zich hebben verbonden. Het gerealiseerde nieuwe contract
wordt gezien als dan stap en niet als omslag. De staf ervaarde het
hernieuwde contract als de omslag. Onze eigen gevoelens hierover hebben
we meerdere keren als interventie ingebracht. We koppelden dit aan de
doelstellingen van de organisatie toe te willen groeien naar gelijkwaardige
partnershiprelaties met zakelijke partners. De door ons als ongelijkwaardig
ervaren relatie tijdens de samenwerking is hiermee in strijd. Pas in het
vierde blok worden onze interventies door de deelnemers als relevant
beschouwd. Steeds weer blijkt dat de effectiviteit van het optreden van de
staf afhangt van de mate waarin we als actoren binnen het interactiedomein
worden geaccepteerd. We ervaren de organisatie als sterk gesloten voor
buitenstaanders; de organisatie werkt niet met externe adviseurs ten
aanzien van de vormgeving van de eigen organisatie of managementstijl.

Zeggen wat je denkt of anticiperen op het gewenste?

Steeds terugkerend thema in de gesprekken over de eigen cultuur en bij de
stagnaties in het proces in de leergang is het verschijnsel dat de
deelnemers anticiperen op datgene wat haalbaar of wenselijk is. Dit
anticiperen op het verondersteld gewenste verklaren de deelnemers vanuit
het gevoel van onmacht om veranderingen te realiseren. Door de sterke
mate van integratie tussen procedures en systemen en ongeschreven
gedragsregels, is in de loop der jaren een complex samenhangend geheel
ontstaan binnen de organisatie die organisatiebrede veranderings-
voorstellen lijkt te vereisen. Gerntegreerde veranderingsvoorstellen ziin
door deze complexiteit en de schaalgrootte nauwelilks te realiseren. De
sterke functionele oriantatie en afbakening van bevoegdheden maken dat
bii bilna elke beslissing vele actoren betrokken zijn. Paradox is dat de enige
geaccepteerde aanpak van veranderingen de top-down geintegreerde
blauwdruk-benadering is. De vooronderstellingen over veranderen
blokkeren veranderingen en versterken het gevoel van onmacht. Een extra
complicatie is dat veel regelgeving is afgeleid van de internationale
hoofdkantoren (Europa en Amerika) en dat het bedrilf een traditie heeft van
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centralistische aansturing. Dit stimuleert bij velen een oriantatie op het
directe, en te overziene eigenbelang dat gebaseerd is op korte termiin
commercieel belang of het belang van de eigen functionele discipline.

Consultatie of beslissen?

Overleg tussen de deelnemers wordt niet gekenmerkt door helderheid. Een
aantal elementen uit de wijze van samenwerking zijn hiervoor aan te geven.
Er is veel versluierend taalgebruik waarbil men refereert aan abstracte
begrippen waarvan niet helder is wat daaronder verstaan moet worden. Er
is geen traditie in het doorvragen. De ambigurteit is functioneel op de korte
termijn vanuit het persoonlijke perspectief. Het biedt speelruimte bij het
toewijzen van succes of falen. Het inhoudelijk debat is niet tot norm
verheven. Een gevleugelde uitdrukking binnen de organisatie is: '1 hear
what you say'. Deze uitdrukking betekent voor insiders ongeveer: 'ik heb je
gehoord maar vind het niet de moeite om op te reageren en als je
verstandig bent dring je nu niet verder aan'. De cultuur legt de nadruk op
loyaliteit, discipline, inzet en conformiteit. De organisatie heeft een 'life-
long employment' commitment afgesloten met de medewerkers en voor
bijna iedereen is de handelsonderneming de enige werkgever. Er zijn, onder
andere door een aannamestop van jaren, weinig nieuwe of jonge mensen
aangenomen. Dit heeft een versterking van de interne oriantatie tot gevolg
gehad.

De besluitvorming op de hogere dchelons gaat voor een groot gedeelte aan
de hand van de zogenaamde sheetpresentaties zonder schriftelijke
onderbouwing. Vanuit een gedeeld referentiekader beslissen de
directieleden op basis van de mondelinge presentaties. Welke gevolgen
heeft dit? De deelnemers geven aan dat de cultuur van sheetpresentaties
resulteert in een verfijning van de presentatietechniek. De geloofwaardig-
heid van de zender speelt daarbij een grote rol. Er is ook een ingeburgerde
traditie van het maken van proefpresentaties voorafgaand aan de echte
presentatie; tot en met het hoogste niveau. Er is opvallend weinig overleg
en debat tussen managementteamleden. De sterke functionele ori6ntatie
versterkt dit nog: de directieleden zijn primair verantwoordelijk voor hun
functionele directoraat. De directeur-generaal wordt geacht de invals-
hoeken te integreren. De directieleden hebben allen een functionele
rapportagelijn naar de internationale organisatie. Deze relatie is in een
aantal gevallen essentieler voor de eigen positie dan de bijdrage aan de
landelijke organisatie.

Nu de marktverhoudingen en de aard van de toegevoegde waarde
verschuiven (van productontwikkeling naar dienstverlening) is debat nodig
over de wijze waarop de directieleden deze omslag ervaren en inschatten.
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Terwijl de positie op de markt onder druk komt, blijft de besluitvormingsstill
'business as usual' suggereren. Hoe gedeeld is het referentiekader nog?

Worden woorden omgezet in daden?

Als staf kunnen we regelmatig constateren dat een overeenstemming geen
fundering blilkt te hebben in persoonlijk commitment; woorden worden niet
in daden omgezet. Naarmate de deadlines aan het einde van het
programma in zicht komen, wordt dit pregnanter. Pas als de tijd gaat
dringen, wordt de communicatie directer en ontstaat waardering voor de
conceptuele bijdragen van de staf, die ordenend blijken te werken.

Het eerste resultaat: oprichting van het Executive Management team
(EMT)

Tijdens de presentatie van de Nijenrode-projecten aan de directie wordt door de
senior managers aangegeven dat ze een sterke afstand ervaren tot de directie als
geheel. De suggestie wordt overgenomen om een Executive Management Team
(EMT) op te richten. Dit is een selectie van twintig senior managers en de directie.
De intentie is om in dit gezelschap regelmatig van gedachten te wisselen over
zaken die de aandacht van het management behoeven, maar niet gemakkelijk
binnen het reeds bestaande, georganiseerde overleg aan de orde komen.

8.1.2. Het Visie-90 project

In deze paragraaf worden de aanleidingen tot en de eerste activiteiten van het
project geschetst en wordt aangegeven uit welke onderdelen het proces bestaat.

Er zijn een drietal aanleidingen aan te wijzen die invloed hebben gehad op de
vormgeving en entamering van het Visie-project. Deze worden in chronologische
volgorde weergegeven.
Een eerste aanleiding is een onderzoek van een externe adviseur op verzoek van
de directeur-generaal. De adviseur interviewt het topmamanagement en schrijft
een rapport dat wordt besproken op de directiedagen over het vijfjarenplan 1995.
Een tweede aanleiding ligt in de activiteiten van de afdeling 'Educatie' van de
handelsonderneming. De vanuit het internationale hoofdkantoor gestarte
kwaliteitsactie wordt door de opleidingsmanager afgehouden en hij zoekt naar
een eigen invulling. Hij orianteert zich op voorbeelden uit Canada en Zweden. In
deze beide landen zijn alternatieve trajecten ontwikkeld om de gewenste
cultuurverandering vorm te geven (zie kader veertien: Alternatieve aanpakken).
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kader 1-d Alternatieve aanpakken

In Canada trekt de directie zich meermalen enkele dagen terug in
teamverband. De eerste workshops worden begeleid door een
adviseur.
De directie besluit aansluitend op de eigen reflectie tot een
'Transformational Leadership'-workshop voor iedereen. Dit is een korte,
sterk gestructureerde workshop rond thema's als leiderschap,
vertrouwen en empowerment.
Zweden kiest voor een gestructureerde 'Business awareness and Vision
workshop' van het Europese opleidingscentrum van de handels-
onderneming. Dit programma is eveneens sterk gestructureerd en is
gericht op het realiseren van een bewustwording van de situatie waarin
de organisatie verkeert.

De aanpak van Canada is zeer opmerkelijk omdat, zoals gezegd, de langs
functionele lijnen georganiseerde directies geen traditie hebben om zich als
collectief te buigen over algemene issues. Adviseurs worden normaliter gebruikt
om kennis in te kopen. De cultuur van de organisatie staat zeer centraal in het
geheel van coardinatiemiddelen. Externen worden niet toegelaten tot het
begeleiden van of adviseren over het interne functioneren. De aanpak van Zweden
is de vertrouwde interne werkwijze.

De derde aanleiding is de ervaring met het Nijenrode-programma. De presentatie
van het senior management aan de voltallige directie brengt de urgentie van de
noodzaak om te investeren in de bewustwording onder de aandacht van de
directie. De werkwijze van het zelf ontdekken en worstelen met de problematiek
wordt als zeer waardevol en essentieel ervaren.

Tijdens de najaarsconferentie  1990  houd  ik voor alle managers een speech over
'Het managen van veranderingen'. Deze speech wordt zeer goed ontvangen. De
directeur-generaal roept in zijn enthousiasme dat: 'alle managers naar Nijenrode
moeten'. Ik ben, mede hierdoor, gesprekspartner voor het vervolg.

Directiedagen: Strategisch plan 1995

Ik word uitgenodigd om op de directiedagen (zeven dagdelen) naar aanleiding van
het 'Strategisch plan 1995, gedurende aan dagdeel als sparring partner te
functioneren van de directie bij het thema management van veranderingen (zie
kader vijftien: Strategisch plan  1995).
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kader 1_S Strategisch plan 1995

De directie trekt zich terug om het strategisch plan te bespreken. De
eerste vijf dagdelen hebben zich voltrokken in de vertrouwde sfeer van
luisteren naar elkaars functionele business plannen. Op de ochtend van
de laatste dag staat het thema het managen van veranderingen
centraal. Er ontstaat een levendig debat over veranderen naar
aanleiding van enkele controversiale stellingen. Impliciete opvattingen
worden geexpliciteerd. Een nieuw directielid zorgt voor frisse wind door
vrij onbevangen te reageren op de anderen. Zijn directe wijze van
communiceren en een misverstand resulteren in een reactie waarin hij,
in mijn beleving, in de hoek wordt gezet. Ik gebruik dit incident om de
ontsporing van de communicatie te analyseren, de passiviteit van de
'toeschouwers' aan de orde te stellen en de relatie te leggen naar het
besproken thema. Ik benadruk dat de gewenste veranderingen in de
organisatie niet zonder consequenties zullen blijven voor de wijze van
onderling functioneren en communiceren. De procesinterventie klaart
de lucht en illustreert onderdelen van de door mij ingebrachte
opvattingen. De directieleden geven aan dat vanuit dit perspectief de
afgelopen dagen een gemiste kans zijn geweest. Men deelt een gevoel
van teleurstelling over het lage niveau van betrokkenheid bij elkaars
plannen. Men beseft de inconsistentie tussen het interactieproces
onderling, 'business as usual', en de gewenste transformatie van de
organisatie.

De workshop: 'Business Awareness and Vision'

De directie en een selectie uit het EMT, deels overlappend met de Nijenrode
leergang, nemen in februari deel aan de 'Business awareness and Vision'
workshop georganiseerd door het Europese opleidingscentrum. In het najaar, voor
het aflopen van het Nijenrode-programma, zijn hiervoor toezeggingen gedaan.
Het programma wordt een succes. Het veranderingsmodel dat in de workshop
wordt gebruikt, wordt overgenomen om het transformatieproces vorm te geven.
Het bestaat uit vier stappen, die niet noodzakelijkerwijs achter elkaar, maar weI
allemaal gerealiseerd moeten worden om duurzame veranderingen te realiseren.
In kader zestien zijn de stappen van dit veranderingsmodel weergegeven.
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kader 1-Q Kernelementen van een veranderingsproces

1.Sense of urgency
Om tot duurzame verandering te komen is het vereist dat de betrok-
kenen doordrongen zijn van de noodzaak tot verandering.
Deze noodzaak kan zowel van binnen- als van buitenuit ontstaan.
Ontbreken hiervan resulteert in het verdwijnen van veranderings-
voorstellen in de lade.

2.Shared vision
Een gedragen gedeelde toekomstvisie is het tweede element.
Ontbreekt dit, dan bestaat het gevaar dat de veranderingsin-
spanningen na een snelle start stuurloos worden.

3.Capacity for change
Er zijn middelen - tijd, ondersteuning, speelruimte en budget -
noodzakelijk om veranderingen te realiseren. Ontbreken de
middelen dan resulteert de bewustwording van de noodzaak tot
verandering en de consensus over de richting in frustratie.

4. First actionable steps
Het laatste cruciale element is de noodzaak de resultaten of de
eerste successen zichtbaar te maken. Blijft dit uit, dan verzwakt de
motivatie voor de verandering.

Dit model wordt overgenomen als het denkkader voor de structurering van het
veranderingsproces. In Zeist wordt, begin april, een verkorte versie van deze
workshop gehouden. Ik verzorg er het onderdeel over verandermanagement. De
workshop is voor twintig EMT-leden en senior managers die niet in de gelegenheid
waren de eerste workshop te volgen.

Het transformatieproces wordt aangeduid als het Visie-'90 project. De
verantwoordelijkheid en de participatie staan centraal. Er wordt gesproken over
een nieuwe attitude die een ieder zich eigen moet maken. De invoering zal
stapsgewijs plaatsvinden, zonder gebruik van een uitgewerkt draaiboek. De
directie stelt zich ten doel om de medewerkers op alle niveaus meer ruimte te
laten en meer verantwoordelijkheid te delegeren. Het Visie-project moet een
voorbeeldrol spelen en ervoor zorgen dat de hele operatie binnen de grenzen van
de strategische doelstellingen blijft. Het gehele project vindt plaats binnen de
bestaande cultuurwaarden. Visie-'90 is gericht op een hervorming van: 'de manier
waarop we zaken doen; onze organisatie, de ondersteunende processen, de
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rapporteringslijnen, de relatie medewerker-manager, de rol van de directie en gaat
u zo maar door. Het streven is om de medewerker in zijn dagelijkse werk meer
ruimte te geven voor inbreng van zijn creativiteit en zijn ondernemerschap.
Daarnaast zal hij kwaliteitsbewust moeten worden. 'Perfection in the eye of the
customer' is het doel van de organisatie.' (bron: videoband handelsorganisatie).

Onderdelen van het Visie-90 proces

Chronologisch worden een aantal activiteiten uit het Visie-'90 project vermeld.

De luisterfase

Het Visie-project start met de introductie van de luisterfase die op 17 april start en
tot augustus duurt. De directeur-generaal nodigt alle medewerkers uit met
suggesties te komen om de organisatie meer klantgericht te laten werken. De
luisterfase is een poging om het 'top-down' patroon te doorbreken en een 'sense
of urgency' te realiseren bij alle medewerkers . Het Visie-'90 Project Office wordt
opgericht. De taak is het verzamelen van alle ideean en het begeleiden en
controleren van de afwikkeling van de suggesties.

Pilotconferentie 'Verandermanagement'

Bij de start van de luisterfase wordt in april de eerste Verandermanagement
conferentie van vijf dagen gehouden voor een groep van twintig senior managers
uit alle functionele afdelingen. De conferentie wordt een groot succes.

De confrontatie met de klanten gecombineerd met de eigen diagnose
resulteert in een sterk gevoel van urgentie op de woensdagochtend. We
faciliteren die dag de intensieve discussie en interveniaren als we
disfunctioneel gedrag signaleren in de hier-en-nu-discussies. Na de nodige
moeizame discussies, momenten van herkenning, ontstaat er een sfeer
waarin de deelnemers zeggen dat als zij geen conclusies trekken uit de
samen ontwikkelde diagnose en met suggesties ter verbetering komen, ze
voor zichzelf ongeloofwaardig worden. De groep krijgt vleugeltjes: er heerst
een intens gevoel van urgentie. Donderdagochtend wordt d*n van de
deelnemers tot conferentievoorzitter gekozen en gaan de deelnemers in
subgroepen in grote voortvarendheid aan de slag met de uitwerking van de
gekozen thema's. De begeleiders brengen de donderdag vooral op een
bankie buiten door. De groep stelt er een eer in om zelfstandig de gekozen
thema's uit te werken. Bij de presentaties aan elkaar wordt de begeleiders
om hun mening gevraagd. Bij de presentatie op vrijdag besluiten de
deelnemers fragmenten te laten zien van de videoband die van de
klantensessie is gemaakt. De directieleden zijn geschokt. De band wordt op
een later moment door de directie getoond aan het gehele EMT.
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Deze conferentie versterkt de resultaten van de eerste aangepaste leergang en
doordringt de directie van het nut van de managers zelf te laten ervaren in welke
mate de verandering nodig is an laat zien hoe lastig het waarmaken van het woord
in  daden is. In paragraaf 8.1.3. wordt de opzet van de conferentie weergegeven.
Tijdens de afronding van de luisterfase, juli 1990, wordt bij een EMT bijeenkomst
door een extern adviesbureau een Implementation risk diagnosis onderzoek
gehouden bij de EMT leden. De belangrijkste conclusie is: 'Sponsors are not
viewed as real advocates for the changes'. De EMT leden zijn de beoogde
sponsors voor de verandering (zie kader zeventien: Executive Management
Team.). Het gebrekkige draagvlak binnen het EMT voor het in gang gezette
veranderingsproces is teleurstellend voor de directeur-generaal, die door
sommigen gezien wordt als de eenzame uitdrager van oproep tot verandering van
de stijl. De afwachtende EMT-leden legitimeren, tijdens informele momenten, hun
gereserveerde houding met verwijzing naar het ontbrekende voorbeeld gedrag
van de directie. Daarnaast is er bij anderen veel energie voor het project dat ze als
een breekijzer zien om gestolde situaties te veranderen.

kader 11 Executive Management Team (EMT)

Het EMT is bedoeld als platform voor directie en de zwaarste senior managers.
Na een aantal malen verzanden de bijeenkomsten in 66nrichting-communicatie
van directie naar senior managers. In de praktijk komt het gespreksforum niet
goed uit de verf. Als redenen worden aangegeven dat de directie bij de bepaling
van de deelnemende managers niet de durf heeft gehad een selectie op
kwaliteit te maken. De groep is te heterogeen van niveau om een gevoel te
creeren van: 'wij staan voor de toekomst van onze organisatie'. De groep is
daarmee  ook erg omvangrijk geworden: dertig mensen in september  1990.
De tweede reden is dat de directie de vergadering strak structureert en ook
gebruikt voor operationele zaken. De derde reden is dat, op een enkeling na,
de senior managers tijdens de vergadering zelf nauwelijks participeren. Het EMT
verwordt, in het najaar, tot een informatiekanaal voor de directie. Ik word met
zekere regelmaat gevraagd bij de voorbereiding en bij de terugblik. Mijn
voorstellen om discussietijd in te bouwen worden niet opgevolgd. Vanaf
september begin ik het EMT als contraproductief te ervaren: het wordt een
platform waarin men collectief een proces laat zien waarvan gezegd wordt dat
men het wil veranderen!
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In augustus wordt het Project Office omgezet in een Strategy & Quality Office. Het
Strategy office bereidt de totstandkoming van het Visie-statement voor en
ondersteunt de directie bij het Visie-project.

Het Visie-statement

Aansluitend op de Luisterfase zal het management komen tot de formulering van
de visie. Van de managers wordt verwacht dat ze aanzetten maken voor het Visie-
statement en de bijdragen leveren aan het 'bottom-up' proces. Dat wordt door de
directie meegenomen in de bepaling van het Visie-statement. De directie trekt
zich anderhalve dag terug om te komen tot de formulering van het visie-
statement. (zie kader achttien).

kader 18 Visie-90 directieworkshop

Binnen de functionele directoraten zijn aanzetten gemaakt voor een
visie-statement. In het EMT is hierover gediscussieerd. De directie
besluit om zich vier dagdelen terug te trekken om te komen tot een
formulering van een visie. Ik word uitgenodigd de sessie te begeleiden.
De directeur-generaal is voorzitter en overlegt met mij over de aanpak.
We kiezen ervoor om eerst de verschillen te expliciteren en te
onderzoeken en pas in tweede instantie te werken naar convergentie.
Als de communicatie stagneert, geef ik een kort college om begrippen
als business definitie, missie-statement en visie van elkaar te
onderscheiden. Het resultaat is een meer eenduidig begrippenkader.
Op de tweede dag verschuift mijn rol vanuit de procesinterventies
informeel naar een voorzittersrol, waardoor de directeur-generaal als
deelnemer mee kan doen. De sfeer is ontspannen en constructief. Bij
de terugblik op de workshop geven de deelnemers aan dat het de
hoogste tijd was om eens, weg van de werkplek, de tijd te nemen voor
elkaar.  Met een groot gevoel van tevredenheid ontstaat een visie-
statement. De woorden uit de tekst zijn het resultaat van een
fundamentele discussie. Besloten wordt de tekst na het bekende
nachtje slapen nog eens tegen het licht te houden. ledereen is erg
tevreden over het resultaat.  Het was voor het eerst dat de directie in
deze samenstelling tijd neemt om met elkaar rond San onderwerp van
gedachten te wisselen. De afspraak is om dit te herhalen.
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In  september 1990 integreert de directie de aanzetten vanuit de functionele
kolommen tot een visie-statement. Het resultaat wordt in een EMT vergadering
van september besproken.

Op de managementconferentie in oktober wordt het visie-statement van de
directie bekend gemaakt. In zijn geheel is het Visie-project de uitwerking van een
strategisch beleid dat gericht is op 'het mobiliseren van alle krachten binnen de
organisatie om de flexibiliteit en slagvaardigheid te verhogen, de concurrentie-
kracht te vergroten en de leading solution provider voor haar klanten te worden'.
Tijdens de conferentie wordt aangegeven wat de eerste directie-initiatieven zijn
om het proces te concretiseren. Er starten enige pilot-projecten om gestalte
geven aan de invulling van meer verantwoordelijkheid dichter bij de markt. Dit zijn
de eerste concrete resultaten (first actionable steps).

Aangekondigd wordt dat het transformatieproces wordt ondersteund met een
tweetal programma's ter versterking van de capacity to change. Het eerste is een
vijftal Nijenrode conferenties 'Verandermanagement'  voor de top 100 managers.
De overige 500 managers en leidinggevenden krijgen de oorspronkelijk Canadese
workshop Transformational Leadership van twee dagen aangeboden, in enigszins
aangepaste vorm. Deze opleiding wordt verzorgd door de eigen opleidingsstaf.
De managers die Nijenrode hebben meegemaakt, zullen met hun teams
deelnemen  aan deze workshop. Najaar  1990  ben  ik een aantal malen sparring
partner van de intern begeleidende staf. Enkele begeleiders nemen deel aan de
Nijenrode-conferenties om zoveel mogelijk afstemming te realiseren tussen de
twee programma's.

8.1.3. De Nijenrode conferenties 'Verandermanagement'

De vijf conferenties 'Verandermanagement' vinden plaats in een tempo van ddn
per maand, onmiddellijk aansluitend op de najaarsconferentie, tot en met maart
1991. De deelnemers krijgen de ruimte om in een semi-gestructureerd programma
met elkaar van gedachten te wisselen over de vormgeving van de transformatie
van de organisatie en de eigen bijdrage daarin. Het ontwerp is afgeleid van de
fasering voor organisatie-opleidingen zoals uitgewerkt in Op weg naar een lerende
organisatie (deel drie).

De conferentie

De conferentie kent een aantal fasen:

1.  Contractfase

De conferentie start met de overdracht van het transformatieprobleem door de
directeur-generaal. In een inleiding en een discussie van twee uur geeft de
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directeur aan wat de ontwikkelingen zijn in de wereldmarkt, welke ontwikkelingen
in de Amerikaanse markt optreden en wat de verwachtingen zijn ten aanzien van
de Europese ontwikkelingen. Hij is helder in zijn visie dat de oude wijze van
optreden zal moeten veranderen om de noodzakelijke verschuiving in het
dienstenpakket te realiseren. De groep managers wordt uitgenodigd om van
gedachten te wisselen en tot voorstellen te komen om deze omslag van verkoop
van produkten naar het leveren van diensten te maken.

Naar aanleiding van reacties van de deelnemers na afloop van de discussie bij
de koffie besluiten we de rest van de ochtend te gebruiken om terug te blikken
op de ontmoeting. Tijdens de informele momenten wordt er tijdens de eerste
twee conferenties door een aantal erg teleurgesteld gereageerd op het
optreden van de directeur. Men verwacht van de hoogste man een richting en
een afgebakende weg om het doel te realiseren. De directeur brengt echter
vooral de urgentie over, geeft de richting aan, maar biedt een 'open' zoek- en
leerproces aan. Gewend aan enerzijds structuurwijzigingen of grootschalige
attitude- veranderingsprogramma's, is deze benadering een cultuurschok.
Door de waardering voor de bijdrage van de directeur te expliciteren ontstaat
bij de start onmiddellilk een dialoog over de rol en bijdrage van de
leidinggevenden. Doordat de betrokkenheid hoog is, zijn de deelnemers
geamotioneerd in hun reactie. De authenticiteit van de reactie geeft meteen
een goede start aan de conferentie.55

2. Collectieve probleem(h)erkenning

In de volgende vijf dagdelen wordt middels korte inleidingen en aansluitende
oefeningen voor de toepassing van de begrippen een beeld opgebouwd van de
situatie waarin de handelsonderneming zich bevindt in termen van structuur,
cultuur en klantgerichtheid. Deze fase resulteert in het opbouwen van een
collectieve diagnose van deze situatie.

Algemeen beeld is dat men veel te optimistisch is over de mate waarin de
organisatie klaar is om de accentverschuiving naar diensten waar te maken.
In een oefening symboliseert elf uur de product-oriantatie en betekent
twaalf uur dat de diensten-oriantatie is gerealiseerd. Bil de start van de
bezinning vragen we 'Hoeveel tijd heeft de organisatie nog?'. In de zes
conferenties geeft men aan dat het tien of kwart over elf is. De discrepantie
tussen de eigen inschatting aan de hand van de klantgerichtheid-vragenlijst
en de ontmoeting op dinsdagavond met de klanten resulteert in een besef
van urgentie. De systematische collectieve reflectie op de organisatie en de
ontmoeting met de klanten leidt tot de overtuiging dat het vijf voor twaalf is
in plaats van kwart over elf. Er heerst op de woensdagochtend een groot
besef van urgentie. Het is vooral de kritische spiegel van de klanten die een
jarenlange relatie hebben met de organisatie, die als schoktherapie werkt.
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3. Individuele probleem (h)erkenning en het werken aan oplossingsalternatieven

Vanaf de woensdagochtend staat in het programma een aantal dagdelen gepland
rond de thematiek van veranderingsmanagement. De woensdagochtend starten
we echter altijd met een moment van bezinning op de ervaringen van de vorige
twee dagen. We leggen de vraag voor wat de conclusies zijn van de deelnemers
en nodigen hen uit de diagnose te verdiepen, zich vervolgens vanuit een
directiepositie te bezinnen op te nemen stappen. Dit ter voorbereiding van de
ontmoeting met de vertegenwoordigers van de directie op de vrijdagochtend.
Vanaf dit moment krijgt elke conferentie zijn eigen dynamiek en wordt geen enkele
keer nog gerefereerd aan het geplande programma. De rol van de staf verschuift
van het structureren van het proces naar het faciliteren van de reflectie van de
groep op de ontwikkelde diagnose van de situatie. Deze fase biedt mogelijkheden
om aan te geven dat de gedeelde collectieve diagnose consequenties zal hebben
voor de eigen wijze van samenwerking en communicatie. In deze fase ontstaan er
verschillende mogelijkheden om de discussie van de organisatie naar de eigen
samenwerking in het hier en nu te brengen. Doordat de staf de deelnemers
aanspreekt op hun actorschap, ontstaat een complex proces tussen de
deelnemers onderling en soms tussen hen en de staf. De vragen verschuiven naar
het niveau van de manager zelf: wat kan, wil en durft hij of zij te doen met het
opgebouwde beeld van de organisatie. Met een voorbeeld wordt gemustreerd hoe
een groep omgaat met deze uitdaging.

Conferentie vier

De klantensessie raakt de deelnemers wederom intensief. De niet-
marketeers ziIn zeer geschokt over de voorbeelden die de klanten naar
voren brengen. Maar ze zeggen nog meer geschokt te zijn door de wijze
waarop de marketeers erop reageren. De reactie wordt als routinematig,
gladjes en oppervlakkig geduid. De marketeers geven aan dat de
voorbeelden die de klanten geven voor hen geheel niet nieuw zijn. Ze zijn
eraan gewend geraakt. Er wordt van gedachten gewisseld over aanzetten
tot verbetering. Woensdagmiddag komen er verschillende voorstellen om in
subgroepen thema's uit te werken.

Vlak voordat de groepen aan de slag zullen gaan, brengt dan van de
deelnemers opnieuw de problematiek van cross-functioneel wantrouwen
in. Hiermee wordt gerefereerd aan de samenwerkingsproblemen tussen de
functionele afdelingen. De relaties tussen verkoop en marketing en de
ondersteunende afdelingen komen weer ter sprake. Enkele deelnemers uit
de administratieve ondersteunende afdelingen geven aan dat ze niet langer
bereid zijn om mee te denken over mogelijkheden om de flexibiliteit van de
marketeers te vergroten. Het diep ervaren wantrouwen richting de
marketeers wordt onderwerp van gesprek. Men geeft aan zich vaak
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beetgenomen te voelen, als de marketeers onder het mom van klant-
vriendelijkheid interne afspraken aan de laars lappen. Met voorbeelden
wordt aangegeven dat men daardoor zelf als ondersteunende afdeling ook
in moeilijkheden is geraakt.

De bezinning op de noodzaak tot verandering en de bespreking van het
wantrouwen resulteren uiteindelijk in een acht uur durende plenaire
discussie. Donderdagochtend wordt besloten een aantal aanzetten tot
veranderingsvoorstellen uit te werken. De donderdagmiddag bij de
presentaties moeten we als staf ingrijpen. Elk spoor van kritiek tussen de
deelnemers ontbreekt bij de tussentijdse samenvattingen van de resultaten.
We grijpen in nadat de derde, in onze ogen volstrekt onvoldoende
presentatie zonder kritische kanttekeningen wordt ontvangen.

De groepen accepteren de inhoudelijke kritiek en melden dat de besproken
problematiek van de woensdag ondanks de goede voornemens toch de
voortgang heeft geblokkeerd. De moeite die men heeft om onderling direct
en helder te zijn, speelt weer op. Ondanks de intensieve discussie en de
goede voornemens lukt het de deelnemers niet om zich te gedragen
conform de geformuleerde criteria die kenmerkend zijn voor een
klantgerichte organisatie. Werkend aan de thema's is men teruggevallen op
de disfunctionele communicatiestijl: indirecte communicatie, afhaken,
subgroepvorming en wantrouwen tussen de disciplines et cetera.

4. Het ontwikkelen van suggesties om bij te dragen aan de verandering

Aansluitend op de collectieve eigen diagnose nodigt de staf de deelnemers uit om
werkvormen te kiezen die het mogelijk maken te werken aan de analyses die
veranderingsinitiatieven mogelijk maken. In deze fase is de staf hooguit
faciliterend. De regie ligt bij de deelnemers zelf. De ervaringen met deze fase zijn
wisselend. In een aantal conferenties wordt zeer intensief en effectief met elkaar

gewerkt in diverse subgroepsamenstellingen. Soms wordt deze fase daardoor de
tweede confrontatie met de eigen patronen van denken en handelen. Met
enthousiasme wordt aan het werk gegaan en regelmatig ontdekken de
deelnemers dat ze binnen de kortste keren weer in de business as usua/ stijl met
elkaar omgaan en de energie razend snel weglekt. Besproken problematiek over
cross-functioneel wantrouwen, discrepanties tussen woord en daad, anticiperen
op het gewenste, worden zichtbaar in de wijze waarop de deelnemers aan het
werk gaan. De staf baseert interventies vooral op de discrepanties tussen woord
en daad en het niveau van (emotionele) betrokkenheid.
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Conferentie vijf

Tijdens deze conferentie gaat alles zeer voorspoedig. Na de opbouw van de
eigen diagnose en de klantensessie komt de groep op woensdag,
verrassend snel, tot overeenstemming over de thema's die ze willen
uitwerken. We hoeven als begeleiding weinig in te grijpen. Enkele
daadkrachtige managers nemen de leiding. Groepen worden samengesteld
en men gaat aan het werk. Als staf suggereren we altijd dat de subgroepen
tussentijdse presentaties houden aan elkaar. De reden hiervoor is dat we
willen dat de groepen contact houden en elkaars werk corrigeren. Na enige
aarzeling lijkt het er op dat de trekkers dit accepteren om snel aan de slag
te kunnen. Later blijkt dat de klantensessie voor hen zo confronterend is
geweest dat dit het gebruikelijke oplossingspatroon activeert: 'dit kan niet,
snel actie'.

Op donderdag, bij de presentaties, interveniaren we als staf. Het lage
niveau van betrokkenheid van de deelnemers in de subgroepen is voor de
staf reden om extra alert te zijn bij de uitwisseling van resultaten. We
confronteren de groepen bij de tussentijdse presentatie met het volstrekt
ontbreken van enige kritische noten over elkaars werk en het inhoudelijk
ontbreken van enige diepgang in de eigen analyses. De dominante leden
diskwalificeren onze inhoudelijke waardering onmiddellijk. Als externen
worden we geacht geen inhoudelijk oordeel te hebben over de gemaakte
analyses: ' procesinterventie oka, maar alstublieft geen inhoudelijk mening'.
We pareren deze inschatting van onze mogelijkheden en rol. Als gevolg van
de intensieve samenwerking en de voorafgaande conferenties weten we
zoveel van wat er echt speelt dat we de inhoudelijke confrontatie
gemakkelijk aan kunnen. Degenen die in de taakgroepen aan het werk
gegaan/gezet zijn, vallen voorzichtig de stafleden bij als de senior managers
de druk op de staf opvoeren. Men geeft toe dat er met weinig energie
gewerkt is, omdat het gevoel bestond dat men aan het werk werd gezet en
er geen oor was voor het ongenoegen hierover. 'Toen we er niet door
kwamen, hebben we het laten zitten en je je eigen show gegund', krijgt 66n
van de initiatiefnemers als feedback. Na een moeizaam en confronterende
sessie erkennen degenen die de leiding hebben genomen dat ze in de
traditionele sterk directieve taakgroepenstijl aan het werk ziin gegaan:
nauwelijks reflectie en onmiddellijk actie.w Als staf brengen we de discussie
op het onvermogen van de volgers om hun inbreng te realiseren, en het
onvermogen van de initiatiefnemers om oog en oor te hebben voor het
verlies aan contact met de anderen. Oog hebben en oor krijgen voor de
dynamiek op de procesdimensie staat zo haaks op de cultuur dat de
deelnemers pas op de donderdag echt ervaren hoe diep de gedrags- en
denkpatronen zitten. De discussie verschuift van de intenties van individuen
naar het collectieve onvermogen eigen signalen van ongenoegen op te
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vangen. Er vindt nu een intensieve dialoog plaats over de samenwerking in
de eigen organisatie. Deze ervaring met het eigen onvermogen wordt de
inbreng in het gesprek met de directieleden.

5. Dialoog met opdrachtgever

Het dan na laatste dagdeel is een ontmoeting met drie leden van het directieteam.
Doel is met hen het eigen ontdekkingsproces te delen en stil te staan bij de
ontwikkelde analyse en eventuele vervolgactiviteiten.

In de meerderheid van de zes ontmoetingen resulteert het gesprek met de directie
in teleurstelling. Omdat de leden wisselen, zijn de resultaten wisselend. Het is met
name het non-verbaal gedrag van enkelen dat hiervoor verantwoordelijk is.
Daarnaast geven enkelen weI adequate inhoudelijke reacties, maar deelnemers
missen de betrokkenheid bij de problematiek. De conferentie heeft hen veel
bewuster gemaakt van incongruenties tussen woord en daad, tussen verbaal- en
non-verbaal gedrag. Deelnemers geven aan dat ze de directieleden ervaren als
nog sterk denkend en reagerend vanuit hun eigen directorale verantwoor-
delijkheid. Men mist de gedrevenheid van de directie als team bij de veranderings-
problematiek. Naarmate het Visie-traject vordert, lijkt het alsof de aarzeling
toeneemt.

Uit de reacties blijkt steeds weer dat de directieleden zich vooral
verantwoordelijk voelen voor hun eigen directoraat en de ontwikkeling van
het geheel aan de directeur-generaal delegeren. Ze verraden daarmee een
organiseeropvatting die in de discussies naar aanleiding van de
ingebrachte concepten als ongewenst wordt beschouwd. Op
gedragsniveau tonen de deelnemers frequent dat ze net zo werken als de
directieleden.

In dan conferentie blijft een confrontatie met de directieleden uit, omdat de
deelnemers zo afknappen op de initiale reactie dat ze het voorstel tot
uitwerking van de analyse intrekken. De deelnemers hebben het meerjaren
plan van de directie als uitgangspunt genomen. Vervolgens hebben ze de
verschuivingen in gewenste omzet van verkoop van producten naar
diensten en software-ontwikkeling omgezet in benodigde mensen. Op
basis van de ratio's uit de dienstensector is berekend hoeveel nieuwe
mensen dan nodig zijn en van welke orde de transformatie werkelijk is. Deze
uitwerking van het meerjarenplan, laat zien dat de acties die de directie
hebben geantameerd niet in overeenstemming zijn met hun eigen plan. De
conclusie van de deelnemers is dat ze het eigen plan niet begrijpen of niet
serieus nemen. De defensieve reactie en diskwalificatie van de analyse door
een directielid bevestigt de cynici onder de deelnemers in hun houding. De
sessie werkt als een koude douche.

• 217 • De praktijk •



In de aansluitende middagsessie wordt het thema de vraag of, en in welke
mate, echte veranderingen afhankelijk zijn van de inzet van de top.

6. Terugblik

Het laatste dagdeel is een terugblik op de ontmoeting met de directie en de
ervaringen van de afgeronde week. In een aantal conferenties ontwikkelt dit
onderdeel zich tot een intensieve leerervaring, omdat de teleurstelling van de
ochtendontmoeting ook deels veroorzaakt wordt door de opstelling van de
deelnemers zelf. De teleurstelling over het eigen optreden en de mede daardoor
ook teleurstellende ontmoeting, laten zien hoe diep de ingesleten
omgangspatronen zijn. Thema van de discussie wordt steeds weer in hoeverre de
deelnemers hun eigen optreden laten afhangen van dat van de directie. Moet
eerst de directie het voorbeeld geven voordat binnen het eigen domein
veranderingen mogelijk zijn? De deelnemers constateren dat ze ondanks de
teleurstelling voldoende mogelijkheden zien om binnen het eigen werkgebied de
nagestreefde cultuurverandering te realiseren. De sessie wordt ook gebruikt om
afspraken te maken over de uitwerking van de ontwikkelde initiatieven. In een
aantal gevallen wordt voortgebouwd op afspraken die in de ochtend met de
directievertegenwoordiging gemaakt zijn.

Tijdens de laatste conferentie geeft een senior-manager aan dat hij in de
ochtend op basis van gezonde realiteitszin gehandeld heeft. Als de
collega's doorvragen wat hij daarmee bedoelt, geeft hij toe dat hij eigenlijk
van mening is dat datgene wat de gehele week besproken is, toch niet
realistisch is gezien de politieke machtsverhoudingen. Het beste is daar
geheel op in te spelen. Dit leidt in het laatste dagdeel tot een intensieve
confrontatie en brengt het thema van integriteit aan de orde.

8.1.4. De tussentijdse evaluatie en afloop van het Visie-project

In deze paragraaf wordt aangegeven wat de conclusies zijn van de eerste twee
fasen van het Visie-project (visie-ontwikkeling en ondersteunende activiteiten) en
hoe dit project door de internationale ontwikkelingen naar de achtergrond schuift.

De omslag bij de directie

In mei 1991 wordt tweemaal door de directie teruggeblikt op de voortgang van de
tweede fase van het project. Binnen de directie groeit het besef dat het lanceren
van het Visie-project op zichzelf onvoldoende is. Er ontstaat begrip voor de
gedachte dat de gewenste verandering ook conseqeunties dient te hebben voor
het functioneren van de directie zelf. Kritiek op de uitblijvende voorbeeldwerking
van de directie in de afronding van de Nijenrode-conferenties ligt hieraan mede
ten grondslag. Er wordt besloten om als directie meer tijd uit te trekken voor het
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Visie-project en deze bezinningsmomenten te gebruiken voor de verbetering van
het onderlinge cross-functionele overleg op directieniveau.

Er worden drie eendaagse workshops gepland ter voorbereiding van de najaars-
conferentie 1991, waarbij  ik als begeleider zal optreden. Aan mij wordt gevraagd
een korte conferentie te ontwikkelen voor de Nijenrode-doelgroep, om gesterkt
door de eerste ervaringen en ondersteund door een actievere directie, het project
nieuw dian te geven.

De internationale hoofdkantoren bepalen het verdere verloop

De eerste workshop, in juli, mislukt doordat alle tijd wordt opgeaist door de
discussie over de implementatie van nieuwe, door het Europese en Amerikaanse
hoofdkantoor gernitieerde reorganisaties. Vrijdag en zaterdag voorafgaand aan de
workshop is aan de directeur-generaal en de marketingdirecteur een nieuwe
structuur voor de marketing organisatie ter implementatie voorgelegd. Daarnaast
is besloten tot de oprichting van een landenoverkoepelende organisatie waarin
een aantal stafafdelingen worden samengevoegd die ten behoeve van Nederland
en twee andere landen zal gaan werken. Ook wordt gestart met een grootschalig
proces van, eufemistisch uitgedrukt, rightsizing. De spanning is groot. De
volgende twee workshops worden telkens op het laatste moment afgezegd. De
vervolgafspraak om dan toch maandelijks *dn dag uit te trekken voor de reflectie
op het Visie-project en de eigen rol, komt steeds in het gedrang door de aandacht
die de lopende zaken vergen.

De terugvallende markt in 1991 resulteert over de gehele linie in een terugval naar
'meer van het oude vertrouwde'. De oriantatie is gericht op overleven. De sfeer is
gespannen en er staat veel op het spel. De 'pull to centralize' vanuit het Europese
hoofdkantoor resulteert in nieuwe structuren, kostenbesparingsopdrachten en
afvloefing van grote aantallen medewerkers. Dit leidt samen met de creatie van de
landenoverspannende organisatie de aandacht van de directeur-generaal van het
Visie-traject af. Hij moet de landenoverkoepelende organisatie realiseren. In
januari 1992 draagt hij de feitelijke leiding van de Nederland-organisatie over aan
de marketingdirecteur, die vervolgens verantwoordelijk wordt voor de onderdelen
in Nederland. De voor de organisatie unieke aankondigingen over afvloeffng van
personeel wereldwijd schokt de medewerkers. Dit resulteert in een sterke
persoonlijke overlevingsoriantatie.

Tijdens de tweede helft van 1992 vertrouwt iedereen, inclusief de directieleden,
sterk op de kracht van de oude cultuur en raakt het Visie-project volledig op de
achtergrond. De najaarsconferentie  1992  is een sobere bijeenkomst met saaie
beschouwingen.
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Evaluatie Nijenrode

Vanuit Nijenrode is een workshop ontworpen om de oud-deelnemers weer bij
elkaar te brengen en vanuit een terugblik op de eerste ervaringen te trachten een
nieuwe start te maken. Dit zou met de vernieuwde directie voor nieuw Wan
moeten zorgen.

Tot tweemaal toe, in september  1991 en december 1991, wordt een voorstel tot
een systematisch vervolg op de Verandermanagement Conferenties weggestemd
door de directie. Vanuit Nijenrode worden in het voorjaar van  1992 op eigen
initiatief evaluatiebijeenkomsten georganiseerd om te leren van de ervaring. De
deelnemers zijn tevreden over de conferenties zelf, maar kritisch over de
verankering van de programma's in het bestaande organiseerproces en het
voorbeeldgedrag van de directie. De resultaten hiervan worden in een
doctoraalscriptie verwerkt en vastgelegd (Ellens & Rexwinkel, 1992).

8.1.5 Reflectie op het meereizen met de handelsonderneming

De casus is met houtskool geschetst, vele nuanceringen, kleine betekenisvolle
incidenten en interventies zijn weggelaten om overzicht te bieden in een periode
van intensieve betrokkenheid gedurende drie jaar. Een tweetal vragen naar
aanleiding van deze ervaring worden hier weergegeven.
De eerste vraag is of bij een directie die zo sterk wordt aangestuurd en afgerekend
door een internationaal hoofdkantoor weI mogelijkheden zijn voor een interventie
die haaks staat op centrale aansturing. Wat zijn de mogelijkheden van een
dialoog-interventie in een organisatie die zo strak en met elkaar samenhangende
systemen en structuren is?

Er is zoveel cynisme, oud zeer en wantrouwen tegen mogelijkheden om zelf
vanuit een andere benadering te werken. De bijna als omnipotent ervaren
systemen en informele managementnetwerken en de 'ons kent ons'-cultuur
hebben b4 zeer velen geresulteerd in een oriantatie op de korte termijn,

voor het eigen verantwoordelijkheidsgebied.

De casus suggereert dat een veel betere voorbereiding nodig is om in zo'n situatie
condities te realiseren die succes mogelijk maken. De paradox is echter dat de
enige manier om die condities te realiseren, ligt in het voortbouwen op de kosten
van meer van hetzelfde komen tot de ontwikkeling van het andere. Op het moment
van de doorbraak bij de directie blokkeren de internationale ontwikkelingen en de
afslanking de verdiepingsslag. Cynici kunnen stellen dat deze ontwikkelingen het
excuus waren om weer op de vertrouwde voet actiegericht voort te gaan. Ik deel
de analyse niet. In mijn beleving was de omslag bij de directie gemeend. Door de
mutaties in de directie, de ervaring van de laatste twee jaar en de consistentie in
de feedback aan hen veranderde het krachtenveld binnen de directie.
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8.2 Meereizen met de Zakelijke Dienstverlener

Inleiding

In deze casus wordt de betrokkenheid beschreven bij een zakelijke dienstverlener
in de periode september 1991 tot en met juni 1993. De organisatie kent een sterk
hoofdkantoor en zeer vele kleine autonome vestigingen (de meeste tussen vier en

veertien medewerkers). De vestigingen werken zelfstandig, binnen de richtlijnen
en kaders van het hoofdkantoor. Ondernemerschap en eigen initiatief op het
niveau van de basis heeft geresulteerd in een snelle groei en een dominante plaats
op de markt (marktaandeel tussen de 35 en 40 %).

In de periode september 1991  tot en met oktober 1992 wordt een ontwerp voor
een collectief leerprogramma ontwikkeld. Het programma start december 1992 en
eindigt  op  23  juni  1993. In totaal  gaat  het  om 48 mensen: twee groepen  van
twintig managers (districtsmanagers en hoofden stafafdelingen) en een
parallelprogramma voor de acht directieleden. In paragraaf 8.2.1. wordt de intake
en ontwerpfase weergegeven. Deze paragraaf wordt afgerond met enerzijds een
reflectie op het proces van samenwerking en anderzijds een analyse van de
organisatie in termen van het model voor levensvatbare organisaties (\/SM), die
bepalend zijn geweest voor het ontwerp. Aan de hand van de analyse van de
organisatie zullen we de opzet, de keuze voor de deelnemers en het programma
weergeven. In paragraaf 8.2.2. wordt een globaal overzicht gegeven van het
verloop van het collectieve leerproces. In paragraaf 8.2.3. wordt hierop
teruggeblikt.

8.2.1. Aanleiding, intake en ontwerp-uitgangspunten

Per 1  januari 1991 begint de nieuwe directeur in het bedrijf.57 Hij volgt hiermee de
oprichter/grootaandeelhouder op, die de reputatie heeft dat hij het vak, de markt
en de organisatie heeft gemaakt. De eigenaar gaat naar de ho/ding die diverse
werkmaatschappijen overkoepelt. De nieuwe directeur staat voor de lastige
opgave om vanuit een eigen invulling leiding te geven aan de organisatie en het
deels vernieuwde directieteam (twee nieuwe leden). Hij besluit tot een driedaagse
or*nterende conferentie met de districtsmanagers (de organisatie kent
vestigings-, districtsmanagers en regiodirecteuren, die zitting hebben in het
directie-overleg).

De lijnmanagementconferentie

De directeur komt samen met de drie regiodirecteuren en alle districtsmanagers
bijeen om van gedachten te wisselen over de organisatie en de aansturing van het
sterk gegroeide en nog verder uit te bouwen vestigingennetwerk. Onderwerp is
onder andere de interne nota Kleinschalig organiseren, waarin een kritische
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analyse wordt gemaakt van het functioneren van de eigen organisatie. Melding
wordt gemaakt van toenemend ongenoegen over de relatie met het hoofdkantoor
en de dreigende bureaucratisering. De ochtend van de laatste dag is ingeruimd
voor een externe inleider. Een directielid suggereert mij als spreker.

In   1988   hebben   managers   uit   het   Nijenrode   Executive   MBA   (Nemba)
programma een onderzoek uitgevoerd voor de organisatie naar de
expansie-mogelijkheden in Amerika. Ik heb toendertijd als verant-
woordelijke voor dit programma de organisatie en de branche leren kennen.

De directeur geeft aan in een voorgesprek dat hij wil dat ik het denken over
managen en organiseren prikkel met nieuwe opvattingen. Ik krijg carte blanche
wat betreft inhoud, invalshoek en stijl.

De inleiding tijdens de conferentie resulteert in een energieke dialoog, onder
andere omdat ik me zeer kritisch uitlaat over de mogelijkheden van de matrix-
organisatie. Ik weet niet dat ze daar de gehele vorige dag aan besteed hebben. Ik
word uitgedaagd het denken over organiseren in termen van activiteiten in plaats
van posities uit te bouwen. De sessie resulteert in stof tot nadenken en
nieuwsgierigheid naar een verdere uitwerking van de door mij geschetste
alternatieve richting.

De stafafdelingen van het hoofdkantoor hebben niet deel genomen aan de
districtsmanagersconferentie. Aansluitend is er een conferentie voor alle
managers op 4 juni 1991. Hier wordt een aanzet gegeven tot een nieuwe invulling
van de functie van de districtsmanager (zie kader negentien).

kader 19 Rol van de districtsmanager

Als gevolg van de sterke groei is de afstand van de uitvoerenden met
het hoofdkantoor en de directie erg groot geworden. Besloten wordt dat
de districtsmanager het identificatiepunt voor de uitvoerende
medewerkers (de professionals) moet worden. Besloten wordt deze
functie te verzwaren. Er is vraag naar een opleidingstraject om de
districtmanagers te leren vanuit een algemeen management/
bedrijfskundig perspectief te opereren. Het niveau van de district-
managers is goed, maar ze hebben geen bedrijfseconomische of
bedrijfskundige achtergrond. Dit wordt als een gemis ervaren, nu de
functie zwaarder wordt.
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In september word ik uitgenodigd voor een gesprek met de algemeen directeur.
De vraag is of ik mogelijkheden zie om een opleidingsprogramma te ontwikkelen
voor de districtsmanagers. Het eerste gesprek spitst zich toe op de vraag in
hoeverre en in welke mate het opleidingsprogramma gekoppeld kan worden aan
concrete bedrijfsproblematiek om zo maximaal rendement te halen uit het
maatwerkkarakter. De directeur heeft het boek Op weg naar een lerende
organisatie gelezen. Het gesprek is ontspannen. De grenzen worden verkend
tussen opleiden en adiviseren. De directeur geeft aan dat organisatie-ontwikkeling
niet aan de orde is, maar dat vanuit de nieuwe ideean over de organisatie een
versteviging van de bedrijfskundige bagage van de districts managers gewenst is.
Ik geeft voorbeelden van projecten waarin de bedrijfsproblematiek is
ingevlochten. Het gesprek wordt afgerond met een vervolgafspraak waarbij de
directeur P&0 aanwezig zal zijn.

Het tweede gesprek wordt aangegaan met een collega-projectleider vanuit
Nijenrode en de directeur P&0. Het gesprek heeft tot doel overeenstemming te
vinden over de aanpak van een eventueel project. Thema's in het gesprek zijn
wederom de gewenste effecten en de mogelijkheden de problematiek van de
eigen organisatie als voertuig voor het programma te gebruiken. Mijn inschatting
is dat de organisatie binnen het eigen werkveld innoverend is en voorop loopt. Op
basis van eerdere ervaringen met het bedrijf ben ik aarzelend over de oplossing
van de opdrachtgevers. Zal een opleidingsprogramma met individuele leerdoelen
weI het verwachte effect hebben? Ik betwijfel of zo'n programma voldoende zal
zijn (zie kader twintig: eerste diagnose).

kader 2.Q Eerste diagnose

Mijn zorg is een mogelijke tendens naar meer bureaucratisering. Het is
een bedrijf dat op basis van ondernemerschap en eigen initiatief groot
is geworden. De vestigingen werken in principe voor de locale markt.
De interafhankelijkheid tussen de vestigingen is laag in de regionale
gebieden en wisselend binnen de stedelijke gebieden. Een vestiging is
een relatief autonome werkeenheid. Samenwerking tussen vestigingen
is vaak niet nodig.
Vanuit het positionele organiseerperspectief gezien, is voor de uitbrei-
ding van het vestigingsnet een uitbreiding van de districtsmanagerslaag
nodig. Vanuit het transactionele organiseerperspectief is het onhelder
wat de toegevoegde waarde van een districtsmanager aan het
werkproces in de vestiging is. De interafhankelijkheden tussen de
vestigingen lijken een extra uitbreiding van deze hierarchische laag niet
onmiddellijk te rechtvaardigen. Organiseren vanuit het positionele
organiseerperspectief kan resulteren in een goed georganiseerd,
bureaucratisch bedrijf, met verlies van het alan en het ondernemers-
schap van de pioniersfase.
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Ik verwacht, onder andere op basis van mijn ervaringen op de districtsmanagers-
conferentie, van een traditionele opleidingsinterventie niet het effect waar de
opdrachtgevers naar streven. Ik heb signalen gekregen dat er, naast een kennis-
achterstand, sprake is van een moeizame onderlinge samenwerking en irritatie
over een te groot vertrouwen op de regelgeving. Een traditioneel inhoudsgestuurd
opleidingsprogamma kan verhullend werken voor deze problematiek. De mij
leidende vraag is: 'Weten de managers te weinig om effectief te zijn of geven ze
hun samenwerking vorm vanuit verouderde, bureaucratische, opvattingen?'. Mijn
zorg is dat beter organiseren bureaucratiseren wordt, en het locale ondernemer-
schap en eigen initiatief zal remmen.

Ik zie goede mogelijkheden om een opleidingsprogramma te ontwikkelen rond de
problematiek die in de interne conferenties is gerdentificeerd. Na mijn ervaringen
bij de handelsonderneming ben ik erg gericht op een goede verankering bij de
leiding en een sterke koppeling tussen de inhoud van het programma en de
kernthema's van de organisatie.

De opdrachtgevers (h)erkennen de problematiek die ik aankaart. Als oplossing
vertrouwen ze vooralsnog op versterking van de inhoudelijke dimensie van de
districtsmanagers. We spreken af dat we informatie zullen verzamelen om
enerzijds de opleidingsbehoefte van de districtsmanagers te inventariseren en
anderzijds een diagnose van de organisatieproblematiek te maken. Er zullen
interviews gehouden worden met professionals op de vestigingen, de
vestigingsmanagers, districtsmanagers en directieleden.

In een apart gesprek met de directeur zeg ik mijn persoonlijke inzet toe. Het
project doorkruist de start van het geplande promotie-onderzoek. Ik krijg
toestemming het project als casus voor het onderzoek te gebruiken. Ik ervaar dit
en de toestemming voor de oriantatieronde als de bevestiging van het
psychologisch contract van partnership. Ik denk dat ik binnen ben, en aan de slag
kan.

Een middag lang worden mijn collega en ik ingepraat door het hoofd opleidingen,
over de ontwikkeling van de organisatie, de achtergronden van zijn rapport in
december  1990  en de conferenties  in  1991. Op advies  van hem bevestig  ik  de
afspraken schriftelijk.

De eerste kink in de samenwerkingskabel

Op de bevestiging van de afspraken komt een zeer formele reactie. In deze brief
wordt melding gemaakt van de aanvraag tot een plan van aanpak bij een collega-
instituut. Aangegeven wordt dat medio december 'een definitief besluit inzake de
aanbesteding zal worden genomen'. Deze brief is qua inhoud en toon volstrekt in
tegenspraak met de gesprekken tot nu toe. Een kort persoonlijk onderhoud met
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de directeur hierover resulteert in een excuus over de toon. De vraag naar een
concurrerende offerte komt vanuit de afdeling P&0. De directeur wil de steun van
deze collega's. Zij hebben aangedrongen dat er ook een offerte wordt
aangevraagd bij een andere universiteit. De planning van de interviews zetten we
Stil.

Begin januari besluit ik, na ruggespraak met collega's, een gesprek te organiseren
met P&0 om de gang van zaken te bespreken. Het gesprek is verhelderend. De
week erop vindt, op verzoek van de directeur P&0, weer een gesprek plaats
tussen het hoofd opleiding en mij. Hij checkt in een open gesprek mijn motivatie
en geeft tegen het einde van het gesprek aan dat hij de samenwerking ziet zitten.
Een week later komt bericht dat we met de interviews aan de slag kunnen. In
maart, april en mei vinden de gesprekken voor het vooronderzoek plaats.

Vooronderzoek

De gesprekken met de professionals, vestigingsmanagers en districtsmanagers
geven een goed beeld van de complexe en regionaal verschillende problematiek.
Er ontstaat een goed beeld van wat er binnen en tussen managementlagen aan
problematiek ligt; inclusief het directieniveau. De opleidingsbehoefte blijkt zeer
divers te zijn. Enkelen geven aan dat ze liever een budget krijgen om hun
opleidingsbehoefte middels een eigen selectie van open cursussen te bevredigen.

Na tweederde van de interviews hebben mijn collega en ik een gesprek met
een externe schaduwadviseur. Hij geeft aan dat we ondanks onze kritische
analyse van de organisatie meegegaan zijn met een mogelijk impliciete
diagnose van de opdrachtgevers door alleen met de lijn te spreken. In de
gehele intake hebben we, op het directieniveau na, met niemand uit de
stafafdelingen van het hoofdkantoor gesproken. Hij benadrukt dat het nu
juist de interactie tussen staf en lijn is die in dit type bedrijven essentieel is
om te kunnen innoveren en het debat over regelgeving realistisch te
houden.

De gesprekken met de initiatiefnemers verlopen heel wisselend. Het gesprek met
de algemeen directeur is zeer informatief en ontaardt in een adviesgesprek. In de
vervolgafspraak wordt, op het einde, de paradox besproken dat er geen advies-
traject mag komen terwijl de directeur de projectleiders voortdurend gebruikt als
klankbord en hen benadert als organisatie-adviseurs. Het gesprek met de
directeur P&0 loopt in het geheel niet; ook de constatering dat het gesprek niet
loopt, breekt het ijs niet.

De tweede kink in de samenwerkingskabel

De afspraak over de wijze van terugkoppeling van de resultaten aan het directie-
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overleg resulteert weer in een hobbel in de samenwerking. De directeur wil een
voorgesprek met de directeur P&0 voorafgaand aan de terugkoppeling in de
directie. Ik ben terughoudend en vraag naar de reden van dit gesprek. Dit roept
irritatie op.

Uit de interviews is ons gebleken dat de betrokkenheid van de andere
directieleden niet erg hoog is. Ik wil een voorgekookte presentatie voor-
komen. Middels een inhoudelijk gesprek over de opzet wil ik een brug slaan
naar de gehele directie, maar vooral naar de regiodirecteuren die direct
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Hun betrokkenheid is essentieel
voor het welslagen van welke formule dan ook. Ik heb belang bij een open,
niet voorgekookte, dialoog over het karakter van het programma in het
directieoverleg.

De initiatiefnemers willen, als functioneel verantwoordelijken, het directie-overleg
niet confronteren met een voorstel waar ze zelf niet volledig achter staan. Een
speciaal gesprek met hen over de voorpresentatie is zeer openhartig. Gevoelens
over het verloop tot nu toe worden bespreekbaar gemaakt. Beide partijen hebben
zich op bepaalde momenten niet geheel serieus genomen gevoeld.

Belangrijk verschil in de beleving van P&0 en mij is dat ik vanaf het gesprek
in oktober heb gewerkt vanuit de gedachte dat ik binnen ben en er een
partnership ligt. Vanuit P&0 ligt de relatie veel meer in de sfeer van 'klant -
leverancier'. Omdat elk programma in de sterk cultuurgestuurde organisatie
heel dichtbij komt, willen zij er zeker van zijn dat degenen die dit
programma vormgeven, passen binnen de eigen cultuur. De interviewfase
wordt dan ook gezien als een test om te zien of de externen het vertrouwen
waard zijn.

Het gesprek is open over de gevoelens en de wederzijdse beelden. Er wordt zeer
betrokken gezocht naar wat er relationeel aan de hand is. De paradox van het
gesprek is dat terwijl gesproken wordt over het belang van vertrouwen, het
gesprek zelf getuigt van veel wederzijds respect en vertrouwen. Zorg is dat ik er
teveel een traject van maak dat te dichtbij komt. Het gesprek wordt afgerond met
de mededeling dat ze zich zullen beraden.

De openheid en zorgvuldigheid van het laatste gesprek bevestigen mijn
enthousiasme voor de organisatie, maar de keuze voor intern beraad doet me
aarzelen. Er ligt geen helder plan over hoe ik de organisatieproblematiek wil
invlechten in een opleidingsprogramma. We besluiten contact te zoeken met P&0.
We stellen voor een concrete schets te geven van onze aanpak zodat men op
basis van dit uitgewerkte voorstel kan afwegen of men met ons verder wil gaan.
We komen tot een afspraak voor een gesprek waarin een schets van de
voorgestelde aanpak wordt gepresenteerd.
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Aan de opzet van het programmavoorstel ligt een diagnose van de organisatie ten
grondslag. Ook de keuze voor de deelnemers is hiervan afgeleid. Met behulp van
het begrippenkader van het model voor levensvatbare systemen (\/SM) wordt een
analyse van de organisatie geboden.

De dienstverlener en het model voor levensvatbare organisaties

De organisatie is op diverse analyseniveaus met behulp van het model voor
levensvatbare systemen te analyseren. We werken eerst een analyse uit van het
vestigingsniveau. Vervolgens geven we aan op welke wijze deze dynamieken zich
herhalen op hogere recursieniveaus (districts en landelijk niveau).

De vestiging als systeem-in-focus

De vestiging (systeem-in-focus) bestaat uit enkele units. Deze units (systemen
dan), zijn de branche gerichte eenheden waarin vraag naar en aanbod van de
dienstverlening bij elkaar komen. De professionele dienstverlener is zowel actief
op de aanbodkant als op het onderhouden van de kontakten met de vraagkant.
Elke dienstverlener beheert zo een eigen bestand van vraag en aanbod. De
interafhankelilkheid tussen de units is gering. De dienstverleners hebben overleg
zodat ze elkaars werk over kunnen nemen bij ziekte en afwezigheid van elkaar.

De vestigingsmanager werkt, afhankelijk van de grootte van de vestiging, als
'primus inter pares' of als vrijgesteld manager op de grote vestigingen. De
toegevoegde waarde van de vestigingsmanager is te omschrijven als het initieren,
faciliteren en richten van de onderlinge communicatie, formeel en informeel,
tussen de units (recursieniveau van het geheel: systeem drie). Op dit niveau vindt
het overleg plaats over de doelen die nagestreefd gaan worden, de toewijzing van
middelen en de afspraken die de bandbreedte van zelfstandig handelen bepalen
(systeem twee). De ontwikkelfunctie richt zich vooral op bewaken van de aandacht
voor ontwikkelingen in de markt en het signaleren en uitwerken van mogelijkheden
(systeem vier). Het periodiek stilstaan bij het functioneren van de werkeenheid als
geheel kan beschouwd worden als de audit-functie (systeem drie ster).

In een kleine vestiging vervult bijna iedereen activiteiten op de twee
recursieniveaus (eigen eenheid en de gehele vestiging) en activiteiten ten behoeve
van de vijf sytemen. Naarmate de vestigingen groter worden, worden activiteiten
buiten systeem dan meer en meer gebonden aan de vestigingsmanager. Vanuit het
positionele denken worden activiteiten ten behoeve van het geheel aan de
managementpositie gekoppeld. Door de relatieve kleinschaligheid kan iedereen,
informeel, bijdragen aan al de systemen voor levensvatbaarheid. Zolang de sfeer
in een vestiging goed is, is het informele aanvullend op het formele.

De vestigingsmanager kan aangesproken worden op een bijdrage in het proces
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van opvang van de interafhankelijkheid tussen de units, onder andere door het
bewaken van de onderlinge afstemming en bereidheid in te springen voor elkaar.
Daarnaast dient de vestigingsmanager de autonomie van de dienstverleners en
hun ontwikkeling te versterken.
Risico is dat een 'vrijgestelde' vestigingsmanager als dienstverlener blijft werken.
Dit door de commerciale krenten uit de pap te vissen door belangrijke klanten te
gaan bezoeken. De verleiding is groot dat een vestigingsmanager, die onzeker is
over de eigen specifieke toegevoegde waarde, zelf als superdienstverlener gaat
werken onder de vlag van accountmanagement.

Vanuit het VSM model ligt de toegevoegde waarde van de vestigingsmanager niet
in het overnemen van operationele activiteiten van de dienstverleners in de
werkeenheden  (systemen  1).  Als  een  vestigingsmanager  zelf  een  aantal  accounts
beheert, dan verricht hij/zij op dat moment activiteiten als dienstverlener en niet
als manager. Als een dienstverlener overleg pleegt met collega's over de
afstemming van onderlinge activiteiten, dan verricht hij of zii de management-
activiteiten (recursieniveau van het systeem-in-focus: systeem drie).

Binnen de organisatie wordt grote waarde gehecht aan het vermogen van de
managers om hun medewerkers te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling en
hen te coachen in hun optreden als ondernemer in de markt. Er is veel zorg en
aandacht voor het opleiden van deze groep. Er is een systeem voor potentieel
beoordeling, en bevorderingen worden ondersteund met opleidingsprogramma's.

De inzet en het ondernemerschap van de dienstverlener zijn de kritische
succesfactoren in de markt. Voelen zij zich als ondernemers verantwoordelijk voor
hun eigen eenheid, dan behoudt de organisatie zijn positie als marktleider en
innovator van de branche. Zoals gezegd is onderdeel van de cultuur van de
organisatie de impliciete regel dat er gespeeld mag worden met de centraal
bepaalde regels om klanten te binden. De cultuurnorm lijkt: 'Je moet je aan de
regels houden, maar een goede medewerker weet er van af te wijken'.

De grens tussen coachen, controle en overnemen is echter ambigu en erg
afhankelijk van de onderlinge relaties, het besef van de eigen toegevoegde waarde
en de kernverantwoordelijkheid van iedereen.

Het district als systeem-in-focus

Indien het district als systeem-in-focus wordt genomen dan zijn de vestigingen de
eenheden (operationele systemen aan). We zien hier hetzelfde patroon optreden
van de manager die het werk van de professionele dienstverlener uitholt.
Districtsmanagers, verknocht aan het praktische werk, zoeken frequent hun
arbeidsvreugde in het realiseren van commercidle successen bij klanten. Hiermee
hollen ze het werk van de vestigingsmanagers weer uit.

• 228 • De praktijk •



De organisatie als systeem-in-focus

Vanuit de organisatie gezien zijn de districten de operationele eenheden. Het
patroon in de afbakening van activiteiten tussen de regiodirecteur en
districtsmanager herhaalt zich ook hien Bil echt belangrilke klanten wil de
regiodirecteur graag betrokken zijn.

In de presentatie aan de directie hebben we dit het superdienstverlener-syndroom
genoemd: elke leidinggevende in de lijn lijkt onzeker over de eigen toegevoegde
waarde en zoekt bevrediging in het commerciale werk. Voordeel is dat tot en met
het hoogste niveau iedereen gedetailleerde kennis heeft van de werkprocessen.
Nadeel is dat ook iedereen een mening heeft over de uitvoering en het verleidelijk
is om vanuit het hogere recursieniveau zelf de horizontale variateithantering op het
lagere recursieniveau ter hand te nemen. Indien dit gebeurt, creaert de manager
cybernetisch gezien ruis.

Bij het district als systeem-in-focus treedt als extra complicerende factor de
verstoorde relatie lijn-staf op. Hierdoor komt de innovatieve functie niet tot zijn
recht. Ook het debat over de adequaatheid van de informatiesystemen (systemen
twee en drie ster) blilft daardoor onder de maat. Omdat de identiteit (systeem vijD
uiteindelijk de bedding is voor de dialoog tussen innovatie en operaties, heeft deze
vertroebelde relatie ook consequenties, op termijn, voor de identiteit van de
organisatie.

Parameters voor het ontwerp

Op basis van de interviews en de analyse van de interafhankelijkheden komen we
tot de conclusie dat het probleem van de overnemende vestigingsmanager zich
herhaalt op alle niveaus. De diverse managementlagen blijken niet in staat zijn hun
eigen specifieke toegevoegde waarde aan te geven. Onze conclusie is dat dit een
van de kernthema's moet worden in het programma.

Dit is ook de reden dat we slechts dan hierarchisch niveau in een
programma willen brengen. Het alternatief om de regiodirecteuren of
vestigingsmanagers mee te laten doen, laten we om deze reden vallen.
Managers moeten leren wat de specifieke bijdrage is die ze leveren aan de
werkprocessen.

Een andere terugkerende opmerking uit de interviews is het oppervlakkige
karakter en lage rendement van de formele vergaderingen. De onderlinge twee-
gesprekken, zogenaamde bilaterale gesprekken (bila's), women als zeer positief
ervaren. Officieel overleg wordt echter als een ritueel gezien. Op deze vergade-
ringen leer je niet van je collega's, maar bewijs je dat je de zaken in de hand hebt.

Dit breed gedeelde ongenoegen blijkt niet goed bespreekbaar en is een
bron van irritatie. Er zit in de cultuur van onderlinge samenwerking een
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blokkade die men niet zelfstandig weet te verwijderen. Dit lijkt een tweede
thema.

De relatie tussen de lijn en het hoofdkantoor wordt getekend door het verleden.
Het verschil in mobiliteit in functies tussen hoofdkantoor en de uitvoering
veroorzaakt irritaties. Op het hoofdkantoor blijven medewerkers langer in
eenzelfde functie dan in het veld. Nieuwe medewerkers in de uitvoering bedenken
vaak acties en werkwijzen. Op het hoofdkantoor zijn dit varianten op al die elders
geteste en afgewezen voorstellen. Enthousiasme vanuit de lijn stuit daardoor nog
al eens op een gereserveerde houding op het hoofdkantoor. De relatie lijn-staf is
beschadigd tijdens de jaren van grote groei. De lijn ervaart zich achtergesteld bij
het hoofdkantoor. Dit is dan van de redenen dat op de april conferentie de staf niet
is uitgenodigd.

De relatie tussen lijn en hoofdkantoor is zorgelijk. Van de districtsmanagers wordt
verwacht dat ze bijdragen aan de innovatie. Maar het stoort hen dat de organisatie
door het marktleiderschap afwachtend is geworden en succesvolle innovaties van
kleinere bureaus risicoloos overneemt. Men vindt dit niet passen bij de identiteit
van het zelfbewuste bedrijf waarmee men zich identificeert.

Onze conclusie is dat de deelname van stafafdelingen een voorwaarde is
voor ons om door te gaan met het programma. Op dit punt willen we geen
concessies doen. Zonder aanwezigheid van de staf kan, door het wegvallen
van een noodzakelijke tegenkracht, een leerproces onder districtsmanagers
ontstaan dat zelfbevestigend is.

De organisatie heeft een zeer sterke cultuur. Het bedrijf wordt sterk gestuurd
middels de selectie, socialisatie en opleiding van mensen.  In  1992 zijn
districtsmanagers van buiten aangetrokken. Het is voor het eerst in de
geschiedenis van de onderneming dat de regel promotie vanuit eigen potentieel
wordt doorbroken. Dit is een schok voor de zittende managers. De directie heeft
besloten om het groeitempo voorrang te geven boven het uitgangspunt promotie
van binnenuit. De doelgroep van de opleiding, districtsmanagers, zijn allen eigen
kweek en voor de meesten is de organisatie de eerste werkgever.

Onze conclusie is dat het nodig is om meer heterogeniteit in het pro-
gramma te krijgen. We stellen daarom voor dat de nieuw aangetrokken
districtsmanagers, die nog in hun stage-fase zitten, meedoen in het
programma. Ook dit achten we een noodzakelijke startconditie.

Het concrete voorstel

We geven in het gesprek met de algemeen directeur, de directeur P&0 en het
hoofd opleidingen, verslag in hoofdpunten van het vooronderzoek. We schetsen
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het opkomende beeld van de problematiek, onze visie op de toegevoegde waarde
van de districtmanager en een programmavoorstel. De resultaten van het
vooronderzoek worden in kader eenentwintig: Kernpunten interviewronde
weergegeven.

kader 21 Kernpunten interviewronde

In de terugkoppeling van de gegevens uit de interviews worden de
volgende punten naar voren gebracht:
- er is behoefte aan duidelijkheid en consistentie ten aanzien van de

strategische richting, er is zorg dat men als bedrijf van innovator
een volger wordt;

- de afbakening van bevoegheden en verantwoordelijkheden is onhel-
der, waar wordt men op afgerekend?;

- managers ervaren zichzelf soms als doorgeefluik van het hoofdkan-
toor en als zodanig een vertragende schakel zonder toegevoegde
waarde;

- de cultuur wordt als inconsistent ervaren;
- men ervaart een gebrek aan openheid en veiligheid in formele

vergaderingen in tegenstelling tot de ondersteuning in de bilaterale
contacten;

- men heeft behoefte aan meer ervaringsuitwisseling en collegiale
ondersteuning binnen en tussen hierarchische lagen;

- meerdere niveaus ervaren het naasthogere niveau als te dominant
en inconsistent;

- op de vestigingen wordt de directie en de hoofdkantoorstaf als ver
weg ervaren;

- de managementniveau's hebben moeite/zijn niet in staat om hun
toegevoegde waarde op onderscheiden wijze te formuleren; elke
hogere laag lijkt een zwaardere versie van de lagere te zijn.

We stellen voor om het individuele leren te koppelen aan het werk aan vier
kernthema's. Dat zijn:
1. strategische richting en consistentie in beleid en afrekening;
2.  de afbakening van de toegevoegde waarde van de diverse managementlagen;
3. de samenwerking binnen en tussen hiararchische lagen buiten het bilaterale

verband,
4.  de relatie uitvoering en hoofdkantoor.

• 231 • De praktijk •



Als deelnemers stellen we voor dat naast de bestaande districtsmanagers ook de
vijf nieuw aangetrokken districtsmanagers en de hoofden van de stafafdelingen
van het hoofdkantoor meedoen aan het programma (dit resulteert in een
uitbreiding van 23 naar 40 deelnemers). Het voorgestelde programma kent een
tweetal fasen (zie kader 22). Fase San is een programma rond de gesignaleerde
organisatiethematieken op basis van collectief leren. Fase twee is een programma
gericht op individueel leren.

We stellen voor om parallel aan de eerste fase voor de managers een programma
te ontwikkelen voor de directieleden. Het doel van deze workshops is hen
vertrouwd te maken met concepten die worden overgedragen aan de managers
en met hen vanuit hun eigen specifieke verantwoordelijkheid te werken aan
oplossingen voor de kernthema's. Het is de bedoeling om op het einde van fase
dan concrete beslissingen te nemen op basis van de gezamenlijke bezinning op
de thema's.

Bij de start van het collectieve leertraject, fase dan, draagt de algemeen directeur
de kernthema's over aan de deelnemers. Het is gericht op de vormgeving van de
richting en de inrichting van de organisatie voor de komende drie jaar. De fase
bestaat uit:
•   een week over de thema's Managen en organiseren;
•   ruim twee dagen over de essenties van de Marketing van dienstverlening;
•   een week ten behoeve van een Strategische oriantatie.

De eerste fase zal worden afgesloten met een dag waarin de directie zal aangeven
welke keuzes ze gemaakt hebben ten aanzien van de richting, de bandbreedte
van vrijheidsgraden en welke acties worden gestart. Deze dag, 23 juni, is dan de
afronding van het collectieve leerproces.

De tweede fase heeft een individuele leerdoelstelling. Het is gericht op vergroting
van het bedrijfskundig inzicht van de managers. De fase bestaat uit een aantal
modules zoals: Informatiemanagement, Financieel management, Leiderschap en
HRM. Afgesproken wordt dat over de specifieke invulling ervan op een later
tijdstip zal worden beslist. In kader tweeantwintig is het voorstel schematisch
weergegeven.
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kader 22 Het programma voorstel

Traject 1: Collectief leerproces

Managers Directie

week 1: Management en organiseren workshop 1: Management en
december '92/januari '93 organiseren

eind januari '93

module: Marketing van diensten workshop 2: Strategie-ontwikkeling
maart '93 april '93

week 2: Strategie-ontwikkeling
eerste en derde week mei '93

Afronding: Visie op strategische ontwikkeling
en keuzes ten aanzien van de
organisatie
23 juni '93

Traject 2: Individuele leerdoelstelling

Diverse modules; verspreid over het najaar 1993

Reactie op de analyse en het voorstel

De opzet wordt als zinvol ervaren. Het hoofd opleidingen wijst op de risico's, de
Nijenrode projectleiders steunen hem hierin en de leiding erkent deze maar
accepteert ze als de uitdaging voor de directie. Besloten wordt de intake-
conclusies en het ongewijzigde voorstel op een volgend directieoverleg te
presenteren en ter goedkeuring voor te leggen. Directeur P&0 vraagt expliciet of
we onze kritische confronterende houding willen behouden.

In de eerste week van oktober wordt het voorstel in het directie-overleg
goedgekeurd. Het aanbod voor het paralleltraject voor de directie wordt
enthousiast geaccepteerd. De agenda's worden getrokken voor de twee geplande
directie-workshops.
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Reflectie op de eerste fase

Het samenwerkingsproces in het eerste jaar is te analyseren als een proces van
collectief leren. De lerende partijen zijn de algemeen directeur, de directeur P&0,
het hoofd Opleidingen en de Nijenrode-stafleden. De eerste stagnatie is de
aanvraag van een concurrende offerte die ik als psychologische contractbreuk
ervaarde. Het thema is vanuit mijn perspectief 'binnen-buiten'. De tweede
stagnatie is het verschil van mening over de voorbespreking. De thema's en vragen
die op de achtergrond spelen zijn: 'Wat is het karakter van de onderlinge relatie
(klant-leverancier of partners)?', 'Laat ons onze functionele verantwoordelijkheid!',
'Voorkom  een  voorgekookte  discussie!',  'Willen  we  aan  externen  onze  mensen
toevertrouwen?' en 'Hoe ligt de balans adviseren versus opleiden?'.

De intakefase is te beschouwen als een reeks slagen in een collectief leerproces.
De partijen leren al werkend de betekenis kennen van gesproken woorden en de
verschillende betekenis die eraan gehecht wordt. Het vermogen van de
organisatie om gevoelig te zijn voor sfeerverschillen en de bereidheid om open te
zijn over eigen gevoelens zijn belangrijke redenen waarom de relatie sterker wordt
door de stagnaties in de samenwerking. Door de wisseling tussen inhoudelijk werk
en de expliciete bezinning erop, inclusief de relationele dimensie, blijft de
interactie open. Het inschakelen van de schaduwadviseur breekt het Nijenrode-
denken over de inhoudelijke problematiek en de relatie met de opdrachtgever
open.

8.2.2 De opzet van het programma

In deze paragraaf schetsen we in grote lijnen het verloop van het proces van uit-
voering van het programma. Het accent ligt op de beschrijving van de organisatie-
en de strategieweek van de managers en de reeks workshops van de directie.

De week 'Managen en organiseren'

In kader drieantwintig is de opzet van deze week weergegeven.
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kader 2  De week'Managen en organiseren'

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

ochtend overdracht vervolg organisatie 2e reflectie vervolg oefeningen analyse eigen
thematiek door simulatie beelden en voor- werkprocessen
directeur onderstellingen bij m.b.v. het VSM

het organisatie- model
proces

contract
deelnemers + staf

middag diagnose oefening   vervolg organisatie relatie vervolg oefeningen inventarisatie van
- organiseren simulatie organisatie, struc- activiteiten van
- metaforen voor tuur, cultuur en eigen toegevoeg-

organiseren managementstijl de waarde
- verschil en

complexiteit
in werk inleidingen en terugblik en

oefeningen vooruitblik

avond start organisatie 1 e reflectie vervolg introductie model

simulatie interpersoonlijk- voor levensvatbare
en groepsniveau systemen (VSM)

De week wordt geopend door de algemeen directeur. In zijn inleiding geeft hij aan
wat de aanleiding en de doelstelling zijn voor het programma. Aangegeven wordt
dat het collectieve leertraject gericht is op een bezinning op de huidige situatie
van de organisatie. Hij nodigt de deelnemers uit om het programma te gebruiken
voor een herbezinning op de structuur, cultuur en positionering in de markt. Het
vervolg is een oefening met aansluitend de discussie over het collectieve
leercontract waarin de verwachtingen tussen deelnemers onderling en deel-
nemers en staf worden besproken.

Het tweede dagdeel wordt besteed aan een oefening om te inventariseren welke
metaforen gebruikt worden door de deelnemers om hun proces van organiseren
te typeren. Het afrondende college is gericht op de relatie tussen het pluriforme
karakter van de werkelijkheid en de toegevoegde waarde van het management.
Het dagdeel wordt afgerond met een inventarisatie van de teamrollen van de
deelnemers om aandacht te vragen voor het complementaire karakter van
verschillen bij samenwerking.

Op het derde dagdeel start het organiseerspel; een simulatie van de problematiek
van organiseren.
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In dit spel worden de deelnemers verspreid over verschillende ruimten en
hebben ze verschillende taken. Het werkproces vergt coardinatie tussen de
eenheden en er moet op het niveau van het geheel een aantal zaken
geregeld worden. Daarin ligt de uitdaging voor de deelnemers. In termen
van  het  VSM-model  zijn  de  operationele  eenheden  (systemen  1)  gegeven
en moet op het recursieniveau van het geheel de systemen drie, vier en vijf
vorm krijgen. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden om de twee
informatiesystemen op te zetten.

Het spel biedt de mogelijkheid om te observeren hoe en op basis van welke
uitgangspunten het proces van organiseren vorm krijgt. Dit spel duurt inclusief
een tweetal evaluatieslagen tot en met dagdeel zeven.

Het achtste tot en met het elfde dagdeel bestaat uit een discussie-college rond
de relatie tussen organisatiestructuur, -cultuur en managementstijl, en uit
oefeningen rond de inventarisatie en analyse van de eigen cultuur en
samenwerking.

Er is tegen die tijd in het programma voldoende observatiemateriaal uit de
simulatie om aandacht te vragen voor de patronen in denken en omgaan
met elkaar. Tijdens dit onderdeel wordt in beide groepen op een ander
moment de recursieniveau-wisseling gerealiseerd. In de eerste groep geeft
dan manager aan dat hij zich geneert voor het verschil tussen wat hij zelf
voelt en denkt en datgene wat hij laat zien. Hii geeft aan dat hij zichzelf
ontrouw is om aansluiting te houden met de vermoede cultuurwaarden. Dit
leidt tot een plenaire discussie, voor bijna de rest van de dag, over de vraag
hoe iedereen hierin staat. In de tweede groep is een element van
ongewenst gedrag in de organisatie onderwerp van gesprek. Tijdens het
gesprek gebeurt precies datgene waarover geklaagd wordt. Aan de hand
van een interventie vanuit de staf komt de discussie naar het hier en nu en
is er materiaal om aan de hand van het concrete incident te verkennen
welke opvattingen en gevoelens hieraan bijdragen. Dit is de start van een
intensieve reflectie op eigen uitgangspunten.

Tijdens het twaalfde dagdeel staat de kennismaking met het Model voor
Levensvatbare Systemen op het programma. Ook worden de benchmarking
groepen samengesteld.

Deze groepen zullen ondernemingen bezoeken die op een thema dat ze zelf
relevant achten excelleren. Het doel is de managers kennis te laten maken
met andere bedrijven om daar van te leren en het referentiekader te
verruimen (velen kennen alleen het eigen bedrijf). De activiteit is ook
bedoeld als tegenhanger voor arrogantie. De organisatie blijkt door de
buitenwacht nogal eens aangeduid als arrogant. Waar ligt de overgang
tussen zelfverzekerd en arrogant?
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Op de vrijdag (dagdelen dertien en veertien) wordt aansluitend hierop een analyse
van de werkprocessen van de deelnemers gemaakt. Wat doen de deelnemers
concreet? (En niet wat behoren ze te doen conform de functie-omschrijvingen).

Dit onderdeel bouwt voort op een reflectie op de eigen functie door middel
van een vooraf verzonden vragenlijst. De vragenlijst inventariseert onder
andere welke activiteiten energie genereren en welke energie doen weg-
lekken.

Vanuit deze analyse van het eigen activiteitenpatroon wordt een aanzet gemaakt
voor een nieuwe organisatievariant op basis van het model voor levensvatbare

systemen.

Reflectie op de organiseer-weken.

De organiseerweken resulteren in een intensieve bezinning op de wijze van
onderling samenwerken, de manier van communiceren en de gedeelde
opvattingen en waarden. Het eigen gedrag in de organisatiesimulatie, de
eigen reflectie daarop en de interventies van de staf zijn het materiaal voor
een kritische doorlichting van de organisatiecultuur. De openheid van een
aantal deelnemers heeft een domino-effect gehad waaruit blijkt dat veel
managers onvrede voelen en dat bijna iedereen zich toch conformeert aan
gewenst gedrag. Dit resulteert in een kritische reflectie op de mate van
functionaliteit van diverse cultuurkenmerken. De conclusie van beide
groepen is dat een aantal niet ter discussie staande cultuurelementen, in
tegenstelling tot wat een ieder individueel vermoedt, door slechts weinigen
worden gewaardeerd en ondersteund.

De inventarisatie en analyse van het eigen werkproces resulteren in de
conclusie dat de districtsmanagers bijdragen aan een tweetal
transformatieprocessen. Dit zijn het proces van het coachen van
medewerkers en het bewerken van de markt door aan te geven wat de
organisatie voor klanten kan betekenen. De discrepantie tussen deze
werkprocessen en de agendapunten van de onderlinge vergaderingen is
opvallend. Waar men elkaar op aanspreekt en waarover men overlegt, zijn
niet de activiteiten waaraan ze energie ontlenen en waarin ze toegevoegde
waarde leveren. De werkprocessen waarbij dat weI het geval is, worden in
de beslotenheid van het bilaterale overleg besproken. De reden voor het
niet functioneren van het districtsoverleg lijkt gevonden. Ook de
prestatiemetingen vertonen geen enkele relatie tot de bijdrage die de
districtsmanagers leveren in de organisatie. Men wordt afgerekend op
zaken waar men geen invloed op heeft. De bijdrage die geleverd wordt, valt
buiten het overleg. In de bila's wordt gewerkt en tijdens de zakelijke
vergaderingen wordt voorkomen dat reputaties worden beschadigd.

• 237 • De praktijk •



De module 'Marketing van diensten'

Deze module biedt een conceptueel kader voor de marketing van diensten. Aan
de hand van diverse kleine casussen worden de concepten toegepast op de eigen
organisatie. Doel is de deelnemers vertrouwd te maken met de concepten die
helpen de relatie organisatie en omgeving vorm te geven.

Deze module is ingelast omdat het niveau van de deelnemers ten aanzien
van dit onderwerp erg verschillend is. Door deze bijdrage beschikken de
deelnemers allemaal over een minimum startniveau op basis waarvan in de
strategie-week voortgebouwd kan worden.

De week 'Strategie-ontwikkeling'

De benchmarkinggroepen rapporteren hun bevindingen in de loop van de week.
Omdat de thema's in de twee groepen verschillen, worden de bevindingen
ingebracht op het moment dat aansluit bij het proces van strategische bezinning.
Daarom wordt de opbouw van deze week weergegeven aan de hand van de
opbouw van de onderdelen.

De week start met een scenario-oefening waarin een mogelijk toekomstige
context wordt geschetst. De vraagstelling is aan te geven hoe de organisatie er
met behoud van identiteit uit zou kunnen zien binnen deze nieuwe context.

Doel van deze oefening is de deelnemers uit hun vertrouwde context te
trekken en te laten expliciteren wat ze als de identiteit van de organisatie
zien. De oefening is de opmaat voor de strategische bezinning.

Aansluitend wordt een college over de ontwikkeling van het strategisch denken
gegeven. Dit college wordt gevolgd door een oefening om te inventariseren welke
functies de eigen dienstverlening heeft voor klant en gebruiker.

Na deze verkenning van de eigen werkzaamheden, wordt het begrip kernbekwaam-
held geintroduceerd. De vraag aan de deelnemers is dit concept toe te passen op
de eigen organisatie. Na deze oefeningen worden de deelnemers uitgenodigd om
een businessdefinitie te maken voor de eigen organisatie en aan te geven op welke
wijze ze herkenbaar willen zijn in hun optreden (missie-statement).

Aansluitend op deze verkenningen wordt aan de hand van de stappen van een
Strategische Oriantatie Ronde (SOR) een analyse gemaakt van de kansen,
bedreigingen, sterktes, en zwaktes van de eigen organisatie. Op basis van deze
analyse worden de hoofdaandachtspunten voor de te ontwikkelen strategie
bepaald. In werkgroepen worden deze uitgewerkt en wordt een presentatie
voorbereid met actiestappen om inhoud te geven aan de aandachtspunten.
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De laatste dag heeft een vast patroon. 's Ochtends is de gehele directie te gast
bij de groep managers. Zij zijn aanwezig bij de presentaties van de resultaten van
de groepen aan e/kaar. De middag wordt vrijgemaakt om de directie de
gelegenheid te bieden door te vragen op de overwegingen die geleid hebben tot
de presentaties. Doel van de ontmoeting is de directie kennis te laten nemen van
de conclusies en de achtergronden van de keuzes. Het accent ligt op luisteren en
begrijpen van de weergegeven standpunten en zorgen. De directie is bij elke
groep dan dag te gast.

Het directietraject

Na de twee organiseerweken voor de managers is de eerste workshop voor de
directie van twee dagen. Deze organiseer-workshop kent een moeizame start. Het
is voor de eerste keer dat de organisatie externen toelaat bij een reflectie op het
eigen interne functioneren als organisatie en als team. Het verloopt onwennig.
Onvoldoende doorgesproken situaties uit het verleden vergen hun tijd. De
workshop doe ik samen met de schaduwadviseur uit de intakefase, met wie ik ook
het onderdeel organiseren ten behoeve van transacties heb gedaan in de
organisatieweek voor de managers. Op zijn advies kiezen we ervoor niet op de
relationele dimensie te gaan voordat er meer helderheid is over de onderlinge

interafhankelijkheden. We bewaken deze grens zorgvuldig en credren daarmee
veiligheid en structuur. Met de directieleden maken we ook een analyse van de
eigen activiteiten. Deze analyse vullen we, na een conceptueel intermezzo, aan
met een aanzet tot een aanspreekbaarheidsanalyse. Dit leidt tot toenemende
transparantie in de onderlinge werkverhoudingen. Tijdens de workshop wordt
besloten om een vervolg te organiseren om verder te gaan met de oefeningen.

Neveneffect is dat een aantal directieleden zich nu pas echt gaat realiseren
aan wat voor belangrijk traject ze zijn gestart. De betrokkenheid bij het
programma stijgt en de bereidheid er iets van te maken is groot. De structuur
en de tildsdruk die uitgaan van het programme en het parallelle traject van
veertig managers zorgen voor een positieve spanning er iets van te maken.

De kennismaking met de adviseur die docent is in de week strategie-
ontwikkeling en met wie ik ook de directieworkshop strategie wil doen, is
goed gevallen bij de directie. Dit versterkt het gevoel dat men in vertrouwde
handen is tijdens het lastige traject.

In 1992 zijn de districtsdagen gestart. Tijdens een districtsdag zijn al de
directieleden beschikbaar voor het district. Meestal worden de directie-
leden ingezet om klantenkontakten te versterken en 's avonds is er een
uitgebreide kennismaking met de specifieke situatie van het district. Deze
dagen hebben de basis gelegd voor een intensieve betrokkenheid bij de
organisatie en bij elkaar.
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De tweede eendaagse extra ingelaste workshop in februari resulteert in een derde
eendaagse workshop in maart.

Het perspectief om te denken vanuit interafhankelijkheden in werk-
processen en niet te denken vanuit mensen of posities maar in activiteiten
creaert ruimte in de onderlinge verhoudingen en biedt nieuwe
perspectieven.

De workshop over strategie in april resulteert in een fundamentele discussie over
de eigen missie, en een businessdefinitie. De strategische oefening structureert
allerlei onafgemaakte onderlinge discussies. Aan de hand van concrete
voorbeelden wordt gereflecteerd op de eigen consistentie in beslissingen. De
geplande tweedaagse workshop wordt aangevuld met een extra eendaagse. Na
de strategieweken van de managers vinden er, in juni, nog twee extra begeleide
directiedagen plaats.

In termen van het spiraalmodel worden in de directieworkshops vele slagen
gemaakt. Door de tijd die ervoor wordt genomen, de structuur die is
geboden en de inbreng van derden ontstaat reflectie op de eigen
samenwerking en meer begrip voor onderlinge stellingnames. Als staf
geven we wei commentaar op de onderlinge wijze van communiceren en
samenwerking, maar blijvend uitgangspunt is dat het spreken over relaties
pas zinvol is als er helderheid is over de mate waarin de betrokkenen van
elkaar afhankelijk willen zijn.

De deelnemers melden, tijdens de strategieweek in mei, dat hun
regiodirecteuren zich anders opstellen tijdens vergaderingen en tijdens de
traditionele bosdagen in april.

Het traject voor de directie ontwikkelt zich van twee tweedaagse workshops tot
een traject van negen dagen en een tweetal dagen waarin ze als gast aanwezig
zijn bij het managers- programma.

Afronding

Drie weken na de laatste strategieweek komen de twee afzonderlijke trajecten bij
elkaar. De deelnemers zijn nu te gast bij de directie. Deze bijeenkomst vindt plaats
op het hoofdkantoor, om te accentueren dat het resultaat van de collectieve
bezinning in het organisatiebeleid wordt verankerd. Er is een middag uitgetrokken
om een nota te presenteren waarin de koers voor de komende jaren is
aangegeven. In de nota maakt de directie een aantal keuzes voor de koers en de
accenten in de activiteiten. De nota weerspiegelt de analyses van de drie groepen.
De deelnemers geven aan dat ze eigen analyses herkennen in de gekozen
accenten. De directie heeft vanuit de eigen verantwoordelijkheid keuzes gemaakt
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en deze worden met inzicht voor de overwegingen geaccepteerd. Er wordt een
aantal werkgroepen onder leiding van directieleden geTnstalleerd om blinde
vlekken uit te werken en zaken nader te onderzoeken. Projectgroepen worden
geYnstalleerd , trekkers zijn aangewezen en budgetten worden beschikbaar
gesteld. E6n districtsmanager wordt vrijgemaakt ter ondersteuning van de directie
bij het volgen en bewaken van de in gang gezette veranderingsinitiatieven. De
presentatie en de uitgedeelde nota worden goed ontvangen. Het collectieve
leertraject wordt op deze wijze zeer positief afgerond.

Op de aansluitende barbeque heerst een oogstsfeer; het resultaat van zes
maanden samen ploegen, zaaien en zorgen.

8.2.3. De MCC constructieregels in het programma

In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze de constructieregels van de
MCC in dit proces zijn gebruikt. De interventie-aanwijzigingen hebben betrekking
op het ingrijpen in het proces en women niet geillustreerd aan de hand van deze
casus.

Koppeling aan het kernvraagstuk

Het intaketraject, het proces van onderzoek en ontwerpen van het programma
staan geheel in het licht van het opbouwen van de partnershiprelatie en het
proces van ontdekken en zoeken naar de mogelijkheden om het programma te
ontwerpen rond de eigen organiseerthematiek. In het onderscheid tussen het
collectief en het individueelgerichte deel wordt de koppeling gemaakt en worden
grenzen gesteld. Bij de start van het programma draagt de directeur deze
problematiek over aan de twee groepen managers.

Voorkom uitsluiting van actoren

Het belang van deze conditie is te realiseren dat de deelnemers zoveel mogelijk
een representatie zijn van de variateit in de organisatie en dat er voldoende
verschillende perspectieven zijn om gestolde betekenissen ter discussie te stellen
en interactiepatronen te doorbreken. Tijdens het vooronderzoek wordt duidelijk
dat de gesuggereerde doelgroep, districtsmanagers, uitbreiding behoeft. (De
redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn aangegeven bij de paragraaf over de
parameters voor het ontwerp).

Het parallelleltraject voor de directieleden wordt gestart om de managers vanuit
hun eigen verantwoordelijkheid te laten werken aan de kernthematiek. De
afsluitende dag brengt de twee collectieve leertrajecten dan bij elkaar.
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Levensvatbaarheid van de MCC als tijdelijk systeem

De MCC, als tijdelijke organisatie, dient te voldoen aan de noodzakelijke en
voldoende voorwaarden voor een levensvatbaar systeem.

* Vrilheidsgraden voor drieslag leren

In de intake is gerealiseerd dat het programma de mogelijkheden heeft (qua tijd,
ondersteuning en verankering ) om een drieslag leerproces mogelijk te maken. De
opdrachtgevers bieden voldoende vrijheidsgraden aan de managers om de
vanze/fsprekende inzichten (principes) ter discussie te stellen of in het licht van de
huidige context te herevalueren. De directeur geeft aan dat de basiswaarden niet
aan een specifieke context of tijdsgewricht gebonden zijn.

* Inzicht in de toekomstvisie

Bij het gesprek over de gewenste toekomst dienen de deelnemers te kunnen aan-
sluiten bij de toekomstvisie die op het hogere recursieniveau is geformuleerd. De
directeur geeft bij de opening van het programma aan dat de organisatie, ondanks
de vele nieuwe activiteiten, de kernactiviteit als drager van de spin off activiteiten
wil laten zijn.

Ean van de beslissingen kort na de Nijenrode-bezinning en precisering van
de businessdefinitie en vervulde functies voor klanten en gebruikers is een
afsplitsing en clustering van al de spin-off activiteiten onder een apart
directoraat en een vernieuwd focus op de kernactiviteit.

* Audit-gegevens

Om de effectiviteit van de organisatie als geheel te kunnen bepalen, worden alle
relevante gegevens beschikbaar gesteld in het 'Boek van Feiten'.

Het Boek van Feiten geeft een overzicht op een breed scala van dimensies
van al de relevante gegevens over intern functioneren, externe
ontwikkelingen en gegevens over de koppeling daartussen. Het vormt de
gedeelde basis voor de discussies in de drie groepen.

Doordat op alle niveaus de bewustheid van de klantvraag hoog is en centraal
staat in het werk, brengen we geen klanten in het programma in. Om het
referentiekader te verbreden wordt in de strategieweek de scenario-oefening
ingebouwd. Daarnaast worden rond thema's die de deelnemers zelf kiezen
benchmarking-groepen opgezet. Deze ervaringen bieden de mogelijkheid om het
eigen functioneren te vergelijken met de prestaties van andere organisaties.
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De aanwezigheid van de staf biedt de mogelijkheid om in het proces zelf de
overgang te maken van game naar p/ay. Een van de belangrijkste functies van de

staf is het opmerken van incongruenties tussen woord en daad en het herkennen
van patronen in denken en handelen.

Werkvormen die vari6teit en patronen in variateitshantering zichtbaar maken

In het programma wordt hieraan tegemoet gekomen door situaties te crearen
waarin de deelnemers uitgenodigd worden hun impliciete beelden of opvattingen
te expliciteren. Binnen de organiseerweek zijn er vele voorbeelden.

De startoefening rond verwachtingen ten aanzien van het programma zelf
en de rol van de staf maken expliciet wat in de hoofden van de deelnemers
leeft en toont de diversiteit.

De aansluitende oefening, waarbij eigen vragen ter diagnose van een
organiseerproces worden geordend met behulp van de metaforen over
organiseren, geeft enerzijds inzicht in de diversiteit van perspectieven en
biedt anderzijds een legitimering van de verschillen. Middels het
aansluitende conceptuele kader wordt expliciet het meervoudige karakter
van de beleefde werkelijkheid aangegeven. Hiermee wordt tegengas
gegeven aan het idee dat in een goed functionerende organisatie alle
neuzen dezelfde kant op moeten staan.

De drie dagdelen durende organiseersimulatie biedt een geweldige rijkdom
aan observaties ten aanzien van gehanteerde opvattingen over wat goed
structureren, leidinggeven en communiceren is.
De erop aansluitende discussie en de analyse van de eigen cultuur blijken
een rijke bron voor variateit an patronen in communiceren.

Op de derde of vierde dag komt onvermijdelijk het moment waarop er
voldoende observaties zijn om dysfunctionele elementen van de eigen wijze
van met elkaar omgaan aan de kaak te stellen. In veel gevallen hoeft de staf
niet de spiegel voor te houden. Vaak zijn het deelnemers zelf die verzuchten
dat iets wat gebeurt nu precies is wat hen dwars zit. De eerste reactie op
zo'n verzuchting is vaak demping door degenen die namens de
geaccepteerde opvattingen spreken. De staf beschermt dan de afvallige en
vraagt of er sprake is van een get'soleerde ervaring of dat dit herkend wordt.
De aarzelende bijval wordt beschermd en de verschillen worden zichtbaar.

Ontwikkeling van nieuwe betekenissen

In het programma is steeds toegewerkt naar een gedragen analyse van de
bestaande situatie en is gestreefd te komen tot nieuwe afspraken. Afspraken over
het werk zelf en over de interactie- of communicatiespelregels. De weken over
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organiseren en strategievorming zijn geheel gericht op het problematiseren van de
bestaande situatie en het zoeken naar overeenstemming rond veranderingen. Bij
de afronding van het programma worden dan ook beslissingen van de directie
meegedeeld, die gebouwd zijn op een drietal processen van reflectie: tweemaal
van de groepen managers en het eigen proces in de directieraad. De conclusies
zijn verankerd in deze processen, worden breed herkend en de beslissingen
worden erkend. De resultaten van de dialogen in het tijdelijke werksysteem, het
programma als systeem drie, vier en vijf van het geheel, worden verankerd in het
bestaande organiseerproces en toegewezen aan verantwoordelijke lijn- en
stafmanagers.

Constructieve kwaliteit van de nieuwe betekenissen

Aangegeven is dat het lerend vermogen van systemen afhangt van het feit of
doorgaande interactie mogelijk is. De ervaring met het wisselen tussen handelen
en reflecteren On het leren werken met TWO's is de basis waarop deelnemers uit
het programma in hun interactie met andere werknemers moeten voorkomen dat
de nieuw gecreaerde betekenissen vast worden gezet. De ontmoeting met de
directie op de laatste dag van de strategieweek is ingebouwd om enerzijds de
directie een gevoel en indruk te geven van de sfeer, het proces en de conclusies
van de strategische oriantatie en anderzijds zichtbaar te maken aan de
deelnemers dat hun werk ondersteunend is en onderdeel uitmaakt van een breder
proces van betekeniscreatie dan hun eigen proces.

8.2.4. Reflectie op het meereizen met de dienstverlener

De samenwerking met de dienstverlener laat goed zien de MCC kan bijdragen aan
het initiaren, faciliteren en verankeren van collectieve bezinning. In het proces van
zes maanden hebben de top 48 managers van de organisatie vanuit een gedeelde
verantwoordelijkheid voor het geheel, met behoud van de eigen inbreng, gewerkt
aan het optimaliseren van de organisatie als geheel in een iteratief proces van
denken en handelen. Door de gefaciliteerde context in termen van tijd,
samenstelling van deelnemers en begeleiding, ontstond de mogelijkheid om de
plek der moeite te betreden en onaantastbare uitgangspunten ter discussie te
stellen.

De ervaringen tijdens de intake en voorbereiding illustreren hoe lastig deze fase
van wederzijdse kennismaking en toegroeien vanuit verschillende verantwoor-
delijkheden, ambities en zorgen is. Zeker als het contact start met de vraag naar
een afgebakende dienst en er aanleiding is om vanuit een ruimer contract met
elkaar in zee te gaan. Klein (1976) geeft aan dat sociaal-wetenschappelijke
adviesrelaties zich kenmerken door de ervaring dat de bijdrage van de adviseur
kan resulteren in een verschuiving van de originele vraag. Dit kan een verschuiving
van een afgebakende dienst naar een meer diffuse dienstverlening nodig maken.
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De consequentie hiervan is dat de sponsor tevens onderdeel wordt van het
cliantsysteem en daarmee onderdeel wordt van een onbepaald proces. Dit vergt
dat tussen de partijen vertrouwen kan ontstaan in de fase van contractering en
vooronderzoek.

De casus van de dienstverlener toont hoe essentieel het is om de interactie niet
te onderbreken en steeds onuitgesproken beelden en gevoelens uit te wisselen.
In de startfasen krijgen woorden pas betekenis in het handelen en het handelen
verstoort verwachtingspatronen. Om de verschillen die ontstaan constructief te
laten zijn, is het noodzakelijk steeds in contact te blijven. Hierdoor wordt kennis
genomen van de betekenissen die betrokken partijen ontlenen aan de ervaren
verstoringen. Deze fase is in die zin een collectief leerproces. Het resultaat ervan
zijn de begincondities van een programma dat gericht is op het mogelijk maken
van een collectief leerproces van de deelnemers.

De casus illustreert ook hoe een strategische herbezinning, vorm gegeven als een
proces van co-creatie, kan leiden tot een strategische koersbepaling zonder dat
er sprake is van weerstand tegen verandering bij de betrokkenen. De gehele top
van de organisatie is deelgenoot geweest van het proces, begrijpt de complexiteit
van de keuzen en respecteert vervolgens de gemaakte keuzen. In dit proces van
co-creatie zijn de verschillen in verantwoordelijkheden duidelijk gerespecteerd.
De zorgvuldigheid van omgaan met elkaar, daarna in de verwerking van de
resultaten van de twee groepen maakt dat het gehele proces en de resultaten
ervan als een collectieve prestatie worden ervaren.
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Management- en
organisatie-ontwikkeling

e

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de consequenties zijn van het
opgebouwde conceptuele kader en de methodiek voor de praktijk van
management- en organisatie-ontwikkeling.68 In de hoofdstukken over
kennisontwikkeling, organiseren en leren is aangegeven dat een uitbreiding van
de taal nodig is om in te kunnen spelen op een wereld die steeds meer
gekenmerkt wordt door variateit. Aangegeven is dat het accent verschuift van
entiteiten in een kenbare wereld naar relaties in een qua betekenis meervoudig te
duiden wereld. Gevolg van deze verschuiving is nadrukkelijke aandacht voor het
belang van processen van betekeniscreatie en de competentie van actoren om
samen betekenis te creeren. In dit hoofdstuk staat de ontwikkeling van
management en organisaties centraal. Aangegeven zal worden dat het gebruik
van de MCC management- en organisatie-ontwikkeling in elkaar doet overvloeien.
Managementontwikkeling met behulp van de MCC leidt tot veranderingen in de
onderlinge codrdinatie van relaties en betekenissen (organiseren). Betekenisvolle
ontwikkeling van de organisatie kan niet plaatsvinden zonder een verankering in
processen van collectieve betekeniscreatie.
De MCC is ontstaan uit een opleidingsvraag om de ontwikkeling van
transactioneel organiseren te initTeren of te ondersteunen. Het leerproces in de
MCC vindt plaats rond de kernthematiek van de organisatie en het focus ligt op
het collectieve leren. Door het collectieve karakter draagt de MCC bij aan de
ontwikkeling van de organisatie. In paragraaf 9.1. wordt aangegeven dat hierdoor
het onderscheid tussen het ontwikkelen van management en het ontwikkelen van
organisaties strikt genomen vervalt. In paragraaf 9.2. wordt ingegaan op de
invloed van de ontwikkelde gedachtengang van de MCC voor de praktijk van het
opleiden en ontwikkelen van managers. Vervolgens wordt er een korte schets
gegeven van het traditionele denken over organisatie-ontwikkeling (paragraaf 9.3).
Dit denken heeft geresulteerd in organisatie-ontwikkelingsstrategiean die
gebaseerd zijn op een scheiding van denken (diagnose) en doen (implementatie).
De ontwikkeling van de organisatie wordt gezien als een implementatieproces.
een verzorgde reis. Vervolgens wordt in paragraaf 9.4. aangegeven hoe de praktijk
en het denken over veranderen zich ontwikkeld heeft de laatste twee decennia. Er
ontstaan veranderingsstrategieon waarin denken en doen elkaar afwisselen. In
paragraaf 9.5 wordt aangegeven dat veranderen zich het best laat omschrijven als
een proces van co-creatie: een trektocht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een
positionering van de MCC ten opzichte van enkele andere ontwikkelings-
methodieken. Doel hiervan is de MCC te karakteriseren de specifieke waarde
ervan te laten zien. Het hoofdstuk wordt afgerond met een indicatie van enige
blinde vlekken op de kaart voor co-creatie veranderingsstrategiean.
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9.1. Ontwikkeling van managers en organisaties: een gekoppeld proces

Vanuit het sociaal-constructionisme gezien, is het onderscheid tussen organiseren
en veranderen kunstmatig en geworteld in het entiteits-denken (Hosking & Morley,
1991). Als de ontwikkeling van afspraken en structuren in organisaties het
resultaat is van een proces van sociale constructie, dan zijn organisaties altijd in
ontwikkeling. Als betekenissen gereificeerd worden, ontstaat een verschil tussen
organiseren en veranderen.
Actoren realiseren in interactie en in taal relaties en betekenissen (Gergen, 1994).
Ze crearen, onderhouden en veranderen met elkaar betekenisvolle afspraken,
structuren en systemen. In het proces van communicatie ontstaat de organisatie,
als tijdelijk werkbare overeenstemming, steeds weer opnieuw. Als het organiseren
in taal vorm krijgt dan hebben het veranderen van de dialoogplatformen en de
dialoog zelf invloed op de organisatie (Ford & Ford, 1995, Gergen, 1994). De
vervlechting van betekenissen en relaties impliceert dat veranderde betekenissen
kunnen resulteren in veranderde relationele betrokkenheid tussen actoren. Het
veranderen van de vervlechting van actoren kan resulteren in een verandering in
de betekenissen (Van Dijk, 1988, Voogt, 1990).

Effectieve verandering vergt dat actoren samen de cognitieve schema's
veranderen waarmee ze aan gebeurtenissen in de organisatie betekenis
toekennen. Het is van belang dat communicatie mensen raakt, zodat deze

verstoring hen aanzet om tot nieuwe betekenissen te komen. Voor een
intentionele verandering van de organisatie is het van belang dat er dialoogforums
gecreeerd worden waarbinnen actoren kunnen komen tot voor hen
ongebruikelijke gesprekken. Deze gesprekken faciliteren verandering doordat er
nieuwe cognitieve schema's en andere gedragsalternatieven kunnen ontstaan.
De MCC is een context waarin actoren een ongebruikelijk gesprek hebben en er
een gedeelde ervaring tussen de actoren ontstaat. In het proces van uitwisseling
van opvattingen raken de actoren hernieuwd aan elkaar gekoppeld. Zo ontstaan
in het ongebruikelijke gesprek nieuwe betekenissen en ontwikkelen de actoren de
competentie om samen variateit hanteerbaar te maken. Hierdoor verandert de
organisatie (Ford & Ford, 1995). De consultatie leidt tot conclusies en voorstellen
om zaken anders aan te pakken. Door koppeling van deze voorstellen aan het
bestaande organiseerproces draagt de MCC bij aan de ontwikkeling van de
organisatie. Al organiserend zijn de principes geleerd en al lerend veranderen de
principes van de organisatie in de MCC.
Vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief vloeien de begrippen leren,
veranderen en organiseren in elkaar over en krijgen in het constructieproces
herziene betekenis. Een proces waarin weinigen voor ve/en een nieuwe realiteit

creeren kan niet resulteren in een betekenisvolle werkelijkheid voor die ve/en. Een
gedeelde ervaring is de basis voor een proces van betekeniscreatie bij actoren.
Het realiseren van een zinvol veranderingsproces vergt dat de actoren in co-
creatie komen tot de realisatie van nieuwe gekoppelde betekenissen. Het
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ontwikkelen van organisaties gaat daardoor hand in hand met het ontwikkelen van
actoren die managementactiviteiten verrichten en die, al handelend, het karakter
van het organiseerproces bepalen. Managers zijn binnen deze groep actoren de
eerst aangewezen groep, omdat ze in sterke mate hun stempel drukken op de gang
van zaken in een organisatie als gevolg van de machtspositie die ze bekleden.

9.2. Managementontwikkeling

Traditionele managementontwikkeling is gericht op het verhogen van de
individuele competenties van managers. Vanuit het perspectief van transactioneel
organiseren wordt leren, werken aan de collectieve competenties van idealiter alle
actoren die managementactiviteiten verrichten, maar minimaal van een
substantieel deel van het management. Eerst wordt ingegaan op het verschil
tussen het leren van regelmaat en het co-crearen van betekenis

9.2.1. Van leren van regelmaat naar co-creatie van betekenissen

Consequentie van de opgebouwde argumentatie in de studie is dat managers,
opleiders en adviseurs hun aandachtsveld zullen moeten uitbreiden van
individuele competentieverhoging naar collectieve competentieverhoging.

Opleiden met een individuele doelstelling is veelal gericht op het realiseren van
overdracht van betekenissen op een zoveel mogelijk gehomogeniseerde
deelnemersgroep. De selectie van deelnemers en de opbouw van het programma
is gestructureerd en een afgeleide van de vooraf gedefinieerde inhoudelijke
eindtermen: de nagestreefde kennis- en/of vaardigheidstoename. Programma-
ontwerp veronderstelt een definitie van de doelgroep. Hierdoor wordt de varieteit
ingeperkt. Bij programma's gericht op de. reflectie op eigen ervaringen
(ervaringsleren) vindt dit individuele leren plaats in groepen. De individuele
programma's zijn gericht op overdracht van regelmaatkennis of herkenning van
regelmaat in het eigen optreden en het verruimen van het gedragsrepertoire.

Programma's gericht op het versterken van collectieve competentie zijn gericht op
explicitering van bestaande ervaringen, het reflecteren daarop en de creatie van
nieuwe ervaringen. Deze programma's vergen aandacht voor het realiseren van
procesbegintermen. in plaats van een homogenisering van de deelnemersgroep
wordt gestreefd naar optimale variateit om nieuwe actoren te kunnen betrekken in
de bezinning op bestaande vanze/fsprekendheden (principes). De afstemming van
deelnemersvariateit vindt voortdurend plaats in het programma. Het (h)erkennen,
en eventueel doorbreken van gestolde interactie- en denkpatronen vergt een
onbepaald proces waarin de betrokkenen met elkaar kunnen komen tot het
(h)erkennen van bestaande functioneel en disfunctioneel geachte patronen. Doel
is te komen tot maatregelen Sn toegenomen competentie om met elkaar te leren
veranderen en variateit te leren hanteren.
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Het proces in de MCC is onbepaald in die zin dat geen van de betrokkenen
eenzijdig het tempo of het verloop van het proces kan sturen. Variateit aan
ongekoppelde betekenissen is een beginterm. Het resultaat is een gedeelde
ervaring en varieteit aan gekoppelde betekenissen. De deelnemers leren
individueel, maar op het recursieniveau van het geheel. Effectiviteit betekent niet
het realiseren van gelijke betekenissen bij iedereen (consensus). Het belang is
gelegen in het deelnemen aan het proces van gezamenlijke betekeniscreatie,
waarin het constructieve karakter van betekenissen zichtbaar wordt, en in het feit
dat de deelnemers worden aangesproken op hun actorschap. Het ongebruikelijke
van de MCC is dat de actoren leren inbreng te hebben, op het niveau van het
geheel, op het weefsel van relaties en betrekkingen en dat er condities zijn
gecreeerd waardoor het mogelijk wordt de plek der moeite te betreden.

In kader vierentwintig is het verschil tussen 'leren van regelmaat' en 'co-creatie
van betekenis' in steekwoorden weergegeven

kader 21 Perspectieven op leren en ontwikkelen

Leren van regelmaat Co-creatie van betekenis

individu relatie- en betekenispatronen tussen

individuen.

reductie variateit varieteit tussen deelnemers
instroom deelnemers optimaliseren

inhoudelilke eindtermen procesbegintermen

afbakening verbinding

progressie op vooraf creatie van ervaring en collectieve
bepaalde kennis- of vaardig- reflectie; variateit in gekoppelde
heidsdimensie betekenissen

kennis van regelmaat maatregelkennis

docenUbegeleider gericht bevorderen van actorschap deelnemers

begeleider brengt inhoud begeleider creaert condities

gestructureerd proces onbepaald proces afhankelijk van
onafhankelijk van deelnemers deelnemers
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9.2.2. Consequenties voor ontwikkelingsprogramma's voor managers

De opgebouwde argumentatie van deze studie en de MCC hebben consequenties
voor het denken over en de praktijk van managementontwikkeling. Puntsgewijs
wordt een aantal consequenties geaxpliciteerd. Deze punten zijn op zich niet
uniek, maar resulteren in hun samenhang en door de relatie met het eraan ten
grondslag liggende conceptuele kader in een andere kijk op management-
ontwikkeling. Een aantal praktische consequenties is weergegeven.

1. Het programma-ontwerp

Het verloop van een collectief leerproces zal sterk bepaald worden door de
congruentie tussen de nagestreefde resultaten en het gerealiseerde
ontwerp. De ontwikkeling van een leerproces, op het niveau van het
geheel, waarin de plek der moeite wordt opgezocht, vergt consistentie
tussen woord en daad. Met name de relationele en constructieve kwaliteit
van het ontwerp, de werkvormen en aangeboden betekenissen -
procesbegintermen - bepalen de bereidheid van actoren hun actorschap
op te nemen. De procesbegintermen vergen speelruimte, zodat tijdens het
spel de spelregels besproken en gewijzigd kunnen worden. De intake en
voorbereiding zijn vooral gericht op het realiseren van condities
waarbinnen een proces mogelijk is met een hoge relationele en
constructieve kwaliteit.

2. De koppeling tussen het programma en de organisatie

De resultaten van een collectief leerproces zijn bijdragen binnen en aan het
organiseerproces. Een maatwerkprogramma is geen activiteit naast het
organiseerproces. Het kan beschouwd worden als een reflectieproces op
het recursieniveau van het gehele systeem (buiten de organisatie) op het
proces van organiseren in de organisatie en in de MCC. Het proces van
bezinning maakt deel uit van het organiseerproces in de systemen drie, vier
en vijf van de organisatie. De conclusies van het proces blijven in
ontwikkeling a/s ze over voldoende constructieve kwaliteit beschikken en
gekoppeld worden aan het organiseerproces.

3. Intake

De verwevenheid tussen het programma en het organiseerproces vergt een
partnership tussen opdrachtgevers en externe begeleiders. Vanuit het
transactionele organiseerperspectief is de ontwikkeling van het
programma, in de intake-fase, een gezamenlijk proces tussen begeleiders,
opdrachtgevers en (een selectie van) deelnemers. Het resultaat van dit
collectieve leerproces, op het niveau van het geheel, resulteert in condities
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voor een collectief leerproces. Een opdrachtgever koopt geen
afgebakende dienst, kan niet 'de was de deur uit doen'. De opdrachtgever
is co-producent van en actor in de conversatieruimte waarbinnen een
onbepaald proces kan plaatsvinden. (Bij positioneel organiseren kan een
managementontwikkelingsprogramma uitbesteed worden. Dat resulteert in
'verbeterde' individuen die vervolgens de organisatie weer instromen.)

4. Het vervloeien van intake en uitvoering

Het testen en afstemmen van wensen is daarom niet een eenmalig
gebeuren, dat beperkt blijft tot de intake-fase. Het afstemmen vindt
gedurende het gehele proces, in meer of mindere mate, expliciet plaats.
Het proces waarin de procesbegintermen worden gerealiseerd, is een
collectief leerproces tussen vooral de opdrachtgevers en de staf. De
bereidheid van de opdrachtgever om dit proces aan te gaan, kan pas in de
eerste ronden van het partnership (intake- en voorbereidingsfase)
ontstaan. In deze fase doen opdrachtgever en begeleiders ervaring met
elkaar op, en ontstaat de mogelijkheid te beslissen of ze de relatie willen
continueren. Tijdens de uitvoering van het programma zijn de opdracht-
gevers steeds intensief betrokken en worden de procesbegintermen
steeds opnieuw gerealiseerd.

5. Actorschap van de deelnemers

Deelnemers worden van consumenten van een programma tot co-
producenten. Het programma is gericht op het cre6ren van condities om
hen uit te nodigen actorschap te realiseren. Dit betekent dat de deelnemers
zich verantwoordelijk weten voor de ontwikkeling van het geheel. Het
realiseren van actorschap impliceert dat ze in staat zijn om de bestaande
gegevenheden te problematiseren. Het vraagt ook dat ze zich in hun
optreden baseren op hun eigen visie, en hun gedrag niet afstemmen op de
verwachtingen die gekoppeld zijn aan de hierarchische posities die ze
innemen in de organisatie. Bij transactioneel organiseren zijn actoren,
posities en activiteiten niet meer strak gekoppeld. Voorts betekent dit dat
de deelnemers bereid moeten zijn om de executive activiteiten te vervullen
om hun eigen werkelijkheid op de plek der moeite te heroverwegen.

6. De competenties van de staf

De MCC is gericht op het realiseren van een koppeling tussen handelen en
reflectie. De staf dient in staat te zijn de deelnemers te helpen bij het
opnemen van hun actorschap op het niveau van het geheel: de executive
functies. Het is de toegevoegde waarde van de staf om condities te
realiseren en te onderhouden die dit mogelijk maakt in het ongebruikelijke
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gesprek de p/ek der moeite te betreden. Steun is nodig bij alle stappen uit
het proces van leren van ervaring: doen - bezinnen - conceptualiseren -
beslissen. De MCC vraagt van begeleiders dat ze de bekwaamheden van
diverse professionele groepen combineren om te kunnen komen tot een
leerproces waarin denken en handelen zijn geTntegreerd. Begeleiders
behoeven de bekwaamheden van trainers (stimuleren van bezinning op
gedrag en aanbieden en oefenen met gedragsalternatieven), docenten
(aanbieden van conceptuele kaders) en adviseurs (aanbieden van
procedures en begeleiden van processen ter verbetering). Het onderscheid
tussen werken en leren en de grenzen tussen de diverse beroepsgroepen
vervagen daardoor binnen de MCC. Essentie is dat de condities
gerealiseerd en onderhouden worden die het actoren mogelijk maakt de
onderlinge interactie in stand te houden terwijl ze werken aan het hanteren
van (onderlinge) variateit tot en met de plek der moeite. De staf heeft hierin
een bijzondere verantwoordelijkheid. Door de spreiding van het actorschap
kunnen de begeleiders bijvoorbeeld bij specifieke onderdelen in de rol van
de deelnemers komen.

7. Onbepaald procesverloop en onbepaalde bijdrage van actoren

Het verloop van een collectief leerproces is niet eenduidig terug te brengen
tot aan van de spelers. Het proces van interactie tussen de actoren is
onbepaald van karakter en kent een eigen dynamiek. Begeleiders hebben
daarin een specifieke bijdrage, rol en verantwoordelijk maar zijn niet
eenzijdig in staat deze dynamiek te beheersen. Executive functies kunnen
door meerdere actoren vervuld worden Dit betekent dat opdrachtgevers
oog moeten hebben voor deze dynamiek en aan de begeleiders niet de
dubbele boodschap mee kunnen geven dat ze een proces van ontdekking
willen, dat plaats dient te vinden binnen een afgebakende tijd en met
vooraf gedefineerde eindresultaten. Opdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld
ook zelf deelnemer worden, door in het programma bijvoorbeeld een
bijdrage als coach te realiseren.

8. Van methode naar methodologie

Doordat het ontwikkelingsproces een onbepaald karakter heeft, is het voor
begeleiders niet voldoende te beschikken over de competentie een metho-
diek uit te voeren. Ze dienen vertrouwd te zijn met de methodologie. Me-
thodologie in de betekenis van de logica waaruit de methode voortkomt.
Inzicht in de conceptuele kaders die de basis vormen van de methode,
maakt het mogelijk om bij het stagneren van de methode interventies te
doen die coherent en consistent zijn. In een onbepaald proces zijn authen-
ticiteit en consistentie cruciaal. De invloed van de interventies is afhankelijk
van de mate waarin ze, als verstoringen, op coherente wijze plaatsvinden.
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9. Managementontwikkeling wordt organisatie-ontwikkeling

Managers en opleiders zijn professionals die gericht zijn op het verbeteren
van het organiseerproces en het ontwikkelen van mensen. Bij de
ontwikkeling en uitvoering van maatwerkprogramma's vervaagt de grens
tussen opleiden, organiseren, en veranderen. De processen die
plaatsvinden binnen de MCC zijn geen interventies naast maar in het
organiseerproces. Initiatieven ontwikkelt in de MCC hebben worden
onderdeel van het organiseerproces. De MCC wordt afgesloten met een
koppeling in of direct na het programma van de deelnemers en de
topleiding aan de hand van de door de deelnemers ingebrachte agenda.
Door de ontwikkeling van het management in een collectief proces
verandert de organisatie (in paragraaf 9.6. wordt dit verder uitgewerkt).

Conclusie is dat management-ontwikkeling met behulp van de MCC gekoppeld is
aan de ontwikkeling van de organisatie. Management-ontwikkeling biedt
mogelijkheden de organisatie te ontwikkelen. De MCC wordt (een onderdeel van)
organisatie-ontwikkeling.

9.3. Organisatie-ontwikkeling als implementatieproces: een verzorgde reis

Het veld van organisatieverandering en -ontwikkeling heeft zich sterk ontwikkeld
in de zestiger en zeventiger jaren. In deze paragraaf wordt stil gestaan bij deze
periode. In de volgende paragraaf (9.4.) wordt aangegeven wat de veranderingen
zijn in de context waarbinnen organisaties functioneren, de praktijk en het denken
over veranderen.

Aan de basis van het denken over en de praktijk van organisatie-ontwikkeling
vinden we onder andere:
•  het denken van Lewin, onder andere over de effecten van de dialoog, de

analyse van krachtenvelden, en de fasering: ontdooien-veranderen-bevriezen;
•   het werk van Bion, met aandacht voor dynamieken in kleine groepen;
• de ervaringen met sensitivity-trainingen, waarin het leereffect van het

bespreken van individuele reflecties op gedeelde processen blijkt;
•   de bijdrage van Argyris over de rol en de bijdrage van de adviseur/theorie en

Argyris en SchOn rond de begrippen enkel- en dubbelslag leren, theories-in-
use en espoused theories en de vele vormen van defensief gedrag;

•  Beckhard die met zijn confrontation meeting de basis legde van de latere
grootschalige programma's;

•   Schein met zijn integratie van het gedachtengoed uit de klinische psychologie
in het denken over procesconsultatie in het organisatie-advies werk;

• het denken in termen van open systemen, en in het bijzonder het socio-
technisch systeem denken van Emery en Trist, met aandacht voor de relatie
tussen het activiteiten- en het relationele systeem;
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•  Fred en Merrelyn Emery in het zoeken naar werkvormen die mensen aan-
spreken op hun doelgerichtheid en gemeenschapszin;

•  actie-onderzoek met de ontwikkeling van de survey-feedback methodieken;
•  en de generieke modellen van geplande verandering (Burke, 1987, Bunker &

Alban, 1997, Stickland, 1998).

Er zijn interventies ontwikkeld op het niveau van het functioneren van teams, het
veranderen van de inrichting van de werkprocessen en het ontwikkelen van de
organisaties als geheel. Dominante lijn in de interventies met een sociaal
wetenschappelijk accent is de acceptatie van democratische waarden. Dit komt
tot uiting in het betrekken van mensen bij processen van besluitvorming om de
nodige betrokkenheid te realiseren (Burke, 1987). Het verkrijgen van betrokken-
heid bij veranderingen is dan ook hOt grote probleem bij het, in die tijd dominante,
positionele organiseren. De organisatie wordt gezien als een entiteit vol proble-
men en de taak van de manager is het oplossen daarvan. De veranderings-
strategiean zijn gericht op probleemoplossing en de manager is de beslisser. Het
oplossen van problemen betekent het herstellen van datgene wat goed was: de
geoliede machine en de harmonieuze relaties.
Organisatiebrede verandering wordt gezien als een sequentie van stappen of
fasen gebaseerd op rationele planning en analyse. De modellen omvatten het :
•   analyseren van gegevens die de behoefte aan verandering onderbouwen;
•  ontwikkelen van een veranderingsstrategie op basis van de stappen van de

rationele probleemoplossingscyclus;
•   implementeren van de stappen;
•  monitoren en evalueren van de voortgang en de resultaten;
•  verankeren en bekrachtigen van de veranderingen (Beckhard & Harris, 1977).

De assumptie is dat managers, op basis van rationele analyse, de relatie tussen
de omgeving en de organisatie kunnen beheersen. Door bestudering van het
subject van de regelmaat in de observeerbare wereld, het object, ontstaat een
diagnose en een plan van implementatie. De implementatie resulteert in
voorspelbare resultaten. Bij veranderingen worden externen (adviseurs en
opleiders) betrokken die met hun diagnose en/of implementatie-deskundigheid
aanvullend zijn. Modellen voor organisatie-advisering sluiten aan op de modellen
van probleemoplossing en worden aangevuld met de stappen die gezet moeten
worden om het contact/contract met de opdrachtgever/clientsysteem te
realiseren (Burke, 1987). Kenmerkend is dat veranderen gezien wordt als het
implementeren van stappenplannen waarin de veranderingen worden aan-
gegeven.

Een typische fasering van een veranderingsproces vanuit de optiek van de
externe adviseur is:
1.   verkrijgen van toegang;
2. overeenstemming bereiken over een werkrelatie;
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3.  verzameling van gegevens;
4.  analyse en diagnose;
5.  terugkoppeling van de resultaten aan de client(en);
6.   voorstellen voor verandering ontwikkelen en beslissen over de te volgen koers;
7. invoering;
8.  evaluatie; en
9. opvolgende acties.

9.3.1. Veranderen als implementatieproces

De implementatie-strategie6n zijn gebaseerd op de vooronderstellingen van het
positionele organiseren en sluiten aan bij het rationalistisch paradigma: er is een
betekenisvolle werkelijkheid onafhankelijk van de observator. Dit staat toe dat de
observator op tijdstip aan een diagnose kan maken van de situatie (Sl). Op
tijdstip twee is het model gerealiseerd (M2). Op basis van het model (M2) van
situatie (Sl) kan gekomen worden tot voorstellen voor verandering  (V).  Deze
voorstellen worden ontwikkeld op tijdstip drie. Veranderen betekent dan: het
implementeren van voorstellen (\/3) op basis van model (M2) ten behoeve van
situatie (Sl). Als er geen veranderingen optreden in de tijd kan dit model
functioneren omdat de werkelijkheid op de tijdstippen aan, twee en drie gelijk zijn.
Bij zich wijzigende omstandigheden resulteert deze benadering in het steeds
herzien van plannen. Op het moment van afronding van de planvorming is de
situatie al weer zo geavolueerd, dat de voorstellen opnieuw achterhaald zijn. Dit
kan leiden tot reflexieve fixatie. Stickland (1998) spreekt van de 'eeuwigdurende
falende veranderingsmanagement machine'.
Het managen van de verandering wordt gezien als het veranderen van de identiteit
van de organisatie: van A naar B. Organiseren en veranderen zijn twee
verschillende processen. Organiseren is het proces waarmee stabiliteit wordt
gerealiseerd en veranderen is gericht op het loslaten van het bestaande en het
realiseren van het gewenste. Kern bij de implementatie-strateglean zijn: de
diagnose, het juiste stappenplan, de zorgvuldige implementatie, en de evaluatie.
Het realiseren van gedragsverandering is de volgende fase waarbij het
overwinnen van de weerstand tegen verandering centraal staat. Om de weerstand
te reduceren kan in de plan- en diagnosefase gewerkt worden met een
vertegenwoordiging van betrokkenen. Dit neemt niet weg dat een betrekkelijk
k/eine groep mensen de omstandigheden van velen verandert. De meeste betrok-
kenen bij de verandering ondergaan de verandering. De veranderingsstrategie

realiseert, door de aanpak, weerstand. Het is op paradoxale wijze deze weerstand
die de legitimering is van de gekozen aanpak. Juist om weerstand hanteerbaar te
maken wordt structuur geboden, onzekerheiden weggenomen, optimale
informatieverstrekking gerealiseerd en de verandering ondersteund met de nodige
communicatie- en trainingsprogramma's. Dit vergt een zorgvuldige diagnose en
een uitgewerkt stappenplan (zie figuur 24).
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Een implementatie-strategie poogt het handelen van de medewerker te
beYnvloeden met behulp van de nieuwe verwachtingen, die het gevolg zijn van de
reorganisatie van de structuur, systemen en/of strategie.
Een verandering in het handelen van een medewerker ontwikkelt zich echter
spiraalsgewijs als gevolg van de iteratie van handelen en reflecteren en resulteert
bij ontwikkeling in een steeds toenemend niveau van competentie. De stap-voor-
stap aanpak van het implementatieproces verhoudt zich hiermee slecht.
Basisassumptie is dat gedragsverandering vo/gt op de verandering van de
organisatie (Swieringa & Wierdsma, 1990). Het gevolg is dat men weinig aandacht
besteedt aan het gedragsveranderingsproces. Het leren richt zich in veel gevallen
op de eigen taak of het functioneren van de eigen eenheid of een deelaspect van
de gehele organisatie. Er wordt weinig tijd besteed aan het proces van afleren van
oude gewoonten en opbouwen van nieuwe werkwijzen en relaties. Het gedrag van
medewerkers wordt gezien als een resultante van de structuur en de systemen,
externe sturing, maar aangezien deze nooit allemaal gelijktijdig veranderd kunnen
worden, resulteren de implementatiestrategiean altijd in een geheel van
inconsistente signalen aan de medewerker. Ze kunnen gebruikt worden door de
betrokkenen om hun hindermacht te benutten. Ze zullen meer geneigd zijn dit te
doen naarmate de verandering meer het resultaat is van een proces dat weinig
relationele en constructieve kwaliteit heeft. Dit remt de ontwikkeling van gewenst
nieuw gedrag.
Het positionele organiseren vertrouwt op externe sturing en credert hiermee zijn
eigen patstelling. De tegenvallende resultaten worden toegeschreven aan de
medewerkers, die weerstand hebben tegen verandering. In termen van deze
studie betekent dit dat de medewerkers wordt verweten dat ze hun eigen
autopoiese beschermen; hun eigen identiteit willen continueren. Als vervolgens
het gewenste effect (ander gedrag) uitblijft, wordt maar al te vaak terugvallen op
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een nieuwe structuur of systeemverandering en begint het geheel van voren af
aan. Positieve resultaten van een imp/ementatie-strategie worden toegeschreven
aan de kwaliteit van de diagnose en de implementatie van de oplossingen. Vanuit
een perspectief op zelfsturing en zelforganisatie is het de vraag of de resultaten
moeten worden toegeschreven aan de gebruikle strategie. Zijn de resultaten het
gevolg van of zijn ze gerealiseerd ondanks de aanpak. Actoren bouwen namelijk
al organiserend en werkend zelfwaarde op door in relaties met anderen voor
anderen betekenisvolle bijdragen te realiseren. Deze bijdragen worden geleverd
omdat de actoren in de relaties met andere actoren komen tot de creatie van
betekenis om de wereld zin te geven, en een beeld van hun zelfwaarde op te
bouwen. Dit proces van betekeniscreatie en opbouw van eigenwaarde en
identiteit, vindt plaats in elke organisatorische context. Als de organisatorische
voorzieningen blokkerend werken voor de realisatie van de eigenwaarde zullen
actoren op basis van zelfsturing wegen vinden om ondanks de bestaande
voorzieningen betekenisvol te blijven door het crearen van toegevoegde waarde
vanuit hun eigen perspectief. Degenen die blind zijn voor de zelfsturing van
actoren zijn geneigd de gerealiseerde toegevoegde waarde toe te schrijven aan
de door hen zelf beheerste organisatorische voorzieningen. De paradox is dan dat
hoe sterker de zelfsturing is, en hoe blinder de initiatoren van implementatie
strategiean hiervoor zijn, des te meer overtuigd zij zullen raken van het succes van
hun eigen aanpak.
In Op weg naar een lerende organisatie is een tweetal verschillende verandering-

strategiean geschetst: het reizigersmodel en het trekkersmodel.
 

Het reizigersmodel is de metafoor voor de rationele stap-voor-stap implementatie
van een oplossingsblauwdruk. Dit resulteert in een veranderingsproces dat
gekenmerkt kan worden als een verzorgde reis, waarbij zo veel mogelijk gepland
is. Aan de hand van een stappenplan realiseert het management de verandering.
De stappenplan modellen, uit de jaren zestig en zeventig, van het planned change
denken, actie-onderzoek en survey-feedback methodieken zijn verzorgde reizen.
Veranderen aan de hand van het trekkersmodel resulteert in een trektocht waarin
ruimte is voor wijzigingen in tempo en te volgen route binnen afspraken over de
bestemming. De route ligt niet van te voren vast, en er is ruimte voor tussentijdse
aanpassingen als gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven. Eerst
bespreek ik verandering als verzorgde reis. Het alternatief van de trektocht wordt
in paragraaf 9.5. besproken.

9.3.2. Een verzorgde reis

Kenmerkend voor een verzorgde reis is de splitsing tussen de diagnosefase
(denken) en de implementatiefase (doen). In de diagnose- en planningsfase wordt
door weinigen (een beperkte groep managers, interne en externe adviseurs en
mogelijk een vertegenwoordiging van de betrokkenen) een (reorganisatie)plan
uitgewerkt ten behoeve van velen (Homan, 1998). Op basis van een diagnose van
de huidige ongewenste situatie (isO wordt een uitwerking gerealiseerd van de
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gewenste nieuwe situatie (so/0. Er wordt een stappenplan gemaakt om van ist
naar so# te komen. Na deze fase waarin een verandering in de structuur, systemen
of strategie wordt voorbereid, start de fase waarin de verandering wordt
doorgevoerd. De implementatie van de veranderingen moet resulteren in ander
gedrag in de organisatie. Vervolgens worden de betrokken medewerkers
overtuigd van de juistheid van de gekozen oplossing met behulp van de nodige
voorlichting en eventueel ondersteund met trainingen: een overtuigings- en
socialisatieproces, dat vrijwel steeds stuit op een zekere mate van weerstand. De
stilzwijgende vooronderstelling is dat het veranderingsproces voltooid is als de
structuren of systemen veranderd zijn.
Het veranderingsproces is metaforisch een verzorgde reis om van regen (ist) naar
zon, zee en zaligheid (soil) te reizen. De route ligt vast met volpension en
excursies. Degenen die de reorganisatie hebben voorbereid en leidinggeven aan
de implementatie zijn te beschouwen als de reisleiding. Van dag tot dag hebben
ze de reis voorbereid. De belofte is dat de mooiste plekjes en de beste restaurants
en hotels zijn gereserveerd. De vakantieganger hoeft zich slechts te voegen in de
planning van de reisleiding en alles zal goed komen. De reisleiding is er om al de
zorgen van de vakantieganger weg te nemen. Het beste is afgeleid van wat, in de
ogen van de reisorganisatie, de gemiddelde vakantieganger waardeert.
Sleutelwoorden bij de verzorgde reizen zijn: verhogen van de efficiantie en de
effectiviteit van de organisatie, diagnose en implementatie, aangestuurd door de
top (sponsor) en gericht op de doelgroep (target group), stapsgewijs (van boven
naar beneden) ingevoerd, en gericht op het overwinnen van weerstand tegen
verandering. De adviseur is actief in het verzamelen, verwerken en terugkoppelen
van de gegevens uit de organisatie. De adviseur ontwerpt het veranderingsproces
en adviseert over te veranderen structuren of systemen.

9.4. Veranderen verandert

De geschetste verzorgde reizen zijn ontwikkeld in een tijdperiode waarin het
positionele organiseerperspectief dominant is. Vanuit een optiek op stabiliteit
werd gereageerd op veranderingen met methodieken die veronderstellen dat een
verandering op basis van externe sturing leidt tot ander gedrag van de
organisatieleden. Deze veranderingsstrategie komt meer en meer onder druk te
staan doordat het praktijkveld veranderd is Sn doordat het denken over
verandering zich heeft ontwikkeld. Het intensiveren van deze strategie, meer van

hetzelfde, biedt geen oplossing. De ontwikkeling van het andere wordt dan de
uitdaging.

9.4.1. De veranderde context voor veranderen

De context waarbinnen vandaag de dag organisatie-ontwikkeling gestalte krijgt, is
sterk veranderd. Door het toenemend belang van tijd en de versnelling van
processen is er geen tijd meer voor lange studies om tot verbetering of
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vernieuwing te komen. De vormgeving van samenwerkingsrelaties binnen en
tussen organisaties is veranderd. In de organisaties van de negentiger jaren liggen

de verantwoordelijkheden beduidend lager in de organisaties dan in de tijd van de
ontwikkeling van de planned change methodieken. Organisaties kennen minder
hiararchische lagen en het ondernemerschap ligt bij kleinere en meer vraag-
gestuurde eenheden. De managers en medewerkers zijn beter opgeleid en beter
geYnformeerd. Ze zijn gewend te denken in termen van strategie, beleid en inte-
grale verantwoordelijkheid. Door deze ontwikkelingen ligt veel kritische kennis
voor het ontwikkelen van de organisatie bij de medewerkers (zie ook hoofdstuk 2).

Professionals die organisaties helpen om nieuwe vormen en werkwijzen te
ontwikkelen, worden geconfronteerd met deze gewijzigde context. De vraag van
het management is gericht op het realiseren van een op elkaar afgestemd
werkproces en op samenwerking gerichte relaties. Aandacht voor de cultuur van
de organisatie is in het centrum van de belangstelling komen te staan.
Organisaties vragen interventies die:
•   snel veel mensen bereiken;
•  gericht zijn op het leveren van toegevoegde waarde in het werkproces;
• medewerkers leren te werken in netwerken als partner;
•   bijdragen aan een cultuur gericht op leren en vernieuwing;
•   betrokkenheid bij de medewerkers;
• resultaten opleveren.
Management wil de ervaringskennis van de medewerkers gebruiken bij de be-
paling van de richting en inhoud van de veranderingen. Nieuwe methodieken voor
organisatie-ontwikkeling zullen geschikt moeten zijn om de contextspecifieke
kennis van actoren in de organisatie beter te gebruiken.

9.4.2. Veranderende methodieken voor veranderen

In de tachtiger jaren ontstaat discussie over mogelijkheden om de trage
stapsgewijze veranderingsprocessen te versnellen en anders in te richten. Eerst
wordt de toenemende aandacht besproken voor methoden gericht op het
herinrichten van werkprocessen en de samenwerking tussen eenheden.
Vervolgens wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van de organisatie met behulp
van grootschalige stafgestuurde trainingsprogramma's en een methode op basis
van management gestuurde projectteams voor het realiseren van resultaten
binnen de bestaande situatie. De paragraaf wordt afgerond met methoden waarin
wordt geaxperimenteerd met vormen van directe participatie in plaats van
vertegenwoordigende participatie; de zogenaamde vierde generatie methodieken.

Aandacht voor het werkproces

De aandacht voor het werkproces blijkt uit de aandacht voor de vele varianten van
het herontwerpen van werkprocessen (Business Process Redesign) en het
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stroomlijnen van de samenwerking tussen eenheden (Logistiek en Just-in-time
systemen). Met behulp van geplande veranderingstrajecten worden door
deskundigen ontwikkelde methodieken ge'implementeerd. Er is sprake van een
revival van de sociotechniek (ST) door de hedendaagse aandacht voor
zelfsturende teams en zelforganisatie. Hoogerwerf (1997) geeft echter aan dat
veel sociotechnische veranderingsprocessen weinig ruimte bieden aan
medewerkers om zelf inbreng te hebben in de agenda van de verandering. Het
door deskundigen ingebrachte sociotechnische kader stuurt de inhoud van de
verandering. Vansina & Taillieu (1995) waarschuwen voor herinrichtingprocessen
waarbij het activiteitensysteem door deskundigen wordt herontworpen zonder dat
er oog is voor de interafhankelijkheden tussen het relationele- en het
activiteitensysteem. Het herontwerpen van werkprocessen vergt aandacht voor
de organisatie als geheel.

Grootschalige trainingsprogramma's

Ondanks de gewijzigde omstandigheden wordt nog intensief gewerkt met de
meer traditionele veranderingsmethodieken. Zo wordt met grootschalige
trainingsprogramma's getracht een bijdrage te leveren aan de cultuur-
veranderingen. Beer (1990) is zeer kritisch over het effect hiervan. Zijn kritiek richt
zich op de afhankelijkheid van de programma's van de staven en externe
deskundigen die de veronderstelling hebben dat na de investering op het niveau
van denken en attitude er als het ware vanzelf een verandering in gedrag optreedt.
Zijn onderzoek geeft aan dat dit niet het geval is.

Concrete resultaten

Schaffer (1988) houdt een pleidooi om verandering te ontwikkelen met behulp van
het realiseren van resultaten binnen de bestaande structuur en systemen. De ver-
antwoordelijkheid voor de veranderingsprocessen ligt dan bij het lijnmanagement,
dat belang heeft bij de nagestreefde verbeteringen in het operationele werk. De
afhankelijkheid van de (externe) deskundigen is hierdoor minder. Door te bouwen
op gerealiseerde successen wil hij laten zien dat verandering mogelijk is. Op basis
van de gerealiseerde 'daden' wordt bijgedragen aan de cultuurverandering. Door
daadwerkelijke veranderingen te realiseren, stimuleert hij een houding van zelf-
sturing en zelforganisatie bij actoren. 'Niet praten over, maar doen', is het motto
van Schaffer. Het veranderen van de organisatie binnen de marges van bestaande
structuren is ook de benadering van Bushe & Shani (1991) die aanbevelen de
organisatiestructuur maar te laten voor wat deze is en voor innovaties een
parallelle structuur te ontwikkelen waarin een cultuur kan ontstaan die nodig is
voor het realiseren van vernieuwing. De veronderstelling is dat medewerkers in
twee organiseerlogica's kunnen functioneren: dan gericht op stabiliteit en
beheersing en ddn gericht op vernieuwing en verandering.
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Gehe/e Systeem interventies of Vierde generatie veranderingsstrategiean.

In de negentiger jaren worden diverse methodieken die in de praktijk ontstaan zijn,
onder de noemer gebracht van Gehe/e Systeem interventies (Bunker & Alban,
1997). Weisbord (1992) spreekt van vierde generatie methodieken. Bij de eerste
generatie methodieken werken deskundigen aan geisoleerde problemen. In
generatie twee wordt iedereen betrokken bij probleemoplossing, en in fase drie
richten deskundigen zich op systeembrede oplossingen. De vierde generatie
methodieken betrekken zoveel mogelijk mensen bij de systeembrede
oplossingen. De methoden gaan allemaal uit van het idee dat medewerkers
betrokken en gehoord willen worden bij veranderingsprocessen. Gestreefd wordt
om bij een grote groep mensen te realiseren dat ze:
•   de noodzaak voor verandering herkennen en erkennen;
•  de bestaande situatie kunnen analyseren tegen het licht van een gewenst

toekomstbeeld;
• ideean ontwikkelen om de gewenste situatie te realiseren;
•   zich eigenaar voelen van de veranderingen;
•   deze op betrokken wijze realiseren.

In tegenstelling tot de verzorgde reis strategieen is het niet een kleine groep
(management en de deskundigen) die voor een grote groep (medewerkers) de
organisaties veranderen, maar veranderen velen de organisatie voor velen
(Homan, 1998). Kenmerkend voor deze methodieken is dat ze af willen van de
splitsing tussen diagnose en implementatie en dat ze collectief en real time
werken aan concrete veranderingen. Ze richten zich op een grote groep
medewerkers om voldoende kritische massa te ontwikkelen voor een verandering.
Er wordt vanuit gegaan dat betrokkenheid leidt tot commitment, en een gevoel
van eigendom met betrekking tot de ontwikkelde veranderingen. Naast interne
betrokkenen worden ook externe betrokkenen deelgenoot gemaakt van het
veranderingsproces.
De rol van de deskundigen ligt in het inrichten van dialoogplatformen en het
faciliteren van de dialoog. In kader vijfentwintlg wordt een overzicht gegeven van
een aantal van deze veranderingsmethodieken op basis van Bunker & Alban
(1997) en Homan (1998). Voor een bespreking van de afzondelijke methodieken
wordt verwezen naar Bunker & Alban (1997).
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kader J Overzicht Gehele Systeem methodieken

Agendabepaling
• Open Space Technology (Owen)
• Dialogue (Bohm, Isaac & Schein)

Toekomstcreatie:
• Search Conference (Merelyn & Fred Emery)
• Future Search (Weisbord)
• Real Time Strategic Change (Jacobs)
• Appreciative Inquiry (Cooperrider & Srivastva)

Ontwerpen van werkproces:
• Conference Model (Axelrod)
• Fast cycle full participation work design (Pasmore, Fitz en Frank)
• Real Time Work Design (Dannemiller)
• Participative Design (Merelyn & Fred Emery)

Probleemoplossing van gehele systeem:
• Simu Real (Klein)
• Work-out (General Electric)
• Large Scale Interactive Events (Dannemiller en Jacobs)
• Team Syntegrity (Beer)

Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk medewerkers te betrekken bij het
veranderingsproces: get the who/e system in the room (Weisbord, 1987). De
gezond-verstand formule is: de juiste taak, de juiste mensen in de juiste context
leiden tot ongekende nieuwe actiemogelijkheden (Weisbord, 1992: 8). Het is van
belang dat de deelnemers een afspiegeling vormen van de heterogeniteit in de
organisatie. Om te kunnen bijdragen aan de organisatieproblematiek is het
essentieel dat iedereen een overzicht krijgt van het gehele systeem. Dit vergt dat
alle interne eenheden hun eigen perspectief in kunnen brengen bij de realisatie
van het totaalplaatje.
Vervolgens is het van belang op welke wijze de kwaliteit van de dialogen wordt
bewaakt. Gebeurt dit door het faciliteren van de communicatie, door het crearen
van een context die stimuleert dat er een open gesprek kan ontstaan of wordt dit
overgelaten aan de deelnemers zelf? Een veel gebruikte methode om de dialoog
te stimuleren zijn de zogenaamde max/mix subgroepen.

Max/mix groepen zijn discussielproject groepen waarin een maximale mix
aan verschillen is gerealiseerd. Elke afdeling of discipline heeft een
vertegenwoordiger in de groep om zijn/haar inbreng in de discussie te

• 263 • Management- en organisatie-ontwikkeling •



leveren. Door de heterogeniteit aan actoren is een diversiteit aan meningen
en perspectieven beschikbaar. De deelnemers leren dat de werkelijkheid
vele gezichten heeft en dat alleen respectvol samenwerken leidt tot
resultaten.

Het werken in de grote groep wordt regelmatig om een drietal redenen
afgewisseld met het werken in kleine groepen. Ten eerste biedt de grote groep te
weinig gelegenheid voor alle betrokkenen om aan het woord te komen. Ten
tweede geeft het werk in kleine groepen de mogelijkheid het geheel gemakkelijker
te structureren en zekerheden in te bouwen voor hen die een geheel onbepaald
grootschalig proces te riskant vinden. Het verkleint tevens de kans op emotionele
besmetting van de gehele groep door de emoties van enkele medewerkers of
eenheden. In kader zesentwintig wordt een vergelijking gegeven tussen system-
wide en traditionele implementatie strategieen op basis van (Bunker & Alban,
1997, Homan, 1998).

kader 2,Q Traditionele Implementatie en Gehele
Systeem strategielin

Traditionele Implementatie Gehele Systeem

Actie-Onderzoek Systeem theorie

Top gestuurd, opgelegd Breed gedragen, co-creatie

Langzaam, top-down Snel; onmiddellijke reactie op
gegevens

Individu of eenheid gericht Organisatiebreed

Volgtijdelijke stap-voor-stap Gelijktijdig, fundamentele
verandering verandering
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Ondanks een hernieuwd en aangepast gebruik van bestaande organisatie-
ontwikkelings methodieken geeft Burke aan dat: 'The field of organizational
development and management of change are starving for new social technology'
(Bunker & Alban,1997:xii). Zijn er denkkaders die de basis kunnen vormen voor de
gewenste nieuwe technologiean? Is het denken over veranderen veranderd?

9.4.3. Veranderd denken over veranderen

Het denken over verandering is de laatste twee decennia sterk be'invloed door de
natuurwetenschappen, de scheikunde en de biologie (Capra, 1984, Jantsch,
1980, Prigogine & Strengers, 1984, Maturana & Varela, 1980). Het denken in
termen van evenwichtmodellen en homeostase wordt aangevuld met concepten
als dynamische, non-lineaire- en levende systemen. Er is aandacht voor zaken als
dynamische evenwichten, co-evolutieprocessen, verstoringen, bifurcatie- en
attractiepunten et cetera. Complexe levende systemen leren en laten vernieuwing
zien in periodes waarin ze (ver-)uit-evenwicht zijn; wanneer ze van hetzelfde
overgaan op het andere (Ford & Ford, 1994, Stacey, 1992, Stickland, 1998).
In de managementliteratuur wordt een pleidooi gegeven voor een denken
gebaseerd op diversiteit en pluriformiteit (Morgan, 1986, Meyerson & Martin,
1987, Gergen, 1992). Er ontstaat aandacht voor methodieken om om te gaan met
de pluriformiteit (Checkland, 1981). Senge (1990) vraagt vanuit de systeem-
dynamica aandacht voor het systemisch karakter van de interactie tussen de
processen in organisaties. Er ontstaat meer aandacht voor de rol van leiderschap
(Bass, 1989, Kotter, 1990, Swieringa & Wierdsma, 1990). De rol van analogieen,
metaforen, dialoog, en verhalen wordt meer en meer geaccepteerd en uitgewerkt
(Morgan, 1986, Schein, 1995, Sims & Gioia, 1986, Tsoukas, 1991, Ford & Ford,
1995, Bohm, 1995, Isaac, 1993, Grant & Oswick, 1996, Dixon, 1998).
Ten grondslag aan deze veranderende inzichten liggen vanzelfsprekendheden,
principes. Wat zijn de principes van waaruit een veranderingsproces
vormgegeven kan worden? Ford & Ford (1994) onderscheiden een drietal
fundamenteel verschillende principes van veranderen. Ze bieden een basis om
veranderingsmethodieken te verankeren in opvattingen over veranderen, en om
methodieken en ontwikkelingen te kaderen. Ford & Ford onderscheiden: de
formele logica, de dialectiek en de trialectiek.

Formele logica
De formele logica is geworteld in het Griekse denken, met name in de argumen-
tatieleer van Aristoteles. De kern is het vaststellen van wat iets is. Ford & Ford
spreken van een 'logica van identiteit'. Deze is gebaseerd op een drietal axioma's:
•   axioma van contradictie : iets kan niet zichzelf zijn en iets anders;
•   axioma van identiteit : iets is gelijk aan zichzelf;
•   axioma van uitgesloten midden : iets is of het een of het andere van

twee elkaar uitsluitende zaken.
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Deze logica is 66n van de pijlers van het modernisme. Het resulteert in aandacht
voor identiteit, afbakening van entiteit en omgeving, nadruk op continuTteit,
duurzaamheid en permanentie. Vanuit deze logica is verandering niet goed te
verklaren. Verandering is ingrijpend omdat het betekent dat de ene identiteit (A)
wordt omgeruild voor een andere identiteit (niet-A).

Dialektiek
Terwijl de formele logica de nadruk legt op identiteit en permanentie, ligt bij de
dialectiek de nadruk op tegenstelling en verandering. Verandering is het gevolg
van een verschuiving in de balans tussen tegenovergestelde krachten. Dialectiek
onderscheidt een tweetal veranderingen: kwalitatief en kwantitatief. Elke entiteit
bestaat uit een spanning tussen twee tegenovergestelde krachten: these en anti-
these. Door een kwantitatieve verschuiving kan er een kwalitatieve verandering
optreden waardoor een systeem een sprong maakt naar een nieuwe vorm:
synthese. De bron voor verandering ligt in de spanning binnen de entiteit. Dit
perspectief biedt een verklaringsgrond voor progressieve en sprongsgewijze
ontwikkeling. Het verklaart niet waarom systemen zich in een neerwaartse spiraal
kunnen ontwikkelen. De taal van verandering is die van: strijd, tegengestelde
krachten, overwinnen, neutraliseren, druk, weerstand, en kleurbekennen.

Trialectiek
Dialectiek gaat uit van steeds toenemende hogere vormen van synthese op basis
van de strijd tussen tegengestelde krachten. Maar is er altijd strijd nodig om
verandering te realiseren? En is alle ontwikkeling weI progressief ? Het perspectief
van de trialectiek verbindt de focus op identiteit met de voortdurende verandering
van de dialectiek in een /ogica van aantrekking. Dit perspectief vervangt niet de
formele logica of de dialectiek, maar vult deze aan. Kern is dat er gedacht wordt
in termen van energie die zich concretiseert in verschillende verschijningsvormen.
Veranderingen worden beschouwd als discontinu en kwalitatief verschillend. Er
wordt niet vanuit gegaan dat elke sprong een sprong is naar een hoger niveau.
Een systeem kan ook terugvallen naar een lager niveau. De bron voor verandering
ligt niet zozeer binnen het systeem zelf maar tussen de systemen. Zo worden
roofdleren en prooidieren gezien als onderdelen van 66n systeem: weliswaar
gescheiden, maar onverbrekelijk aan elkaar verbonden. Andere gekoppelde
begrippen zijn: autonomie/gebondenheid, los/vast, individueel/collectief,
stabiliteit/verandering. Verandering wordt verwoord met begrippen als:
verbinding, interafhankelijkheid, systemische samenhang, holistische visie, en
aantrekkingskracht.

In het denken over organisatie-ontwikkeling in de jaren zestig en zeventig
overheerst het identiteitsdenken uit de formele logica en de taal van verandering
is in die tijd in sterke mate ontleend aan de dialectiek: strijd, overwinnen van
weerstand et cetera. Het accent ligt op het zijn: de huidige zijnstoestand en de
gewenste. De acceptatie van het trialectische perspectief maakt een verschuiving
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mogelijk van push strategiean gebaseerd op herstellen van het bestaande

(probleemoplossing) naar Pull strategiean waarbij vanuit de toekomst terug wordt
gewerkt (visiegedreven). Nieuwe methoden van organisatieverandering kennen
elementen van deze trialectische benadering door het belang dat gehecht wordt
aan een beeld van de toekomst dat kan functioneren als attractiepunt. Het accent
verschuift daarmee van zijn naar worden.

9.5. Organisatie-ontwikkeling als proces van co-creatie: een trektocht

Het implementatie-model is sterk gericht op het oplossen van problemen. Wat is
het probleem van probleemoplossing? Waarom kiezen zovelen voor een
benadering waarin de creatie van een gewenste toekomst centraal staat? Wat
betekent het sociaal-constructionisme voor het ontwerpen en faciliteren van
veranderingen?

9.5.1. Organisatie-ontwikkeling vanuit sociaal-constructionistisch
perspectief

Een vijftal uitgangspunten worden gegeven die een verandering vanuit een sociaal
constructionistisch perspectief betekenisvol maken.

Van probleemoplossing naar co-creatie van oplossingsrichtingen

De probleemorientatie die hoort bij het diagnose-implementatie model leidt tot
een analyse van het verleden. Fouten zijn afwijkingen van het gewenste en
probleemoplossing is het herstellen van wat hee/ was. We weten dat het een
probleem is, alleen weten we nog niet hoe het zover heeft kunnen komen. Het
oordelende perspectief zelf staat niet ter discussie. 'In problemsolving it is
assumed that something is broken, fragmented, not whole, and that it needs to be
fixed. The function of problem solving is... to help raise to its full potential the
workings of the status quo'(Cooperrider & Srivastva, 1987:153). Binnen het
positionele organiseerperspectief is dit het identificeren van de redenen waarom
de machine niet meer geolied loopt. Dit brengt met zich mee dat gezocht wordt
naar de radertjes die niet meer goed functioneren. De sprong van de vraag naar
wat ging er fout naar wie een fout maakte, is klein. Door de nadruk op problemen
is het gevaar aanwezig dat het onderzoeken van de fouten leidt tot een defensieve
houding bij betrokkenen. Dit leidt tot anticiperend gedrag en een pogen 'goed' te
lijken in plaats van een streven goed te zijn (Kofman & Senge, 1993). Dit verlies
aan integriteit kan uitmonden in collusief leren. Barret (1995) geeft aan dat
probleemoplossing resulteert in versterking van een gefragmenteerde visie op de
werkelijkheid. Voorts leidt probleemoplossing snel tot een exclusief rationeel
analyseproces met weinig ruimte voor intuitie en verbeelding. De emotie die het
zoeken naar fouten en oorzaken oproept, is meestal angst voor het aanwijzen van
schuldigen: het zondebok-mechanisme.
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Door de oriantatie op problemen wordt prioriteit gegeven aan het oplossen van
verstoringen in het huidige functioneren boven het realiseren van doorbraken en
het realiseren van een nieuwe gewenste realiteit. Probleemoplossers maken dat
problemen verdwijnen, maar crearen niet iets nieuws. Daarom wordt vanuit het
sociaal constructionisme het accent verlegd van probleem-oplossing naar puzzle
so/Wng, en de creatie van een gewenste toekomst (Kofman & Senge, 1993,
Cooperrider & Srivastva, 1987). In plaats van het zoeken van fouten met het risico
van een individueel indekken tegen fouten, worden actoren deelgenoot van een
gezamenlijk proces van creatie. Checkland (1981) geeft aan dat de probleem-
oplossende benadering van het harde systeemdenken op zijn plaats is als het
natuurlijke of ontworpen systemen betreft. Sociale systemen vergen een andere
benadering omdat de definitie van het probleem zelf onderdeel is van het
probleem.

Actoren zijn zelfreferentieel

Actoren geven gecommuniceerde boodschappen als verstoringen zelf betekenis.
Betekenis kan niet worden overgedragen zonder een vorm van co-creatie. Dit
betekent dat het bij veranderingsprocessen in sociale systemen niet gaat om het
vinden van de ene waarheid, het ontdekken van de enige juiste betekenis. Het is
essentieel dat betekeniscreatie het resultaat is van een gedeeld proces zodat
degenen die betrokken zijn bij de verandering zelf betekenis kunnen geven aan de
gedeelde ervaring. Vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief is de
werkelijkheid die onderzocht wordt meervoudig te duiden en wordt betekenis
gecreaerd in de dialoog. Dixon zegt het als volgt: 'Because there are many
potential solutions, it is less critical that the collective comes to a right answer and
more critical that the collective meaning is made, so that those who must act
upon the meaning (and often that is everyone) can support their actions with their
own reasoning. ... Organizational members cannot act responsible except on the
basis of their own conclusions- and to reach those conclusions they must
participate in the creation of meaning.' (Dixon, 1997:31).

Betekenis ontstaat in relaties

Vanuit het rationalistische paradigma wordt taal gezien als een een representatie
van een werkelijkheid buiten de taal. Taal verbindt de splitsing tussen subject en
object en maakt door de vaste betekenis communicatie tussen actoren mogelijk.

Het sociaal-constructionisme geeft aan dat in taal betekenissen ontstaan tussen

actoren en dat de betekenissen in het dialoogproces steeds opnieuw betekenis
krijgen. Betekenissen worden gecreeerd, afgebroken, hersteld en onderhouden
als een film van continue betekenisgeving. In de dialogen ontwikkelt de taal zich
en verandering betekent dat de manieren van taalgebruik (de gebruikte woorden,
metaforen en beelden) veranderen. /n taal ontstaan betekenisverstrengelingen en
gekoppelde betekenissen verbinden actoren in relationele verstrengelingen.
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Verandering van taal kan betekenen dat relatiepatronen zich wijzigen, waardoor
uitgangspunten en waarden veranderen (Ford & Ford, 1994). Taal en betekenissen
zijn immers de coDrdinatiemechanismen tussen actoren (De Moor, 1998).
Door middel van het onderhouden van taal veranderen actoren hun sociale
realiteit. De taal ondersteunt bepaalde relationele structuren doordat specifieke
patronen van argumenteren en taalgebruik worden herbevestigd in de dialoog:
'Patterns of discours reinforce the interlocking sets of assumptions that guide
what members of this interpretive community select as fact and taken-for-granted
common sense' (Barrett, 1995:359). Taal sluit ook actoren uit die geen kennis
hebben van de context en van de verhoudingen in de relationele verstrengelingen.
In de onderlinge dialoog cre6ren en bestendigen actoren de sociale relaties en
sluiten anderen uit. Deze relaties resulteren in afspraken, die vervolgens de
relaties en de betekenissen mede bepalen.
Verandering is vanuit het sociaal constructionisme een proces dat gerealiseerd
wordt in taal. Dit betekent dat een verandering nadat deze heeft plaatsgevonden
niet betekenisvol aan anderen gecommuniceerd kan worden (Ford & Ford, 1995).

Dit perspectief op dialoog heeft niets van doen met het positionele
organiseren waarin communicatie vooral de functie heeft om de noodzaak
en de redenen voor verandering uit te leggen. Communicatie wordt dan
gebruikt als een instrument om begrip te crearen, en een gevoel van
eigendom voor de verandering te realiseren. Communicatie heeft een
instructieve functie waarmee beelden van de werkelijkheid worden
overgedragen aan anderen zodat ze een correcter beeld hebben van de
werkelijkheid zonder dat ze deelgenoot zijn geweest van dit proces van
betekeniscreatie.

Voortbouwen op het verleden

Betekenisvolle verandering vergt dat wordt voortgebouwd op de krachten die de
levensvatbaarheid van de organisatie hebben gerealiseerd (Beer, 1979). Dit vergt
een waarderend perspectief om oog te hebben voor het beste dat er is

(Cooperrider & Srivastva, 1987, Barrett & Srivastva, 1991). Dit betekent een
oriantatie op datgene wat goed is en niet een accent op datgene wat niet goed is
(probleemoplossend perspectief). Elk systeem dat leeft, bezit levensvatbare
krachten en het is de moeite waard om, ondanks de vele problemen, te analyseren
wat de krachten zijn die de levensvatbaarheid hebben gerealiseerd (Beer, 1975 &
1979, Roth & Kleiner, 1998). Bij de ontwikkeling is het immers van kritisch belang
dat deze krachten intact worden gelaten en dat erop wordt voortgebouwd. Vanuit
deze krachten kan geaxploreerd worden hoe gebouwd kan worden aan de
verbetering van het geheel, zonder verslechtering van de kwaliteit van de delen.

Een tweede reden om vanuit het verleden te starten is dat het de mogelijkheid
biedt het heden te leren zien als het resultaat van een complex creatieproces. Een
proces waarin bewuste en onbewuste keuzen, toevalligheden, ambities, dromen
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en emoties een rol hebben gespeeld. In het proces van socialisatie leren actoren
de gecreaerde betekenisstructuur te accepteren als een gegeven. Deze orde heeft
maar een fractie van de betekenisrijkdom die het heeft voor degenen die de orde
hebben ontwikkeld: 'The originators' powerful, meaning loaden world becomes
translated into simple easily-memorized recipe knowledge, rules, and
procedures...' (Barrett & Srivastva, 1991:238). De huidige, voor velen betekenis-
arme, structuren, systemen, procedures en gewoonten blijken het resultaat te zijn
van een complex wordingsproces. In het socialisatieproces leren nieuwe actoren
zich aan te passen aan een realiteit die zich als gegeven voordoet. Aanpassen aan
datgene wat er is; een gerei'ficeerde wereld. Dit kan als onbedoelde bijeffect
hebben dat actoren geleerd wordt, zich aan te passen aan het bestaande en dat
onbedoeld machteloosheid bekrachtigd wordt. Nieuwe actoren leren niet dat de
realiteit waaraan ze zich aanpassen het resultaat is van een creatieproces en altijd
dus weer veranderd kan worden. Ze leren zich te bewegen binnen grenzen die niet
het resultaat zijn van een eigen leerproces: het zijn geleerde in plaats van ervaren
grenzen.

Ontwikkelen voortbouwend op het verleden kan resulteren in:
• inzicht in de positieve en levengevende krachten die in de organisatie

aanwezig zijn;
• een verrijkte betekenis van het bestaande als gestold resultaat van een

complex creatieproces vol met keuzes, ambities, emoties en toevalligheden;
•  het doorbreken van een houding van aanpassing aan de gegeven orde, door

het inzicht dat deze orde gecreaerd is en niet noodzakelijkerwijs dominant
hoeft te zijn;

•  de bewustwording van de mogelijkheden van het eigen actorschap voor de
realisatie van ambities.

Terug vanuit de toekomst

Handelingsbereidheid en energie ontstaan uit de wens het gedeelde toekomst-
beeld waar te maken. Het toekomstbeeld kan gezien worden als het creeren van
een attractiepunt vanuit het trialectische perspectief (Ford & Ford, 1994). Vanuit
een oriantatie op sociale innovatie wordt geinventariseerd of er gedeelde ambities
en beelden van de toekomst te formuleren zijn. Vanuit deze idealen kan
teruggewerkt worden naar haalbare actieplannen om wat op basis van een
gezamenlijk proces haalbaar en wenselijk blijkt te realiseren (Weisbord, 1992). Het
benadrukken van het belang van toekomst, samenwerking en onderlinge
interafhankelijkheid zijn begrippen die passen bij het trialectische perspectief op
veranderen.
Vanuit een wens te komen tot een verbetering en het realiseren van een gedeelde
visie zoeken actoren naar mogelijkheden om ontwikkelingen te be,nvloeden.
Vanuit het bestaande wordt met behoud van continuiteit, de eigen autopoiese,
gezocht naar nieuwe vormen. Het resultaat van de verandering kan daardoor niet
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worden gepland, het ontstaat. De toekomst kan niet beheerst worden, maar biedt
mogelijkheden om gemeenschappelijke grond te crearen. De meest zekere manier
om de onzekerheid van de toekomst weg te nemen, is het zelf bijdragen aan de
creatie ervan. Vanuit het sociaal-constructionistisch perspectief is het van belang
dat organisatieleden worden aangesproken op hun actorschap en dat ze partici-
peren in het co-crearen van de toekomst.

9.5.2. Een trektocht

Een ontwikkelingsproces op basis van co-creatie is een onbepaald proces dat
vergelijkbaar is met een trektocht. In overleg wordt de richting bepaald en
vervolgens wordt op weg gegaan en afhankelijk van de specifieke context wordt
de route bepaald en aangepast. De trektocht kent in vergelijking met de verzorgde
rets een dynamiek gebaseerd op een iteratie van diagnose en implementatie en
het leren is gericht op het realiseren van een gewenste toekomst. Het leren vindt
plaats binnen een bandbreedte van vrijheidsgraden en een uitspraak over een
richting (Swieringa & Wierdsma, 1990). De verandering start niet met het
veranderen van elementen van het organiseren die geacht worden stabiliteit te
geven: structuren en systemen. Er wordt gestart met de actoren die de
mogelijkheden hebben een verandering van het gedrag van de organisatieleden te
bewerkstelligen: in eerste instantie de meest seniore managers. Zij hebben meer
dan gemiddelde invloed op en verantwoordelijkheid voor het vormgeven van de
relaties en de gehanteerde betekenissen. Naarmate het gedrag van de
leidinggevenden consistenter is met de gewenste ontwikkelingsrichting zijn hun
interventies effectiever. In Op weg naar de lerende organisatie verwoorden we het
als volgt: 'Doorslaggevend is niet primair wat de leiding zegt of vindt, maar wat ze
doet. Wat iemand doet, is allereerst af te lezen aan het gedrag dat hij
demonstreert ...De belangrijkste eis die men aan deze leiders dient te stellen is
dat deze in het gedrag dat ze demonstreren en in de middelen die ze hanteren,
laten zien dat ze zelf ook bereid zijn te leren. Het medium is ook hier de 'message'
(Swieringa & Wierdsma, 1990:89). Bij inconsistentie tussen woord en gedrag
richten actoren zich op het gedrag. Organisatieleden, en managers in het
bijzonder, realiseren voortdurend in hun handelen de organisatie. Structuur en
systemen zijn daarom geen gegevenheden. Ze zijn het resultaat van een complex
proces van co-creatie tussen actoren en worden in interactie bevestigd of herzien.
In figuur 25 is dit weergegeven. Vanuit interactie ontstaan de structuur, de
systemen en de strategie. Ze worden vervolgens in interactie onderhouden of
ontwikkeld. Zo is co-creatie een spiraalvormig proces dat zich in de tijd
ontwikkelt. Een herbezinning op het niveau van principes is dan een doorbraak
oftewel een sprongsgewijze verandering in deze spiraal.

• 271 • Management- en organisatie-ontwikkeling •



.strabdur
9 kimcA
 IYJItpt

proces vawl

,M#,CtiC
strtichbw
5'IsiCM#iM

strateSic

p,oc/3„2,1
igleracht

31ructlur
6'SICM'0\

Slraksit Proce, 0
mbache

lig 25  OBIwkkele,1 ab  25 Mpt co-Cre.;lie

De sociaal-constructionistische invalshoek impliceert dat organisatie-
ontwikkeling inhoudt dat actoren in de organisatie zelf deelnemen aan het proces
van co-creatie van de nieuwe werkelijkheid. Deze betrokkenheid maakt dat ze de
verandering als zinvol ervaren en de ontwikkeling voor hen betekenisvol, vol
betekenis, is. Dit impliceert dat organisatie-ontwikkeling niet kan zonder de
ontwikkeling van minimaal degenen die een relatief sterk stempel zetten op de
organisatie: de managers. Ook al is vanuit het transactionele organiseer-
perspectief het managen als activiteit niet exclusief gekoppeld aan de positie van
manager, de praktijk maakt een selectie van actoren nodig. Meestal is dit in de
MCC een combinatie van een significante groep managers aangevuld met
bijvoorbeeld jonge potentia/s en professionals.
Betekenisvolle verandering vergt van de actoren die management activiteiten
verrichten betrokkenheid bij veranderingen. Wil een verandering gedragen worden
door ve/en, dan is het van belang dat ve/en het proces zelf meemaken. Organisa-

tie-ontwikkeling vergt in die zin management-ontwikkeling. De conclusie in
paragraaf 9.2. is dat door het ontwikkelen van management de organisatie
verandert. In figuur 26 is het samenvloeien van management- en organisatie-
ontwikkeling weergegeven.
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9.6. De MCC: een gefaciliteerde context voor co-creatie

De MCC is een methodiek die past binnen de metafoor van de trektocht. De MCC
is afgeleid van de uitgangspunten van het sociaal-constructionisme, autopoiese
en het denken rond zelforganisatie. Vanuit deze invalshoek vervalt een aantal
geaccepteerde splitsingen tussen denken/doen, diagnose/implementatie,
management-/organisatie-ontwikkeling, object/subject en deskundige/niet-
deskundige. Ontwikkeling van actoren en wijzigingen in hun gedrag- en
denkpatronen betekenen vanuit het sociaal-constructionisme een verandering in
de organisatie. De MCC wordt in deze paragraaf gepositioneerd ten opzichte van
een aantal methodieken voor organisatie-ontwikkeling en -verbetering.
Gezien de overeenkomst in uitgangspunten tussen de MCC en de vierde
generatie co-creatie-strategiean, vergelijken we de MCC met enkele methodieken
uit deze cluster (Bunker & Alban, 1997, Homan, 1998). Als vergelijking worden die
methodieken gekozen die in lijn liggen met de doelstelling van de MCC, Sn die zo
goed gedocumenteerd zijn dat er een vergelijking te maken is. Dit zijn de
methoden om de toekomst te realiseren Search Conference (Emery & Purser,
1996), Future Search (Weisbord, 1987 & 1992), Appreciative Inquiry (Cooperrider
& Srivastva, 1987 & Barrett, 1995) en de grootschalige meer event-driven
methoden als Rea/ Time Strategic Change van Dannemiller en Jacobs (Jacobs,
1994) Large Scale Interactive Events (Dannemiller & Tyson, 1998), Open Space
Conference Model (Owen, 1992). Daarnaast wordt de vergelijking gemaakt met
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methodieken die een meer probleemoplossings karakter hebben: Team Syntegrity
(Beer,  1994) en Soft Systems Methodology (Checkland, 1981). Naast de MCC is
zelf ervaring opgedaan met Open Space en Team Syntegrity.
Het doel is om inzicht te krijgen in de positionering van de MCC in het veld van
interventiemethodieken ter verbetering en ontwikkeling van organisaties. De
andere methoden worden niet uitputtend besproken. Door deze vergelijking wordt
de MCC, in andere woorden, opnieuw getypeerd. In de aansluitende paragraaf
9.7. wordt aangegeven wat de blinde vlekken zijn op de kaart van co-creatie-
strategiean. Aan de hand hiervan kan beter inzicht verkregen worden in de
mogelijkheden en beperkingen van de MCC in relatie tot een variateit aan
contexten.

9.6.1. De MCC: een ongebruikelijk gesprek

De kern van de MCC is het crearen van condities waardoor een ongebruikelijk
gesprek kan ontstaan waarin ook de p/ek der moeite kan worden betreden. Doel
is om op het niveau van het geheel te reflecteren op het (h)erkennen van patronen
in relaties en betekenissen, waardoor een herordening van betekenissen en relatie
kan ontstaan an de competentie ontwikkeld wordt om samen variate it
hanteerbaar te maken.

De MCC bestaat uit:
•   de creatie van een conversatieruimte;
•   waarin over de kernthematiek tot op het niveau van principes consultatie kan

plaatsvinden;
• die gefaciliteerd wordt met nieuwe conceptuele kaders en andere

hulpmiddelen die de dialoog (her)ordenen;
•  met een gevarieerd gezelschap actoren die de variateit in de organisatie

representeren en in sterke mate invloed uitoefenen op de identiteit van de
organisatie.

In de consultatie
• ontstaan de patronen van interactie en worden de van belang geachte

betekenissen zichtbaar;
•   door het wisselen van recursieniveau kunnen deze patronen (h)erkend worden;
• de functionaliteit ervan wordt afgewogen aan de hand van de gewenste

toekomst en de wensen van interne en externe betrokkenen.

De begeleiding
•  creaert en onderhoudt de condities om te kunnen werken op de plek der

moeite;
• stimuleert de creatie van nieuwe betekenissen en koppeling aan het

organiseerproces;
•   faciliteert het wisselen van recursieniveau;
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•   begeleidt de discussie over de functionaliteit van patronen en betekenissen;
•   en ondersteunt het her- en verkennen van nieuwe gedragsmogelijkheden.

De ervaring met de MCC geeft aan dat actoren een significante tijd met elkaar
moeten doorbrengen; minimaal drie en halve dag tot een volle week. Dit is nodig
om situaties te laten ontstaan waarin het mogelijk is dat patronen zichtbaar
worden in het 'hier en nu', Sn de actoren de bereidheid hebben om deze te
bespreken. Er dient tijd te zijn om de confrontatie met de gecreaerde
betekenissen aan te gaan op de p/ek der moeite, en ook moet er ruimte zijn voor
de daarmee gepaard gaande aarzelingen en emoties. Het overwinnen van de
kritische thema's in de onderlinge relaties vergt tijd en constructieve kwaliteit van
werkvormen en opzet van het programma. Een drieslag leerproces vergt dus de
nodige condities in termen van tijd, structuur en begeleiding.

9.6.2. De andere ontwikkelingsstrategiean

De MCC is gebaseerd op uitgangspunten en waarden die overeenkomen met die
van de vierde generatie strategieen. Bunker & Alban (1997) geven aan dat hun
overzicht zowel een weergave is van ontwikkelingen van methoden in de praktijk,
als ook de creatie van een nieuw cluster methoden. De ordening brengt methoden
bij elkaar die in de praktijk vanuit verschillende doelstellingen en omstandigheden
zijn ontwikkeld. De diversiteit binnen deze cluster is dan ook vrij groot. Verschillen
zijn gesitueerd in:
•  de nagestreefde doelstellingen (probleemoplossing, ontwerpen van het werk

en het bepalen van de gewenste toekomst);
•   de mate waarin er ruimte is voor dialoog;
•  de intensiteit van de dialoog.

Onder de intensiteit van de dialoog verstaan we de mate waarin gereflecteerd kan
worden op bestaande patronen van interactie en gestolde betekenissen (dubbel-
en drieslag leren).
De conceptuele onderbouwing van deze strategieen is beperkt. Bunker & Alban
(1997) geven een overzicht van de auteurs en stromingen die van invloed zijn
geweest op de ontwikkeling van de verschillende Gehe/e Systeem-interventies.
De diversiteit is groot. Onhelder is hoe en in welke mate de methoden aansluiten
op conceptuele kaders waaraan gerefereerd wordt.

Zo wordt gerefereerd aan het werk van Bion om aan te geven dat gewaakt
moet worden voor vluchtgedrag en emotionele besmetting van groepen
door individuen of van de gehele conferentie door eenheden. Dit terwijl de
groepservaringen in de conferenties zeer sterk gestructureerd en sterk
beperkt in tijd zijn.

Er dus overeenstemming over uitgangspunten en basiswaarden, maar er kan niet
gesproken worden van een methodologie in de betekenis van een conceptueel
kader van waaruit de methode voortkomt. Het lijkt dat hierdoor sommige Gehele
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Systeem-interventies deels voortbouwen op een positioneel perspectief op
organiseren, terwijl andere methoden meer aansluiten bij het transactionele
perspectief.
Eerst worden de methodieken waarmee de MCC wordt vergeleken kort beschre-
ven. Vervolgens worden ze op een zevental dimensies vergeleken met de MCC.

Grootschalige events

Real Time Strategic Change en Large Scale Interactive Events zijn grootschalige
conferenties (van  100 tot meer dan 2000 deelnemers). Deze conferentie zijn zeer
strak georganiseerd. Aangegeven is dat dit gebeurt om de dynamiek binnen de
conferentie hanteerbaar te houden. Het is duidelijk dat als de grootschaligheid
toeneemt, de kosten hoger worden en het afbreukrisico groeit. Het management
dat zijn goedkeuring moet geven aan dit type interventies vraagt een inperking
van risico's en een borging van succesmogelijkheden. Het afbreukrisico wordt
veelal ondervangen met behulp van een zeer zorgvuldige voorbereiding. Om de
deelnemers voldoende mogelijkheden te geven eigenaarschap te ontwikkelen
wordt regelmatig gewerkt in kleine groepen.
In Real Time Strategic Change wordt het proces zo grootschalig aangepakt dat er
een uitgebreide voorfase nodig is om de leiding op 6On lijn te krijgen en het gehele
proces te plannen.

Er zijn intensieve voorbereidende bijeenkomsten en conferenties om de
instemming van het management te verwerven en iedereen op een lijn te
brengen (leadership alignment).

De draaiboeken van deze conferenties zijn strak gepland. De deelnemers kunnen
binnen een vast kader hun inbreng hebben.

In de draaiboeken van Real Time Strategic Change wordt bijvoorbeeld voor
de diagnose van de organisatie ongeveer twee uur uitgetrokken (inclusief
de lunch), voor de reflectie op de effectiviteit van de bestaande normen in
de cultuur een goed uur, en voor commentaar op de strategie van de leiding
dertig minuten (Jacobs, 1994).

Het lijkt zo te zijn dat naarmate de Gehele Systeem interventies grootschaliger
zijn, er minder ruimte is voor dialoog. De voorbereide structuur en opzet kunnen
niet gewijzigd worden. Hoewel het ontwerp van de conferenties ruimte laat voor
participatie, zijn de mogelijkheden beperkt als de strakke tijdsplanning in
ogenschouw wordt genomen. Weliswaar zijn velen betrokken maar de
constructieve kwaliteit van de gebeurtenis is minimaal. De kwaliteit van de
dialogen wordt gestimuleerd door het frequent gebruiken van max/mix groepen
tussen de plenaire sessies in. Roulerend kunnen leden van de groep de
gesprekken faciliteren. De heterogeniteit in de samenstelling van de deelnemers
biedt mogelijkheden om te komen tot een ongebruikelijk gesprek. De kwaliteit van
de dialoog is geheel afhankelijk van de inzet van de actoren zelf.
Op basis van de procesbegintermen en de beschikbare tijd lijkt Real Time
Strategic Change een methode te zijn waarin communicatie en participatie
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functioneel zijn voor het soepeler laten verlopen van de implementatie van
veranderingen. Ze betrekken de actoren in de organisatie op een wijze die veel
grootschaliger is dan de meeste verzorgde reizen. Vertegenwoordigende
participatie bij geplande implementatiestrategiean is niet te vergelijken met deze
vorm van participatie bij grootschalige conferenties.

Toekomstcreatie

Naast de grootschalige conferenties zijn Future Search en Search Conferences
kleinschaliger van opzet (30 - 60 deelnemers).59
Gemeenschappelijk kenmerk van deze benaderingen is het voortbouwen op de
binding die kan ontstaan bij deelnemers. Het accent ligt op het vinden van
common ground en het aansluiten op de positieve krachten in de bestaande
situatie. Gezocht wordt naar het gemeenschappelijke in het heden en in de
gewenste toekomst. Terugwerkend vanuit de toekomst worden actieplannen
gemaakt om deze te realiseren. De methoden bouwen voort op een klimaat van
gedeelde toekomstbeelden en een vertrouwen in eigen competenties. De
methoden besteden echter geen aandacht aan de problematische aspecten van
de huidige situatie.

Dialoogstructurering

De benaderingen die vooral gericht zijn op het crearen van een platform voor
dia/oog (Open Space) of die een dialoog rond een thema structureren (Team
Syntegrity) of met behulp van een methodologie de dialoog faciliteren (Soft
Systems Methodology) verschillen in de mate van grootschaligheid, de mate
waarin er dialoog-mogelijkheden worden geboden en de aangereikte
hulpmiddelen om de dialoog te faciliteren en te verdiepen.
Open Space is een methode waarmee in korte tijd voor grote groepen een
dialoogplatform gecreaerd kan worden rond een vooraf bepaald thema of
vraagstuk. Nadat de methode is uitgelegd aan alle betrokkenen is het daarna aan
hen zelf om inhoud te geven aan de conferentie. De deelnemers worden
uitgenodigd om zaken rond de thematiek die hen na aan het hart liggen
(passionate concerns) in te brengen als agendapunt en voort te gaan in het
bespreken ervan. De belangrijkste spelregel is de wet van de twee voeten,
waarmee wordt aangegeven dat als de actor niets meer leert in een sessie, en hij
of zij geen invloed kan uitoefenen op het verloop ervan, het dan gewenst is de
sessie te verlaten: vote with your feet. De spelregels nodigen de deelnemers uit
om verantwoordelijkheid te nemen voor het verloop van de dialogen en het
succes van de conferentie. De conferentie biedt een overzicht van thema's die de
deelnemers ter harte gaan en creeert ruimte. De aanpak vertrouwt op het
zelfsturend en zelforganiserend vermogen van de deelnemers. De leiding heeft als
taak bij te dragen aan het opstarten van de conferentie, het uitleggen van de
spelregels, het organiseren van de minimale logistieke ondersteuning. Als de
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conferentie eenmaal van start gegaan is, heeft de leiding toegevoegde waarde
door het, zoals Owen het uitdrukt, 'ho/ding the space' (Owen, 1996).

Team Syntegrity (Beer, 1994, Schecter, 1991) is een methode waarin in groepen
van 30 deelnemers gewerkt wordt aan de bepaling van de eigen agenda en het
realiseren van een verdieping van het inzicht in deze agendapunten. In team
syntegrity staat een vraagstelling centraal. Hierbinnen kunnen de deelnemers alles
wat zij van belang achten naar voren brengen. De eerste fase is de zogenaamde
problem jostle. Hierin worden de actoren gestimuleerd hun eigen thema's naar
aanleiding van de openingsvraag in te brengen. Vervolgens worden op een
gestructureerde wijze de vele thema's teruggebracht tot twaalf. De methode is
gebouwd op het werk van Beer met de zogenaamde structuur van de icosaader
(regelmatig twintigvlak). De begeleiding is van belang bij de bepaling van de
overkoepelende vraagstelling, de facilitering van de bepaling van de thema's, en
de organisatie en uitvoering van de complexe ondersteuningsstructuur. De
dialoog wordt voortdurend gevoed met nieuwe variateit doordat:
•  er in minimaal drie ronden gewerkt wordt in de themagroepen waardoor

momenten van bezinning zijn en de uitkomsten van de sessies elkaar
beinvloeden;

•   er drie rollen zijn waarin de deelnemers functioneren: naast vaste deelnemers
(vijf) zijn er per sessie steeds tien deelnemers in wisselende rollen (vijf als
observator en vijf als criticus);

•  de deelnemers nooit in twee groepen met direct tegenovergestelde thema's
discussieren, maar steeds via een gerelateerd thema in contact komen met het
tegengestelde thema;

•   er tijd is voor de ontwikkeling van betekenissen;
•  het rouleerschema resulteert in een voortdurend bevruchting van de dialogen

met de resultaten uit andere groepen.
Ean van de belangrijke rollen van een procesbegeleider is het openhouden van de
dialoog zodat steeds nieuwe inzichten in het gesprek naar voren kunnen komen.

Soft System Methodology 'is door Checkland (1981) ontwikkeld als een methodiek
om op zeer gestructureerde wijze problemen te kunnen helpen oplossen. Het gaat
om problemen waarbij de wijze waarop het probleem zich voordoet onderdeel
uitmaakt van het probleem zelf (messy prob/ems). De kern van de methodiek is
dat de betrokkenen eerst komen tot de bepaling van wat Checkland een root
definition van het te onderzoeken systeem noemt. Vervolgens komen ze middels
de systeemtheorie tot modellen van de werkelijkheid die getoetst worden. De
systeemtheorie ordent de dialoog en staat toe dat er meerdere definities van de
werkelijkheid naast elkaar kunnen bestaan. Een systeemdefinitie is immers altijd
een keuze van een actor en is pas waardevol als degene die de uitsnede uit de
werkelijkheid maakt, aangeeft vanuit welke We/tanschauung hij of zij dit doet. De
SSM vergt een iteratie tussen denken en doen en verbreedt het veld van
betrokkenen met klanten, eigenaren en andere externe betrokkenen.
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9.6.3. De MCC en de andere strategiean

In deze paragraaf vergelijken we de besproken strateglean met de constructieregels
en interventie-aanwijzigingen van de MCC. Vervolgens worden met behulp van een
zevental dimensies de MCC en de andere strategieen vergeleken. De paragraaf
wordt afgerond met enkele evaluatieve opmerkingen over de diverse strategieen.
Om te beginnen worden de strategiean vergeleken met de MCC zelf. Ingeschat is in
welke mate ze voorzieningen of kenmerken bezitten die overeenkomen met de
constructieregels en interventie-aanwijzingen van de MCC. In kader zevenentwintig
zijn de strategieen vergeleken met de condities van de MCC.

kader 21 De strategie6n vergeleken met de
constructieregels en interventie-
aanwijzingen van de MCC

Open Team Toekomst Large Scale  SSM
Space Syntegrity Creatie Events

De MCC
- koppeling kernthema ++ ++ ++ ++ +/-

- toegang actoren ++ ++ ++ ++ +/-

- levensvatbaarheid
als tijdelijk systeem          0        +            +             +                0

- constructieve kwaliteit
ontwerp en werkvormen ++ - +/-          --              --

- werkvormen die variateit
zichtbaar maken              0        0             +             +                +

- inbreng om ontwikkeling
nieuwe betekenis
te stimuleren                 - ++ ++ +/- ++

- constructieve kwaliteit
nieuwe betekenis            --       --           +            +               0

- recursieniveau wisseling
probleem dn proces         --       -

- bewaking relationele
kwaliteit dialoog             --       --          --
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De tweede stap is de vergelijking tussen de MCC en de andere methodieken en
strategiean met behulp van een zevental dimensies. De vergelijking wordt vorm
gegeven met behulp van dimensies uit de (traditionele) organisatie-
ontwikkelingsliteratuur en dimensies ontleend aan deze studie. De dimensies zijn:
•  top/bottom of bottom/top;
•  groot- of kleinschalig;
•   probleemgestuurd of visiegedreven;
•  afhankelijkheid van begeleider;
•   condities voor verdieping leerslagen (enkel, dubbel en drieslag leren);
• constructieve kwaliteit van de methodiek;
• steun of hulpmiddelen ter facilitering van de relationele kwaliteit van de

consultatie processen.
Er is geen vergelijkend onderzoek beschikbaar tussen deze methodieken op de
gekozen dimensies. De vergelijking is vooral bedoeld om de MCC te positioneren
en te typeren tegen de achtergrond van andere methodieken.
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kader 28 Vergelijking MCC en andere methodiel(en

Top/bottom bottom/top
4 k
Implementatie processen Gehele Systeem  MCC

Probleemgestuurd Visiegedreven
<

Implementatie processen MCC Gewenste Toekomst

Grootschalig Kleinschalig
<
Implementatieprocessen SSM
Gehele Systeem/Open space MCC Team Syntegrity

Intensiteit van verandering
enkelslag leren dubbelslag leren drieslag leren
./
Implementatie processen Toekomstcreatie
Gehele Systeem Open Space SSM  Team Syntegrity MCC

Afhankelijkheid van de begeleider
Hoog Laag
4 ,
Implementatieprocessen
Gehele Systeem  SSM  MCC Toekomstcreatie Team Syntegrity   Open Space

Constructieve kwaliteit
Laag Hoog
4 b
Implementatieprocessen
Gehele Systeem  SSM  Toekomstcreatie   Team Syntegrity Open Space   MCC

Voorzieningen voor Relationele kwaliteit
Laag Hoog

Implementatieprocessen
Gehele Systeem Open Space Toekomstcreatie SSM Team Syntegrity MCC
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Grootschalige gebeurtenissen

De Large Group interventies bieden door hun grootschaligheid meer
mogelijkheden voor participatie dan de meer traditioneel geplande
veranderingsstrategieen en de MCC. Ze lijken verbeteringen van de bestaande
verzorgde reizen. Ze bieden meer ruimte voor directe participatie. Maar de
communicatie en participatie lijkt vooral gericht op het verklaren, uitleggen en
vormgeven van de verandering. Als onderdeel van een ontwikkelingsproces
kunnen grootschalige gebeurtenissen een goede bijdrage leveren.
De participatie en communicatie lijken toch vooral dienstbaar te zijn aan het
uitleggen en verklaren van gewenste veranderingen. Dit gecombineerd met het
feit dat de max/mix groepsleden elkaar niet kennen, er grote tijdsdruk is en er
gewerkt wordt aan een gerichte vraag doet vermoeden dat de dialoog zich richt
op het niveau van inzichten. De relationele en constructieve kwaliteit van deze
interventies staat onder druk door de strakke regie van voorbereiding en
uitvoering. De afhankelijkheid van de begeleiders en de top/down sturing is groter
dan bij de MCC. Er zijn weinig voorzieningen om de relationele kwaliteit van de
interactie te bewaken of te faciliteren.
De overzichten geven aan dat de MCC in vergelijking met de grootschalige
gebeurtenissen interventies kleinschaliger en tijdsintensiever is. Daar staat
tegenover dat de MCC wei voorzieningen (tijd en begeleiding) kent die een
intensiever leerproces (drieslag leren) mogelijk maakt. De dialoog in de MCC is
van een ander karakter en kent een ander uitgangspunt. In de dialoog ontstaat de
verandering. Communicatie is niet het overdragen van betekenis, maar het
ontmoetingsmoment waarin actoren elkaar wederzijds verstoren, betekenissen
uitwisselen en nieuwe betekenissen kunnen ontstaan.

Toekomstcreatie

Strategiean die gericht zijn op het verkennen en bepalen van de gewenste
toekomst zijn opener qua opzet en bieden meer ruimte voor constructieve
kwaliteit dan de Gehele Systeem methodieken. De methoden zijn vooral gericht
op het inventariseren van de common ground. Conflicten en belangentegen-
stellingen worden op de achtergrond gehouden om met elkaar te kunnen bouwen
aan datgene wat bindend kan werken: succes uit het verleden en gedeelde
toekomstbeelden. Een onuitgesproken vooronderstelling van de methoden lijkt te
zijn dat het bij elkaar brengen van de stemmen in dan ruimte vanzelf resulteert in
een dialoog met diepgang. Door het accent op het goede van het verleden en de
gedeelde toekomst is er minder oog voor datgene dat mensen uit elkaar drijft. De
stroperigheid van het bestaande weefsel van verstrengelingen tussen activiteiten,
relaties en betekenissen resulteert onvermijdelijk in situaties waarin naast
consensus ook dissensus is. We gaan er vanuit dat het doorwerken van de
complexe verstrengeling van relaties en betekenissen het betreden van de plek
der moeite vergt. De condities die de complexe interafhankelijkheid tussen
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actoren en betekenissen mogelijk maken, ontbreken. Dit betekent dat strategiean
gericht op toekomstcreatie toch vooral bildragen aan een verandering op het
niveau van inzichten.
De MCC deelt met deze methoden de gerichtheid op het ontwikkelen van een
gedeeld beeld van de eigen krachten en gewenste toekomst. De MCC biedt in
tegenstelling hiermee ruimte voor de bespreking en ontrafeling van de ingesleten
gewoonten, gestolde relatie- en betekenispatronen. De MCC is daarmee een
platform voor constructieve conflicthantering en een conversatieruimte orn te
leren samen variate it hanteerbaar te maken op de plek der moeite. In de MCC
worden de deelnemers meer hulpmiddelen geboden om een verdiepingsslag te
maken naar het niveau van principes en de verankering naar de organisatie.

Dialoogstructurering

De methoden die gericht zijn op het crearen van platformen voor dialoog (Open
Space), die de dialoog structureren (Team Syntegrity), 01 faciliteren (SSM) delen
met de MCC de aandacht voor zelfsturing en energie. De methoden verschillen in
de mate waarin de relationele kwaliteit van de dialoog wordt bewaakt.
Vergeleken met deze methoden kent de MCC een sterker accent op het faciliteren
van de consultatie en is de afhankelijkheid van de begeleiding groter.
In Open Space zijn het de deelnemers zelf die verantwoordelijk zijn voor de
bewaking van de relationele kwaliteit. In hoofdstuk zeven is aangegeven dat het
creeren van ruimte op zich onvoldoende is om condities te realiseren die een
gesprek op de plek der moeite mogelijk maken. De constructieve kwaliteit van
Open Space is hoog, maar het conferentiemodel kent geen ingebouwde
voorzieningen om de constructieve kwaliteit van ontwikkelde betekenissen te
waarborgen.
Bij Team Syntegrity zit de bewaking van de relationele kwaliteit deels ingebouwd
in de dialoogstructuur van de methodiek. De rol van de procesbegeleiding is
onderdeel geworden van de structuur van de methode zelf. Hierdoor wordt de
methode minder afhankelijk van begeleiders en deelnemers. De dialoogstructuur
werkt als een continue variateitsgenerator door de wisselende rollen, de
verschillende ronden en de momenten van bezinning tussen de ronden in. De
constructieve kwaliteit van deze structuur is gering. Zijn de thema's en de groepen
vastgesteld, dan staat de dialoogstructuur buiten discussie. De bewaking van de
relationele kwaliteit van de dialoog ligt in handen van de deelnemers. De
begeleiding heeft geen toegevoegde waarde in het faciliteren van het betreden
van de plek der moeite. De kleinschalige methodiek kan net als de MCC door
herhaling en parallel werken een groter bereik krijgen.
Bij de SSM zijn de deelnemers sterk afhankelijk van de systeemtheoretische
inbreng van de facilitator. Door de aandacht voor het bouwen van de
systeemmodellen ligt er een impliciet contract tussen de begeleider en de
deelnemers: de oplossing van de ervaren problematiek kan in de systeemtheorie
gevonden worden. De methodiek bevordert een inhoudelijke orientatie waardoor
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problemen op de procesdimensie niet zo snel aandacht krijgen. Het sterk
probleemoplossend karakter doet Flood en Jackson (1991) besluiten de
methodiek te typeren als een methodiek geschikt voor situaties waarin de
doelstellingen gedeeld worden en complexiteit groot is. De methodiek voorziet
niet in een verdiepingsslag van inzichten naar principes: de plek der moeite.

De MCC is alleen geschikt voor deelnemers die een gedeelde context kennen, de
eigen organisatie, terwijl Open Space en Team Syntegrity ook geschikt zijn voor
deelnemers uit verschillende organisaties. De MCC onderscheidt zich, onder
andere, van deze drie methodieken door voorzieningen om de constructieve
kwaliteit van het eindresultaat van de consultatie te koppelen aan het
organiseerproces. Dit gebeurt 6f binnen de MCC aan het einde 6f parallel aan de
MCC in een aparte conversatieruimte met de topleiding van de organisatie. Het
zijn de deelnemers die de agenda bepalen voor dit gesprek.

Samenvattend
De mogelijkheden van de MCC als methodiek ter ontwikkeling van de organisatie
hangen sterk af van de schaa/grootte van de organisatie, de vraag of er tijd is voor
een veranderingsproces en de bereidheid van de topleiding om haar problematiek
van het geheel te delen met velen.
Afhankelijk van de schaalgrootte van de organisatie kan de MCC stapsgewijs
bijdragen aan het realiseren van een doorbraak in een organisatie. Een
substantieel deel van de opinieleiders kan middels de MCC deelgenoot worden
van het proces van herbezinning. De MCC kan bijdragen aan de ontwikkeling van
een 'Gideonsbende'.

In de handelsorganisatie waren het uiteindelilk de top honderdvijfendertig
managers op een totaal van ruim zeshonderd leidinggevenden.
Bii de dienstverlener zijn bijna alle managers boven het vestigingsniveau
betrokken bij de herbezinning.
Bii   de   professionele   dienstverlener   hebben   per   eind   1999   driehonderd
projectleiders en projectmanagers deelgenomen aan het programma. Per
maart   1999  zijn  er  door  de  eerste  honderdtachtig  deelnemers   in  dertien
maanden tijd een drietal managementconferenties (voor steeds ongeveer
honderd managers) georganiseerd.

Bij grootschalige organisaties lijkt de MCC, als er tijd is, geschikt om een bijdrage
te leveren in de fase waarin gewerkt wordt aan het realiseren van de
bewustwording van de noodzaak tot verandering en de bepaling van de richting
van de gewenste koers. Vooral aan het begin van een proces van co-creatie is een
herbezinning van de uitgangspunten en de gewenste situatie zinnig.
In de MCC heeft de begeleiding een belangrijke rol op de procesdimensie. De
begeleiding creaert situaties waarin patronen zichtbaar kunnen worden, bevordert
wisselingen van recursieniveau en bewaakt zowel de relationele als de
constructieve kwaliteit van de consultatie. De toegevoegde waarde van
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begeleiding ligt in het crearen en het onderhouden van de condities die het
actorschap van de deelnemers mogelijk maken op het niveau van het geheel en
tot op de plek der moeite.
In de dialoog in de MCC ontstaat de verandering. Communicatie wordt niet gezien
als het overdragen van betekenis, maar is het ontmoetingsmoment waarin de
actoren elkaar verstoren en waarin nieuwe betekenissen kunnen ontstaan.

9.7. Blinde VIekken op de kaart van co-creatie strategiean

De studie is een ontdekkingstocht op het grensgebied tussen management- en
organisatieontwikkeling. Het is in eerste instantie een explicitering van een
beproefde werkwijze uit de praktijk in een methodiek. In tweede instantie is de
studie de ontwikkeling van een conceptueel kader om de stap te kunnen zetten
van methode naar methodologie. Methodologie in de betekenis van de logica
achter de methodiek. De inbedding van de methodiek in een conceptueel kader
maakt het mogelijk dat als een onderdeel van de methodiek stagneert er vanuit
het conceptuele kader interpretaties en interventies gekozen kunnen worden die
consistent zijn met elkaar. Methodiek en methodologie kunnen niet los van elkaar
gezien worden en worden betekenisvol door de onderlinge verwevenheid. In deze
paragraaf wordt eerst stilgestaan bij de blinde vlekken op de kaart van co-creatie-
strategie6n (9.7.1.) Vervolgens wordt stilgestaan bij de vraag of de verkenning
van het terrein gebaat is bij meer onderzoek naar de regelmaat of dat er behoefte
is aan ander onderzoek. Aangegeven wordt dat ook wetenschappers hun plek der
moeite kennen (9.7.2.).

9.7.1. Blinde vlekken op de kaart

De studie geeft inzicht in de problematiek van collectieve leerprocessen en biedt
uitzicht op het verder te verkennen terrein. Er zijn aansluitend op deze studie nog
vele vragen open. Het landschap van co-creatie methodieken kent nog blinde
vlekken. Een selectie van thematieken die de moeite waard zijn verder uit te
zoeken:

•  Vragen met betrekking tot de dynamiek het proces van collectief leren binnen
MCC, de adequaatheid van diverse werkvormen en de mogelijkheden voor
interventies in het proces van consultatie op de plek der moeite.

• In welke mate functioneert het maatwerkprogramma zelf, of de simulaties
daarbinnen, als een transitiona/ space: een speelveld tussen de bestaande en de
mogelijke organiseerrealiteit (Winnicot, 1971)? De simulaties blijken veelal een
rijke bron voor exploratie van (on)mogelijkheden. Het programma biedt door de
condities die gerealiseerd zijn een veiliger context dan het allerdaagse overleg
gericht op de kernthematiek van het systeem als geheel in de organisatie.

• Welke activiteiten van de begeleiders resulteren in noodzakelijke veiligheid en
ruimte om de plek der moeite te betreden? Hoe dient de balans tussen
ondersteunen en confronteren zich te ontwikkelen in de loop van het proces?
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•   Interessant is te onderzoeken in welke mate de inbedding van de methodiek in
een opleidingssetting van een Business School invloed heeft.
-   Het feit dat de opdrachtgevers zich meestal vastleggen op een langdurig

partnership maakt dat er drempels liggen voor deelnemers die de pijn van
de plek der moeite willen ontlopen door het proces als geheel ter discussie
te stellen.

-    In hoeverre maakt een context die een uitstraling heeft van denken het juist
gemakkelijker over eigen ervaringen en gevoelens te spreken?

-  In hoeverre biedt de opleidingsinvalshoek een lagere drempel voor het
werken aan organisatie-ontwikkeling dan de inschakeling van een advies-
bureau?

Deze vragen zijn gericht op het uitdiepen en verrijken van het inzicht in de werking
van de MCC. Er zijn ook nog vele vragen met betrekking tot de effecten van de
MCC en de situaties waarin het een gepaste interventie is.
•  Wat is de relatie tussen de kenmerken tussen thematiek in en de ontwik-

kelingsfase van de organisatie en de adequaatheid van de MCC? Wanneer is
de MCC een geaigende interventie in een organiseerproces? Is er op basis van
ervaring met meerdere programma's regelmaat te ontdekken in de effectiviteit
van programma's en de context waarin ze gebruikt kunnen worden?

Van praktijkprojecten waaraan wordt gerefereerd zijn bijvoorbeeld de
laatste drie (handelsonderneming, zakelijke- en professionele dienst-
verlener) organisaties waar kort voor de start van de programma's nieuwe
managers aan het roer komen. Deze managers zochten allen een dialoog
met hun management op hun zoektocht de organisatie te herpositioneren.

•  Wat zijn de mogelijkheden van een dialoog-interventie in een context van
centrale externe aansturing? Juist als er behoefte aan consultatie is, lijken de
condities om ze gerealiseerd te krijgen het minst positief.

•   Wat zijn de minimumcondities om in een intake- en voorbereidingsfase met de
opdrachtgevers te kunnen komen tot een collectief leerproces waarin de
startcondities voor de MCC kunnen worden gerealiseerd ?

In alle besproken praktijkvoorbeelden is er sprake geweest van een sterk
persoonlijk commitment tussen de ontwerper van het maatwerkprogramma
en (sleutelpersonen van) de opdrachtgever. Dit resulteert in een partnership
en het gevoel samen te realiseren dat er een veranderingsproces ontstaat.

Mijn ervaring met de maatwerkprogramma's waaraan de MCC is ontleend en de
reflectie daarop, heeft mij vooral geleerd dat er behoefte is aan ander onderzoek

in plaats van meer onderzoek. In de volgende subparagraaf wordt daar nog kort
op ingegaan.
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9.7.2. Meer onderzoek of ander onderzoek?

Het onderzoeksveld van de organisatiekunde en de bedrijfskunde kent een grote
mate van diversiteit in vragen. Een orientatie op 'verbeteren' kan vanuit de
organisatiekunde tot relevante bijdragen leiden (Van Aken, 1994). Waarom?
Praktische vraagstukken in de sociale wetenschappen en organisatiekunde
hebben baat bij onderzoek dat een reflectie op eigen ervaringen mogelijk maakt.
Er is behoefte aan ruimte voor reflectie op contextgebonden kennis. Dit betekent
niet rneer onderzoek maar ander onderzoek: onderzoek dat recht doet aan het

contextgebonden karakter van ervaringen en dat resulteert in concepten met
generatief vermogen. Onderzoek wordt dan een stapje in een proces van
betekeniscreatie gericht op het openbreken en verbeteren van gestolde
omstandigheden. Het krijgt dan relationele en constructieve kwaliteit en draagt zo
bij aan de beantwoording van vragen uit de praktijk en het ontwikkelen van
maatregelkennis.

Het omzetten van ervaringskennis in kennis, die anderen kan helpen, vergt deze
oriantatie op handelingsgerichte kennis. Handelingsgerichte kennis bouwt voort
op ervaringskennis an bestaande regelmaatkennis, en is gericht op het bijdragen
aan de totstandkoming van maatregelkennis. Bij regelmaatkennis gaat per
definitie de rijkheid van de context en uniciteit van tijdelijke configuraties verloren
in het proces van creatie van contextvrije kennis (Van Diest, 1997). Het belang van
regelmaatkennis vervalt echter niet in een pluriforme werkelijkheid, omdat het
(h)erkennen van patronen in relationele en betekenisverstrengelingen het zien van
regelmaat vergt. Maar wordt bij onderzoek de regelmaat opgelegd aan de
werkelijkheid door middel van geprecodeerde onderzoeksmethodieken of
versterkt onderzoek het proces van explicitering van contextspecifieke ervaring?
Onderzoeken we met geaccepteerde methodieken onderzoekbare vragen of
verkennen we vragen die het waard zijn te onderzoeken?

De nadruk op positivistisch onderzoek remt de toegang van reflecterende
praktijkmensen en handelende wetenschappers aan het kenniscreatieproces.
Degenen die reflecterend in de praktijk staan en degenen die handelen vanuit een
universiteit, zijn een bron van contextspecifieke ongecodificeerde kennis die van
belang is in het proces kennisontwikkeling. Als de wereld steeds meer
gekarakteriseerd wordt door pluriformiteit, diversiviteit en ambigurteit dan is er
behoefte aan het vastleggen van ervaringen van professionals die actief zijn in het
bij elkaar brengen van verschillende waarheden. Deze afnemende regelmaat vergt
een beter zicht op hoe actoren omgaan met meerduidigheid. Wat zijn de condities
die nodig zijn om contexten te crearen die mensen leren om te gaan met de
verschillende waarheden? Er is behoefte aan methodieken die het actorschap van
mensen activeren en hun competentie verhogen om variate it hanteerbaar te
maken zonder terug te vallen op dominantie.
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Professionals die actief zijn in het proces van management- en organisatie-
ontwikkeling (managers, adviseurs, trainers, opleiders en docenten) hebben
ervaring en kennis over het creeren van condities die het mensen mogelijk maakt
constructief om te gaan met varieteit. Het zal steeds meer gaan om inhoudelijke
kennis die wordt en steeds minder om kennis van de inhoud die is. Het lijkt dan
voor de hand te liggen de balans tussen het ontwikkelen van contextvrije
regelmaatkennis en contextspecifieke maatregelkennis te verschuiving in de
richting van het laatstgenoemde.

De hierarchie die regelmaatkennis met zich meebrengt, het beste en de besten
bovenaan, resulteert al gauw in definities van de werkelijkheid die waar zijn, vast
staan en waarnaar geluisterd dient te worden. Als het begrip waarheid relatiever
wordt in een meerduidige wereld, wordt het begrip relevantie voor handelen in een
specifieke context meer van belang. Hoe kunnen we kennis ontwikkelen om
constructief om te gaan met verschil en om te werken met tijdelijke werkbare
overeenstemmingen om stagnatie of dominantie in interacties te voorkomen? Hoe
kunnen we meer ervaring opdoen met de creatie van condities die het mogelijk
maken een te strak weefsel van betekenissen en relationele verhoudingen te
ontrafelen op de plek der moeite? Welke interventies ondersteunen het proces
van onderlinge coordinatie van mensen op basis van TWO's met relationele en
constructieve kwaliteit?

Deze gewijzigde context van te onderzoeken werkelijkheden vergt dat ook de
wetenschap de eigen plek der moeite opzoekt. De eigen p/ek der moeite is voor
de wetenschap de beantwoording van de vragen van de mensen die al handelend
streven naar verbetering van omstandigheden. Het lastige voor de
wetenschappelijke onderzoeker is dat er geen uitgebalanceerde en breed
geaccepteerde onderzoeksmethodologie klaar ligt om vragen rond de coardinatie
van menselijk handelen te onderzoeken. Ook is in dit domein van onderzoek geen
ogenschijnlijk comfortable splitsing tussen subject en object mogelijk.

Reflecteren op ervaringskennis en streven naar kennis die bijdraagt aan het
'verbeteren' is daarom vergelijkbaar met het ontsluiten van nog weinig betreden
terrein. Het is nodig uitstapjes te maken buiten het dominante domein van de
logisch positivistische kennisvergaring. Binnen dit domein loopt de professional
als kleine wetenschapper, zoals Kooistra zo treffend aangeeft, op tegen: 'de grote
hoeveelheid verdubbelingen...in termen van het - in de disciplinering -
samenvallen van wetenschap, taal en waarheid: verdubbelingen waartegenover
de kleine wetenschapper gegarandeerd machteloos staat. Hier toont zich de
normale wetenschap ....Zij verdedigt haar onontkoombaarheid met alle middelen
die nodig zijn om haar als als discipline te doen voortbestaan' (1988:426). In dit
zoekproces ontdekt de 'kleine wetenschapper' dat de criteria van de normale
wetenschap niet ontleend zijn aan de normale wetenschap maar er mee
samenvallen.
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Als kleine wetenschapper, opgegroeid in de normale wetenschap, heb ik de
mechanismes van verdubbeling en disciplinering in de wetenschap steeds beter
leren kennen. Om te kunnen reflecteren op beproefde werkwijzen in een breed
veld van ervaring, val je steeds terug op de vanze/fsprekendheden van de
wetenschap. Een wetenschap die soms meer oog lijkt te hebben voor wat kan
worden onderzocht, dan voor datgene het waard is onderzocht te worden. Het
centraal stellen van de geaccepteerde onderzoeksmethodologie heeft overeen-
komst met het verhaal van de vissers.

Er was eens een samenleving waarin de bevolking dringend behoefte had
aan voedsel. De vissers waren dan ook een zeer gewaardeerde
beroepsgroep. Ze verwierven in de loop der tijd het alleenrecht om te
vissen en een op basis van overlevering gedeelde kennis van de kunst van
het vissen. Door het verfijnen van hun vistechniek waren ze in staat steeds
meer vis te vangen en hun gepriviligeerde positie uit te bouwen. De beste
visgronden werden aan hen toegewezen. De netten werden op den duur
steeds fijnmaziger om maar alle vis te kunnen vangen.

Een onverwacht bij-effect was dat hierdoor de netten steeds moeilijker te
slepen werden. De vissers zeilden steeds langzamer over het water, geremd
door hun netten. Binnen de beroepsgroep werd op den duur het zeilen
steeds belangrijker. Het goed aan de wind varen werd belangrijker dan het
vangen van vis. Alleen zij die goed konden zeilen, mochten op den duur nog
spreken over vis vangen. Kon je eenmaal goed zeilen dan hoefde je geen
vis meer te vangen om toch bil de vissers te horen. De aanvoer van vis op
de markt stagneerde. De bevolking begon steeds meer te morren en
ontdekte dat als ze zelf groente verbouwde en vee ging houden ze ook aan
voedsel kon komen. In een cultuur waarin vis het 'ware' voedsel is, was dit
weI wennen. Maar door de afnemende visopbrengst werden groente en
vlees steeds meer geaccepteerd. De debatten van de vissers over de
fijnmazigheid van de netten en de kunst van het zeilen leverden niets
nieuws op.

Gelukkig waren er ondernemende lieden die, buiten de reguliere
visgronden, niet geremd door de vistechniek, begonnen met vissen. Zij
vingen weer vis die door de burgers als een welkome aanvulling werd
gezien op het groente- en vleesdieet. Dat de vis anders gevangen was,
deed niets af aan de vraag van de bevolking. Toen de aandacht van de
bevolking voor de reguliere vissers begon af te nemen moesten de vissers
zich buigen over de vraag hoe ze hun eigen toegevoegde waarde weer
konden verwerven. Na een pijnlijk proces van herschikking in de onderlinge
verhoudingen werden de netten grofmaziger en vingen ze weer vis. Vis die
zeer welkom was bij de bevolking.
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De wens te komen tot maatregelkennis vergt het zetten van een stapje buiten de
normale wetenschap. Het verkennen van terrein buiten de methodieken van het
vvare (Foucault, 1976) brengt het risico met zich mee dat de kleine wetenschapper

zelf-talig wordt. Zelf-taligheid betekent het verliezen van binding met de
vertoogtraditie en de vertooggemeenschap. In deze studie is gepoogd, de door
velen als zelf-talige ervaren, domeinen van het sociaal constructionisme,
autopoiese en het viable system denken bij elkaar te brengen. Ik heb gepoogd zelf
niet zelf-talig te worden. Het is aan de lezer om hierover te oordelen. Als de studie
een coherente verstoring is van uw denken, en aanzet tot anders denken en
handelen, dan beschouw ik ze als geslaagd*.

* Ik ben nieuwsgierig naar uw reactie op het boek (www@nijenrode.nl, rubriek publicaties)
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S u m m a r y

Organizations are confronted with increasing complexity and change: variety. As
a consequence, the capacity to deal with variety becomes a crucial organizational
competence. Companies are looking for new ways to organize themselves.
Intensifying the traditional strategy of reducing variety (positional organizing) will
not lead to the desired results. In accordance with Ashby's law of requisite variety
Conly  variety  beats  variety), the increase in variety outside the organization also
requires an increase in internal variety. New organizational forms require of people
that they are able to deal with variety collectively. In order to achieve this within
an organization, people must develop a collective competence. People should be
able to coordinate their actions while maintaining their differences in opinions,
vision and values. To meet the need for development of managers and employees
there has been an increased demand for tailor-made in-company programs.
These programs make it possible to link the learning process to current
organizational issues. As a result, learning becomes working and working
becomes learning. The dynamics that are created in this manner cannot be
described satisfactorily within the conceptual framework of individual learning. In
addition, the possibilities offered by such programs are not included in the
existing theories of organizational development. These gaps were the direct cause
for this study. The key question is:
What conditions would a program have to meet in order to allow the participants
to develop the collective competence to coordinate their actions under varying
circumstances?

If a more-of-the-same strategy for organizational development is unsuccessful,
how can we contribute to the development of a new approach. organizing focused
at dealing with variety and at collective learning? The study offers a conceptual
framework for the development of knowledge, organizing and learning. The newly
developed concepts can be considered to be an extension of, or addition to the
generally accepted notions. Subsequently, a methodology is proposed which
consists of construction rules and intervention guidelines.

The existing frames of thinking for knowledge development are deeply rooted in
the need to search for the regularities in a reality which in itself is to be considered
not problematic. The researcher, assuming the role of observer, tries to discover
the factual regularities. This search for regularity in a world which is increasingly
characterized by variety must be supplemented with knowledge that helps us to
deal with variety in a satisfactory manner. We will have to abandon the notion that
the reality of social systems is independent of the people who describe or
research this reality. The meaning of the world we experience is the result of a
process of social construction. The world as a notion is multi-interpretable, and
can be described and valued in several ways, all of which are equally valid.
Meaning develops through the interaction that is inherent in language. It is
impossible to separate subjects and objects, especially within the domain of
social systems.
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This requires a reassessment of context-specific experience based knowledge
(local stories) and a relativization of the value of context-free, universally
applicable knowledge (great stories). The search for regularities in nature and
society should be expanded by developing theories which allow for the existing
constructs of reality to be questioned (generative theories). Moreover, we need
knowledge about conditions which make it possible to come to coordinated
action: knowledge for action. We must learn to act without losing the existing
diversity and pluriformity in an attempt to reduce variety (consensus). Actions
aiming to improve existing situations need a theoretical basis which can help to
recognize regularity, and to question as well as manage existing differences.

Organizing has traditionally been focused on the identification of regularity -
which was subsequently captured in procedures - and on the linking of
responsibilities to positions within the organizational hierarchy, in short, on variety
reduction. This notion of organizing is called positional organizing. A wider
perspective is offered by the notion of organizing with the aim to realize
transactions: transactional organizing. Here, the emphasis is on coordinating
activities, on the added value of the contributions made, and on facilitating variety
management. Transactional organizing means the dynamic balancing of activities
which stimulate stability and change.

In this study, organizing is conceptualized as an closely knit structure of activities,
relationships and meanings. The relations and meanings are linked more closely if
the meanings determine the core of the identity of organizations: the principles.
Principles are the unquestioned assumptions and values. They result in insights
which are more specific and can eventually be translated into rules. If the actors'
positions in the network of relations depend on their views on organizing, they will
tend to support those definitions of reality that legitimize their positions. Changes
in the relation between the organization and its environment may call for a change
in the structure of activities, relations and meanings. The tighter this structure is,
the more complex and problematic such a change will be. Changes at the level of
principles (triple loop learning) require a process of (un)learning of a significant
part of those who in their actions reinforce the principles concerned (the dominant
elite within the organization).

Stafford Beer's Viable System Model (VSM) offers the possibility to distinguish as
well as to link activities. The model is based on the self-organizing potential of
units and on respect for their autonomy, and it offers platforms for interactive
processes. The thinking of autopoiesis and social constructionism is used to
expand the conceptual framework that can explain the dynamics of the organizing
processes.

Studies on learning focus almost exclusively on individual learning. However,
there is a growing need for understanding collective learning. We can only accept
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and understand the character of the processes of interaction, if we pay attention
to the way in which actors coordinate their actions, construct meaning and learn
together. Actors construct meaning while they are interacting, and thus they co-
create a meaningful reality. When meanings overlap, actors can coordinate their
actions and thereby reduce uncertainty. Within the context of this study, the area
where order develops from a desire to create order is referred to as the area of

discomfort (Kooistra, 1988). Processes of disciplining, mechanisms of exclusion,
the duplicating power of accepted thinking, and the excluding character of
language reinforce the reification of definitions of reality. This excludes actors
from the process of meaning construction. From the perspective of transactional

organizing and in the newly conceived vision on knowledge development, fixed
realities will block the capacity to learn from action. Five types of blocked
collective learning are identified and discussed.

From the perspective of social-constructionism, it is of crucial importance that
actors have access to the processes of joint meaning construction. Should actors
be excluded from these processes, they are denied their importance as
individuals who create meaning and who through interaction come to define their

own identity. In terms of autopoiesis, the exclusion of actors means that their

autopoietic character is denied, and that they are being treated as allopoietic
systems. A definition of quality can therefore not be restricted to the content
dimension (about what and to what extent do we agree), but will have to be made
to include the relational dimension as well. Therefore, the concepts of relational
and constructive quality are regarded as necessary additions to the definition of
quality, which in traditional contexts only distinguished between individual and
collective quality. Relational quality indicates to what extent the increase in quality
for one actor will result in a decrease in quality for another actor. Constructive
quality expresses the extent to which actors have access to the process of
meaning construction.

In order to keep processes of meaning construction open and indefinite, it is
essential that actors learn to act on the basis of Temporary Workable Agreements
in temporary workable organizational arrangements. It is assumed that actors
have the capacity to be able to create and use conversation platforms to reflect
on the patterns in their thinking and acting. The Methodology for Collective

Competency enhancement (MCC) is a set of construction rules and intervention

guidelines to create such a context, to maintain it and to link it to existing
organizing processes. The MCC plays a facilitating role by creating an extra

platform for conversation besides the organizing process. The method is
considered to be a temporary work system through which one can reflect on the
extent to which the structure of activities, relations and meanings contributes to
variety management within the organization. The MCC offers possibilities for
entering the area of discomfort and for collective triple loop learning.
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The study is completed with a comparison of the MCC with other methodologies
aiming at improving the development of organizations. The MCC distinguishes
itself by the balance that is reached between opposites such as top-down and
bottom-up, large-scale and small-scale, problem-driven and vision-driven. The
MCC leads to a considerably higher level of relational and constructive quality
than the other methodologies discussed. The MCC makes it possible to reach the
area of discomfort, and to manage the unavoidable accompanying tensions. The
MCC results in an indefinite process and thus leads to a learning process for
participants as well as for clients and facilitators. In a world that is characterized
by variety, it is of essential importance to be able to manage mutual differences,
together with others. This calls for the development of the collective competence
to manage variety.
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N o t e n

1

Sackmann (1991) geeft aan dat de homogeniteitsassumptie ten aanzien van organisatiecultuur
in de organisatie literatuur sterk beTnvloed is door de antropologie die als kenobject veelal
homogene, geisoleerde en kleinschalige culturen heeft: 'The conceptualization of culture as a
unique homogeneous configuration or pattern of a particular social group has perpetuated the
idea of culture as a monolithic entity' (p.15).

2

Binnen de organisatiecultuur literatuur is oog voor de complexiteit, diversiteit en de
gelaagdheid binnen culturen. De management literatuur put hier selectief uit. De maakbaarheid
en  veranderbaarheid van cultuur wordt benadrukt. Pfeffer (1982) en Pascale (1990) geven  aan
dat in de management literatuur wordt aangesloten op de individualistsche Amerikaanse
cultuurwaarden. Ze wijzen op het accentueren van de invloed van het individu op de wereld om
hem heen en de neiging de invloed van top management te overschatten.

3

In de uitgave van uitgave van 'The social theory of organizing' uit 1969 spreekt Weick in plaats
van over dubbelzinnigheid over variateit (variety).

4
Checkland (1981) spreekt van het transformatieproces en Beer (1979) benoemt dit als het
operationele systeem: systeem 66n.

5

'Participants edit their own organizational experience into pattern of personal knowledge. A
representation of that knowledge is called a cognitive map. A cognitive map consists of the
concepts and the relations a participant uses to understand organizational situations' (Weick &
Bougon, 1986:106).

6

Voor het belang van congruentie tussen 'woord' en 'daad' wordt verwezen naar bestaand
onderzoek (o.a. Mills, 1967, Watzlawick, 1974, Argyris, 1970).

7
Het begrippenpaar realisme en idealisme wordt ook aangegeven als empirisme en rationalisme.

8

Het solipsisme, een extreme variant binnen het idealisme, betwijfelt of we kennis kunnen
verwerven middels de zintuigen. Het radicale realisme betwijfelt of er kennis verworven kan
worden middels redeneren of via de rede.

9
Plato ontwikkelt, in een tijd van maatschappelijke instabiliteit een ideaal model voor de
maatschappelijke ordening: de Republiek. Plato "probeert een staat te scheppen, die een copie
is van de Ideale Vorm en waar tijd, ruimte en politieke verandering geen vat op hebben"(De
Geus, 1989:13).

10
Checkland (1981) onderscheidt een drietal onderzoeksdomeinen: 'natural', 'designed' en
'social' systems. Onderzoek gericht op 'natural and designed systems' heeft baat bij de
toepassing van het positivistische gedachtengoed ('Hard System Thinking') in termen van
Checkland.

11

Het positionele organiseer perspectief beschouwt een organisatie als een zak vol problemen
die wachten op een oplossing (Cooperrider & Srivastva, 1987).

• 297 • Noten •



12
Het autopoietische karakter van levende systemen beperkt zich tot eencellige (eerste orde
systemen) en tot meercellige (tweede orde systemen).

13

Tegenover autopoietische systemen staan allopoietische systemen: systemen die iets anders
produceren dan zichzelf. Een autofabriek is te beschouwen als een allopoietische eenheid
omdat het geen autofabrieken produceert, maar auto's.

14
Ze baseren zich op Heidegger voor wie het bestaan - het 'Dasein'- het 'zijn-in-de-wereld' is.

15
Maturana & Varela (1987) spreken van 'languaging': handelen in het tweede orde consensuele
domein (zie paragraaf 5.2.3.).

16
In hoofdstuk zes wordt dit benoemd als reflexieve fixatie als 66n van de manifestaties van
geblokkeerd collectief leren.

17
Het begrip 'grote verhalen' wordt toegeschreven aan Lyotard (Van Peursen, 1994).

18

Voogt (1990) spreekt van 'meervoudige contexten' en Maas (1988) geeft dit aan met
'ongedefinieerde ruimten'.

19
Als in deze studie begrippen als de werkelijkheid of gedeelde definitie van de werkelijkheid
worden gebruikt, dient de lezer ze te verstaan in hun meervoudige betekenis.

20
Sociale constructie als substituut voor individueel realisme noemt Rijsman: secundair sociaal
constructionisme. Primair sociaal-constructionisme erkent taal als de kern van het proces van
betekeniscreatie. Het gaat ervan uit dat er geen betekenis bestaat buiten de interactie of taal
van de actoren (Rijsman, 1997).

21

Het epistemologische standpunt van het sociaal-constructionisme is daarmee tevens een
ontologische keuze. De werkelijkheid, het 'zijn', krijgt pas betekenis in de sociale constructie
van de betekenis (Van Dongen, 1996:54).

22
Vanuit dit perspectief zijn uitdrukkingen als "Amerika, God's eigen land" en de uitspraak op de
Nederlandse gulden "God is met ons" minder onschuldig dan menigeen vermoedt.

23

Scharfstein  (1989)  zegt  het als volgt  als hij spreekt  over de invloed  van de onderzoeker
(antropoloog) op het onderzoeksobject: "But is seems that it was easier...to hold the ideal of
objectivity than to become objective in practice. Think only of the difficulty of the observers to
observe and at the same time take account of the disturbance introduced by their presence as
observers"(1989:49, cursief AW).

24

Cooperrider en Srivastva (1987) geven een vergelijkbare contrastering.

25
Dit wordt aangegeven met de begrippen partiele - en multiple inclusie (Van Dongen, 1996).
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26
De Geus plaatst in zijn onderzoek naar de relatie tussen politieke filosofie en organisatietheorie
Beers organiseer opvattingen binnen het 'libertaire' organisatieconcept. Hij koppelt Beers
theorie aan de politieke filosofen die op zoek zijn naar vrijheid. De kritiek van Beer op
beheersing van bovenaf is danook niet zachtzinnig: 'The orthodox notion of control is frankly
fascist; it is mandatory; it is bully. Orders are issued and it is expected that they will be carried
Out '(Beer,  1964:284).

27

Veel problemen in de praktijk zijn het gevolg van gevolg van onjuist gekozen grenzen. In de
psychiatrie werd, in het verleden, de grens rond het individu getrokken die 'afwijkend gedrag'
vertoonde. Het individu werd dan het te behandelen systeem. Afwijkend gedrag van een
individu kan ook als een gezonde reactie op een ziek systeem worden gezien (Watzlawick,
1970). In diverse vormen van gezinstherapie wordt het gehele gezin als te behandelen systeem
gekozen. Het gezin als systeem wordt geanalyseerd als 66n geheel waarin spanningen
hanteerbaar worden gemaakt door de stigmatisering van 66n lid tot patient door de andere
gezinsleden. Middels de stigmatisering cre&ren de andere gezinsleden gezamenlijk de illusie
van gezondheid van zichzelf en het gezin.

28

Zo lang de actor wordt bel'nvloed binnen het eigen interactiedomein kan de actor, als
autopoietisch systeem, zijn eigen identiteit/organisatie behouden bij uitsluiting van participatie
in het tweede orde consensueel domein. Wordt de 'mindermachtige' actor gedwongen te
handelen buiten zijn eigen interactiedomein dan kan de verstoring niet worden opgevangen
met behoud van de eigen identiteit. Zo'n verstoring tast de autopoiese zelf aan (Maturana,
1980). Goudsmit (1991) spreekt dan van een situatie van geweld.

29
'Niets bestaat, tenzij  het een naam heeft' Potok in Van Peursen (1996:66).

30
Onderzoek naar besluitvormende groepen met een sterke cohesie en geringe uitwisseling met
anderen geeft aan dat deze 'gesloten' groepen gevoelig zijn voor de verstoring van de
onderlinge relationele verstrengelingen (Janis & Mann, 1977, Janis, 1982).

31

De waarde van het model binnen het domein van de natuurlijke en ontworpen systemen wordt
onderkend. De kracht van het externe sturings-denken neemt sterk af als dit wordt toegepast
op het hanteerbaar maken van de processen in sociale systemen en op problemen die multi-
interpretabel en/of slecht definieerbaar zijn (Checkland, 1981). In deze studie ligt het accent op
het hanteerbaar maken van juist dit type problemen en processen: het domein waar managers
hun toegevoegde waarde kunnen waarmaken.

32

Pfeffer, 1997, Cornelis, 1988, Gergen, 1994, Ritzer, 1993, Petrella, 1994.

33
Hiermee wordt afgeweken van het originele model van Stafford Beer waarin de systemen twee
en drie ster alleen gekoppeld zijn aan systeem drie. In deze studie worden activiteiten verricht
met het oog op de toekomst beschouwd als operationele subsystemen van het systeem vier.
Gezien de vraagstelling van deze studie wordt deze aanpassing niet verder uitgewerkt.

34
De overweldigende belangstelling van managers voor de zogenaamd 'great man theories' over
leiderschap zijn hiervan een mogelijk symptoom (Bolman & Deal, 1992, Pfeffer, 1981).Ook de
eeuwige vraag naar grotere en snellere managementinformatiesystemen is een symptoom van
het vertrouwen in de mogelijkheden van externe sturing bij processen in het domein van de
'sociale systemen'.
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35
Espejo geeft aan dat hoogstens rest-variateit opgevangen kan worden binnen de management-
eenheid: 'The residual variety that is left unattended by the processes of self organization and
self regulation in the company has to be absorbed, equated, by management' (Espejo,
1989:81). Dit citaat geeft aan hoe verleidelijk het is in termen van managers te spreken. Het
blijkt uiterst lastig als gevolg van het dominante positionele denken om en begrepen te worden
en management als activiteit te blijven zien en niet als voorrecht van actoren op een positie.
Door de scheiding van denken en doen worden actoren vrijgesteld voor activiteiten in een
management-eenheid. Zo gaan actoren en activiteiten in het spraakgebruik samenvloeien.

36
De leertheoretici uit behavioristische school beschouwen de lerende actor als een zwarte doos.
Het accent ligt op de omgevingsvariabelen welke in staat zijn gedrag te ontlokken, te remmen
of te bekrachtigen. Er wordt onderzocht hoe de omgeving inwerkt op het gedrag van de
persoon. Een stimulus is instructief van karakter, op zich betekenisvol en voor elke actor gelijk.
Het accent ligt op een determinerende omgeving die eenzijdig inwerkt op de actor. De
theoriean worden ook wei de Stimulus-Respons- (SR) of conditioneringstheorieSn genoemd.
In de cognitivistsche leertheorieen ligt het accent de cognitieve processen: de veronderstelde
cognitieve processen binnen het organisme. De lerende actor is actief in het construeren van
zijn eigen werkelijkheid en gaat actief om met de omgevingsgegevens: 'Leren is een individuele
aangelegenheid en is niet te verklaren zonder rekening te houden met zaken als verwerving en
verwerking van informatie, het ontwikkelen van inzicht en het ontdekken van betekenissen.'(
Kolesnik, 1982:10). De cognitieve leertheoriean onderzoeken welke cognitieve strategiean of
heuristieken een lerende actor gebruikt.

37

Auteurs die de stap van individueel naar collectief leren analyseerden zijn onder andere March
& Olson (1975), Hedberg(1981) en Kim (1993). Fiol & Lyles (1985) geven een overzicht van de
diverse visies op het leren van organisaties.

38
In een organisatorische context wordt de omgeving gekenmerkt door ambiguiteit. In
organisaties is beperkt helder wat er gebeurd is, waarom het gebeurde, en of het resultaat goed
of slecht is. Ambiguiteit bemoeilijkt het leggen van causale relaties tussen diverse elementen
uit het spiraalmodel. De ambiguk'teit kan resulteren in het streven bestaande kaarten te
bevestigen en/of (externe) vari6teit te miskennen (Beer, 1979, March & Olson, 1975, McCaskey,
1982, Van Dongen, 1996).

39
March en Olson (1976) geven aan dat actoren bij hun interpretaties van de werkelijkheid sterk
beTnvloed worden door:
-    de mate van onderling vertrouwen;
-    de intensiteit van de betrokkenheid bij de organisatie;
-    de circulaire relatie tussen waarnemen en waarderen: men ziet wat men waardeert of men

waardeert wat men ziet.

40
In Fisher's onderzoek naar besluitvormingsprocessen in groepen bleek het bijna niet mogelijk
eenduidig aan te geven wanneer een beslissing werd genomen. Een beslissing ontstaat tijdens
de fase 'emergence'. Na de fase van 'emergence' volgt de fase van 'reinforcement' waarin de
betrokkenen terugblikkend ondersteunend zijn naar elkaar en hun stellingname toelichten en/of
relativeren. Het feit dat het moment van beslissing niet eenduidig is aan te geven is functioneel
om in de 'reinforcement' fase de relaties tussen voor- en tegenstanders te herstellen.

41

Dit is een interpretatie van systeem twee. De functie van systeem twee is het koppelen van de
systemen San met behulp van een informatiesysteem om bijsturing mogelijk te maken. In het
leerproces beschouwen we afspraken als het mechanisme waarmee actoren verbonden zijn.
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42
Janis (1989) geeft aan dat de actor afwegingen maakt tussen cognitieve beperkingen,
relationele beperkingen en eigenbelang. Cognitieve beperkingen kunnen intern of extern zijn.
Voorbeelden van externe beperkingen zijn de kwaliteit en de beschikbaarheid van informatie en
analysemogelijkheden. Een interne cognitieve beperking is bijvoorbeeld de beperktheid van de
informatieverwerkingscapaciteit van actoren. Relationele beperkingen zijn beperkingen die
voortkomen uit de verstrengelingen met anderen: behoefte aan emotionele steun, sociale
acceptatie en goedkeuring van anderen.

43
Consultatie komt van het Latijnse 'consulere' en betekent 'raadplegen'.

44
Consultatie sluit aan bij en bouwt voort op de kern van het denken uit de Soft System
Methodology van Checkland (1981), Vickers (1995) denken over appreciative systems,
Cooperrider & Srivastva (1987) over waarderende onderzoek  en  Bohm (1995), Isaac  (1993)  en
Schein (1993) gedachtenvorming over dialoog.

45
Consultatie vertoont in deze zin veel verwantschap met de achtergronden van de
besluitvormingsprocedures op basis van het 'consent' (geen bezwaar) beginsel (Endenburg,
1992).

46
De beschreven reflexieve en handelingsfixatie zijn ook te zien als voorbeelden van een buiten
discussie stellen van een 'meta-norm': gij zult niet handelen of gij zult niet denken.

47

Voogt spreekt dan van cognitieve fixatie. Van cognitieve fixatie is sprake als: "deelnemers van
een interactie onveranderlijke cognitieve regels hanteren om werkelijkheden te vinden en
gefixeerd zijn op 66n definitie van de werkelijkheid" (1990:153).

48
Hoebeke (1995) spreekt over pseudo-leren als hij het zo populaire leren van cases in business
schools bespreekt. Pseudo-leren omdat bij het analyse en besluitvormingsproces geen
emotionele betrokkenheid meespeelt. Het leren van probleemoplossing aan de hand van
problemen van anderen (cases) suggereert dat er geleerd wordt terwijl een essentieel
onderdeel van besluitvormingsprocessen buiten schot blijft. Het hanteren van de eigen
emotionele betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen maakt een wezenlijk onderdeel uit van
het leren. Janis heeft aangegeven dat rationeel analytische methodieken problemen
behandelen alsof het koude cognitie is terwijl zijn onderzoek aantoont dat cognitie hot is.

49
Zie voor het verschil tussen algoritmen en heuristieken Van Aken, 1994.

50

Per 1  maart 1999 zijn er door de deelnemers van de drie programma's een drietal conferenties
georganiseerd voor de managers 'boven' hen. Bij de laatste conferentie is alleen de
directieraad uitgenodigd 6n veertig jonge professionals. De Raad van Bestuur heeft de ruimte
geboden aan de deelnemers om in een tijdsbestek van dertien maanden deze conferenties te
organiseren. De agenda van de conferenties verschilt elke keer maar wordt geheel bepaald
door de deelnemers.

51

Ingespeeld wordt op de vervlechting van een drietal processen: ervaringsleren,
groepsontwikkeling en besluitvorming (Swieringa & Wierdsma, 1990).
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52

Voogt (1990) spreekt van het doorbreken van cognitieve fixatie door het variaren van de sociale
dimensie.

53
Hoebeke kenschetst het leren in dit type simulaties als 'pseudo-leren' (1995). De kern van
complexe besluitvorming 'hot cognition' ontbreekt in deze simulaties (Janis, 1977)

54

Interventies zijn gericht op het switchen van game naar Play (Voogt,  1990).

55
Het komt vaak voor dat degenen die op maandag het hardst zijn in hun oordeel over de
directeur in de tweede helft van de week verrast zijn over zijn optimisme en vertrouwen in de
kracht van de organisatie. De confrontatie met de problematiek laat weinig ruimte voor simpele
oplossingen die door een 'sterke' leider kunnen worden afgedwongen.

56

Taakgroepen zijn binnen de organisatie het favoriete wondermiddel voor alle problemen. Ze zijn
erg actiegericht. De doeners domineren de denkers over het algemeen.

57
De directeur komt uit de organisatie en was voor deze benoeming verantwoordelijk voor een
buitenlands netwerk aan vestigingen. Hij behoort tot het 'oude' netwerk van de
directeur/grootaandeelhouder.

58
De begrippen ontwikkeling en verandering zullen door elkaar worden gebruikt, ook al betekent
niet elke verandering een stap in een ontwikkelingsproces.

59

Ik beperk me tot deze twee methoden omdat ik van Appreciative Inquiry niet beschik over
uitgewerkte draaiboeken en/of conferentie-ontwerpen.
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