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Voorwoord

Sinds vele jaren werken wij graag met werkconferenties als veranderingsinstrument. De ervaringen daarmee zijn zo goed dat een van ons met twee collega’s in
1994 het Werkboek Werkconferenties schreef. In dit boek treft de lezer een praktische methodiek voor het ontwerpen van werkconferenties en een veelheid van
werkvormen die helpen bij het ontwerpen van werkconferenties.
Begin 2000 bespraken wij met elkaar de wenselijkheid om het boek ter gelegenheid van een nieuwe herdruk nogmaals flink te redigeren. Immers, ons vak
staat niet stil en nieuwe modellen en methoden dienden zich aan. Al pratend
kwamen we tot een ander idee. De ontwerpmethodiek uit het boek is niet verouderd: de methodiek bewijst nog altijd veel adviseurs goede diensten en onze
workshop rondom dit thema trekt nog steeds veel adviseurs. Het kookboek heeft
blijkbaar nog een plek in de keuken van de adviseur. Maar hoe konden we dan
verder met onze wens om met collega’s in gesprek te gaan over de vernieuwingen op het gebied van werkconferenties?
De afgelopen jaren zijn diverse boeken verschenen met werkconferenties als
thema. Modellen en methoden die meestal zijn bedacht en uitgewerkt in Amerika en Australië en nu ook populair zijn in Europa. Maar, vroegen we ons af, het
is toch niet zo dat alle vernieuwing buiten Europa ontstaat? We kennen zelf vele
adviseurs binnen het Nederlandse taalgebied die op een heel originele wijze
uiterst succesvol gebruikmaken van allerlei vormen van werkconferenties. Zo
ontstond het idee om een boek samen te stellen over modellen en methodieken
van werkconferenties waarover nog weinig gepubliceerd is. Een boek geschreven met collega’s uit ons eigen netwerk, die zich verbonden voelen met het
gedachtegoed van de organisatieontwikkeling en werkconferenties gebruiken in
veranderingsprocessen die ze begeleiden.
Uitgangspunt voor ons is dat er niet één beste methode of hét beste model is voor
het inrichten van werkconferenties. De collega’s in dit boek benaderen conferenties vanuit zeer veel verschillende invalshoeken. U treft er auteurs met een
filosofische benadering, psychologische accenten, poëtische invalshoeken, een
focus op bedrijfsprocessen etc. Sommige auteurs werken vanuit een conceptu-
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eel kader en larderen dit met enkele voorbeelden, bij anderen staat de casus centraal met uitstapjes naar een model of theorie. Ook de vormgeving is daardoor
gevarieerd: strakke stukken, beeldende vertellingen, verhalen en bespiegelingen, praktische suggesties. Allemaal werkconferenties!
Een veelzijdig boek vinden wij, met als gemeenschappelijke noemer een grote
belangstelling voor mensen in veranderende organisaties.
In de uitnodiging tot meewerken aan dit boek vertelden we de auteurs over onze
ambitie: een overzicht van verschillende concepten en modellen en de waarde die
deze kunnen hebben bij het werken aan verandervraagstukken. We stelden daarbij dat we dit niet alleen konden, vandaar de uitnodiging. Nu, anderhalf jaar later
kunnen we deze bewering alleen maar onderschrijven. Het was ons alleen nooit
gelukt een dermate breed en boeiend overzicht te bieden van de gebruiksmogelijkheden van werkconferenties. Wij danken dan ook alle medeauteurs van harte
voor de creatieve prestatie en de noeste inspanningen die zij zich getroost hebben
om samen tot dit boek te komen. Het was niet altijd makkelijk. We realiseren ons
dat we het de auteurs regelmatig knap lastig hebben gemaakt. Ondanks onze wens
voor variatie was het toch nodig de teksten enigszins in lijn te brengen, met name
qua stijl. Maar ook inhoudelijk wilden we sommige bijdragen op elkaar afstemmen. Het resultaat mag er zijn en dan zijn de zweetdruppels gelukkig gauw weer
vergeten.
Onze grote steun en toeverlaat afgelopen maanden was Ans Rigter. Met een enorme inzet en haar onverwoestbare optimisme heeft ze alle teksten grondig gescreend, gelay-out en de contacten met de uitgever in goede banen geleid. Zonder haar inzet was het boek er nooit gekomen.
Het was een genoegen om met al deze collega’s te mogen werken. We hebben er
zelf veel van geleerd en zijn blij dat nu ook anderen kennis kunnen nemen van
alle ideeën. Als u als lezer, om één van onze auteurs te citeren, er één idee uithaalt waarmee u een conferentie op een nieuwe en inspirerende wijze weet vorm
te geven, zijn wij tevreden.
Amsterdam, mei 2002
Adrie van den Berge
Freerk Wortelboer
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Van sprookje tot chatroom
Adrie van den Berge en Freerk Wortelboer

De complexiteit van een goed gesprek
Het is niet vanzelfsprekend dat een aantal mensen dat bij elkaar komt om iets te
bespreken, daarover met elkaar een goed gesprek heeft. Integendeel, het lijkt
vanzelfsprekender dat het niet goed gaat. Praat eens met mensen die regelmatig
bij elkaar komen en tien tegen een dat u een litanie moet aanhoren over bijeenkomsten zoals de PV, het SG/DG beraad of het EFQM platform. Want dat hoort
er ook bij, cryptische afkortingen die verwijzen naar gesprekken in een bepaalde samenstelling en op bepaalde tijdstippen. Veel van de litanie heeft te maken
met het vastgevroren patroon dat dergelijke bijeenkomsten kenmerkt. Een
patroon dat vaak, over welk onderwerp het ook gaat, tot min of meer voorspelbare uitkomsten leidt.
Goed communiceren valt niet mee. We praten van harte langs elkaar heen, we
weten niet goed welke structuur ‘het beste’ is, we vallen elkaar in de rede, we zijn
emotioneel, in wat grotere groepen kunnen we de ontelbare lijntjes tussen de
aanwezigen niet meer overzien, we verliezen onze concentratie of raken de draad
kwijt. Het geloof dat het anders kan is wijdverbreid en ook dat het belangrijk is
om het anders te doen. Waarom is het dan zo moeilijk?
We hebben niet de pretentie om daarover omvattende verklaringen te geven, we
volstaan met wat onszelf in ieder geval bezighoudt.
De complexiteit van een groep
De psychosociale dynamiek van groepen is evident. Die dynamiek heeft veel, zo
niet alles te maken met het ambivalente gevoel dat het functioneren in een groep
oproept. Hoop en vrees bestaan niet naast elkaar maar zijn tegelijkertijd bij
iedereen aanwezig. Er is hoop ergens bij te kunnen horen, te kunnen leren van
anderen of samen iets te kunnen oplossen wat tot nu toe niet is gelukt. Er is vrees
om een eigen gezicht kwijt te raken, door anderen gekwetst te worden of je te
verbinden aan een ongewis avontuur. Deze ambivalente gevoelens leiden volgens velen tot onproductieve patronen in groepen. Kenmerk van die patronen is
dat mensen niet ‘echt’ meer aan de taak werken door de spanning die daarbij
hoort.
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Landen waar het veel regent kennen in de taal talrijke woorden om de verschillende soorten regen te beschrijven. Als het gaat om de dynamiek in
groepen kennen wij talrijke termen. Dependency, fight-flight, pairing,
secondary goal, splitting, suggestibility en anonymity, contagion of affect,
dilemma of voice, risky shift, diffusion of reponsibility, in- en outgroup,
paradoxes. Deze rijkdom van termen alleen al geeft naar ons gevoel aan hoe
veelvormig deze dynamiek is.
Deze patronen zijn inherent aan het werken in groepen. Dit suggereert dat het niet
mogelijk is oplossingen te vinden om deze dynamiek geheel en al te laten verdwijnen. Bij werkconferenties al helemaal niet gezien de beperkte tijd, maar ook omdat
de vaardigheden die daarvoor nodig zijn bij de meeste deelnemers ontbreken.
De complexiteit van macht
Eén aanname over wat een goed gesprek mogelijk maakt is de gelijkwaardigheid
van de mensen die eraan deelnemen. Interactie met kwaliteit bestaat dan uit een
gesprek waarbij een ieder zich vrij voelt om onbevangen te spreken. En liefst nog
zo dat de anderen die daar naar luisteren die bijdrage waarderen. Tegelijkertijd
speelt deze interactie zich af in een veld dat toch moeilijk machtsvrij is te noemen.
En dan hoeft het zeker niet alleen te gaan over de in het algemeen goed zichtbare
verborgen agenda’s of evident aanwezige verschillen in belangen. Macht, zo beweerde Foucault, drukt zich ook uit in regels die het spreken ordenen, die het onmogelijk maken om ‘alles’ te zeggen of die het mogelijk maken ‘sommigen’ uit te sluiten
van het gesprek. Macht, nog steeds Foucault, is inherent aan relaties en dus spelen
krachtenverhoudingen altijd een belangrijke rol.
‘Het idee dat er ooit een toestand kan aanbreken waarin waarheidsspelen zonder obstakels, zonder dwang en zonder sturende effecten naast elkaar kunnen bestaan, lijkt me een
utopie. (…) Naar mijn mening kan er geen samenleving bestaan zonder machtsverhoudingen, als men daaronder de strategieën verstaat waarmee individuen trachten het
gedrag van anderen te sturen of te bepalen.’
(Foucault, 1995)
De complexiteit van organiseren
Het stikt heden ten dage van beschouwingen die zowel het verkruimelde karakter
van organisaties als het onderlinge afhankelijke karakter van relaties benadrukken.
Het klassieke piramidale beeld met zijn in de top geconcentreerde besturing zou
zijn beste tijd gehad hebben. Zelfs relatief eenvoudige veranderingen zijn moeilijk
te implementeren: ‘the world is a mess’ en die kluwen is niet meer vanuit één punt
te overzien, laat staan dat betekenisgeving nog centraal is te bepalen. Horizontale
netwerkachtige verhoudingen worden steeds belangrijker waardoor grenzen tus-
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sen organisatie en omgeving moeilijker te definiëren zijn. Veranderingsprocessen of
besluitvorming vragen dus om een zeer brede participatie, het liefst met het voor
een vraagstuk relevante ‘hele systeem’. Wie zoals Latour (1994) de krant leest ziet
meteen het grandioze karakter van deze opgave. We citeren:
‘Ik lees op pagina 4 van mijn krant dat de metingen boven Antartica dit jaar niet goed uitvallen: het gat in de ozonlaag wordt er gevaarlijk groot. Als ik verder lees, beland ik van de
hoge-atmosfeer chemici bij de president-directeuren van Atochem en Monsanto, bedrijven
die hun productielijnen aanpassen om de onschuldige CFK’s, die worden beschuldigd van
misdaden tegen de biosfeer, te vervangen. Een paar alinea’s verder stuit ik op de staatshoofden van de grote geïndustrialiseerde landen die zich met scheikunde, ijskasten, spuitbussen en inerte gassen bemoeien. Maar onderaan de kolom ontdek ik dat de meteorologen het niet eens zijn met de chemici: daar hebben ze het over cyclische fluctuaties die niet
afhankelijk zijn van menselijk handelen. Even verderop dragen ook de derdewereldlanden
en de milieubeschermers hun steentje bij’.
En toch...
Vind u dit zo langzamerhand een wat sombere start van een boek over werkconferenties? Dat is niet onze bedoeling. Wel om te benadrukken dat adviseurs die zich
dit allemaal realiseren, weten dat hun vermogen om klanten aan een goed gesprek
te helpen beperkt zal zijn. Daar bevinden we ons overigens in goed gezelschap. Ook
in de contemporaine filosofie gaat het over de voorwaarden voor de mogelijkheid
van een goed gesprek. De weinige dames en vele heren die zich daarmee in dat
domein bezighouden zijn er nog niet uit. Wij hoeven die pretentie dus al helemaal
niet te hebben. En toch kunnen we proberen iets te doen. Niet door de complexiteit uit het oog te verliezen of te zien als iets dat er niet mag zijn. Wel door aan te
sluiten bij hoe het nu eenmaal gaat en dat als vertrekpunt te nemen. Niet door de
eigen vermogens te overschatten tot almachtige proporties. Wel door reëel te zijn
over wat we in gesprek met onze klanten kunnen bereiken.
Gezien de complexiteit van een goed gesprek zal het geen verbazing wekken dat
adviseurs allerlei technologieën hebben ontwikkeld voor het faciliteren van de
interactie tussen mensen met als doel om sneller tot kwalitatief betere inzichten en
besluiten te komen (in de zin van inhoudelijk rijker en gedragen). Dit boek biedt
daar een bepaald overzicht van. Verderop in dit hoofdstuk gaan we nog in op de
overwegingen die tot de keuze van onze auteurs heeft geleid, want lang niet alles
wat er is vindt u terug in dit boek. Maar eerst nog iets anders.
Ontwerpbenaderingen en conferentiebenaderingen
In 1994 schreven twee collega’s van De Galan & Voigt met één van ons het Werkboek Werkconferenties (Van den Berge, De Boer en Klootwijk, 1994). Achteraf
is dat niet zo’n gelukkige titel, omdat het boek veeleer een benadering schetst
voor het ontwerpen van conferenties. Het boek werd geschreven vanuit de erva-
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ring van de auteurs en hun collega’s van De Galan & Voigt. Het biedt de lezer een
geordende reflectie en een daarop gebaseerde conceptualisatie. Later zagen we
andere boeken over werkconferenties, die minder een ontwerpbenadering
schetsen maar veeleer een beschrijving van één of meer conferentietype(s) en de
onderliggende principes die daarbij horen (bijvoorbeeld: Jacobs 1994, Weissbord 1992, Owen 1997).
Een ontwerpbenadering
In het Werkboek Werkconferenties (Van den Berge, De Boer en Klootwijk, 1994)
beschrijven de auteurs het ontwerpen vanuit verschillende invalshoeken:
• een werkconferentie is te zien als mogelijkheid om een context te maken die
bestaande patronen in de interactie en betekenisgeving kan beïnvloeden. Het
oogmerk daarbij is uiteraard het brengen van beweeglijkheid. Contextvariatie kan op veel verschillende manieren. Van eenvoudige (zoals het kiezen van
een ander locatie) tot meer ingewikkelde (bijvoorbeeld het doorbreken van
fixaties door de communicatie anders in te richten).
• een tweede invalshoek betreft het kiezen van een ‘speelruimte’ op een veld dat
is opgespannen door twee dimensies. Eén dimensie beschrijft de interventiediepte die tijdens de conferentie aan de orde is: van inhoudelijke issues naar
vraagstukken die inter- of intrapersoonlijk van aard zijn. De andere dimensie drukt een tijdsoriëntatie uit. De conferentie kan gericht zijn op het analyseren van bestaande praktijken of processen die daartoe hebben geleid dan
wel gericht zijn op het beschrijven van een mogelijke of wenselijke toekomst.
Afhankelijk van waar men op het veld speelt, krijgt de werkconferentie een
bepaalde functie. Door verschillende functies met elkaar te verbinden ontstaan er concrete resultaten. Vanuit een wenselijk eindresultaat (bijvoorbeeld
een ‘plan’) ligt het dan voor de hand om een werkconferentie te ontwerpen
op gedeeltes van het veld die daarbij aansluiten (hier: het analyseren van de
situatie en het verkennen van mogelijkheden) en dan vanuit de verbinding
(het maken van keuzes) een plan op te stellen.
• een derde invalshoek bij het ontwerpen heeft te maken met overwegingen
om tot een goede samenstelling van de groep deelnemers te komen. De twee
belangrijkste hebben te maken met kennis (kwaliteit van inhoud en daardoor
een voorwaarde voor een rijk gesprek) en betrokkenheid (kwaliteit van participatie en daardoor een voorwaarde voor draagvlak).
• in een vierde invalshoek geven de auteurs een aantal richtlijnen voor het
maken van programma’s. Een belangrijk punt is de congruentie tussen
inhoudelijke doelstellingen en het kiezen van vormen die dat ondersteunen
en zichtbaar maken. Om bijvoorbeeld in een verandertraject te komen tot
een sterkere oriëntatie op de klant en minder op interne processen, zal het
programma van een conferentie op de één of andere manier steeds van ‘buiten naar binnen’ ontworpen moeten zijn om te laten zien wat klantoriëntatie
is en om daar geloofwaardig in te zijn.
• ze benadrukken het gericht inzetten van werkvormen. Juist door te variëren
en bewust werkvormen te kiezen kun je een conferentie een bepaald karak-
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figuur 1. Functioneel model van werkconferenties

ter geven. Het aan de orde stellen van groepspatronen vraagt een andere
manier van werken dan het uitvoeren van een toekomstverkenning. Het
boek bevat een overzicht van werkvormen met daarbij ook een aantal aanwijzingen om die zelf te ontwikkelen.
• tot slot besteden de auteurs veel aandacht aan het ontwerpproces zelf. Ze
beschreven een aantal stappen en benadrukten daarin de participatie van
potentiële deelnemers en het belang van een goede voorbereiding (zoals het
informeren van deelnemers over de manier van werken tijdens de conferentie). Ze beargumenteerden dat het ontwerpproces zich over de conferentie
heen uitstrekt en dus ook gericht is op de follow-up van de conferentie in het
voortgaande proces van verandering en vernieuwing.
Het hanteren van deze invalshoeken kan tot zeer verschillende conferentiedesigns leiden, afhankelijk van gewenste resultaten, voorgeschiedenis, krachtenverhoudingen etc. Wij vinden dat de kracht van deze ontwerpbenadering.
Conferentiebenaderingen
De tweede categorie boeken over conferenties geeft, zoals gezegd, een beschrijving van conferentiebenaderingen. Het boek dat u nu leest valt in deze categorie en staat daarmee naast een ontwerpbenadering. Uitgebreide overzichten van
conferentiebenaderingen zijn te vinden in het werk van Bunker en Alban (1997)
en Holman en Devane (1999). In Nederland is onlangs een boek verschenen van
De Wilde en Geverink (2001) waarin zij enkele conferentietypen beschrijven die
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ook voorkomen in het werk van Bunker, Alban, Holman en Devane. Waar Bunker, Alban, De Wilde en Geverink zelf een overzicht schreven, laten Holman en
Devane de mensen aan het woord die zelf bepaalde concepten hebben ontwikkeld of ermee werken. Net als bij Holman en Devane, maar toch weer anders,
bieden we een overzicht waarin adviseurs zelf hun conferentiebenaderingen
beschrijven. U als lezer kunt uit dergelijke overzichten een bepaald type conferentie kiezen. Iedereen die dat doet kiest daarbij voor een programma, een
bepaald soort omvang, een rol, bepaalde werkvormen en meer of minder expliciet ook voor overtuigingen die aan een conferentiebenadering ten grondslag liggen. Een ‘ready made’ in plaats van zelf met behulp van bepaalde ontwerpprincipes tot een design komen. Hoe kom je tot een keuze?
Op een congres georganiseerd door Schouten en Nelissen in 1998 presenteerde
Martin Leith een conferentietypologie. Hij noemde deze typologie een ‘gatherings spectrum’ en onderscheidde daarvoor twee dimensies. Schematisch ziet zijn
typologie er ongeveer als volgt uit.

Hoog

figuur 2. Gatherings spectrum

Hiermee suggereert Leith dat een belangrijke overweging ligt in ‘ruimte’.
Meer naar rechts in zijn figuur spreekt hij over samen ontwikkelen (co create).
Hier biedt een conferentie ruimte om invloed uit te oefenen, maar de veronderstelling is dat iedereen zich ook laat beïnvloeden. Samen ontwikkelen is te zien
als een procesbenadering. Kenmerkend daarvoor is onder meer (De Bruijn, Ten
Heuvelhof, In ’t Veld 1998) het organiseren van afwegingsprocessen, het terughoudend zijn met inhoudelijke beperkingen vooraf, het voortdurend aanpassen
van de probleemstelling en oplossingsrichtingen en het werken aan acceptatie
van de aanpak.
Aan de rechterzijde van zijn figuur is ook de meeste ruimte voor individuele
inbreng en gezamenlijke actie. Conferenties die in dit opzicht ruimte bieden,
maken het mogelijk dat de deelnemers zelf arrangementen organiseren en zelf
verantwoordelijkheid nemen. Een conferentie is dan mede een opstap om dit
arrangement te formeren en ook na de conferenties (tijdelijk) voort te zetten.
Drie typerende voorbeelden illustreren deze gedachtegang.
• Leith ziet de Real Time Strategic Change benadering van Jacobs (1997) als
een consulterende benadering. Dat klopt naar ons idee ook wel omdat een
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belangrijk gedeelte van dergelijke conferenties bestaat uit een presentatie van
ideeën, plannen en voornemens door het management. Gaandeweg de conferentie passen zij die aan door te luisteren naar de reacties van deelnemers.
Verder is deze benadering sterk gericht op het starten van de implementatie.
De conferentie is sterk geprogrammeerd.
• De Search benadering (zie bijvoorbeeld Weisbord 1992) biedt meer ruimte.
De sturing beperkt zich door de keuze van het onderwerp (en soms zelfs dat
niet) en een groep deelnemers die representatief is om vanuit verschillende
perspectieven en belangen voldoende ‘common ground’ te creëren om beweging in gang te zetten. Het programma is vrij strak geprogrammeerd en is
gefaseerd van analyse tot acties. De conferentieleiders benadrukken in hun
optreden de zelfsturende verantwoordelijkheid van de groep en versterken
daarmee het tijdelijke netwerk. Zij leveren geen inhoudelijke bijdrage en
geen opinies of inleidingen en laten zich niet tot dit soort rollen verleiden,
ook niet als er sprake is van stagnatie.
• De Open Space van Owen (1997) staat in het spectrum van Leith voor een
benadering die de meeste ruimte biedt. De deelnemers zelf maken het programma tijdens de conferentie – in het verlengde van een vooraf vaak zeer
open gedefinieerd onderwerp – en verzorgen groepen waar ze zelf onderwerpen inbrengen. Er zijn slechts een paar gedragsregels die vooral de bedoeling hebben om te doen wat je belangrijk vindt.
Naast overwegingen die met ruimte te maken hebben, suggereren veel auteurs
dat de keuze voor een type conferentie sterk afhankelijk is van de vraagstukken
die aan de orde zijn. Van Nistelrooij (2000) bijvoorbeeld werkt met zijn klanten
aan wat hij noemt een ‘team based organisatie’. Hij zoekt in zijn boek conferentiebenaderingen die onder meer zijn gebaseerd op de sociotechnische benadering. Ook anderen maken een indeling die gebaseerd is op het vraagstuk dat aan
de orde is. Leith (1998) doet dat als volgt:
• Methods for redesigning how work gets done (processes, structure etc.) (voorbeeld:
Real Time Work Design)
• Methods for creating the future (agreeing vision, strategy and implementation
plans) (voorbeeld: Future Search)
• Methods for surfacing, exploring and taking issues and opportunities (voorbeeld:
Open Space Technology)
• Methods that enable the system to see itself in action (voorbeeld: Simu-Real)
Ook anderen hanteren dergelijke indelingen (Bunker en Alban, 1997 en Holman en Devane, 1999).
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Van sprookje tot chatroom
Wie het bovenstaande leest kan zich afvragen wat ons heeft bezield nog een boek
toe te voegen met een overzicht van zeer verschillende conferentiebenaderingen.
Onze pretentie is conferentiebenaderingen te bieden waar nog weinig over is
gepubliceerd. We hebben niet als doel om volledig te zijn. U zult van alles en nog
wat missen waar in andere publicaties al veel aandacht aan is besteed. Het leek
ons niet zo relevant om dat allemaal nog eens over te doen.
Een tweede doel is om de gelegenheid te geven om benaderingen te schetsen die
weliswaar ook elders zijn beschreven, maar niet altijd op een zo toegankelijke
manier. Een voorbeeld daarvan is de bijdrage van Roel Beijdorff, Anneke Groeneveld en Janny van Zuijlen over teamsyntegrity. Stafford Beer heeft daar weliswaar een boek over geschreven, maar erg makkelijk leesbaar is dat niet.
We hebben gezocht naar voorbeelden op raakvlakken, bijvoorbeeld op het
grensvlak tussen conferenties en congressen, zoals het hoofdstuk van Karin
Kooij over passie bij Verkeer en Waterstaat of op het grensvlak van therapie en
conferenties, zoals in het hoofdstuk van Famke Kwee.
Tot slot wilden we laten zien wat de functie kan zijn van conferenties in veranderingsprocessen, door meer dan elders gebeurt casusbeschrijvingen te introduceren.
De groep auteurs die u in dit boek vindt is tegelijkertijd vrij willekeurig samengesteld. Veel auteurs horen tot de groep mensen die we tot ons netwerk rekenen.
Zij hebben ons attent gemaakt op anderen. Er zal dus ongetwijfeld veel meer te
vinden zijn.
De variëteit in conferentietypes is groot. Prachtig natuurlijk, maar wat is de lijn
in het boek, zult u zich afvragen. Hoe kan ik als lezer keuzes maken over welke
delen met name interessant voor mij zijn? We schetsen u het indelingsprincipe
dat wij gehanteerd hebben bij het ordenen en samenvoegen van diverse bijdragen.
We hebben de bijdragen gebundeld in zes clusters. Een cluster omvat twee tot
vijf hoofdstukken met een gemeenschappelijke thematiek, maar vaak vanuit
verschillende invalshoeken. Elk cluster leiden we in met een korte paragraaf
waarin we als redacteurs u attent maken op opvallende gelijkenissen en verschillen. Daarnaast bieden we nu en dan wat aanvullende achtergronden bij de
thematiek van dat cluster. De clusters zijn de volgende:
Een collectief idee
In dit cluster verkennen de auteurs de mogelijkheden van gemeenschappelijke
visieontwikkeling en strategievorming. Dit kan op heel verschillende manieren.
Drie bijdragen behandelen het thema vooral vanuit wat je een bestuurlijke en
pragmatische invalshoek kunt noemen. Hoe creëren we draagvlak en hoe maken
we gebruik van de aanwezige kennis en ervaring om tot ‘rijke’ beelden te komen?
De twee andere bijdragen zou je romantisch kunnen noemen: hoe stimuleer je
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mensen op een authentieke wijze te ervaren, te observeren en te handelen als
richtinggevende basis in organisaties?
Verhalen vertellen
Verhalen staan momenteel sterk in de belangstelling van adviseurs. Ze verwijzen
naar wezenlijke vragen waar wij als mensen mee worstelen. En ze bieden inzicht
in de historie en cultuur van organisaties. Daarmee kunnen het ook instrumenten worden voor organisatieverandering. In dit cluster treft u drie bijdragen met
veel verhalen. Archetypische verhalen, verhalen over onderdrukking en bevrijding en verhalen als rite de passage krijgen elk hun plaats in workshops en conferenties.
De eenvoud van een goed gesprek
De conferentiebenaderingen in dit cluster streven naar het mogelijk maken van
‘een goed gesprek’. Een gesprek dat voldoet aan schijnbaar eenvoudige criteria
als helderheid, wederkerigheid en begrip. Het organiseren van goede gesprekken blijkt echter nogal wat voeten in aarde te hebben. De drie benaderingen in
dit cluster bieden houvast bij het inrichten van conferenties die gelijkwaardigheid, toegankelijkheid van informatie en participatie als basis voor het goede
gesprek hoog in het vaandel hebben staan.
Een spa dieper
Onder deze noemer hebben we drie hoofdstukken gebundeld van auteurs die
bewust aansturen op verkenning van psychologische onderstromen in groepen
of ruimte creëren voor existentiële vragen. De auteurs bieden ons inzicht in hoe
zij dit mogelijk maken in conferenties. Aan welke voorwaarden moeten die conferenties dan voldoen, hoe krijg je de juiste mensen bij elkaar, hoe creëer je de
juiste sfeer en vertrouwen?
Conferenties als speelplaats
Spel biedt de ruimte om te experimenteren met gedrag en onvermoede kanten
van vraagstukken en personen te ontdekken. In deze ruimte zijn oplossingen
mogelijk die voorheen niet denkbaar/bedacht waren. In dit cluster laten de
auteurs ons zien hoe we kunnen spelen in werkconferenties. Spelen gericht op
persoonlijke ontwikkeling, op ontwikkeling van ideeën en op veranderingsprocessen.
Mensen als tekstverwerkers
Tot besluit blikken we vooruit in de tijd van internationalisatie, versnelling en
efficiencyverhoging. Zou het niet prachtig zijn om bijeenkomsten virtueel te
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organiseren, om informatieuitwisseling en besluitvorming door computers te
laten faciliteren? Kunnen we zo ons niet erg veel tijd, inefficiëntie en ergernis
besparen? In deze laatste twee hoofdstukken verkennen de auteurs de mogelijkheden en onmogelijkheden van informatie en communicatietechnologie in
werkconferenties.
Schering en inslag
Met de ordening zoals we die hiervoor schetsen, doen we in een aantal opzichten geen recht aan de variëteit van de verschillende bijdragen. Hoofdstukken
hebben vaak meer te bieden dan het cluster waar wij ze in hebben opgenomen
suggereert. Dwars op onze indeling zijn er andere draden te ontdekken bij het
lezen. We noemen er enkele die ons zijn opgevallen.
Inspiratiebronnen
Veel adviseurs laten zich in hun werkwijze beïnvloeden door inspiratiebronnen.
Sommige daarvan staan redelijk ver af van de dagelijkse conversatie tussen adviseurs en managers. In de bijdrage van Rob van Eijbergen, bijvoorbeeld, over de
democratische dialoog van Gufstavson vindt u iets over de filosoof Habermas en
zijn ideeën over op wederzijds begrip gericht communicatief handelen en over
wat een ideale gesprekssituatie is. Ruud Voigt en Adrie van den Berge laten zich
inspireren door de fenomenologie en de hermeneutische benadering als het gaat
om waarnemen of het object-subject denken. In de bijdrage van Tineke Abma
vindt u een sociaal constructionistische inslag terug met een aantal principes die
daartoe behoren, zoals het respect voor pluriformiteit en daarmee samenhangende meervoudige perspectieven en het door een dialoog vloeiend maken van
gefixeerde betekenissen.
Andere bronnen komen voort uit theoretische kaders over organisaties. Deze
staan dichterbij het vak van adviseur, ze bieden een beschouwingswijze over
organiseren, veranderen en de samenhang daartussen. In andere boeken over
werkconferenties halen auteurs vaak de systeembenadering aan als bepalend
voor de wijze waarop zij conferenties beschouwen. Het gaat dan met name om
de manier van denken waarbij de samenhang tussen verschillende organisatorische onderdelen en hun omgeving als essentieel wordt gezien in plaats van de
kwaliteit van de afzonderlijke onderdelen. In dit boek zijn ook andere perspectieven terug te vinden, bijvoorbeeld in de bijdrage van Roel Beijdorff, Anneke
Groeneveld en Janny van Zuijlen die rechtstreeks verwijst naar de cybernetica
van Stafford Beer. Of die van Lieke Hoogerwerf en Anne-Marie Poorthuis over
‘netwerkorganiseren’.
Interventiediepte
Wat eigenlijk alle benaderingen die u in dit boek vindt gemeen hebben, is dat ze
mede gebaseerd zijn op principes die horen bij een procesachtige en ontwikke-

VAN SPROOKJE TOT CHATROOM

11

lende benadering van organisatieverandering. Eén van de kenmerken daarvan is
het streven het probleemoplossende vermogen van mensen en groepen te ontwikkelen. Wie de verschillende bijdragen leest zal verschillen zien in interventiediepte die de auteurs kiezen bij het werken aan dit leerproces. Het meest uitgesproken (qua interventiediepte) is de bijdrage van Famke Kwee die de
analogie onderzoekt van therapeutische settingen en werkconferenties. Sprekend is ook de interventiekracht van verhalen zoals François Breuer die schetst.
Of het hoofdstuk van Lex de Boer over begrenzen van groepen om mogelijkheden voor toegewijd werken te creëren.
Sommige benaderingen, die op het eerste gezicht vergelijkbaar zijn, onderscheiden zich toch op bijvoorbeeld deze dimensie. Illustratief zijn bijvoorbeeld
de bijdragen over spelsimulaties. Diewke Begemann gebruikt een spelvorm die
deelnemers uitnodigt om vermogens aan te spreken die ze over het algemeen
ongebruikt laten. Dat geeft dit spel een behoorlijke interventiediepte. Marc Petit
en Harry Klootwijk hanteren simulaties als implementatie-instrument in grootschalige veranderingsprocessen. Daarmee blijven zij meer aan de zakelijke kant.
Aansluiting tussen vorm en inhoud
Variëteit in inhoud is een andere bron voor variëteit in conferentiebenaderingen.
In de literatuur die we hiervoor al bespraken, groeperen de auteurs de verschillende conferentievormen naar het soort vraagstukken dat aan de orde is. De passendheid tussen inhoud en vorm is ook in dit boek terug te vinden.
Maaike Lange en Linda Groot bijvoorbeeld, schrijven over stedelijke inrichtingsvraagstukken en het gebruik van conferenties in een context van interactieve beleidsvorming. Luc Hoebeke speelt met de paradox die samenhangt met
‘zoeken’: die tussen resultaatgerichtheid en doelloosheid. Erik Reijnders en Wessel Korrel laten zien hoe verschillende ‘gesprekstypen’ zijn in te zetten in de
verschillende momenten van een veranderingsproces. Dick van Ginkel en Pim
Hattink vertrekken vanuit ‘waarden’ en een daarvoor ontworpen onderzoeksinstrument en bouwen daaromheen een conferentie.
Specifieke technologie
Tot slot is een deel van de variëteit terug te voeren op de specifieke technologie
die de verschillende auteurs inzetten tijdens hun werkconferenties. Soms kunt
u dit woord letterlijk opvatten, bijvoorbeeld in de bijdrage van Clara den Boer
en Carin Smits of die van Stephanie Ottenheijm over het gebruik van computertechnologie. Vaker staat ‘technologie’ voor het gebruiken van methoden die
kunnen bijdragen aan een gewenst resultaat. Paul Devilee, Hans Fischer en Bart
Verhagen schrijven over de inzet van theatertechnieken en Richard Voorendonk
over hoe brainstormen echt goed kan gaan.
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Een collectief idee
Waar mensen gekkigheid tegenkomen zeggen ze wel eens ‘is dit beleid of is er over nagedacht?’ Goedbeschouwd een raadselachtige zin. Je zou er de boodschap uit kunnen halen
dat nadenken leidt tot gekke situaties en dat beleid iets is waar je beter niet over kunt nadenken.
Hoe kom je tot goed beleid? En hoe tot een veelbelovende strategie? Of een inspirerende
visie? De hoofdstukken die nu volgen bieden daar enkele antwoorden op en belichten de
mogelijke rol van werkconferenties daarin.
Er is de meer pragmatische, politieke invalshoek die nog het meest tot uitdrukking komt in
de hoofdstukken van Maaike Lange en Linda Groot over de gemeente Amsterdam, Erik
Reijnders en Wessel Korrel over een ICT organisatie en Dick van Ginkel en Pim Hattink over
beeldvorming als leidraad voor verandering. Deze benaderingen suggereren dat de kwaliteit van een visie, een strategie of een beleid sterk afhankelijk zal zijn van de vraag hoe
die tot stand is gekomen.
Dat dit zo is komt door bepaalde structuurkenmerken van ‘netwerken’. Organisaties krijgen
steeds meer het karakter van netwerken. Een belangrijk structuurkenmerk van netwerken is
de wederzijdse afhankelijkheden in combinatie met een zekere mate van autonomie of zo
u wilt, spreiding van macht. Dit kun je het politieke karakter noemen: partijen hebben elkaar
nodig om iets te bereiken maar kunnen dat niet zonder anderen. Er zijn wisselende posities. Niet altijd en over alles kan één van de partijen voorschrijven wat de anderen moeten
doen, laat staan vinden. Er zijn veel onderlinge verschillen, niet alleen wat betreft belangen
en doelstellingen maar ook wat betreft de vraag wat betekenis heeft en welke dat dan is. In
dit soort contexten is beleid te zien als een contract. Het ontkennen van afhankelijkheid door
een eenzijdig optreden van één van de partijen zal tot problemen leiden, bijvoorbeeld in
de uitvoering. Papier is geduldig zeggen we dan. In dit opzicht is kwaliteit van beleid of
visie: draagvlak.
Verder is het in dit soort contexten moeilijk, zo niet onmogelijk vanuit één punt een situatie
te begrijpen. Daarvoor zijn ze veel te onoverzichtelijk geworden. Waar dit toch gebeurt
maken mensen geabstraheerde afbeeldingen met een in hoge mate virtueel en vooral eenzijdig karakter. Er kunnen rijkere beelden ontstaan als mensen vanuit verschillende posities
een beeld opbouwen. Vanuit lokale ervaringen, vanuit het perspectief van stakeholders,
vanuit groepen die een aspect representeren, vanuit decentrale eenheden etc. In dit opzicht
is kwaliteit: rijke beelden.
De kunst is dus om het mogelijk te maken dat mensen hun ervaringen, kennis, opvattingen
en belangen kunnen inbrengen. En ook dat ze op de een of andere manier op een collectieve manier tot een visie komen of een besluit nemen. Werkconferenties kunnen daar een
belangrijke rol in vervullen omdat ze (tijdelijke) organisaties zijn waar mensen rijke beelden met elkaar opbouwen en kunnen onderzoeken wat ze met elkaar willen dragen.
Maaike Lange en Linda Groot schrijven over interactieve planvorming. Interactief beleid
maken is procesmanagement, zo stellen ze. Werkconferenties maakten onderdeel uit van
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dit procesontwerp: voor agendavorming, voor het bespreken van beleidsalternatieven en
het beoordelen van het eindresultaat. Dit hoofdstuk is gebaseerd op een casus (het Amsterdams verkeer- en vervoerplan) en de reflectie daarop loopt als een rode draad door hun
hoofdstuk.
Erik Reijnders en Wessel Korrel beschrijven een veranderingsproces binnen een sector automatisering. Het gaat om een doorbraak in het denken over de relatie tussen deze sector en
de afnemers van hun diensten. Op basis van eerdere ervaringen leek het de leiding van de
sector belangrijk veel aandacht te besteden aan de opstelling en werkwijze van vaak zelfstandig optredende professionals in de sector. Betrokkenheid van deze mensen is dus cruciaal. Het veranderingsproces dat Erik en Wessel beschrijven drukt die betrokkenheid uit.
Zij beschrijven een aantal conferenties die in dit proces zijn ingezet: open space, carrouselconferentie en groepsgesprekken.
Dick van Ginkel en Pim Hattink laten zien hoe je met een groep kunt werken aan de vraag
of de in een organisatie gegroeide waarden nog wel passend zijn. Daarmee interveniëren
ze op dieperliggende overtuigingen. Hun aanpak is te zien als een hedendaagse vorm van
actieonderzoek. Het instrument dat ze hierbij inzetten biedt veel mogelijkheden voor rijkere beelden en laat overigens ook zien hoe het zou kunnen zitten met draagvlak.
Ook Ruud Voigt, Adrie van den Berge en Karin Kooij werken op een interactieve manier
aan visieontwikkeling. Maar in plaats van het pragmatische, politieke leggen zij meer de
nadruk op wat wijzelf een welhaast romantische benadering noemen. Authenticiteit, het
unieke van elke mens en verbondenheid met ‘iets’ buiten je zelf (een gemeenschap, een
idee) zijn moderne woorden die een residu zijn van de romantische beweging. Ruud Voigt
ontwikkelde een conferentiebenadering die hij fenomenologisch noemde. Hij schept een
ruimte waarbij mensen op allerlei manieren losser zijn van conventies, modellen, rollen of
jargon en meer zichzelf zijn. Hij nodigt mensen uit zichzelf te benutten en hun eigen potentieel en zintuigen in te zetten. Hij laat dan beschrijvingen en herbeschrijvingen van situaties
maken en die worden rijker, breder, kleuriger door goed waar te nemen, door gezichtspunten te variëren en door samen aansprekende en verleidelijke beelden te ontwikkelen.
In een aantal opzichten sluit het hoofdstuk van Karin Kooij hier goed op aan. Zij werkt op
een ministerie waar men onder kunstwerken grote infrastructurele werken verstaat zoals viaducten. Weinig poëtisch werk zult u denken. Zij heeft al met al nu zeven congressen georganiseerd voor ambtenaren van haar ministerie (en één Grenzeloos Hoogtepunt zoals zij
dat noemt). De congressen gaan over onder meer Passie, Echtheid en Schoonheid, Moed
en Discipline, Goed en Kwaad. De congressen brengen medewerkers van het ministerie met
elkaar in contact en niet vanuit de normale ambtelijke rol die ze hebben, maar als mens. Ze
ontmoeten niet alleen elkaar maar komen ook in contact met bijvoorbeeld hun eigen passie, hun eigen gevoel voor schoonheid. Het gaat erom hoe mens te zijn in de wereld van
beton en asfalt. Haar congressen beogen geen concrete resultaten. Luc Hoebeke (elders in
dit boek) zou ze wellicht doelloos noemen. Zijn het daarom van die vreugdevolle evenementen, zowel voor de deelnemers als voor Karin die ze verzint en vormgeeft?

2
Route Amsterdam
Interactieve planvorming van het Amsterdams Verkeers- en
Vervoersplan
Maaike Lange en Linda Groot

Interactieve beleidsvorming is het ontwikkelen van beleid met bewust georganiseerde inbreng van diverse partijen. Sinds de jaren negentig wordt de interactieve beleidsontwikkeling gebruikt als begrip voor tal van inspraakvormen waarbij belanghebbenden in het planproces worden betrokken. Sommigen noemen
interactieve beleidsvorming een modegril van de jaren negentig, anderen ‘een
dertig jaar oude uitvinding van buurtwerkers in een nieuwe jas’. Nieuw of niet
nieuw, actueel zijn de wensen om meer (en echt) draagvlak te creëren, een andere bestuursstijl te hanteren of om een soepeler procesverloop te bevorderen.
Interactief beleid maken is procesmanagement. Het gaat om het ontwerpen van
een heldere processtrategie, het doordacht organiseren van inbreng en het bewaken van het proces.
In dit hoofdstuk staat de planvorming van het Amsterdams Verkeers- en Vervoersplan centraal. Het bloemmodel van Van Sluis Consultants voor interactieve planvorming is leidraad geweest voor het procesontwerp. Werkconferenties
maakten een belangrijk deel uit van dit procesontwerp; ze zijn ingezet voor de
agendavorming, het bespreken van beleidsalternatieven en het beoordelen van
het eindresultaat.
De casebeschrijving en de reflectie daarop vanuit het bloemmodel zijn als rode
draden door dit hoofdstuk geweven. Aan bod komen de uitgangssituatie, het
procesontwerp, de werkconferenties en de organisatie van het planproces. Het
hoofdstuk besluit met een aantal aanbevelingen voor proces en uitvoering.
Een nieuw verkeers- en vervoersbeleid voor Amsterdam
De groei van het aantal inwoners, arbeidsplaatsen en bezoekers in Amsterdam zet
de komende jaren in hoog tempo door. De stad zelf groeit en verandert onder
onze ogen mee.
Om de stad Amsterdam bereikbaar en leefbaar te houden heeft het collegebestuur
in het programma-akkoord 1998-2002 aangegeven dat een herijking van het verkeers- en vervoersbeleid gewenst was. De dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (IVV) kreeg eind 1999 de opdracht om een Amsterdams Verkeers- en Vervoersplan te schrijven. Het concept AVVP is begin 2001 verschenen.
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Basisgedachte voor het Amsterdams Verkeers- en Vervoersplan is dat Amsterdam
een open stad moest zijn: open voor bewoners en bezoekers, open voor ruimtelijke ontwikkelingen en open voor economische groei. De uitdaging voor
Amsterdam ligt in de wisselwerking tussen een goede bereikbaarheid en een
prettige woon-, werk- en leefomgeving.
Bij het opstellen van het Amsterdams Verkeers- en Vervoersplan (AVVP) is een
eerste stap gezet met interactieve planvorming door de dienst IVV. De interactieve planvorming moet een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het beleid en
aan een gedragen verkeers- en vervoersbeleid. Onder de naam Route Amsterdam
is het proces doorlopen waarbij belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid kregen om mee te denken over het verkeers- en vervoersbeleid in het
algemeen en een aantal specifieke onderwerpen in het bijzonder.
Interactief werken volgens het bloemmodel
Voor een interactief beleidsproces is geen blauwdruk te maken. Het procesontwerp hangt af van het onderwerp, de ruimte voor inbreng, de stakeholders en
shareholders, de planning en het budget. Wel is aan te geven welke afwegingen
je kunt maken bij het ontwerpen van een dergelijk traject. Dit ontwerp komt tot
stand zoals een zaadje ontkiemt, uitgroeit tot een plantje en uiteindelijk gaat
bloeien. We hebben dit gevisualiseerd in het bloemmodel:

uitvoering acties
en middelen

procesontwerp

omgevingsanalyse

© Van Sluis Consultants, 2000

figuur 1. Het Bloemmodel
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Onderdelen van het bloemmodel
De analyse: de wortels van de bloem
De basis van elk procesontwerp bestaat uit voorwerk: onderzoek doen. Het
probleemveld, de doelstellingen, de belangrijke actoren of doelgroepen en
het krachtenveld worden hier in kaart gebracht.
Het procesontwerp: de stengel en de blaadjes
Op basis van de uitkomsten van de analyse en het programma van eisen kan
daadwerkelijk het procesontwerp worden gemaakt.
Onderdelen van elk ontwerp:
• formuleren van de doelstellingen voor het interactief proces;
• selecteren van de doelgroepen /participanten;
• strategie: wie participeert wanneer, hoe en op welk moment en waarom.
De activiteiten: de bloem
De bloem wordt gevormd door concrete procesactiviteiten: uitgewerkte
middelen en acties zoals werkconferenties.
Het hart van de bloem is het communicatief concept van het proces in
woord en beeld. Voor het AVVP werd dat: Route Amsterdam.

Naar een praktijkinvulling: Route Amsterdam
Het procesplan van Route Amsterdam schetst de afwegingen om te komen tot een
interactief proces, de randvoorwaarden, kansen en bedreigingen van het AVVPtraject, het communicatief concept, het procesontwerp (inclusief interne organisatie) en de in te zetten middelen.
De doelstellingen van Route Amsterdam zijn:
• Overeenstemming over de agenda en heldere uitgangspunten: het verkrijgen van
overeenstemming over de agenda en de uitgangspunten is een eerste stap op
weg naar een effectieve dialoog.
• Zicht op afwegingen: vervoersbeleid is keuzes maken. Juist omdat de ruimte
beperkt is en de functies strijden om de aandacht. Het interactief proces moet
een bijdrage leveren aan het maken van een evenwichtige afweging van de
belangen.
• Samenhang tonen en ervaren: het interactief proces moet de verschillende
items die van invloed zijn in samenhang laten zien en alternatieven van
beleid ook aantonen.
• Nieuwe inzichten en creativiteit aanwenden: een dialoog met de omgeving kan
nieuwe inzichten opleveren en tevens ontstaat er inzicht in mogelijke witte
vlekken in het bestaande beleid.
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Omgevingsanalyse
Voor Route Amsterdam is een omgevingsanalyse gedaan, zij het vanwege de
beperkte tijd, pragmatisch in de vorm van een serie interviews en deskresearch.
Lastig was het om de hardheid van de uitgangspunten van de gemeente in kaart
te brengen: Welke ruimte voor inbreng is er, en aan welke voorwaarden moet het
resultaat (de beleidsnota) in elk geval voldoen? Duidelijkheid op deze punten
levert een heldere leidraad voor het proces en een politiek toetsingskader achteraf. Het bestuur koos ervoor om vooraf geen piketpalen te slaan om zoveel
mogelijk objectieve informatie uit de buitenwereld te verzamelen.
Risico hierbij is dat zowel verwachtingen van deelnemers (te) hoog gespannen
kunnen zijn als (bij anderen) scepticisme kunnen uitlokken. Een tweede risico
is dat bij de beleidsmakers en -beslissers ook geen ‘verplichting’ ontstaat om zich
aan het proces en beoogde resultaat te committeren.
Route Amsterdam: voor wie?
De dialoog over het verkeers- en vervoersbeleid is breed ingezet, in die zin dat
een groot aantal verschillende partijen, belangenorganisaties en gemeentelijke
diensten is uitgenodigd mee te doen aan het interactieve proces. Gezien de fase
van het proces en het abstractieniveau van de inhoud is ervoor gekozen deelnemers gericht uit te nodigen en te kiezen voor organisaties in plaats van individuele burgers. Ook de beschikbare termijn is aanleiding geweest om Route
Amsterdam een interactie ‘op maat’ mee te geven.
Partijen die hebben meegedaan variëren van overheidsdiensten van binnen en
buiten Amsterdam, bewonersverenigingen, belangengroepen zoals ROVER en
de ENFB en vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven.
Belangrijk is om een helder onderscheid te maken tussen rollen: zij die meeweten, meedenken, meedoen of meebeslissen. Hiermee kun je verwachtingen van
deelnemers over hun bijdrage managen. Voor de werkconferenties betekent dit
voorbereiding op maat per groep.
De aanwezigen is gevraagd vanuit een persoonlijke, specifieke deskundigheid
deel te nemen aan de discussies en daarbij over de eigen ‘organisatiemuurtjes’
heen te kijken. Waar belangengroeperingen een status kregen van ‘meedenkers’
hebben gemeentelijke diensten ook een status gekregen als ‘meedoeners’. Sommigen van hen participeerden in een gemeentelijke begeleidingsgroep, anderen
liepen mee in het meedenktraject van werkconferenties. Voordeel hiervan is dat,
beter, een daadwerkelijk open discussie gevoerd kan worden: alle belangen tellen immers mee. Sommige gemeentelijke diensten hadden echter een dubbelrol. Risico van een meedenkrol bij belangrijke partijen als gemeentelijke diensten is dat achteraf toch zaken moeten worden gewijzigd of dat bij implementatie
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de noodzakelijke integratie met andere beleidsterreinen onvoldoende plaatsvindt. Bij de concretisering van het AVVP zal blijken of dit risico ook zo uitpakt.
Samengevat:
partijen
• opdrachtgever
• projectteam (dienst IVV)
• begeleidingsgroep
(gemeentelijke diensten)
• vertegenwoordigers organisaties
en belangengroeperingen
• individuele burgers

rol
meebeslissen
meedoen
meedoen (en -denken)
meedenken
meeweten

Eigen gezicht
De doelstellingen van Route Amsterdam zijn ambitieus en innovatief. Daar past
een aanpak bij die vernieuwend is. Gekozen is voor een procesaanpak met een
duidelijk eigen gezicht en in tijd afgebakend. Kenmerkend voor de aanpak
waren:
• een eigen naam Route Amsterdam en een projecthuisstijl als visuele rode
draad, gebruikt bij onder meer de uitnodigingen, nieuwsbrieven en presentaties;
• dialoogvormen die een vernieuwend karakter droegen;
• een duidelijk begin- en eindmoment.
De organisatie van het proces
De taakverdeling tussen gemeente en adviesbureau kende een scheiding tussen
beleidsinhoud en communicatie. Toch is tijdens het traject een inspirerende wisselwerking ontstaan. De gemeente heeft vanuit de inhoud en vanuit de doelgroep
het interactieve proces op punten aangescherpt, terwijl het bureau vanuit de communicatie de beleidsinhoud mede heeft aangepast. Het was daarbij de kunst een
balans te vinden tussen flexibiliteit en vasthoudendheid. Het inspelen op gebeurtenissen in het proces vergt soms aanpassingen. Gevaar van een grote flexibiliteit in
procesopzet en in te zetten middelen is dat ‘ongemerkt’ de eigen doelstellingen voor
het proces worden verlaten.
De werkconferenties
In het interactieve planproces namen werkconferenties een belangrijke plaats in.
Dit waren de momenten waarop we partijen bij elkaar brachten om hun inbreng te
leveren: beelden uitwisselen, nieuwe ideeën ontwikkelen en keuzes voorbereiden.
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De volgende werkconferenties zijn ingezet:
• een opstapbijeenkomst, waarin het AVVP-in-wording werd gepresenteerd en een
start werd gemaakt met de discussie;
• een zestal kruispuntgesprekken: zes thematische workshops waarbij in kleine
groepen over verschillende oplossingsrichtingen bij beleidsitems werd doorgepraat;
• een uitstapbijeenkomst, waarin terugkoppeling plaatsvond over de uitkomsten van Route Amsterdam en het vervolgtraject is geschetst.
Gedachte achter de gekozen opzet was dat de deelnemers een route konden volgen langs verschillende werkconferenties. Instappen op een brede opstapbijeenkomst, op kruispunten werden specifieke thema’s behandeld en aan het
einde van het traject markeerde de uitstapbijeenkomst het einde van de route.
Inhoudelijk is het onderwerp verkeer en vervoer breed neergezet ter introductie, getrechterd naar thema’s om verdieping aan de discussie te geven, om vervolgens weer integraal te eindigen.
Deze inbrengmomenten in het proces Route Amsterdam zijn in opzet en in tijd
dus beperkt. We kozen bewust voor deze beperking om de drempel tot deelname laag te houden en het ‘afhaakrisico’ te beperken. Aandachtspunt was om
iedereen voldoende gelegenheid te geven daadwerkelijk een goede inhoudelijke bijdrage te laten leveren.
De opstapbijeenkomst
De opstapbijeenkomst had voor een groot deel een enthousiasmerende functie:
partijen bereid krijgen mee te doen en laten zien dat het de gemeente ernst is een
goede inbreng te krijgen. Openheid was daarbij een belangrijk uitgangspunt.
Daarom hield zowel de wethouder Verkeer een presentatie als een externe deskundige die reflecteerde op de voorliggende startdocumenten. In de opstapbijeenkomst ging het vooral om het sonderen van de agenda en uitgangspunten.
De opstapbijeenkomst telde circa 200 deelnemers uit belangengroepen, bedrijven en gemeentelijke diensten. Na een gemeenschappelijke opening is in een
drietal groepen gesproken over de agenda van het AVVP. Waren de onderwerpen uit de brochure inderdaad de belangrijkste, misten er onderwerpen of was
een andere invalshoek gewenst?
Hierin is de bijeenkomst geslaagd. Door de discussie is een aantal onderwerpen
extra op de agenda geplaatst: onder andere de rol van het openbaar vervoer, de
veranderende functie van het goederenvervoer en de relatie met de ruimtelijke
ordening.
De keuze van het gemeentebestuur om vooraf aan Route Amsterdam geen ‘piketpalen’ te slaan gaf enige onduidelijkheid over de inbrengruimte op de verschillende beleidskeuzes. Voordeel hiervan was dat de deelnemers geheel naar eigen
inzicht inbreng konden leveren.
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Een journalistiek interview met de wethouder en een slotdebat met een vijftal
‘Amsterdammers – betrokken bij verkeer en vervoer’ sloten de bijeenkomst af.
De kruispuntgesprekken
De kruispuntgesprekken zijn ingezet om dieper op een aantal specifieke thema’s
in te gaan en daadwerkelijk beleidsalternatieven te bespreken. De kruispunten
hadden een op maat gesneden opzet. Per tafel, opgesteld als een kruispunt, werd
een thema vanuit vier invalshoeken (beleidsmaatregelen) behandeld.

figuur 2. Kruispuntgesprek
Legenda:
T= thema; x= beleidsmaatregelen; O (bolletjes) staat voor deelnemers

Per uiteinde van de tafel bediscussieerden groepjes van drie à vier gesprekspartners de voor- en nadelen van de betreffende maatregelen. Voor elke maatregel
waren vijf minuten beschikbaar, daarna werd gedraaid en wisselden de
gesprekspartners tevens fysiek van plaats. De discussie kreeg hierdoor een dynamisch karakter en iedereen ‘voelde’ dat een nieuwe plek aan de tafel een nieuw
discussieonderwerp betekende. Daarna vond tijdens de groepsdiscussie een
beoordeling van de vier maatregelen in samenhang plaats. Dit om de integrale
afwegingen die in het beleid moeten worden gemaakt niet alleen voor het voetlicht te krijgen, maar ook door de deelnemers zelf te laten ervaren. De samenstelling van de groepen uit verschillende belangengroepen en dus ook verschillende invalshoeken, droeg daaraan bij.
De kruispuntgesprekken hebben zowel een bevestiging opgeleverd als een aantal nieuwe ideeën. Ook is voor een aantal thema’s de invalshoek veranderd. We
adviseren wel om bij vervolgtoepassingen maar drie oplossingsrichtingen te vullen zodat deelnemers ruimte krijgen om eigen beleidsalternatieven te bedenken
en in te brengen.
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Goederenvervoer
Een voorbeeld van een kruispuntthema uit het AVVP is Goederenvervoer. Het aantal te vervoeren goederen gaat de komende jaren verdubbelen. Omdat er meer goederen vervoerd
moeten worden, veelal in kleine verpakkingen, verandert het aantal vrachtvoertuigen maar
ook het soort vrachtwagen (meer kleinere voertuigen). Deze extra en andere voertuigen
moeten worden ingepast in het straatbeeld, zonder dat het extra problemen voor bewoners en bedrijven oplevert. Tijdens het kruispuntgesprek over goederenvervoer lagen mogelijke beleidsmaatregelen ter discussie voor.
De mogelijke maatregelen waren in dit geval:
• verschuiving van laad- en lostijden;
• voorrang van laad- en losplaatsen ten koste van gewone parkeerplaatsen;
• meer gebruik van de waterinfrastructuur in relatie tot de binnenstedelijke bedrijfsterreinen;
• doelgroepenstroken in de spits voor goederenvervoer.
Tijdens het kruispuntgesprek over goederenvervoer is door de deelnemers een pleidooi
gehouden voor een extra beleidsmaatregel: een uitgiftecentrum aan de rand van de stad.
In dat uitgiftecentrum kunnen bestelde goederen worden afgeleverd en vervolgens door
kleinere bestelauto’s of particuliere voertuigen worden afgehaald op een zelf bepaald tijdstip. Dit ontlast de stad mogelijk van zwaar verkeer door de doorgaans smalle en drukke
straten binnen de ringweg A10. Dit idee is overgenomen in het concept AVVP.

De uitstapbijeenkomst
In de uitstapbijeenkomst is het eindresultaat teruggekoppeld. De terugkoppeling
is belangrijk voor het demonstreren van zorgvuldigheid en zichtbaarheid. Het gaat
in feite om de vragen:
• wie heeft wat aangedragen;
• welke inbreng is wel/niet verwerkt en waarom;
• wat zijn de vervolgstappen?
De bijeenkomst vond plaats in het nieuwe pand van de dienst IVV als uiting van
het voorportaal van de bestuurlijke behandeling van het AVVP. Alle deelnemers
van de opstapbijeenkomst en de kruispuntgesprekken zijn hiervoor uitgenodigd.
In de uitstapbijeenkomst konden de deelnemers in presentaties zien welke invloed
het interactieve proces Route Amsterdam heeft gehad op het concept AVVP. Ze konden daar ook hun reactie op geven. Net als bij de opstartbijeenkomst gaf ook hier
een externe deskundige nog een reflectie op de resultaten. Ook de wethouder Verkeer was weer aanwezig om vanuit zijn rol als opdrachtgever een directe reactie te
geven op de resultaten uit het proces Route Amsterdam.
Risico van een heel specifieke terugkoppeling is dat tijdens het proces ‘pijnlijk’ duidelijk kan worden dat er weinig nieuwe inzichten naar voren zijn gebracht. Of dat
er zoveel verschillende meningen zijn dat het beleid, net als zonder interactief proces, niet zichtbaar ‘anders’ is. Bij het AVVP hebben we de inbreng vanuit het pro-
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jectteam en begeleidingsgroep en de inbreng vanuit de werkconferenties niet
expliciet van elkaar gescheiden. Geschetste risico’s deden zich dus niet voor. Wel
was het hierdoor voor de deelnemers van Route Amsterdam lastig om zich te herkennen in hun invloed op de resultaten.
Een aantal voorbeelden van inhoudelijke aanpassingen waren dat voor het openbaar vervoer geldt dat niet alleen de snelheid belangrijk wordt gevonden, maar ook
het aantal haltes en de loopafstand. Ook werd tijdens Route Amsterdam aangegeven dat de relatie tussen verkeer en vervoer en de ruimtelijke ordening nadrukkelijker aan bod zou moeten komen. Beide punten zijn zoveel mogelijk geïntegreerd
in het concept AVVP.
Het proces Route Amsterdam werd met de uitstapbijeenkomst feestelijk afgesloten.
Alle deelnemers ontvingen na afloop het boek ‘Amsterdam, de grote projecten’ en
een specifiek ontworpen boekenlegger van Route Amsterdam.
Andere communicatiemiddelen
Naast de gekozen conferenties zijn de volgende communicatiemiddelen ingezet:
• een interviewreeks met intern en extern betrokkenen als opmaat tot het proces;
• een brochure met daarin de belangrijkste uitgangspunten voor beleid en proces;
• uitnodigingen in de vorm van een strippenkaart;
• nieuwsbrieven met verslagen van de werkconferenties;
• een internetsite met reactiemogelijkheid.
Reflectie op Route Amsterdam
Na afloop van het interactief proces is vanzelfsprekend teruggekeken en geëvalueerd wat goed en minder goed uit de verf is gekomen.
Een van de belangrijkste inhoudelijke winstpunten van interactieve beleidsvorming is het goede inzicht in alle meningen en visies op verkeers- en vervoersbeleid in Amsterdam. Zeer opvallend was dat uiteenlopende belangengroeperingen
(bijvoorbeeld de transportsector en milieugroeperingen) het op een heel aantal
hoofdlijnen en prioriteiten eigenlijk wel eens waren. Bovendien is het gelukt de
participerende organisaties vooral op hun kennis en ervaring aan te spreken; eigen
belangen voerden minder de boventoon. Tevens was het waardevol om de ‘gezichten achter de organisaties’ te leren kennen en aan te kunnen spreken. De conferenties bleken een zeer goede manier om de contacten te versterken en mede daardoor te behouden. De inbreng heeft vooral bevestiging opgeleverd: dienst IVV is
op de goede weg met de beleidsvoorbereiding.
Criticasters uiten met name zorgen over de uitvoering van het beleid: zal er snel
en voldoende geld beschikbaar komen om het beleid uit te voeren?
Aan de hand van het eerder beschreven bloemmodel kunnen we duidelijk maken
welke leerpunten er zijn voor een volgend proces.
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De wortels
Bij Route Amsterdam bestond de analyse slechts uit interviews en deskresearch door
de beperkt beschikbare tijd. De omgevingsanalyse van Route Amsterdam is achteraf gezien voldoende geweest door de breedte en abstractie van het onderwerp:
een beleidskader voor de lange termijn. Is het beleidsonderwerp concreter en raakt
het directer aan belangen, dan is een intensiever vooronderzoek een must. De verwachtingen van het proces en eigen wensen bieden meer handvatten om het
krachtenveld tijdens het proces te managen.
Voor Route Amsterdam bleek met name het gebrek aan ‘hardheid van uitgangspunten’ een moeilijkheid op te leveren. Een aantal deelnemers misten ‘piketpalen’
voor de afbakening van de inbrengruimte en het discussieveld. Dit stond een open
discussie echter niet in de weg. Ook de zorg dat beleidsmakers vervolgens geen
verplichting voelden om zich aan het resultaat te committeren, bleek onterecht.
De stengel en de blaadjes
Bij de selectie van de deelnemers maakten we vooral gebruik van bestaande adressenlijsten met als risico bepaalde groeperingen te vergeten. Een aantal groeperingen heeft zich inderdaad achteraf gemeld. Een brede aankondiging van de start van
een interactief proces en een aanmeldingsmogelijkheid kan dit voorkomen.
De keuze om te werken met organisaties in plaats van individuele burgers bleek
een goede. Natuurlijk zijn er bij de formele inspraakronde kritische reacties gekomen van burgers; de meeste bezwaren bleken echter van onvoldoende gewicht
(eigenbelang) in het licht van de discussies met de organisaties in Route Amsterdam.
Route Amsterdam kende een duidelijk begin- en eindpunt. In de opstapbijeenkomst is de agenda voor het verkeers- en vervoersbeleid bepaald. De verdieping
vond plaats in de kruispuntgesprekken. Bij de uitstapbijeenkomst werden de
resultaten van het gehele proces in beeld gebracht. Binnen dit concept was er ruimte om de acties en middelen eventueel aan te passen aan actuele inzichten. Op één
tussentijdse werkconferentie na is echter de oorspronkelijk opzet gehandhaafd.
Wel zijn bespreekpunten en de insteek ervan aangescherpt.
De presentatie op de uitstapbijeenkomst bood een helder overzicht van de resultaten van het proces. Het lukt echter niet goed om in de uiteindelijke nota alle
inbreng zichtbaar te maken. Het expliciteren van alle inbreng en de mate van
draagvlak van bepaalde beleidsonderdelen maakt het resultaat van het interactieve proces inzichtelijker. Dit helpt de politieke besluitvorming en kan ook later de
uitwerking van beleid ondersteunen.
Een volgende keer houden we tijdens het proces beter bij wie, wat en waarom heeft
ingebracht.
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De bloem
Om acties en mijlpalen in het proces te markeren is gekozen voor een communicatieve rode draad: Route Amsterdam. De voordelen zijn helderheid en herkenning
van het traject. Het leverde bovendien verrassende uitnodigingen voor bijeenkomsten en leuke werkvormen voor de werkconferenties.
Suggesties voor werkconferenties
Het inzetten van werkconferenties bij interactieve processen zoals Route Amsterdam blijkt een goed middel. Partijen en deelnemers kunnen op een actieve manier
meedenken en soms ook daadwerkelijk meedoen. Het genereert betrokkenheid,
legt een basis voor draagvlak en kan bovendien inhoudelijke meerwaarde opleveren. Graag delen we enige ervaringen die kunnen bijdragen aan een goed gebruik
van werkconferenties in deze processen.
Onze suggesties:
• Start met een omgevingsanalyse waarin zowel het beleidsonderwerp, relevante actoren als de belangen en posities in kaart worden gebracht.
• Kies voor herkenbare onderwerpen. Interactief werken leent zich goed voor
duidelijk afgebakende projecten met keuzevragen. Voor beleidsmatige producten is vertaling van de hoofdlijnen naar concrete ideeën en beleidsmaatregelen noodzakelijk om gerichte inbreng te krijgen.
• Organiseer werkconferenties in een interactief proces alleen als er daadwerkelijk (politieke) ruimte is voor inbreng. Geef duidelijk aan waar die inbrengruimte is (piketpalen) om verwachtingen te kunnen managen.
• Maak het proces duidelijk en zichtbaar met een kop en een staart. Geef per keer
aan hoe de werkconferenties in dit hele proces passen.
• Maak een onderscheid in deelnemers die meebeslissen, meedoen, meedenken
en meeweten. Zij hebben een andere rol en krijgen dus ook andere vragen voorgelegd (in andere werkconferenties).
• Organiseer vooraf commitment op proces en strategie, in elk geval bij partijen
die (zouden moeten) meebeslissen en meedoen.
• Stem het aantal werkconferenties en hun inhoud af op het nut en de noodzaak
in het interactieve proces en de hoeveelheid tijd die deelnemers hiervoor kunnen en willen vrijmaken.
• Probeer in de werkconferenties de deelnemers uit hun eigen rol te halen zodat
stokpaardjes niet vanzelfsprekend zijn en inzichten worden verbreed.
• Pas het interactieve proces zichtbaar in het totale beleidstraject. Maak zichtbaar
wie wat heeft ingebracht en welke beleidsonderdelen in welke mate gedragen
worden. Geef hierbij beargumenteerd aan welke inbreng hoe is verwerkt.
• Vergeet de eigen medewerkers niet te betrekken in het proces.
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Van automatiseerder naar
klantgerichte ICT-partner
Hoe conferenties bijdragen aan een omslag bij de sector
Automatisering
Erik Reijnders en Wessel Korrel

Medio 1999 startte de sector Automatisering van de Westland/Utrecht Hypotheekbank een veranderingsproces. In de eerste fase omvatte dat proces zogeheten open conferentievormen. Alle medewerkers werden daarin uitgenodigd
én uitgedaagd om mee te denken over de nieuwe IT-organisatie. Wat leverden
die conferenties op? Allereerst de bewustwording dat het werken anders moest,
maar ook zette men samen de eerste stappen in een zoektocht hoe het werken
anders moest. Maar de opbrengst was ook een roep om helderheid, waarna de
sectorleiding het voortouw nam. Middels een aanpak ‘van houtskoolschets tot
blauwdruk’ concretiseerde zij, opnieuw samen met de medewerkers, de vormgeving van de nieuwe sector ICT. In dit hoofdstuk treft u een verslag van dit proces.
De IT (informatietechnologie) heeft in de laatste decennia van de vorige eeuw
een forse ontwikkeling doorgemaakt: van pionieren via het bijdragen aan efficiency, naar het veranderen van bedrijfsprocessen en later het mogelijk maken
van nieuwe producten en diensten. IT heeft daardoor inmiddels een onbetwiste plaats gekregen in de strategie van ondernemingen. De automatiseerders,
werkzaam op de IT-afdelingen, legden zich van oudsher vooral toe op zorgvuldigheid en betrouwbaarheid van systemen en waren voornamelijk technisch
georiënteerd. Nu IT een andere rol krijgt, heeft dat gevolgen voor de opstelling
van automatiseerders die er werken. Dat was ook het geval bij de automatiseringssector van de Westland/Utrecht Hypotheekbank (WU).
De rol van de sector Automatisering binnen de WU was eind jaren ’90 nog sterk
traditioneel. En ook de relatie tussen Automatisering en haar interne klanten, de
sectoren van de WU, liet te wensen over. Er bestond onduidelijkheid over de
gewenste en geleverde kwaliteit, het was niet duidelijk wie voor welke kosten
verantwoordelijk was en de prestaties van Automatisering spoorden niet met de
verwachtingen: projecten liepen vaak anders dan gepland en Automatisering
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was te veel bezig met technisch gerichte uitdagingen. Maar ook de klantgerichtheid kon beter. Typerend is een uitspraak van een klant: “Als je een vraag aan
Automatisering stelt, is het eerste antwoord ‘nee, dat kan nu even niet’”.
De andere sectoren binnen de WU, zelf inmiddels behoorlijk geïnteresseerd in
het IT-terrein, kochten dan ook wel eens hun software en hardware direct bij
marktpartijen. Kortom, het interne imago liet te wensen over. Maar er waren
meer redenen voor een omslag in denken en doen, zoals de razendsnelle IT-ontwikkelingen als e-commerce en andere nieuwe technologieën. Het was voor de
sector steeds moeilijker om van alles tot in detail op de hoogte te zijn en te blijven. Last but not least moest de prijs/prestatieverhouding van de sector Automatisering verbeteren.
Bij de sector Automatisering van de Westland/Utrecht Hypotheekbank werken ongeveer
65 professionals die vanaf een centrale plaats het beheer en de nieuwbouw van automatisering van de gehele WU verzorgen. Het personeelsbestand van de sector kent in de
dagelijkse praktijk ook ongeveer 35 extern ingehuurde IT-professionals. De besturing vindt
medio 1999 plaats door een zevenkoppig managementteam. De sector is onderverdeeld
in vijf afdelingen met ieder een afdelingshoofd. Binnen de afdelingen zijn groepen medewerkers functioneel geclusterd onder leiding van een groepshoofd.

Gegeven de situatie waarin klanten veeleisender worden, de ICT-markt ‘rijker/breder’ en leveranciers in aantal toenemen en krachtiger worden, koos de
sector Automatisering ervoor om de vraag naar en het aanbod van ICT voor haar
klanten beter en professioneler op elkaar af te stemmen. Zomer 1999 startte het
sectorhoofd daartoe een veranderingsproces onder de naam ‘System Integrator:
manage more, do less’, een term die verwijst naar de nieuwe rol, gericht op het
integreren van een toenemend aantal systemen en het optreden als coördinator
naar toeleveranciers.
De invulling van de nieuwe rol als System Integrator kwam tot uitdrukking in
een visie en ambitie. Die visie en ambitie vertaalde het sectorhoofd vervolgens
in een strategie, gebaseerd op vijf pijlers: klantgerichter handelen, het beter
benutten van de aanbodmarkt, een financieel transparante werkwijze, een procesgestuurde organisatie en een ondernemende cultuur.
Veranderingen strandden voorheen met name door te veel nadruk op de structuur van de organisatie en te weinig aandacht voor de opstelling en werkwijze
van mensen. Daarom wenste het sectorhoofd een andere aanpak: focus op het
denken, doen en laten van medewerkers én een gezamenlijke zoektocht om de
nieuwe rol vorm te geven, analoog aan het trekkersmodel (Swieringa & Elmers,
1997). Gepokt en gemazeld door de ervaringen in het verleden, formuleerde hij
naast de genoemde vijf pijlers de randvoorwaarden voor het veranderingsproces als volgt: direct beginnen met veranderen, veel aandacht voor communicatie, het inschakelen van een adviseur, aandacht voor het ontwikkelen van mensen en een stapsgewijze aanpassing van de organisatie. Die randvoorwaarden
moesten als een vliegwiel de verandering in gang zetten (zie figuur).
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figuur Vliegwiel van de verandering

Breed beginnen: de open space-conferentie
Een visie en vijf pijlers, allemaal prachtig bedacht, maar het betekent nog niet
‘automatisch’ een verandering. De keuze voor een gezamenlijke zoektocht impliceerde dat betrokkenheid van mensen cruciaal was. Die betrokkenheid heeft ten
minste twee voordelen. Ten eerste maak je optimaal gebruik van de in de sector
aanwezige kennis en ervaring. Ten tweede creëer je door de directe betrokkenheid draagvlak: mensen uitnodigen mee te werken aan de vormgeving van de
sector. Je kunt die betrokkenheid op diverse manieren vorm geven. Wij kozen
voor een startconferentie met alle medewerkers van de sector. Naast de bovengenoemde voordelen, betekende dat namelijk ook directe, persoonlijke communicatie (dialoog) met alle betrokkenen, zodat we ook zicht kregen op emoties als enthousiasme, gelatenheid, afkeer en onzekerheid, maar ook twijfel over
de haalbaarheid.
De eerste conferentie organiseerden we in het najaar van 1999 met alle 65 medewerkers van de sector. Ook de directievoorzitter, klanten en enkele extern ingehuurde medewerkers waren aanwezig. Hoewel het sectorhoofd al voor de zomer
zijn visie aan de sector had verteld, was dit feitelijk de officiële start van het veranderingsproces naar System Integrator. Het doel van de conferentie was voor
ons (sectorhoofd en adviseur) tweeledig: zicht krijgen op de onderwerpen die
sectorbreed leven ten aanzien van het veranderingsproces naar System Integrator en het verkrijgen van onderwerpen die in de loop van het veranderingsproces op één of andere wijze aan de orde zouden moeten komen. Voor de medewerkers was het doel: het kunnen uiten van ideeën, vragen en aandachtspunten
rond System Integrator en het gezamenlijk van gedachten wisselen over deze
onderwerpen en daarmee een bijdrage leveren aan het veranderingsproces.
Als vorm daarvoor kozen we een Open Space. Deze, uit Amerika afkomstige,
conferentieaanpak biedt zeer veel ruimte en legt dus veel verantwoordelijkheid
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bij de deelnemers. Zij bepalen zelf welke onderwerpen er aan de orde komen
(zie box ‘kenmerken van Open Space’). Om mensen daarop voor te bereiden
ontvingen alle medewerkers eerst een uitnodiging met een beknopte beschrijving wat een open space-conferentie omvatte. Vervolgens heeft de adviseur in
het werkoverleg van alle afdelingen ‘zendtijd’ gekregen om zich voor te stellen,
de conferentieaanpak nog eens toe te lichten, vragen te beantwoorden en mensen aan te sporen na te denken over thema’s die ze konden inbrengen.
Kenmerken van Open Space
Open space is een conferentiemodel afkomstig uit de VS (H. Owen, 1992).
Open space ontstond vanuit de observatie dat de meest waardevolle onderwerpen niet tijdens een conferentie, maar juist daarbuiten, in de wandelgangen plaatsvinden. Daarom wordt open space ook wel de ‘georganiseerde wandelgang’ genoemd. Eigenlijk is het een ‘vrijhandelsmarkt’ voor ideeën,
initiatieven en ervaringen.
Opzet
Bij de start van de conferentie zitten de deelnemers in een grote kring. De
begeleider zet de probleemstelling/het thema kort uiteen. Iedereen kan zich
vervolgens aanmelden als werksessieleider voor een deelonderwerp binnen
de vooraf afgebakende en gecommuniceerde probleemstelling. Daartoe gaat
iedere werksessieleider naar voren, presenteert zichzelf en zijn deelonderwerp plus een korte toelichting. Hij of zij maakt vervolgens een poster op A-3
formaat, met daarop het deelonderwerp en zijn naam.
De verschillende werksessies worden vervolgens ingeroosterd in een programma van 60 – 90 minuten per ronde. Er zijn parallelle werksessies per
ronde. Het rooster geeft aan wat wanneer en waar gebeurt. De aanwezigen
kunnen op drie manieren deelnemen aan de open space-conferentie:
• als deelnemer (neemt gewoon deel aan een sessie);
• als ‘toerist’ (loopt in en uit sessies, kijkt hier en daar, snuffelt wat);
• als ‘randfiguur’ (blijft hangen bij de koffie, gaat naar geen enkele sessie).
De vrijheid van de aanwezigen om te gaan en staan waar hij wil is dus een
essentieel element van open space.
Spelregels
Voor werksessieleiders geldt de spelregel ‘Uit het hart’
• breng een deelonderwerp in dat je ter harte gaat;
• je moet er energie in stoppen, deskundigheid is niet vereist;
• je leidt de werksessie en maakt een muurkrantverslag.
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Voor deelnemers gelden twee spelregels:
1 The law of two feet
• kies als deelnemer de werksessie die je het meeste aanspreekt en ga daar
heen;
• verlaat een werksessie als je er onvoldoende kan leren of kan bijdragen of
als het tegenvalt.
2 Don’t worry
• stel je wat los op;
• ga ervan uit dat je in een werksessie met de juiste mensen zit: immers, zij
die belangstelling hebben!
• te laat en te vroeg bestaan niet, we starten en stoppen op het goede moment.
Ga niet de tijd volpraten: op is op.
Begeleider
De begeleider moet vooral ruimte geven: sturing is uit den boze. Als het goed
is moet het de conferentie van de aanwezigen worden. De begeleider heeft wel
een begeleidende rol bij de plenaire sessies, vooraf en aan het eind. Tijdens
die laatste sessie worden de muurkranten van de werksessies opgehangen en
kan iedereen rondkijken.
Na afloop
Tot slot beantwoordt iedereen in de kring de vraag: wat ga jij doen met de
ervaringen van deze dag?
De conferentiedag is het spannendst als de gehele groep (zo’n 70 man/vrouw)
’s morgens vroeg in een reusachtige kring in de centrale ruimte zit en de vraag
gesteld wordt: ‘wie wil een thema inbrengen?’ Gelukkig bleek dat erg mee te vallen. De eersten stonden wat schuchter op, maar al snel brachten steeds meer medewerkers én klanten thema’s naar voren die zij wilden bespreken. De enige beperking was dat het een thema moest zijn binnen de verandering naar System
Integrator. Er waren vier gespreksrondes van ieder 90 minuten en binnen elke
ronde zes parallelle werksessies. Aldus ontstond een 24-tal werksessies. Klanten,
directie, leidinggevenden en medewerkers konden uit het rooster hun keuze
maken voor een sessie. Er waren werksessies met twee à drie deelnemers, maar
ook met 15 tot 20. De doorgaans geanimeerde discussies waren een indicatie dat
deze opzet recht deed aan de behoefte van velen om zich te uiten over het veranderingsproces. Over het vervolg na de dag bleken bij de afsluiting nog weinig concrete ideeën te bestaan. De dag was de meesten erg ‘meegevallen’. Het werd erg
gewaardeerd dat men op een open maar toch gestructureerde manier zijn hart kon
luchten over de aanstaande veranderingen. Het resultaat van de conferentie was
dat voor iedereen duidelijk was dat er echt een verandering op komst was en dat
iedereen daarin zijn eigen rol kon bepalen. De twijfel over de haalbaarheid bleef.
Afgesproken werd dat iedere werksessieleider een kort verslag zou maken van de
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conclusies van zijn/haar werksessie. Binnen twee weken na afloop van de open
space ontvingen alle medewerkers een boekje met alle uitgewerkte verslagen van
de dag.
Themagroepen als brug naar de volgende mijlpaal
De geest was uit de fles, er was energie gecreëerd. De kunst was die energie te
benutten in de periode kort na de geslaagde open space-dag. Het managementteam van de sector besloot daarom na afloop van de open space-conferentie tot het
instellen van themagroepen rond vier thema’s:
• de financiën;
• het benutten van de aanbodmarkt;
• de IT-ontwikkelingen in de markt;
• het relatiebeheer, de informatieanalyse en het projectmanagement.
De medewerkers werden uitgenodigd deel te nemen aan een themagroep die middels een ‘trekker’ gekoppeld was aan het managementteam van de sector. Iedere
themagroep gebruikte het boekje met open space-verslagen als basismateriaal.
Voor iedere themagroep was een aantal ‘hoe…’-vragen leidend. De themagroepen
werden bij de start begeleid door de adviseur en moesten vervolgens zelfstandig
aan de slag. Het bleek niet gemakkelijk enige voortgang in de themagroepen te
houden. De waan van de dag zorgde ervoor dat de mensen weinig tijd konden
(wilden?) vrijmaken voor bijeenkomsten met de themagroep. Om toch aan te sturen op enig resultaat, organiseerden we drie maanden na de open space-conferentie een tweede conferentie. De thema’s, die in de voorgaande periode door de
themagroepen waren besproken, zouden deze keer aan de orde komen. Dat bleek
voor de themagroepen een effectieve stok achter de deur om tot resultaat te
komen.
De carrouselconferentie: voortgang van de thema’s
Een aardige manier om de voortgang van de thema’s te bespreken en de themagroepen te verbreden, door opnieuw alle medewerkers van de sector te betrekken, was
de carrouselconferentie (zie box Kenmerken van een carrouselconferentie). Ook nu
waren hiervoor alle eigen WU-medewerkers, enkele externe medewerkers, de directie en klanten uitgenodigd. Elke themagroep bezette in de carrousel een station en
alle medewerkers konden in vier rondes van een uur, roulerend tussen de stations
kennis nemen van de opbrengsten van de themagroep en meedenken over enkele
vragen die de themagroepen rond hun thema hadden voorbereid. Dit waren onderwerpen waarover een themagroep graag de mening van de medewerkers wilde
horen. Leuk detail: onder het motto ‘practice what you preach’ koos de themagroep
‘Benut de aanbodmarkt’ ervoor zelf ook de aanbodmarkt te benutten. Ze huurde een
externe facilitator in, die vier keer de workshop leidde. Zo konden alle themagroepleden meerouleren.
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Kenmerken van een carrouselconferentie
Een carrouselconferentie is een afwisselende conferentievorm, waarin een aantal onderwerpen uit een veranderingsproces in evenzovele miniworkshops aan
de orde komt. De carrouselconferentie heeft een iets meer gesloten karakter dan
de open space.
Opzet
De (vooraf bepaalde) onderwerpen worden ieder op een station (hoek, werkruimte) gepresenteerd, voorzien van een stelling of vraag.
De totale groep wordt verdeeld in subgroepen, evenveel als het aantal stations/miniworkshops. Er is voorts een rooster van 45 of 60 minuten per ronde.
Er zijn evenveel rondes als er subgroepen en thema’s zijn.
Iedere subgroep gaat op een station over de vraag of stelling met elkaar in
gesprek en maakt een verslag op een flip-overvel. Als een ronde voorbij is,
schuift iedere subgroep door naar een volgend station. Dat betekent dat er op
elk station telkens ongeveer dezelfde miniworkshop wordt verzorgd, maar voor
een andere groep medewerkers. Iedere subgroep bouwt voort op de resultaten
van de vorige subgroep(en).
Spelregels
Er zijn weinig spelregels, met uitzondering van de tijdbewaking. Uitlopen in de
tijd is niet toegestaan. Iedereen moet op tijd doorschuiven naar een volgend station, anders ontstaan wachtrijen.
Begeleiding en bewaking
In principe moet een subgroep zelfstandig op een station aan de slag kunnen.
Een alternatief is een facilitator per station de miniworkshop te laten begeleiden.
Het is mogelijk om totaal verschillende miniworkshops te bedenken, door te
variëren in thema’s en werkvormen.
Een belangrijk punt is de zorgvuldige vastlegging van de uitkomsten. Te vaak
gebeurt dat in de laatste minuten, waardoor een volgende groep moet voortbouwen op cryptische teksten of steekwoorden. Het helpt om direct bij de start
te beginnen met de verslaglegging of iemand ter toelichting aan de volgende
groep te laten ‘nablijven’.
Voordelen
Het grote voordeel van de carrouselconferentie is dat iedereen over alle onderwerpen wat kan en mag zeggen. Deze conferentievorm benut daarmee de kennis van allen en levert diverse perspectieven en rijke uitkomsten op (de laatste
groep heeft in de laatste ronde vaak weinig meer toe te voegen…).
De carrousel leent zich voor diverse creatieve varianten, zoals mensen zelf een
onderwerp laten voorbereiden en een miniworkshop laten begeleiden als facilitator. Het toevoegen van een ‘miniworkshop zonder thema’ kan een carrousel
iets meer open maken.
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Nadat alle medewerkers kennis namen van de presentaties en vragen van de vier
themagroepen, vond er wederom een plenaire presentatie plaats. De conferentie
werd in de kring afgesloten met de vraag waaraan in het veranderingsproces met
voorrang aandacht besteed moest worden. Medewerkers prikten daartoe kleine
kaarten met onderwerpen op een metaplanbord. De daaruit samengestelde clusters gaven een goed inzicht op welke punten medewerkers in het vervolg accenten wensten te leggen (Van den Berge e.a., 1997). Zeker toen zij werden uitgenodigd met stickers te stemmen welke drie clusters het belangrijkste waren. Veruit
het hoogst scoorde de roep om een concretisering van de toekomstvisie naar de
gevolgen voor elke medewerker: “Geef nu eens aan hoe de sector eruit komt te
zien, wat het voor mij gaat betekenen en houd op met dat gepraat”. Dat was in
één krachtige zin de conclusie van de tweede conferentiedag. Het bleek kennelijk voor veel mensen (te) lang te duren. Men werd langzaamaan ‘conferentiemoe’.
Ontwikkelend ontwerpen
Op dit punt kwamen we terug op ons uitgangspunt: een gezamenlijke trektocht,
waarbij we gaandeweg de verandering zouden realiseren en haar niet via een topdown blauwdruk wilden opleggen. Na ruim een half jaar gaven de medewerkers
van de sector Automatisering echter te kennen een meer concrete invulling te willen. We meenden dat deze roep om meer duidelijkheid een logische fase was in
de trektocht. Om het werken aan de concretisering van de toekomstvisie en een
nieuwe structuur ook nu weer tot een gezamenlijk proces te maken, besloten we
te werken op een manier die je ontwikkelend ontwerpen kunt noemen.
Via Houtskoolschets naar Blauwdruk
Als direct vervolg op de carrouselconferentie nam één van ons, het sectorhoofd,
het initiatief tot een uitwerking van zijn visie op de toekomst. Daarbij gebruikte
hij ook de uitkomsten van de open space-conferentie en de carrouselconferentie.
Hij besprak die conceptvisie met de leden van het managementteam, inmiddels
omgedoopt tot Veranderteam. De uitkomst van deze discussie was een globaal
document, de Houtskoolschets genoemd. De Houtskoolschets werd verspreid
onder alle medewerkers van de sector én aan klanten en de directie. Rond dit
document organiseerden we twaalf intensieve groepsgesprekken met telkens
ongeveer vijf medewerkers. Een lid van het Veranderteam zat een groepsgesprek
voor. In de groepsgesprekken werden medewerkers expliciet uitgenodigd vragen
te stellen over de Houtskoolschets en suggesties te geven om deze te concretiseren.
Inleidende tekst uit de Houtskoolschets
• De Houtskoolschets is een discussiestuk met globale perspectieven voor de toekomst.
Ze beschrijft de toekomst (begin 2001) en niet het heden! Uitgangspunten zijn de vijf
pijlers: klantgericht, benutten van de aanbodmarkt, processturing, financieel transparant en een ondernemende opstelling.
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• Het Veranderteam vraagt je je verantwoordelijkheid te nemen en mee te denken over
oplossingen en alternatieven. Nu heb je daarvoor de gelegenheid. Er volgen de komende weken groepsgesprekken voor alle medewerkers waarin je je reactie kunt geven.
• Het Veranderteam draagt in de Houtskoolschets bouwstenen aan die richtinggevend
zijn voor de toekomst, maar de schets is nog niet compleet. We vragen de betrokkenen (medewerkers, klanten en directie) om suggesties en ideeën. Niet: ‘hiermee ben
ik het niet eens’, maar liever: ‘ik heb ook een (gemotiveerd) idee hoe het zou kunnen.’
Amenderen stellen we zeer op prijs!
De groepsgesprekken brachten veel details en vragen boven tafel. Daarnaast was er
een duidelijke roep om een ingevulde organisatiestructuur om in te kunnen schatten: ‘wat betekent het concreet voor mij?’. Zo ontstond een spanning tussen wat we
hoopten en hetgeen er uit de groepsgesprekken naar voren kwam. Je zou kunnen
stellen dat de medewerkers de sectorleiding de vrije hand gaven zelf een structuur
te schetsen en de visie op de sector nog verder te concretiseren.
Tegen de zomer van 2000 besprak het Veranderteam de reacties uit de groepsgesprekken alsmede de op- en aanmerkingen van klanten en directie. Sommige nam
ze over, andere niet. Er werden zaken uitgewerkt en het geheel werd neergelegd in
een blauwdruk voor de sector. Ook die ontving iedere medewerker.
In en na de zomer gaven diverse medewerkers te kennen het oneens te zijn met de
voorgestelde blauwdruk. Het veranderingsproces dreigde toen even te ontsporen.
Lunchbijeenkomsten met het sectorhoofd en overleg binnen de afdelingen leidden
tot een lijst met zestien punten. Na een beoordeling hiervan door het management
van de sector, ontstond geleidelijk aan de definitieve versie van de blauwdruk. Het
sectorhoofd lichtte in deze fase, letterlijk ‘op de zeepkist’, de finale besluitpunten toe.
Inbedding in een veranderingsproces
Bij de sector Automatisering was sprake van een opeenvolging van conferenties en
kleine bijeenkomsten in een omvangrijk veranderingsproces. De conferenties op
zichzelf waren niet genoeg. Een duidelijke brug van de conferenties terug naar de
dagelijkse praktijk was een voorwaarde om het besprokene een effectief vervolg te
geven. Bij de WU deed de adviseur dat door viermaal een zogeheten Verandermenu op te stellen. Dit is een beschrijving van de actuele stand van zaken en een
opsomming van ‘flankerende interventies’ die de daaropvolgende maanden moesten plaatsvinden om het veranderen in de praktijk al op gang te brengen. Alle
medewerkers van de sector ontvingen het Verandermenu. Een voorbeeld van een
flankerende interventie was bijvoorbeeld de individuele coaching van de leidinggevenden van de sector, als spil in de verandering. Andere voorbeelden waren de
tweedaagse basistraining ‘Klantgericht handelen’ voor alle medewerkers, introductie van de functie van relatiemanager en de opzet van een kostendoorbelastingsysteem.
De rol van communicatie in het veranderingsproces is cruciaal. Je kunt deze op twee
manieren invullen: door middel van voorlichting (zendergericht informeren en over-
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tuigen) of door communicatie (ontvangergericht van gedachten wisselen) (Reijnders, 2000-a). In het veranderingsproces is een combinatie van beide noodzakelijk
gebleken. Geprobeerd is het veranderingsproces zogezegd op een communicatieve
manier vorm te geven. Dat wil zeggen door frequent bijeenkomsten (panelsessies,
groepsdiscussies en conferenties) te laten plaatsvinden, waarin groepen medewerkers konden discussiëren en vragen konden stellen, probeerden we het proces een
gezamenlijk karakter te geven. De voorlichting kwam tot stand door regelmatig verschijnende nieuwsbrieven en later de zeepkistsessies van het sectorhoofd. Middels
het intranet informeerden we de rest van de WU-organisatie over de veranderingen
bij Automatisering.
Rollen van de adviseur
Bij een voorgaande verandering was de adviseur ‘onzichtbaar’ voor de sector en stond
hij slechts de leidinggevende bij. Dat leidde tot veel wantrouwen en scepsis. In dit
veranderingsproces zou de adviseur meer met alle medewerkers samen aan de slag
moeten gaan. Dat plaatste hem in uiteenlopende rollen: procesregisseur van de verandering, maar ook coach van de leidinggevenden, trainer van de medewerkers,
gespreksleider bij conferenties en allerlei panelgesprekken en communicatiedeskundige. Meer zichtbaar dus.
Reflectie op een jaar veranderen
Wat leverden deze inspanningen op? Een tussenstand na ruim een jaar. Er is een
nieuwe organisatiestructuur, die geënt is op procesbesturing en met een compacte top van vier leidinggevenden (in plaats van de oorspronkelijke zeven). Blijkens reacties kunnen de meeste medewerkers zich hierin vinden. Binnen die
structuur heeft iedereen nog wel een functie, maar kan elke medewerker daarnaast ook andere rollen vervullen om de flexibiliteit van mensen te vergroten.
Medewerkers kunnen zich ontwikkelen door hun primaire rol zo goed mogelijk
te vervullen en daarnaast meerdere rollen te leren. De WU kan hierdoor de benodigde capaciteit en kwaliteiten flexibel opvangen. De klanten hebben concreet
een relatiemanager toegewezen gekregen en projecten hebben een expliciete
projectleider binnen de sector ICT. Er worden contracten voor beheer en/of vernieuwing afgesproken en de financiële doorbelasting is inmiddels goed geregeld.
Het creëren van een ondernemende cultuur vraagt meer tijd. Het realiseren van
de andere pijlers van de verandering kan daarin in ieder geval voorwaardenscheppend werken.
De conferenties hebben in de eerste plaats een psychologisch effect gehad: samen
praten over hoe het anders kan en moet, betekent al (onbewust) het in gang zetten
van een verandering. In de beginfase van de verandering werd het medewerkers
steeds duidelijker dat er écht wat ging veranderen, anders dan in het verleden. Meer
tastbaar was de grote hoeveelheid informatie en meningen van medewerkers. Met
die enorme output konden bijvoorbeeld de themagroepen aan het werk. Tenslotte
bepaalde de peiling van meningen de richting die de sector na afloop insloeg.
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Het middel conferenties is echter niet onbeperkt inzetbaar, zo bleek ons. Er ontstaat
na twee conferenties een zekere conferentiemoeheid. Een afwisseling met andere
werkvormen, zoals panelgesprekken of trainingen, bleek gewenst.
Verschuiving van bottom-up naar top-down
Het veranderingsproces bij de sector Automatisering van de WU laat een, naar ons
idee interessante (maar overigens onbedoelde) beweging zien van een meer bottomup (Open Space en Carrousel) naar een meer top down (Blauwdruk) georiënteerd
veranderprogramma. We zien hoe een veranderingsproces is geïnitieerd vanuit de
top van de sector, maar vervolgens al snel sterk wordt ingevuld door medewerkers
in de conferenties en themagroepen. Medewerkers brengen thema’s in, stellen vragen, worden uitgenodigd mee te praten en maken vertalingen.
Na de carrouselconferentie komt de top echter steeds nadrukkelijker in een sturende rol. Door het ontwikkelend ontwerpen van Houtskoolschets tot Blauwdruk is
getracht ook later in het proces medewerkers te betrekken bij de concretisering en
invulling van de verandering, terwijl de beslismacht bij de sectorleiding is gebleven.
Van trektocht naar reis
Vooraf maakten wij de inschatting dat het gehele veranderingsproces niet te plannen
was, dat een blauwdruk ongewenst was en dat een nieuwe structuur voorlopig niet
aan de orde was. De conferenties maakten ons duidelijk dat een dergelijke open aanpak (het idee van de ‘trektocht’) te veel onzekerheid opriep. Na afloop van de carrouselconferentie stonden wij dan ook voor de keuze door te gaan met de gezamenlijke open benadering met veel speelruimte en onzekerheid voor de
medewerkers, óf een meer gestructureerde benadering te kiezen (het zogeheten ontwikkelend ontwerpen). Daarin werd via de Houtskoolschets en discussies hierover,
toegewerkt naar een Blauwdruk (zie ook Reijnders, 2000). Hoewel ook die weer tot
commotie leidde, bleek het zeker effectief dat de leiding na een jaar haar sturende rol
hernam en na de intensieve discussies ook een knoop durfde door te hakken. Veranderen betekent immers niet dat iedereen zijn zin krijgt.
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4
Beeldvorming als leidraad voor
organisatieverandering
Dick van Ginkel en Pim Hattink

In organisatieontwikkelingsprocessen gebruiken adviseurs van oudsher actieonderzoek als interventiemethode. In hoofdlijnen bestaat het actieonderzoeksmodel uit een aantal stappen: (a) een voorlopige diagnose, (b) het verzamelen
van gegevens uit het cliëntsysteem, (c) het terugkoppelen van overzichten, (d)
het bespreken van de overzichten, (e) het plannen van acties en (f) het uitvoeren van die acties.
Conferenties zijn bij uitstek een middel in dit soort processen omdat de doelgroep een aantal van de stappen zoals hiervoor genoemd snel en in samenhang
met elkaar kan uitvoeren.
Dit hoofdstuk beschrijft een dergelijk proces en de rol van de conferentie daarin. Eerst gaan we in op het instrument dat wij in deze casus en in het actieonderzoek hanteerden.
Waarden en verandering: de Symlog® methodiek
Bij het in zwang raken van actieonderzoek was het gebruikelijk dat adviseurs
samen met mensen uit de organisatie de vragenlijsten van het onderzoek op maat
maakten. Dat gebeurt uiteraard nog steeds, maar tegenwoordig is er een interessant alternatief en dat is het inzetten van gerichte, voorgestructureerde instrumenten.
Nu kent het gebruik van dergelijke ‘standaard’ instrumenten een aantal nadelen.
Zo zijn de vragenlijsten die daarbij horen niet specifiek voor die organisatie ontwikkeld. En het kan een nadeel zijn dat de betrokkenheid van de organisatie in
deze fase laag is. Dat kan consequenties hebben voor het draagvlak van het in te
zetten onderzoeksinstrument.
Toch is het goed mogelijk om met bepaalde standaardinstrumenten een interventie op maat te ontwerpen. Dergelijke instrumenten hebben voor het actieonderzoek ook belangrijke voordelen. We illustreren die aan de hand van een
theorie en methodiek op het gebied van organisatiewaarden: Symlog® (onder
andere Bales 1985, 1988). Symlog® is een acroniem voor Systematic Multiple
Level Observations of Groups. Het basisconcept in deze benadering is dat socia-
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le interactie zich afspeelt in een ruimte met bepaalde waardeoriëntaties. De drie
dimensies die deze ruimte opspannen zijn:
• de mate voor dominantie: waarden voor dominant dan wel ondergeschikt
gedrag;
• de mate van taakgerichtheid: waarden voor de acceptatie van taakgerichtheid
dan wel het afwenden daarvan;
• de mate van sociaal gedrag: waarden voor sociaal dan wel solistisch gedrag.
Deze drie verschillende hoofdassen zijn verder geclassificeerd in zesentwintig deelgebieden die de mogelijke combinaties van waardeoriëntaties verder specificeren.
Deze zesentwintig deelgebieden vormen de basis voor de questionnaire. (zie figuur
1)
De voordelen om een dergelijke theorie en bijbehorende methodiek in te zetten zien
wij als volgt:
• de concepten zijn ontwikkeld op basis van vaak jarenlange research. In dit geval
naar de bepalende factoren die onderliggend zijn aan de interactie binnen taakgroepen;
• de methodiek wordt ondersteund met software. Dat maakt dat we snel en nauwkeurig de data kunnen verwerken die we verzamelen met behulp van de
questionnaire;
• we kunnen de uitkomsten vergelijken met ‘standaard’ profielen die in vele onderzoeken zijn verzameld, daarmee kunnen mensen snel hun positie bepalen;
• we kunnen niet alleen uitkomsten weergeven, maar ook zogenaamde scatterplots waarin we de spreiding in antwoorden weergeven. Dat is veranderkundig
interessant omdat verschillen aangeven hoe moeilijk of makkelijk het zal zijn
gezamenlijke conclusies te trekken en acties te plannen;
• de methodiek genereert visueel aantrekkelijke presentaties, zoals een velddiagram (een ruimtelijke weergave van de ‘waarderuimte’ met scores op de drie
dimensies), een bargraph (de vragenlijst met gemiddelde antwoorden en een vergelijking van de scores ten opzichte van een ‘most effective profile’), een tekstuele rapportage en de al eerder genoemde scatterplots. De aantrekkelijkheid en
toegankelijkheid van het materiaal vergemakkelijken een snelle beeldvorming.
Wij zetten de methodiek onder meer in bij bepaalde transitieprocessen. Kenmerkend daarvoor is de noodzaak om inzicht te krijgen in de tot dan dominante en succesvolle waarden in een organisatie en de mate waarin die naar de toekomst nog
(geheel) passend zijn. Het instrument faciliteert de beeldvorming en kan daarmee
als startpunt dienen van de organisatieontwikkeling.
Omdat Symlog® geen expertsysteem is en de gegevens altijd het startpunt vormen
voor een ontwikkelingsproces, maken we afhankelijk van de vraag een keuze voor
het niveau waarop we de gegevens verzamelen (individueel, team- of organisatieniveau) en de manier waarop we de terugkoppeling laten plaatsvinden.
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Zelden
1

U

2

UP

3

UPF

4

UF

5

UNF

6

UN

7

UNB

8

UB

9

UPB

10 P
11 PF
12 F
13 NF
14 N
15 NB
16 B
17 PB
18 DP
19 SPF
20 DF
21 DNF
22 DN
23 DNB
24 DB
25 DPB
26 D

Soms

Vaak

Onderscheidingsdrang,
hang naar macht en invloed ..................................
Populariteit en sociaal succes wil
gewaardeerd en bewonderd worden.....................
Actieve gerichtheid op het team, de teamoutput,
de onderlinge samenwerking ................................
Doelmatig, efficiënt, taakgericht
leidinggeven..........................................................
Autoritair, strak toepassen van regels en
voorschriften .........................................................
Eigenwijs, sterk opkomen voor de eigen
belangen ...............................................................
Actief afzetten tegen het team, de taak, de
leiding....................................................................
Zich amuseren, emotioneel,
impulsief................................................................
Opkomen voor zwakkeren/anderen,
hulpvaardigheid.....................................................
Gelijk(waardig)heid, democratische
besluitvorming.......................................................
Optimisme, positieve instelling t.a.v. werk en
samenwerking.......................................................
Conservatief, ordelijk en
taakgericht ............................................................
Persoonlijke belangen ondergeschikt maken
aan die van de organisatie ....................................
Eigenbelang staat centraal, zelfbescherming,
eigen koers varen..................................................
Non-conformisme, verwerpen van gangbare
procedures/normen en waarden ...........................
Staat open voor verandering,
nieuwe waarden, creativiteit..................................
Vriendschap,
gezelligheid ...........................................................
Vertrouwen in anderen ( geloof in de
goedheid van anderen) .........................................
Toeweiding, trouw, loyaliteit aan de
organisatie ............................................................
Gehoorzaam,
gezagsgetrouw......................................................
Indien nodig: Zelfopoffering voor
organisatiedoeleinden...........................................
Afzondering, passieve afwijzing van
populariteit ............................................................
Gevoel van falen, opgeven door factoren
buiten zichzelf .......................................................
Passief, noncoöperatief ............................................................
Zaken gemakkelijk opnemen,
draagzaam ............................................................
Opgeven van persoonlijke wensen en
behoeften, passiviteit ............................................

Figuur 1. Overzicht van de Symlog®vragenlijst (26 deelgebieden in de waarderuimte). De E-lijn
representeert de ‘Most Effective Profile’.

Consultancy in een ingenieursomgeving
Wij kwamen in contact met een onderdeel van een groot ingenieursbureau en wel de organisatieadviesgroep. Deze adviesgroep, met in totaal circa zeventig adviseurs in vijf adviesteams, houdt zich vooral bezig met procesmanagement. Op het moment van het eerste
contact bestond de groep circa vijf jaar.
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In twee gesprekken met de directeur en een van de leiders van een adviesteam kwam het
beeld naar voren dat de groep qua financiële resultaten stagneerde. De snelle groei naar
zeventig adviseurs was vooral gerealiseerd door kleine overnames. Inmiddels was gebleken dat die niet allemaal even succesvol waren. De pioniers van het eerste uur waren allemaal nog aanwezig en inmiddels senior adviseur (geen eigenaars). In de aanwas waren
minder ervaren, jongere adviseurs aangetrokken. Met name van deze jongere adviseurs
kwamen klachten over de gebrekkige begeleiding en de individualistische houding van
veel ouderen. De directeur (een van de pioniers) had zes maanden geleden besloten voor
100% terug te keren naar het adviseurschap. Tijdelijk werd de adviesgroep geleid door
een van de andere senior adviseurs in afwachting van een definitieve invulling. Hij startte
een project om de oorzaken van de stagnatie te verhelderen en van daaruit een gericht
ontwikkelingsproces op gang te brengen. Wij stelden voor om te starten met een werkconferentie van vier dagdelen en daarvoor ongeveer vijftien adviseurs uit te nodigen. Deze
adviseurs vormen met elkaar de groep van senioren en potentiële senioren. Sommigen hebben als teamleider ook managementverantwoordelijkheid en zijn daarmee te zien als de
dragers van het bureau. Doel van de conferentie was inzicht te vergaren in de situatie van
de adviesgroep op dit moment en verbeteringsvoorstellen te ontwikkelen voor de toekomst.
Er waren geen condities vooraf anders dan de spelregel dat alle onderwerpen aan de orde
mochten komen.
Ter voorbereiding hebben wij met enkele deelnemers aan de werkconferentie gesproken
om gevoel te krijgen voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de groep. Aan alle deelnemers van de werkconferentie hebben we gevraagd vanuit hun algemene beeldvorming de
Symlog® questionnaire in te vullen voor de volgende vragen:
• welke waarden en intenties zijn op dit moment bepalend voor de cultuur van uw organisatie?
• welke waarden en intenties zouden in de toekomst kenmerkend moeten zijn voor de
organisatiecultuur om zo effectief mogelijk te kunnen functioneren?
• welke waarden en intenties worden binnen uw organisatie positief gewaardeerd om
als basis van uw handelen te dienen?
• wat is uw verwachting over de wijze waarop de klanten de waarden en intenties binnen uw organisatie zouden beoordelen?
Met de op deze wijze vergaarde gegevens en de daarop gebaseerde analyses hebben
wij de werkconferentie voorbereid.

De werkconferentie
Het programma van de werkconferentie zag er als volgt uit:
• ‘getting the feeling’: start met enkele opwarmoefeningen;
• presentatie van gegevens en gesprek over de huidige situatie en eerste analyse;
• presentatie van gegevens en gesprek over de wenselijke waarden en intenties;
• bespreken van doelstellingen voor de komende periode en een daarbij horend
stappenplan.
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Getting the feeling
Deze start maken we om gevoel bij de deelnemers te krijgen voor de methodiek
en kennis te nemen van de achtergronden ervan.
De eerste oefening was het zichtbaar maken van het groepsbeeld over organisatie-effectiviteit. We deelden een blanco bargraph uit en vroegen aan allen individueel gevoelsmatig aan te geven hoe belangrijk een item in het algemeen is
voor organisaties om zo effectief mogelijk te functioneren. Plenair maakten we
een groepsbeeld door op een overheadsheet een lijn te tekenen op de bargraph.
We lieten de deelnemers hard ‘doorgaan’ roepen als de lijn naar hun mening langer moest worden of hard ‘stop’ als naar hun mening de lengte van de lijn voldoende het belang van dat item aangaf. Alle deelnemers konden zich hierdoor
de 26 items eigen maken. Er ontstond een gevoel voor verhoudingen tussen de
verschillende items. Bij het roepen ‘doorgaan’ of ‘stop’ konden ze al constateren
hoe ze de verschillende items individueel waardeerden. Dit wekte naast hilariteit ook nieuwsgierigheid op naar de als groep ervaren optimumlijn en de overeenkomst met de ‘Most Effective Profile’ van Bales.
De tweede opwarmer bestond eruit om de deelnemers te vragen de questionnaire te scoren op de vragen:
• welke items dragen eigenlijk altijd positief bij aan teamwerk binnen organisaties,
• welke items dragen eigenlijk altijd negatief bij aan teamwerk binnen organisaties,
• welke items zijn noodzakelijk binnen organisaties, maar vormen een risico
als er te veel van zijn?
We omschreven teamwerk binnen dit kader als het samenwerken aan een
gemeenschappelijk doel vanuit gelijke intenties. De discussie over de individuele antwoorden op deze vragen leverde inzicht in de verschillende interpretaties
van de deelnemers: verschillende beelden over effectiviteit in organisaties en het
belang van bepaalde waarden en intenties.
Met deze ervaringen gewapend zijn we vervolgens overgegaan tot het terugkoppelen van de gegevens en het gezamenlijk interpreteren en verwerken ervan.
Presentatie van gegevens en gesprek over de huidige situatie en eerste analyse
Als eerste presenteerden we de gegevens over de huidige situatie. (Welke waarden zijn op dit moment bepalend voor de cultuur?)
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Survey Organisatiecultuur
Begeleiding: Dick van Ginkel / GITP
25 oktober 2000

KEY
All Ratings Combined on CUR
All Ratings Combined on FUT
Optimum location for most effective teamwork
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24 DB
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Onderscheidingsdrang,
hang naar macht en invloed ..................................
Populariteit en sociaal succes wil
gewaardeerd en bewonderd worden.....................
Actieve gerichtheid op het team, de teamoutput,
de onderlinge samenwerking ................................
Doelmatig, efficiënt, taakgericht
leidinggeven..........................................................
Autoritair, strak toepassen van regels en
voorschriften .........................................................
Eigenwijs, sterk opkomen voor de eigen
belangen ...............................................................
Actief afzetten tegen het team, de taak, de
leiding....................................................................
Zich amuseren, emotioneel,
impulsief................................................................
Opkomen voor zwakkeren/anderen,
hulpvaardigheid.....................................................
Gelijk(waardig)heid, democratische
besluitvorming.......................................................
Optimisme, positieve instelling t.a.v. werk en
samenwerking.......................................................
Conservatief, ordelijk en
taakgericht ............................................................
Persoonlijke belangen ondergeschikt maken
aan die van de organisatie ....................................
Eigenbelang staat centraal, zelfbescherming,
eigen koers varen..................................................
Non-conformisme, verwerpen van gangbare
procedures/normen en waarden ...........................
Staat open voor verandering,
nieuwe waarden, creativiteit..................................
Vriendschap,
gezelligheid ...........................................................
Vertrouwen in anderen ( geloof in de
goedheid van anderen) .........................................
Toeweiding, trouw, loyaliteit aan de
organisatie ............................................................
Gehoorzaam,
gezagsgetrouw......................................................
Indien nodig: Zelfopoffering voor
organisatiedoeleinden...........................................
Afzondering, passieve afwijzing van
populariteit ............................................................
Gevoel van falen, opgeven door factoren
buiten zichzelf .......................................................
Passief, noncoöperatief ............................................................
Zaken gemakkelijk opnemen,
draagzaam ............................................................
Opgeven van persoonlijke wensen en
behoeften, passiviteit ............................................
Copyright ® 1997. 2001 SYMLOG Consulting Group

Figuur 2. Scores van de waarden deelgebieden voor deze casus. De gearceerde kolommen geven
weer hoe de deelnemers de huidige situatie ervaren. De zwarte kolommen geven hun wensen weer
over de toekomst. Ook de ‘Most Effective Profile’ is hier weer ingetekend.

We lieten de gemiddelde scores zien van alle deelnemers. We vroegen alle deelnemers individueel om de resultaten te bekijken en de naar hun mening belangrijkste vier items te noemen. Over deze items vroegen we ze vervolgens wat kenmerkende praktijkvoorbeelden te vertellen. De flappen die dat opleverde
hebben we besproken en samengevat tot enkele cruciale aspecten over de hui-
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dige cultuur. Om de deelnemers bij hun reflectie en analyse te helpen deelden
we een uitleg uit bij de specifieke bargraph van de groep (het zogenaamde Bales
report).
Na discussie konden de deelnemers elkaar vinden in de volgende aspecten van
hun cultuur:
We zijn erg non-conformistisch; we weigeren iets voor de tweede keer hetzelfde te doen.
In de bedrijfsvoering leidt dat tot inefficiency.
We zijn erg solistisch; we werken maar weinig in teamverband en omdat we ook junioren
en medioren in dienst hebben die meer afhankelijk zijn, leidt dit tot fricties.
In onze presentatie naar buiten zijn we grijs en vlak, mikken we op zekerheid, terwijl we
in ons hart een meer eigenwijs profiel willen hebben.
Ons verantwoordelijkheidsgevoel is over het algemeen ook sterk solistisch en de gerichtheid op de adviesgroep in zijn geheel is daarom beperkt.
De manier waarop we in het bureau met elkaar omgaan is erg democratisch. Niet alleen
moet iedereen betrokken zijn, we moeten het ook met elkaar eens zijn. We zijn weinig
gezagsgetrouw: we zeggen ja en doen nogal eens nee.
Binnen het bureau is er weinig onderscheidingsdrang, oftewel individuele prominentie. Er
ontstaat irritatie als een van ons die toont.

Presentatie van gegevens en gesprek over de wenselijke waarden en intenties
Vervolgens bespraken we de gegevens over de vraag welke waarden en intenties
in de toekomst kenmerkend zouden moeten zijn voor de organisatiecultuur.
Aan willekeurige groepen van drie tot vier deelnemers vroegen we aan te geven
welke aspecten voor het toekomstig functioneren van de adviesgroep belangrijk
zijn. Dat leverde uitspraken op als:
We hebben meer ondernemerschap nodig en dat moet ook gepaard (kunnen) gaan met
meer individuele prominentie.
Op een aantal wezenlijke punten met name in de bedrijfsvoering, is meer autoriteit binnen
het bureau noodzakelijk. Om te groeien hebben we enkele regels en standaarden nodig
waar iedereen zich ook aan wil houden.
We willen een kleurrijker bedrijf neerzetten: gebruikmaken van de aanwezige verschillende deskundigheden, successen durven vieren.
We moeten accepteren dat niet iedereen gelijk is, maar we weten dat we de neiging hebben om verschillen ten opzichte van elkaar te verkleinen. We willen iets worden wat we
bij anderen vervelend vinden.
We hebben met zijn allen de neiging als het mis gaat of iets ons in de weg zit het systeem
of het management de schuld te geven, we hebben meer persoonlijk verantwoordelijkheidsbesef nodig.

Tenslotte hebben we met de groep plenair de resultaten besproken van de laatste twee vragen (welke waarden of intenties worden in de organisatie positief
gewaardeerd en wat is je verwachting over de wijze waarop klanten de waarden
en intenties zouden beoordelen?).
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Deze discussie gaf als aanvullende conclusies dat de ideeën over het beoordelen en belonen zeer goed aansluiten bij voor de toekomst belangrijke waarden. Probleem is dat deze
slechts zelden ook in de praktijk worden toegepast. De beoordelingssystematiek maakt het
bijvoorbeeld al mogelijk om in de toekomst gewenste waarden te belonen (teamsamenwerking, leiderschap, individuele prominentie en verantwoordelijkheid). Het systeem is dan
ook niet zozeer een probleem als wel de toepassing ervan in de onderlinge samenwerking.

Over de verwachtingen van klanten werd duidelijk dat de groep een conservatief beeld had van de klanten.
Klanten willen een bureau dat sterk ordelijk en taakgericht is, voortbouwt op bewezen aanpakken en zelden non-conformistisch te werk gaat, minder openstaat voor vernieuwing en
waarbij vriendschap in de relatie met de klant geen grote rol speelt. Een goed geoliede
‘engineeringsmachine’.
Daar tegenover stond de wens van de adviseurs om voor klanten te werken die behoefte
hebben aan creatieve, innovatieve adviseurs die in staat zijn processen in een technische
omgeving tot een goed einde te brengen. Ze willen daarbij een professionele relatie tussen
de opdrachtgever en de adviseur waarin ruimte bestaat voor co-creatie en samenwerking.
De conclusie op dit punt was dat de adviesgroep in praktijk toch vaak koos voor de kortetermijnoplossing, namelijk werken voor de klanten die een engineeringoplossing vragen en
daarvoor willen betalen. De adviesgroep steekt te weinig energie in het extern profileren
van het gewenste imago.

Bespreken van doelstellingen voor de komende periode en een daarbij horend
stappenplan
Na twee dagdelen konden we een aantal conclusies opmaken over de komende
periode:
Wij steunen onze missie en core business, we vinden die nog steeds actueel en nastrevenswaardig. Enkele kleinere onderdelen moeten we afbouwen. De marktpositie voor onze
diensten is goed.
Willen we consultancy bedrijven dan moeten we een gezonde dosis eigenwaarde hebben en ook een sterker, hoekiger profiel.
We moeten zakelijker worden. Onze steunpilaren binnen de adviesgroep moeten dat
(uit)dragen.
Leidinggevenden moeten meer persoonlijk leiderschap tonen. Het is belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de adviesgroep als geheel.

Vervolgens bespraken we de mogelijkheden om deze doelstellingen handen en
voeten te geven. Over het algemeen hebben mensen verschillende beelden over
een situatie en over de toekomst. Dit maakten we zichtbaar in een scatterplot
waarin de spreiding in antwoorden op de questionnaire staat.
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Waarden of intenties m.b.t. vriendelijk gedrag

Waarden of intenties m.b.t. onvriendelijk gedrag

Accepteren van de taakgerichtheid van het gevestigd gezag

Afwenden van de taakgerichtheid van het gevestigd gezag

Figuur 3. Scatterplot die de spreiding van antwoorden aangeeft in het velddiagram. De plaats van
de kleine cirkeltjes geeft de verschillen aan in perceptie. De grootte van deze cirkeltjes representeert verschillen op de derde dimensie: dominantie/ondergeschiktheid. De gestippelde lijnen/cirkels worden gebruikt voor andere toepassingen van de methodiek. Deze toepassingen staan niet
opgenomen in dit hoofdstuk.

Uit de plots bleek een sterke spreiding in zowel de beelden over de huidige cultuur als over de toekomst. Na uitgebreide discussies over de betekenis daarvan
kwam de groep tot de conclusie dat een klein deel van de aanwezigen de doelstellingen voor de toekomst van de adviesgroep wel onderschreef, maar daar zelf
geen consequenties aan wilde verbinden. Het leek erop alsof ze daarmee een
blokkade vormden tegen veranderingen. Mede door hun senioriteit legden ze
een belangrijke druk op de anderen in de groep. Die werden niet aangemoedigd
om wel de gewenste persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen.
Tegen deze achtergrond vroegen we aan iedereen wat het meest cruciale aspect
zou moeten zijn om aan te pakken en wat hun persoonlijke bijdrage daaraan zou
kunnen zijn.
Vergroten van de betrokkenheid en de persoonlijke verantwoordelijkheid van de trekkers.
Partnership zou daarbij het voertuig kunnen zijn (waar overigens in de maanden voor de
conferentie ook al over werd gesproken). Verantwoordelijkheid nemen voor het bureau als
geheel. Dat hoeft niet per definitie voor elke senior te zijn weggelegd. Vanaf nu zou dat
per individu beoordeeld moeten worden.

Tot slot formuleerden we met elkaar nog een aantal wenselijke kenmerken over
de inhoud van dit partnership. Iedereen kreeg de vraag mee of hij zichzelf, tegen
de achtergrond van dit beeld als toekomstig partner zou willen zien ter voorbereiding op een nog te ontwikkelen beoordelingsprocedure.
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Aan het einde hebben we afspraken gemaakt over de interne communicatie over
de analyses, conclusies en voorstellen. Na de conferenties is de directeur begonnen, in nauwe consultatie met de adviesteams, de criteria voor het partnership
verder uit te werken en de selectie uit te voeren.
Epiloog
Het gebruik van questionnaires biedt de mogelijkheid om over personen (zelf,
collega’s, leidinggevenden) of concepten (team, organisatie, klanten) beelden te
verzamelen. De verzamelde gegevens vormen het startpunt voor analyse, interpretatie en conclusies, zowel over het heden als over de toekomst. Het gebruik
van een goed doordachte en op onderzoek gebaseerde methodiek als Symlog®
garandeert dat makkelijk alle gegevens verwerkt kunnen worden en dat we de
gegevens op een aantrekkelijke manier kunnen presenteren in verschillende
overzichten. Dat maakt het mogelijk in een werkconferentie van maar enkele
dagdelen een aantal stappen te doorlopen in het actieonderzoek.
Noten
1. Wij danken Bob Koenigs Phd. en Margareth Cowen Phd. van de Symlog Consulting Group
(SCG) in San Diego voor wat zij ons hebben geleerd en de professionele en vriendschappelijke relatie die wij sinds meerdere jaren met hen en alle consultants in het SCG-netwerk
mogen onderhouden. En wij danken de collega’s organisatieadviseurs van GITP (Frans Breumelhof, Peter Verkerk, Frank Hüsken en Ton van Zonneveld) voor hun geduld om onze ervaringen aan te horen, hun professionele feedback en altijd aanwezige kameraadschap.
2. Het ‘most effective profile’ (MEP) is een op basis van onderzoek onder inmiddels ruim één
miljoen deelnemers tot stand gekomen profiel waarin opvattingen over in de toekomst
gewenste waarden in organisaties zijn verwerkt. Bij onze toepassingen wordt deze ‘MEP’
gehanteerd als een referentiepunt voor analyse van het eigen materiaal door de betrokkenen.
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5
Je loopt iemands leven in en je
loopt er weer uit
1

Fenomenologische benadering van strategieontwikkeling
Adrie van den Berge 2 en Ruud Voigt
In 1980 publiceerde Ruud Voigt een artikel over wat hij zag als een verloren
dimensie in het organisatieadviesvak: het vermogen om waar te nemen. De
gedachten in dat artikel zijn de inspiratie geweest om onder meer een conferentiebenadering te ontwikkelen die hij ‘fenomenologisch’ is gaan noemen. In dit
hoofdstuk tracht ik de belangrijkste kenmerken daarvan te schetsen. Hoe ziet
een conferentie eruit die vanuit fenomenologische principes is vormgegeven?
Hoe nodig je mensen uit om op een onbevangen manier waar te nemen? Hoe
ontwikkel je een oog voor het bijzondere, het individuele, het lokale? Hoe kom
je tot beschrijvingen van situaties, herbeschrijvingen, beelden en toekomstscenario’s?
De drager van dit hoofdstuk is een casus. Ik beschrijf belangrijke principes over
deze conferentiebenadering aan de hand van deze casus en aan de hand van de
verschillende stappen die over het algemeen in dit soort conferenties voorkomen:
• stap 1: door waar te nemen andere manieren van bewust beleven opdoen,
• stap 2: beschrijvingen verrijken door gezichtspunten te variëren,
• stap 3: het ontwikkelen van beelden,
• stap 4: het concretiseren van een optie en de uitwerking daarvan.
Daarna ga ik nog in op een aantal algemene noties die bijvoorbeeld betrekking
hebben op de voorbereiding van dit soort conferenties. Daarbij abstraheer ik van
de casus.
Eerst een korte beschrijving van de casus.
Alles behalve vier sterren
Een conferentieoord: vroeger een geïntegreerd onderdeel van een vormingsinstituut voor emancipatie, scholing en vorming. Het vormingsinstituut, met eigen
staf, is begin jaren ’90 gefuseerd met andere instellingen. Inmiddels heeft het
instituut geen eigen staf meer. Wel is er nog een bestuur dat het oord exploiteert.
Die exploitatie is op zich rendabel, maar het gevoel bestaat dat er ‘iets moet met
het oord’. Het bestuur wil een duidelijke visie ontwikkelen en daarbij op de een
of andere manier het ‘maatschappelijk kapitaal’ van het oord goed beheren. Het
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bestuur wil er niet een nieuwbouw viersterrenoord van maken. Het oord ligt op
een groot stuk grond, dat je zonder enige overdrijving een landgoed kunt noemen, in het westen van Nederland.
Ruud Voigt heeft aangeboden het bestuur te helpen door een conferentie rond
de vraag van het bestuur te organiseren. Deze conferentie had een dubbel karakter. Allereerst moest ze resultaten opleveren waar het bestuur mee verder kon.
In die zin was het een gewone conferentie. Op de tweede plaats wilde Ruud graag
collega organisatieadviseurs uitnodigen en ze daarmee in de gelegenheid stellen
zijn methodiek te ervaren en te leren. Zo werd naast het bestuur een groep van
ongeveer vijftien adviseurs uitgenodigd als deelnemer aan de conferentie. Ik was
één van die collega’s. Mijn herinneringen vormen steeds de start van elke paragraaf rond de vier verschillende stappen.
Een opkomende verontwaardiging
De eerste stap: door waar te nemen andere manieren van bewust beleven
opdoen.
Het is een mooie zomerse dag, ik loop rond in een vormingscentrum dat ligt op een groot
landgoed. Ik heb een routebeschrijving gekregen met waarnemingsopdrachten. De
opdrachten nodigen me uit om te snuffelen, te luisteren, te tasten en te kijken. Ik loop rond
de receptie en zie nu pas hoe die ruimte verknoeid is doordat er een liftkoker in het trappenhuis is bijgebouwd. Toen ik de eerste keer binnenkwam was me dat niet opgevallen.
Ik zie de verschillende materialen die gebruikt zijn en die met elkaar een wonderlijke combinatie vormen. Hier en daar zijn nog de oorspronkelijke tegels te zien, in prachtige zachte en matte kleuren: groen, rood, zwart. Vlak erbij zijn platen getimmerd van een of ander
geperst materiaal. Ik voel hoe slordig er de laatste keer is geschilderd. Ik kom in een klein
kamertje waar het stinkt naar rook. Ik zet een raam open en hoor op de achtergrond het
razen van auto’s op de snelweg die langs het landgoed loopt en het geluid van een langsdenderende trein. Ik loop door lange, lege betegelde gangen en voel me in een klooster.
Ik kom in zalen die er troosteloos en slordig uitzien en denk aan de mensen die hier hebben gewerkt, die hier emoties met elkaar hebben gedeeld en grootse plannen hebben
gemaakt. Ik loop een gastenkamer in, waar een keurig opgemaakt bed staat. Het doet me
denken aan mijn eigen slaapkamer thuis bij mijn ouders toen ik nog een kleine jongen was
aan het eind van de jaren ‘50. De douches zijn op de gang en er hangt een putjeslucht
zoals die vroeger bij ons thuis ook in de douche hing. Ik kom in kamers waar vroeger de
staf zat van het vormingscentrum. Als stille getuigen staan er bureaus, opgestapelde stoelen, boekenkasten en een doorgezakte flip-over. Het ruikt er muf. De zon schijnt door het
raam en baant zich een weg door het stof. Ik ga naar buiten en sta op een brandtrap, ik
zie de bomen en de stralende lucht en hoe het rood en grijs van de gebouwen overgaan
in het groen en bruin van het bos. Ik kom in wat de filmzaal was en denk aan wat hier te
zien zal zijn geweest. Een paar plafondtegels laten bruine kringen zien. Terwijl ik zo rondloop voel ik een zekere verontwaardiging in me opkomen. Wat heeft mensen in hemelsnaam bezield om dit zo te laten verworden? En tegelijkertijd jeuken m’n handen: wat zou
hier weer iets prachtigs van te maken zijn.
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Met de andere deelnemers die ook vergelijkbare waarnemingsopdrachten hebben
gedaan, komen we samen en wisselen we onze waarnemingen uit. In een hele korte tijd
bouwen we een kleurrijk beeld op en bovendien leren we elkaar door de persoonlijke presentaties op een bijzondere manier kennen.

De eerste stap is bedoeld om, en dit klinkt nogal groots, op een directe manier in
die wereld te komen waar de vraagstelling speelt die op de conferentie aan de orde
is. Het credo is om terug te gaan naar die wereld en naar de dingen zelf die daar
onderdeel van uitmaken en dan te proberen om op een onbevangen manier waar
te nemen.
Onbevangen waarnemen? Kan dat dan?
Dat kan in die zin dat we geen gebruik maken van allerlei theoretische concepten of modellen over organisaties of organiseren. We kennen allemaal wel van die
modellen, bijvoorbeeld bij strategievraagstukken: de SWOT analyse, de matrix
van Ansoff of het concurrentiekrachtenmodel van Porter. In de loop van de tijd
hebben we de beschikking gekregen over steeds elegantere modellen die meer en
meer dimensies van de werkelijkheid omvatten. Daarmee hebben we allerlei instrumenten en denkbeelden om de werkelijkheid te beschrijven en veranderingen daarin te kunnen begrijpen. Om dichterbij de realiteit te komen. Maar het
paradoxale is dat naarmate we daarmee bezig zijn, het wel lijkt of we er juist verder vanaf komen. Goed beschouwd gaan die modellen en instrumenten een eigen
leven leiden waardoor de oorspronkelijke betekenis verdwijnt. Ze schuiven tussen ons en de realiteit.
Onbevangen waarnemen kan ook in de zin dat we proberen los te komen van een
rol of een positie in een organisatie. Bij een positie of een rol horen vaak opvattingen of belangen die al snel tot aannamen leiden. Over elkaar, of over de wereld.
Die wereld is een markt voor de marketeer, een bron van tekortkomingen voor
iemand uit de productie of te toetsen aan een norm voor de controller. Bij zo’n
beschouwingswijze horen vaak bepaalde routines om vraagstukken aan te pakken. En ook hier geldt dat die routines een eigen leven kunnen gaan leiden.
Je kunt zeggen dat we door modellen, instrumenten en onze positionele blik
nogal wat van de werkelijkheid verliezen. Je kunt, nog extremer, zeggen dat we
daarbij iets van onze menselijkheid kwijtraken. Als we niet oppassen worden we
onze modellen of onze positie en daarmee verliezen we een wezenlijk deel van
onze kwaliteiten.
Het is vanuit deze optiek al heel wat wanneer adviseurs of managers als mens tussen andere mensen staan. Ruud weet ook wel dat ‘onbevangenheid’ dan tegelijkertijd niet aan de orde is. Immers, als mens breng je ervaringen mee, een achtergrond, aardigheden en eigenaardigheden, een manier van communiceren. En
zo, kun je zeggen, werpen we ons in situaties die ons op de een of andere manier
al hebben beïnvloed.
Met deze kanttekening blijft Ruuds credo toch om terug te gaan naar de dingen
zelf en te proberen om op een onbevangen manier waar te nemen. Hij doet dat
door in deze stap van de fenomenologische benadering gedetailleerde waarnemingsopdrachten te maken.
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In de casus van het conferentieoord kregen de deelnemers een routebeschrijving
met opdrachten om hier en daar stil te blijven staan, om zich heen te kijken, te luisteren, te voelen of te ruiken. Waarnemen ‘met je hele zelf’.
Ter illustratie een stukje van zo’n routebeschrijving met bijbehorende opdrachten:
Loop naar buiten via de receptie en de hoofdingang en ga vervolgens op je gemak naar
de rand van het grasveld.
Let op de overgangen tussen de ruimtes. Ervaar de verandering als je door de deur naar
buiten gaat. Blijf op de stoep voor de deur staan. Ontspan je. Voel je beide voeten op de
grond, het pad en het grasveld. Laat de ruimte op je inwerken: het silhouet van het bos, de
lengte van het gebouw. Let op je ademhaling en merk hoe de frisse buitenlucht je longen
vult en langs je wangen strijkt. Kijk om je heen. Laat de geluiden tot je doordringen.
Wat hoor je? Wat zie je? Wat en hoe voel je je?

Wat zou er allemaal wel niet kunnen!
De tweede stap: beschrijvingen verrijken door gezichtspunten te variëren.
Samen met de andere deelnemers aan de conferentie onderzoek ik in steeds andere groepjes de kwaliteiten van het oord.
Eerst zit ik met een paar andere mensen op een terras met uitzicht over een deel van het
landgoed. We zijn ‘een spiritueel ingesteld bruidspaar die onze trouwdag op een speciale manier wil vieren’ en vanuit dit gezichtspunt praten we over de mogelijkheden die het
landgoed en het oord ons bieden. We zijn gevraagd aan te geven wat we echt fantastisch,
en echt waardeloos vinden. Allerlei beelden komen in ons op, we proberen de kern daarvan te benoemen en gaan daarmee naar de plenaire ruimte. Daar wisselen we onze vondsten uit met de andere deelnemers die vanuit andere personen met andere kenmerken naar
het landgoed hebben gekeken. We geven onze presentatie vanuit de persoon waarmee
we ons identificeerden. Mijn bruid en ik presenteren dus op een spirituele manier. En ook
de anderen doen dat vanuit de persoon waar zij zich mee geïdentificeerd hebben.
In een volgende ronde zit ik in een groepje dat één van de functies van het oord (het restaurant) ‘uitvergroot’. We beleven erg veel plezier aan deze opdracht. We hebben door er
te dineren inmiddels kennisgemaakt met de kwaliteit van de keuken. En, eerlijk gezegd, vonden we het eten niet zo goed. We analyseren wat het specifieke is van deze functie: de
mate van routine, en standaardisatie, de voorspelbaarheid, de verdeling van de hoeveelheid werk in de tijd, de relatie met klanten, het type medewerkers etc. Maar ook: wat zijn
kritische succes- en faalfactoren? We ontwerpen een oord dat zich zo volledig mogelijk op
deze éne functie concentreert. Dit wisselen we weer uit met groepjes die andere bedrijfsfuncties hebben uitvergroot. Ook nu doen we dat in een vorm die bij de opdracht hoort: wij
presenteren de nieuwe identiteit van het bedrijf op een ‘tweejaarlijkse internationale beurs
in Brussel’.
In de laatste ronde bouw ik samen met een paar anderen een beeld op van het landgoed
en het oord: de kernwaarden en betekenissen die het oord een identiteit geven. We houden daaraan vast maar we plaatsen dat in een heel andere context. We zijn de directie
van een ontmoetingscentrum voor wetenschappers die op sabbatical zijn. Altijd al jaloers
geweest op deze arbeidsvoorwaarde die blijkbaar inherent verbonden is aan het bedrijven
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van wetenschap. We vragen ons af wat we op het landgoed en in het oord zouden moeten aanpassen of ontwikkelen gezien onze doelgroep en de context die daarbij hoort. Ook
dit wisselen we weer uit met andere groepjes die vanuit andere contexten naar aanpassingen en ontwikkelingsmogelijkheden hebben gekeken. Ieder groepje komt met een kleurrijke affiche waar de essentie van hun visie op staat.
Als ik terugkijk naar wat al deze beschrijvingen opleveren dan is één gevoel dominant: dat
er ontzettend veel kan!

Mensen bewegen zich in situaties als waarnemer, maar dragen ook bij aan de situatie waar het om gaat. Mensen zijn betrokken bij en onderdeel van die situatie
waardoor die situatie altijd betekenis voor hem of haar zal hebben. Ze ‘lezen een
tekst’ die ze mede zelf geschreven hebben. Door tijdens conferenties op verschillende manieren een situatie te herbeschrijven (teksten vanuit een andere optiek
te herlezen) construeren we betekenissen. Het is niet zo dat mensen elkaar hiermee iets verklaren of uitleggen, maar wel dat ze betekenissen voor elkaar verhelderen en daarmee met elkaar begrip ontwikkelen. Iemand die een onverwachte
beschrijving geeft raakt anderen daarmee, zoals die van de anderen hem of haar
raken. Eigenlijk zorg je voor verwarring daar waar mensen anders tot ‘vanzelfsprekende’ oordelen zouden komen. Verwarring door gezichtspunten te variëren.
In de loop der jaren heeft Ruud een aantal manieren bedacht om gezichtspunten
te variëren:
Identificatie
Hij vraagt de deelnemers zich in te leven in één of meer personen die op de één
of andere manier een (emotionele) betrokkenheid hebben met een organisatie,
een plein, een nieuwe woonwijk of wat ook maar onderwerp van gesprek is op
de conferentie. Een betrokkenheid die voortkomt uit de verwachtingen die
iemand heeft. Hij geeft een beeld van die ‘ander’, passend bij wat er op de conferentie aan de orde is, en vraagt om vanuit die karakteristiek waar te nemen. Bij
een positioneringvraag van een gemeentelijke sociale dienst bijvoorbeeld was dat
een jonge vrouw, gescheiden, met drie kleine kinderen en een te kleine huurwoning. Een dergelijke identificatie heeft confronterende kanten als de deelnemers
aan een conferentie hiermee hun gebruikelijke, soms wat afstandelijke positie
‘moeten’ loslaten. Bij de sociale dienst was dat het geval voor bijvoorbeeld enkele leden van de gemeenteraad.
Voorbeelden van identificatie uit de conferentie over het vormingsinstituut:
• een Japanse zakenman die een vestigingsplaats zoekt voor zijn bronwaterfabriek in
Nederland en die in het oord is neergestreken om die activiteiten te coördineren. Naast
zakendoen wil hij zich ook fysiek ontspannen;
• een spiritueel ingesteld bruidspaar dat hun trouwdag op een speciale manier wil vieren.
Het moet een speciale en verassende dag worden voor alle gasten: familie, vrienden,
jong en oud. Er moet ook een bijzonder, maar in de sfeer passend diner komen. Het
liefst willen ze het programma voor de hele dag in en om het oord;
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• iemand die al lang werkeloos is en sinds een paar jaar lid van een vereniging voor
werklozen met een uitkering. Zij neemt voor het eerst deel aan een training voor kaderleden. Het is een extra zware opgave voor haar omdat ze gehandicapt is en in een
rolstoel zit;
• etcetera.

Het is belangrijk om de instructie te schrijven in een taal die het de deelnemers
aan een conferentie mogelijk maakt om zich te identificeren.
Uitvergroten of verkleinen
Ruud vraagt de deelnemers te letten op specifieke aspecten binnen het probleemgebied en dat extreem te vergroten of te verkleinen.
Bij verkleinen laat je je als deelnemer weglokken van het totaalbeeld en neem je
enkel nog een deel waar. Een gevelsteen in de muur van een gebouw bijvoorbeeld of alleen de vloer door daar met blote voeten overheen te lopen. Door de
aandacht te richten ben je veel bewuster bezig.
Vergroten heeft een wat andere functie, is wat afstandelijker: de mogelijkheden
van iets onderzoeken, de essentie van een situatie nagaan, toetsen wat wel en niet
kan. En steeds: speels, vrolijk, een beetje gek durven doen.
Voorbeelden (vergroten) uit de conferentie over het vormingsinstituut:
Het vormingsinstituut heeft een aantal functies:
• het verhuren van zalen;
• het verhuren van hotelkamers, en
• een restaurant.
Na een analyse van de specifieke kenmerken van de processen in een functie was de
vraag om een bedrijf te ontwerpen dat zich zo volledig mogelijk op deze éne functie concentreert.

Herkaderen
Ruud neemt een totaal andere context en vraagt de deelnemers het unieke van
hun organisatie, hun woonwijk, hun bureau, hun plein daarin te plaatsen om
dan te bezien wat je zou moeten aanpassen of ontwikkelen.
Zoals in dit voorbeeld:
• een spiritueel centrum;
• een bejaardentehuis voor oudere kunstenaars;
• een ontmoetingscentrum voor wetenschappers op sabbatical;
• een 24-uurs kinderopvang;
• een kleinschalig trade centre;
• een chique bordeel, of
• een middenklasse toeristenhotel.
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Een methode specificeren
In feite gebruikt Ruud hierbij op de min of meer gebruikelijke wijze een instrument of theorie maar dan met de bedoeling om de samenhang tussen inhoud,
methode en opbrengst te illustreren. De methode wordt de context die de waarneming stuurt. Vooral aansprekend als parallelle groepen verschillende methoden gebruiken.
In de casus over het conferentieoord heeft Ruud deze variatie niet gebruikt.
Een ander voorbeeld. Toen we samen nog verbonden waren aan De Galan & Voigt hebben Ruud en ik een opdracht uitgevoerd bij een stafdirectie van een ministerie waar men
bezorgd was over de afkalvende positie van de directie. Op een werkconferentie hebben
de medewerkers onder meer een analyse gemaakt met behulp van verschillende methodes:
• vanuit specifieke succesfactoren die gelden voor dienstverlenende organisaties (in
onderscheid van organisaties die producten voortbrengen);
• vanuit de gedachte dat afnemers niet zozeer de hardcore van de dienstverlening kunnen en willen beoordelen maar meer de kwaliteit van de service daaromheen;
• vanuit het onderscheid in drie verschillende beleidsprocessen (regulier, crisis en innovatie) en welke rol en bijdrage dat vraagt van een stafafdeling;
• vanuit een analyse van de machtspelen die inherent zijn aan politiekgestuurde organisaties.

De tijd verzetten
Ruud vraagt de deelnemers het vraagstuk in de tijd te verplaatsen (nu kijkend
naar vijftig jaar terug, of je vijftig jaar vooruit verplaatsen en terugkijkend naar
nu). Dit levert degene die daarin meegaat een retrospectieve positie op, en die
positie helpt mensen om rijkere beschrijvingen te geven en plausibele verhalen
te vertellen hoe het komt dat het is zoals het is, of zal worden zoals zij het willen.
Ook niet in de casus gebruikt. In andere conferenties gebruikt Ruud opdrachten als:
• vertel in 2031 aan je kleinzoon waar je dertig jaar geleden zo trots op was, of
• vertel aan een nieuwkomer wat je twintig jaar geleden opviel toen je als aankomend
manager in dienst kwam.

Tot zover de beschrijving van de mogelijkheden om gezichtspunten te variëren
en daarmee beschrijvingen te verrijken. Nu de derde stap in de fenomenologische methode, weer aan de hand van mijn ervaringen in de casus van het oord.
Dat lijkt ons wel wat!
De derde stap: het ontwikkelen van beelden.
Eerlijk gezegd ben ik een beetje daas. We zijn nu een paar dagdelen met elkaar bezig
om over de toekomst van het landgoed en het vormingscentrum te praten. We hebben op
allerlei manieren waargenomen, we hebben de mogelijkheden van het landgoed en de
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gebouwen op verschillende manieren bekeken, we hebben gezien wat je zou kunnen aanpassen of ontwikkelen wil je aantrekkelijk zijn in een bepaalde context of voor een bepaalde doelgroep, we hebben een exercitie gedaan om vanuit één functie te redeneren om te
zien wat dat oplevert. We hebben een overvloed aan gedachten, noties, waarnemingen
en mogelijkheden.
En nu zit ik weer in een klein groepje. We hebben de opdracht om één of meer beelden te
ontwikkelen voor het landgoed en de gebouwen die erop staan. We komen wat moeilijk
op gang, we zitten blijkbaar allemaal met ons hoofd vol. We maken elkaar deelgenoot van
onze beelden, belevingen en emoties in het ondergaan van het oord en de omgeving.
Wat ons helpt is om nog eens terug te gaan naar de vraag van het bestuur waar we de
conferentie mee starten. Wat moeten wij met dit landgoed? Kunnen we iets van de missie
die we hadden behouden of actualiseren als we dit oord willen vitaliseren?
We hebben een aantal instructies meegekregen voor onze werkwijze. Ze helpen wonderwel om uit welles-nietesachtige discussies te blijven. Ze helpen om ideeën te verrijken
en het oordeel wat uit te stellen.
We nemen onze ideeën mee naar de plenaire ruimte en proberen op een meeslepende
wijze onze presentatie vorm te geven. Ik krijg daar ook de presentaties van de andere
groepjes te horen en te zien. We raken in gesprek met elkaar en er ontwikkelen zich al
heel snel verschillende scenario’s waar we verder mee kunnen.

Hier maken de deelnemers een belangrijke en kritische overgang in de conferentie. De eerste twee stappen zijn speels van karakter en bieden veel ruimte.
Deelnemers dompelen zich onder in een wereld en laten allerlei indrukken en
waarnemingen over zich heen komen. De derde stap heeft in ieder geval emotioneel al meer het karakter van een keuze. Verder gaat de buitenwereld al een
wat grotere rol spelen. Bijvoorbeeld door bepaalde eisen rond de opgave of probleemstelling in te brengen of de vraag aan de orde te stellen hoe resultaten aan
anderen gecommuniceerd kunnen worden.
In deze stap wisselen deelnemers ervaringen, belevingen en emoties uit rond het
vraagstuk. Ze vertellen elkaar wat hen treft en opvalt en proberen vanuit die
essenties beelden op te bouwen. De overgang die ze maken is van waarneming
(vanuit allerlei verschillende gezichtspunten) naar het ontwikkelen van toekomstscenario’s. Het liefst door deelnemers zelf te kiezen en iets waar ze zelf lol
in hebben.
Daarbij gelden een aantal procesondersteunende spelregels:
• wandel mee met elkaars ervaring, sluit aan, leg verbanden;
• schrijf zo letterlijk mogelijk de belangrijkste beelden en associaties op;
• neem elkaars verhalen serieus, ook al wijken die sterk af van je eigen verhaal;
• probeer een zo volledig mogelijk beeld op te bouwen door ieders bijdrage
een plek te geven;
• vermijd discussie en debat;
• vermijd generaliseren, relativeren; houd het zo letterlijk mogelijk.
Door het in elkaar weven van de verschillende ‘verhalen’ ontstaan er rijke beelden. Ruud vraagt de deelnemers niet te denken dat hun beschrijving beter is dan
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een andere, maar wel om te proberen hoe je die verschillende verhalen zichtbaar
kunt maken in een totaalbeeld.
Hij vraagt ook naar concreetheid in de taal die deelnemers dan hanteren. Achtergrond daarvoor is dat versluierende taal tussen onze directe ervaring en de
werkelijkheid kan komen te staan. Veel beleid of strategie is abstract geformuleerd of eufemistisch. Als iemand zegt dat we het subjectieve gevoel van veiligheid moeten verhogen klinkt dat een stuk aangenamer dan dat we geen raad
weten met zinloos geweld. De charme van deze abstracte beleidstaal is dat we
denken dat we hetzelfde zeggen, maar in werkelijkheid geven we verschillende
betekenissen aan die begrippen.
Tot zover. Verder naar de vierde en laatste stap in de casus.
Een bedrijfsverzamelgebouw!
De vierde stap: het concretiseren van een optie en het uitwerken daarvan op een
aantal aspecten.
We werken aan de laatste stap, weer in een klein groepje. Wij werken een optie uit om
het oord te gaan exploiteren volgens een bedrijfsverzamelgebouw. Meerdere huurders
hebben een soort ‘vastrecht’ op vooraf bepaalde dagen of op bepaalde ruimtes. We kunnen huurders zoeken die op de één of andere manier werken in het verlengde van de
geschiedenis van ons oord. Ook kunnen huurders permanent een deel van het gebouw
huren. Al pratend en fantaserend beschrijven we hoe het oord er over twee of drie jaar uitziet. We maken het zo concreet mogelijk en werken dat uit op een aantal aspecten die
we hebben meegekregen. Ook nu maken we een aansprekende presentatie, dit keer voor
een groep financiers die we willen bewegen om te investeren in onze plannen.

In groepen verwoorden de deelnemers één van de mogelijke beelden of opties
in een concreet scenario aan de hand van hun voorkeur. Ze gaan door op hun
fantasieën, en op de essenties en waarden die ze vanuit de eerdere variatie van
gezichtspunten hebben overgehouden. Ze werken hun optie uit op een aantal
aspecten, zoals:
• welke diensten/producten voor welke doelgroepen of marktgebieden?
• op welke wijze georganiseerd; welke type personeel en management hoort
erbij?
• hoe ziet de infrastructuur eruit die erbij past?
• hoe zit het met de financiële aspecten: investeringen, noodzakelijke rendementen?
• zelfstandig, gefuseerd, outsourcing?
• etcetera.
Ook hier vraagt Ruud de deelnemers aan de conferentie om concreet en helder
te zijn. Nog sterker dan in de vorige stap gaat het hier om keuzes. De buitenwereld speelt een nog grotere rol. Eén van de aspecten die daarbij hoort is de vraag
hoe deelnemers de resultaten van de conferentie naar die buitenwereld kunnen
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brengen en daar kunnen verankeren. Dat heeft natuurlijk met verbinding van
doen; verantwoordelijkheid nemen voor een vervolg, met bepaalde resultaten
aan de slag gaan, zaken verder gaan uitzoeken of een optie concretiseren. In die
zin is deze stap ook toetsend van karakter: hoe reageren mensen die zich verantwoordelijk voelen op de voorlopige conclusies? Bieden zich twee mensen
aan, zoals in geval van de hierboven beschreven casus, die wel in het bestuur willen plaatsnemen? Vormt zich een groepje dat toezegt de leiding van het bedrijf
kritisch te volgen bij het op een andere manier gaan sturen? Zegt een wethouder
toe dat hij zal zorgen voor een formeel raadsbesluit?
Als zulke initiatieven zichtbaar zijn is er blijkbaar iets goeds gebeurd tijdens een
conferentie.
Een onbezwaard gemoed
Hiervoor heb ik, aan de hand van een conferentie die Ruud heeft ontworpen en
leidde, zijn fenomenologische benadering beschreven. Er lijken – recapitulerend
– in die benadering ten minste twee bewegingen zichtbaar.
Allereerst die om ruimte te bieden. Ruud doet dat op allerlei manieren. Zoals
door een context te scheppen waar mensen hun oordeel wat kunnen uitstellen.
Er valt een zekere druk weg als het niet nodig is meteen iets te moeten vinden of
een standpunt te moeten hebben. Hij laat dat zelf ook zien in zijn eigen optreden. Aanmoedigend, waarderend maar niets over waar het met de opgave naar
toe ‘moet’, niets over ‘wat iedereen kan zien’. Er is ook ruimte door zijn instructies die op een vriendelijke manier dwingen om uit vaste patronen, rollen of
opvattingen te stappen. Door waar te nemen met alle zintuigen, door identificatie en herbeschrijvingen, door speelse beelden te genereren openen zich meer
toegangsdeuren. Dat vergroot de denkruimte en het veld om alternatieven en
scenario’s te zoeken.
Een tweede beweging is om wat ieder mens in zich heeft aan bronnen en potenties meer te benutten. En dat niet vanuit de gedachte dat iedereen perfect moet
zijn, dat iedereen gemodelleerd moet zijn naar geestelijke of lichamelijke
idealen. Mens zijn als zodanig en anderen nemen zoals ze zijn is voldoende.
Ruud zegt het zo: ‘ieder mens zit soms vast in situaties en heeft tegelijkertijd nog
een fantastisch potentieel: als unieke vrouw, moeder, collega, geliefde, kunstenares, tuinliefhebster, te veel om op te noemen. Mijn hele aanpak berust op het
idee om alle zintuigen aan te spreken, het hele lijf met alle potenties. En dat doen
mensen niet in hun eentje, maar met elkaar. Door met elkaar te werken wordt
iedereen méér, anders.’
Techniek gaat ervan uit dat er één juiste manier is om een barbecue in elkaar te zetten, maar
dat is niet zo. En wanneer je ervan uitgaat dat er slechts één manier is om iets te doen, dan
zijn je gebruiksaanwijzingen natuurlijk van begin tot eind uitsluitend gewijd aan de barbecue. Maar wanneer je moet kiezen uit een oneindig aantal manieren om je barbecue te
monteren, dan moet de relatie van het apparaat tot jou en de relatie van het apparaat tot
jou en de rest van de wereld opnieuw worden bezien want de keuze uit vele mogelijkhe-
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den, de kunst van het werk hangt evenzeer af van jouw gedachten en stemming, als van het
materiaal van het apparaat. Daarom moet je een onbezwaard gemoed hebben. 3

Voordat ík wegloop
Een aantal handreikingen tot slot.
Ruud gebruikt zijn benadering op vele terreinen en voor zeer verschillende organisaties. Wel gaat het eigenlijk steeds om inhoudelijke vraagstukken. Opvallend
vindt hij het goede effect in situaties waarbij er iets vastgelopen is. Het gaat dan
vaak om kenmerken als:
• de groeperingen die ergens bij betrokken zijn hebben afwijkende opvattingen en wensen en kunnen het moeilijk met elkaar eens worden, ze hebben
vormen van autonomie die dit mogelijk maken;
• er is sprake van een zekere polarisatie in het denken, de nuances dreigen te
verdwijnen in bijvoorbeeld slechts twee opties die tegenover elkaar komen
te staan;
• er is vaak een voorgeschiedenis waarbij de partijen quasi-rationele tactieken
hebben ingezet (zoals expert onderzoek) waarbij men echter de bewijsvoering van de andere partij moeilijk of niet aanvaardt;
• er is de wens – of de strategische noodzaak – om met elkaar samen te werken en eruit te komen, en
• de mensen zijn zich bewust van de aanwezige spanning.
Gezien dit soort omstandigheden is het essentieel om de voorbereiding met een
aantal van de toekomstige deelnemers te doen. Ruud probeert ervoor te zorgen
dat die groepjes gemengd zijn: voor- en tegenstanders, oud en jong, leuk en saai.
Deze groepen bereiden een conferentie in dergelijke trajecten intensief voor, en
dat is soms een hele worsteling gezien alle verschillen en tegenstellingen. Maar
daar gaat het natuurlijk om: die verschillen of tegenstellingen kun je meenemen
naar de conferentie om ze daar te delen met andere mensen, tenslotte is iedereen er dan.
Ook in een ander opzicht vragen deze conferenties een gedegen voorbereiding,
vooral voor het bedenken en uitschrijven van de waarnemingsopdrachten en het
ontwikkelen van ideeën voor de verschillende gezichtspunten en het uitschrijven van instructies hiervoor. Toch is het niet nodig om dat als adviseur allemaal
zelf te doen. Integendeel, er is veel voor te zeggen om de voorbereidingsgroep
daar actief in te laten. Daarmee schep je voor jezelf een positie van vooral mediator, zonder een uitgesproken plek. Een rol die vooral technisch is: iets vertellen
over de stappen in het proces en in de conferentie, aanwijzingen geven over de
vorm van de opdrachten, kijken hoe de groepen in te delen, eisen aangeven voor
de werkruimtes en dergelijke. In de aanloop tot de conferentie probeert Ruud
ook wel het enthousiasme aan te wakkeren, met name ook bij leidinggevenden
die minder bij de voorbereiding zijn betrokken.
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De conferentiedesigns zijn over het algemeen variaties op het stramien zoals dat
hiervoor is beschreven. Wellicht is het behulpzaam om nog een voorbeeld te
geven: een conferentie voor stadsbestuurders en ambtenaren om tot een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van een stadscentrum te komen. 4
Stap 1

Door waar te nemen
andere manieren van
bewust beleven opdoen

Stadswandelingen aan de hand van
concrete waarnemingsopdrachten

Stap 2

Beschrijvingen verrijken
door gezichtspunten te
te variëren

Groepen krijgen elk de opdracht om
op een sterk visuele manier een stad
ontwikkelen vanuit één bepaald perspectief. Dat van de studentenstad,
winkelstad, hoogwaardige werkstad
en cultuurstad. De deelnemers voerden de opdracht uit met behulp van
prachtige kleurenfoto’s van pleinen,
parken, bruggen, kantoren, en
monumenten uit de mooiste steden
van de wereld.

Stap 3

Het ontwikkelen van
beelden

Anders samengestelde groepen krijgen de opdracht om op sterk vergrote
kaarten van de huidige binnenstad
een schets te maken voor de ontwikkeling van de stad, waar de vier
genoemde perspectieven mooi met
elkaar in evenwicht zouden zijn.

Stap 4

Het concretiseren van een
optie en de uitwerking
daarvan

Tot slot werden deze vier voorstellen
door een groepje deskundigen ineengeschoven tot één samenhangend
geheel (na de conferentie)

In conferenties werken de deelnemers in kleine groepen en wat ze zien, vinden
en bedenken wisselen ze met elkaar uit, vaak in een grote ruimte waar ze met z’n
allen bij elkaar kunnen komen. Ruud probeert ervoor te zorgen dat die uitwisseling ook een vorm heeft die hoort bij wat de mensen op dat moment in het
programma doen:
• een beleving weergeven in een zo beeldend mogelijke beschrijving;
• een beeld weergeven alsof je een ander bent, in de taal van zo iemand;
• een presentatie verzorgen alsof je op een beurs een nieuwe identiteit en imago
uitdraagt;

JE LOOPT IEMANDS LEVEN IN EN JE LOOPT ER WEER UIT

59

• een visie weergeven in de vorm van een kleurrijke affiche;
• een meeslepend gedicht of sprookje met de essentie van een gezamenlijk
gevoel over unieke kwaliteiten;
• een verleidelijke presentatie voor klanten, samenwerkingspartners of andere belangrijke partijen om ze mee te krijgen in een mogelijke toekomst.
Deze vormen zijn trouwens terug te vinden in de casus die in dit hoofdstuk
model stond.
Noten
1. Deze titel komt uit het NRC Handelsblad van 26 september 1998. In het cultureel supplement van die dag stond een artikel met dezelfde titel. Het gaat over een documentaire
van Hans Keller over de Italiaanse schrijver Cesare Pavese. De titel drukt voor Ruud één
van de wezenlijke kenmerken uit van ons beroep.
2. Toen ik vroeg of Ruud wilde meewerken aan ons boek zegde hij dat meteen toe, maar wel
met een kanttekening dat hij zelf liever niet het hoofdstuk wilde schrijven. Ik heb het dus
voor hem geschreven, mede op basis van een aantal gesprekken met hem en materiaal dat
ik al langer in bezit had. Ik zou niet graag de suggestie willen wekken dat de ontwikkeling van de benadering die ik in dit hoofdstuk schets voor een gedeelte van mij is. Dat is
volledig het werk van Ruud Voigt.
3. Dit citaat is, enigszins aangepast, overgenomen uit Pirsig’s ‘Zen en de kunst van het motoronderhoud’, uitgave Bert Bakker.
4. Dit voorbeeld is uitgewerkt en wel terug te vinden in het artikel ‘Beleidsmakers en het spel
der ficties’, dat hieronder in de literatuurlijst staat.

Naschrift van Ruud Voigt
Ik ben heel blij met dit door Adrie van Berge geschreven hoofdstuk. Adrie is veel
te bescheiden. Dankzij zijn eigen grote werkervaring en zijn vertrouwdheid met
zo’n aanpak is hij er op een knappe manier in geslaagd om een werkwijze, die
mij zeer dierbaar is, ook voor anderen toegankelijk te maken. Bedankt Adrie
voor je inzet en enthousiasme!
Literatuur
Voigt, R.J. (1981, nr. 5) Op weg, of terug naar.........? De verloren dimensie in het organisatieadviesvak. M&O.
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6
Passie bij Verkeer en Waterstaat
Karin Kooij

“Ja zeg, ik ga het een beetje uítleggen”, dacht ik toen Freerk van De Galan & Voigt
vroeg om te schrijven over ‘mijn’ congressen. Hoe of dat dan ging en wat het doel
was en hoe ik dat voor elkaar kreeg.
Misschien had ik het liefst alleen de teksten van de uitnodigingsfolders gegeven:
verzin zelf maar wat. Bang om een receptuur te geven die iedereen maar hoeft te
volgen en je hebt een mooie dag. Een invuloefening. Bang ook dat de betovering
verdwijnt door het uitleggen en benoemen van de dingen.
Taal is het enige wat ik hier kan gebruiken. Als ik de geschiedenis van de congressen van Verkeer en Waterstaat kon dansen, deed ik dat.
Beleven
We begonnen heel voorzichtig. Iemand opperde kinderopvang als thema voor
een congresdag, een dag over de ins en outs van kinderopvang bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, maar dat onderwerp werd al gauw verlaten. We
wilden iets beléven, iets ervaren, geen kennis overdragen of implicaties van overheidsbeleid bezien. We gingen een dag over Netwerken organiseren; dát leek ons
ergens over te gaan.
Lange tijd kende het ministerie van Verkeer en Waterstaat trainingen voor vrouwen: Loopbaantrainingen en Vrouw en Kwaliteit. De trainingen werden druk
bezocht en de deelnemers wilden daarna méér, nog iets georganiseerd alleen
voor vrouwen. Een hele dag met elkaar, met een typisch vrouwenonderwerp.
Vandaar kinderopvang als mogelijk motief. Netwerken leek niet zo’n vrouwenonderwerp, vrouwen doen niet aan netwerken. Mannen wel, die staan op recepties zaken te doen, spelen elkaar banen toe en hebben overal wel een vrindje dat
wat kan. Kruiwagens zijn niet nodig voor een vrouw, zij kan immers alles zelf en
heeft dit soort vriendjespolitiek niet nodig.
Netwerken was dus een mooi onderwerp. Een uitnodiging in de vorm van een
eenvoudig kopietje werd verstuurd, ’t Spant in Bussum gehuurd en een aantal
van driehonderd vrouwen leek ons nét te doen.
Zo begon een reeks van zeven congressen.
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Filosofisch
De thema’s van de congressen zijn in de loop der jaren steeds filosofischer van
aard geworden. Ging het tweede nog over Vrouwen, Energie en Werk, het laatste
had Goed en Kwaad als onderwerp.
Teruglezend in de folder van het tweede congres valt het nuttigheidsprincipe op
en een taalgebruik dat nu gedateerd klinkt:
Energie is nodig voor alles wat je onderneemt. Je kunt het aanwenden voor iets nuttigs, iets
leuks, maar je kunt het ook verspillen of zomaar kwijtraken. Deze dag biedt volop mogelijkheden om energie op te laden en meer te leren over management van je eigen energie.
Een aanrader voor iedereen die graag vol energie en met een tevreden gevoel naar huis
wil gaan.

Bij de dag over Passie, het derde congres, konden de deelneemsters een mannelijke collega meenemen. Sommige mannen waren favoriet en werden wel door
drie vrouwen meegevraagd, terwijl anderen helemaal niet aangesproken werden. We zagen ze vaak en hoopvol naar binnen kijkend langs onze kantoorkamer lopen.
De uitnodiging werd inmiddels aan alle vrouwelijke medewerkers van Verkeer
en Waterstaat gestuurd, zo’n drieduizend in getal. Van die drieduizend vond een
deel het onzin, een deel wilde niet geassocieerd worden met iets speciaal voor
vrouwen en een deel werd vaste klant van de congressen.
De teksten van de uitnodigingen geven bijna staccato zó de essentie weer, dat ik
ze hier graag vermeld.
Uit de uitnodigingsfolder voor het Passiecongres:
Passie is geen alledaags onderwerp in een groot ministerie, maar de tijden veranderen. Ook
binnen het ministerie verandert veel. Andere dingen dan voorheen worden belangrijk.
Het succes van een organisatie wordt steeds meer afhankelijk van het eigen initiatief en de
kwaliteit van mensen en hun bereidheid creativiteit, bezieling en inspiratiebronnen te kennen
en in te zetten. Noem het passie.
We zijn gewend aangesproken te worden op onze taak, op de inhoud van ons werk, op ons
functionaris zijn. De drijvende kracht van waaruit wij werken lijkt er minder toe te doen. Onze
passie is bijna ongepast.
Dat verandert: de aandacht verschuift van functionaris naar persoon, van je taken kennen naar
weten wat jou en de ander bezielt en passioneert in het werk en daarbuiten. Functionaris en
mens durven zijn. Kiezen voor betrokkenheid in plaats van betrekkelijkheid.

Dat is andere taal dan die uit de eerste folder: ‘voor iedereen die graag met een
tevreden gevoel naar huis wil gaan’. Poëtischer. Poëzie als tegenhanger van een
prozaïsch ministerie, luister als tegengif voor de ontluistering en verzakelijking.
We willen vermenselijking in plaats van verdinglijking.
We strooien met goudpoeder dat zand wordt in het systeem, voordat het een
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machine wordt. Het ministerie is geen ding, het bestaat uit mensen die eigen
ideeën en fantasieën hebben, die wat willen en vaak zomaar iets doen. Onberedeneerd en onberedeneerbaar. Die op zo’n dag niet meer-van-het-zelfde willen,
maar iets dat haaks kan staan op het bekende en vanzelfsprekende. Die willen
luisteren naar verhalen over Oedipus (ooit-de-poes verwerd het in de van een
bandje uitgetypte tekst), een tangodans willen zien die door merg en been snijdt,
mensen horen wier taal uit een andere wereld lijkt te komen.
De sprekers en workshopbegeleiders komen altijd uit een wereld die niet de
ministeriewereld is. Uit de wereld van de filosofie bijvoorbeeld, of uit die van de
literatuur. Uit de martiale kunsten, uit de dans- of theaterwereld. Nét ernaast,
zoals je, wanneer je een ster scherp wil zien, er net naast moet kijken.
Nut
Sommigen vinden de congressen onzin en nutteloos. Mij gaat het juist om het
– op het oog – onnutte, om het overvloedige, om de redundancy omdat dáár de
ideeën ontstaan, omdat daar de betekenis en de creativiteit zetelen. Overdaad
baat. Nietzsche beweert (in Die Fröhliche Wissenschaft) dat ‘een nuttige wereld
ongeveer het ergste is wat we ons in kunnen denken.’ Omdat in de ‘nutteloze’
wereld vrijheid en ruimte is om je eigen logica te ontdekken en om het denken
zelf te doen en niet met louter voorbedachte analyses de wereld te bezien. Dat je
je uitgenodigd voelt om met je eigen verbeelding en denkkracht gebeurtenissen
te duiden.
Of onze verlangens van poëzie ingevuld worden en effect hebben is ongewis.
Het lijkt of onze collega’s meer zijn gaan glimmen, maar dat kan ook komen door
het goudpoeder op onze brillenglazen.
Bij het kopieerapparaat kom ik een collega tegen die zegt dat het congres haar
hele leven heeft veranderd en haar dank uitspreekt. Ze is verder gegaan met linedancing, haar talent bleek groot in een workshop op één van de congressen. Ze
is nu in opleiding voor leraar. Nee, niet verder met het oeuvre van Plato en Socrates, linedancing! Beschaamd buigen we het hoofd over onze eigen gedachten.
Waarom geen linedancing als dat gelukkig maakt, waarom denken en niet dansen?
Slaapwandelen
De congressen zijn een uitnodiging om iets van het leven te maken. Je kunt kiezen: slaapwandelend door het leven, of in het volle bewustzijn van plezier en pijn.
De congressen zijn bedoeld om de blik op de werkelijkheid te verruimen. Om
inzicht te geven, om gedragsalternatieven te oefenen, om – nog – ongedachte
mogelijkheden te zien, om de soms zo platte wereld van het ambtenarenwerk boller en ronder te maken. Om te laten zien dat er zo veel meer mogelijk is. Je te laten
raken.
’t Gaat om inspiratie en troost. Troost in de zin van verzoening door het horen
van andermans – hardop uitgesproken – worsteling met het bestaan.
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De omslag van het programma van Echtheid en Schoonheid geeft een dubbele helix
weer, erbij geleverd is een 3D brilletje dat ons DNA in zijn diepe schoonheid en
echtheid laat zien. Uit de Einladung zum Tanz:
Heb je ook steeds vaker het gevoel geleefd te worden, dat je - overvallen door de waan
van de dag - niet meer weet wie je bent? Het gevoel dat je jezelf verliest terwijl er tegelijkertijd een appèl gedaan wordt op je eigenheid, op je echtheid?
Is het zo dat het er steeds meer toe doet wie we zijn of willen zijn binnen het ministerie en
daarbuiten?
En hoe doe je dat, kun je wel echt zijn of schik je je, zelfs tot over de grens waar je jezelf
geweld aan doet?
Je kunt kiezen: je authentiek gedragen of een rol spelen. In Japan hebben ze daar woorden voor: tatamae is de façade, de buitenlaag en honné is de eerlijke houding, de binnenkant.
Echtheid is niet alleen spontaan of eerlijk zijn. Echtheid komt ook voort uit overwegen, uit
doordenken en doorvoelen. Dat doe je niet allemaal in je eentje, je wisselt uit met anderen. Zo leer je over jezelf en ontdek je je ijkpunten.
We kennen een verlangen naar het ongerepte, het schone, het pure en het echte. Zoals
dat wordt opgeroepen in vakantiefolders waar je de authentieke vissers ziet afgebeeld, de
jeu-de-boulers, de schilderachtige omgeving. En niet de kantoorgebouwen, de flats en de
volle snelwegen.
Het verlangen naar de essentie, de schoonheid. Niet alleen een ‘natuurlijke’ schoonheid,
maar ook een geconstrueerde, een bedoelde schoonheid. Binnen het ministerie wordt niet
langer gekozen voor een brug die gewoon van a naar b loopt, maar valt de keuze ook
op een brugontwerp vanwege de schoonheid, vanwege de eenheid van vorm en inhoud.
Zee- en rivierdijken worden ingepast in het landschappelijk schoon.
Alles waar ons oog op valt wordt ook automatisch door ons beoordeeld: we vinden het
mooi of lelijk. We associëren het met een herinnering of een gevoel en vinden het daarom
schoon of ontroerend. Schoonheid is een zaak van alle zintuigen; het gaat niet alleen om
wat je ziet. Ervaren van schoonheid is je laten raken door de essentie en verbindt je met
het bestaan.
Dan weet je weer wie je bent.

In dezelfde folder was ook deze tekst opgenomen:
“Wat is Echt?’’, vroeg het Konijntje op een dag, toen ze naast elkaar lagen, vlak bij de
haard in de kinderkamer, voordat Nana zou komen opruimen. “Betekent het dat je vanbinnen iets hebt dat zoemt en van buiten een palletje?”
“Echt is niet hoe je gemaakt bent,” zei het Leren Paard. “Het is iets dat met je gebeurt. Als
een kind lang, heel lang van je houdt, niet alleen om met je te spelen, maar Echt van je
houdt, dan word je Echt.”
“Doet dat pijn?”, vroeg het Konijntje.
“Soms wel”, zei het Leren Paard, want hij sprak altijd de waarheid. “Als je Echt bent, dan
geef je er niets om dat het pijn heeft gedaan.”
“Gebeurt het allemaal ineens, net als opgewonden worden?”, vroeg hij, “of stukje voor
stukje?”
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“Het gebeurt niet allemaal ineens”, zei het Leren Paard. “Je wordt het gewoon. Het duurt
een hele tijd. Daarom gebeurt het niet vaak met dingen die gemakkelijk breken, of scherpe randen hebben, of heel voorzichtig behandeld moeten worden. In het algemeen ben
je tegen de tijd dat je Echt wordt meestal kaalgeknuffeld, je ogen zijn eruit gevallen, je
poten bengelen erbij en je ziet er haveloos uit. Maar dat geeft allemaal niets want als je
eenmaal Echt bent, ben je niet lelijk meer, behalve voor mensen die het niet begrijpen.”
(Uit: Het Fluwelen Konijn. Marjery Williams 1920)

Later vroegen mensen om de tekst. Iemand wilde de tekst om hem uit te spreken op de begrafenis van een kindje.
Our light, not our darkness
De uitnodigingsfolder van Moed en Discipline had een plaatje op de omslag van
drie dames die in de ringen van een trapeze hangen, in de figuur van een vogelnestje: moed en discipline in één.

figuur 1. Moed en discipline
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De deelnemers kregen aan het einde van deze dag een T-shirt waarop de openingszinnen van de inaugurele rede van Nelson Mandela waren gedrukt:
Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness, that frightens us.
En de uitnodiging was zo gesteld:
Voor de moedigen - en ook de soms moedelozen - onder ons organiseert Verkeer en Waterstaat een congres over Moed en Discipline.
Vergeleken met vroeger tijden lijken we vrijer om te kiezen. Er is minder voorgeschreven,
het is niet altijd duidelijk welke regels je moet volgen. We moeten ze vooral zelf uitvinden.
We balanceren bij die zoektocht nogal eens tussen angst en moed.
Angst kan verlammend werken, maar we kunnen ook de angst bezweren.
Angst verhoogt het bewustzijn. We worden scherper, alerter.
Angst verleidt tot daden die we anders niet op zouden brengen.
Hebben we moed en discipline nodig om te leven en te werken?
Hoe toont moed zich? Is angst de moeder van moed? Voert angst tot moed omdat het alternatief wanhoop is? En hoe zit dat dan met overmoed en met roekeloosheid? Is het laf of
juist moedig als je iets niet doet?
Waar hebben we eigenlijk moed voor nodig? Simpel gezegd om te zijn wie je wilt zijn,
maar ook om je te laten kennen, om je open te stellen voor ontmoeting en voor verandering. Om je werk te kunnen doen naar je eigen maatstaven en ideeën. Daar is vertrouwen
voor nodig, in jezelf en in de ander.
Zonder enig vertrouwen durf je niks. En je moet ook durven mislukken, om zo de moed te
vinden obstakels te overwinnen. Je omgeving - en jezelf - kun je aanmoedigen maar ook
ontmoedigen. Wat de één moed vindt, vindt de ander dwaasheid.
Wat op het werk gezien wordt als gedrevenheid, ziet het gezin misschien als vlucht.
We balanceren ook tussen onze innerlijke drijfveren en verplichtingen die ons van buitenaf worden opgelegd. Sociale verplichtingen bijvoorbeeld, naar een verjaarspartijtje gaan
terwijl je helemaal geen zin hebt.
Plicht naar jezelf – zelfdiscipline – is anders. Het voelt als een zelf gekozen dienstregeling
tussen jou en het leven. Discipline om dít te doen en niet dát, om jezelf te beheersen en niet
uit te waaieren. Je disciplineert je om iets te bereiken. Discipline op één gebied geeft je
wellicht vrijheid op andere terreinen.
Soms voelt zelfdiscipline ook opgelegd: het rare besef dat je iets moét van jezelf en allerlei dingen gaat verzinnen om het uit te stellen. Eerst het huis stofzuigen, eerst je bureau opruimen en dan pas doen wat je moet.
Het vereist moed om te leven en discipline om er vorm aan te geven.
Dat kan in allerlei vormen en op vele manieren. Op het congres kun je dat zien en ervaren.
Heb de moed om een mannelijke collega mee te brengen.
Oefen je discipline: kom op tijd.
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Vissers
Na Moed en Discipline kwam Contact
Dagelijks hebben we vele contacten, met collega’s, met familie, vrienden en onbekenden.
Hoe gewoon is contact? En wat is dat dan?
Twee mannen die de hele dag naast elkaar zitten te vissen en voor zich uit naar de dobber turen, die hebben een woordloos gevoel van contact. Voor een ander is contact er pas
als er een gesprek is waarin ze de ander en zichzelf begrijpen.
De blik die je wisselt met een vreemde op straat. Of zonder de ander ooit te zien, communiceren via Internet.
Verbinding ontstaat daar waar de grenzen van verschillen elkaar raken. Contact heeft spanning nodig om te kunnen ontstaan en te kunnen floreren.
Zonder contact met een ander kun je jezelf nauwelijks ontwikkelen.
Er zijn gewenste contacten – oh, wat ben ik blij dat ik hem of haar zie – en evengoed ook
ongewenste contacten die het leven bijna ondraaglijk maken. Mét een doel – handig dat
ik daar contacten heb – en juist niet gericht op een doel maar vanwege het gevoel van
verbondenheid. Met jezelf, met een ander, met levenden en doden, met vertrouwden en
vreemden.
Met sommige mensen heb je na uren nog geen contact en met een ander slaat er meteen
een vonk over. Soms leidend tot kortsluiting.
Als medewerker van het ministerie hebben we contact met onze omgeving, met de samenleving. We willen zorgvuldig handelen als we de fysieke omgeving veranderen en kiezen
daarvoor een interactieve manier. We praten met andere burgers. Vaak schrikken we van
dat contact, wat moeten we er vervolgens mee? Contacten zijn iets anders dan contracten.
Contact kent vele gezichten. De warmte van een hechte band en het schrijnend gevoel van
gemis. De onverwachte ontmoeting en de geplande confrontatie. De overweldigende sensatie van verbondenheid met de gehele wereld en de pijnlijke ervaring van afgesneden te
zijn van jezelf. Daarover gaat het congres.
Zoek contact: neem een mannelijke collega mee.

Contacten waren er, mooie contacten. Ogen glommen en gezichten straalden.
Vaak kwamen collega’s na afloop naar ons toe om een hand of kus te geven en
gingen blij en opgewekt huns weegs. Dit keer met als ‘aandenken’ een warmwaterkruikje in de vorm van een vis. Logo van Contact was een afbeelding uit een
Indiase tempel van twee vissen die elkaar ontmoeten.
Een chef wilde wel eens de congressen gaan evalueren met vragen als: welk cijfer krijgt de eerste spreker (vul in van 1 tot 10) en categorieën als volledig mee
eens, een beetje mee eens, volledig mee oneens. Ik dacht het niet. De wereld van
ervaren en van meten en weten is verschillend.
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figuur 2. Contact

Hoe ziet een congresdag er uit?
Goed en Kwaad ging zo.
Op de onderstaande uitnodigingstekst reageerden duizend collega’s:
Over sommige dingen zijn we het eens: we mogen niet een ander doodslaan. We mogen
niet stelen. Die geboden lijken universeel en eeuwig geldend.
We mogen niet het milieu vervuilen. Dat is een gebod van deze tijd. Honderd jaar geleden was de milieuvervuiling geen onderwerp van gesprek. Toen golden er andere opvattingen dan nu over goed en kwaad. Het leek duidelijk hoe te handelen, regels werden
gesteld in het gezin, de buurt, de kerk. Het was vanzelfsprekend je aan die regels te houden, ze werden verinnerlijkt ook al waren ze soms onwelkom.
Tegenwoordig zijn de regels niet meer zo duidelijk en eenduidig. Het lijkt alsof we iedere
dag de moraal uitvinden, gesteund door een vermoeden omtrent goed en kwaad. Zou
iedereen zijn eigen geboden en verboden hebben? Een persoonlijke Tien Geboden die
leidraad zijn in ons leven? Waarop baseren we ons oordeel? Wat bepaalt of we het leven
ervaren als een filiaal van de hemel of van de hel?
Was het vroeger goed om als ambtenaar te doen wat je gezegd werd, nu wordt van ons
verwacht dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Het ambt als professie.
Beleven we nu als ambtenaar een nieuwe zondeval? Zijn we onze onschuld aan het verliezen in ruil voor de winst van weten?
Scherp je oordeelsvermogen en wees van harte welkom op deze dag over goed en
kwaad.
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Het is die dag, zoals altijd, mooi weer. De Limburgse collega’s hebben een touringcar
gehuurd om mee naar Bussum te rijden. We hebben daar – standaard – ’t Spant gehuurd.
Midden in het land, bereikbaar met de trein en de auto.
Aan de poort van het theater staan twee actrices, verkleed als engel en als duivel. In de
loop van de dag krijgt de duivel de vleugels van de engel, de engel de drietand van de
duivel.
We beginnen met een blessing in disguise: een capoeira-gezelschap danst de gelijknamige Braziliaanse ‘dans’, een vechtsport, ontwikkeld door slaven, die eruit ziet als dans.
Dagvoorzitter Susanne Piët introduceert het thema en zorgt dat de collega’s in de zaal wakker zijn.
Secretaris-generaal Ralph Pans opent het congres:
‘De klassieke tien geboden zijn van belang, in de moderne samenleving spreken we echter liever niet over geboden en verboden, maar eerder in termen van de tien verlangens of
de tien waarden. Het gaat wellicht wat ver om ons om te dopen in het ministerie van Verlangens en Waarden, maar belangrijk is wel dat je jezelf moeten kunnen verplaatsen in
de ander. De ander in de persoon van je collega, je chef, de burger.’ (...)
Dan spreekt theologe Jacobine Geel:
“Als alles vooraf bepaald zou zijn, waar is dan nog ruimte voor berouw, voor inkeer, voor
verandering? Als wij het kwade niet kunnen kiezen omdat we nu eenmaal zijn wie we zijn,
hoe zouden we dan ooit kunnen kiezen voor het goede? Ergens daar ligt de opluchting
om het weer ter sprake kunnen brengen van het kwaad. Maar met een pleidooi voor de
mogelijkheid van die keuze, vanouds een pleidooi voor de aanname dat er zoiets bestaat
als een vrije wil, voor de mogelijkheid van de mens om te kiezen tussen goed en kwaad,
daarmee ben je er niet. Dan begint het pas. Want het goede is breekbaar.” (...)
Na de koffiepauze (met rondlopend zigeunertrio, de actrices, aurafotografie, wandelende dichters en tapdancers) spreekt de hoofdredacteur van Trouw Frits van Exter:
‘Het woord persmuskiet zegt genoeg. Een journalist zuigt het kwaad op. Hij parasiteert.
Maar daarin zit, hoe paradoxaal ook, het goede. Want een journalist is er niet alleen voor
de flauwekul, ook al heeft u de indruk tot nog toe dat het daar toch vooral om gaat. Een
journalist is er opdat hij de vrijheid van meningsuiting dient. In de openbare ruimte waar
u, overheid, en wij burgers het met elkaar eens moeten zien te worden, zit de journalist.
Hij zoekt de breukvlakken in onze samenleving op. Hij legt de mooie woorden, de schone beloftes naast de barre praktijk, hij zoekt waar het knarst en kraakt in onze maatschappij.
Het cliché is ‘de journalist is de waakhond van de democratie’ en dus zit de journalist dichter op het kwaad, ook als het op Oost Timor ligt. Ook als hij daar zelf risico’s mee loopt.
Daarmee is een journalist in beginsel een tegenstander van u, althans in uw arbeidzame
leven, de overheid. En daarom valt een journalist als een van de weinig diergroepen niet
onder de ministeriële verantwoordelijkheid, want tegenwoordig valt alles onder ministeriële
verantwoordelijkheid. Daarom houden journalisten van gewetensvolle klokkenluiders
omdat dat individuen zijn.’ (...)
Na Frits spreekt de Belgische hoogleraar wijsbegeerte Patricia de Martelaere. Zij heeft een
fabel over ethiek gemaakt, met als titel De mieren en de pissebedden:
“Een groepje mensenkinderen heeft een middag vrij en speelt. Spelen is een biologische
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activiteit die vermoedelijk te maken heeft met overtollige energie en die je wel vaker ziet
bij jonge levende wezens. Soms spelen jonge levende wezens met zichzelf (ze zitten hun
eigen staart achterna), soms ook met andere levende wezens (pups onderling, of pups met
de moeder). Soms neemt het spel gruwelijke vormen aan: de kat met de muis. Nochtans
beoefent hij ze zelf, zowel met soortgenoten als met andere levende wezens. Gruwelijke
spelletjes met soortgenoten zijn in principe verboden en worden bestraft. Met andere levende wezens zijn ze vooralsnog toegelaten. Op deze woensdagmiddag bestond het speelgoed uit levend materiaal: sprinkhanen, mieren en pissebedden. Het waren niet alleen mijn
kinderen, de buurkinderen waren erbij. Het spel neemt onder meer de volgende vormen
aan: poten van de sprinkhanen worden uitgerukt en sprinkhanen zelf worden in de magnetron geroosterd (maar niet opgegeten), een aantal insecten wordt in een glazen bokaal
gestopt die met behulp van een brandende kaars zuurstofvrij wordt gemaakt (de kinderen
zijn al wat ouder en weten al wat wetenschap is).” (...)
Hierna discussiëren de inleiders met elkaar en met de mensen in de zaal.
De Belgische groep Laïs zingt, als afsluiting van de ochtend, à capella liederen met een
licht scabreuze tekst.
Het kippenvel staat op m’n armen.
De lunch is goed verzorgd en iedereen praat met elkaar, laat zich op de foto zetten of
danst met de tapdancer. Collega’s staan in groepjes op het dakterras met elkaar te lachen
en te praten.
’s Middags is er keuze uit acht workshops. In ’t Spant zijn daarvoor aparte ruimtes beschikbaar. We kiezen zorgvuldig de ruimte die bij het karakter van een workshop past.
Psycholoog-psychotherapeut Manfred van Doorn vertelt aan de hand van filmfragmenten
over Goed en Kwaad.
Actrice en regisseur Cox Habbema biedt een middag aan over de beste presentatie van
jezelf.
Albert van der Schoot (universitair docent esthetica en cultuurfilosofie) vertelt over de Gulden Snede, die ‘het goede waarschijnlijk en het slechte onwaarschijnlijk maakt.’ (Einsteins
woorden.) Hij illustreert dat onder andere aan de hand van Donald Duck in Rekenwonderland.
Linedance wordt verzorgd door wereldkampioen linedancing Danny Reichardt.
Marie-Claire Vogt (psychotherapeut) vertelt over archetypisch goed en kwaad in sprookjes.
De wetenschapsjournalisten/psychologen Heleen Peverelli en Ad Bergsma doen met de
deelnemers van die workshop experimenten in de psychologie: onder welke omstandigheden gaan mensen over tot het kwade?
Jan Maarten Terwiel, die werkt in de gevangenis, geeft een schrijfworkshop: maak gebruik
van je duistere kanten en schrijf.
Kunstenaar Marianne Roodenburg maakt met de deelnemers kleurrijke, fauvistische portretten.
Begeleid door enorme trommels en knetterend koud vuurwerk en veel acrobatiek wordt
een Chinese drakendans opgevoerd, ter afsluiting. De draak krijgt van ons kroppen sla in
zijn bek gestopt, wat geluk schijnt te geven.
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(Zo is er ook een mooi verhaal over Niels Bohr en Albert Einstein: Einstein ziet bij Bohr
boven de deur van z’n schuurtje een hoefijzer hangen. “Hé”, zegt Einstein, “ik wist niet
dat je daarin geloofde”. “Doe ik ook niet”, antwoordt Bohr, “maar het schijnt ook te helpen voor mensen die er niet in geloven”.)
Daarna is er een band, drank en hapjes. We dansen en praten, praten en dansen.
Om zeven uur moeten we de laatste collega ’t Spant uitduwen.

Sponsor
Tanja van Beek, plaatsvervangend secretaris-generaal van Verkeer en Waterstaat,
is op alle congressen. Zij is al die jaren de geestelijke – en financiële – sponsor
geweest. Van te voren hadden we het altijd met haar over het thema. “Ik ben
benieuwd”, zei ze dan, “ik zie wel wat je er van maakt.” Ze deed daarmee een
enorm beroep op ons gevoel van verantwoordelijkheid: als zij zo enorm de ruimte gaf, moesten we er wel iets moois van maken.
Steun kregen we ook van de ministers: dat waren opeenvolgend Maij-Weggen,
Jorritsma en Netelenbos. Zij openden meestal de congresdagen.
En elke keer wérden wij het thema. De thema’s van de congressen waren persoonlijke thema’s die juist op dat moment uit hun latentie kwamen. We werden
passie, we werden echtheid en schoonheid. Moed en discipline zweetten we en
contact, goed en kwaad leken zich in ons in elke situatie te manifesteren.
God zit in het detail
De congressen kregen een bijna vaste formule: ’s ochtends sprekers, ’s middags
workshops. Het drum-und-dran, zoals we dat noemden, zorgde voor extra pret:
er waren masseurs, waarzeggers, een operazangeres op rolschaatsen. Je kon fortunecookies laten bakken en je hand laten lezen, je thee laten inschenken vanuit een pot op het hoofd van een inschenkster, en een gedicht aanhoren dat speciaal voor jou gemaakt was.
Wat was het telkens weer een genot om alle sprekers en workshopbegeleiders te
ontmoeten. Wat een plezier om met alleen een idee samen vorm en inhoud te
zoeken, waarbij de enige grens die van de fantasie is.
En wat geweldig om met alle aandacht de grootste lijnen uit te zetten, maar ook
om de kleinste details te regelen, zoals chocoladeflikken in twee kleuren bij Goed
en Kwaad. God zit in het detail.
Na zeven keer een eendaags congres wilden we wat anders. Nu zijn we bezig met
Grenzeloos. Niet één congres, maar een jaar lang, van de ene langste dag tot de
andere, organiseren we bijeenkomsten, wandelingen en andere activiteiten
onder de noemer Grenzeloos. Logo is een afbeelding van een bronzen ruiterbeeld van de Italiaanse beeldhouwer Marino Marini. Op een paard zit een naak-
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te man. Hij strekt zijn armen zijwaarts en heeft een erectie. Het beeld staat aan
het Canal Grande in Venetië, in het Guggenheimmuseum. Toen de paus langs
voer, schroefde Peggy Guggenheim de penis van de ruiter af.

figuur 3. Bronzen ruiterbeeld van Marino Marini

Afgelopen jaar hebben we in Rotterdam een Grenzeloos Hoogtepunt georganiseerd. Het was een dag met een grenzeloos aanbod. We hadden vier locaties op
de Kop van Zuid gehuurd, waaronder een leeg (en koud!) pakhuis. De Cruise
Terminal was een prachtige ruimte: open en groot met uitzicht op de Maas en de
Erasmusbrug. We bedachten dat het zonde zou zijn de ruimte met rijen stoelen
te vullen. We kochten duizend viskrukjes, die de deelnemers aan het begin van
de dag, in een rugzak bedrukt met het logo, uitgereikt kregen en zelf moesten
uitzetten. Het was een enorm ontroerend gezicht: alle collega’s op een laag stoeltje, zelf de grenzen van hun persoonlijke ruimte aangevend.
We hebben als uitnodiging een klein bronskleurig vierkant boekje laten maken:
Grenzeloos is een verlangen dat niet ingevuld moet worden, want wat als er geen grenzen zijn?
Een systeem – ook een menselijk – heeft grenzen nodig om te kunnen bestaan. Zonder
begrenzing is het vormloos, inhoudsloos, relatieloos.
Grenzen bevestigen en beschermen een identiteit. Ze scheppen duidelijkheid: dit wel en
dat niet. Het bloed blijft binnen, de bacillen buiten. Het land blijft binnen, de zee buiten.
Dit is Nederland en niet België. Dit zijn mijn grenzen en niet de uwe. Tegelijkertijd is er een
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behoefte te ontsnappen aan grenzen: wég met de beperkingen en soms knellende banden van vanzelfsprekendheden en ingesleten patronen. Grenzeloos is voor Verkeer en
Waterstaat een dagelijks onderwerp: wij pogen het grenzeloze te beteugelen.
Snelheidsbegrenzers voor de voortdenderende vrachtwagens, het water in de rivier en niet
daarbuiten. Luchtvaart binnen milieunormen, files aan banden en ‘bakkies’ mogen niet storen.
Grenzeloos is aanlokkelijk vanwege de smaak van vrijheid, vanwege het idee heer en
meester te zijn over het eigen leven. Dat betekent niet dat we er maar op los kunnen leven:
vrijheid voor de één betekent vaak onvrijheid van een ander.
Pas door een scherp besef van grenzen ontstaat de mogelijkheid om grenzeloos te ervaren. En invulling te geven aan het verlangen vrij te zijn van begrenzende scheidslijnen. Om
grenzeloos te beléven, niet te bereiken.
U bent uitgenodigd om uw grenzen te ervaren en te overschrijden, ze te verkennen en te
verleggen, maar ook om ze vorm te geven en te stellen.

Ook ik voel me uitgenodigd om grenzen te verkennen bij en met Verkeer en
Waterstaat. Om te ervaren en te laten ervaren dat de werkelijkheid die zich soms
zo plat voordoet, verhalen nodig heeft om mooi en diep te worden.
Nou heb ik me toch bijna laten verleiden om het uit te leggen.
Als je van te voren uitlegt wat de bedoeling is, werkt het niet. Als je het daarna
uitlegt waarschijnlijk ook niet.
Ooit las ik de prachtige zin: aan het einde van je leven moet je bij God op kantoor komen en gaat Hij je vertellen waar het nu eigenlijk allemaal om ging.
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Verhalen vertellen
Wie herinnert zich niet die prachtige momenten, als kind voor het naar bed gaan. Ze konden niet lang genoeg duren. Vader of moeder die een verhaal vertelt, een sprookje. Soms
avonden achtereen hetzelfde sprookje. Wie heeft niet voor dezelfde moeilijke keus
gestaan, een nieuw verhaal te mogen horen – dat misschien wel langer duurde – of toch
weer ‘het’ sprookje.
Wie herinnert zich niet die vervelende momenten die altijd te lang duren. De momenten
waarop je weer moet luisteren naar verhalen van oudere collega’s, over vroeger. Verhalen die uitdrukken dat het nog steeds moet gaan zoals het nu gaat. Of collega’s die luisteren naar jouw verhaal en dan zeggen, ‘leuk, maar dat past hier niet’.
Ziehier in een notendop de verschillen in de hoofdstukken van François Breuer en Tineke
Abma over verhalen vertellen. Een derde hoofdstuk is van Freerk Wortelboer en Jos van
der Werff dat van alle twee wat heeft.
François Breuer begint met een citaat van Campbell. Joseph Campbell is een Amerikaanse auteur die veel heeft gepubliceerd over sprookjes voor grote mensen (mythen) en
wat die uitdrukken over wezenlijke vragen waar wij als mensen mee worstelen. Eén van
zijn eerste boeken is ‘De held met de duizend gezichten’ dat hij in 1949 publiceerde.
Campbell ziet mythen als ‘uitdrukking van onbewuste begeerten, angsten en spanningen
die ten grondslag liggen aan de bewuste patronen van het menselijk gedrag. Met andere woorden, mythologie is psychologie die ten onrechte wordt opgevat als biografie,
geschiedenis en kosmologie’. Mythologische figuren zijn personificaties die de stroom
symboliseren van ‘het onbewuste duister naar het gebied van de wakende dag’. Campbell geeft veel voorbeelden van mythes, waarbij ook humorvolle en ironische. Mythen
bevatten verwijzende sleutels die steeds terugkeren in verschillende culturen en tijdperken. Door naar die archetypische laag te luisteren, zo zegt François, zoekt de mens naar
zingeving en uitdrukking van algemeen menselijke waarden en conflicten. Door verhalen te vertellen met diepere lagen erin bevordert hij de dynamiek in transformatieprocessen. Hij maakt zo het passeren van grenzen mogelijk.
Tineke Abma sluit daar deels bij aan in de paragraaf over diverse narratieve genres en
de rol van verhalen in betekenisverlening maar kiest toch een ander vertrekpunt. Zij sluit
aan bij het onderscheid om organisaties als ‘monologische’ of ‘dialogische’ entiteiten te
benaderen.
In monologische culturen bestaat een coherente verzameling van verhalen die vaak het
perspectief weergeven van een beperkte groep van actoren. Het coherente karakter
maakt dat het verhaal rond is, klaar en af. Niet altijd, maar wel vaak zitten de mensen
bij wie deze verhalen horen op posities die wij associëren met macht. Een monoloog is
dus te zien als het herhalen van verhalen en betekenissen waarbij andere stemmen niet
de kans krijgen hun verhaal te vertellen. Wie de mythe kent en kan vertellen heeft daar-
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mee macht over mensen en kan daarmee zijn of haar werkelijkheidsopvatting dominant
maken.
Een dialogische benadering gaat ervan uit dat in organisaties veel verschillende verhalen worden verteld die de pluriformiteit uitdrukken in betekenissen. Een goede dialoog is
een doorgaand proces van elkaar verhalen vertellen en dat toont de meervoudigheid, de
veelvoud van organisatorische realiteiten die naast elkaar bestaan en in elkaar kunnen
doordringen. In die zin is verhalen vertellen ook een strijd om gehoord te worden. Tineke schrijft haar hoofdstuk vanuit deze dialogische, of zoals zij het zelf noemt sociaal constructionistische positie.
Het hoofdstuk van Freerk Wortelboer en Jos van der Werff is een casusbeschrijving van
een werkconferentie voor het Centraal Orgaan Asielzoekers. Het ontwikkelen en vertellen van verhalen had hier de functie van een rite de passage. Afscheid kunnen nemen van
een verleden en ruimte scheppen voor een andere toekomst. Dit past in het betoog van
François Breuer. Door verhalen te vertellen ga je met een omweg langs wat moeilijk is, in
dit geval het loslaten van een verleden dat veel betekenis heeft. De opzet van de werkconferentie die Freerk en Jos beschrijven maakte het mogelijk veel stemmen te horen om
de veelvoudigheid in beleving en ervaring te benadrukken. Die verhalen konden naast
elkaar staan, er was er niet één die dominant was. Iedereen kon zijn of haar stem laten
horen omdat de verhalen door de deelnemers zelf werden gemaakt. Ze kwamen niet van
een ander. De bijdrage van Freerk en Jos laat ook zien hoe subtiel het werken met verhalen is. Een goed verhaal staat op zichzelf en bevat gelaagdheid en openheid die mensen stimuleert om tot een diepere betekenisgeving te komen. Volgens François kan iedereen er dat uithalen wat voor hem of haar van belang is. Als het goed is dan krijgt iemand
het idee dat een verhaal exclusief voor hem of haar geschreven is. Pogingen om na een
verhalenronde te ordenen of rode draden te bespreken zullen vlak blijven omdat de
betrokkenheid voor mensen weg is. Freerk en Jos laten ook zien hoe moeilijk het is om
verhalen te bedenken die een zekere gelaagdheid in zich hebben. Misschien is dat wel
een vak op zich.
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7
Het verhaal als metafoor
François Breuer
After Joseph Campbell, The Flight of the Wild Gander (1990)
...fly towards the seat of all experience, both internal and external,
where the conscious and the unconscious, senselessness and meaning, the teller and the listener are one.
Nog in de tijd voordat het ijzeren gordijn tussen Oost- en West-Europa werd
opgetrokken, heb ik in Polen werkconferenties begeleid en jonge organisatieadviseurs opgeleid. Het toenmalige regime liet een zekere marge voor ondernemerschap doordat op creatieve wijze werd gebruikgemaakt van een wetgeving
die van ver voor het communisme dateerde. Zo waren allerlei kleine adviesbureaus ontstaan. Vaak waren deze bureaus aangesloten bij coöperaties die wegens
hun schaal redelijk zelfstandig konden blijven onder een ministerie dat inhoudelijk op afstand bleef. Soms ook hadden ze een joint venture met een grote, sterke onderneming waarbij zij als kleine satellieten in de schaduw konden blijven.
Ik ben een aantal keer uitgenodigd om met een aantal van deze bureaus te werken en samen met hen een school voor organisatieadviseurs op te zetten. Zo
werd ik ook eens gevraagd een werkconferentie te begeleiden met een groep
jonge managers van een grote bouwonderneming.
In het kader van dit hoofdstuk dat moet gaan over het vertellen van een verhaal
als metafoor in werkconferenties, wil ik u eerst het volgende verhaal doen.
Het bevroren meer
De genoemde bouwonderneming was een ‘conglomeraat’ van bedrijven, variërend van
aannemers, architecten en ingenieursbureaus, constructiebedrijven, toeleveranciers en
exploitanten van woningcomplexen. De algemeen directeur was een verlicht bureaucraat
die de onderneming met vaste hand leidde en over goede contacten in Warschau beschikte, zodat hij zich wat vrijheid kon permitteren. Hij had een goed gevoel voor de hoek waaruit de politieke wind waaide en zag aankomen dat er in Polen in toenemende mate een
klimaat van ‘vrij’ ondernemerschap zou ontstaan. Hij had daarom bedacht dat het goed
zou zijn om zijn bedrijf alvast voor te bereiden op een grotere zelfstandigheid. Hij had een
jong adviesbureau uitgenodigd om samen met hem en een uitgelezen groep veelbelovende managers deze visie verder te ontwikkelen. De managers gaven voorts te kennen dat
zij – in hun toekomstige rol als zelfstandige unitleiders – behoefte hadden aan nieuwe
managementtechnieken en leiderschapsstijlen gebaseerd op Westerse kennis. En zo kwam
het dat ik mij als workshopleider in een conferentieoord bevond ergens diep in de bossen
van centraal Polen aan de rand van een schitterend meer. Met ondersteuning van de Pool-
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se collega’s en een tolk heb ik goed gewerkt met deze leergierige groep managers die als
toekomstige unitleiders na enige aarzeling alles opzogen wat ik aan nieuwigheden had te
vertellen en met veel enthousiasme de oefeningen deden die ik voorstelde.
Aan het einde van de tweede dag kwam de directeur langs om ook zelf te zien hoe het
een en ander liep en – naar ik aannam – om zijn mensen een hart onder de riem te steken.
Na de bekende plichtplegingen over en weer nam hij het woord en sprak mijn groep deelnemers toe.
Omdat dit in het Pools ging, verstond ik niet wat hij zei, maar ik begreep er voldoende van
om te snappen dat het één groot relaas was waarin hij sprak van kansen die gegrepen
moesten worden, mogelijkheden die hij voor zich zag en initiatieven die hij van hen verwachtte, enzovoort.
Het was een hele lange speech. Na anderhalf uur begon ik wat vermoeid te worden, maar
ik zag zijn gehoor nog steeds aandachtig luisteren. Na een uur of twee begon ik me toch
echt te vervelen bij deze spraakwaterval en ging ik wat meer letten op de reacties van mijn
deelnemers. Ze leken toch wel te luisteren, maar ik wist niet of dit nu beleefdheid was of
echte interesse. Hier en daar zag ik iemand wat ongemakkelijk schuifelen, maar dan toch
zijn aandacht weer richten op de spreker. Na nog weer een half uur was er gelegenheid
om vragen te stellen. Maar iedere vraag was weer een aanleiding voor een nieuwe ellenlange monoloog die maar duurde en duurde. Ik begon me nu toch echt ongemakkelijk te
voelen, vooral met in het vooruitzicht de dag van morgen, waarin ik geacht werd met deze
mensen verder te gaan op het pad naar grotere zelfstandigheid. Op een bepaald moment
vond ik het genoeg. Ik moest een daad stellen. Ik stond op, verliet mijn plek naast de directeur en ging naar mijn kamer. Daar heb ik een boek opgehaald, kwam weer terug en zette
me neer op mijn stoel naast de directeur en begon te lezen, hopende dat mijn ‘onbeleefdheid’ zou worden opgemerkt en tot enige commotie zou leiden. Niets daarvan. Uiteindelijk ben ik maar naar bed gegaan.
Ik heb die nacht niet goed geslapen, piekerend over een manier om deze situatie nog om
te buigen in een voor iedereen acceptabele richting.
Vroeg in de ochtend stond ik op en maakte een wandelingetje langs het meer. Nu was die
nacht de winter gevallen. En als dat gebeurt in dit deel van Europa dan is het ook echt van
de ene op de andere dag volstrekt winter. Er hing rijp aan de bomen en er lag een pak
verse sneeuw dat kraakte onder je voeten. Het meer was bevroren en er hing een mistige
damp in de lucht waardoor de overkant nog slechts met moeite was te bespeuren. Het was
in één woord prachtig. Een ijl zonnetje probeerde zich door de mist heen te boren en vaag
zag ik aan de overkant van het meer een paar mensen die met iets onduidelijks bezig
waren. Nieuwsgierig waagde ik me op het ijs en liep in de richting van de figuurtjes aan
de overkant. Het ijs leek goed te houden, maar reageerde wel op mijn voetstappen. Ik aarzelde of ik verder zou lopen. ‘Krakend ijs is goed ijs’, maar toch. Bovendien zag ik op
mijn horloge dat ik terug moest naar mijn groep en besloot met spijt om terug te keren.
Die ochtend opende ik de workshop met een verhaal. Ik vertelde over mijn wandeling in
de vroege ochtend langs het meer en over mijn voetstappen op het ijs. Ik vertel niet dat ik
was omgedraaid maar eindig met: daar stond ik en overwoog: ‘het vraagt natuurlijk wel
wat moed maar als ik nu niet naar de overkant loop, zal ik nooit weten wat daar te zien is
geweest.’
Het is doodstil in het zaaltje, tot een van de deelnemers opstaat en met een brede lach
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onder zijn snor tegen mij zei: “François zou je ons willen leren hoe je moet onderhandelen
met een goedwillende, dominante en autoritaire baas?”.
Opgelucht haalt iedereen adem en we gaan aan het werk.
Enige jaren later – Oost-Europa was inmiddels opengegaan – werd ik uitgenodigd voor
een werkconferentie met directies van nieuwgevormde ondernemingen om te werken aan
het thema ‘Hoe jezelf en je bedrijf het beste te presenteren in het Westen’. Tot mijn grote
verrassing stapt als een van de eerste deelnemers dezelfde man – nu met een nog grotere
snor en als het kan een nog grotere glimlach – binnen, samen met de controller en bedrijfsleider van zijn eigen succesvolle onderneming.

Waarom verhalen vertellen in een werkconferentie?
U weet nu hoe ik ooit begonnen ben met het vertellen van verhalen in workshops en conferenties.
Het vertellen van een verhaal bij een werkconferentie geeft de mogelijkheid om
een ruimte te creëren waarbinnen betekenis gegeven kan worden aan verleden
of heden en richting aan de toekomst. Dit gebeurt op een manier waardoor het
creatieve denken en de vrije associatie van de luisteraar wordt aangesproken in
plaats van het zogenaamde logisch redeneren en argumenteren die hem in deze
situatie nog geen oplossing of helderheid hebben geboden, of hem nog niet in
beweging hebben gebracht. Het verhaal speelt zich af in een andere situatie dan
waarin verteller en luisteraars zich nu bevinden. Maar ergens in het verhaal is
een verwijzing te vinden. Iedereen, de luisteraars maar ook de verteller, hecht
aan het verhaal of aan bepaalde elementen daarin een betekenis die relevantie
heeft voor de eigen situatie.
Het verhaal legt een brug tussen de wereld van de verteller en die van de luisteraar, tussen de ene context en de andere, tussen het verleden, het heden en de
toekomst.
Je kunt als conferentieleider een verhaal vertellen ter ondersteuning van de andere activiteiten of je kunt als verantwoordelijk manager een verhaal vertellen om
de toon te zetten of een boodschap bij je mensen neer te leggen. Maar de werkconferentie is ook een geschikte werkvorm om mensen zelf verhalen te laten
maken en te laten vertellen, waardoor ze betekenis geven aan gebeurtenissen uit
het verleden, of in een verhalende vorm uitdrukking geven aan hun beleving van
het moment, of hun verbeeldingskracht gebruiken om zin te geven aan een voor
hen overige onzekere toekomst.
Wanneer een verhaal vertellen
Het verhaal van het ‘bevroren meer’ had de functie van een interventie tijdens de
conferentie met als doel de gerezen situatie te beïnvloeden en om te buigen naar
het gewenste doel. Je kunt zo’n verhaal natuurlijk ook heel goed aan het begin
van een werkconferentie of bij de start van een veranderingstraject vertellen. In
feite zijn er in een werkconferentie verschillende momenten of situaties waar een
verhaal op zijn plaats is.
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De directie van een waterleidingbedrijf had besloten over te gaan op ‘integraal management’, waarbij de managers van de verschillende organisatie-eenheden meer verantwoordelijkheid kregen. Er werd een werkconferentie georganiseerd waarin de kaders nog
eens werden neergezet, het te lopen traject werd geschetst en het lokkend perspectief in
grove streken werd geschilderd. De pasbenoemde voorzitter van de stuurgroep die het traject zou coördineren hield een speech waarin hij een verhaal vertelde. Hij had ooit een
wandeltocht in de bergen gemaakt en tijdens die tocht was het hem duidelijk geworden
dat het tempo niet wordt bepaald door de snelheid van degenen die vooropliepen, maar
door de manier waarop degenen die achterop dreigden te raken door hen gecoacht werden. Hij, die zelf graag vooropliep, had grote moeite gehad om te aanvaarden dat je
tempo niet kon afdwingen. Hij had grote moeite gehad met de mensen die hem afremden
en had een strijd met zichzelf moeten leveren om zijn uitgangspunten te heroverwegen.
De verteller was iemand die groot gezag had binnen de organisatie en achteraf kon je
merken dat mensen diep getroffen waren door zijn verhaal. Later in het traject werd in de
organisatie vaak aan dit verhaal gerefereerd wanneer een nieuwe integrale manager vooral bezig was zijn eigen team te vormen en te leiden en geen oog had voor de problemen
die zich bij zijn collega’s konden voordoen.

Een verhaal kan dus een ondersteunende functie hebben, in dit geval voor iets
wat nog gaat komen. Het dient als een motto, een gemeenschappelijk referentiepunt waarin een belangrijke waarde of norm besloten ligt.
Een belangrijk principe is dat het verhaal de luisteraars moet aanspreken en voor
iedereen herkenbaar is. Tegelijkertijd moet het nog voldoende ruimte bieden
voor een ieder om daar zijn eigen associaties aan te verbinden. Je gaat zo’n verhaal ook niet uitleggen, want dan haal je het effect juist onderuit.
Met een verhaal kun je een belangrijke boodschap overbrengen of waarden in
het daglicht zetten die in een bepaalde situatie een belangrijke rol hebben
gespeeld of nog zullen spelen. Dat kunnen verhalen zijn die ontleend zijn aan
gebeurtenissen die echt hebben plaatsgevonden of zo zouden kunnen gebeuren,
maar ook sprookjes, fabels of metaforen. Belangrijk is dat de luisteraars – degenen voor wie het verhaal bedoeld is – zich kunnen identificeren met een hoofdrolspeler of de handeling in het verhaal. Daarom is bij deze functie een verhaal
in de vorm van een persoonlijke ontboezeming een krachtig middel, mits de verteller door zijn gehoor gezien wordt als een persoon met recht van spreken.
Er kan ook een heel andere aanleiding zijn om verhalen te vertellen.
Een zeer energiek manager van een grote elektronicaproducent vroeg mij hem te coachen.
Hij had nogal wat negatieve feedback uit zijn team gekregen. Hij kon die feedback eigenlijk niet plaatsen en vermoedde dat het te maken had met het feit dat hij van buiten kwam
en gezien werd als iemand die geen gevoel had voor de cultuur van het bedrijf en, kort
gezegd, te hard van stapel liep. Zijn team bestond uit een verzameling medewerkers die
deels nog onder zijn voorganger hadden gewerkt, deels bij hem waren ondergebracht en
deels door hem waren geselecteerd. Hij had een werkconferentie gepland die over de toe-
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komstplannen van zijn team zou moeten gaan en vroeg mij hem daarbij te assisteren. In
de voorbereiding waren wij overeengekomen dat we de conferentie in eerste instantie zouden gebruiken om een gemeenschappelijk uitgangspunt te creëren en misverstanden van
de afgelopen periode op te ruimen, voordat de nieuwe plannen aan de orde zouden
komen.
Voor het eerste doel van de conferentie hebben we de techniek van de tijdlijn gebruikt.
Iedereen werd gevraagd om een gelijk aantal persoonlijke hoogtepunten en dieptepunten
te selecteren op een tijdas van twee of drie jaar terug tot het moment nu en deze kort aan
te duiden op kaartjes die op de tijdas werden geplakt. Iedere deelnemer kreeg de gelegenheid om zijn kaartjes toe te lichten in de vorm van een kort verhaal over hoe hij die
momenten had beleefd. Het effect was heel goed. Iedereen kon op een veilige manier iets
zeggen over zijn gevoel over de afgelopen periode en men ontdekte dat er meer begrip
over en weer ontstond door deze ervaringen met elkaar te delen. De manager van het team
werd bovendien meer zichtbaar. Hij kreeg de kans om vragen te stellen, duidelijkheid te
krijgen over onuitgesproken veronderstellingen en deze bij te sturen.

De verhalen die hier werden verteld, waren geen metaforen. Het waren persoonlijke verhalen over wat ieder in de afgelopen periode had beleefd. De hele
exercitie was echter een metafoor voor hoe de leden van het team, ieder met zijn
geschiedenis, samen konden komen. Door aan elkaar verhalen te vertellen over
de uiteenlopende geschiedenissen kregen hun belevenissen een gezamenlijke
betekenis die nieuw is en ruimte maakt voor een meer gemeenschappelijke ervaring.
Het aan elkaar vertellen van verhalen kan op een werkconferentie ook de functie hebben van het mobiliseren van de verbeeldingskracht.
In het kader van het ontwikkelen van een concrete visie op de toekomst stellen
we aan de deelnemers de volgende vraag: ‘stel deze reorganisatie is achter de rug
en geslaagd en je kijkt over twee jaar tevreden terug op wat je hebt bereikt. Wat
zie je dan voor je?’ En vervolgens vragen we hen om verhalen te maken die een
schildering geven van tekenende gebeurtenissen die dan zullen hebben plaatsgevonden. Uitwisseling daarvan geeft een dieper beleefd beeld van wat mensen
als wenselijke ontwikkelingen voor zich zien.
Hier hebben de verhalen al meer de vorm van een metafoor, omdat ze staan voor
mogelijk en voorstelbaar concreet gedrag in bepaalde nog niet gerealiseerde situaties. Maar tegelijkertijd blijven de verhalen heel dicht bij de kenbare werkelijkheid. Doordat de verbeeldingskracht van de vertellers wordt gemobiliseerd,
sijpelen onbewuste gevoelens door in de verhalen en worden onderliggende veronderstellingen bespreekbaar.
Steeds als mensen met elkaar aan de slag gaan met het maken en vertellen van
verhalen is een belangrijke functie dat we een ervaring met elkaar creëren die het
mogelijk maakt dat aan oud en nieuw gedrag betekenis wordt gegeven.
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Als afsluiting van een driejarig veranderingstraject op één van de ministeries had de projectgroep besloten een feestelijke bijeenkomst te organiseren. Een bepaalde regionale
dienst was verzelfstandigd. De daarbij behorende stafdiensten waren opgetuigd en het
project kon als succesvol gezien worden. De projectgroep wilde als afronding iets anders
doen dan men gebruikelijk doet op een laatste bijeenkomst: het evaluatierapport nog eens
met elkaar doornemen. De projectgroep nodigde mij uit om met hen op die dag verhalen
te maken. De verhalen die die dag werden gemaakt, gingen over hun ervaringen met het
project in de afgelopen drie jaar. De aardigste verhalen werden in een boekje gebundeld
en aan alle leden van de projectgroep als herinnering toegestuurd. In de verhalen waren
zowel de hoogte- als de dieptepunten van het project te lezen die alle uit de directe ervaring van de verschillende vertellers kwamen en met veel gevoel voor details waren verteld.

In deze conferentie lag de nadruk op het proces van het maken, vertellen,
opschrijven en lezen van de verhalen. Dat proces geeft de mogelijkheid voor
sommigen om nostalgisch terug te kijken, voor anderen om nog eens de emoties te verwerken die op een bepaald moment tijdens het project gespeeld hebben en voor weer anderen om een periode af te sluiten. Er werden metaforen
gebouwd en sprookjes, maar de meeste verhalen bleven dicht bij de werkelijke
ervaringen omdat die voor hen op zich al genoeg lading hadden. Het resultaat is
een overgangsritueel, waardoor een enerverende periode betekenisvol kan worden afgesloten.
Daar kun je ook vraagtekens bij stellen. In hoeverre wordt door de verhalen het
verleden niet geromantiseerd en kun je wel echt afscheid nemen als je energie
gaat zitten in het terughalen van allerlei herinneringen? Voor een organisatie die
doorgaat is het belangrijk dat niet alleen het verleden zijn verdiende plaats krijgt,
maar de mensen ook de gelegenheid krijgen zich naar de toekomst toe te draaien.
De kracht van de metafoor
In dit hoofdstuk zien we het maken en vertellen van verhalen als het creëren van
een ruimte waardoor het mogelijk wordt om betekenis te geven aan verleden,
heden en toekomst. Met een verhaal kun je een belangrijke boodschap overbrengen of waarden in het daglicht zetten, die in een bepaalde situatie een
belangrijke rol hebben gespeeld of nog zullen spelen.
Het verhaal dat op een werkconferentie wordt verteld, staat ergens voor. Maar
wat dat is hangt niet alleen af van wat de verteller erin heeft gestopt, maar ook
van wat de luisteraar eruit haalt. Het verhaal krijgt voor de luisteraar de kracht
van een metafoor wanneer hij parallellen ziet tussen het verhaal en zijn eigen
situatie. De luisteraar identificeert zich met de hoofdpersoon uit het verhaal of
met de verteller en wordt zo geprikkeld om te zoeken naar de betekenis die het
verhaal voor hemzelf heeft. Je eigen behoefte als luisteraar om in het licht van je
eigen situatie betekenis aan het verhaal te geven, maakt dat je openstaat voor de
suggesties die in het verhaal verborgen liggen. Dat stelt wel eisen aan de manier
waarop het verhaal wordt verteld en in elkaar zit. Want als de suggestie te veel
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voor de hand ligt of moralistisch is, dan zal de luisteraar de neiging hebben om
zich ervoor af te sluiten.
Een conferentieleider kan bewust gebruikmaken van de kracht van de metafoor
door op een werkconferentie via een verhaal een meer of minder expliciete boodschap aan de deelnemers over te brengen zonder eventuele weerstand tegen de
boodschap op te roepen. Je gebruikt dan de metafoor die in het verhaal verborgen is als een bewuste narratieve interventie om langs de weerstand heen te gaan.
Voorwaarde is dat je in het verhaal genoeg ruimte laat voor de luisteraar om zijn
eigen conclusies te trekken en de boodschap uit vrije wil te aanvaarden omdat
hij zelf de ontdekking van de betekenis heeft gedaan.
Via het verhaal worden mogelijkheden zichtbaar die anders verborgen zouden
blijven achter de automatische associatiepatronen die de oude situatie in stand
houden. Het verhaal heeft dan de functie van het overbruggen van weerstand
tegen veranderingen.
Een verhaal dat werkt als een metafoor vertelt van een andere context dan die
van de deelnemers aan de werkconferentie maar roept wel herkenning bij hen
op. Je kunt als verteller putten uit je eigen leven om een verhaal te vinden dat
qua probleemstelling lijkt op die van de onderhavige situatie. Je kunt ook putten uit de verzameling verhalen, sprookjes en fabels die tot de fantasiewereld of
de mythische wereld behoren. Van belang is dat de metafoor die in een verhaal
is ingebed, voornamelijk via een onbewust kanaal van de luisteraar binnenkomt.
In een verhaal dat bedoeld is als metafoor wordt de boodschap, als die er al ingelegd is, niet kant en klaar opgedist maar sijpelt binnen via osmose. Het begrijpen van de metafoor komt niet rechtstreeks tot stand en dringt langzaam door
tot de luisteraar en dan allen nog voor zover die past bij zijn eigen interne
gedachtewereld. In feite voel je als luisteraar intuïtief dat er ergens in het verhaal
een boodschap voor jou verscholen ligt. Die boodschap richt zich vaak op je
eigen basisveronderstellingen, de overtuigingen van waaruit je leeft, waar je
onbewust zelf ook al vraagtekens bij had. Als de boodschap dan tot je doordringt, betekent dat dan ook meestal dat basisopvattingen worden herzien en
gereorganiseerd (in een mentale set).
Het effect van de verhalende metafoor kan als interventie een diep en lang werkend effect hebben, omdat de conclusies niet alleen gevolgen hebben voor de
directe vraag waar je voor staat, maar betekenis hebben voor een gedragspatroon
en daarmee voor een hele reeks van gebeurtenissen.
Hiermee verschilt overigens de metafoor van de analogie. Wanneer je een analogie maakt om een bepaalde situatie inzichtelijk te maken, dan is deze expliciet
en overduidelijk. Juist omdat de analogie per definitie een veel meer voor de
hand liggende vergelijking is dan de metafoor, heeft deze dan ook een beperktere werking. Er is altijd een ontsnappingsmogelijkheid want ‘uiteindelijk gaat
iedere vergelijking krom’. De luisteraar kan altijd aantonen waarom zijn situatie
toch anders is dan die waarmee hij vergeleken wordt en kan dus volhouden dat
die oplossing niet voor hem opgaat.
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Identificatie
Het verhaal doet een beroep op het voorstellingsvermogen van de luisteraar en
werkt als metafoor als de luisteraar openstaat voor de boodschap die in het verhaal voor hem verborgen ligt. Dat hangt niet alleen van de luisteraar af (je kunt
bij wijze van spreken uit ieder verhaal wel een les voor jezelf trekken), maar ook
van het verhaal en de relatie met de verteller.
In een gemeentelijke organisatie was na een fusie besloten om te investeren in een project
van cultuurverandering. Alle managers, van hoog tot laag, werden uitgenodigd om te participeren in een leertraject dat bestond uit workshops, coaching en intervisie, als hulpmiddelen voor dit traject. Bij de start werd een kick-off georganiseerd, waarbij nog eens de
doelstellingen van het traject in herinnering werden gebracht en waarbij ook een verhaal
werd verteld.
Een collega die de ondersteuning van het leertraject coördineerde, vertelde een als metafoor bedoeld verhaal over hoe hij zijn zoontje had leren duiken. De moraal van het verhaal
was dat je iemand wel stapsgewijs iets nieuws kunt aanleren, maar dat het nog veel belangrijker is dat iemand die iets nieuws leert, zich dat vooral op zijn eigen manier moet eigen
maken.
Op de een of andere manier viel het verhaal op dat moment niet in goede aarde.
Achteraf bleek dat bij de klant van alles was misgegaan in de voorbereiding voor de kickoff. Zo was niet iedereen goed geïnformeerd over de bedoelingen, de opzet en de werkwijzen van het project, waardoor nogal wat mensen zich overvallen voelden. Maar ook
tijdens de kick-off ging er van alles mis, waardoor de mensen het idee kregen dat de externe begeleiders slecht waren voorbereid en vooral dat zij zelf niet serieus werden genomen.
Het verhaal sprak hen dan ook niet aan. Ze voelden zich als kleine kinderen behandeld.
Dat was niet bepaald de boodschap die de verteller heeft willen overbrengen.

Toch heb ik ook goede ervaringen met een verhaal over mijn eigen zoontje. In
dit verhaal gaat het erover hoe ik hem heb leren fietsen. De strekking van het verhaal is dat je stapje bij beetje nieuwe dingen kunt leren, maar dat op het moment
dat je je van je nieuwe gedrag bewust wordt, je nieuwe vaardigheid je even in de
steek laat en dat je dan niet de moed moet laten zakken omdat het een fase in
het leerproces is.
Waar zit nu het verschil?
Ik vertel dit verhaal doorgaans na enige dagen in een workshop waarin ik al de
gelegenheid heb gehad om een stevig contact tussen mijzelf en de deelnemers
tot stand te brengen. Op dat moment word ik gezien als iemand die iets belangrijks te vertellen heeft, naar wie het de moeite waard is om naar te luisteren en
van wie je wat kunt leren.
De reden voor de weerstand tegen het verhaal over het zoontje van mijn collega
dat leerde duiken, was dat er nog geen contact was opgebouwd met de groep
deelnemers. De elementen in het verhaal gaven daardoor onvoldoende aanleiding om zich daarmee te identificeren en gaven eerder voeding aan hun wantrouwen dat zij zich niet als kinderen behandeld wilden laten worden.
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Daarom is ook de timing van het vertellen van een metafoor van belang. Als er
‘rapport’ is tussen de conferentieleider en de deelnemers kan de overdracht zijn
werk doen. De verteller reageert op een innerlijke impuls die in een bepaalde
situatie of een bepaald stadium van de conferentie bij hem wordt opgeroepen en
besluit daarmee iets te doen naar de groep deelnemers. De situatie van de deelnemers roept bij hem associaties op van vergelijkbare moeilijkheden of uitdagingen die hij onder andere omstandigheden heeft meegemaakt, of waarmee hij
in ieder geval bekend is. De creativiteit van de verteller bestaat hierin dat hij die
ervaring – of die nu werkelijkheid is geweest of gefantaseerd – weet om te zetten in een verhaal met een goed of een open einde. Je kunt er dan op vertrouwen dat je luisteraar een voor hem geschikte boodschap eruit haalt; of niet, maar
dan is het altijd nog een leuk verhaal geweest.
Overigens blijkt vaak dat er voor de verteller in zijn eigen verhaal ook een boodschap verborgen zit waar hij zich aanvankelijk misschien helemaal niet van
bewust is.
De betekenis van een verhaal
We hebben gezien dat het maken en vertellen van verhalen gezamenlijke ervaringen creëren die betekenisvol zijn voor de vertellers en de luisteraars. We hebben ook gezien dat een verhaal of een verzameling verhalen een gemeenschappelijk referentiekader kader bieden dat als toets voor toekomstig wenselijk
gedrag kan fungeren. En we hebben gezien dat er in een verhaal een metafoor
kan schuilen al dan niet bewust door de maker erin gelegd.
De kracht van een verhaal zit in de verleiding om er een betekenis aan te ontlenen die verder gaat dan de gebeurtenis op zich die in het verhaal wordt weergegeven.
In ieder verhaal is een werkelijkheid te vinden, puur op grond van de feitelijke
gebeurtenissen die erin worden verteld. Dat kunnen ware gebeurtenissen zijn
die zich werkelijk zo hebben afgespeeld of aan de verbeelding van de verteller
zijn ontsproten. In een verhaal heeft een deur gewoon ook de betekenis van een
deur, ofschoon het voor de verteller misschien tegelijkertijd een opening is naar
een spannende te verkennen toekomst en voor de luisteraar misschien een
afsluiting van een vervelende periode.
Als iemand een verhaal vertelt, geeft hij daar een emotionele lading aan mee die
hij er meer of minder bewust in kan leggen. Vaak heeft deze lading te maken met
de associaties die het verhaal voor de verteller zélf heeft.
Maar ook de luisteraar zal bij het aanhoren van een verhaal een bepaalde emotionele beleving hebben, die samenhangt met de associaties welke het verhaal en
de wijze waarop het wordt verteld bij hem oproepen.
De ontvankelijkheid van de luisteraar voor de suggestieve kracht van een verhaal wordt vergroot als de verteller zijn verhaal kan schilderen. De luisteraar
moet als het ware de gebeurtenissen uit het verhaal voor zich zien, de stemmen
kunnen horen van de personen die erin optreden en de geuren kunnen opsnuiven van de locatie.
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Een anekdote verhaalt van een gebeurtenis, zoals waargenomen door de verteller; dat kan ook iets van horen zeggen zijn, of iets dat je ergens gelezen hebt.
Kenmerkend voor de anekdote is dat het vooral amusementswaarde heeft.
Hoewel de gebeurtenis heel alledaags kan zijn, heeft de anekdote toch vooral de bedoeling het gehoor te amuseren, te boeien of te verbazen. Daarom
bevat een goede anekdote altijd iets bijzonders, iets onverwachts, iets waardoor de ogenschijnlijk alledaagse gebeurtenis een bijzondere betekenis heeft.
De anekdote gaat voor de luisteraar over een ander, toen en daar.
Toch roept de anekdote vaak de reactie op van: oh, ik heb ook wel eens zoiets
meegemaakt! De impuls hiervoor zit in het herkenbare van de situatie en in
de onderliggende boodschap: kijk toch eens wat aardig, bijzonder, etc.
Deze respons wordt veelal opgeroepen door de associatie die de luisteraar
maakt naar aanleiding van de gebeurtenis waarover wordt verteld, of een
belangrijk object of de protagonist van het verhaal.
Vergelijk de verhalen over auto’s tussen professionals die met elkaar aan tafel
zitten. En niets is zo effectief om iemand aan zijn broer te laten denken dan
zelf over je broer te beginnen.
Een verhaal met een plot heeft al een wat ingewikkelder mechanisme.
Er wordt een bepaalde spanning opgeroepen welke het gehoor uitdaagt om
de oplossing te verzinnen. Je bent benieuwd naar de afloop. De luisteraar
voelt zich hier aangesproken als de probleemoplosser. Dit mechanisme werkt
dus sterker naarmate het verhaal ook meer een puzzel is. De luisteraar wordt
al meer in het verhaal getrokken doordat hij zich het probleem of de vraagstelling eigenmaakt. Toch kan hij er nog van buitenaf naar kijken.
Bij een verhaal met een avontuur identificeert de luisteraar zich met de held die
zich voor een uitdaging ziet gesteld.
In zo’n verhaal wordt een schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheid opgeworpen die door de hoofdrolspeler wordt overwonnen. De uitdaging in het
verhaal is ook de uitdaging voor de luisteraar. Het avontuur beleeft hij mee;
hij ervaart ook de frustratie van de moeilijkheden onderweg en de catharsis
als de moeilijkheden zijn overwonnen.

Het maken van een verhaal
Als in een verhaal een metafoor wordt meegegeven zijn er verschillende verhaallijnen die parallel aan elkaar lopen.
Er is een verhaallijn op het oppervlakteniveau: het verhaal als verhaal.
Daarnaast is het verhaal te zien als een metafoor voor een psychologisch proces,
bijvoorbeeld een zoekproces of het oplossen van een probleem; maar misschien
zijn er meerdere processen tegelijkertijd of na elkaar. Elk proces heeft zijn eigen
verhaallijn. Deze kan gaan over het overwinnen van een moeilijkheid, of over
hoe je op verschillende manieren naar een probleem kunt kijken, enz.
Er is nog een diepere laag, de archetypische laag van algemeen menselijke
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mechanismen: het verhaal als mythe. Door verhalen zoekt de mens naar zingeving en uitdrukking tegelijkertijd van algemeen menselijke waarden en conflicten.
De verhaallijnen, die meer onder de oppervlakte liggen zijn vaak het vruchtbaarst als voertuig van de boodschap die je als verteller in een verhaal kunt leggen of als luisteraar in het verhaal kunt vinden. Ze verwijzen naar een werkelijkheid die weliswaar alleen door dieper te kijken ontsloten wordt, maar die in
feite heel direct en intuïtief toegankelijk is.
Het metaforisch karakter van verhalen berust op het vermogen van mensen om
bewust of onbewust toegang te krijgen tot de werkelijkheid die onder de oppervlakte van het verhaal verborgen ligt.
Als je een verhaal wilt maken of vertellen kun je verschillende lijnen en verschillende betekenisniveaus in je verhaal laten ontstaan.
In een verhaal kunnen verschillende personages voorkomen.
Het meest voor de hand ligt natuurlijk om te luisteren naar wat de hoofdrolspeler overkomt. Maar ook andere spelers zijn van belang. Zo kunnen de geschiedenissen van verschillende personen, karakters, personages zich kruisen.
In een verhaal kan het perspectief wisselen, van de ene persoon naar de ander. De
verhaallijnen lopen dan naast elkaar om zich af en toe te verbinden.
In gefantaseerde verhalen kunnen ook objecten zich gedragen en spreken als
karakters.
Naast het perspectief van de personages in het verhaal is er het perspectief van de
verteller.
Het duidelijkst is deze lijn aanwezig als de verteller verhaalt over wat hij zelf heeft
meegemaakt. Hij is dan tegelijkertijd één van de actoren maar niet noodzakelijk
de hoofdrolspeler.
Als je als verteller moeite hebt met deze identificatie, bijvoorbeeld omdat je liever je eigen rol wilt verbergen, kun je altijd het verhaal nog vertellen alsof iemand
anders dat heeft beleefd: ‘mijn vriend, of mijn broer…’
Het perspectief van de verteller kan ook als commentaar op het verhaal te voorschijn worden gebracht, als een aparte verhaallijn. “Ja, ik vind het zelf ook een
beetje een vreemd verhaal, wat ik hier vertel…”
Speelt het verhaal zich af in het verleden, het verre of het recente, of is het een verhaal dat nog moet plaatsvinden in de toekomst?
Uit de filmwereld zijn ook wisselingen in de tijdsvolgorde en sprongen in de tijd
bekend: de flashback: het teruggrijpen op een gebeurtenis uit het verleden en de
flash-forward: het geven van een inkijkje op een latere gebeurtenis in de toekomst, gezien vanuit het perspectief van een verhaal dat zich in het verleden
afspeelt.
Je kunt een verhaal natuurlijk vertellen zoals het zich in de tijd heeft afgespeeld
(of afgespeeld zou moeten hebben), maar je kunt het ook van achteren naar voren
vertellen: wat zich hiervoor afspeelde was…, en daarvóór weer…enz.
Ook hier zijn de perspectiefwisselingen van belangen: verleden, heden toekomst.
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De verteller maakt het verhaal hierdoor levendiger, maar niet altijd beter om te
volgen.
De identificatiemogelijkheden nemen voor de luisteraar toe, als het verhaal
wordt verteld alsof het zich afspeelt in het hier en nu. Dus ook als de context duidelijk die is van het verleden of van de toekomst en waarbij de plaats van handeling elders is, kan het verhaal dichterbij de luisteraar gebracht worden door
het hier en nu te benadrukken. Dat doe je door de tegenwoordige tijd in de vertelwijze te introduceren.
Als je iemand wilt helpen om een beweging naar voren – een verandering in de
richting van de toekomst – te maken, moet je als het ware de tijd vooruitzetten
naar de toekomst en van daaruit terugkijken naar wat vanuit dat standpunt al
gebeurd is, maar in de werkelijkheid nog moet gebeuren.
Ieder verhaal dat de moeite waard is, roept een bepaalde spanning op bij de luisteraar. Die spanning wordt veroorzaakt doordat het verhaal het voorstellingsvermogen van de luisteraar prikkelt. Een verhaal heeft dus succes als het allerlei
emoties en associaties bij de luisteraar teweegbrengt. Zo’n verhaal schept ruimte voor het zoeken van betekenis.
De gelaagde betekenis van het verhaal
De luisteraar zoekt in eerste instantie naar een lijn om het verhaal te kunnen volgen; het kan zijn dat de activiteiten van de luisteraar hier ophouden. Het amuseert hem of niet: het verhaal als verhaal.
In tweede instantie zal de luisteraar ook proberen om het verhaal te begrijpen:
het verhaal als puzzel. Waarom handelen de personen in het verhaal zoals zij
doen. Gaandeweg: wat zou de afloop of de oplossing kunnen zijn? Hoe wordt
de weg daar naar toe afgelegd (de werkwijze, methode, aanpak)?
En eventueel: hoe zou ik dat doen? Wat zou mijn oplossing zijn?
In derde instantie kan de luisteraar ook meer associatief verbindingen gaan leggen met zijn eigen denk- en leefwereld. Zoals al eerder gezegd: soms begrijpen
mensen hun eigen situatie beter als je hen een gebeurtenis voorhoudt uit een
hele andere context maar met vergelijkbare kenmerken en met een (mogelijke)
oplossing of oplossingsrichting.
Ten vierde kan in het verhaal een oplossing voor een probleem worden gepresenteerd die voor de luisteraar direct toepasbaar is voor in eigen situatie. “Zo’n
oplossing zou voor mijn probleem misschien ook kunnen werken”.
Ten vijfde kan de wijze waarop de oplossing wordt gekozen in het verhaal een
analoge oplossing voor de luisteraar met zich meebrengen. Dit vraagt behalve
een openheid voor een andere oplossing ook een zekere mate van creativiteit
omdat een grotere vertaalslag moet worden gemaakt.
Ten zesde kan de suggestie van een andere manier van denken, kijken of handelen de eigen vooronderstellingen die aan het ‘normale’ gedragspatroon ten
grondslag liggen onderuit halen, waardoor oplossingsmogelijkheden als realistische opties in beeld komen die voorheen ondenkbaar waren of volstrekt over
het hoofd werden gezien.
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Ten zevende kan het verhaal een nog diepere laag aanboren wanneer de personen en gebeurtenissen in het verhaal symbolisch verwijzen naar diepgewortelde algemeen menselijke conflicten, tegenstrijdige impulsen en strevingen die te
maken hebben met de menselijke conditie. Karakters, voorwerpen en gebeurtenissen kunnen een archetypische betekenis hebben die er een is van alle tijden en
alle mensen.
Het vertellen
Je kunt naar ieder verhaal luisteren op verschillende manieren. Welke lijn volg
je? Die van de verteller, die van de hoofdrolspeler, die van een bijfiguur? Dat
hangt erg af van de vraag met wie je je kunt identificeren. De verteller kan het
gemakkelijker voor je maken door de verschillende spelers te beschrijven en
misschien zelfs een eigen stem te geven.
Je kunt ook luisteren op een verschillend niveau van de betekenisstructuur: zoek
je naar diepere betekenissen, verwijzingen, of maak je zelf analogieën of andere
associaties? De ontvankelijkheid van de luisteraar voor een mogelijke metafoor
in een verhaal is groter als hij de verteller ziet als iemand die ook wat te vertellen heeft.
De verteller kan daar zelf ook veel aan doen.
Een eerste voorwaarde is het maken van rapport met je gehoor. Een tweede is
dat je als mens achter de verteller zichtbaar bent. De overdracht die in een verhaal wordt beoogd, vereist een bepaalde mate van intimiteit; dat kan de intimiteit zijn van de lezer met zijn boek, maar ook die van de verteller met de luisteraar. Het gebruik van de stem is daarbij een belangrijk middel omdat daarin niet
alleen de actoren uit het verhaal, maar ook de verteller voelbaar wordt.
Vervolgens moet de magie van het verhaal zijn werk doen.
Door het stemgebruik, een rustige start en het geleidelijk opbouwen van spanning, herhaling en voorspelbaarheid wordt zowel bij de verteller als bij de luisteraar een mentale staat gecreëerd die vergelijkbaar is met trance.
Om die trance vast te houden en de rationaliteit om de tuin te leiden is het nodig
dat een vreemde context: van daar en toen, onmerkbaar teruggebracht wordt
naar het hier en nu; dat herhaling gepaard gaat met perspectiefwisselingen en
een lichte verwarring optreedt doordat verhaallijnen elkaar kruisen en zelfs voor
de voeten lijken te lopen.
De verteller zet een lijn uit, maar hij kan wisselen van positie: wie is er aan het
woord? Hij kan wisselen van tijdsperspectief: waar zitten we nu in de tijd?
Hij kan een logische volgorde aanhouden of juist veel zijstappen maken, een verhaal binnen een verhaal vertellen, het verhaal open laten eindigen of juist met
een afloop, hij kan gaan in (steeds verschuivende) cirkels, door herhaling of goed
geregisseerde perspectiefwisselingen.
Paradoxaal komen een te eenzijdige verhaallijn, een te eenvoudige structuur en
weinig perspectiefwisselingen weliswaar de herkenbaarheid ten goede, maar
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niet de identificatiemogelijkheden en de spanning die nodig zijn om de metafoor te laten landen.
Ieder verhaal dat de moeite waard is, roept een bepaalde spanning op bij de luisteraar. Die spanning wordt veroorzaakt doordat het verhaal het voorstellingsvermogen van de luisteraar prikkelt. Een verhaal heeft dus succes als het allerlei
emoties en associaties bij de luisteraar teweegbrengt. Zo’n verhaal schept ruimte voor het zoeken van betekenis.
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8
Vertellen als veranderingsstrategie
Achtergrondnoties en een praktijkvoorbeeld van
verhalenworkshops
Tineke Abma

Verhalen vertellen zit ons in het bloed
Verhalen vertellen zit ons in het bloed. Verhalen helpen ons om gebeurtenissen,
beelden en mensen te duiden. Ze kunnen het wederzijds begrip tussen mensen
verhogen, en leiden tot aanpassingen in het handelen en de houding ten opzichte van anderen.
Dit wordt mooi geïllustreerd in de film Smoke. Plaats van handeling is een tabakswinkel in een witte buurt in New York. Klanten hangen rond in de zaak en vertellen elkaar en de eigenaar, genaamd Auggie, verhalen. Paul Benjamin, een
schrijver, komt er dagelijks twee doosjes Schimmelpenninck halen. Op een dag
vertelt hij aan Auggie dat hij zijn vrouw en een ongeboren kind heeft verloren
tijdens een bankoverval en dat hij sindsdien niet meer kan schrijven. Dit verhaal
roept medeleven op bij Auggie. Als andere klanten vragen wie die vreemde
bebrilde intellectueel is, vertelt Auggie Paul’s levensverhaal. Paul is niet langer
een vreemdeling, maar een persoon met een naam en identiteit. Sympathie ontstaat ook in de relatie tussen Paul en een zwarte student Rashid. Rashid voorkomt dat Paul omkomt in een verkeersongeluk en redt zijn leven. In ruil biedt
Paul hem aan om een paar dagen in zijn flat te blijven logeren. Al gauw ergert
Paul zich mateloos aan de jongen en de verhalen die hij opdist over zichzelf. Pas
als Rashid vertelt dat zijn moeder door een verkeersongeluk overleed toen hij
vijf jaar was, zijn vader vanaf dat moment spoorloos is en hij inwoont bij een
nare tante, neemt de irritatie af. Paul heeft er zelfs spijt van dat hij Rashid vroegtijdig heeft weggestuurd. Als hij Rashid later weer tegenkomt is zijn houding veranderd en staat hij meer open voor de jongen. In de literatuur wordt dit aangeduid als de ‘performatieve’ functie van verhalen. We vertellen niet alleen
verhalen om hetgeen ons is overkomen te begrijpen, maar ook om het handelen
van anderen te beïnvloeden.
We hebben verhalen nodig om te begrijpen wat er om ons heen gebeurt; ons persoonlijke gezichtspunt bepaalt hoe we situaties interpreteren. Eén scène, waarin Auggie zijn levensproject laat zien aan Paul verduidelijkt dat. Auggie maakt
elke dag om acht uur ’s morgens een paar foto’s van de hoek van de straat. Hij
staat elke dag op ongeveer dezelfde plaats, en heeft inmiddels een collectie van
vierduizend foto’s. Als hij de verzameling wil tonen, heeft Paul weinig interesse.
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Hij kijkt nauwelijks naar de foto’s en meent dat ze allemaal identiek zijn. Auggie
vertelt daarop dat elke foto anders is; hij ziet verschillende mensen, wijst op de
lichtinval die steeds anders is, op de wisselende seizoenen en de verschuivende
invalshoeken. Paul begrijpt dit pas als hij een foto ontdekt met daarop zijn
vrouw. Het beeld van zijn lieftallige Ellen brengt verhalen over hun leven in herinnering. Elke foto is betekenisvol en bergt vele verhalen in zich. We moeten
beelden en gebeurtenissen voorzien van betekenis, hetzelfde geldt voor wie we
zijn. Onze identiteit is niet gegeven, maar in de verhalen die wij over onszelf en
over anderen vertellen maken we die. Rashid construeert allerlei verhalen over
zichzelf. Dan is hij een elitaire zwarte jongen die wordt bediend door butlers,
dan groeit hij op in het gewelddadige Brooklyn. Hij heeft met andere woorden
niet een vaste identiteit, maar maakt karakters zoals een schrijver. Door zijn verbeeldingskracht kan hij tijdelijk ontsnappen aan zijn leven, en door fictief te spelen met uiteenlopende rollen kan hij een eigen identiteit ontwikkelen.
Niet alleen binnen de film en andere kunsten bestaat er belangstelling voor verhalen. Recentelijk is er een groeiende interesse te bespeuren voor verhalen en
narratives in wetenschappelijke disciplines. Ook binnen de management- en
organisatiewetenschappen pleiten mensen ervoor om systematisch studie te
maken van de verhalen die organisatieleden elkaar en anderen vertellen. De
organisatie- en managementwetenschappen zijn sinds hun oorsprong geleid
door het verlangen om organisaties in te richten en te sturen op grond van wetenschappelijke bewijzen. Dit heeft enkele elegante theorieën opgeleverd, maar
deze modellen lijken de complexiteit van sociale processen, de menselijke ervaringen en het menselijk handelen in organisaties nauwelijks te kunnen vatten.
Mijn behoefte om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop processen in organisaties verlopen, heeft geleid tot een waardering van meer verhalende wijzen
van kenniscreatie en -overdracht.
Verhalen zijn meer dan een esthetische uitvinding gebruikt door regisseurs en
kunstenaars. Ze hebben een grote significantie in ons leven en ook in organisaties vormt het vertellen van verhalen een centrale rol. Daarvan uitgaande presenteer ik in dit hoofdstuk een narratieve werkwijze om veranderingen in organisaties te faciliteren. Ik heb me in het ontwikkelen van deze werkwijze mede
laten inspireren door de verhalenworkshops voor persoonlijke transformatie
zoals door Hopkins (1996) en Reason en Hawkins (1988) zijn beschreven.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: na een uiteenzetting van achterliggende theoretische noties volgt een deel waarin ik de methodische principes en
de stappen van het ‘veranderen door vertellen’ proces toelicht. Ik bespreek vragen met betrekking tot het verzamelen en bewerken van verhalen, het selecteren van deelnemers, en het organiseren van een dialoog waarin deelnemers
reageren op verhalen. Hoe een dergelijk proces in de praktijk verloopt komt aan
de orde in het voorlaatste deel. Het betreft een beschrijving van een veranderingsproces op een dansacademie en conservatorium. Tevens vindt de lezer daar
een gedetailleerd voorbeeld van de planning van een verhalenworkshop, compleet met acties en doorlopen tijden. Tot slot reflecteer ik op een aantal leerervaringen en mogelijke toepassingsgebieden.
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Verhalen en vertellen: enkele theoretische noties
Vaak gebruiken mensen de begrippen ‘narrative’ en ‘verhaal’ nogal eens als synoniemen. Voor een goed begrip is het echter zinvol om even stil te staan bij het
onderscheid. Het begrip ‘narrative’ is op zich een moeilijk te vertalen begrip dat
afkomstig is van het Latijnse woord ‘narratio’, hetgeen zoiets betekent als vertellen, de vertelling. Het begrip verwijst naar een tekst die gebeurtenissen betekenisvol ordent. Deze ordening kan een causaal (‘als x dan y’) karakter hebben.
Denk aan wetenschappelijke theorieën en modellen. Evenzo goed is het mogelijk om gebeurtenissen in de tijd aaneen te schakelen. Denk hierbij aan een verhaal dat altijd een begin, midden en eind kent.
Je kunt diverse narratieve genres onderscheiden. Ik noemde al de theorie en het
verhaal, maar je kunt ook denken aan een foto (denk weer even aan de verhalen
die Auggie en Paul construeren op grond van afbeeldingen) of een metafoor (de
titel Smoke staat bijvoorbeeld voor het oplopen van deuken tijdens het leven en
het gaandeweg weer oplossen van problemen). Vanuit het idee dat er verschillende narratieve genres zijn is het verhaal te beschouwen als een bijzondere narratieve vorm. Naast de temporele ordening – deze kan chronologisch zijn, maar
dat hoeft niet – kenmerken verhalen zich door de situering van een gebeurtenis
in een bepaalde context. In verhalen komen personen voor die, anders dan bijvoorbeeld de fictie van de homo economicus, verschillende gezichten en strevingen hebben. Verhalen gaan over alledaagse gebeurtenissen en gewone mensen
en hebben binnen organisaties vaak betrekking op zaken als (on)gelijkheid,
(on)veiligheid en (gebrek aan) controle.
Verhalen in organisaties en hun uiteenlopende functies
In de inleiding heb ik er al op gewezen dat de constructie van een persoonlijke
narrative een centrale rol vervult in de ontwikkeling van iemands zelfbegrip en
identiteit. Ik roep het beeld van de jonge Rashid weer in herinnering. Verhalen
voorzien onze levens zo van een oriëntatie en als verhalen niet langer herkenbaar zijn, hebben we soms (professionele) hulp nodig om onze ervaringen te
‘hervertellen’. Sommige psychologen beschouwen het (her)vertellen als een
belangrijk therapeutisch instrument.
Verhalen mogen een belangrijke cognitieve en psychologische functie vervullen
voor individuen, ze vervullen ook een belangrijke culturele functie voor collectieven. Cultureel antropologen benadrukken bijvoorbeeld dat gedeelde verhalen, volksvertellingen en mythen raamwerken verschaffen om collectieve ervaringen te interpreteren, om conflicten te hanteren en morele waarden te
bevestigen. Dit betekent dat verhalen niet privé en subjectief zijn, maar publiek
en gedeeld. Verhalen gaan vooraf aan de geboorte van mensen en we continueren ze na hun dood. In het vertellen kunnen mensen niet heen om de kant-enklare set van overgedragen verhalen. We moeten ons die verhalen eigen maken
om elkaar te begrijpen en om te kunnen handelen. Vandaar ook dat François
Breuer stelt dat verhalen verleden, heden en toekomst verbinden.
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Elke cultuur beschikt over een verzameling van min of meer onafhankelijke,
langdurende en bevestigende standaardverhalen of mythen. Deze maken zinvol
handelen mogelijk, maar we kunnen die op een bepaald moment ook als beknellend ervaren. Bijvoorbeeld, omdat het geconstrueerde karakter niet meer aansluit bij onszelf – denk weer aan Rashid – of omdat handelingsregels niet langer een goede leidraad vormen. In die gevallen moeten mensen andere verhalen
construeren en nieuwe plots verweven in de oude.
Verhalen helpen ons om te begrijpen wat er gebeurde, ze kunnen ook het toekomstige handelen beïnvloeden. In het vertellen zijn we op anderen gericht; we
willen luisteraars overtuigen en maken daartoe gebruik van metaforen en andere retorische middelen. Paul Benjamin, bijvoorbeeld, vertelt het verhaal over zijn
vrouw op zo’n manier – het verhaal heeft een tragische afloop – dat het de sympathie oproept bij omstanders. Paul Benjamin heeft er moeite mee zijn verhaal
te vertellen, omdat het opnieuw pijn oproept. Toch deelt hij zijn ervaringen. Niet
altijd uiten we elk verhaal en niet altijd zijn anderen bereid om ze aan te horen
en serieus te nemen. In de ‘strijd’ rond verhalen speelt macht onvermijdelijk een
rol. Soms staat de omgeving het niet toe om een verhaal te vertellen. Slachtoffers
van politiek geweld, oorlog, concentratiekampen en seksuele mishandelingen
kunnen ook zichzelf het zwijgen opleggen of een verhaal vertellen dat niet tot
ontwikkeling komt of niet goed uitdrukt wat ze voelden. In minder dramatische
situaties zal de omgeving de verhalen van mensen soms bewust of onbewust
negeren of herleiden tot een heroïsch verhaal waarin de ander slechts een bijrol
speelt.
Diverse narratieve genres in relatie tot dynamiek en stabiliteit
Een mythe of standaardverhaal is een bijzonder narratief genre waarbij ik wat
langer wil stilstaan, omdat het een centraal begrip vormt in de rest van dit hoofdstuk. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk is gelegen in de relatieve
onveranderlijkheid van een mythe. Een mythe is in vergelijking tot een verhaal
tamelijk stabiel en verschaft daarmee een grote mate van continuïteit. Dat is ook
wat François Breuer benadrukt als hij spreekt over de symbolische functie van
verhalen; ze reflecteren en bestendigen bepaalde culturele waarden.
Mythen hebben een groot gezag en voorzien het handelen van een legitimatie
die onbetwistbaar is. Zij zijn moeilijk ter discussie te stellen en goed bestand
tegen debat en argumentatie. Ook al is de mythe het product van een fantasie,
als ze diep verankerd ligt in de culturele waarden van een groep heeft een mythe
veel macht over mensen. Zo kan een mythe bestendigend werken en dynamiek
belemmeren. Verhalen weerspiegelen en bevestigen een bepaalde cultuur en
sociale verhoudingen, en François Breuer laat zien hoe hij dat bewust inzet om
een cultuur te ondersteunen of om een culturele omslag te markeren. Het ‘Rites
de Passage’ project zoals Freerk Wortelboer en Jos van der Werff beschrijven
vormt ook een goed voorbeeld van dat laatste. Verhalen vormen in dat project
het sluitstuk van een veranderingsproces; er is een nieuwe structuur en cultuur
uitgedacht, en ter verhoging van het draagvlak organiseert het management bij
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de implementatie een verhalenproject. De werkwijze die ik in een aantal projecten heb gevolgd, buit de veranderingspotentie van het vertellen nog verder uit
door een context te creëren waarin mensen door het vertellen van verhalen
samen nieuwe waarden uitvinden. Het vertellen komt hier niet ‘boven op’ de verandering, maar vormt de bron van dynamiek.
Een narratieve veranderingsstrategie: methodische principes en
heuristiek
Je kunt veranderen begrijpen als een sociaal proces van het vertellen en uitvinden van nieuwe verhalen. Als een consultant kun je dit proces, zo is mijn veronderstelling, ondersteunen door het creëren van een platform voor het uitwisselen van vertelde ervaringen. Hieronder beschrijf ik in stappen hoe je daaraan
gestalte kunt geven, maar eerst zet ik de onderliggende methodische principes
van waaruit ik werk nader uiteen.
Methodische principes
• Veranderen door vertellen is een zich ontwikkelend proces: het proces van
vertellen begint open met het verzamelen van verhalen zonder een vooraf
vastgestelde lijst met onderwerpen of aandachtspunten. In dat opzicht ontwikkelt het ‘design’ zich geleidelijk in conversatie met de betrokkenen.
• Veranderen door vertellen is een interpretatief proces: vertellen is te zien als
het aaneenrijgen van gebeurtenissen in een betekenisvolle ‘plot’. De verteller
geeft actief zin en betekenis aan gebeurtenissen die voorheen ambigu en verwarrend waren; hij of zij representeert de werkelijkheid niet, maar maakt ‘de’
werkelijkheid. Vertellen is daarmee een interpretatieve daad. Het verhaal is
een constructie, en de luisteraar – inclusief de consultant – zal opnieuw een
betekenislaag over deze constructie heen leggen om het verhaal te kunnen
begrijpen.
• Veranderen door vertellen is een gezamenlijk proces: het is voor mij belangrijk om zoveel mogelijk mensen met en van belang voor de verandering actief
in dit proces te betrekken. Zij zijn partners in de verandering, en niet louter
informatieverstrekkers. Hun kennis en ervaring verhogen de kwaliteit van
ontwikkelde plannen en acties. Door actieve betrokkenheid ontstaat draagvlak, en zullen mensen zich eigenaar voelen van de veranderingen en deze eerder accepteren. Ook uit menselijk en democratisch oogpunt is het wenselijk
dat mensen participeren wiens belangen worden geraakt.
• Veranderen door vertellen is een dialogisch proces: mensen betrekken en hun
stem serieus nemen vereist dat er een context is om ervaringen uit te wisselen. Wat mij betreft moet die context een dialogisch karakter hebben. Een dialoog is meer dan gewoon praten. Het is een conversatie die zich kenmerkt
door een narratieve (versus argumentatieve) rationaliteit; centraal staat het
uitwisselen en leren van ervaringen, en niet het winnen van een argument.
Deelnemers in een dialoog zijn mensen met een naam en gezicht, ze luisteren
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naar elkaars ervaringen, delen persoonlijke verhalen, verkennen lagen van
betekenissen verborgen in verhalen, vullen elkaar aan, relateren verhalen aan
elkaar en reflecteren op onderliggende waarden en assumpties. Essentiële
kenmerken van een dialoog zijn respect, inclusie, betrokkenheid en reflectie.
• Veranderen door vertellen vereist meervoudigheid: dynamiek ontstaat door
het verhogen van de meervoudigheid in de vorm van niet-breed gedragen verhalen. Sims (1999) noemt deze verhalen ook wel ‘counter stories’ of apocriefe verhalen. Ze hebben weinig status binnen de organisatie. Door hun andersheid maken ze mensen bewust van hetgeen ze als vanzelfsprekend
beschouwen, en zo kunnen ze de reflectie op de eigen waarden stimuleren.
Bovendien belichamen deze ‘counter stories’ waarden die niet eerder werden
gewaardeerd. Ze verhogen daarmee de meervoudigheid en dit is een belangrijke bron om nieuwe mogelijk plots te verweven in de standaardverhalen.
Werkwijze in stappen
Ik geef nu een beschrijving van de werkwijze aan de hand van vier onderscheiden stappen. Hoewel ik deze in een lineaire volgorde presenteer, is het niet zo dat
ik de stappen altijd in een lineaire lijn doorloop. Heen en weer gaan is niet alleen
mogelijk, maar ook wenselijk, zoals onder meer uit het praktijkvoorbeeld zal blijken.
Genereren en kiezen van verhalen
Verhalen vormen het startpunt van een dialogisch veranderingsproces. Je zult
daartoe eerst verhalen moeten genereren en selecteren die de meervoudigheid verhogen. Wat betreft het verzamelen van verhalen is het conventionele ‘vraag-en-antwoord’ interview minder geschikt. Deze interviews zijn goed om opinies te achterhalen, maar genereren geen verhalen. Voor dat laatste is een ‘natuurlijke’
conversatie meer aangewezen. De geïnterviewde leidt het gesprek door de onderwerpen die hij of zij aanreikt, en niet door de topics die ik vooraf opstel. De openingsvraag is daarom heel belangrijk. Deze moet open zijn en de gesprekspartner
uitnodigen om te vertellen wat hem of haar zorgen baart. Vaak werkt het heel goed
om naar een specifiek geval of incident te vragen. Het proces van verzamelen eindigt wanneer er sprake is van een ‘verzadigingspunt’, dat wil zeggen wanneer er
geen nieuwe aspecten of thema’s meer aan het licht komen en herhaling optreedt.
Naarmate het proces vordert en ik meer inzicht heb in de zaken die mensen beroeren, is het mogelijk om meer focus in het proces aan te brengen door de selectie
van bepaalde verhalen waarop deelnemers dan reageren. Wanneer het doel is om
een veranderingsproces te begeleiden, is het behulpzaam om verhalen te selecteren die deelnemers bewustmaken van de assumpties en vanzelfsprekendheden die
liggen besloten in standaardverhalen of mythen. Niet-breed gedeelde verhalen
kunnen deze rol vervullen.
Bewerken en presenteren van verhalen
De verzamelde verhalen spreken niet voor zich. Ik moet ze interpreteren. Om zo
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dicht mogelijk bij de eigenheid van het mondelinge verhaal te blijven is het raadzaam om dit eerst uit te schrijven, en het transcript vervolgens zonder een raamwerk vooraf heel nauwkeurig te lezen. Daarbij kijk ik niet alleen naar wat de verteller naar voren brengt, maar ook naar de wijze waarop dat gebeurt. Betekenissen
worden immers niet alleen via de inhoud gecommuniceerd maar ook via de taal en
de plotstructuur. Is eenmaal een analyse gemaakt dan kun je een aantal verhalen
bewerken voor de verhalenworkshops. Deze bewerking is zo dat ik de essentie van
het verhaal overbreng, en dat het binnen een bepaalde tijd te lezen is.
Het bewerken en reconstrueren van het verhaal is net als de analyse onvermijdelijk
een kwestie van interpreteren. De tussenkomst van mijzelf als ‘lezer’ is onvermijdelijk, en zal de betekenis vervormen. Gegeven deze dilemma’s is het aan te bevelen om gesprekspartners de kans te geven om op de reconstructies te reageren en
om te bezien of zij zich in de interpretaties herkennen. Deze zogenoemde ‘member
check’ is een toets op de geloofwaardigheid van de gereconstrueerde verhalen.
Selecteren en betrekken van deelnemers
In de keuze voor deelnemers aan de verhalenworkshops laat ik me leiden door het
principe dat veranderen onderdeel uitmaakt van het proces van werken en organiseren (versus gepland door experts om daarna te worden uitgevoerd). Om die
reden zouden ten minste de werkers moeten participeren die de veranderingen
moeten dragen. Het veranderingsproces raakt dan verankerd in de gemeenschap
die de nieuwigheden moet toepassen. Het is ook effectief en ethisch verantwoord
om de stemmen van klanten, gebruikers of patiënten van de aangeboden diensten
te laten deelnemen. Het veranderingsproces is immers uiteindelijk niet bedoeld
voor de professionele ontwikkeling van de werkers, maar ter verbetering van de
diensten.
Allerlei meer of minder opzettelijke vormen van uitsluiting kunnen de betrokkenheid van groepen belemmeren. Professionals beweren soms dat bepaalde groepen niet kunnen deelnemen omdat zij expertise en bepaalde communicatievaardigheden ontberen. Andere manieren om groepen buiten te sluiten is het negeren
van hun issues (‘dat is niet relevant hier’). Subtieler is de uitsluiting als gevolg van
culturele barrières; men wil bepaalde groepen horen, omdat zij zich niet houden
aan de culturele normen voor het vertellen.
Het organiseren van een dialoog in de vorm van verhalenworkshops
Net als Auggie’s tabakszaak fungeren verhalenworkshops als een platform om
ervaringen te communiceren en verhalen aan elkaar te relateren. Het basisidee van
een verhalenworkshop is dat ik deelnemers actief betrek in het vertellen van verhalen. Een verhalenworkshop heeft een dialogisch karakter.
Publiekelijk verhalen vertellen vereist een veilige omgeving. Hopkins (1996) suggereert de volgende grondregels: vertrouwelijkheid, respect, niet interrumperen,
niet te vaak en te lang praten, het recht om je beurt voorbij te laten gaan, alleen
vrijwillig deelnemen en het zich eigen maken van een gevoel (niet ‘sommige mensen voelen’, maar ‘ik voel’). Ze benadrukt verder een werksfeer die de verwachtingen en verbeeldingskracht van deelnemers voedt. Deelnemers hoeven niet Alad-
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din’s grot binnen te treden, maar ook ik heb ervaren dat het belangrijk is om een
ruimte te creëren die verschilt van de alledaagse context (vergelijk Freerk Wortelboer en Jos van der Werff). Een andere omgeving voorkomt bovendien dat mensen in oude patronen doorgaan.
Om uitsluiting, zoals hierboven beschreven, te voorkomen probeer ik er als consultant bijvoorbeeld voor te zorgen dat kwetsbare groepen vooraf goed geïnformeerd zijn of ondersteuning krijgen in de vorm van een belangenbehartiger. Culturele barrières zijn te overbruggen door diverse gesprekscontexten te creëren; je
hoeft bijvoorbeeld niet altijd aan een vergadertafel te zitten om ervaringen te delen;
je kunt je ervaringen ook tekenen, zingen of in drama uitdrukken (vergelijk Freerk
Wortelboer en Jos van der Werff). Soms is het te overwegen om groepen waartussen een asymmetrische relatie bestaat niet meteen in een verband bij elkaar te brengen, omdat dit de groep die zich inferieur voelt kan belemmeren haar verhaal te
doen. De ‘ontmoeting’ kan ook indirect plaatsvinden door kennis te nemen van
elkaars verhalen. De consultant functioneert dan als een doorgeefluik.
Praktijkvoorbeeld: narratieve interventies bij blessures
In dit deel werk ik een praktijkvoorbeeld uit. Na een schets van het project volgt
een beschrijving van de wijze waarop we verhalenworkshops opzetten en wat
voor type bevindingen dit opleverde.
Achtergronden
Het is al weer enige jaren geleden dat ik werd gevraagd om een veranderingsproces te begeleiden op een conservatorium en dansacademie van een nabij gelegen
theaterschool. Dit initiatief kwam van de coördinator van het blessureprogramma
van de dansacademie, een directielid van het conservatorium en een staflid van de
theaterschool. Het betrof een project om meer aandacht te schenken aan de zorg
voor de eigen gezondheid. Zelfzorg diende een publiekelijk thema te worden binnen de gemeenschap van studenten, docenten, interne deskundigen (waaronder
psychologen en diverse therapeuten) en verantwoordelijke directie.
Aanleiding voor het project was de overtuiging dat het vak van podiumkunstenaar
door de intensieve trainingen en optredens hoge eisen stelt aan de fysieke en mentale gezondheid. Hierdoor kunnen gemakkelijk blessures (bijvoorbeeld
gewrichtsklachten) en spanningen (onder meer tot uitdrukking komend in eet- en
drankstoornissen) optreden. Zo wist een studentenpsycholoog van het betreffende conservatorium te vertellen dat zij inmiddels 60% van de schoolpopulatie had
gezien. Ondanks de ernst van de problematiek was het onderwerp op het conservatorium omgeven met taboes. Binnen de dans academie waren er reeds een aantal activiteiten op dit terrein (lessen, preventieve maatregelen, curatieve zorg, verwijzingen beleid) ontplooid, maar betrokkenen hadden de indruk dat er relatief
weinig systematische aandacht werd besteed aan preventie. Zo vormde preventie
nog geen integraal onderdeel van het reguliere curriculum.
Naar de inzichten van de initiatiefnemers van het project was de problematiek niet
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direct terug te voeren op een gebrek aan medische kennis over gezondheidsrisico’s en preventieve maatregelen, maar eerder gegrond in bepaalde vanzelfsprekend
geworden lespraktijken. Deze probleemdefinitie sprak ons, een team van drie
onderzoekers, aan. We redeneerden dat routinematige ‘oplossingen’ zich ontwikkelen in reactie op de zorgen en opgaven die het werk en het vak aan professionals, in dit geval dansers en musici, stelt. De routine ‘oplossingen’ structureren het
handelen en zijn geënt op relatief onveranderlijke verhalen. In dit geval betrof het
mythen over wat een goed musicus en danser is en hoe een school iemand moet
opleiden tot een goed musicus en danser. Hoewel deze mythen jarenlang hadden
voldaan, betwijfelden de initiatiefnemers of ze nog wel toegesneden waren op de
veranderende beroepspraktijken. Enerzijds worden de gestelde eisen hoger (op
meerdere terreinen moeten musici en dansers meer kunnen), anderzijds worden
uitvoerend kunstenaars meer assertief. Zij accepteren niet zonder meer de discipline en de alwetende choreograaf of dirigent. Docenten en studenten dienden
daarvoor de lespraktijken en mythen onderwerp van discussie te maken in onderlinge gesprekken. In hoeverre boden deze ze nog een zinvolle context om te kunnen handelen? In hoeverre gaven de mythen een adequaat antwoord op de dilemma’s waarvoor musici en dansers zich heden ten dage zien geplaatst? In
samenspraak met elkaar zouden de schoolgemeenschappen eventueel nieuwe verhalen en plots kunnen ontwikkelen om het handelen zin en betekenis te geven.
Planning Verhalenworkshop
Deze workshop werkt het beste voor acht tot tien deelnemers. Te weinig
deelnemers laten een gevoel na dat de groepsactiviteiten wat ‘dun’ zijn, te
veel mensen maken de workshop onwerkbaar binnen de gestelde tijdsduur.
Met de deelnemers kan worden onderhandeld over de tijd. Een tot anderhalf uur is adequaat. De gegeven tijden voor de activiteiten vormen grove
indicaties. We plaatsen de stoelen in een cirkel.
Welkom, opening en doelen (2 minuten)
We beschrijven de redenen voor het organiseren van de workshop en lichten de doeleinden toe. We vragen toestemming om de bijeenkomst op een
taperecorder op te nemen en vertellen wat we met het transcript zullen
doen.
In eerdere projecten omvatten onze doelen:
• genereren van meervoudige betekenissen
• stimuleren van reflectie op bestaande praktijk;
• verhogen van wederzijds begrip.
We zeggen toe dat deelnemers onze interpretatie van de bijeenkomst ontvangen met de vraag of zij zich erin kunnen herkennen en de mogelijkheid
om correcties aan te brengen en zaken toe te voegen (‘member check’).
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Introductie (5 minuten)
Deelnemers introduceren zichzelf door hun naam en een korte beschrijving
te geven.
Lezen van de verhalen en voorbereiden van eerste reactie (5 minuten)
Elke deelnemer ontvangt een tekst met één of meerdere verhalen. We hebben
er bewust voor gekozen om de verhalen niet eerder te geven om een spontane reactie te verkrijgen die niet is bemiddeld door gesprekken tussen deelnemers. Ervaring leert bovendien dat mensen weinig tijd hebben om te lezen.
Hervertellen van de verhalen (10 minuten)
De deelnemers vertellen één voor één de verhalen na in hun eigen bewoordingen. Het idee bij dit hervertellen is dat iedere deelnemer zijn betekenissen
op het verhaal zal projecteren. Er vindt geen gesprek plaats en ik geef de reacties kort weer op een schoolbord of flip-over of blackboard, zodat ik er later
op terug kan grijpen.
Uitwisselen van ervaringen en verhalen (25 minuten)
Dit is een conversatie waar deelnemers actief verhalen uitwisselen. Verscheidene vragen kunnen het gesprek op gang brengen als dit niet spontaan
gebeurt.
We hebben in het verleden onderstaande vragen gebruikt:
• Wat herken je in de verhalen en kun je dat verbinden met eigen ervaringen?
• Wat kun je moeilijk begrijpen of komt je vreemd voor?
• Wat mis je in de verhalen en wat zou je op grond van eigen ervaringen willen toevoegen?
• Hoe zou jij de situatie het liefste zien?
• Wat zou jij de verteller suggereren?
Een afsluitende ronde (5 minuten)
Elke deelnemer vertelt wat hij of zij heeft geleerd. We geven een korte samenvatting van de issues die zijn besproken.

Verhalenworkshops met studenten en docenten
In eerste instantie heb ik via individuele gesprekken met diverse studenten en
docenten verhalen verzameld over wat het betekent om danser/musicus te zijn en
om (tijdelijk) te moeten stoppen. Ook participeerde ik in reguliere lessen en speciaal ontwikkelde cursussen, woonde ik optredens bij en bestudeerde biografieën. Op grond van het verzamelde materiaal waren we in staat om de dominante
mythe te reconstrueren. De mythe en de persoonlijke verhalen met de andere
bevindingen legden we neer in een tussentijds rapport. Vervolgens zijn we overgegaan tot het organiseren van workshops.
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Daar openheid een veilige setting vereist, besloten we om studenten en docenten
niet gezamenlijk in een groep te zetten. Om spontane reacties te krijgen legden
we hen op het moment zelf een aantal verhaalfragmenten voor die we hadden
ontleend aan het verzamelde materiaal. We lieten ons bij de keuze voor de fragmenten leiden door de vraag hoe docenten hun verantwoordelijkheid en rol inzake de gezondheid van studenten zagen en hoe studenten de preventieactiviteiten
op de school ervoeren. Wat betreft de organisatie van de workshops realiseerden
we ons dat deelname tijd en energie kost die schaars is. We hebben daarom
getracht om realistisch te werk te gaan door de workshops in te passen in bestaande overlegstructuren. Dit had verder als voordeel dat mensen bekend waren met
elkaar en dat we geen tijd hoefden te besteden aan een onderlinge kennismaking.
Op de dansopleidingen bestond de mogelijkheid om gebruik te maken van de
studiebegeleidingsuren voor studenten en de vergaderingen van docenten. Hierdoor konden we alle docenten van de dansopleiding bereiken. Van de studenten
hebben we in ieder geval uit elke opleiding een groep bereikt. Op het conservatorium bleek de organisatie moeizamer. Daar er geen mentoruur of iets dergelijks
was voor studenten moesten de bijeenkomsten speciaal worden georganiseerd.
Uiteindelijk was een viooldocente bereid om twee lessen af te staan voor een verhalenworkshop. Met docenten konden geen gezamenlijke bijeenkomsten worden belegd, hetgeen wellicht iets zegt over het belang dat men aan het onderwerp
toekende. In plaats daarvan hadden we individuele gesprekken.
We selecteren de gepresenteerde verhalen op grond van hun levensechtheid en
de kritische houding over de dominante mythe. We herschreven en redigeerden
ze zodat ze binnen een kort tijdsbestek te lezen waren. We confronteerden de
docenten van de dansacademie bijvoorbeeld met twee korte verhalen. Een verhaal was afkomstig van een student genaamd Johan. Hij vertelt dat hij het moeilijk vond om de correcties van docenten te interpreteren en wat er gebeurde toen
hij ontdekte dat hij zijn ‘hamstring’ had verrekt. De massages van de fysiotherapeut maakten hem bewust van de gespannenheid van zijn lichaam en dat hij te
veel wilde. Op het moment van het interview worstelde Johan nog steeds om zich
meer assertief op te stellen tijdens de reguliere lessen. In het voorgelegde verhaal
fragment citeerden we Johan, die zijn ervaringen zelf als volgt verwoordt:
‘She [a teacher] told me do it again! Do that! And think about that! I said - there was a
time when I really spoke up - I said give me some space! I told her this and she was like
ahhhh, she could not deal with what I said, but it was really getting too much for me.’
We eindigden Johan’s verhaal met enkele door ons geformuleerde vragen, zoals
‘Ging Johan te ver, was hij obstinaat? Of ontmoet de docent nooit studenten die
expliciet aangeven dat zij verstikt raken door het gezag van de docent?’ Wij presenteerden Margot’s, coördinator van het dansblessurepreventiepogramma, verhaal aan de docenten van de dansacademie. Vanuit een ander gezichtspunt vertelt zij wat ze vindt van de attitude en relatie tussen docenten en studenten; dat
studenten met blessures het vaak moeilijk vinden om medische adviezen op te
volgen als ze weer starten met reguliere lessen. Margot signaleert allerlei com-
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municatieproblemen en we sluiten haar verhaal af met de volgende vraag: ‘Maakt
het voor de communicatie uit dat de docent de student beoordeelt?’.
De vragen die we opnamen waren bedoeld om de reflectie en het gesprek tussen
deelnemers aan de workshops te stimuleren. Bewust kozen we ervoor om de studenten de verhalen van de docenten te laten lezen, en vice versa. Dit idee is geworteld in de methode van rotatie. Deelnemers in een rotatie veranderen rollen teneinde zichzelf tijdelijk te herpositioneren en om vanuit een ander gezichtspunt
naar zaken te kijken. We dwingen ze daarmee om hun eigen territorium voor een
moment te verlaten. Nemen zij de ander serieus dan stelt rotatie hen in staat om
een aspect van de ander in zich op te nemen als een mogelijke manier om naar een
situatie te kijken. Deelnemers kunnen zodoende sensitiviteit ontwikkelen voor de
rationaliteit van de ander. Rotatie kan het inzicht en wederzijdse begrip van deelnemers verhogen en openingen bieden voor ongekende rollen en relaties.
In dit stadium van het project probeerden we een veilige omgeving te creëren
waarin deelnemers respect zouden tonen voor uiteenlopende ervaringen. De
workshops die twee van ons leidden duurden meestal één tot anderhalf uur. De
één hield een korte introductie over het project, onze rol en belangen en de doelen van de workshops. Deze leidde tevens het eerste rondje reacties, terwijl de
ander alle namen en de eerste reacties op een flip-over schreef. De genoteerde
steekwoorden gaven ons houvast om het gesprek te leiden. Deze samenwerking
was plezierig, omdat zeker in wat grotere groepen de deelnemers in korte tijd zeer
veel ter sprake brengen. Ook was het daardoor beter mogelijk om geconcentreerd
te luisteren en door te vragen op relevante thema’s.
Voorbeeld van een ‘counter story’
De dominante mythe op beide scholen vertoonde veel gelijkenis. Het is een verhaal dat vertelt dat goede dansers en musici op zeer jonge leeftijd beginnen met trainen. Ze leiden vanaf
dat moment een zeer gedisciplineerd en monomaan leven om de absolute top in hun vak
te kunnen bereiken. Gewoon doorgaan als je pijn en blessures hebt hoort er bij. Degenen
die dit niet aankunnen vallen vanzelf af. Zorg voor de gezondheid behoort niet tot de opleiding. Sterker nog, aandacht voor preventie zou de artisticiteit negatief kunnen beïnvloeden.
Het volgende verhaal is van een dansstudent. Haar ‘counter story’ heeft een goede afloop,
maar stelt de veronderstelling dat het goed is om door te gaan terwijl je pijn hebt ter discussie:
Marleen is in de twintig en volgt al vanaf haar zevende jaar op zeer doelgerichte manier
allerlei dansopleidingen. Tijdens het eerste jaar op de Jazz en Showdans aan de theaterschool krijgt ze last van haar rug. Het blijkt een geïrriteerde tussenwervelschijf te zijn. De
wekelijkse ‘kraakbeurten’ bij de fysiotherapeut geven enigszins verlichting, maar in de eerste week van het tweede studiejaar gaat het mis. Ze is ongetraind weer fanatiek begonnen
en een val van de trap doet de rest. Ze kan niet meer normaal lopen en de pijn straalt uit
naar haar linkerbeen. De fysiotherapeut verwijst haar door naar een orthopedisch chirurg.
Deze constateert dat het net geen hernia is. Ze krijgt bedrust, spierverslappers en paracetamol voorgeschreven. Dagelijks komt er een manueel therapeut aan huis. Ze omschrijft de
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periode als ‘een hel’. Ze maakt zich erg ongerust over haar toekomst: ‘Ik denk ‘dat wordt
niks meer, dat wordt gewoon helemaal niks’. Inmiddels danst ze weer en is ze overgegaan
naar het derde studiejaar.

In de interpretatie van het verzamelde materiaal zijn we op zoek gegaan naar
dilemma’s. Dilemma’s verwijzen naar keuzemomenten in het handelen, waarbij
geen van de alternatieven een optimale oplossing biedt. We vonden het daarbij
interessant om nader te onderzoeken welke dilemma’s discussie opriepen en na
te gaan in hoeverre de overgedragen mythe een adequaat antwoord bood op de
ervaren dilemma’s. In de laatste fase van het project hebben we de overgedragen
mythe uitvergroot en metaforen geïntroduceerd om de verbeelding te prikkelen
teneinde te komen tot een nieuw toekomstbeeld of mythe. Per opleiding schetsten we een viertal scenario’s – de term ‘scenario’ geeft aan dat er meerdere toekomsten mogelijk zijn – waarbij we een tweetal assen onderscheiden, te weten de
verantwoordelijkheid (gedeeld of individueel) en de nagestreefde eindtermen
(absolute of individuele top). De overgedragen mythe of het basisscenario hebben we getypeerd als ‘Survival of the fittest’ (conservatorium) en ‘Solo’ (dansafdeling). Hier is het uitgangspunt dat de scholen hun studenten opleiden voor de
absolute top en dat studenten zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid.
De gekozen metaforen zijn meer dan bloemrijke manieren van spreken. Het zijn
pakkende beelden die het denken en oplossingsrichtingen structureren. Nieuwe
metaforen suggereren andere oplossingsrichtingen voor de dilemma’s waarmee
de scholen worstelen. Deze metaforen krijgen een generatief karakter zodra mensen ze actief bezigen en daarmee onderdeel gaan vormen van nieuwe mythen.
Eén van de belangrijkste opbrengsten van de verhalenworkshops is de gecreëerde openheid. Eindelijk zijn een aantal met taboes omgeven ervaringen publiekelijk uitgesproken. Zo plaatsten de deelnemers voor het eerst vraagtekens bij het
idee dat artisticiteit en gezondheid elkaars tegenpolen zijn (‘ik speel beter als ik
me ontspannen voel’). Verder konden ze een aantal nieuwe gedragsregels ontwikkelen (zoals ‘pijn is stop’).
Discussie en andere mogelijke toepassingsgebieden
Onze verhalenworkshops vormen een begin in het verkennen van de beperkende waarde van ‘oude’ standaardverhalen en het ontwikkelen van nieuwe plotlijnen en karakters. Ze stimuleren een cultuur van nieuwsgierigheid en reflectie die
vaak ontbreekt in organisaties. Daarnaast hebben verhalenworkshops nog een
aantal aardige neveneffecten. Ten eerste doorbreken we de hiërarchie besloten in
het ‘vraag-en-antwoord’ interview, omdat we veel minder dominant en sturend
optreden. De deelnemers en wijzelf bepalen gezamenlijk de loop van de conversatie. Ten tweede zijn verhalen zeer geschikt gebleken om een dialogische conversatiestijl te ontlokken aan de deelnemers. Verhalen zijn concreet en mensen
kunnen er gemakkelijk op reageren met persoonlijke ervaringen. Dat geldt in veel
mindere mate voor bijvoorbeeld abstracties en argumenten. Die slaan een conversatie vaak ‘dood’ en maskeren waar het werkelijk om gaat.
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De omstandigheden voor verhalenworkshops zijn zoals ook het praktijkvoorbeeld verduidelijkt niet altijd ideaal. Ik heb al gewezen op asymmetrische verhoudingen die een open gesprek kunnen blokkeren (docent die student beoordeelt) en op het weigeren door groepen die geen belang zien in deelname
(docenten conservatorium). Deze beperkende condities vormen naar mijn overtuiging geen contra-indicatie voor het organiseren van verhalenworkshops; in
feite zijn verhalenworkshops in die situaties juist nodig. Immers, in deze situatie
sluiten bepaalde dominante groepen zich af, en negeren ze de ervaringen van
minder machtige groepen. Dat kan lang goed gaan, maar op den duur zal de
geslotenheid zich tegen de organisatie keren.
Een ervaring die stemt tot nadenken over het genereren van ‘counter stories’, is
het terugtrekken van een verhaal door een van de respondenten. Sancties kunnen mensen weerhouden om hun verhaal te doen, of ze kunnen deze later intrekken uit angst voor repercussies. Meer in het algemeen hebben mensen de neiging
om positieve verhalen met progressieve plotlijnen te vertellen; deze zijn echter
vaak minder leerzaam. Een veilige en comfortabele omgeving alsmede respect
zijn belangrijke randvoorwaarden, maar garanderen niet dat mensen hun verhaal
openbaar willen maken.
Verhalen nodigen uit tot een dialogische communicatie, maar niet altijd kan worden voorkomen dat mensen gaan argumenteren en discussiëren. Iets anders is dat
mensen niet altijd bereid zullen zijn om ‘counter stories’ zo te interpreteren dat
zij er wat van kunnen leren. Verhalen bevatten vele betekenissen, en zijn altijd te
herleiden tot de dominante mythe. Je kunt bijvoorbeeld kritische verhalen van
studenten afdoen door ze te interpreteren vanuit de dominante mythe die zegt
dat studenten hun docenten dienen te gehoorzamen. Doen ze dit niet dan wordt
hun verhaal beschouwd als een pathologische reactie.
Verhalenworkshops zijn hier gepresenteerd als een manier om veranderingen te
faciliteren op groeps- en organisatieniveau. De methode kan ook geschikt zijn om
de reflectie op de eigen praktijk op gang te brengen. Mijn gedachten gaan bijvoorbeeld uit naar het organiseren van workshops met een groep van interimmanagers en consultants om meer inzicht te krijgen in wat zij doen, en na te denken over de waarde van hun werk. Een andere mogelijke toepassing zijn
therapeutische settings ten behoeve van persoonlijke ontplooiing en transformatie. Verhalenworkshops vormen met andere woorden een interventiemethode
met toekomst als we bereid zijn om ons als consultants te spiegelen aan de faciliterende rol die Auggie speelt in zijn tabakszaak.
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Passage
500 verhalen als ‘rite de passage’ bij het Centraal Orgaan
Opvang Asielzoekers
Freerk Wortelboer en Jos van der Werff

Vanuit alle hoeken van Nederland zijn 300 medewerkers van het COA naar Vaals gekomen voor de najaarsconferentie. Velen met ambivalente gevoelens. Er staat een forse reorganisatie op stapel en vele functies staan ter discussie.
Het is prachtig weer als een centrumdirecteur rond tien uur de oprijlaan van het Kasteel
Vaalsbroek oploopt. Bij het hek schrikt hij op: een Bosniër klampt hem aan met een vraag
over zijn procedure. Tien meter verder citeert een Irakees gedichten uit zijn land. Weer verderop zijn twee Nederlanders in discussie met een burgemeester over de vestiging van een
opvangcentrum.
Bij de ingang staat een rij met collega’s. Ze worden aangeklampt door een collega-directeur die zegt te spreken namens een personeelswerver: “Mocht deze conferentie niet brengen wat u ervan verwacht, dan kunt u zich hier inschrijven. Wij bemiddelen voor alle functies, met name buiten het COA”. Flink in verwarring zoekt hij de koffie op: waar ben ik nu
in beland?

November 1999 hield het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zijn
najaarsconferentie in kasteel Vaalsbroek in Vaals. Deze conferentie vond plaats
op een bijzonder moment in de historie van het COA. Een decennium van pionieren werd afgesloten en een nieuwe organisatiestructuur was gereed voor
implementatie. De conferentie had als doel om met de deelnemers, de top 300
van het COA, de rituele ‘Passage’ van oud naar nieuw te markeren.
De rode draad in het conferentieprogramma was ‘verhalen vertellen’. In plenaire sessies en tientallen workshops hebben de deelnemers elkaar verhalen verteld. Verhalen over het verleden om te bewaren als waardevolle herinnering. Verhalen over de toekomst, om zich te verplaatsen in tijden die zouden komen.
In dit hoofdstuk vindt u een verslag van deze conferentie. In lijn met de conferentie treft u hierin een bonte verzameling van feitelijke informatie, verhalen van
deelnemers en reflecties van de auteurs.
COA op de drempel van een nieuwe tijd
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft de afgelopen tien jaar een onstuimige groei doorgemaakt. In 1990 begon de voorloper van het COA als een organisatie van 200 pioniers die jaarlijks zorg droegen voor de opvang van zo’n 5.000
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asielzoekers in drie opvangcentra. Anno 2000 is het COA met 4.000 medewerkers verantwoordelijk voor de opvang van 80.000 asielzoekers in ruim 100 asielzoekerscentra, ingericht op basis van 36 clusters met een capaciteit van 2.000 tot
3.000 asielzoekers, plus aanvullende opvang in pensions, centrale opvang in
woningen en noodopvang in tenten.
De COA-organisatie kenmerkt zich door grote zelfstandigheid van medewerkers.
Vanuit de pionierstijd hebben de medewerkers energiek en flexibel ingespeeld op
alle mogelijke verrassingen en calamiteiten waar het COA zich voor gesteld zag.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld de oorlogen in Joegoslavië, Somalië, Kosovo en de
politieke ophef in eigen land over tentenkampen.
Naast logistieke problemen heeft het COA ook te maken met een ingewikkeld
proces van maatschappelijke acceptatie. Vele Nederlanders zien asielzoekers
vooral als een probleem. Een nieuw asielzoekerscentrum levert bijvoorbeeld zeer
vaak commotie in een gemeenschap. Het COA was derhalve niet alleen logistiek,
maar ook vooral maatschappelijk actief om zijn opdracht te kunnen realiseren.
Met vereende krachten werd elk probleem toch weer opgelost. Een organisatie
van aanpakkers die veel voor elkaar kregen.
De groei en de zelfstandigheid kende ook een keerzijde. Het management was
verspreid over vele tientallen locaties, wat centrale aansturing moeilijk maakte.
Binnen het hoofdkantoor was sprake van verkokering tussen verschillende directies. Er werd gewerkt met verouderde procedures en systemen die niet meer aansloten op de huidige organisatie.
Om deze tekortkomingen op te vangen is gewerkt aan een nieuw organisatiebesturingsmodel (het OBM). Dit model gaat ondermeer uit van een meer centrale
aansturing en professionalisering van de bedrijfssystemen.
Op het moment van de conferentie was de nieuwe structuur bekend en was men
hard bezig met de plaatsing van medewerkers in hun nieuwe functies. Sommigen kregen een zwaardere functie, anderen beschouwden de nieuwe rol als teleurstellend, velen verkeerden in verwarring en onzekerheid over hoe de nieuwe
organisatie in de praktijk zou gaan werken. Kortom, de deelnemers aan de conferentie, de top 300 van het bedrijf, kwamen met heel gemengde gevoelens naar
Vaals waar ze hoopten meer duidelijkheid te krijgen over hun toekomst.
Een kasteel als ambiance
Een romantisch kasteel met statige oprijlaan, een binnenplaats met kinderkopjes, een koetshuis, vele kleine en grotere kamers en zaaltjes voor workshops en dat alles in de heuvels van
Zuid Limburg. Dat was de prachtige setting voor de conferentie.
Er waren echter twee problemen: waar laat je 300 deelnemers slapen en hoe organiseer
je de plenaire sessies?
Een belangrijke reden om naar Zuid-Limburg af te reizen was het bungalowpark dat op één
kilometer van het kasteel lag. Nergens anders in Nederland konden we met zo’n grote
groep overnachters terecht.
Voor de plenaire sessie heeft het kasteel een grote tent aan de achterzijde laten bouwen.
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Een weinig aansprekende oplossing leek het. Maar met hulp van een professionele evenementenorganisatie werd de tent omgebouwd tot een sfeervolle, bijna intieme ruimte.
Gedurende de twee dagen werd gepresenteerd vanaf voortdurend wisselende podiumopstellingen. Licht en geluid werden gebruikt voor het creëren van verschillende sferen.
Het ene moment werkten we met een televisiesetting waarin de zaal meesprak met de interviewer op het podium, het volgende moment vertelde één deelnemer in de ‘spotlight’ een
aangrijpend verhaal. Door een videowall was alles voor iedereen goed te volgen. Muzikanten verbonden de gebeurtenissen op het podium en de workshops met wereldmuziek.
Deze ambiance met variatie in binnen en buiten, functioneel en romantisch, licht- en geluidseffecten, plenaire sessies en intieme workshops, inhoudelijke discussies en dramatische vertellingen bleek een meeslepende ervaring waaruit ontsnappen heel lastig was. Iedereen
werd meegetrokken in een sprookjeswereld die rust en ontspanning combineerde met heel
persoonlijke ontmoetingen, creativiteit en indrukwekkende plenaire gebeurtenissen.

De najaarsconferentie als ‘rite de passage’
…De najaarsconferentie vindt plaats op een bijzonder moment in onze historie. We
sluiten een periode af van pionieren, groeien en bouwen. We stappen een nieuwe organisatie in, gericht op efficiency en professionalisering. Dit moment willen we markeren…
(uit de uitnodigingsbrief aan de deelnemers)
De doelstellingen van de conferentie sloten daar op aan:
• afscheid nemen van het verleden;
• het goede uit het verleden vasthouden;
• de effecten van het OBM inzichtelijk maken en samen de toekomst verder
invullen;
• managers houvast bieden bij de vraag: “Hoe vertellen we het onze mensen?”.
De OBM-discussie is tot dan toe vooral een discussie geweest van bestuurders,
projectgroep en adviseurs. De insteek was rationeel en bedrijfskundig en heeft
een nieuw organisatiemodel met richtlijnen voor stapsgewijze invoering opgeleverd. Het COA wilde ook het belang van de menselijke kant van het veranderingsproces benadrukken. De nieuwe organisatie zou een cultuuromslag betekenen, met nieuwe verantwoordelijkheden en bevoegdheden, een strakkere
aansturing, meer beheerssystemen etc. Voor de mensen betekende dat verlies
van het oude, onzekerheid over het nieuwe, twijfels als ‘pas ik hier nog in’?
De najaarsconferentie was bedoeld als cultuurinterventie, als ‘rite de passage’ om
juist de persoonlijke kant van de omslag mogelijk te maken. De ambitie was om
de slag van het verleden naar de toekomst te maken. Daarbij ging het om vergroten van draagvlak en energie voor het bouwen aan de nieuwe organisatie.
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Verhalen over het verleden, verhalen over de toekomst
Op de najaarsconferentie van 3 en 4 november gaan we aan de slag met het verhalen
en verbeelden van wat ons bij het COA bezighoudt. Ons verleden, maar meer nog onze
toekomst. Door te verhalen, te verbeelden en te vertellen willen we met elkaar op een
andere en krachtige manier nadenken over hoe we onze toekomst vorm willen geven…
…Op de eerste dag willen we de resultaten van de afgelopen jaren oogsten door elkaar
de verhalen van het verleden te vertellen. Wat hebben we beleefd en bereikt, wat willen we meenemen naar de toekomst en wat niet, waar schamen we ons voor en waar
zijn we trots op?
Op de tweede dag werken we aan de toekomst. Wat komt er de komende jaren op ons
af? Op welke wijze kunnen we de beste bijdrage aan de samenleving bieden? Wat moeten we doen opdat we met recht trots kunnen zijn op de resultaten van ons werk? Wat
moet dus ons verhaal worden? Maar ook: wat kan ik daar zelf aan toevoegen? Wat
wordt mijn eigen verhaal in die toekomst?
(uit de uitnodigingsbrief)
Verhalen bieden de mogelijkheid tot persoonlijke ontmoetingen. Ieder mens
heeft zijn eigen verhalen, over zijn ervaringen, zijn dromen, zijn teleurstellingen. Verhalen vertellen nodigt uit tot delen van gevoelens. Het helpt om ‘uit het
hoofd weg te komen’, zoals één van de deelnemers het formuleerde.
Het volgende verhaal, uit de koker van een professionele verteller en workshopbegeleider, illustreert de werkvorm.
De pionier
Met een zwaai zette de pionier zijn rugzak op de grond en keek naar de overkant van de kloof. Het was een stad zoals hij nog nooit gezien had: de statige
blauwe torens, het geel-oranje licht vanachter de duizend raampjes, de hoge
muren die bescherming konden bieden tegen de wildernis… Om er binnen
te gaan hoefde hij alleen nog de touwbrug over, die aan de andere kant aansloot op een verharde weg. En toch, het idee alleen al dat hij daar straks zou
lopen bracht hem een beetje in verwarring: steeds had hij gedacht: “als ik eenmaal andere mensen vind, ben ik gered”. Die gedachte had hem steeds op de
been gehouden maar nu hij eenmaal een stad had gevonden had hij een zwaar
gevoel, anders zou hij het niet kunnen omschrijven. Hij ging naast zijn rugzak zitten om rustig na te denken; dit was niet de goede stemming om de mensen tegemoet te treden. Hier zat hij, en voor hem lag de brug.
De afgelopen maanden had hij alleen paden gezien, en waar geen paden
waren had hij ze moeten hakken. Elke dag had hij gevaren getrotseerd en
moeilijkheden overwonnen, en zelfs ‘s nachts had hij geen rust gekregen: mieren en schorpioenen hadden hem weten te vinden, onverwachte onweersbuien, vleermuizen en wat niet al. Nee, dan zo’n stad: onderdak, een echt bed,
een warm bad op zijn tijd, mensen om tegen te praten. Goed, een stad is niet
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zonder gevaar, dat wist hij ook wel, maar voor hem was elk gevaar een uitdaging. Hij dacht aan de woeste rivier die hij was overgestoken: dagenlang was
hij bezig geweest om een touw te vlechten, en het was hem gelukt – zou dat
touw nu nog nodig zijn? – vast niet. Hij maakte zijn rugzak open om het touw
eruit te halen maar zijn hand stuitte op vuurstenen. Wat had hij zitten emmeren om er een goede vonk uit te krijgen, maar nu was hij er zeer bedreven in
– je kon hem willekeurig welke twee stenen geven en hij maakte wel een vuurtje! Wat zat er verder nog in? Zijn mes. Met dit mes had hij ratten geslacht,
pijlen gesneden, zelfs een beer weggejaagd. Zijn mes, daar was hij aan
gehecht. Al hadden ze in de stad misschien betere messen, deze hield hij even
bij zich. Wat zou hij verder nog moeten meenemen de stad in? Eten en drinken? Naaah, nee. Goedbeschouwd kon hij het beste zoveel mogelijk achterlaten: de brug zag er gammel uit, en hij wilde ook met zo min mogelijk ballast zijn nieuwe wereld tegemoet treden. Er was eigenlijk nog één ding wat hij
niet wilde achterlaten: het boekje waarin hij al zijn belevenissen had opgetekend, heel kort en feitelijk. Daaruit zou hij verhalen vertellen.
Hij haalde diep adem, stond op en keek nog eens goed naar de stad: hij was
er klaar voor. Uit zijn veldfles met fantasie nam hij nog een fikse teug en liep
daarna zonder omzien de brug op.
Het programma van de conferentie zag er in grote lijnen als volgt uit:
Dag 1
• welkom door de algemeen directeur
• drie directeuren spreken over verwachtingen over ontwikkelingen in de
samenleving en de veranderende rol van het COA
• inleiding over drama en de techniek van verhalen vertellen door dramadocenten
• workshops over verhalen uit het verleden
• vier verhalen met aansluitend een groepsgesprek over de oogst: wat willen
we behouden voor de toekomst?
• tijdens diner verhalencarrousel in de vele dinerruimtes
Dag 2
• ingelaste presentatie door de algemeen directeur over het OBM
• groepsgesprek van de hoofddirectie over de COA-thema’s voor de toekomst
• workshops over verhalen die de toekomst verbeelden
• presentatie van geselecteerde verhalen
• groepsinterview als evaluatie van de conferentie
• afronding door de algemeen directeur
In de workshops op de eerste dag kwamen verhalen uit het verleden van het
COA aan bod. In groepen met elk zo’n twaalf deelnemers onder professionele
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begeleiding vertelde men elkaar wat men beleefd had, wat men daarbij gevoeld
had en wat men wilde onthouden en vergeten. De oogst was rijk: vele tientallen
verhalen over kleine en grote gebeurtenissen.
Zonder kaders
“Ik ben geboren met de Nederlandse identiteit. Maar tijdens mijn ontwikkeling heb ik daar
eigenlijk zelden of nooit over na hoeven te denken. Toen ik voor het eerst in een opvangcentrum ging werken, was ik daar plots een Nederlander, en daarbij was ik ook nog een
vrouw. Dit was een culturele shock. Tot die tijd was ik namelijk een mens dat tussen anderen was opgegroeid, zonder ooit na te denken over een vorm van identiteit. Plotseling was
ik een Nederlander, een vrouw. Vertegenwoordigde ik Nederland en alle Nederlanders,
terwijl ikzelf geen idee had van de normen en waarden die inherent zijn aan het hebben
van deze identiteit”.
“Ik ging aan het werk zonder enige vorm van kader, missie, visie of instrumenten. Deze ontbraken volledig. Met jaloezie bekijk ik de nieuwe opvangmedewerkers, die ik met trots
onze missie, kaders en instrumenten kan aanreiken. Het ontbreken van kaders en concepten heeft het gevaar in zich dat taken, functies en activiteiten niet duidelijk zijn, waardoor
betrokkene, het individu, niet voor zichzelf een keuze kan maken of hij/zij werkzaam wil
en kan zijn bij deze organisatie.”
“Mijn COA-loopbaan en daarmee mijn persoonlijke ontwikkeling heeft zich op verschillende niveaus bevonden. Van uitvoering naar coördinatie, vervolgens naar management
en op dit moment een beleidsafdeling. Daarmee is de focus van eerst de asielzoeker, het
team, de managementvraagstukken naar uiteindelijk het opvangconcept verschoven. Ik
beschouw mijn eigen COA-carrière als een reis waarbij ik door schade en schande wijs
ben geworden, een fysieke en geestelijke worsteling, waarbij de eerste jaren vertraging
hebben opgelopen in het zoeken en ontwikkelen van eigen kaders en instrumenten. De
overbrugging tussen de dagelijkse praktijk en realiteit binnen de centra en de behoefte aan
kaderstelling zie ik dan ook als mijn persoonlijke missie ter voorkoming van onduidelijkheid, onnodige zoektochten en geworstel”.

In het avondprogramma kreeg een vijftal deelnemers de gelegenheid hun verhalen in de plenaire zaal te vertellen, een spannende en indrukwekkende
gebeurtenis. En toen ging het mis!
Het was de bedoeling om ’s avonds uit de verhalen de belangrijkste kwaliteiten
en ervaringen van het COA zichtbaar te maken en ritueel vast te leggen: “deze
kwaliteiten moeten we bewaren en uitdragen in onze nieuwe organisatie!” Dit
probeerden we via een groepsgesprek met een aantal aanwezigen uit de zaal. Na
elk verhaal bevroeg een gespreksleider de groepsleden over wat hen aansprak,
wat hen raakte en welke kwaliteiten bewaard moesten worden.
Het gesprek sloeg dood. Het bleek heel moeilijk om de inspiratie van de vertellers vast te houden en te honoreren. We probeerden de emotionele verhalen met
hun eigen symboliek en opbouw op een rationele manier te analyseren en con-
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clusies te trekken. Een duidelijke weeffout in de programmering. De kracht van
verhalen vertellen zit hem juist in de interpretatieruimte voor het publiek.
Tijdens de avondmaaltijd werd dit gelukkig hersteld. Zonder afleidende analyses trokken vele vertellers(groepen) het kasteel rond om elkaar te amuseren en
te ontroeren met tien jaar van persoonlijke COA-histories.
De workshops op de tweede conferentiedag hadden een toekomstgerichte opzet.
Hoe kunnen we een zakelijke visie vertalen in persoonlijke verhalen? Hoe kunnen we de kracht van de verbeelding gebruiken om de toekomst te realiseren
conform onze wensen en binnen de ambities van het COA?
De deelnemers werkten in dezelfde groepen als dag 1 aan hun droombeelden.
In een aantal gevallen werkte dat heel goed.
Voor anderen was het een brug te ver. Met name diegenen die met pijn afscheid
namen van het verleden, die moeite hadden met het nieuwe organisatiemodel
en hun plek daarin, die geen vertrouwen hadden in het nieuwe COA lukten het
niet om de verhaallijn door te zetten naar de toekomst. Hoe vertel je immers een
verhaal aan je medewerkers over een toekomst waar je jezelf niet in vindt passen?
De man die het licht uitdoet
Een man in een stofjas rommelt wat in een ruimte. Af en toe raapt hij wat papieren op; hij
bekijkt ze snel en frommelt ze dan in een vuilniszak.
“Nou, dat was het geloof ik wel, het laatste Asielzoekerscentrum (AZC). Dat is toch snel
gegaan zeg. Ik kan het me nog goed herinneren, toen in Vaals – eind vorige eeuw of zo.
Iedereen was helemaal vol van de reorganisatie, hoe noemden ze dat ook alweer: o ja,
het OBM. Dat was geloof ik toch wel het begin van het einde. Ja, als je ergens het begin
van het einde zou markeren, dan is het wel met OBM, zo medio 2000. Vanaf toen heeft
het COA zich een beetje overbodig gemaakt. Goed dat het er was, daar niet van, maar
ook heel mooi dat we dat soort dingen nu heel anders doen.”
“Nou de laatste papieren – wat is dit (pakt prop en leest)? Het nieuwe Basisdocument uit
2001 – intern memo van PR: ‘het COA verandert van een organisatie die ‘zorgt voor’ in
een organisatie die ‘zorgt dat’. Toch mooi gevonden. Daar hebben ze toen nog de hele
wetgeving voor moeten veranderen. Afijn, het is ze gelukt: van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen
dat’. Had meen ik nog heel wat voeten in aarde. Wat heb ik hier? (raapt op en kijkt)”
“Het Edict van Rijswijk, uit… 2003. Ging dat niet over de herstructurering van de ketenpartners? Ja, verdomd, eindelijk werd de kleine Z van zelfstandig bestuursorgaan een heel
grote volwassen Z. Dat waren nog eens roerige tijden. Met die televisieactie… Zou daar
nog een videoband van zijn (zoekt, vindt). Ja, daar ligt ie! Oktober 2003. Landelijke actie:
‘Sluit het Centrum’ door Mies Bouwman, toen 84 jaar oud. Iedereen vond dat het anders
moest, en ze hadden er nog geld voor over ook. Alleen de politiek bleef hopeloos achter.
Het COA van toen heeft nog geschiedenis geschreven toen er een immigratiebeleid ontwikkeld moest worden. Dat was in 2004 nog goed voor een kabinetscrisis – was dat niet
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het kabinet Rosenmöller? Ja, dat waren nog eens spannende tijden. Maar kabinet of geen
kabinet, met het geld van de actie werd wel in dat najaar de duizendste woonwijk van het
‘model Winterswijk’ geopend door koning Alex. Dat ging trouwens nog bijna mis. Die winter waren we weer bijna terug bij af toen in België de burgeroorlog uitbrak. Met die toestroom van al die Belgen belandden we weer in kleine kamertjes en gebrek aan privacy,
de hele handel van de vorige eeuw. Kregen we opnieuw ‘Centrale Opvang’. Bleek gelukkig maar tijdelijk.”
“Ja, en dan de laatste stapjes. In 2006 werd het hele landelijke beleid omgezet in gemeentelijk beleid. Een stad telde niet echt mee als het niet ook zijn faciliteiten had voor nieuwkomers. Feitelijk was het hele COA onzichtbaar geworden. Kon natuurlijk alleen door
invoering van de euroquotering van een jaar later, waardoor ieder land een behapbare
portie uitgenodigde vluchtelingen kreeg, maar toch… Het hele draagvlak was veranderd.
Ik zie de vergrijsde demonstranten nog op het Binnenhof: “Wij willen meer asielzoekers”.
Het enige gevolg was als ik me goed herinner dat de PR-medewerker met de pré-vut werd
gestuurd en dat de afdeling PR werd opgeheven.”
“Nou, en daar sta ik dan. Dit is het laatste AZC, AZC Terminus. Het COA heeft een nieuwe naam, niemand weet meer wat Centrale Opvang is. En ik? Nog even de laatste klusjes en dan het licht uit. Straks niet vergeten dat ik die rode auto nog naar de garage moet
laten slepen.”

Theater als rode draad
De najaarsconferentie was een theatrale conferentie. Vanaf de start, de ontvangst
op de oprijlaan, via lessen in verhalen vertellen, workshops en eenakters door het
directeurencabaret, verhalen tijdens het diner tot aan het slot, waar de algemeen
directeur een collega ten dans vroeg om de conferentie expressief uit te luiden.
Nu valt het niet mee om 300 resultaatgerichte managers en beleidsmakers los te
trekken uit hun dagelijkse praktijk van organiseren, vergaderen en beslissen.
Om toch de grote stap te zetten van praktijk naar verhalen en vertellingen is een
beroep gedaan op 25 professionele dramadocenten. Hun inspiratie en energie
bleken van doorslaggevend belang voor het succes van de conferentie.
Vijfentwintig dramadocenten op één lijn krijgen is ontzettend moeilijk. Zoveel
creatief talent laat zich niet in een keurslijf gieten. En toch was de ambitie om
met elkaar de slag van verleden naar toekomst te maken, binnen de kaders zoals
beschreven.
De voorbereidingssessies met de dramadocenten verliepen tumultueus. De confrontatie tussen de rationele lijn van het OBM met de gewenste visieontwikkeling en de emotionele, persoonlijke en dramatische uitwerking was hevig. Net
als de grote onderlinge verschillen in visie op verhalen vertellen. Waar de ene
dramadocent als voorbeeld een Shakesperiaanse allegorie koos, vertelde een
ander in zijn instructie meeslepend over een gebeurtenis in een asielzoekerscentrum.
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De oplossing lag uiteindelijk in de waardering van de verschillen en de ruimte
die iedere dramadocent kreeg om met zijn eigen groep aan het werk te gaan. Met
globale kaders, enige tips voor de opbouw van de workshops, een draaiboek van
workshops en plenaire sessies en een grote bevlogenheid ging men aan de slag.
Niet alleen in de workshops werd theater gemaakt. Er was er nog een theatergroep actief in de conferentie: het directeurencabaret. Onder leiding van professionele regisseur heeft een tiental centrumdirecteuren en stafmedewerkers een
jaar gebouwd aan een voorstelling van eenakters, liederen en verwarring zaaiende interventies. Zo was het werving en selectiebureau bij de ontvangst één van
hun creaties.
Op verschillende momenten in de conferentie traden ze op. Het waren vaak
indringende en ontroerende optredens die diverse dilemma’s van het COA en
zijn medewerkers in het hart wisten te raken.
Directeurencabaret
De nieuwe woordvoerder van Groen Links
Dialoog tussen de woordvoerder (W) en de AZC-functionaris (F). W draait een nummer.
De telefoon gaat bij F.
F: Ja, hallo, AZC Eexterveensche Kanaal.
W: Ja, daaag, met Marijke Hol in Den Haag. Ja, ziet u, ik werk al een paar jaar in de
fractie van Groen Links in de Tweede Kamer en nu ben ik net eindelijk benoemd tot
woordvoerder. Spannend hé?
F: Zegt u het maar, wat kan ik voor u doen?
W: Nou het is eigenlijk zo, je wordt altijd als je voor het eerst woordvoerder wordt, alleen
maar woordvoerder voor één beleidsterrein en nu ben ik dus benoemd tot woordvoerder voor het asielbeleid, leuk hé?
F: Ja.
W: Ik dacht wel dat u het leuk zou vinden. ‘t Is ook heel leuk. En nou had ik gisteren een
etentje met Job, Job Cohen, de staatssecretaris en nog een paar anderen, heel gezellig, allemaal vrouwen en alleen Job. Leuk hé?
F: Mevrouw…!
W: Nee, zegt u maar Marijke, enfin. Job moest dus vroeg weg. En toen zaten we nog
zo bij elkaar en toen zei Annelie – die is van de VVD, maar toch leuk hoor, die zei:
moet je je niet een beetje breed voorbereiden, ik bedoel, moet je niet een beetje van
de praktijk weten, niet alleen die stukken en zo, maar hoe het echt gaat in die centra. Zie je, VVD, maar ook heel praktisch. Nou enfin, gepraat en gepraat en toen
kwam zij met een fantastisch idee. Ze zei: je gaat naar zo’n centrum en dan ga je
een keer koken voor die asielzoekers. Nou, leuk hé?
F: Mevrouw, we hebben het op het moment erg druk…
W: Precies. Een paar helpende handen zijn nooit weg. Ik wist het. Nou had ik dus
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gedacht als ik een dagje kom koken dan kunt u iets anders gaan doen. Oh ja, ik
neem een fotograaf mee, want het partijblad wil graag…
Mevrouw, u wil dus koken voor 400 man?
(slik) Pardon, wat zegt u, 400 man… Oh, nou dan moet het maar iets eenvoudigs
worden, eh… boerenkool misschien, ja, dat is meteen een mooie kennismaking met
de Hollandse keuken. Met spekjes en zo.
Mevrouw, driekwart is hier moslim; die mensen eten geen varkensvlees
Oh ja, eh, dan… eh, misschien…
En mevrouw, van Hollands eten worden de meesten al gauw beroerd, misselijk en
zo. ’t Is te zwaar voor ze.
Maar wat moet ik dan?
U kunt gerust langskomen en een gesprek met een paar van onze gasten is altijd
mogelijk.
En kan ik dan een paar nieuwe haringen meenemen? Om uit te delen bedoel ik?
Nee.
Nou ja, voor de foto.
Nee, mevrouw Hol. En laten we dit afspreken, u voert in Den Haag het woord en wij
voeren hier onze asielzoekers, goedemiddag.

De weerbarstige praktijk
Een conferentie van deze omvang vraagt een uitgebreide voorbereiding en planning. Om 300 mensen op de juiste momenten en de juiste plaatsen aan het werk te
krijgen was een gedetailleerd draaiboek beschikbaar. Vele mensen waren vooraf
geïnstrueerd over hun rol en moment van bijdrage. Werken in tientallen verschillende ruimtes op drie locaties in een straal van één kilometer maakte bewegwijzering en permanente bijstand nodig: “wie heeft de sleutel van bungalow 23?” De
maaltijden vonden plaats in acht verschillende ruimtes. Wie laat je dan wanneer
optreden?
Kortom, het programma, de planning en de logistiek lagen vast. Niet als beperking, maar om in de workshops en plenaire sessies optimale rust en creatieve
ruimte te creëren.
En toch, geen enkele conferentie loopt zoals je vooraf bedenkt, ook deze niet.
Op verschillende momenten werd besloten tot kleinere en grotere aanpassingen.
De meest ingrijpende daarvan ontstond bij het diner. In de vele dinerzalen broeide het, zo kwam ons ter ore. Er bleken veel vragen te zijn over de nieuwe structuur en onvrede over het gebrek aan duidelijkheid. In onze optiek paste dit
onderwerp niet meer in deze conferentie. Immers op vele plaatsen en in diverse
publicaties was het OBM al uitvoering uit de doeken gedaan en de procedurele
stappen van invoering al uitvoerig toegelicht. In deze conferentie ging het juist
om persoonlijke verhalen en de vertaling van het OBM naar de toekomst.
We wilden de mensen hier uit de waan van de dag halen, maar men was blijkbaar zo bezig met hun eigen praktijk, dat we er niet onder uit kwamen in te gaan
op deze praktische vragen. In het zenuwcentrum, een kleine kamer met open
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haard, overlegden we als organisatoren met de hoofddirectie en dramadocenten
tot diep in de nacht over de bijstellingen in het programma. De algemeen directeur heeft vervolgens op de tweede dag een ingelaste speech gehouden, waarin
hij de duidelijkheid verschafte die blijkbaar nodig was. Voor de sfeer en dynamiek een heel waardevolle aanpassing van het programma.
Verhalen met een effect?
Onontkoombare vraag bij zo’n grote conferentie is die naar de effecten. Wat heeft
deze conferentie het COA in veranderkundige zin opgeleverd?
Het COA werkt vanuit vele tientallen locaties, waarbij vele collega’s elkaar zelden of nooit tegenkomen. De najaarsconferentie is een van weinige sturingsmomenten waarop de belangrijkste 300 spelers, het volledige management van het
COA, bij elkaar zijn en een collectieve ervaring meekrijgen.
De ‘rite de passage’ kende minder concrete doelstellingen dan het OBM. Het ging
om betrekken, luisteren, inspireren en begrijpen. Weinig meetbare begrippen,
maar als je mensen ernaar vraagt, minstens even belangrijk als performance indicators en organisatieschema’s.
Het was een persoonlijke conferentie waarin deelnemers buitengewoon betrokken waren. Passief luisteren was er niet bij. Men werd meegezogen in de stroom.
De conferentie nodigde uit tot het delen van emoties. Mensen werden gehoord,
serieus genomen, belangrijk gevonden. Er werd afscheid genomen, soms op een
hilarische manier, maar ook met pijn in het hart.
De slag van verleden naar toekomst bleek voor sommigen ondoenlijk in één dag.
De pijn was te groot om de knop zo snel om te zetten en teruggekomen op het centrum geïnspireerd het nieuwe verhaal van het COA te vertellen aan de collega’s.
De conferentie is een markant moment geworden in de COA-geschiedenis. In
de centra is er veel over verteld en gepraat. Een aantal verhalen is verschenen in
een conferentiekrant en hoort nu bij het ‘erfgoed van de roerige historie’. De
eigen historie is verzilverd en samen is een stap de toekomst in gezet. Er zullen
nog veel gesprekken, vergaderingen, workshops en andere ontmoetingen volgen.
En wat hebben wij geleerd?
Collega’s vroegen ons achteraf: wat zou je de volgende keer beslist anders doen?
En wat maakte dit tot een succes?
Onze leerpunten:
Het rationeel analyseren van de verhalen in het groepsgesprek was het moeilijkste moment. We zullen naar een andere manier moeten zoeken om verhalen te
verbinden met conclusies die ook gelden voor de praktijk. Het is onvoldoende
gelukt om een ‘lijst van punten die we meenemen in de nieuwe organisatie’ vast
te stellen.

114

WERKCONFERENTIES

Verhalen bieden een prachtige opstap om emotionele, moeilijk verklaarbare ervaringen en dromen te delen. Minder geschikt zijn ze als vehikel om concrete aandachtspunten voor de toekomst te generen. Deelnemers die wachtten op handvatten voor de nieuwe werkwijze kwamen te weinig aan hun trekken.
Het valt nog niet mee om goede verhalen te maken. Vanuit het COA-perspectief was
natuurlijk elk verhaal een goed verhaal. Als je echter kijkt vanuit het perspectief van
de vertelkunstenaar dan blijkt dat de meeste verhalen behoorlijk letterlijke vertellingen zijn over het COA. Het poëtische ‘de pionier’ is van een professional. ‘Zonder kaders’ en ‘De man die het licht uitdoet’ zijn van deelnemers. Beheersen van de
vertelkunst en verankering in de praktijk van deelnemers vragen meer oefening dan
wij in deze conferentie konden bieden.
Het programma was gevarieerd, met veel afwisseling tussen plenaire sessies en
workshops. Toch gaven de deelnemers aan dat de plenaire sessies teveel de vaart
uit het programma haalden.
Voorbereiding met behulp van vele deskundigen op gebied van drama, verhalen,
conferenties, logistiek was behulpzaam bij de creativiteit en variatie in vormgeving, maar vraagt uiteindelijk toch een strakke, eenduidige aansturing.
En de succesfactoren?
Interactieve dramaworkshops onder deskundige begeleiding werden door velen
als het hart van de conferentie genoemd: meeslepend, inspirerend en verbindend.
Een overweldigende ambiance met een goed lopende logistieke organisatie. Vele
maanden van voorbereiding met tientallen betrokkenen maakten deze conferentie mogelijk.
Een programma dat nauw aansloot op de organisatieontwikkeling binnen het
COA, ruimte gaf voor creativiteit en onderlinge verschillen en flexibel genoeg
bleek om tussentijds aan te passen.
Deelname van de top 300 genereerde enorm veel energie en betrokkenheid. Het
is hiermee een onuitwisbare gebeurtenis in de historie van het COA geworden.
Naschrift
Het moge duidelijk zijn dat de auteurs enige hulp hebben gehad bij de organisatie van deze conferentie.
Carolien Franken verbond als dagvoorzitter de plenaire sessies op een ingetogen
wijze.
Drenthdrama bracht 25 dramadocenten in stelling. Tijdens de conferentie dacht
Jan Anne Drenth intensief mee over de vormgeving van het programma en de
wijze waarop de dramadocenten ingezet konden worden.
Het thema ‘Verhalen vertellen verbeelden’ werd geïntroduceerd door Peter Jurgens van Boer & Croon en Bert Oosterhout, dramaturg en beroepsverteller.
Het directeurencabaret floreerde onder de bezielende regie van Pieter van Empelen.

PASSAGE

115

Chiel Donkersloot en collega’s toverden een tent om in een volwaardige multimedia ambiance waar de verhalen centraal konden staan. En Camino verzorgde de muzikale intermezzo’s.
Vanuit het COA was een programmacommissie van zes mensen onder leiding
van Jos van der Werff verantwoordelijk voor de programmering. Irene Medendorp (relatiebeheer en evenementen) trok het logistieke traject.
Freerk Wortelboer van De Galan & Voigt adviseerde de programmacommissie
en bemande samen met Carolien Franken, Jan Anne Drenth en Jos van der Werff
het zenuwcentrum van waaruit de conferentie geleid werd.
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De eenvoud van een goed gesprek
“Goed communiceren valt niet mee. Groepen worstelen met hun eigen dynamiek.
Krachtsverhoudingen spelen altijd een rol. Organiseren vraagt participatie, maar dat
brengt moeilijk te hanteren verschillen met zich mee.” Ziehier een aantal uitspraken van
onszelf uit het inleidende hoofdstuk die aangeven dat het nog niet zo eenvoudig is om
een goed gesprek te organiseren en te leiden.
Hierna volgen een aantal hoofdstukken van conferentiebenaderingen die allemaal het
streven naar een goed gesprek gemeen hebben. Roel Beijdorff, Anneke Groeneveld en
Janny van Zuijlen over teamsyntegrity®. Rob van Eijbergen schrijft over de democratische dialoog van Gustavsen. Lieke Hoogerwerf en Anne-Marie Poorthuis over de netwerkmultiloog.
Wie de hoofdstukken leest zal een aantal gemeenschappelijk kenmerken zien die blijkbaar helpen om tot een goed gesprek te komen. Ons vallen de volgende op.
Alle benaderingen werken op enigszins indirecte manier aan het hanteerbaar maken van
de dynamiek in een groep. Niet door die expliciet aan de orde te stellen en met de deelnemers na te gaan wat er speelt of wat bij hun lastig te hanteren gevoelens oproept. Wel
door een aantal heldere grenzen aan te geven. Dat is goed te vergelijken met wat Lex de
Boer op een andere plaats in dit boek schrijft over grensmanagement. In de navolgende
hoofdstukken vallen ons met name de over het algemeen strakke programmering op, de
goed uitgelijnde procedures of werkvormen en een helder tijdschema. “Zo weet je een
beetje waar je aan toe bent”, in ieder geval als het gaat om het proces. Die duidelijkheid
draagt naar ons idee bij aan het kunnen trotseren van onzekerheid als het gaat om de
vraag wat de conferentie als resultaat zal opleveren. Wel is er vooraf duidelijkheid over
de vraag die centraal staat in de conferentie. Ook dat is een grens om houvast aan te ontlenen.
Alle benaderingen gaan uit van de wens dat alle deelnemers gelijkwaardig zijn. Al in ons
inleidende hoofdstuk schreven we dat dit misschien een fictie is en we citeerden daar Foucault. Ongelijkwaardigheid drukt zich in ieder geval uit in het bepalen van het thema dat
in de conferentie centraal staat (alhoewel de democratische dialoog ook die sturing minimaliseert). De auteurs concentreren zich op de procedures en de regels en op het faciliteren van het proces dat ze daarmee in gang zetten. Ze streven beweeglijkheid na in verhoudingen door groepssamenstellingen te veranderen, door mensen verschillende rollen
toe te kennen of door thema’s te variëren. Ze laten mensen in kleine groepen werken en
plenair. Ook dit spel is volgens Foucault niet vrij van machtsverhoudingen te zien. Dat
zou overigens, voor zover wij begrijpen, wat hem betreft ook helemaal niet hoeven. Het
zou al heel wat zijn als er in ieder geval geen sprake is van een verstarrende overheersing, van onderwerping aan willekeur of aan een nutteloos gezag. In die zin valt het op
dat de auteurs als conferentieleider een terughoudende rol spelen als het gaat om het zelf
beïnvloeden van de uitkomst. Ze treden zo weinig mogelijk op als expert, als onderwijzer of als wijze man of vrouw.
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Veel aandacht gaat ook uit naar het beschikbaar maken van informatie. Momenten
waarop mensen werken als ‘co creator’ in subgroepen worden afgewisseld met plenaire
bijeenkomsten waar deelnemers overzicht kunnen houden over het geheel. Dit rondzingen van informatie gaat vele malen sneller en ‘uit eerste hand’ dan op het werk. Het biedt
deelnemers de mogelijkheid te zien waar ze zelf staan met hun opvattingen door die te
vergelijken met andere meningen, ervaringen of kennisbronnen. De bedoeling daarvan
is ook om het eigen gelijk als enige oplossing voor de problematiek te kunnen relativeren.
Veel informatie draagt bij aan het beeld dat het ingewikkelder of uitdagender is dan
gedacht en dat het in je eentje onmogelijk is die ingewikkeldheid het hoofd te bieden.
Groepen worden met zorg samengesteld. Leidraad daarbij is dat veranderen als ontwikkelingsvraagstuk over het algemeen de participatie vraagt van de doelgroep die
onderdeel is van het vraagstuk. Mede daardoor gaan de opbrengsten verder dan de
resultaten waar men (of anderen) na de conferentie aan kunnen werken. Het gesprek zelf,
de ontmoeting met anderen, het leren kennen van verschillende perspectieven, de onderlinge verbondenheid, het op eigen kracht tot een resultaat kunnen komen zijn ook belangrijke opbrengsten.
Er zijn uiteraard ook belangrijke verschillen. Die zitten voor een deel in de complexiteit
van ‘het spel’. Stafford Beer, de grondlegger van de teamsyntegrity® heeft geprobeerd
de complexiteit die naar zijn idee vastzit aan organiseren en de sturing ervan in een conferentiebenadering te vatten. Dat levert een op zich ingewikkeld geheel aan procedurele
regels op als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de democratische dialoog.
Rob van Eijbergen en Roel Beijdorff met zijn medeauteurs presenteren de benaderingen
die zij beschrijven als relatief open, in de zin dat ze te gebruiken zijn voor vele vraagstukken en in zeer verschillende situaties. Lieke Hoogerwerf en Anne-Marie Poorthuis zien
de netwerkmultiloog als geschikt om organisaties als netwerken te leren organiseren.

10
Team Syntegrity®
Roel Beijdorff, Anneke Groeneveld en Janny van Zuijlen

Team Syntegrity® 1 is een nieuwe werkwijze om de levensvatbaarheid van
systemen (organisaties, groepen, personen) te vergroten. Levensvatbaarheid
is het vermogen van een organisatie om als zelfstandig systeem te bestaan in
relatie tot een dynamische omgeving. Team Syntegrity® leidt, ongeacht de
context, tot gedeeld inzicht, zelfstandig handelen en samenwerkingsbereidheid met respect voor verschillen. De werkwijze brengt deelnemers in een
dialoog waarbinnen de bestaande hiërarchische structuur niet geldt. Het impliciete weten van alle deelnemers samen wordt een krachtbron die kan worden aangesproken om complexe, ambigue situaties aan te pakken. Zo kan een
meer vitale, flexibele organisatie ontstaan die in staat is te leren.
Wij beschrijven in deze bijdrage de ‘oervorm’ van Team Syntegrity®: de Syntegration®, een conferentievorm waarin gewerkt wordt met een grote groep
in een compact proces van drie tot vier dagen. Dit doen we vanuit het perspectief van een deelnemer en een organizer, een en ander gelardeerd met de
onderliggende theorie: het Viable System Model van Stafford Beer. 2
In de naam Team Syntegrity® is de kern van de werkwijze gevangen: Syntegrity is een versmelting (synthese) van de begrippen synergy (samenwerking), tension (spanning) en integrity (samenhang, één geheel). Basis voor de
werkwijze is de geometrie van de Icosaëder: een tot op 20 driehoeken afgevlakte bol met 30 ribben en 12 hoek-punten. Deze ruimtefiguur wordt
gebruikt om de deelnemers aan de conferentie te verdelen over onderwerpen
en rollen. Groepsdynamisch is het een gesloten systeem waarin alle deelnemers gelijkwaardig zijn en informatie vrijelijk kan “rondzingen” (resonantie).
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De indeling van dit hoofdstuk is als volgt: op de linkerbladzijde staan de persoonlijke ervaringen van een willekeurige deelnemer aan een Syntegration®.
Op de rechterbladzijde wordt een kijkje in de keuken gegeven van het protocol: de opbouw, de rollen en spelregels die we hanteren en de wijze van ondersteuning van het protocol. Daar presenteren we ook enige theoretische noties.
Protocol
Een Syntegration® kenmerkt zich door het volgende:
• Een vaste (vergader)structuur met strakke spelregels ten aanzien van rollen en tijdsindeling. Het protocol is erop gericht om deelnemers met elkaar
in dialoog te brengen en via druk (spanning) dit dialoogproces te versnellen en de productiviteit en creativiteit van de groep te vergroten. De druk
dwingt tot essentie.
• Absolute vrijheid ten aanzien van de inhoud van de conferentie. Er is een
openingsvraag als ontsteker van het proces, maar de deelnemers bepalen
de agenda. Door het gebruik van de icosaëder als basis voor de vergaderstructuur hebben alle deelnemers direct of indirect contact met en invloed
op alle thema’s.
• Wat de ondersteuning betreft richten wij ons op het handhaven van het
protocol (druk) en het bevorderen van de resonantie: het rondzingen van
de informatie. Er wordt zeer bewust geen inhoudelijke input gegeven: het
gaat juist om het vrijmaken en combineren van de ‘tacit knowledge’, de
impliciete kennis van de deelnemers zelf en het ontdekken van ieders eigen
unieke rol in het geheel.
Team Syntegrity® is de verandering zelf. Vanaf het eerste moment bieden wij
de deelnemers het podium om zelf te ontdekken en te experimenteren, om
aan den lijve te ervaren “hoe het anders kan”, om te oefenen met zelfsturing,
om samen een nieuwe werkelijkheid te creëren en te leren hiermee om te gaan.
Deelnemers vinden met elkaar een nieuw evenwicht rond zingeving, vernieuwing en/of effectiviteit van hun organisatie.
Een chemisch bedrijf, onderdeel van een multinational moest bijvoorbeeld de kostprijs
van zijn producten aanmerkelijk verlagen om concurrerend te kunnen blijven.
In zes Syntegrations®, alle werknemers uit de organisatie namen deel, heeft het bedrijf
kans gezien zijn bestaansrecht te onderbouwen door het opbouwen van gedeeld inzicht
en autonomie: men ging oplossingen zoeken op de eigen werkplek en de samenhang
vergroten: de wil om samen problemen aan te pakken. In de daaropvolgende jaren verveelvoudigde de winst.

Het voorbereiden van Team Syntegrity®
Naast de gebruikelijke zaken besteden we vooraf veel aandacht aan het levensvatbaar maken van de opdrachtrelatie: kan de organisatie (de omgeving van
de deelnemers) omgaan met wat een Syntegration® teweegbrengt? Is er voldoende variëteit in de samenstelling van de deelnemersgroep?

Het dienstbevel
Marion Weggerink, van de afdeling Logistiek van Nagel BV, schenkt zichzelf een kopje
koffie in in het ‘café’, de ruimte die ingericht is voor de deelnemers. Om haar heen praten haar collega’s druk met elkaar. Ze kijkt in haar postbakje en vindt de uitkomsten van
de werkgroepen tot nu toe en een paar foto’s die de vorige dag gemaakt zijn. Ze denkt:
‘Dit is pas de tweede dag en het lijkt wel een week geleden dat we voor het eerst bij elkaar
zaten in de grote zaal.
Dan gaat de bel voor de volgende werkgroepen: Oranje en Bruin. Deze keer is zij observator, weet ze, dus geen actieve rol en even tijd om rustig haar koffie op te drinken.

Het begon drie weken geleden, toen Marion onbevangen haar mail opende en een
bericht van de directie op het scherm kreeg: U bent uitgenodigd voor de driedaagse
werkconferentie volgens het model van Team Syntegrity®. Het doel van deze conferentie is samen te focussen op de toekomst van het bedrijf.
De openingsvraag, het onderwerp is: Hoe kan onze onderneming blijvend bijdragen aan
zijn eigen levensvatbaarheid en aan die van zijn medewerkers en wat betekent dat voor
mij?
“Als directie verwachten wij veel van deze conferentie en nodigen u van harte uit om uw
kennis en ideeën in te brengen.Wij verwachten dat u zich, ondanks uw drukke werkzaamheden zult kunnen vrijmaken voor de werkconferentie. Nadere informatie volgt
spoedig.” Het enige wat Marion verder te weten kwam was de precieze datum en de
plaats, een conferentieoord in de buurt. En wie de andere deelnemers zouden zijn: een
doorsnee van het bedrijf, mensen uit de ploegen, uit het management, de financiële afdeling, marketing en sales, OR-leden en zijzelf, hoofd van de afdeling logistiek. Kortom:
een grote groep van alles wat.
Ze vroeg zich af waarom uitgerekend zij was uitgenodigd; deed ze haar werk niet goed
genoeg? Hadden collega’s kritiek gehad? Hoe moest ze tijd vrijmaken in haar overvolle
agenda? Het probleem was belangrijk genoeg, maar ze betwijfelde of het zin had er zo
mee aan de slag te gaan. Ze zou liever niet gaan, maar de uitnodiging klonk als een
dienstbevel.
Nou ja, ze zou wel zien.
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Belangrijk element is ook de formulering van de openingsvraag.
Bij de openingsvraag letten we op de volgende elementen:
• ambiguïteit: termen die door deelnemers op eigen wijze worden geïnterpreteerd, zoals samen (de een denkt aan zijn team, de ander aan de hele
business unit, enz.);
• spanning: bijvoorbeeld tussen nu en toekomst;
• recursiviteit: verwijzing naar de niveaus in het bedrijf;
• zelfreferentie: een vraag naar de persoonlijke betekenis voor of bijdrage
van de deelnemer.
De openingsvraag voor een Syntegration van vertegenwoordigers van sales offices uit
twaalf landen samen met deelnemers van de Nederlandse business units (het betrof een
vraagstuk van wederzijds onbegrip en miscommunicatie) was bijvoorbeeld: How can
we acknowledge and utilise our differences to serve our customers profitable and what
does that mean in my work?

De opbouw van een Syntegration®
Een Syntegration® kent in grote lijnen drie fases:
• het opmaken van de agenda;
• het uitwerken van de thema’s;
• de afsluiting.
In de eerste fase zetten de deelnemers de openingsvraag om in twaalf
gespreksthema’s: de agenda van de conferentie. Vervolgens wordt er rond elk
thema een werkgroep geformeerd. Elke deelnemer is lid van twee werkgroepen en commentator in twee andere werkgroepen. Doordat bij de indeling
van deelnemers wordt gebruikgemaakt van een ruimtefiguur staan alle deelnemers direct of indirect in verbinding met de uitwerking van alle thema’s.
Bovendien krijgt iedereen alle uitkomsten van andere werkgroepen op
schrift. Er zijn drie rondes van relatief korte bijeenkomsten van de werkgroepen, zodat informatie ook kan worden meegenomen. Het rondzingen van
de informatie leidt tot een explosie van gedeeld inzicht. Bij de afsluiting gaat
het om verankering van de verkregen inzichten, zowel per werkgroep als individueel.
Fase 1 Het opmaken van de agenda
In de eerste fase van een Syntegration® streven we een aantal doelen na: een
proces van unzippen (alles mag worden gezegd), deelnemers zijn en blijven
eigenaar van de inhoud, veel interactie tussen deelnemers en zelfsturing. De
aanpak kent drie interactieve stappen: een individuele brainstorm, een
ideeënmarkt en indikken tot twaalf gemeenschappelijke gespreksthema’s.
De brainstorm is interactief met jezelf, in stilte. Wij nodigen deelnemers uit
om de openingsvraag vanuit allerlei gezichtspunten te bekijken en vooral hun
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De eerste ochtend: het protocol, stellingen en thema’s (één dagdeel)
Na aankomst op de eerste dag werd er van haar een foto gemaakt, die later in het zelfportret een plaats zou krijgen. In de grote zaal stond een kring van stoelen en in het midden lagen kleurige papieren, pennen, een groot boeket bloemen, en allerlei grote en kleine geometrische figuren. Het deed Marion (even) aan de kleuterschool denken, maar het
zag er fleurig en verzorgd uit en dat maakte haar ook nieuwsgierig.
Haar directeur opende de werkconferentie en wees op het belang van de betrokkenheid
van iedereen bij de ontwikkelingen van het bedrijf. “De toenemende complexiteit en de
behoefte aan snelheid maakt dat ieders kennis, inbreng én inzet nodig is. Ik hoop dan
ook dat we de muurtjes tussen de afdelingen kunnen slechten, de scheidslijnen tussen staf
en lijn kunnen laten verdwijnen.”
Om duidelijk te maken dat hij verder zelf ook deelnemer aan de conferentie was, deed
hij demonstratief zijn das af en stopte die in zijn zak.
De leider van de conferentie nam het stokje over en stelde zichzelf voor als organizer en
eindverantwoordelijk voor de werkconferentie en hield vervolgens een kort inleidend
praatje over Team Syntegrity®: “Deze werkwijze kent een strak protocol, maar daardoor
ontstaat maximale ruimte om een gedeeld inzicht op te bouwen over wat de situatie in
het bedrijf vraagt. Het lijkt op het beklimmen van een berg: je hebt elkaar en elkaars kennis, ervaring en inzicht nodig om de top te kunnen bereiken. Ik wens jullie een prachtige
expeditie”. Het verhaal ging grotendeel langs haar heen, maar riep wel verwachtingen
op.
De organizer vertelde dat iedereen bij hem terecht kon met vragen. Verder was er een
begeleidingsteam dat bestond uit vier facilitatoren en twee logistici. Eén van facilitatoren
(de lead) vervolgde met de uitleg van het protocol: de Icosaëder, twaalf hoekpunten die
werkgroepen voorstellen ieder met zijn eigen thema of onderwerp, de verschillende rollen van werkgroeplid en commentator, drie vergaderrondes, ………...
Marion snapte er nog niet veel van, maar was wel geïnteresseerd: het klonk anders dan
de conferenties die zij eerder had bijgewoond. Maar wat ze nou eigenlijk moest gaan
doen?
“Deze ochtend is bedoeld”, werd verteld, “om de agenda te maken voor de komende
dagen.
Bij het maken van de agenda gaat het erom de twaalf thema’s te vinden, die voor deze
groep het meest van belang zijn om een antwoord te kunnen vinden op de openingsvraag.”
Het begon met een brainstorm. Iedereen werd uitgenodigd de kleurige papiertjes te
gebruiken voor opborrelende ideeën, gevoelens en gedachten.
Tien minuten lang was het ongewoon stil in de zaal.
Iedereen was druk bezig op te schrijven wat in hem opkwam. Marion werd er beetje balorig van.... “Nieuwe ideeën genoeg, maar wie luistert er hier eigenlijk?” en “Met praten
red je geen bedrijf”, “Iedereen werkt hard, is dat niet genoeg?” En: “Ik voel me niet
gehoord en gezien in dit bedrijf”. “De logistieke afdeling is meestal de sluitpost; moet dat
zo blijven?”
Tijd om de blaadjes op de brainstormwand te plakken. De hele muur hing vol en iedereen begon te lezen wat de anderen geschreven hadden. Veel uitspraken over communi-
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innerlijke criticus uit te schakelen. Doordat er individueel wordt gebrainstormd, beïnvloedt niemand het denkresultaat, het creatieve proces van de
ander. Dit leidt tot een grote oogst aan ideeën en meningen, zichtbaar
gemaakt op een enorme brainstormwand. Kortom toename van variëteit.
De tweede stap in deze fase is de ideeënmarkt. Wij dagen de deelnemers uit
stellingen te formuleren en deze vervolgens aan de man te brengen. Met vijf
handtekeningen wordt een stelling geaccepteerd voor de volgende ronde.
Voor deelnemers een proces van nek uitsteken en onderhandelen. De brainstormwand is uiteraard een bron van inspiratie.
De laatste stap, het indikken, is een interactief proces met alle aanwezigen. De
deelnemers bepalen met elkaar welke stellingen gefuseerd worden, dus wat
de gemeenschappelijke noemer is, tot de twaalf thema’s zijn gevonden die het
meest spelen dan wel rechtdoen aan de verkochte stellingen. Het democratisch gehalte van deze stap faciliteren wij door consequente gespreksleiding,
waarbij de makers van een stelling het laatste woord hebben.
Allocatie van de deelnemers
Bij de indeling in werkgroepen gaat het in feite om het verdelen van de deelnemers over de ruimtefiguur. Bij een Syntegration® is dat de icosaëder. Op
de twaalf hoekpunten komen de gespreksthema’s. Elke deelnemer wordt een
ribbe van de icosaëder. In elke hoekpunt komen vijf ribben samen: de werkgroep die aan de slag gaat met een thema.
Het alloceren van de deelnemers op de ribben gaat zoveel mogelijk naar de
voorkeur van iedere deelnemer. Hiervoor hebben wij een indelingsalgoritme
ontwikkeld, een computerprogramma dat op basis van de preferenties van de
deelnemers uitrekent wat de meest gunstige werkgroepindeling is.
In Colombia syntegreerden in 1996 vertegenwoordigers van het ministerie van milieu,
oliemaatschappijen, regering, middenstanders en indianen drie dagen over de vraag:
Hoe kunnen de regering en de samenleving zich zo organiseren dat het regenwoud van
Colombia behouden blijft? De invloed op agenda en werkgroepindeling schept ruimte
voor het samen aanpakken van de thema’s, ook al zijn de belangentegenstellingen
enorm.
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catie, salarisopbouw, het al of niet uitbesteden van werk, de klant, de werkdruk en het
ontbreken van jonge vakmensen en een goed opleidingsplan. In tien minuten hing hier
op de muur, waar iedereen altijd over praatte bij het koffieapparaat. Marion kreeg het
gevoel dat het ertoe deed wat ze opgeschreven had.
Na de brainstorm kwam de markt. Er stonden inmiddels een stel flip-overs in de zaal en
iedereen werd uitgenodigd stellingen te bedenken waarover ze drie dagen zouden willen praten. Had je een stelling geformuleerd, dan moest je die verkopen aan de anderen
en die konden wel of niet hun handtekening geven. Met vijf handtekeningen van anderen was de stelling verkocht. Het was een gekke ervaring dat je je handtekening kon zetten omdat je de stelling ondersteunde, maar ook als je het er helemaal niet mee eens was.
Dat ging hard. Binnen een uur hingen er 33 stellingen aan de muur, waarvan sommige
Marion verrasten: “Het verpakken van producten is hard aan verbetering toe”, “Niet
alleen academen werven, maar ook 17-20 jaar jonge vaklieden”, “Verander het
management en begin bij jezelf”, “Plezier in het werk is mede garantie voor succes”, “De
ideeënbus afschaffen”. Zelf maakte ze een stelling over Communicatie en informatie, de
heipalen onder ons bedrijf: wat te doen als we niet de tijd nemen om naar elkaar te luisteren en verkocht die zonder al te veel moeite.
De morgen vloog om, in het laatste uur voor de lunch begon het indikken, het combineren van stellingen tot thema’s. ‘Wat laat zich onder eenzelfde onderwerp samen bespreken?’
Iedereen mocht voorstellen doen en al gauw werden de eerste suggesties geroepen.
Vooral als de maker van een stelling gebruikmaakte van het vetorecht, het blokkeren van
een combinatie, leverde dit pittige discussies op.
Marion is verbaasd als ze ziet dat binnen drie kwartier de 33 stellingen tot 12 thema’s
worden verwerkt. Een gezamenlijke prestatie waar iedereen enthousiast van wordt.
Het ene thema sprak haar meer aan dan het andere, maar ze had zeker het idee dat dit
de onderwerpen waren waarover in het bedrijf openlijk of in de wandelgangen allang
gepraat werd.
De lead legde het kleurensysteem uit: de kleurcodering die de hele vergaderstructuur
inzichtelijk maakt. Ook de verschillende rollen: werkgroeplid, commentator en observator komen aan bod.
Voor de lunch begint kon iedereen zijn voorkeursthema’s opgeven om tot een indeling
van de deelnemers over de werkgroepen te komen. Marion hoopte op de thema’s Verpakkingen en haar eigen thema over Communicatie.

Ik wist niet dat ik dit in mij had en ik wist het ook niet van jou
Het is al voorbij middernacht, wanneer Marion op de rand van haar bed zit. Ze is verbaasd over zichzelf, over haar reacties en over alles wat ze allemaal heeft meegemaakt
in zo’n korte tijd. Ook met de andere mensen uit haar bedrijf. Ze denkt terug aan hoe ze
na de lunch, - ze blijkt dan werkgroeplid te zijn in Lichtblauw en Goud en commentator
in Wit en Geel -, vol goede moed aan de eerste werkgroepbijeenkomst, Wit (Plezier in
het werk), begon.
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Variëteit
Variëteit is een belangrijk begrip in de systeemleer. Stafford Beer2 definieert
de variëteit van een systeem als het aantal toestanden waarin dit stelsel kan
voorkomen. Een lichtsysteem kan branden of uit zijn en heeft dus een
variëteit twee. Verschillen in variëteit nemen we waar als een patroon en
dat vinden we lastig om mee om te gaan. Zo kost het Marion moeite om
zich in het begin thuis te voelen. Als systemen een relatie met elkaar onderhouden dan gaat dat het best als de variëteit hetzelfde is en op elkaar is
afgestemd. Voor de levensvatbaarheid van het systeem is het van belang om
verschillen in variëteit te compenseren. Systemen (bijvoorbeeld de werkgroepen in de Syntegration) onderhouden relaties met de voor hun werk
relevante omgeving (met commentatoren en met andere werkgroepen via
de gedeelde deelnemers). In de loop van de tijd verevenen variëteitverschillen in deze relaties. Dit heet horizontale variëteitcompensatie.
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De middag en avond van de eerste dag, de eerste ronde vergaderronde
(twee dagdelen)
Marion vond dat er eindeloos heen en weer gepraat werd; het schoot absoluut niet op.
Er was geen voorzitter, niemand structureerde de discussie en toen het tijd was voor de
commentatoren had ze dan ook ingebracht dat ze moesten praten over hoe het er in het
echt aan toeging en er niet theoretisch omheen moesten blijven praten. Haar buurvrouw,
Ingrid van PZ, had vooral commentaar op het proces in de groep aan tafel: “Directeur,
Jan Nagel, is het meest aan het woord en twee van de vijf deelnemers hebben nog niets
gezegd” Marion vond het best moedig van haar om dat zo ronduit te zeggen.
Het was wel moeilijk om als commentator niets te mogen zeggen tijdens de discussie: een
paar maal had ze op het punt gestaan iets in te brengen, maar de facilitator wees haar
erop dat commentatoren bedoeld zijn om de discussie aan te scherpen, niet om hem te
voeren. “Dat ze het moest opzouten tot haar minuut in de commentatorentijd” Het hielp
wel om haar commentaar aan te scherpen.
Verder deed de facilitator niets om de discussie in goede banen te leiden. Alleen toen de
bel ging voor de laatste tien minuten, wees hij de werkgroep erop dat ze de discussie
moesten afronden en de laatste vijf minuten konden gebruiken om een uitkomst te formuleren.
De tien minuten pauze was welkom. In de koffieruimte was het een geroezemoes van
mensen die nog hevig in discussie waren.
De bel voor de tweede sessie, Lichtblauw en Zwart, ging veel te snel. Ze had de koffie nog
niet eens op.
Marion verheugde zich erop in haar werkgroep zelf aan de gang te kunnen gaan. Dat
leek haar leuker dan commentator zijn.
Het ging goed in Lichtblauw (Verpakkingen): er werd levendig gediscussieerd, er werd
geluisterd naar elkaar en iedereen deed mee. De commentatoren gaven positief commentaar en zeven volgeschreven flip-overs verder, ging de bel voor de laatste tien minuten. De uitkomst:
• minimaal verpakken;
• als je verpakt - klantvriendelijk en functioneel verpakken;
• alle huidige verpakkingen herzien;
• verpakkingen uitbesteden.
Tevreden liep ze naar de koffiekamer, waar de uitkomsten van Wit en Rood al aan de
muur hingen en in haar postbakje lagen. Ze had het komende uur geen groep; ze was
observator en kon van de ene naar de andere sessie gaan om te luisteren. Terwijl ze even
de tijd nam om rustig haar koffie op te drinken raakte ze in gesprek met Ingrid, die ook
geen actieve rol had het komende uur. Ze praatten over dat het werk steeds zwaarder
werd door de tijdsdruk en dat Marion best meer gecoacht zou willen worden in haar leidinggevende job. Ingrid zei dat zij daar wel ideeën over had.
De resterende tijd gingen ze om beurten kijken bij de groepen Oranje en Bruin.
Bruin ging over ‘het management’ en Marion was het helemaal niet eens met wat er
gezegd werd. “Daar kom ik zeker nog op terug”, had ze zichzelf voorgenomen.
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Fase 2 Het uitwerken van de thema’s
Vooral in deze fase van de Syntegration® krijgt de driedimensionale dialoog
gestalte. Naast de ruimtefiguur als basis voor de werkgroepindeling jagen we de
dialoog aan door de cyclische vergaderopbouw en de verschillende rollen die
elke deelnemer afwisselend vervult. Druk ontstaat door de absolute tijdslimieten die we hanteren en het appèl op zelfsturing (het proces wordt gefaciliteerd,
niet geleid).
Rollen van de deelnemers
Iedere deelnemer vervult naast de rol van werkgroeplid in twee werkgroepen,
de rol van commentator in twee andere werkgroepen en de rol van observator
in de ‘vrije’ periodes. Van de twaalf werkgroepen vergaderen er steeds twee tegelijk, elk met vijf leden en vijf vaste commentatoren. Er zijn dus twintig deelnemers tegelijk aan het werk in werkgroepen. De overige tien deelnemers vervullen de rol van observator.
De leden van de werkgroep discussiëren over het thema en de onderliggende stelling(en) van de werkgroep en zijn verantwoordelijk voor het eigen functioneren.
Elk werkgroeplid draagt inhoudelijk bij aan het gesprek, het proces en alles wat
de werkgroep relevant vindt in de context van de openingsvraag en het werkgroepthema. Werkgroepleden horen de commentatoren aan op de daarvoor
overeengekomen tijden, zonder met hen in debat te gaan. Zij zijn vrij om commentaar al of niet te gebruiken. Aan het eind van een werkgroepbijeenkomst formuleren de leden gezamenlijk uitkomsten.
De commentatoren zijn op afstand betrokken bij de werkgroep (ook letterlijk, zij
zitten niet om de tafel, maar ‘op de tweede rij’). Zij ondersteunen de werkgroep
bij het bereiken van een hoogwaardig resultaat. Commentatoren hebben de
opdracht alle facetten van het functioneren van de werkgroep in hun commentaar mee te nemen. Zowel de inhoud van het gesprek als het proces (verbaal/nonverbaal en gevoelsmatig aanwezige onderstromen). De commentatoren dragen
bij aan de zelforganisatie van de werkgroep. Zij hebben een beperkte en toegewezen spreektijd, tweemaal per bijeenkomst.
Observatoren zijn informatiedragers. Deelnemers die geen lid of commentator
zijn in een bepaalde vergaderperiode kunnen in die tijd de vergaderende werkgroepen bezoeken (zelfs in en uit lopen). Zij kunnen elkaar ook in de wandelgangen spreken, een wandelingetje maken of wat anders doen. Observatoren
mogen niks inbrengen tijdens een werkgroepbijeenkomst. Zij kunnen wel op
andere manieren hun reacties geven, maar altijd buiten de bijeenkomsten.
Naast de rollen heeft elke deelnemer de mogelijkheid om naar andere werkgroepen te reageren via graffiti. Graffiti is commentaar dat je met gekleurde postit’s bij uitkomsten van anderen kunt plakken. Bij de volgende bijeenkomst is
deze feedback beschikbaar en de werkgroep kan deze naar keuze al of niet meenemen. Graffiti draagt bij tot het rondzingen van informatie.

128

WERKCONFERENTIES

De laatste sessies voor het diner waren die van de groepen Geel en Groen.
Marion was commentator bij Geel. Ze wist nu ongeveer wat ze kon doen in deze rol en
ze was dan ook ongemeen kritisch op wat er aan tafel gebeurde. Ze bracht in dat men
eerst eens goed moest kijken hoe het er op dit moment toeging in het bedrijf, voor men
allerlei mooie theorieën van stal haalde. Ze gaf een voorbeeld hoe ze eens had meegemaakt dat een prachtig idee van één van haar medewerkers in de ideeënbus was verdwenen. De man had er nooit meer iets van gehoord: de bus had het idee kennelijk ‘opgegeten’ of naar ‘Afrika gestuurd’ en ze kreeg de lachers op haar hand.
Groep Goud: hierop had Marion al haar kaarten gezet: Communicatie en informatie.
Maar de discussie verliep chaotisch. Ze kwam er haast niet tussen. Iedereen wilde z’n
eigen gedachten naar voren brengen en het liefst allemaal tegelijk. En dan de ideeën van
het hoofd Finance, Peter, zo bekrompen. Ingrid had als commentator ook nog een poging
gedaan om enige structuur aan te brengen, maar ‘t had weinig geholpen. “Wat een
chaos, zo leer je de mensen wel kennen”, dacht ze. De uitkomst was vaag en zei haar
niets: een gemiste kans.
Marion was te moe om nog bij de laatste groepen te gaan kijken. Ze pakte een appeltje
van de schaal en las de krant. Halverwege werd ze toch nieuwsgierig en maakte in groep
Paars nog een deel van de spannende discussie mee, die ging over de cultuur en de identiteit van Nagel BV. “Die cultuur van niet willen luisteren naar elkaar”, dat bedoelde ze
nou in Goud.
Om tien uur ‘s avonds was het afgelopen: de gesprekken werden voortgezet aan de bar
en ze vond zichzelf om 24.00 uur terug in een heftige discussie over ‘het management’
met twee medewerkers van de ploeg.
Om 01.00 uur ging ze naar bed, vol van alles, tevreden en doodmoe.
“Dat ik me zo betrokken voel en me zo druk maak, ik wist niet dat ik het in me had”, dacht
Marion, “en ik wist ook niet dat het voor de anderen ook gold”.
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In het kader van de toekomst van de Nederlandse luchtvaart infrastructuur spraken wetenschappers, maatschappelijke organisaties, medewerkers van het ministerie van verkeer en
waterstaat, Schiphol, milieuorganisaties, omwonenden en vervoersdeskundigen in ‘98 drie
dagen over de vraag: Hoeveel ruimte is er in Nederland voor de luchtvaart? Ook hier
waren grote belangentegenstellingen en opvattingen maar kwam men toch tot gedeelde
inzichten, begrip van elkaars standpunten en de wil om tot afspraken te komen voor verdere uitwisseling na afloop.

Door de afwisseling van rollen leren deelnemers niet alleen actief participeren in
een discussie, maar ook kritisch afstand nemen en informatiedrager zijn zonder
zich direct in de discussie te mengen. In de rol van commentator leren mensen
om vrijuit kritisch commentaar te leveren en verantwoordelijkheid te nemen
voor het effect op de werkgroep. De positie van waarnemer bevordert een houding van willen horen en niet direct oordelen en stelling nemen in een discussie.
De cyclische vergaderopbouw en de druk
De twaalf werkgroepen discussiëren ieder driemaal met elkaar over ‘hun’ onderwerp. De bijeenkomsten zijn relatief kort: drie kwartier tot een uur (voor kleinere werkgroepen bij varianten op de Syntegration zelfs korter). In die tijdspanne hebben de commentatoren ook nog spreektijd en zijn de laatste minuten
gereserveerd voor de formulering van uitkomsten (een ontdekking, samenvatting, plan voor de vervolgaanpak of wat de werkgroep wil meegeven aan de
andere werkgroepen). De drie rondes geven de werkgroep in principe de mogelijkheid tot een gefaseerde aanpak: verkennen, uitdiepen en inzicht formuleren.
De praktijk is vaak minder volgordelijk. En de tussenliggende periodes (nachten) spelen in het proces ook een wezenlijke rol.
De eerste ronde leren de hoofdrolspelers elkaar kennen en inschatten: de protagonisten en de antagonisten. De paaltjes van het speelveld worden uitgezet.
Deelnemers zijn vaak blij dat zij hun verhaal nu eens echt kwijt kunnen en dragen hun al eerder bedachte oplossingen aan: “het management zou toch eens....,
de mensen in de ploeg zouden meer.....!”
En tegelijk zit daar het eerste onbehagen want het klopt niet, de verhalen sluiten niet aan, die oplossingen kennen we allang. In de eerste nacht, in de veiligheid van de slaap, werken vooral de commentaren door in je geest maar je kunt
er nog niet zoveel mee. Je gaat er nog steeds vanuit dat je het met jouw gelijk
kunt redden.
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Waar zit ik in en komt dit wel goed?
Marion besluit even een luchtje te gaan scheppen; het loopt tegen het einde van de middag van de tweede dag en ze is niet vrolijk. Ze is heel kwaad, heeft hoofdpijn en ze wordt
gekweld door een gevoel van frustratie. Ze heeft in groep Goud een fikse woordenwisseling gehad met Peter, het hoofd van Finance: “Wat kan die man zeuren; alles wat maar
lijkt op een nieuw idee, wordt door hem de grond ingeboord. Zonder ook maar te vragen wat er nou precies bedoeld wordt en waarom anderen het punt belangrijk vinden.”
Ze denkt: “Waar zit ik in, hoe moet dit verder en komt dit nog goed?”
Het zit haar niet lekker wat er gebeurt in groep Goud.

Tweede dag, de tweede vergaderronde (twee dagdelen)
Als maar die tijdsdruk, het keurslijf van die groepen, alsof ik in een frietsnijder zit…..
Er waren harde woorden gevallen in Lichtblauw en in groep Goud ging het al niet anders:
misverstanden, oplopende spanning, haar conflict met Peter van Finance: die man liet
geen millimeter ruimte…. Zó stom waren haar ideeën en voorstellen toch ook weer niet?
“Er moet een gestructureerd overleg komen tussen alle afdelingshoofden en daarin moeten we meer in waardeketens gaan denken, in plaats van dat ieder alleen voor zijn eigen
stukje staat.”
Gelukkig kreeg ze bijval van de commentatoren, die aangaven dat in het kader van de
openingsvraag, het misschien goed was om beter naar elkaar te luisteren. “Bovendien:
wanneer een groep met als thema: Communicatie en informatie, er niet in slaagt met
elkaar te communiceren of elkaar zinnig te informeren, dan is dat een teken aan de
wand”, merkte één van de commentatoren op. “Gebeurt er aan tafel wat er in het bedrijf
ook altijd gebeurt?’”
De avond van de tweede dag (het derde dagdeel van de tweede dag) stond op het programma aangekondigd als: Avondprogramma. Niemand wist wat er precies zou gebeuren, maar om acht uur zat iedereen weer in de grote zaal in een kring.
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Grenzen
Een levensvatbaar systeem heeft grenzen die het onderscheiden van de omgeving. Grenzen dienen om wat slecht is voor het systeem buiten te houden,
maar het goede binnen te laten. Bij de start van een syntegration bijvoorbeeld,
vertrouwen de deelnemers het nog niet. Ze kijken de kat uit de boom of
anders gezegd, ze houden iets dat mogelijk kwaad kan buiten zichzelf. Een
goede manier van grensmanagement dus. Omdat er grenzen zijn moet er
gewerkt worden om informatie uit te wisselen tussen een systeem en zijn
omgeving. Stafford Beer noemt dit transductiewerk: het opnemen en doorgeven van informatie. Een transductor moet evenveel variëteit hebben als wat
wordt overgebracht.
In de tweede ronde zet het onbehagen zich om in bonje of frustratie. De omvang
van het probleem, de houding van die ander, de onmacht om de ander te overtuigen. De druk van de absolute tijdslimieten dwingt tot de vraag: Waar gaat het
nou echt om? Wat tot nu toe niet werd gezegd komt op tafel. In de loop van de
tweede dag ontstaat langzaam ook het bewustzijn: wat hier gebeurt, gebeurt in
het echt ook; ik bén mijn organisatie.
De avond van de tweede dag gebruiken we voor een rechterhersenhelftactiviteit.
Er is geen direct en zichtbaar verband met de openingsvraag. De opgebouwde
spanning kan zich ontladen in een groepsactiviteit die een beroep doet op de creatieve vermogens van de deelnemers: Afrikaans trommelen, theatersport, Chi
Qong of iets dergelijks. Een gevoel van collectief bewustzijn begint te gloren. Na
de tweede nacht worden mensen wakker met het besef dat de bedenktijd om is,
er moet iets gebeuren.
De derde ronde legt bloot waar het echt omgaat: inzicht in wat jou te doen staat,
herkenning van jouw rol in het voortbestaan van de problematiek uit de openingsvraag. De ontknoping ‘Ik heb invloed...’ komt als een bevrijding. In termen
van levensvatbaarheid: de capaciteit van de deelnemers is meer afgestemd op de
complexiteit van de thema’s en vice versa.
‘Scouting, ambitie en ik’ was in 1998 de openingsvraag van een Syntegration® voor vrijwilligers en betaalde staf van Scouting Nederland. Door de druk werd de cultuur van eindeloos consensus zoeken doorbroken. Persoonlijke overtuiging en motieven werden explicieter en daardoor de gemeenschappelijke component in het verenigingsbelang.

De effecten op de langere termijn zijn legio: de manier van omgaan met elkaar, de
communicatie binnen de organisatie en de manier waarop problemen worden
benaderd. Vaste patronen worden doorbroken, deelnemers worden zich bewust
van de recursiviteit (wat hier gebeurt, gebeurt op bedrijfsniveau ook, en andersom) en hun eigen rol en mogelijkheden in het geheel (zelfreferentie). Er ontstaat
ruimte om elkaar in de praktijk van alledag effectief te blijven aanspreken.
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De verrassing
“Ongelooflijk”, denkt Marion, “Nu beginnen we alweer aan de laatste dag”. Wel met
spierpijn van gisteravond en een beetje een duf, want het was flink laat geworden aan
de bar! Maar wat hebben we gelachen. Het was een heerlijke avond vol verrassingen
geweest: een creatief programma voor de hele groep. Zoals die Peter aan de gang was,
samen met Ingrid. Ze had zelf trouwens ook een duit in het zakje gedaan met die Afrikaanse dans! Ze grinnikt. Wie had dat kunnen denken?

De ochtend van de derde dag, de derde vergaderronde (één dagdeel)
Nog eenmaal kwamen alle groepen bij elkaar om de discussie over hun diverse onderwerpen af te ronden en hun inzicht te formuleren. Het leek wel of door de druk van de
vorige dag bereidheid was ontstaan om te luisteren en de dingen op zichzelf te betrekken: “Wat heb ik er mee te maken, wat betekent het voor mij?” Marion kreeg er energie
van. Ze voelde zich begrepen en kon haar eigen verlangens en behoeften op tafel leggen en kon ook horen wat anderen inbrachten. “En als dat hier kan, dan kan dat straks
in het bedrijf ook”, dacht ze.
Alle groepen kregen de opdracht in de lunchpauze een presentatie voor de hele groep
van maximaal vier minuten te bedenken.

De middag van de derde dag, de presentaties en de eindronde (één dagdeel)
Na de lunch had iedereen zich verzameld in de grote zaal. Daar hingen de briefjes van
de brainstorm nog. Het leek Marion lang geleden, terwijl het toch pas eergisteren was.
In het midden stonden weer de bloemen, het papier en de pennen. Een opgewonden
geroezemoes klonk in de zaal. Niemand had tijd gehad om een perfecte presentatie te
maken, iedereen zat in twee werkgroepen die aan de lunch iets moesten voorbereiden.
Het was behoorlijk haastwerk geweest en ze hadden een beroep moeten doen op hun
creativiteit.
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Recursieniveaus
Een systeem heet recursief als het zich op verschillende niveaus herhaalt: subsystemen hebben dezelfde bouw als het (sub)systeem een niveau hoger of het
subsysteem een niveau lager. Zo is de structuur van Syntegration ook recursief: conferentiewerkgroep-deelnemer. Stafford Beer verdeelt per recursieniveau al het werk in drie klassen: primaire productie, stuurwerk en al het
transductiewerk. Deelnemers bewegen zich op verschillende recursieniveaus:
ze zijn conferentiedeelnemers, ze zijn lid van een werkgroep en ze zijn wie ze
zijn als individu. De veelheid van niveaus en de verschillende klassen werk
vragen een grote mate van variëteit van de deelnemers. Door een Syntegration
vergroten deelnemers hun variëteit, zodat zij in de toekomst beter met hun
zaken, zichzelf en anderen kunnen omgaan.
De ondersteuning
De wijze van ondersteuning is een wezenlijk onderdeel van het succes van een
Syntegration®. Ook hierin onderscheiden we verschillende rollen: de organizer
en een ondersteuningsteam van in principe vier facilitatoren en twee logistici.
De organizer vervult de rol van de opdrachtnemer. Hij/zij draagt de eindverantwoordelijkheid voor het proces en de inhoudelijke context van de Syntegration®. Tijdens de conferentie vervult de organizer de rol van auditer en (inhoudelijk) aanspreekpunt. De uitvoering van de conferentie draagt hij/zij over aan
het ondersteuningsteam.
Het ondersteuningsteam kan zich derhalve volledig richten op het in gang zetten en bewaken van het protocol en kan de inhoud van de problematiek ook
daadwerkelijk helemaal vrijlaten.
Tijdens de werkgroeprondes heeft de facilitator de rol van camera. Hij/zij maakt
in woord en beeld, op flap zichtbaar wat de werkgroep zegt of doet: het hele
gesprek, de herhalingen, de manier waarop het gezegd wordt, de stiltes die vallen. Als facilitator hebben we ieder drie vaste werkgroepen. We zijn geen
gespreksleider, dat ligt bij de werkgroep (zelfsturing). Wél bewaken we de tijd,
na hier met de werkgroep afspraken over te hebben gemaakt. We handhaven de
spelregels en geven hier, waar nodig, informatie over. Na afloop van de werkgroepbijeenkomst zet de facilitator de uitkomsten die de werkgroep heeft vastgesteld op papier voor verdere verspreiding. Bij de volgende bijeenkomst zorgen we ervoor dat de stellingen en de flappen van de vorige keer er weer hangen,
zodat de werkgroep de draad weer kan oppakken.
De logistici zorgen voor de verdere verspreiding van alle informatie. De deelnemers krijgen de uitkomsten van de werkgroepen in hun persoonlijke postbak en
we hangen de uitkomsten op diverse plekken op voor graffiti. Verder dragen de
twee logistici zorg voor de centrale tijdsbewaking. Alle activiteiten zijn van tijdlijnen voorzien. Logistici geven op afgesproken momenten informatie over het
verloop van de tijd.
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Marion was verrast door de eindronde en de presentaties. Toen pas vielen de kwartjes
en ontvouwden zich de nieuwe inzichten.
Ze hadden de conferentie afgesloten met drie vragen op de flip-over:
Wat is jouw inzicht?
Wat betekent dat voor jou?
Wat ga je daarmee doen, maandagochtend?
Onder diepe stilte formuleerde iedereen wat hij of zij belangrijk vond.
In het rondje dat volgde vertelden alle deelnemers wat zij over hun inzicht en de betekenis ervan kwijt wilden.
Marion was simpelweg ontroerd geweest door de persoonlijke uitspraken die zo vanzelfsprekend gedaan werden. Kees: “Ik heb mensen ontmoet, bekende mensen en nieuwe mensen, die me geïnspireerd hebben. Ik ga met meer lef leven en maandag begin ik
daarmee op mijn eigen plek. Jullie horen nog van me..” Erik: “Ik heb zoveel gekregen en
ik heb zoveel geleerd, ik wil dat dit doorgaat na vandaag” Laura: “Ik heb mezelf meer
laten horen, ik wil meer verantwoordelijkheid nemen, met respect voor mezelf en voor
anderen” Peter: “Ik heb geleerd om los te laten, minder dwingend te zijn, de inhoud soms
even te laten ten behoeve van het proces. Ik heb vrienden gemaakt en ik wil graag mijn
kwaliteit delen met jullie allemaal” Ingrid: “De verwarring en de botsingen horen erbij,
dat heb ik geleerd. Respect en vertrouwen komen daaruit voort en die verbinden meer
dan voorzichtig met elkaar omgaan en conflicten vermijden” Jan: “Ik heb geleerd dat de
bereidheid om echt naar elkaar te luisteren de sleutel is. Nog meer dan anders mogen
jullie mij daarop aanspreken. Maandag gaan we verder. Dit is goud waard”
Zelf had ze gezegd: “Ik heb mezelf durven laten zien en ik heb openheid en eerlijkheid
teruggekregen, ik heb zorg en aandacht gehad. Dat was een heel bijzondere ervaring.
Ik ben me meer bewust van mijn eigen kracht. Mijn afdeling krijgt een wijzere en liefdevollere Marion terug”
Na afloop was het even muisstil in de zaal.
Toen stond Jan Nagel op, haalde zijn das uit zijn zak, deed die weer om en bedankte
de leiding. Iedereen nam afscheid van elkaar en ging naar huis.
Maandagochtend opent Marion haar mail en ziet de lijst met berichten, waarbij een aantal van de deelnemers van de werkconferentie. Ze glimlacht. Veel verzoeken om verder
te praten, ideeën, concrete voorstellen voor acties. Ze voelt zich weer warm worden.
De mensen van haar afdeling vragen bij het koffieapparaat hoe het is geweest en wat er
allemaal is gebeurd. Het eerste is duidelijk: ze is laaiend enthousiast. Maar wat er nu
precies gebeurd is, is moeilijker uit te leggen. Ze houdt het erop dat men het zal ervaren
aan de andere manier waarop we elkaar in het bedrijf voortaan informeren, samenwerken en gebruikmaken van elkaars mogelijkheden.
Ze horen nog van haar.
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Fase 3 De afsluiting
Na de drie werkgroeprondes volgt de laatste fase van een Syntegration®: de
afsluiting. De afsluiting bestaat weer uit drie delen:
• presentaties van de werkgroepen;
• een individuele bezinning;
• een slotronde.
De presentaties van alle werkgroepen vormen de eerste stap van de afsluiting. Alle
werkgroepen delen hun inzicht met de hele deelnemersgroep: wat is de afgelopen drie dagen in zicht gekomen? De deelnemers worden gestimuleerd deze presentatie zo veel mogelijk in beeld uit te drukken, vanwege de zeggings- en herinneringskracht hiervan.
Tweede stap is een individueel moment van bezinning op het persoonlijke
inzicht. Dit bezinningsmoment is bedoeld als een affirmatie en het benoemen
van een persoonlijke opdracht.
In de slotronde kan ieder tenslotte nog delen wat voor hem/haar van belang is
voor de rest van de deelnemers. De organizer sluit daarna de conferentie af.
Na afloop van een Syntegration
Na afloop van de conferentie is de organizer beschikbaar als klankbord voor de
opdrachtgever. We kijken dan samen hoe de organisatie zelf het beste de uitkomsten verder kan vormgeven. Team Syntegrity® beweegt mensen om in
beweging te komen. Dat wat ontdekt wordt is direct toepasbaar in de praktijk.
Er is geen omvangrijk implementatietraject nodig om de inzichten uit de conferentie tot werking te brengen. Dit wil niet zeggen dat alle werk gedaan is. Sommige uitkomsten vragen participatie van anderen, onderzoek en dergelijke. Er is
echter een basis die maakt dat zaken ook daadwerkelijk worden opgepakt.
Die beweging die is ingezet vraagt om ondersteuning vanuit tenminste dezelfde
houding als die welke op de voorgrond was tijdens de conferentie.
Wanneer past een Team Syntegrity®?
Team Syntegrity®is een waardevolle tool voor situaties waar organisaties iets
anders willen dan van bovenaf aangestuurde veranderingsprocessen. Met name
wanneer het van belang is om het zelfsturend en oplossend vermogen van medewerkers ruim baan te geven, is Team Syntegrity® erg geschikt. In principe gaat
het daarbij altijd om een vraagstuk rond de levensvatbaarheid van het systeem:
het vinden van een nieuw evenwicht met betrekking tot zingeving, vernieuwing
of effectiviteit. Voorbeelden:
• bij vraagstukken waar veel partijen belanghebbende zijn, zoals de discussie
over de luchtvaart infrastructuur;
• bij situaties van interactief bestuur: in Rotterdam is in 2000/2001 het over-
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leg over de verbetering van een achterstandswijk opgezet via de aanpak van
Team Syntegrity®;
• bij het ontwerpen van toekomstscenario’s en/of nieuw strategisch beleid of
het verwoorden van de identiteit van een organisatie, zoals in het voorbeeld
van Scouting Nederland;
• bij ingrijpende veranderingsprocessen wanneer het (mede) gaat om verandering in houding, visie, betrokkenheid en motivatie, zoals bij vraagstukken
rond klant- of resultaatgerichtheid, goedkoper produceren of interne communicatie/feedback;
• bij het ontwikkelen van een nieuwe productlijn waardoor een nieuwe sociale orde ontstaat, na fusie of integratie van bedrijfsonderdelen. In 1997 was
bijvoorbeeld de fusie tussen twee scholen aanleiding voor een traject op basis
van Team Syntegrity®.
Team Syntegrity® is minder geschikt voor vraagstukken die voornamelijk instrumenteel/ objectief van karakter zijn.
Vanuit de Syntegration® hebben we inmiddels diverse varianten ontwikkeld
voor kleinere groepen tot congresvormen voor 900 deelnemers. De vormvariant
is uiteraard afhankelijk van de vraagstelling en de gewenste effecten. Naast de
Syntegration® (18 tot 36 deelnemers, drie tot vier dagen) zijn de meest toegepaste vormen:
• Ico-12 (octaëder) - 9 tot 15 deelnemers, drie tot vier dagdelen. Bijvoorbeeld
voor een afdeling die zich moet heroriënteren, de start van een multifunctioneel projectteam of een denktank.
• Ico-6 (tetraëder) - 4 tot 8 deelnemers, twee tot drie dagdelen. Deze vorm zetten we in voor bijvoorbeeld teambuilding of het formuleren van een openingsvraag (opmaat voor een Syntegration), maar ook in de praktijk van alle
dag als zeer effectief alternatief voor een vergadering over een gecompliceerd
onderwerp.
Ook rekken we de werkwijze in de tijd uit: dit zijn varianten die niet in een meerdaagse conferentievorm zijn gegoten, maar plaatsvinden over een langere periode. Een voorbeeld hiervan is een traject rond een adviesaanvraag aan een OR van
een groot technologisch concern. Deze opzet vraagt wel extra aandacht in facilitatie en ondersteuning om de noodzakelijke spanning op de inhoud te waarborgen.
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Besturing
Het is met name de besturing die veel variëteit vraagt. De functie van besturing
is om naast de horizontale variëteitcompensatie ook verticale compensatie toe
te voegen. Stafford Beer verdeelt het besturen in een aantal werkzaamheden.
Begeleiding is bedoeld om mensen en groepen op koers te houden. Monitoring is
het gericht verzamelen van informatie om te zien of men op koers blijft. Bij
afwijkingen volgt een signaal naar het hier-en-nu-management dat actief de primaire productie bijstuurt door tussenbeide te komen en te vertellen hoe het
moet. Hier-en-nu-management stelt regels op voor de begeleiding en voor het
monitoren. Daar-en-dan-management is gericht op het verrichten van wijdere
verkenningen in relatie tot een realistisch zelfbeeld. Doelgerichte navigatie kan
niet zonder kennis over de eigen positie. Zingeving bewaakt de integriteit van
het geheel door steeds de vraag te stellen of het (nog) zin heeft om door te gaan
met wat men aan het doen is.
Veel van de besturing doen de mensen in de werkgroepen zelf. Er zijn echter
ook anderen die helpen. De commentatoren begeleiden de werkgroepen en
doen veel monitorwerk, net zoals de facilitatoren. Het conferentieprotocol biedt
hierbij houvast. De facilitatoren zijn terughoudend in het vervullen van hieren-nu-management, dat zou het zelfsturende concept geweld aandoen. Vaak is
het zo dat in de groepen iemand de leiding op zich neemt.
De verschillende stuuractiviteiten vragen ook verschillende kwaliteiten. Het
ontbreken daarvan leidt vaak tot meningsverschillen of conflicten. Een commentator die zijn begeleidende rol invult als hier-en-nu-manager zal wrevel veroorzaken. Zo kunnen er ook spanningen ontstaan tussen mensen die leergierig
willen verkennen (het daar-en-dan-management) en mensen die willen ingrijpen
om op koers te blijven (het hier-en-nu-management). De meer verkennend ingestelde mensen voelen zich vaak afgewezen door degenen die graag willen vertellen hoe het nu verder moet met het oog op resultaten. Het zijn vooral de zingevers die hier een belangrijke rol vervullen.

Noten
1. Team Syntegrity® is eigendom van Team Syntegrity Inc.: licenties geven toegang tot het
indelingsalgoritme en zorgen ervoor dat de licentiehouder is aangesloten op een internationaal netwerkom Team Syntegrity® verder te ontwikkelen. Licentiehouder in Nederland is IcoDrome, Nieuwegein.
2. Stafford Beer is bekend en beroemd als denker, pionier, spreker, auteur en adviseur. Hij
ontwikkelt, verspreidt en brengt zijn ideeën in de praktijk op het gebied van operations
research, cybernetica en de levensvatbaarheid van organisaties. Het door hem ontwikkelde VSM werpt een nieuw licht op bestaande organiseerprocessen. Op dit moment is
Stafford Beer hoogleraar aan de universiteit van Toronto (Canada) en tevens voorzitter
van de World Organization of Systems en Cybernetics. In 1994 verscheen zijn boek Beyond Dispute: The invention of Team Syntegrity. Sindsdien heeft de ontwikkeling van het concept van Team Syntegrity® niet stilgestaan en is veel ervaring opgedaan met syntegrations
zowel als varianten daarop.

11
De democratische dialoog
Rob van Eijbergen

Bij het inrichten van een verandertraject kunnen organisatieadviseurs verschillende strategische keuzes maken. Een veel gemaakt onderscheid is dat tussen
de ontwerpbenadering en ontwikkelbenadering. De ontwerpbenadering staat
voor een expertmatige, vanuit de top gestuurde aanpak. De ontwikkelbenadering is meer participatief en erop gericht allereerst de cultuur van het cliëntsysteem te veranderen, het verandervermogen te ontwikkelen en eventueel van
daaruit de structuur (zie bijvoorbeeld Van Eijbergen, 1999). De democratische
dialoog, die ik in dit hoofdstuk beschrijf, past in de ontwikkelbenadering van
organisatieverandering.
Na een beschrijving van de belangrijkste principes laat ik aan de hand van een
casus de toepassing van de democratische dialoog zien.
De democratische dialoog
Het is Gustavsen (1992 en 1993) die veel heeft gedaan aan de ontwikkeling van
de democratische dialoog (DD). Gustavsen werkt bij het Swedish Center for Working Life. Dit centrum houdt zich bezig met het opzetten en begeleiden van veranderkundige programma’s op nationaal niveau. Een belangrijk kenmerk van
deze programma’s is dat overheid, onderzoekers en organisaties van werkgevers
en werknemers gezamenlijk werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het stimuleren van de economie.
Het initiatief van Gustavsen voor het ontwikkelen van de DD-benadering komt
mede voort uit de mislukte Noorse (ontwerpgestuurde) experimenten voor de
invoering van zelfsturende teams (Thorsud, 1977). De DD-benadering is vooral gericht op het verkleinen van machtsverschillen. Gustavsen baseerde zijn
benadering onder andere op de theorie van de communicatieve actie van Habermas. Die stelt dat de sociale wetenschap haar meer technisch georiënteerde
belangstelling moet verlaten voor een meer praktisch georiënteerde, mensgerichte benadering. De mens moet gezien worden als een communicerend object
dat verklaringen heeft voor zijn gedrag (Van Eijbergen, 1999). Habermas gaat
ervan uit dat mensen in staat zijn hun gedragswijze te wijzigen als ze in gesprek
met anderen inzien dat de redenen voor hun gedrag niet correct zijn. Het probleem hierbij is, volgens Habermas, dat de communicatie tussen mensen vaak
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verstoord wordt door machtsongelijkheid. Daarom is het belangrijk om een dialoog met elkaar te voeren waarin machtsverschillen zoveel mogelijk geëlimineerd zijn.
Eén van de condities die de DD beoogt is gelijkwaardigheid tussen de verschillende niveaus in een organisatie. De achterliggende gedachte is dat de deelnemers aan de dialoog ideeën naar voren zullen brengen om de organisatie anders
in te richten. Daarmee komen ze vanzelf tot een organisatievorm waarin de kwaliteit van de arbeid en de organisatie goed te noemen zullen zijn.
Een tweede uitgangspunt van de benadering is dat de deelnemers niet beginnen
met de problemen in het hier en nu. Tijdens de dialoog denken en praten ze over
de inrichting van een organisatie in de toekomst (met bijvoorbeeld een horizon
van vijf jaar). Ze bezien belemmeringen (maar ook behulpzame factoren) in het
licht van een toekomstbeeld.
Een nevendoel van de DD is een leernetwerk te creëren tussen verschillende
organisaties en hun omgeving. Dit kan door het samenbrengen van vertegenwoordigers van een aantal organisaties zoals cliënten, leveranciers en vakbonden. Zoekconferenties zijn hierbij goede werkvormen om te hanteren. Bij zo’n
conferentie kan een representatieve verticale dwarsdoorsnede van de populatie
van elk van de deelnemende bedrijven aanwezig zijn. Gezamenlijk zoeken de
aanwezigen naar richtingen voor de toekomst en wel zo dat iedereen zich daarmee wil verbinden.
Voor ik inga op dergelijke conferenties wil ik eerst iets schetsen over het veranderingstraject waarin dergelijke conferenties bruikbaar zijn. Om dat volgens de
principes van de democratische dialoog vorm te geven onderscheidt Gustavsen
een aantal fasen.
Oprichten van een centrale stuurgroep
Om een project te laten slagen is het van belang het veranderingstraject goed te
verankeren bij de top van de organisatie. Voor het draagvlak binnen de rest van
de organisatie is het wenselijk om een stuurgroep niet alleen te laten bestaan uit
de top, maar uit een representatieve vertegenwoordiging van de gehele organisatie. Het is de taak van deze groep sturing te geven aan het veranderingstraject
en mee te denken bij de inrichting van de dialoog.
Start- of projectontwikkelende conferentie houden
Het idee van de DD kan op verschillende manieren gestalte krijgen. Eén van die
manieren is het houden van een zoekconferentie. In de volgende paragrafen ga
ik hier dieper op in. Voor het slagen van de conferentie is het van belang dat een
brede vertegenwoordiging van de organisatie meedenkt bij de inrichting van een
conferentie.
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Een gelimiteerde start van het ontwikkelingsproces
Als resultaat van de werkconferentie kunnen op verschillende plaatsen in de
organisatie projectgroepen starten met het ontwikkelingsproces. De projectgroepen identificeren wederom de problemen en stellen een mogelijk actieplan
op.
Integrale start van het ontwikkelingsproces
De verschillende projectgroepen gaan nu samenwerken, waarbij de organisatie
als geheel centraal staat. Het hoeft niet te betekenen dat iedereen in de organisatie participeert; het gaat er alleen om dat mensen op verschillende plaatsen in
de organisatie en op verschillende hiërarchische niveaus aan het project werken.
Ze onderscheiden verschillende typen problemen die ze in de loop van het project vanuit een integraal perspectief benaderen.
Evaluatie
De evaluatie is bedoeld voor een diepgaande brede discussie over het verloop en
de resultaten van het veranderingstraject. De evaluatie kan pas plaatsvinden
wanneer een groot aantal organisatieleden direct bij het proces betrokken is
geweest. Indien dit niet het geval is, weten ze niet goed wat en waarom men evalueert en zullen ze sneller stilstaan bij kleine praktische problemen in plaats van
bij het ‘echte’ probleem.
Consolidatie
Alhoewel mensen in elke organisatie voortdurend bezig zijn met ontwikkelingen en veranderingen, is er tijdens deze processen toch een periode van rust en
consolidatie nodig. Consolidatie is belangrijk genoeg om in een aparte fase weer
te geven. Consolidatie is het bestendigen van ingezette veranderingen. Het doel
van het veranderingstraject bij Amsterdam Airport Schiphol (zie later in dit
hoofdstuk) was het opzetten van een stresspreventiebeleid. Het consolideren
binnen dit veranderingstraject hield in dat het beleid werd vertaald in concrete
procedures gericht op stresspreventie.
De ontwerpcriteria voor een zoekconferentie
Eén van de manieren om de democratische dialoog te operationaliseren is het
gebruik van de zoekconferentie zoals Gustavsen die ontwikkelde. Een zoekconferentie is te beschouwen als een ‘ ... meeting ground between people, organized
and administered by external resources such as research, but where it is the participants who are the main actors and resources’ (Gustavsen & Engelstad, 1986).
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De conferentie kan dienen als een nieuwe arena, waarbinnen de aanwezigen op
een nieuwe manier discussiëren over fundamentele problemen.
Bij het maken van een ontwerp voor een zoekconferentie hanteert Gustavsen een
aantal criteria. In deze criteria komen de uitgangspunten van de DD tot uitdrukking. Uiteraard zijn die ook van toepassing tijdens andere bijeenkomsten
buiten een werkconferentie (stuurgroep, projectgroepen en dergelijke). Ze zien
er als volgt uit:
Deelnemers
De deelnemersgroep bestaat uit een dwarsdoorsnede van de organisatie (of cluster van bedrijven): lijnmanagement, stafmensen en uitvoerend personeel met
een totaal van ongeveer veertig personen.
Actieve participatie
Alle participanten zijn gelijk. Om dit te bereiken zijn verschillen in rollen, positie of autoriteit van de deelnemers tijdens een conferentie altijd bespreekbaar.
Elke betrokkene moet de gelegenheid krijgen om te participeren. Onderwerpen
moeten voor iedereen begrijpelijk zijn of te maken zijn. Uitgangspunt is dat door
hun werk de participanten een belangrijke bron zijn van kennis en ervaring.
Daarom kunnen ze zelf knelpunten, ideeën en argumenten aandragen voor het
veranderingsproces. Niet alleen kan iemand zelf actief meedoen; hij of zij kan
ook anderen stimuleren om actief te zijn. Alleen de mensen die aanwezig zijn
participeren en geven hun inbreng. Ze spreken dus niet namens anderen.
Dialoog
De dialoog is te beschouwen als een uitwisseling van ideeën en argumenten, een
open communicatie en samenwerking tussen de aanwezigen. De discussies zijn
zo min mogelijk gestructureerd. Elk argument of idee is legitiem. De discussie
vindt plaats in kleine subgroepen. De resultaten daarvan zijn onderwerp van
gesprek in de plenaire ruimte.
Besluitvorming
Iedereen moet accepteren dat ideeën van anderen beter kunnen zijn en dat er
verschillen van mening kunnen blijven bestaan die tijdens de conferentie niet
op te lossen zijn. De dialoog loopt van abstractere concepten, zoals betrokkenheid, macht of kwaliteit naar concrete actieplannen per organisatieonderdeel. De
kracht zit in het feit dat mensen praktische ideeën uitwisselen waar ze tegelijkertijd overeenstemming over bereiken.
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Programma
Het programma ziet er eigenlijk steeds als volgt uit.
• Aan het begin ontwikkelen de aanwezigen een gemeenschappelijk denkkader. Ze doen dat door een wenselijke toekomstige organisatie te schetsen.
Met dit toekomstbeeld benoemen ze belangrijke ontwikkelingen in de omgeving. Het gesprek vindt plaats in homogene groepen (lijnmanagers, staf, uitvoerenden en stakeholders van buiten de organisatie vormen afzonderlijke
groepen).
• Tijdens de tweede sessie gaan de aanwezigen in op de vraag wat in de organisatie de belangrijkste belemmerende en versterkende factoren zijn om het
toekomstbeeld te realiseren. De subgroepen zijn nu diagonaal gemengd (lijnmanagers van de ene afdeling met medewerkers van een andere afdeling).
• In de volgende sessie inventariseren en verzinnen de deelnemers mogelijke
oplossingen om belemmeringen te overwinnen. Enige voorwaarde voor het
samenstellen van de subgroepen is dat die zó moeten zijn dat de meest creatieve oplossingen verwacht kunnen worden.
• In de laatste bijeenkomst bedenken de aanwezigen een actieplan in de vorm
van mogelijke projecten. Het gaat hier niet alleen om de inhoud van de oplossingen, als ook om de vormgeving ervan: de structuur van het project of actieplan. Deze laatste fase is erg belangrijk voor het slagen van de conferentie. De
subgroepen bestaan uit werknemers van een afdeling met hun leidinggevenden.
Na elke ronde met subgroepen komen de deelnemers bij elkaar in de plenaire
ruimte om de resultaten uit te wisselen en te bespreken.
De conferentie duurt ongeveer anderhalve dag. Dat is niet erg lang, maar altijd
nog veel meer dan de tijd die de aanwezigen normaal in hun werk voor een dergelijke dialoog uittrekken. Gezien de korte duur is het belangrijk zorgvuldig met
de tijd om te springen.
Voor het krijgen van draagvlak van een conferentie en de uitkomst daarvan is het
zoals gezegd belangrijk dat de deelnemers participeren in het maken van het
programma van de conferentie. De paradox in de democratische dialoog is dat
Gustavsen vrij dwingend voorschrijft op welke wijze de deelnemers met elkaar
een democratische dialoog dienen te voeren. Tijdens het verloop van de conferentie en de ontwikkeling van een groepsproces ontstaat er vaak een natuurlijke neiging de dialoog op eigen wijze in te richten. Dit staat op gespannen voet
met de ontwerpregels van de dialoog die als doel hebben het democratische
karakter te versterken. Als begeleider kies ik er over het algemeen voor de ontwerpregels voor de conferentie niet als spoorboekje te gebruiken maar meer als
een referentiekader.
De laatste fase in de werkconferentie (het opstellen van een actieplan) is belangrijk voor het slagen van de conferentie. Naast deze inhoudelijke oogst is een
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belangrijke opbrengst van de werkconferentie ook de procesuitkomst. Organisatieleden van verschillende hiërarchische niveaus en/of verschillende afdelingen
weten elkaar tijdens en ook na een conferentie makkelijker te vinden bij het
oplossen van problemen. Een contacthypothese zegt hierover het volgende.
De contacthypothese van Brewer & Miller (zie Van der Vliet, 1995).
Direct, persoonlijk contact met leden van een andere, niet gewaardeerde
sociale categorie beïnvloedt iemands gedrag en attitudes ten opzichte van die
leden positief. De kwaliteit van dit contact bleek belangrijker dan de frequentie. Brewer en Miller hebben een aantal voorwaarden opgesteld, waaraan de contactsituatie moet voldoen om het gewenste effect te verkrijgen.
• zij moet zo zijn dat de status van de leden van beide groepen als gelijkwaardig beschouwd kan worden;
• zij moet zo zijn dat eigenschappen van leden van de niet gewaardeerde
groep de negatieve beeldvorming kunnen opheffen;
• zij moet een wederzijds afhankelijke relatie creëren (bijvoorbeeld het stellen van gemeenschappelijke doelen);
• zij moet zo zijn dat leden van de niet gewaardeerde groep als individuen
met individuele eigenschappen worden gezien, in plaats van als groepsleden met de stereotype kenmerken;
• een sociale norm in de contactsituatie moet de gelijkwaardigheid van de
beide groepen stimuleren.
De inrichting van de conferentie sluit aan op deze voorwaarden. De inleidende
sessies bijvoorbeeld, waarin de deelnemers kijken naar de gewenste toekomstige situatie leiden tot een gemeenschappelijk referentiekader. Vaak blijkt dat de
ideeën of opvattingen van leidinggevenden min of meer onbekend zijn voor uitvoerenden en vice versa. De conferentie draagt ertoe bij dat er meer begrip ontstaat voor elkaars standpunten.
Tot slot van deze paragraaf nog iets over de rol van de adviseur. Bij een aanpak
volgens de principes van de DD is de rol van de adviseur die van facilitator en
expert voor de inrichting van de dialoog. Als begeleider neem je geen rol op
inhoudelijk terrein, je verzorgt geen presentatie of iets dergelijks. Dit om te vermijden dat expertkennis de machtsverhoudingen verstoort. Een korte introductie met voornamelijk huishoudelijke opmerkingen is vaak voldoende. Het is
ook niet gewenst om achtergrondinformatie te geven over de opzet van de werkconferentie.
De conferentie is een collectief proces, waarbij deelnemers naar gemeenschappelijke interessegebieden zoeken. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor
het bereiken van resultaten. Als begeleider ben je attent op momenten dat die
verantwoordelijkheid naar jou toeschuift. Dat is een moment om als begeleider
de gang van zaken aan de orde te stellen.
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Een casus: Landside Operations van Amsterdam Schiphol Airport
Eén van de vier bedrijfseenheden op de luchthaven Schiphol is Landside. Deze
eenheid is verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid en de doorstroming
van passagiers, voor de regie van de (vracht)overslagprocessen en het actief
bewerken van de vrachtmarkt. Landside is verder verantwoordelijk voor een zo
hoog mogelijk rendement op onroerend goed en voor betrouwbare nutsvoorzieningen. Deze taken zijn ondergebracht in vier verschillende productgroepen:
Vracht, Onroerend Goed, Nutsvoorzieningen en Operations. Het verandertraject speelt zich af in Operations. Landside Operations is verantwoordelijk voor
het reguleren van verkeersstromen ‘aan landzijde’, de afvoer van afval, de reiniging en de groenvoorziening. Landside Operation bestaat organisatorisch uit
productgroepen en subproductgroepen en er werken ongeveer tweehonderdvijftig mensen.
Het verandertraject
Landside kent een hoog ziekteverzuim. Dit en wettelijke maatregelen die de rol
van de werkgever benadrukken is de reden om een project te starten dat, kort
samengevat, beoogt een effectief stresspreventiebeleid te ontwikkelen. Het stresspreventieproject is bedoeld om in samenwerking met de leden van de organisatie effectieve maatregelen te ontwikkelen tegen stress en de implementatie van
het ontwikkelde beleid te ondersteunen.
De stuurgroep bestaat uit het hoofd van Landside Operations, een manager van
een subproductgroep, een lid van de groepscommissie die ook medewerker van
een subproductgroep is, een medewerker van de arbodienst, twee adviseurs en
een coördinatrice voor het project. De belangrijkste taak van de stuurgroep is het
begeleiden van het project en zorgen dat de voorgestelde oplossingen daadwerkelijk ingevoerd worden.
De stuurgroep kiest ervoor om gedurende twee jaar een drietal werkconferenties te organiseren. Het doel van de eerste werkconferentie is het uitvoeren van
een diagnose en het bedenken van oplossingen. Het doel van de tweede conferentie is het evalueren van de voortgang van het project en het verder uitwerken
en bijstellen van de oplossingen. Het doel van de derde conferentie is het evalueren en bijstellen van het veranderingsproces. In dit hoofdstuk beschrijf ik
slechts de voorbereiding, het verloop, de uitkomst en het effect van de eerste
werkconferentie.
De samenstelling van de groep deelnemers varieert per conferentie. De stuurgroep kiest ervoor om bij de tweede conferentie de helft van de deelnemers van
de eerste conferentie te vervangen door medewerkers die bij de eerste conferentie niet aanwezig zijn. Bij conferentie drie kiest de stuurgroep voor dezelfde
opzet als bij de tweede conferentie.
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De voorbereiding en het programma van de eerste conferentie
Een van de uitgangspunten van democratische dialoog is dat het programma
zoveel mogelijk in samenspraak met de deelnemers tot stand komt. Voor dit doel
is er een voorbereidingsgroep opgericht. Deze groep bestaat uit vijf medewerkers van Landside Operations ondersteund door een stagiaire.
De voorbereidingen bestaan uit het maken van een programma voor de conferentie, het verzamelen van relevante informatie voor de agendapunten en de
selectie van deelnemers voor de werkconferentie.
De stuurgroep stelt de volgende randvoorwaarden:
• de conferentie mag maximaal vijf dagdelen duren;
• de conferentie mag binnen een bepaald budget op een externe locatie georganiseerd worden;
• het maximaal aantal deelnemers, exclusief de leden van de stuurgroep is veertig.
Het programma is in grote lijnen zoals in de vorige paragraaf beschreven, maar
wel met een belangrijke toevoeging. In deze conferentie starten we met een theoretische inleiding over ziekteverzuim en de relatie tussen ziekteverzuim en
stress. Dat is in afwijking van het model van Gustavsen, die de inbreng van
expertkennis ziet als een mogelijke verstoring van het machtsevenwicht. We kiezen hiervoor op verzoek van de voorbereidingsgroep die behoefte heeft aan een
denkkader voor het in kaart brengen van de problemen rond ziekteverzuim.
In het veranderingstraject bij Landside Operations werkt dit goed. Verschillende werkgroepen refereren tijdens het verdere verloop van project aan de theoretische inleiding over ziekteverzuim. In hoeverre dit belemmerend werkt voor de
inbreng van ideeën van medewerkers zelf is moeilijk te bepalen. Het helpt hen
in ieder geval wel bij het ordenen van de in kaart gebrachte problemen.
Afwijkend bij de inrichting van deze dialoog is ook het hanteren van een specifiek thema voor een conferentie, in dit geval de thema’s ziekteverzuim en stresspreventie. De gedachte van de DD is om breed te kijken naar verbeterpunten van
een organisatie. Ondanks het feit dat de conferentie in dit geval een specifiek
thema als uitgangspunt heeft, kijken de deelnemers toch in de breedte naar verbeterpunten in de organisatie. Dit kan omdat tijdens de dialoog daar alle ruimte voor is. Het thema zelf heeft natuurlijke raakvlakken met vrijwel alle aspectsystemen in een organisatie. Vraag die blijft is of, gezien het open karakter van
de dialoog en de inrichtingsregels van Gustavsen, het zin heeft vooraf een expliciet thema te specificeren.
Verloop en uitkomst van de conferentie
Na een korte inleiding (over de opzet, de samenstelling van de groep, het veranderingstraject) beginnen we met een presentatie over de aanpak van ziekteverzuim. We starten zo al met het ontwikkelen van een gemeenschappelijk
denkkader. Daarna organiseren we een onderlinge kennismaking door iedereen
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kort te laten vertellen over zijn of haar leukste en/of meest vervelende werkervaring van de afgelopen vijf jaar.
Vervolgens gaan we verder met het vormen van een gemeenschappelijk kader
door in één ronde te spreken over de vraag hoe Schiphol er idealiter over vijf jaar
uit zou moeten zien en in een tweede ronde over de vraag wat dan de gewenste
situatie is voor Landside Operations. We doen dat in homogene subgroepen en
elke ronde sluiten we af met een plenaire uitwisseling en discussie.
Enkele typerende uitkomsten: ontwikkeling tot vervoersknooppunt in Europa,
bevorderen bereikbaarheid van de luchthaven, meer rekening houden met wensen van klanten, kleine flexibele zelfstandige units waar medewerkers zich goed
kunnen ontplooien, integratie van subproductgroepen, meer creativiteit zal
nodig zijn, functieroulatie.
In de plenaire uitwisseling worden al knelpunten genoemd, zoals het aantal leidinggevenden, de stijl van leidinggeven en het langdurig ziekteverzuim.
Opvallend was dat leidinggevenden het veel meer hebben over de strategie van
de luchthaven, terwijl de uitvoerenden vooral spreken over de interne organisatie en hun eigen ontplooiingsmogelijkheden.
De volgende stap bestaat uit het in kaart brengen van de belangrijkste belemmerende en versterkende factoren voor het realiseren van het ideaalbeeld. Iedere deelnemer schrijft op losse briefjes zijn of haar punten. Een groepje bestaande uit vier deelnemers en een van de adviseurs ordenen de briefjes in vier
categorieën. Met deze activiteit besluiten we de eerste dag. De volgende dag starten we met het verder uitwerken van deze categorieën in diagonale subgroepen.
Ook die worden vervolgens weer plenair uitgewisseld. Na het gesprek over
belemmeringen en versterkende krachten volgt het bedenken van oplossingen.
Weer in diagonale groepen en weer plenair uit te wisselen.
Als voorbeeld enkele uitkomsten voor de categorie opleidingen, personeelsbeleid, sociale problemen:
Belemmeringen: spanningsveld tussen ontwikkeling organisatie en ontwikkeling
medewerkers, opleidingen sluiten niet goed aan bij behoeftes, personeelsinstrumenten worden niet goed benut, onbekendheid over de vraag hoe je het best
kunt omgaan met langdurig zieken en met mensen die ontwikkelingen niet kunnen bijhouden.
Oplossingen: beter benutten personeelsinstrumenten, werknemers moeten dit
zelf ter sprake brengen bij leidinggevenden als die er niet uit zichzelf aandacht
aan besteden, de 55-jarigen-regeling ter discussie stellen.
Tot slot maken we vijf groepen die we per afdeling indelen. In deze sessie betrekken de deelnemers de actiepunten op hun afdeling.
Enkele voorbeelden:
Parkeerzaken wil onderzoeken in hoeverre de dienstroosters zijn te verbeteren, wil
de communicatie tussen leidinggevenden en uitvoerenden verbeteren en onder-
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zoeken hoe de werkdruk van met name de shiftmanagers is te verminderen.
Verkeerszaken: werkoverleg verbeteren, functioneringsgesprekken gaan invoeren, in zijn algemeenheid de communicatie verbeteren.
Resultaten en vervolg
Een zeer positief effect is de zogenaamde ‘ontmedicalisering’ van het begrip
stress. Het woord stress valt tijdens de werkconferentie niet. De aanwezige vertegenwoordigers van de bedrijfsgeneeskundige dienst zijn zeer verbaasd over
het feit dat vele organisatiebrede problemen naar voren werden gebracht in het
kader van stresspreventie. Stresspreventie is voor hen tot dan toe veel meer een
individuele medische problematiek.
Tijdens de werkconferentie worden er per afdeling werkgroepen opgericht die op
afdelingsniveau de verbeterpunten zouden gaan implementeren. De criteria voor
de samenstelling van de groepen zijn: maximaal vijf personen per groep, van wie
er twee of drie op de werkconferentie aanwezig zijn (waaronder de voorzitter).
Naast de werkgroepen op afdelingsniveau werd er een overkoepelende werkgroep ingesteld, bestaande uit de voorzitters van de werkgroepen op afdelingsniveau. Die heeft zich bezig gehouden met punten die speelden voor heel Landside
Operations. Zowel de afdelingsgroepen als de centrale groep zijn begeleid door
adviseurs.
Wat betreft de procesopbrengsten heeft de conferentie behoorlijk gewerkt.
Opvallend was dat de leidinggevenden meer vanuit de belangen van de organisatie keken en uitvoerenden meer vanuit persoonlijke belangen. Verder bleek ook
hier dat men elkaars ideeën en opvattingen niet goed kende. De conferentie heeft
ertoe bijgedragen dat er meer begrip ontstond voor elkaars standpunten.
Noot
Bij het schrijven van dit hoofdstuk heb ik gebruikgemaakt van de afstudeerscripties van Lara
van der Vliet, Marielle Menger en Tanja van Seventer en een onderwijssyllabus, geschreven
door mijn collega René van der Vlist.
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12
Spelen met netwerkorganiseren in
de netwerkmultiloog
Lieke Hoogerwerf en Anne-Marie Poorthuis

Het valt ons op dat steeds meer organisaties op zoek zijn naar nieuwe manieren
van organiseren, vanuit een groeiend besef dat organisatieverandering deel uitmaakt van een continu proces van organiseren. We zien dat veel organisaties zich
de afgelopen jaren hebben laten sturen door versnelling en continue vernieuwing. Met reorganisatie na reorganisatie werd telkens maar voor korte tijd een
antwoord gevonden op de druk tot versnellen en innoveren. De druk tot versnellen is een eenzijdige druk van buitenaf. Onze ervaring is dat we nieuwe
manieren van organiseren niet vinden door mee te gaan in deze versnelling maar
juist door het loslaten van de druk tot versnellen. Door de druk van buitenaf los
te laten en bewust te worden van het zelforganiserend vermogen van de organisatie kan een fundament gevonden worden om daadwerkelijk tot een andere
wijze van organiseren te komen. Een wijze van organiseren waarbij organisaties
niet alleen maar blijven reageren op wat van buitenaf op hen afkomt, maar in
staat zijn de eigen beweging te benutten en zich te richten op het realiseren van
samenhang. Een organisatie blijft zich organiseren zolang zij gericht is op het
realiseren van samenhang in zichzelf en met zijn omgeving.
In dit hoofdstuk introduceren we netwerkorganiseren als nieuwe wijze van organiseren voor organisaties in beweging die vorm willen geven aan het realiseren
van samenhang. Tevens bieden we een perspectief aan organisaties die vastlopen
in hun bestaande wijze van (re)organiseren en zoeken naar wegen om in beweging te komen.
Een krachtige manier om netwerkorganiseren te leren is het aan den lijve ervaren. Dat kan met de netwerkmultiloog. De netwerkmultiloog is een conferentiemethode waarmee twaalf tot vijfendertig deelnemers gedurende twee of drie
dagen het spel van netwerkorganiseren spelen. Bij het ontwikkelen van de netwerkmultiloog hebben wij ons laten inspireren door onze ervaringen met ‘open
gaming’, een Russische conferentiemethode voor potentieel- en kennisontwikkeling in grotere groepen, en door ontmoetingen met prof. Andrey Zaitsev en dr.
Tatjana Artemova die deze methode begin jaren ’90 vanuit het Kaluga Institute
of Sociology hebben ontwikkeld. In de methode van ‘open gaming’ herkenden
wij eenzelfde opbouw als in onze aanpak van netwerkorganiseren. We hebben
onze ervaringen met deze Russische methode geanalyseerd en meegenomen in
de vormgeving van de netwerkmultiloog.
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In de eerste paragraaf geven we een beschrijving van netwerkorganiseren. Na
deze introductie gaan we nader in op de netwerkmultiloog als een hulpmiddel
voor organisaties die ervaring willen opdoen met netwerkorganiseren. We sluiten af met het formuleren van de stappen van een netwerkorganiserende organisatie die de netwerkmultiloog gebruikt om ervaring op te doen.
Netwerkorganiseren voor organisaties in beweging
Netwerkorganiseren is een manier van organiseren waarbij vanuit zelfordening
vorm wordt gegeven aan organisaties. Deze zelfordening ontstaat vanuit
gemeenschappelijke aandacht voor een thema en gerichtheid op het realiseren
van samenhang. Uit de gemeenschappelijke aandacht voor het thema ordent
zich een netwerk van aandachtspunten en mensen die deze aandachtspunten
belangrijk vinden. Door te vertrekken vanuit een thema blijft het zelfordenende
netwerk steeds basis voor de vormgeving waardoor een organisatie zijn natuurlijke bewegingen benut.
Voor zover wij weten zijn weinig organisaties zich bewust van hun beweging.
Kaulingfreks (1998) signaleert dat organiseren zich in ons denken heeft vastgezet als een vormvraagstuk, waarbij we een voorschrijvend plaatje proberen te
maken voor de organisatie. In onze praktijk herkennen we dit in de ruime aandacht voor organisatiestructuren en standaarden, waarmee adviseurs en
managers van buitenaf kijkend organisaties ontwerpen. In hun blauwdruk zijn
de structuren, processen, taken en de afbakeningen ten opzichte van de buitenwereld nauwkeurig omschreven. Al met al een statisch geheel, waarin geen
aandacht meer is voor de natuurlijke beweging. Netwerkorganiseren maakt
organisaties bewust van hun beweging.
Een voorbeeld van een organisatie die bewust in beweging is, troffen we aan in
het boek Salto Humano (Vermeylen 2000). Vermeylen vertelt hoe de internationale circusorganisatie Cirque du Soleil in de eerste plaats bewegen is, een
organisatie voortdurend–in-de-maak. Cirque du Soleil werkt steeds vanuit een
inspirerend thema. Een thema dat bij een kleine kern – waaronder de directeur
– ontkiemt, maar waarmee ze pas doorgaan als alle artiesten het thema zien
zitten. In kleinere groepen diepen ze het thema uit en zo ontstaan de acts. De
groepen overleggen onderling om te zorgen dat alles op dezelfde lijn blijft. Zo
groeit het geheel in afstemming met de onderdelen, en omgekeerd.
Netwerkorganiseren ondersteunt organisaties in het benutten van hun beweging
gericht op het realiseren van samenhang. Het concept van netwerkorganiseren
hebben we uitgewerkt in een model bestaande uit drie met elkaar verbonden
cycli: de cyclus van verkennen, de cyclus van netwerkorganiseren en de cyclus
van realiseren. Door het telkens doorlopen van deze drie cycli blijft een organisatie in (heel)wording.
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figuur 1. De drie cycli van een organisatie-in-(heel)wording

De cyclus van verkennen begint met een idee. Bijvoorbeeld het idee dat de organisatie maatschappelijk betrokken moet zijn. Door dit idee breed te delen met
mensen in en om de organisatie ontstaat gemeenschappelijk bewustzijn en inspiratie om dit idee tot vertrekpunt voor organiseren te maken. De daadwerkelijke
keuze van het vertrekpunt maakt het idee tot thema, waardoor het zichtbaar
wordt in en om de organisatie. Na de keuze van het thema, in dit voorbeeld het
thema ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’, begint de cyclus van netwerkorganiseren. In deze cyclus ordent zich uit het gemeenschappelijke bewustzijn een
netwerk van aandachtspunten en mensen die deze aandachtspunten belangrijk
vinden. Aandachtspunten bij het thema ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ zijn bijvoorbeeld de relatie met winst , de zorg voor de omgeving en de
betekenis van een organisatie voor de samenleving. Op basis van deze aandachtspunten wordt de organisatie vorm gegeven. In de vormgeving komen de
aandachtpunten terug als invalshoeken om het thema te benaderen en uit te werken. Door de vormgeving zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij het zelforganiserende netwerk voorkomen we dat de organisatie zich vastzet in een bepaalde
vormgeving. Door de vormgeving wordt bevestigd welke betrokkenen in het
netwerk een bepaald aandachtspunt dragen en uitdrukken in werkzaamheden.
Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in tijdelijke teams of afdelingen die de aandachtspunten uitwerken.
De derde cyclus is gericht op het realiseren van samenhang in de uitwerkingen
van de aandachtspunten van het thema. De cyclus wordt steeds opnieuw doorlopen totdat samenhang gerealiseerd is. De cyclus begint met de reflectie op het
vertrekpunt om vast te stellen of het thema nog vertrekpunt is. Is het thema geen
vertrekpunt meer dan begint de cyclus van verkennen opnieuw. Volgende stap
in de cyclus van realiseren is reflectie op de vormgeving. Sluit de vormgeving
niet meer aan bij het vertrekpunt en de gerichtheid op samenhang dan wordt de
tweede cyclus, de cyclus van netwerkorganiseren, opnieuw doorlopen.
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Netwerkorganiseren met de beroepspraktijkvorming als thema
Ongeveer vijftig gezondheidszorginstellingen, een regionaal opleidingscentrum en een
hogeschool in een bepaalde regio zijn betrokken bij leertrajecten voor de beroepspraktijk.
In deze leertrajecten bieden de instellingen leerplaatsen en de opleidingen scholing. Met
name door de breedte van de opleiding, waarbij deelnemers opgeleid worden voor alle
werkvelden in de gezondheidszorg, de krapte op de arbeidsmarkt en de subsidiemogelijkheden ontstond behoefte aan afstemming rond de leertrajecten voor de beroepspraktijk.
Dit inspireerde de betrokken instellingen en opleidingen tot het doorlopen van de drie cycli
verkennen, netwerkorganiseren en realiseren.
Allereerst zijn de instellingen met elkaar het thema beroepspraktijkvorming gaan verkennen. Een onafhankelijke adviseur voerde daartoe gesprekken met de afzonderlijke instellingen. Daarnaast vonden er diverse ontmoetingen tussen instellingen plaats. In deze
gesprekken verkende men het thema vanuit verschillende invalshoeken, zoals opleiding,
leerplaats en leertraject. Dit waren de eerste netwerkervaringen. Eén van deze ontmoetingen is vormgegeven als een soort netwerkmultiloog. De ontmoetingen hebben geleid tot
de gezamenlijke keuze om de beroepspraktijkvorming daadwerkelijk tot thema te maken.
Vervolgens is men de beroepspraktijkvorming gaan netwerkorganiseren. Vanuit het
gemeenschappelijke besef van het thema zijn de vijftig gezondheidszorginstellingen en
opleidingen zich een ‘netwerk beroepspraktijkvorming’ gaan noemen, dat vanuit verschillende invalshoeken aandacht besteedt aan het thema. Dit is de basis vormgeving. Verdere stappen in de vormgeving volgden. Zo is er bijvoorbeeld een ‘elektronisch netwerk’
gemaakt. Dit elektronische netwerk maakt webcommunicatie mogelijk en faciliteert de
opslag en uitwisseling van kennis.
De laatste fase, het daadwerkelijk realiseren van samenhang in de beroepspraktijkvorming,
gebeurt thans. Er zijn regelmatige ontmoetingen waarin de beroepspraktijkvorming verder
invulling krijgt en waarin de leermogelijkheden in de beroepspraktijk op elkaar afgestemd
worden. Duidelijk is dat deze fase aandacht blijft vragen. Het netwerk geeft zichzelf vanuit het gemeenschappelijke thema steeds opnieuw vorm en richt zich op samenhang in de
beroepspraktijkvorming. Deze samenhang wordt zodoende telkens bevestigd en vernieuwd.

Het speelveld van een organisatie in beweging
Netwerkorganiseren is een wijze van organiseren voor organisaties die bewust
in beweging zijn. Een organisatie in beweging genereert nieuwe kennis en door
nieuwe kennis komt nieuw potentieel vrij. Door de relaties te leggen tussen
beweging, kennis en potentieel hebben we een hulpmiddel ontwikkeld voor
organisaties die bewust in beweging willen zijn. Dit hulpmiddel noemen we ‘het
speelveld van een organisatie in beweging’. Door bewust in de beweging te gaan
staan heeft een organisatie de beschikking over alle velden van het speelveld. De
velden van het speelveld zijn gebruikt voor de opbouw van de netwerkmultiloog.
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figuur 2. Het speelveld van een organisatie in beweging

Een organisatie in beweging overstijgt haar bestaande kennis en creëert met
behulp van thema’s, invalshoeken, vragen en cycli nieuwe kennis.
Thema’s zijn onderwerpen waaraan de organisatie wil werken. De invalshoeken
verwijzen naar de verschillende benaderingswijzen van waaruit de organisatie
met een thema aan de slag gaat. De vragen zijn de motor. Door regelmatig een
nieuwe vraag over het thema centraal te stellen, houdt de organisatie zich in
beweging. De cycli zijn de ronden die een organisatie in beweging steeds doorloopt. Dit zijn de cycli van verkennen, netwerkorganiseren en realiseren. Vanuit
nieuw gecreëerde kennis komen vervolgens nieuwe mogelijkheden vrij, worden
producten ontwikkeld en kan potentieel tot bloei komen.
De netwerkmultiloog
De netwerkmultiloog is een conferentiemethode waarmee twaalf tot circa vijfendertig deelnemers gedurende twee of drie dagen het spel van netwerkorganiseren spelen. De netwerkmultiloog geeft vorm aan het netwerk vanuit het besef
van een gemeenschappelijke vertrekpunt. De netwerkmultiloog volgt in zijn
opbouw het speelveld van een organisatie in beweging. Dit geeft de volgende
stappen:
• vertrekken vanuit een thema;
• vaststellen van invalshoeken;
• opstellen van een scenario van vragen;
• doorlopen van ronden.
Deze stappen werken we hierna uit.
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Vertrekken vanuit een thema
Elke netwerkmultiloog vertrekt vanuit een thema. Een thema geeft uitdrukking
aan een gewenste zijnskwaliteit. Dit is bijvoorbeeld herkenbaar in thema’s van
een organisatie: ‘Samen Werken’ en ‘Doorbrekend Organiseren’, thema’s van een
buurtvereniging: ‘Veiligheid in de straat’ en ‘Je thuis voelen in je buurt’ of thema’s van Cirque du Soleil: ‘Zingeving in onze vervreemdende maatschappij’,
‘Levensvreugde’ en ‘Urbaniteit’.
We kiezen het thema veelal voorafgaand aan de netwerkmultiloog. Hiermee
maken we potentiële deelnemers warm voor het thema. Deelnemers melden
zich aan of worden benaderd om hun steentje bij te dragen aan het verkennen
van het thema.
Een netwerkmultiloog vraagt van deelnemers dat zij zich verbinden met het
thema en het thema tot gezamenlijk vertrekpunt maken. Het gezamenlijk vertrekken vanuit het thema ondersteunen we met een eerste brainstorm op flappen, waardoor impulsen, drijfveren en inspiraties beginnen op te borrelen.

Doorbrekend organiseren...
Waar denk je aan
Grenzen verleggen

De beuk erin

Losbreken wat vast zit

Nieuw houvast vinden

Niet denken... gewoon doen

Samen oppakken

Contradictio in terminis

Bevrijding voelen

Stenen in de vijver gooien

Ruimte voor iedereen

figuur 3. Doorbrekend organiseren

Vaststellen van invalshoeken
De deelnemers bepalen invalshoeken om het thema te benaderen. Voorbeelden
van invalshoeken bij het thema beroepspraktijkvorming als vertrekpunt zijn:
opleiding, leerplaats en leertraject. Invalshoeken bij het thema urbaniteit van
Cirque du Soleil zouden kunnen zijn: hemel, bebouwde ruimte en stadsleven.
Rond elke invalshoek vormen deelnemers subgroepen. Vanuit hun invalshoek
krijgt elke subgroep een specifieke gerichtheid op het thema.
Voor het bepalen van invalshoeken en het vormen van subgroepen rond een
invalshoek lopen de deelnemers door de ruimte en communiceren met elkaar
over mogelijke invalshoeken. Aandachtspunten bij het kiezen van invalshoeken
en het vormen van subgroepen zijn:
• zoek naar invalshoeken die belangrijk zijn voor het thema;
• zoek naar scherpe verschillen en spanning tussen de verschillende invalshoeken;
• kom tot minimaal drie gelijke subgroepen van minimaal vier deelnemers;
• streef naar maximale diversiteit van deelnemers per subgroep.
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Langzamerhand ontstaan de invalshoeken en vormen zich subgroepen rond die
invalshoeken. Wanneer de subgroepen en de invalshoeken zijn vastgesteld, gaan
de subgroepen zich identificeren met de gekozen invalshoeken. Een subgroep
houdt gedurende de hele netwerkmultiloog dezelfde invalshoek. In een eerste
ontmoeting tussen subgroepen presenteert elke subgroep de eigen invalshoek.
We vragen de subgroepen zich consequent en open te verbinden met de gekozen invalshoek en de verschillen en overeenkomsten met andere invalshoeken
te onderzoeken en te helpen vinden.
Opstellen van een scenario van vragen
Motor in de netwerkmultiloog is een scenario van gezamenlijke vragen. Vragen
die door de subgroepen vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd en
in opeenvolgende ronden worden beantwoord. De deelnemers maken samen
een scenario van vragen. Drie basisvragen zijn daarbij behulpzaam:
• wat omvat het thema?
• waarmee komt het thema daadwerkelijk van de grond?
• waar wil je dat het thema aan bijdraagt?
Vanuit deze vragen kan men specifieke vragen ontwikkelen of de basisvragen
gebruiken om zelfbedachte vragen te ordenen. Het totaal aantal vragen in het
scenario en de beschikbare tijd bepalen het aantal ronden in de netwerkmultiloog. Het scenario van vragen geeft structuur aan de gesprekken, maar moet niet
beperkend werken: er kunnen ook nieuwe vragen ontstaan in het verloop van
de netwerkmultiloog. Aan het begin van elke ronde bepalen we telkens de nieuwe rondevraag. Deze kan afwijken van de vraag uit het scenario.
Het doorlopen van ronden
Nadat het scenario van vragen is gemaakt, beginnen de ronden. Een ronde duurt
gemiddeld tweeëneenhalf uur en bestaat achtereenvolgens uit het vaststellen van
de rondevraag, het uitwerken van de rondevraag in subgroepen en tenslotte de
presentaties van de subgroepen. Deze drie stappen lichten we kort toe.
Stap 1 Vaststellen van de rondevraag
Elke ronde start met het plenair vaststellen van de rondevraag. De groep laat de
vraag uit de vorige ronde los en bekijkt de volgende vraag uit het scenario. Is de
relatie met het thema nog helder? Sluit de vraag goed aan op de vorige ronde?
Biedt de vraag nieuwe verkenningsmogelijkheden? Zo nodig stellen we de vraag
uit het scenario bij of formuleren we een nieuwe rondevraag.
Stap 2 Uitwerken van de rondevraag in subgroepen
Vanuit de eigen invalshoek en de gezamenlijk geformuleerde rondevraag verkent
elke subgroep het thema intensief. Hierbij kan men verschillende werkvormen
gebruiken (zie hierna onder het kopje ‘Werkvormen’). Ervaringen, inzichten en
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kennis ontspruiten en worden geordend. Tot slot bereidt elke subgroep een presentatie voor.
Stap 3 Presentaties van de subgroepen
De subgroepen presenteren elkaar wat ze hebben voorbereid. Elke subgroep
geeft de presentatie op eigen wijze vorm. Na elke presentatie volgen vragen ter
verheldering, daarna wordt de waardering voor de bijdrage van elke subgroep
uitgesproken en tenslotte een laatste woord van de presenterende subgroep.
Na de presentaties laat de groep de gemeenschappelijke rondevraag los. Zo ontstaat ruimte om in een volgende ronde vanuit een nieuwe vraag nieuwe mogelijkheden te ordenen en tot nieuwe producten (presentaties) te komen, eerdere
mogelijkheden los te laten en eerdere producten (presentaties) te relativeren. Na
het loslaten van de rondevraag pauzeren we om deelnemers gelegenheid te geven
tot individuele reflectie of napraten.

Tijdsindicaties voor het maken van een programma:
Vaststellen thema, invalshoeken en vragen: 3 tot 4 uur
Per ronde:
Vaststellen ronde vraag 15 - 30 minuten
Uitwerken in subgroepen 1 uur
Presentaties ongeveer 20 minuten per groep
Het kan handig zijn voor het aantal subgroepen een
bovengrens te bepalen met het oog op de beschikbare tijd

figuur 4. Tijdsindicaties

Werkruimte en andere middelen
Het vinden van geschikte werkruimte voor de netwerkmultiloog vraagt aandacht. We maken gebruik van één grote ruimte. Deze ruimte symboliseert voor
de deelnemers de ruimte van het gemeenschappelijke thema. Binnen deze ruimte kunnen de deelnemers vanuit de verschillende invalshoeken werken. Figuur
3 laat zien dat in deze grote ruimte vier typen werkplekken nodig zijn:
• een ontmoetingsruimte (cirkel met stoelen);
• een presentatieruimte (theateropstelling) met flipovers;
• werkruimtes voor de subgroepen met flipovers;
• individuele werkruimtes.
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figuur 5. De werkruimte

De ontmoetingsruimte is bij aanvang van de netwerkmultiloog de plaats voor de
plenaire kennismaking met het thema, het bepalen van de invalshoeken en de
vragen. Vervolgens is de ontmoetingsruimte aan het begin van elke ronde de plek
voor het plenair vaststellen van de rondevraag. Tenslotte biedt de ontmoetingsruimte plaats voor tussentijdse plenaire reflecties. In de subgroepruimtes werken de subgroepen aan de vragen en hun presentaties. De presentaties worden
gehouden in de presentatieruimte. Individuele werkplekken zijn bedoeld voor
tussentijds individuele reflectie.
Belangrijk aandachtspunt is de ruimte die nodig is voor het ophangen en neerleggen van flappen. Alles, zoals ‘regels van de netwerkmultiloog’, het ‘speelveld
van een organisatie in beweging’ en de presentaties van de deelnemers, wordt op
flappen gezet en blijft gedurende de hele bijeenkomst zichtbaar. Tenslotte hangt
in de ruimte een klok om de cycli in tijd te volgen. Met behulp van een geluidssignaal geven we steeds het einde van een ronde(stap) aan.
Het selecteren van de deelnemers
De deelnemers voor de netwerkmultiloog kunnen zich op eigen initiatief aanmelden of benaderd worden met de vraag een steentje bij te dragen. Voorwaarde voor deelname is dat deelnemers zich verbinden met het thema en bereid zijn
om met andere deelnemers het thema te verkennen in de netwerkmultiloog. De
vormgeving van de netwerkmultiloog staat in deze verkenning niet ter discussie. Daarom wordt bij voorkeur een voorgesprek gehouden met elke potentiële
deelnemer.
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Werkvormen
Binnen de netwerkmultiloog zetten we vele werkvormen in. Subgroepen maken
gebruik van dialoogtechnieken om te verkennen, discussietechnieken om aan te
scherpen en afstemmingstechnieken om tot een gezamenlijke presentatie te
komen. Voor de presentaties maken subgroepen gebruik van een diversiteit aan
verbale en non-verbale presentatievormen, zoals lezingen, tekeningen, theater
enzovoort. In de plenaire ontmoeting is het gezamenlijke gesprek de vorm die
gebruikt wordt. Waarbij ook weer hulpmiddelen ingezet kunnen worden, zoals
rondjes of meditatieve stiltes.
Leiderschap in de netwerkmultiloog
De bijdrage van de leiders in de netwerkmultiloog richt zich op het realiseren
van samenhang. Ze dragen zorg voor het verkennen, neerzetten en gebruiken
van de netwerkmultiloog als speelveld en spelen met alle velden van het speelveld. De netwerkmultiloog als speelveld staat niet ter discussie. Binnen dit speelveld benutten deelnemers eigen mogelijkheden en geven deelnemers eigen
invulling.
Netwerkorganiseren met de ervaring van de netwerkmultiloog
We besluiten dit hoofdstuk met de stappen van een netwerkorganiserende organisatie die de netwerkmultiloog inzet als ervaring. Met de formulering van deze
stappen bieden we organisaties die zoeken naar wegen om in beweging te
komen, een structuur voor netwerkorganiseren. Door de stappen te volgen gaan
organisaties als het ware in de beweging staan. De kunst van organiseren is om
deze stappen niet als blauwdruk te zien, maar de drie cycli van netwerkorganiseren voortdurend te blijven doorlopen. Ook als je tevreden bent met de vormgeving (blauwdruk) zal de vormgeving steeds nieuw leven ingeblazen moeten
worden. Door steeds opnieuw te vertrekken en gericht te zijn op samenhang
blijft de vormgeving levend.
Fase 1 Het verkennen
De fase van verkennen zien wij als een eerste oriëntatie op een nieuw thema voor
de organisatie tot en met de keuze om het thema tot vertrekpunt te maken. De
fase van verkennen begint met de inspiratie voor het nieuwe thema. In de netwerkmultiloog doet de organisatie vervolgens ervaring op met het thema; men
krijgt besef van het thema. Tenslotte maakt men het thema wel of niet tot vertrekpunt.
Stap 1 De inspiratie voor het thema
Leden van organisaties krijgen regelmatig nieuwe inspiraties. Niet elke inspiratie komt tot leven. Leden initiëren thema’s die ze belangrijk vinden voor de orga-
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nisatie. Deze initiatiefnemers in de organisatie proberen zoveel mogelijk mensen warm te maken voor een thema. Is er genoeg inspiratie voor een thema dan
gaat de organisatie gericht ervaring opdoen met dat thema.
Stap 2 Een verken-ervaring opdoen in de netwerkmultiloog
In de netwerkmultiloog verkennen de medewerkers uit de organisatie het
thema. Deze medewerkers kunnen zich aanmelden uit eigen interesse of worden gevraagd omdat ze een belangrijke bijdrage kunnen leveren vanuit deskundigheid, ervaring enzovoort. De verkenning van het thema in de netwerkmultiloog laat deelnemers ervaren of dit thema echt tot vertrekpunt van de organisatie
kan worden. In de netwerkmultiloog ordenen de deelnemers bestaande ervaringen met het thema en doen ze nieuwe ervaring op. Met deze verken-ervaring
maakt de organisatie in stap 3 een keuze of zij het thema tot vertrekpunt wil
maken.
Stap 3 Vertrekken vanuit het thema
Na de verkenning van het thema in de netwerkmultiloog maakt de organisatie
een keuze of dit thema het thema is van waaruit de organisatie zich op dit
moment wil organiseren. Maakt de organisatie deze keuze dan ordent zij zich als
netwerk vanuit het besef van een gemeenschappelijk vertrekpunt. De vormgeving van het netwerk komt in fase 2 tot stand.
Fase 2 Het netwerkorganiseren
Vanuit het vertrekpunt uit fase 1 gaat de organisatie netwerkorganiseren. Deze
fase begint met de ervaring met netwerkorganiseren in de netwerkmultiloog. De
netwerkmultiloog biedt zo naast een verken-ervaring ook een organiseer-ervaring. De organisatie krijgt vanuit deze ervaring met netwerkorganiseren besef
van het organiseren vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt waaruit een netwerk ontstaat dat vervolgens vormgegeven wordt.
Stap 4 De organiseer-ervaring uit de netwerkmultiloog
De netwerkmultiloog laat een bepaalde manier van organiseren zien, die door
de opbouw van de netwerkmultiloog ondersteund wordt. Door in de netwerkmultiloog het spel van netwerkorganiseren te spelen en daarop te reflecteren,
doet de organisatie ervaring op met netwerkorganiseren
Stap 5 Het netwerk
Vanuit het besef van een gemeenschappelijk vertrekpunt kunnen organisaties
bewust netwerken laten ontstaan.
Stap 6 Vormgeving
De opbouw van de netwerkmultiloog maakt een bepaalde vormgeving zichtbaar.
Deze vormgeving staat model voor het vormgeven van een organisatie in beweging.
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De organisatie laat zich bij de vormgeving inspireren door het zelfordenende netwerk. Alles wat een organisatie in huis heeft, wordt vanuit een nieuwe vertrekpunt opnieuw geordend. Oude vormgeving wordt losgelaten of opnieuw benut
binnen een nieuwe ordening.
Fase 3 Het realiseren
Realiseren begint met steeds opnieuw vertrekken, vanuit dit vertrekpunt voeding geven aan de vormgeving en tenslotte gericht zijn op het realiseren van
samenhang in de organisatie.
Stap 7 Vertrekken
Het vertrekpunt uit stap 3 is hier weer de eerste stap in de fase van realiseren. De
organisatie doorloopt steeds cyclisch deze fase totdat samenhang gerealiseerd is.
Als eerste stap in de cyclus van realiseren gaat het om het telkens opnieuw bevestigen en neerzetten van het vertrekpunt. De organisatie vraagt zich steeds
opnieuw af of dit het vertrekpunt is waar ze vanuit willen blijven werken. Als dit
vertrekpunt niet meer aanspreekt dan begint de organisatie weer bij stap 1 (de
cyclus van verkennen) en hoopt men opnieuw tot een vertrekpunt te komen.
Stap 8 Vormgeven
Gericht op het realiseren van samenhang en vanuit het gemeenschappelijke vertrekpunt wordt de vormgeving van de organisatie telkens opnieuw bevestigd of
aangepast. Past de vormgeving niet meer bij het vertrekpunt dan begint de organisatie opnieuw bij stap 4 (de cyclus van netwerkorganiseren) om een nieuwe
vormgeving neer te zetten die beter aansluit bij het vertrekpunt.
Stap 9 Samenhang
Samenhang is de laatste stap voor organisaties-in-wording en blijft altijd een
gerichtheid, een na te streven maar nog niet bereikt doel. Door de voortdurende gerichtheid op samenhang blijft de organisatie in beweging.
Als de organisatie het gemeenschappelijke vertrekpunt loslaat, valt het netwerk
uiteen.
Een valkuil voor organisaties is dat de vorm nog in stand gehouden wordt, terwijl het netwerk niet meer leeft. Zolang de vormgeving gevoed wordt vanuit het
vertrekpunt en gericht blijft op samenhang leeft het netwerk.
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Een spa dieper
In de volgende drie hoofdstukken treft u auteurs die wij hebben gebundeld onder de titel
‘Een spa dieper’ omdat we menen dat zij bewust aansturen op verkenning van psychologische onderstromen in groepen of ruimte creëren voor existentiële vragen. Ze laten
concrete doelstellingen in zekere zin los of maken deze op zijn minst nevengeschikt aan
processen op een psychologisch dieper niveau.
Wat is de relatie tussen teddyberen en een werkconferentie? Een vreemde vraag voor
degenen die niet bekend zijn met het werk van Winnicott, een Britse psychiater die vooral met kinderen werkte. Hij noemde een teddybeer een ‘transitioneel object’. Een transitioneel object is meer dan een lekker, zacht beertje of een lapje maar een symbool voor
de relatie met de moeder. De nabijheid van een teddybeer helpt het kind om enige controle te houden op momenten dat het moeilijk wordt, bijvoorbeeld bij het alleen naar bed
gaan of tijdens het logeren bij een oom en tante. Wij volwassenen hebben ook zo onze
transitionele objecten. Naar de opera gaan, bijvoorbeeld, kan volgens Winnicott die
functie hebben. Veranderingsprocessen brengen veel momenten met zich mee waar het
moeilijk is. Een werkconferentie als transitionele ruimte biedt ons de gelegenheid om te
bespreken wat we beleven en moeten verwerken. Zo kunnen ze ons helpen om voort te
gaan.
Het is de verdienste van Famke Kwee dat ze op een heldere en bondige wijze ingaat op
een aantal begrippen uit de psychodynamica, met name op de denkbeelden van Winnicott. Vervolgens kijkt ze in hoeverre conferenties ook iets van dat transitionele karakter
kunnen krijgen.
Veel auteurs die over de dynamiek van groepen schrijven benadrukken het paradoxale
karakter ervan. De essentie van een paradox ligt in de combinatie van twee zinnen als:
De zin hierna is waar
De zin hiervoor is onwaar.
Met elk van deze zinnen is op zich is niks mis. Wanneer je ze achter elkaar zet ontstaat
er een paradox omdat we de zinnen alleen maar kunnen lezen in de context die de andere zin creëert. Een eindeloze spiegelzaal. We kunnen groepservaringen als paradoxaal
opvatten als we aandacht hebben voor tegenstellingen en hoe de groep als context voor
het individu fungeert en omgekeerd. Onderdeel zijn van een groep betekent, bijvoorbeeld, de ontwikkeling van een gezamenlijkheid die het individu in een worsteling trekt
om iets van zichzelf op te geven en de groep in een worsteling wat ze over moet hebben
voor het individuele. Die twee dilemma’s zijn niet te splitsen, het gaat niet om de worsteling tussen een individu en een groep, maar om een worsteling die tegelijkertijd in de
groep en in het individu plaatsvindt.
Spelen dit soort paradoxen ook in conferenties? Ja, zegt Luc Hoebeke. Hij schrijft prikkelend over de ‘zin van doelloze conferenties’. Het kader van zijn betoog is de zoekconfe-

rentie, maar zo stelt hij, echt creatieve resultaten boek je niet met een strak programma
en een scherp omlijnde doelgroep. Als je nieuwe oplossingen zoekt, moet je waarschijnlijk op pad met heel andere mensen. Maar hoe weet je wie mee op zoek moeten als je
niet helder hebt wat je wat zoekt? Zie hier de paradox van resultaatgerichtheid: zoekt en
gij zult niet vinden. En toch moeten er manieren zijn om met de juiste deelnemers een
vruchtbaar zoekproces in te gaan.
De derde bijdrage, tenslotte, benadrukt hoe belangrijk ‘grensmanagement’ is. Ook dit is
een begrip dat in de psychodynamica vaak gebruikt wordt. Grenzen drukken zich op verschillende manieren uit. Er zijn fysieke grenzen, bijvoorbeeld een ruimte waar mensen bij
elkaar komen. Er zijn grenzen die betrekking hebben op de vraag wat wel en wat niet in
een gezelschap besproken kan of moet worden. Een groep zal moeite hebben om een
rijk gesprek op gang te brengen als de leden weinig van zichzelf in het gesprek brengen.
Ze zijn dan niet open over hun opvattingen, hun gevoelens of hun ervaring. Er ontstaat
ook een moeilijke situatie als iedereen te veel van zichzelf in het gesprek brengt, bijvoorbeeld zorgen die weinig te maken hebben met het onderwerp van gesprek. Het managen
van grenzen is dus bedoeld om met elkaar een idee te hebben over wat wel en niet thuishoort in een gesprek. Richtinggevend is de taak die aan de orde is. Vraagt die bijvoorbeeld een sterk persoonlijke invulling of juist een zakelijke benadering?
Lex de Boer begint zijn bijdrage met de constatering dat het steeds moeilijker is om grenzen aan te houden in ons werk. Naar zijn idee komt dat omdat de wereld en organisaties zo turbulent en onvoorspelbaar zijn geworden, daardoor raken mensen aan het eind
van hun incasseringsvermogen. Grenzeloos leven is vermoeiend, uitgeput komen deelnemers de conferentie al binnen. Hij beschrijft manieren om de conferentie tot een punt
van rust en stabiliteit te maken. Door veel aandacht voor het aanhouden van grenzen in
relatie tot de taak bevordert hij innerlijke rust en kracht. Zo kan hij mensen in gesprek
brengen over fundamentele vragen en dilemma’s.

13
Werkconferenties als transitionele
ruimte
Overdenkingen vanuit de psychotherapie
Famke Kwee

Therapie en organisatieadvisering zijn niet hetzelfde en hebben misschien au
fond zelfs weinig met elkaar te maken. Hoewel beide gaan over verandering, spelen in organisaties behalve de psychologische aspecten ook andere aspecten een
rol, zoals bijvoorbeeld werkwijzen of systemen. In een therapie vormen deze
laatste aspecten samen de ‘externe realiteit’, waaraan hooguit (de verandering
van) de interne realiteit zichtbaar kan worden. Uit het gedrag leiden we af hoe
iemands binnenwereld eruit ziet. Verandering van die externe realiteit zelf is in
een psychotherapie niet aan de orde.
Anders wordt het met de vergelijking tussen therapie en organisatieadvisering
wanneer de psychische binnenwereld wordt gezien als aangrijpingspunt voor
organisatieverandering. De manier waarop mensen zichzelf, de organisatie en de
omgeving van de organisatie beleven is dan de primaire dimensie, waaraan de
andere dimensies ondergeschikt zijn gemaakt. In de psychische benadering
komen vooral motieven, gevoelens en belevingen aan de orde. Ook (of misschien wel juist) deze zijn van invloed op wat zich in een organisatie afspeelt en
op de mogelijkheden voor verandering. Ik denk dat iedere organisatieadviseur
een voorbeeld kan noemen waarin het, ondanks een goede relatie met de
opdrachtgever, een creatieve inrichting van het veranderingstraject, een goede
planning en veel inzet van de betrokkenen, uiteindelijk toch niet lukte om de
gewenste verandering van de grond te krijgen. Mijn hypothese is dat in sommige van die gevallen dan teveel aan psychische aspecten voorbij is gegaan. Niet
met opzet, maar omdat noch de adviseur noch de betrokkenen ‘wisten’ dat er
bepaalde gevoelens waren. Soms zijn gevoelens nu eenmaal zo ‘slecht’, onacceptabel of pijnlijk dat we ze onszelf niet kunnen laten weten, laat staan een
ander.
In een welzijnsinstelling bestaat al jarenlang onuitgesproken ‘kinnesinne’ tussen twee
beroepsgroepen die in de praktijk hetzelfde werk doen, maar formeel niet dezelfde verantwoordelijkheid dragen en niet evenveel verdienen. Er wordt een verandering doorgevoerd in het hulpverleningsaanbod waar iedereen achterstaat, omdat die beter bij de cliëntenpopulatie past. In de praktijk zijn er veel uitvoeringsproblemen, die ondanks gemaakte
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afspraken steeds in nieuwe gedaanten blijven opkomen, en er is veel verzuim op de afdeling. Uiteindelijk komt de ontevredenheid van de ‘achtergestelde’ groep toch naar boven
in een werkconferentie die bedoeld was om met elkaar het eerste jaar van het nieuwe programma te evalueren. De ‘achtergestelde’ groep schaamt zich om erkend te willen worden
en vindt het erg moeilijk om eigen advocaat te zijn. Daarnaast krijgt deze groep geen steun
van de leidinggevende die met een toch al krap budget kampt. De schaamte en het budget zijn de redenen waarom ze er zo lang over gezwegen hebben.

In zo’n context waarin gevoelens een rol spelen die men niet goed beseft of
bespreekt, is het van belang om in het veranderingstraject momenten in te richten waarin deze gevoelens aan bod kunnen komen. Dat kan in (een deel van)
een werkconferentie of een reeks van werkconferenties, die dan als transitionele ruimte fungeert waarin gewerkt wordt met deze gevoelens. In dit hoofdstuk
licht ik toe wat transitionele ruimte inhoudt en hoe we die kunnen creëren. Daaraan voorafgaand plaats ik enkele kanttekeningen bij de bruikbaarheid van psychotherapeutische concepten in de organisatieadviespraktijk.
Tijd, ‘psychological mindedness’, groepsprocessen en zoekschema’s
Uitgangspunt bij een psychoanalytische psychotherapie is dat verandering (en
reductie van klachten) vanzelf ontstaat door het zich bewust worden en het integreren van conflicten, ervaringen en gevoelens. De cliënt raakt in hoge mate vertrouwd met zichzelf, krijgt een realistischer beeld van zichzelf en van zijn relaties met anderen en kan daardoor zijn leven adequater inrichten en met meer
vertrouwen tegemoet treden. Er zijn meestal veel jaren nodig voor het ‘doorwerken’ van wie men geworden is, het ontdekken wat daarbij van invloed was
en wat dat in het hier en nu betekent. Deze tijd hebben de meeste organisaties
niet. Dat betekent dat de analyses van wat er speelt (aan onbewuste factoren)
noodgedwongen meer aan de oppervlakte blijven.
Bij cliënten hangt de keuze voor een vorm van psychotherapie ook af van hun
voorkeuren, mogelijkheden en ‘psychological mindedness’. Zo is het ook bij organisatieverandering zaak om te kijken of een psychologische of reflexieve benadering past bij de wensen, mogelijkheden en motivatie van de betreffende organisatie. Een psychologische benadering kost tijd (het proces moet op gang
komen), het is lastig voor resultaatgerichte mensen en het levert niet hele zichtbare, spectaculaire resultaten op. Om de vergelijking nog maar eens te maken:
iemand die een ontdekkende psychotherapie achter de rug heeft, is daarmee
geen mooier of beter mens en helaas ook niet probleemloos of immuun voor
ellende. Wel geldt vaak dat ze ‘beter in hun vel zitten’, ‘zich van binnen heel solide voelen’ of ‘kunnen zijn wie ze zijn’. Het gaat dus in de breedte om de kwaliteit van leven en niet zozeer om het opheffen of voorkomen van problemen. Naar
organisaties vertaald gaat het bij een psychologische invalshoek meer om de verandercapaciteit dan om de verandering zelf.
Een belangrijk verschil tussen het therapeutisch proces en organisatieverandering is dat het eerste zich veelal voltrekt in een dyadische relatie tussen cliënt en
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een min of meer belangeloze therapeut en dat bij organisatieverandering (grote)
groepen mensen betrokken zijn met niet altijd dezelfde belangen. Dat vraagt dus
extra kennis en ervaring op het gebied van groepsdynamische en politieke processen. Op deze aspecten ga ik in dit hoofdstuk niet nader in. Ook de vertaling
van ‘bewust geworden en gevoelde inzichten’ in besluiten en implementatie blijft
in dit artikel buiten beschouwing.
Tot slot: een psychoanalytisch geschoolde psychotherapeut houdt zich vooral
bezig met interpreteren. Interpretaties zijn hypothesen over een mogelijk verband tussen bewust gedrag en onbewuste determinanten van dat gedrag. De
hypothesen worden al dan niet bevestigd door de cliënt en door het materiaal
dat hij of zij inbrengt na de interpretatie. Interpretaties zijn het meest effectief
wanneer ze voor de cliënt inzichtelijk zijn. Daarom werken we voorafgaand aan
de interpretatie aan ‘clarificatie’ en ‘confrontatie’. Bij clarificatie vragen we de
cliënt om bepaalde aspecten of elementen in het materiaal verder te exploreren.
Daarbij gaat het om materiaal dat vaag, verwarrend of tegenstrijdig is en zowel
verbaal als non-verbaal kan zijn. Bij confrontatie maken we de cliënt bewust van
potentieel conflictueuze of incongruente elementen in het materiaal. We vestigen de aandacht van de cliënt op discrepanties die hij of zij niet zo ziet. Zowel
clarificaties en confrontaties als interpretaties kunnen zich afspelen op verschillende terreinen. We hebben bij elke interventie een scala aan keuzemogelijkheden. Om deze keuze te kunnen maken, gebruikt de psychotherapeut bepaalde
zoekschema’s, die hem of haar helpen om niet te verdwalen in het woud van
mogelijkheden. Deze zoekschema’s zijn, met inbegrip van de verschillende scholen en stromingen binnen de psychoanalyse, gebaseerd op een zeer doorwrocht
theoretisch bouwwerk. Daarnaast gebruikt de therapeut zijn klinische ervaring.
De organisatieadviseur die zich met het analytisch gedachtegoed wil bezighouden, doet er mijns inziens goed aan zich zowel methodisch als inhoudelijk te
scholen en eventueel te laten superviseren of coachen.
Na deze beschouwingen over enkele kenmerkende verschillen tussen de psychoanalytische beroepspraktijk en de organisatieadviespraktijk zijn we toe aan
de uitwerking van het begrip transitionele ruimte.
Transitionele ruimte
Het fenomeen transitionele ruimte is niet eenvoudig uit te leggen. Het idee van
transitionele ruimte vloeit voort uit het concept ‘transitional object’ van Winnicott (1896 - 1971). Hij was pedagoog en psychoanalyticus en een belangrijke
vernieuwer binnen de psychoanalytische theorievorming. Hij maakte deel uit
van een groep die op punten een andere koers volgde dan Freud en Klein. Daarbij gaat het met name om de psychische ontwikkeling. Freud zag daarin een rol
weggelegd voor de driften die de psychische ontwikkeling stuurden, terwijl
Klein de relaties met de primaire verzorgers als motor van de psychische ontwikkeling zag. Winnicott nam het belang van die primaire verzorgende relatie
wel over maar zag daarnaast de psychische ontwikkeling ook als een natuurlijk
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verloop, waarbij de moeder hooguit een redelijk geschikte omgeving aanbiedt.
Wat is nu een transitioneel object? Winnicott beschrijft hoe een kind zich langzaam losmaakt vanuit de aanvankelijke psychische eenheid met de moeder.
Geleidelijk leert het kind dat er een binnen- en een buitenwereld zijn en dat zijn
moeder een onafhankelijk bestaan heeft. Dit proces gaat gepaard met een toenemend besef van afhankelijkheid. In het begin van dit proces beleeft het kind
zichzelf nog als omnipotent. Het kind heeft honger … en daar verschijnt de moederborst of de fles. Voor het kind is het dan alsof hij het zelf gedaan heeft. Het
kan immers nog geen onderscheid maken tussen binnen en buiten en tussen ik
en niet-ik. Een ‘good-enough’ moeder voelt ongeveer aan wat een kind wil (het
verschil tussen huilen vanwege honger, een natte luier of niet kunnen slapen),
speelt op de wensen van het kind in en bevordert zo de omnipotentie. Door het
vertrouwen dat het kind daaraan ontleent, kan het geleidelijk aan ook een realiteit aanvaarden waarin het beleven van de eigen almacht afneemt. Het transitioneel object helpt in dit proces. Het kan een beertje of een lapje of iets dergelijks
zijn, dat de relatie met de primaire verzorger symboliseert. Door het transitioneel object bij zich te hebben, met name op momenten dat het moeilijk wordt
(alleen naar bed, moeder moet weg et cetera), houdt het kind enige controle over
zijn veiligheid en kan daarin zelf voorzien.
Het is van belang om vast te houden dat het transitoneel object een intermediair
fenomeen is. Het beertje of lapje is niet moeder, maar het is ook niet niet-moeder. Het is een objectief waarneembaar iets, waaraan het kind een subjectieve
beleving toekent. Het gaat dus over verbeelding die zonodig met iedereen te
delen valt. Bij een hallucinatie is dat niet het geval. Daar gaat het om een subjectieve waarneming die iemand voor objectieve waarneming houdt maar die hij
niet kan delen met anderen. Verbeelding is gezond, hallucinatie niet.
Om het transitionele object in stand te houden, is het van belang om het niet te
bevragen. Een goede moeder gunt het kind zijn verbeelding en behandelt het
beertje als een kostbaar kleinood. Winnicott (1971,4) zegt daarover: “The parents
get to know its value and carry it around. The mother lets it get dirty and even smelly
knowing that by washing it she introduces a break in continuity in the infant’s experience, that may destroy the meaning and value of the object to the infant’’.
Het is ook van belang om het transitioneel object niet te bevragen op realiteitsgehalte. Een voorbeeld dat dit goed illustreert, is dat van Treurniet. Een kind van
vier jaar speelt treintje met een rij stoelen achter elkaar. Zijn vader komt binnen
en kust en omhelst het kind, waarop het kind zegt: “Pappa, je moet de locomotief niet zoenen, anders geloven de wagons niet dat het echt is.” De goede vader
laat het jongetje zijn fantasie en zegt niet: “Dat zijn gewoon maar stoelen.”
Het transitionele object van het kind verliest bij een normale ontwikkeling langzamerhand zijn betekenis. Niet alleen omdat het kind het niet meer nodig heeft,
maar ook omdat het kind gaandeweg steeds meer transitionele fenomenen ter
beschikking krijgt. Winnicott doelt daarmee op alles wat tussen de puur individuele, psychische wereld en de externe, objectief waarneembare realiteit in staat.
Hij ziet daartussen een hele intermediaire wereld van, op jonge leeftijd, spel en
spelen en, op latere leeftijd, ook allerlei volwassen cultuuruitingen, zoals religie,

166

WERKCONFERENTIES

kunst en creatief wetenschappelijk werk. Dit intermediaire gebied is volgens
Winnicott van belang voor de psychische gezondheid. Winnicott (1971,13): “It
is assumed here that the task of reality-acceptance is never completed, that no human
being is free from the strain of relating inner and outer reality, and that relief from this
strain is provided by an intermediate area of experience which is not challenged. This
area is in direct continuity with the play area of the small child who is ‘lost’ in play.”
Het laatste is waarschijnlijk voor iedereen herkenbaar. Door helemaal op te gaan
in een spel, een boek of een toneelstuk ontstaat diepe ontspanning en treedt psychisch herstel op. Aan de actieve kant legt Winnicott een direct verband tussen
het kunnen spelen als kind en de creativiteit van de volwassene. Ook hier legt
hij een relatie met welbevinden. Daarbij gaat het dan niet zozeer om creativiteit
in de zin van kunstzinnige producten afleveren, maar om een creatieve houding
ten opzichte van de werkelijkheid. Winnicott (1971, 65): “It is creative apperception more than anything else that makes the individuel feel that life is worth living.
Contrasted with this is a relationship to external reality which is one of compliance, the
world and its detail being recognized but only as something to be fitted in with or
demanding adaptation.”
Na het bovenstaande heb ik het begrip ‘transitioneel object’ hopelijk begrijpelijk gemaakt. Nu iets over ‘ruimte’. Transitionele ruimte is een vorm van psychisch functioneren die zich kenmerkt door voorlopigheid en verbeelding. In
die ruimte kunnen we doen en denken ‘alsof’, waarbij de realiteit nog niet dwingend is. Transitionele ruimte kunnen we letterlijk en figuurlijk opvatten als
speelruimte. Winnicott zegt eigenlijk dat de relatie tussen de werkelijkheid en
de eigen respons niet vastligt en omgekeerd. Er is innerlijke ruimte voor interpretatie en voor creativiteit; er is sprake van een overgangsgebied (een transitie)
waarin incoherentie, verbeelding of niet-weten kunnen bestaan. In die open
ruimte kan het echte zelf gevonden worden, het eigen antwoord op de externe
realiteit.
In een psychotherapie is de transitionele ruimte zowel een middel als een doel.
Zonder transitionele ruimte is psychotherapie niet goed mogelijk, omdat de
innerlijke belevingswereld van de cliënt dan niet voldoende tot leven kan
komen. De therapie is letterlijk en figuurlijk een veilige ruimte om veel belevingen voor het eerst te delen, die nog niet volledig tot externe realiteit hoeven te
worden. Het is als een soort broeikas waar tere planten eerst nog wat kunnen
gedijen voordat ze met het echte buitenklimaat in aanraking komen. En sommige tere planten doen er goed aan binnen te blijven. Vervolgens is het een therapeutisch doel om die grotere innerlijke vrijheid vast te houden, ook zonder de
therapie.
Transitionele ruimte in werkconferenties
Hoe moeten we ons werkconferenties als transitionele ruimte voorstellen? Bij de
gedachte aan therapeutische sessies met grote groepen gaan veel mensen bedenkelijk kijken en ook mij bekruipt daarbij onbehagen. Naar mijn idee heeft dit te
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maken met het overschrijden van een grens. Normaal zien we elkaar namelijk
als collega’s, maar in plaats daarvan gaan we elkaar mogelijk zien als patiënt of
elkaar beoordelen op psychische gezondheid. Die grenzen zijn er niet voor niets
en beschermen ons in ons professioneel functioneren. De weerstand tegen therapeutische sessies is in mijn ogen dan ook terecht.
Wat kan dan wel in een werkconferentie? We kunnen het wel hebben over
gevoelens die direct met het werk of onze rol of professionaliteit te maken hebben. Inhoudelijk zouden zulke conferenties kunnen gaan over het ontdekken
van sociale defensies die helpen bij het collectief vermijden van lastige aspecten
van het werk. Denk bijvoorbeeld aan confrontaties met fysiek of psychisch lijden, aan intra- en interpersoonlijke rolconflicten, aan hoop, angst en zorgen bij
verandering, aan eigen gedragspatronen en de effecten daarvan. Ook zijn er
aspecten van het werk die lastig met elkaar te delen zijn zoals rivaliteit tussen
collega’s, interdisciplinaire samenwerking, acquireren van opdrachten, mensen
moeten ontslaan of je tijd uitzitten tot de vut. De zin daarvan is dat mensen problemen en lastige gevoelens op deze manier ‘in proces’ kunnen brengen. Anders
kunnen die problemen of gevoelens een eigen leven gaan leiden en in de organisatie terugkomen als bijvoorbeeld arbeidsconflicten, onverschilligheid of
cynisme. Ik geef twee voorbeelden.
In een productiebedrijf dat moet gaan werken met integrale, zelfsturende business units,
ontstaat na aanvankelijk enthousiasme tegenwerking vanuit het middenkader. Naarmate
men meer met de BU’s werkt, merken sommige productieleiders dat ze zich minder kunnen
verschuilen achter het disfunctioneren van andere afdelingen, zoals planning en bevoorrading. Sommige productieleiders lijken onvoldoende toegerust voor hun taak; zij mopperen om het hardst op het nieuwe business model. De directeur begrijpt dat ze angstig zijn
en probeert niet om ze te overtuigen of te imponeren. Hij stelt een intercollegiaal overleg
in van productieleiders, is daar zelf steeds bij aanwezig en probeert de zorgen op tafel te
krijgen. Hij laat de productieleiders presentaties voorbereiden over zaken die moeilijk
lopen en over oplossingsmaatregelen. De productieleiders bedenken zelf een constructie
waarbij ze elkaar coachen op moeilijke punten. Dit wordt begeleid door P&O.
Een verzekeraar stopt een bestaand product in een nieuw jasje en stelt vast dat dit product
alleen aangeboden mag worden door medewerkers die een bepaalde cursus pensioenregelingen hebben gevolgd. Deze cursus is pittig en veel medewerkers zijn al meer dan
één keer gezakt. Daar wordt lacherig over gedaan, maar men ervaart het stiekem toch als
een afgang. Sommige oudere medewerkers zien erg tegen de cursus op - hun geheugen
is niet meer wat het geweest is. De sfeer binnen het bedrijf wordt minder, men trekt zich
meer terug en de omzet stagneert. In een speciaal daartoe georganiseerd overleg uiten de
medewerkers hun bezwaren tegen de cursus en tegen de maatregel. Het management
toont begrip. Het is zuur voor de medewerkers, maar toch moet het. De consument wordt
mondiger, er is veel informatie op internet te vinden, dus maatwerkadvisering is geboden.
Tijdens het overleg wordt duidelijk dat veel medewerkers de cursus niet halen omdat ze te
weinig studietijd kunnen vrijmaken en ook dat de oudere werknemers er extra moeite mee
hebben. Ze moeten allemaal veel uren maken om voldoende omzet te genereren. Het

168

WERKCONFERENTIES

management biedt aan om het volgen van de cursus deels te compenseren met eenmalige
afspraken over lagere omzet, waarbij voor oudere medewerkers (boven de vijftig jaar)
extra compensatie geldt.

In beide voorbeelden gaat het erom dat medewerkers voldoende veiligheid ervaren om te zeggen wat hen werkelijk bezighoudt. De probleemdefinitie wordt
daardoor verrijkt, waardoor mensen betere, meer passende oplossingen kunnen
zoeken. Daarnaast hebben ook de veiligheid en het uitwisselen op zich zin. Het
zijn resultaten in zichzelf. Ik stel voor om werkconferenties waarin het onderzoeken en beleven van de psychologische dimensie in een organisatie centraal
staan ‘reflexieve werkconferenties’ te noemen. Het idee van therapeutische sessies is daarmee van de baan. Het transitionele aspect binnen een reflexieve werkconferentie heeft dan betrekking op het vrijuit kunnen onderzoeken, denken,
spreken, beleven en fantaseren zonder dat het direct tot resultaten of besluiten
hoeft te leiden.
Bevordering van transitionele ruimte in een werkconferentie
Binnen de psychotherapie zijn er allerlei maatregelen, onderling verschillend,
die de transitionele ruimte bewerkstelligen en bewaken. Ik noem de belangrijkste. De zwijgplicht van de psychotherapeut, de geformaliseerde setting (afspraken over behandeldoelstelling, verantwoordelijkheden, tijd, frequentie, betaling, afzeggen, vakanties et cetera), de attitude van de psychotherapeut
(neutraal, abstinent en reflecterend) en de grondregel van een psychoanalytische
psychotherapie (dat de cliënt zoveel mogelijk alles zegt wat in hem of haar
omgaat). Met deze maatregelen scheppen therapeuten condities waarbinnen de
transitionele ruimte, een voorlopige vorm van psychisch functioneren, kan
bestaan. Er is absolute veiligheid en daarnaast is er een sfeer van integriteit en
mededogen. De cliënt en de therapeut zijn samen verwikkeld in een proces om
de cliënt beter te begrijpen, en de cliënt kan beleven wat tot nu toe niet aan bod
kwam. Winnicott ziet psychotherapie als de overlap van twee speelruimtes,
namelijk die van de therapeut en die van de cliënt. Hij zegt daarover: “If the therapist cannot play, then he is unsuitable for the work. If the patient cannot play, then
something needs to be done to enable the patient to become able to play.” Hoe ontstaat
nu die psychologische speelruimte in een werkconferentie? Luc Hoebeke noemde in een ander hoofdstuk al enkele spelregels die ik van harte kan onderschrijven en die tot doel hebben om de doelloosheid te bevorderen. Ik heb zelf, in willekeurige volgorde, nog enkele spelregels toe te voegen.
Markering en begrenzing
Het is van belang om de transitionele ruimte te markeren en af te grendelen. Dat
gebeurt door begin- en eindpunten en heldere spelregels af te spreken, die te
respecteren en elkaar daar ook op aan te spreken. Om een transitionele ruimte
te markeren is in elk geval de spelregel nodig om daar en dan niet te oordelen.
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Hoe meer er gezegd en onderzocht kan worden, hoe meer er te ontdekken en
beleven valt.
Ook kan in een werkconferentie gebruik gemaakt worden van letterlijke markering van transitionele ruimtes. Zo kan het werken in een bepaalde samenstelling gekoppeld worden aan transitionele ruimte. Dan zit je als deelnemer bijvoorbeeld altijd met Willem, Mariëtte en Maarten in een subgroepje dat aan het
eind van de dag terugblikt. Zo kan het houden van ‘vrije kringgesprekken’ steeds
in dezelfde ruimte gebeuren, of kan na een rollenspel of simulatie altijd de oefening ‘reflecting team’ volgen waarin de deelnemers bespreken wat ze gezien en
gehoord hebben.
Vertrouwelijkheid
Een aanvulling op hetgeen hierboven gezegd is over begrenzing, vormt het regelen van de vertrouwelijkheid. De adviseur en de deelnemers aan een werkconferentie hebben geen juridisch af te dwingen zwijgplicht. Wel kunnen ze afspraken maken over vertrouwelijkheid. Net als in een groepstherapie kunnen de
deelnemers aan elkaar een zwijgbelofte vragen. Ik heb er weinig zicht op hoe
organisatieadviseurs bij werkconferenties met vertrouwelijkheid omgaan. Een
deelnemer moet tijdens de werkconferentie vrijuit kunnen spreken, zonder dat
iemand hem of haar dat ten laste kan leggen. Aan de andere kant is het voor de
transfer van de resultaten van de werkconferentie naar de organisatie belangrijk
om wel iets naar buiten te brengen over de werkconferentie. In de praktijk kunnen deelnemers dit oplossen door afspraken te maken over wat ze wel en niet
expliciet zullen rapporteren in de organisatie (het thuiskomstbericht) en door
met elkaar af te spreken anonimiteit te betrachten om elkaar niet te beschadigen.
Als het misgaat, is het goed om dat te bespreken. Dat vergroot de veiligheid meer
dan het te negeren of in de doofpot te stoppen.
Lichte structurering
Ik ben voorstander van een lichte structurering van bijeenkomsten. Daarmee
bedoel ik dat we tenminste iets zeggen over de manier waarop de bijeenkomst
gestructureerd is in de tijd en over de activiteiten die daarbij horen. Ook als er
weinig activiteiten zijn en weinig instructies zijn te geven bij die activiteiten kunnen we dat doen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de helft van het programma vast te leggen en daarna gezamenlijk verder te programmeren, afhankelijk
van de situatie op dat moment. Ik adviseer wel om terughoudend te zijn met
spelvormen en speciale organisatie-games in werkconferenties waarbij zelfonderzoek en reflectie centraal staan. De spelvormen en spelregels eisen vaak
zoveel aandacht op dat er nauwelijks ruimte overblijft om te reflecteren op de
eigen ervaringen tijdens het spel. Ook in de nabespreking van een spel komt dan
de nadruk op de spelvorm te liggen in plaats van op de vraag wat het spel en het
spelen van de spelers eigenlijk betekenen in relatie tot de eigen organisatiecontext en ervaringen daar. Verder bestaat er soms na het spelen van een spel een
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zekere weerstand om de spelsituatie te verlaten en met de eigen belevingen en
ervaringen aan de slag te gaan. Het spel is dan eerder een vlucht uit de realiteit
dan een speelruimte om zaken onder ogen te zien.
Clarificeren, confronteren en interpreteren
Het is mogelijk een werkconferentie te structureren langs de lijn van clarificeren, confronteren en interpreteren. Een belangrijke vraag daarbij is of je in het
geval van een organisatie van het onbewuste kan spreken. Sommige organisatieadviseurs met een psychoanalytische achtergrond doen dat wel. Ikzelf geef er
de voorkeur aan om in dit geval te spreken over gevoelens en waarnemingen die
niet verwoord en niet beseft zijn. De informatie is er wel maar we doen er niets
mee. Werkconferenties hebben wat mij betreft tot doel om het domein van de
reflectie te vergroten. De term interpreteren slaat dan niet zozeer op het aanbrengen van verbanden tussen bewust en onbewust materiaal, maar op het
onderzoeken van verbanden tussen ervaren organisatieproblemen enerzijds en
uitingen, fantasieën en belevingen tijdens de werkconferentie anderzijds.
Qua structuur kunnen we een werkconferentie letterlijk in drie delen of drie
werkvormen opsplitsen die samenvallen met de genoemde trits van activiteiten.
We kunnen deze trits ook meer cyclisch door het programma laten lopen, waarbij elk onderdeel elementen van clarificeren, confronteren en interpreteren
omvat.
Het lijkt me niet zinvol om in dit artikel veel werkvormen te bespreken die passen bij clarificeren, confronteren en interpreteren. Er is immers veel materiaal
beschikbaar. Om toch een idee te geven: bij clarificeren denk ik bijvoorbeeld aan
een simpele feedback-oefening, iets met teamrollen van Belbin, de kernkwadranten van Ofman, het maken van een sociogram of het houden van een kringgesprek. Het gaat erom een vehikel te vinden waarbinnen mensen het een en
ander kunnen zeggen. Bij confronteren wordt het materiaal eerst geordend en
gaat het erom incongruenties of tegenstellingen te ontdekken. Het leukste is het
als deelnemers dat zelf doen door vergelijkingen te maken, bijvoorbeeld door zich
af te vragen: wat is onze veranderdoelstelling en hoe past dat bij onze teamsamenstelling, of door een tekening te maken over hoe we ons voelen en daarna
een tekening over wat er van ons wordt verwacht, of door allemaal vijf trefwoorden over het hier en nu op te schrijven op een geel plakbriefje en eens kijken
welke contrasten en/of dilemma’s daarin zitten. Ook hierbij geldt: de oefening is
een middel. Het gesprek erover is het belangrijkste. Bij interpreteren kun je denken aan een gesprek, eventueel voorafgegaan door een periode van individuele
bezinning of reflectie. Of eerst een gesprek in kleine groepen om daarna plenair
wat rode draden te ontdekken.
Motto ‘zo buiten, zo binnen’
In een psychoanalytische groepstherapie hanteren therapeuten het adagium ‘zo
buiten, zo binnen’. Uitgangspunt is dat patronen die iemand in het leven buiten
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de groep laat zien, zich in de groep zullen herhalen als de begeleider weinig
structuur biedt. Wanneer die structuur er wel is, bijvoorbeeld in de vorm van
beurten, rondjes of thema’s, dan is het voor de deelnemers aan de groepstherapie veel gemakkelijker zich daarachter te verschuilen. Iemand die dus buiten de
groep altijd haantje-de-voorste is, zal dat gedrag ook binnen de groep laten zien
als daar ruimte voor is. Het verschil is dat anderen de betrokken deelnemer er
in de groep op kunnen aanspreken en dat de groep een context biedt om te
onderzoeken waar dat gedrag mee te maken heeft en welke functie het vervult.
Dit principe kunnen we ook binnen reflexieve werkconferenties gebruiken.
Voorwaarde is dat de deelnemers hierover vooraf zijn geïnformeerd en uitgenodigd zijn om zelf ook op die manier te kijken en te denken. Anders ontstaat al
snel de situatie dat de adviseur aan het eind van de bijeenkomst zijn observaties
gaat geven in plaats van dat er een gesprek ontstaat over hoe we het nu doen met
elkaar op zo’n dag en wat daarvan te leren is. ‘Candid camera’ en transitionele
ruimte verhouden zich slecht tot elkaar. De adviseur moet dus niet met gestolen
observaties komen. Als we het gebruik van dit principe van ‘zo buiten, zo binnen’ goed contracteren met de deelnemers kan het een krachtig onderzoeksinstrument zijn voor een reflexieve werkconferentie.
Motto ‘wat zich herhaalt, moet onderzocht worden’
Het oorspronkelijke psychoanalytische adagium luidt ‘wat zich herhaalt, moet
herinnerd worden’ en hangt nauw samen met de veronderstelling van een onbewuste. Omdat ik bij organisaties geen onbewuste wil postuleren, heb ik het
woord herinneren vervangen door onderzoeken. Het idee erachter is wel hetzelfde. Juist bij gedrag dat niet wenselijk is, maar wel persisteert, kan er sprake
zijn van een latente functie. Het is daarom de moeite waard daarbij stil te staan.
Zo merkte bijvoorbeeld iemand eens op dat altijd als hij begon te praten tijdens
een vergadering, iedereen onmiddellijk onrustig werd en met papier ging ritselen of met elkaar ging praten. In het gesprek daarover bleek dat de betrokken
medewerker vaak dingen zei die de meeste collega’s liever niet hoorden. Hij
legde nogal eens de vinger op de zere plek. Vervolgens was dus de vraag: waarom vinden we die plekken eigenlijk pijnlijk? Welke normen leggen we onszelf
op? En wat missen we daardoor in deze organisatie? Zo kan vanuit een kleine
herhaling een veelheid aan te bespreken issues ontstaan.
Rol en impact van de facilitator
De feitelijke activiteiten van de facilitator tijdens een reflexieve werkconferentie
zijn beperkt: de facilitator reikt eenvoudige werkvormen aan en helpt mee om
het materiaal te ordenen, patronen te ontdekken en te reflecteren over de functie of betekenis. De input en activiteit komen liefst vooral van de deelnemers. Zij
maken een proces door met elkaar en hoe minder de facilitator doet en hoe meer
de deelnemers doen, hoe beter. In die zin ondersteun ik Luc Hoebeke: de facilitator is geen grote genezer.
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Toch is de impact van de facilitator wel groot. Dit komt doordat de facilitator
iemand van buiten is en geen deel uitmaakt van het systeem. Daardoor kan de
reflectie plaatsvinden. De deelnemers kunnen, doordat er een positie buiten
henzelf gecreëerd is, zichzelf als het ware gaan bekijken door de ogen van de
ander. Dat gebeurt niet letterlijk, in de zin van ‘wat zou die van ons denken’,
maar meer figuurlijk. De facilitator symboliseert de spiegelfunctie. Daarnaast is
van belang dat de facilitator niet oordeelt en belangeloos is. Dat schept de transitionele ruimte om datgene wat wel aanwezig is, maar men niet zegt of ziet, wel
te benoemen. Door zich responsief te gedragen vergroot hij of zij de veiligheid,
want de deelnemers merken dat niemand wordt genegeerd. Genegeerd worden
is een zeer schaamtevolle ervaring en daardoor erg onveilig. Ten slotte is van
belang dat de facilitator in materiële zin goed voor de deelnemers zorgt. Dat betekent op tijd beginnen en stoppen, spullen op orde hebben, heldere instructies
geven, duidelijke overgangen creëren tussen activiteiten et cetera. Dit alles draag
bij aan de ‘average expectable environment’ die – alweer – de werkconferentie
veilig maakt en het ontstaan van een transitionele ruimte bevordert.
Tot besluit
Ik heb in dit hoofdstuk psychotherapie en organisatieverandering niet op één
lijn willen stellen. Wel denk ik dat de psychologische dimensie van groot belang
is bij organisatieverandering en dat daarbinnen het creëren van een transitionele ruimte zinvol is. Daaraan kunnen we vanuit de psychotherapie een bijdrage
leveren. Dit gezegd hebbend ben ik als psychotherapeut niet optimistisch over
het bereiken van een behoorlijke psychologische diepgang in een werkconferentie. Daarvoor is het medium van een werkconferentie te kort en te vluchtig.
Als facilitator ben ik echter wel weer optimistisch over het effect van reflexieve
werkconferenties. Zeker als er sprake is van een reeks van bijeenkomsten is het
effect van mentaal samen spelen in een veilige ruimte een therapeuticum bij
organisatieverandering. Ook denk ik dat de ontdekkingen en interpretaties die
tijdens reflexieve werkconferenties boven komen drijven zinvolle aanknopingspunten voor verandering kunnen bieden. Maar vooral vind ik reflexieve conferenties een organische manier van veranderen, waarbij de gevonden oplossingen zo eigen zijn dat ze ook op langere termijn standhouden.
Literatuur
Winnicot, D.W. (1971) Playing and reality, Routledge, London.
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Doelloos zoeken
Spel, esthetiek en de paradox van resultaatgerichtheid als
parameters bij het ontwerpen van zoekconferenties
Luc Hoebeke

Hoe kun je op zoek als je niet weet wat je zoekt?
Vanuit die vraag heb ik dit hoofdstuk geschreven. Ik wil laten zien hoe ik ontwerpparameters als spel en esthetiek gebruik bij het hanteren van een paradox.
De paradox betreft ‘resultaatgerichtheid versus doelloosheid’. De parameters
gebruik ik om tot zinvolle zoekconferenties te komen. Conferenties die door hun
ogenschijnlijke doelloosheid meer verrassende resultaten opleveren dan bij wat
men, over het algemeen, onder zoekconferenties verstaat.
De paradox van resultaatgerichtheid
Dit korte hoofdstuk verschijnt in het boek Werkconferrenties. Ontmoetingsplaatsen voor verandering, een boek over werkconferenties als interventie-instrument.
Een interventie is bij voorkeur doelgericht, men intervenieert niet gratuit in werksystemen. Paradoxaal maken we het wanneer we als doel van een dergelijke interventie een speelruimte nastreven. Een ruimte waarin wij niet-doelgericht handelen als norm hanteren. In feite bevinden zowel de opdrachtgever als de
facilitator(s) van een dergelijke interventie zich in een double bind: doelgericht
niet-doelgericht bezig zijn.
Ik heb het hier dus inderdaad over een specifieke conferentievorm: de zoekconferentie.
Er kleeft aan deze conferentie zelfs meer dan alleen de paradox rond doelgericht
niet-doelgericht. We kunnen het thema van een zoekconferentie moeilijk a priori vastleggen zonder dat de deelnemers bekend zijn. Maar zonder thema is het
niet mogelijk te bepalen wie de relevante deelnemers zijn. Hier herkennen we de
double bind onder een andere vorm.
Zoekconferenties, in de betekenis die ik eraan geef, zijn dus helemaal niet
geschikt om een draagvlak te vormen voor reeds ontwikkelde strategieën. Er zijn
overigens vele anderen die ze daar toch regelmatig voor trachten te gebruiken.
In tegenstelling tot problemen zijn double binds onoplosbaar. Nochtans is het
onmogelijk niet te handelen in double binds: ook niets doen is een keuze. Een
double bind schept een handelingsruimte. We kunnen double binds slechts han-
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teren door speelsheid, door niet-doelgericht bezig zijn. Het spel begint dus bij het
maken van een contract met een opdrachtgever en daarna met de deelnemers aan
een zoekconferentie. Een eerste drempel bij het contracteren tot een zoekconferentie is samen met de opdrachtgever te komen tot de vaststelling dat men iets
niet weet, dat er iets te zoeken valt, waarover men slechts een vaag idee heeft.
Gebruik van de parameters bij de voorbereiding van een
zoekconferentie
Uit het paradoxale karakter van zoekconferenties volgen enkele spelregels bij het
maken van een contract met een opdrachtgever voor een zoekconferentie.
Geen probleemoplossing, geen beslissingen
Een zoekconferentie is niet de plaats en de tijd waar de aanwezigen problemen
oplossen. Het is voor hen dus ook niet de plaats en de tijd waar zij beslissingen
nemen. Beslissingen behoren tot het domein van het oplossen van problemen.
Het is wel de plaats waar zoekers elkaar vinden om verder zoekend te handelen
binnen dilemma’s, bijvoorbeeld in experimentele projecten. Zoekconferenties
zijn een laboratorium waaruit eventueel sociale innovaties kunnen groeien.
Vrijwillige deelname als participatiecriterium
Zoekconferenties hebben dus alles te maken met participatie en niets met democratie, ten minste wanneer we democratie verstaan als een manier om tot besluitvorming te komen. Hieruit volgt dat deelnemers aan een zoekconferentie vrijwillig kunnen participeren, iedereen is er welkom, niemand is verplicht te
komen. Hoe die ‘vrijwilligheid’ tot stand komt doet niet terzake. Lobbyen en
zachte druk behoren tot de spelregels. Veel potentiële deelnemers die denken
aanwezig te moeten zijn omdat er anders zonder hen beslist zal worden, veel
‘representatieve’ figuren die zinvol kunnen optreden in een democratische
omgeving zullen dan terecht vermijden aanwezig te zijn op de zoekconferentie.
Slechts wie echt wil zoeken zonder de garantie iets te vinden, laat staan iets te
kunnen beslissen, zal zich aangesproken voelen door een zoekconferentie.
Dilemma’s als thema
Er lijkt sprake van een vicieuze cirkel: deelnemers bepalen de thematiek terwijl
de thematiek de deelnemers bepaalt. Om dat te doorbreken druk ik de startthematiek het liefst uit in termen van dilemma’s. De deelnemers krijgen een uitnodigingsbrief met de basisdilemma’s en de bovengenoemde spelregels. Door op
deze manier potentiële deelnemers persoonlijk aan te spreken creëren we een
leercirkel in plaats van een vicieuze cirkel.
Deze spelregels operationaliseren de ‘doelloosheid’, het ‘niet resultaatgericht
zijn’ in de voorbereiding van dit soort conferenties. Waarschijnlijk zullen op
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basis van deze regels veel lezers denken dat zoekconferenties tamelijk zinloos
zijn. Deze lezers kunnen hier dan ook stoppen met lezen: terecht haken ze af,
zoals ze terecht zullen weigeren aan zoekconferenties deel te nemen. Het aantal
zoekers is gelukkig beperkt. Als vuistregel zijn 5 à 10% van de betrokken stakeholders bereid het avontuur van een zoekconferentie te beginnen. Meer zijn er
ook niet nodig: collectieve creativiteit blijft liefst een schaars goed. Als er uit een
zoekconferentie vijf tot zeven experimentele projecten ontstaan in het domein
waarbinnen de zoekconferentie plaatsheeft, dan is dit een goede oogst. Veel meer
zou je met de andere actoren in dit domein erbij niet krijgen. Immers de projecten zijn vooral zinvol als ze zich bezighouden met het voorbereiden van het
veranderen van de gangbare spelregels binnen het domein. Een gezonde spanning tussen evolutie en revolutie is slechts kleinschalig hanteerbaar.
Een ervaring
Een groot bedrijf in de telecomsector botste op een serie problemen in de personeelssfeer
zoals de krapte op de arbeidsmarkt om de goede competenties te recruteren en vooral om
ze daarna te houden. Tezelfdertijd werd het bedrijf geconfronteerd met een omschakeling
van een nationale monopoliepositie tot een internationale marktspeler binnen de boom van
alles wat met ‘e–’ en ‘dot com’ te maken had. Een gemengde werkgroep was reeds een
jaar aan de slag en had degelijk werk verricht om inderdaad allerlei oplossingen voor
bestaande problemen in te bouwen in bijgewerkte personeelssystemen. Maar tezelfdertijd
werd deze groep er zich bewust van dat allerlei losse eindjes ontstonden die blijkbaar aan
hun professionele aanpak ontsnapten.
Ik stelde een zoekconferentie voor rond de ‘onoplosbare problemen’ die verwoord werden
in drie dilemma’s:
• kwaliteit van het werkleven versus performancegerichtheid;
• hiërarchische noodzaak versus netwerking;
• risicomijdend gedrag versus intrapreneurial spirit voor hun basisactiviteiten.
Elk van de tien deelnemers aan de werkgroep die zowel uit lijnmanagers als uit staffunctionarissen bestond, kreeg de opdracht tien deelnemers uit te nodigen. Het enige selectiecriterium was: een deelnemer is of invloedrijk in zijn werkomgeving of wordt als heel creatief
beschouwd. Twee anekdotes illustreren de bovenvermelde moeilijkheden bij het contract tot
een zoekconferentie:
• de deelnemers aan de werkgroep die een belangrijke formele functie in de organisatie
hadden, vroegen mij of ze wel zelf moesten meedoen. Ik antwoordde hen dat ze niet
moesten meedoen als ze niet beantwoordden aan de vermelde criteria. Een lastig stilzwijgen dat uitmondde in een onderdrukt gelach was het gevolg van deze interventie.
Van tien werkgroepleden hebben er acht aan de zoekconferentie deelgenomen.
• de vorm waarin zij een budget voor de zoekconferentie moesten aanvragen, vereiste
dat zij de resultaten van het ‘project’ zouden vermelden. De deelnemers van de werkgroep hadden de meest negatieve fantasieën over wat er uit zo een zoekconferentie
zou kunnen komen. Tot ik hen liet opmerken dat ze waarschijnlijk zelf de slechtst mogelijke kandidaten voor de conferentie uitgenodigd hadden. Deze opmerking hielp hen
om toch het risico te nemen de resultaten in de conferentie zelf te laten ontstaan.
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Gebruik van de parameters bij het ontwerp van een zoekconferentie
In feite vereist het handelen in het veld van dilemma’s een specifieke ingesteldheid die ik als esthetisch zou willen bestempelen. Is doelgericht doelloos bezig
zijn niet één van de hoofdkenmerken van wat wij als Kunst omschrijven?
Handelend optreden in dilemma’s kan door te kiezen uit een overvloed aan
opties die voor ons liggen. Het ganse veld tussen de twee horens van het dilemma ligt open. Zo ligt het witte doek open voor een schilder en zo is de lege ruimte hét materiaal waarmee een installatiekunstenaar begint te werken. Het gaat er
niet om het witte doek met iets te vullen of de lege ruimte te bemeubelen met
objecten. Het gaat om zo veel mogelijk opties die het witte doek of de lege ruimte in zich houden, zolang mogelijk open te houden. De spanning die kunstenaars hierdoor oproepen is van dezelfde aard als de spanning waarmee
opdrachtgevers, deelnemers en facilitatoren van een zoekconferentie te maken
hebben. Die spanning noem ik esthetisch omdat het voor mij gaat over het waarnemen, beoordelen en waarderen van iets schoons zonder andere criteria dan
die in zichzelf: het niet-doelgerichte handelen. Het is de spanning die behoort
tot elk omgaan met overvloed. Probleemoplossende interventies dienen noodzakelijkerwijs convergerend te werken, op zoek naar de optimale oplossing van
een probleem. De zoekconferentie daarentegen zal als interventie zoveel mogelijk opties open houden.
Het convergerend element, de resultaten van een zoekconferentie maken de
spanning van deze openheid zichtbaar. Het doek zou idealiter wit moeten blijven, maar we zien de witheid slechts door het met lijnen en/of kleuren te accentueren. De ruimte voor een installatie zou het best leeg blijven, maar we ervaren
de volheid ervan door een enkele eenvoudige punctuatie, door enkele ingrepen
die de ruimtelijkheid accentueren. Zo moeten de projecten die ontstaan uit een
zoekconferentie ook illustratief zijn voor de overvloed aan opties die het handelen binnen de horens van een dilemma met zich mee brengt.
Een van de onverwachte projecten die voortvloeide uit de zoekconferentie over de toekomst van het personeel, waarover ik het eerder had, was de organisatie van een personeelswinkel (virtueel en reëel). Daarmee kreeg iedereen de kans de diversiteit aan producten en diensten die het bedrijf leverde persoonlijk te ervaren. Dit was een punctuatie
van de spanning tussen het business denken en het behoren tot één bedrijfsfamilie.

Om deze esthetische ingesteldheid te versterken in een zoekconferentie volgen
hier enkele spelregels.
Diversiteit
De deelnemers krijgen de opdracht zich individueel voor te bereiden omdat dat
de diversiteit in stand houdt. De diversiteit aan gezichtspunten komt immers
overeen met de diversiteit van de individuele deelnemers. Graag vraag ik hen de
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dilemma’s, die het thema van de zoekconferentie uitmaken, op een analoge of
ambigue manier te verbeelden. Bijvoorbeeld door het schrijven van pittige slogans, het opzoeken of zelf maken van cartoons of het opvoeren van korte
sketches waarin twee deelnemers de protagonisten van de twee horens van het
dilemma stereotyperen. Let wel, het ontdekken van common ground, het ontdekken van de rijkdom en overvloed die de ruimte tussen de horens van het
dilemma biedt, vereist het tegengestelde van ‘alle neuzen gelijk te richten’. Wanneer iedere deelnemer zijn eigen blikveld kan bepalen is er kans dat ze met elkaar
de totale ruimte bestrijken. Diversiteit en conflict zijn de basismaterialen. Discussie en dialoog maken de sfeer. De programmering van tijd en activiteiten is
erop gericht om de kans op het monopoliseren van een gesprek of een activiteit
praktisch uit te sluiten.
Ook als facilitator ga ik hier consequent mee om. Ik vind dat zoekconferenties
niet door een charismatische facilitator begeleid moeten worden. In de praktijk
betekent dit dat ik vanaf het begin een groep facilitatoren vorm ( ongeveer één
per tien deelnemers). Zij briefen elk op hun eigen manier een activiteit aan de
deelnemers. De schok van de diversiteit van gezichtspunten van facilitatoren
schept de sfeer om de diversiteit aan deelnemers te benutten.
Locatie
Een zorgvuldige keuze van de plaats van de zoekconferentie is geëigend. Veel
beter dan een of ander seminarieoord zijn plaatsen die illustratief zijn voor de
dilemma’s, die het thema van de conferentie vormen.
Zo werd een gesloten slachthuis op een industrieel terrein gekozen om op zoek te gaan
naar meer dan louter economische opties voor regionale ontwikkeling. Zo werd het terrein
voor sport- en ontspanningsontmoetingen voor het personeel van een groot bedrijf uitgekozen om het over de human resources van de toekomst te hebben. Gepensioneerde oudwerknemers met hun kleinkinderen waren voortdurend zichtbaar aanwezig tijdens het
gebeuren.

Ritme, tijd en programmering
Het plannen en je strikt houden aan de tijd is één van de moeilijkste vaardigheden voor het ontwerpen van een zoekconferentie. Elke deelnemer heeft zijn
eigen tijdsbeleving, sommigen gaan graag langzaam, anderen vlug. Een goed
programma, en het je houden aan de tijdstippen die daarin staan zal sommigen
het gevoel geven dat er zeeën van tijd zijn voor de verschillende activiteiten,
maar anderen zullen zich door de weinige tijd beperkt voelen. Dat laatste betekent overigens dat er toch ‘tastbaar’ materiaal moet zijn wil iemand verder kunnen met verwerken. Een muzikaal, esthetisch gevoel van het ritmeren van de
activiteiten is niet vanzelfsprekend. Het beleven van sonates en van variaties op
een thema uit het klassieke muziekrepertoire helpt mij hierbij. Jamsessions
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geven ook dit gevoel om met de tijd te spelen. Heel belangrijk is het plannen van
de activiteiten op het einde van de dag, voor het slapengaan: gedurende de nacht
resoneren de thema’s die dan naar boven komen gewoon verder.
Zo leerde ik dat intensieve gesprekken in kleine groepen niet langer dan vijftig
minuten mogen duren. Het is hard om een spannend gesprek te onderbreken,
maar het ontstaan van gesloten, spannende subgroepen is een gevaar voor het
geheel van de conferentie. De deelnemers nemen de frustratie en de spanningen
die ontstaan door het onderbreken van een dialoog, mee naar het volgende kleine groepsgesprek wat energie bijdraagt.
Een open plaats
Ik geef er de voorkeur aan om niet in afgelegen conferentieoorden te werken tijdens zoekconferenties. In de planning van de activiteiten krijgen de deelnemers
de mogelijkheid om zich op hun normale werkplek te laten zien en zeker om
’s avonds thuis te zijn. Op die manier bewaar ik openheid. De facilitatoren krijgen dan als taak om de binnenkomers zo snel mogelijk te integreren in de aan
gang zijnde activiteiten. Als spin-off van zoekconferenties zie ik vaak hoe los van
de thematiek, bepaalde deelnemers elkaar vinden in informele gesprekken om
het over andere gemeenschappelijke thema’s te hebben.
Tot slot
Ik heb getracht in dit artikel de begrippen spel, paradox en esthetiek te operationaliseren. Ik hoop dat u, die mij tot hier gevolgd heeft, hieruit uw eigen visie
kunt ontwikkelen en uw eigen spelregels kunt ontwerpen. Zoekconferenties vereisen van hun facilitatoren een voortdurend zoeken naar spelregels voor zoekconferenties. Standaard zoekconferenties zijn een contradictio in terminis. Men
schept geen voorwaarden voor collectieve creativiteit en voor sociale innovatie
langs standaardwegen.

15
Een oase van onrust
Lex de Boer
Over de weg
Het was niet zo dat wij de weg kwijt waren,
eerder was de weg ons kwijt, we hadden hem al
lang verlaten. Keken nog om hoe hij licht
en zeker met een bedoeling tussen de bomen
omhoogging maar al gauw werd hij vaag en hoewel wij
telkens in ons hoofd hem neerlegden daar
gaat hij, zo komen wij terug
werd dat vanzelf steeds minder.
uit: Eva Gerlach, Niets bestendiger, Amsterdam 1998
‘Kort en goed’ heette mijn eerste artikel over werkconferenties. Ik was als beginnend adviseur onder de indruk geraakt van de manier waarop werkconferenties
veranderingsprocessen konden versnellen. Tegenwoordig neem ik een tegengestelde ontwikkeling waar in de conferenties die ik begeleid. Het lijkt of de deelnemers niet meer komen om veranderingen te versnellen, maar juist om ze te
vertragen. Bij binnenkomst zijn de deelnemers moe. Het is vaak dat jaar al de
zoveelste conferentie over het zoveelste onderwerp waarop nu snel iets moet
gebeuren; van hen hoeft het niet meer. De beste feedback krijg ik op die onderdelen van de conferentie, waarin we rustig de tijd nemen en er niet veel lijkt te
gebeuren. De conferentie lijkt een oase geworden in een overigens chaotische
wereld.
In dit artikel probeer ik te begrijpen waaruit de behoefte aan vertraging in plaats
van versnelling voortkomt. Mijn stelling is, dat organisaties steeds minder voorzien in behoeften die wij in een conferentie nog wel kunnen bieden; behoefte
aan intimiteit, aan concentratie en aan stilstaan bij de dingen waar het echt om
gaat. Op grond van dat begrip geef ik wat handreikingen voor het ontwerpen
van conferenties die voorzien in de behoefte aan rust op een ander niveau dan
de problematiek waarmee de deelnemers binnenkomen.
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Een onrustige wereld
Binnen in de buitenwereld: grenzen, identiteit, betrokkenheid
Mijn vader werkte bij Philips. Voor mij betekende dat, dat ik tussen 1959 tot 1969
mijn jeugd doorbracht in de Philipswijken van Geldrop en Apeldoorn. Wijken, waarin uitsluitend mensen woonden die ook bij Philips werkten. Philips betaalde ook mijn
studie. De organisatie waar mijn vader werkte drong op die manier door in het privéleven van zijn medewerkers. Mijn vader heeft er dan ook de rest van zijn leven
gewerkt. In de jaren ’70 veranderde dat. Philips stopte met het financieren van de studiekosten van de kinderen van hun medewerkers en stootte zijn woningbezit af. Wij
verhuisden naar een andere wijk waar ook niet-Philipsmensen woonden.
Toen ik in de tachtiger jaren zelf ging werken bij het ministerie van VROM en daar
na zeven jaar weer vertrok, verbaasden mijn collega’s zich daarover. Was ik gebleven, dan had ik een fantastische carrière voor me. Maar ik koos voor mijn eigen ontwikkeling en startte een nieuwe carrière in een andere branche.
In het laatste decennium van de vorige eeuw werd ik zelfstandig adviseur. Ik haalde
mijn inspiratie uit netwerken van andere zelfstandigen, sloot me als interimmanager tijdelijk aan bij verschillende organisaties. Meermaals overkwam me dat ik
met andere adviseurs en interims zat te onderhandelen over de organisatie waar wij
allen tijdelijk verbleven. Op deze manier is de buitenwereld steeds dieper doorgedrongen in het binnenleven van organisaties.
Deze ontwikkeling waarin organisaties min of meer binnenstebuiten zijn gekeerd,
kent verschillende aspecten. Laat ik dat illustreren aan de hand van een type organisatie waar ik veel werk: woningcorporaties.
Grenzen zijn niet zo scherp meer. Waar vroeger individuele belangen en het algemene belang duidelijk in elkaars verlengde lagen (de woningnood oplossen),
daar spelen nu dilemma’s. Horen we bij onze huurders (en verdedigen we ons
tegen ingrepen van de overheid in de belangen van onze huurders) of werken
we in het algemene belang (en doen we dan het omgekeerde)? Waar vroeger de
onderscheidingen tussen overheid, corporaties en marktpartijen helder was,
daar lopen die domeinen nu in elkaar over en laten sporen na. De volgzaamheid
op het lokale niveau is kleiner. Waarom mag de overheid iets vinden terwijl wij
als corporaties daar de financiële gevolgen van moeten dragen? Deze verhoudingen zijn nu horizontaler. En wie zijn nu eigenlijk je klanten? Een corporatie
wil graag met z’n huurders praten over bijvoorbeeld de herstructurering van een
buurt. Maar gezien de doorlooptijd van zo’n project is de kans groot dat het uiteindelijk anderen zullen zijn die daar zullen wonen.
Dit én schaalvergroting heeft gevolgen voor het beleven van een identiteit.
Schaalvergroting leidt tot differentiatie van het takenpakket. Corporaties worden tot een merk waarachter zich veel verschillende activiteiten verschuilen.
Richtinggevers als ‘daar doen we het voor’ en ‘zo zijn onze manieren’ zijn in
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belang afgenomen. Daardoor kunnen individuele kwaliteiten en vakmanschap
meer op de voorgrond treden. Een verhuurmedewerker kan zijn werk doen
omdat hij goed is in het omgaan met huurders. En wordt nog beter in z’n vak als
hij vakbroeders ontmoet en kennis en ervaring uitwisselt. Dit soort gilden strekken zich uit tot buiten de grenzen van ‘het merk’.
De betrokkenheid bij een organisatie neemt af, zeker als mensen aanlopen tegen
financiële of inhoudelijke beperkingen. Met hun vakkennis kunnen mensen
overal aan het werk. Of zich verzelfstandigen. Naast een kern van vast personeel
kennen corporaties tijdelijk personeel, banenpoolers, uitzendkrachten, gedetacheerden, adviseurs, projectleiders en interim-managers. Hun buitenwereld
bepaalt steeds meer de gang van zaken binnen de organisatie.
Wat doe ik voor wie? Waar hoor ik bij? Wie hoort erbij?
Een wankele thuisbasis: autoriteit, moed, creativiteit en intimiteit
Waar Philips voor mijn vader nog een echte thuisbasis was, verricht ik mijn werkzaamheden in tijdelijke allianties of volstrekte eenzaamheid. De organisatie als een
huis waar je in kon wonen, als surrogaatgezin, wankelt.
Waar je er meer alleen voor staat, minder beschermd door de kracht van een
geheel, daar verandert wat in de verticale verhoudingen. Een leidinggevende
heeft steeds vaker medewerkers die het in het veld zelf moeten uitzoeken.
Bovendien voelen ze zich vrijer om te vertrekken als ze dat uitkomt. Dat tast zijn
autoriteit, voor zover die voortkomt uit zijn positie, aan.
Nu organisaties hun vanzelfsprekende vader- en moederrol van sturing en zorg
verliezen heeft dat gevolgen voor de ‘kinderen’. Er komt meer nadruk te liggen
op individuele moed en creativiteit. Vernieuwende ideeën komen voort uit individuele ervaringen en oplossingen. Op de werkvloer vervangt het delen van best
practices steeds meer dat van het planmatig verlopende, van bovenaf gestuurde
ontwikkelingsproces. Collegiale consultatie vervangt de werkinstructies.
Als je er toch alleen voor staat, is het moeilijk om je twijfels en onzekerheden te
delen. Immers het tonen van twijfel over wat je doet, is het tonen van twijfel in
jezelf. En dat is, in een geïndividualiseerde en daardoor competitieve context,
moeilijk. Iedereen zou die twijfels graag laten zien, als zijn collega’s ermee zouden beginnen. Er is behoefte aan intimiteit, maar het is moeilijk om jezelf toe te
vertrouwen aan anderen. Je sterker tonen dan je bent hoort bij een organisatie
bestaande uit individuele ondernemers. Als individu wil je laten zien dat je het
redt en daaruit het vertrouwen ván je collegae verkrijgen. In een geheel, wil je
delen wat moeilijk is en vertrouwen áán je collega’s geven.
Wat ik ook doe en waar ik ook werk, ik vervul geen rol, ik ben een persoon.
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De werkconferentie als oase
Ik beschouw ontwikkelingen zoals ik die hiervoor schetste als een gegeven. De
organisatie keert langzaam binnenstebuiten, de invloed van de buitenwereld op
wat er in de organisatie gebeurt neemt toe, en de organisatie verliest daarbij zijn
functie als veilige thuisbasis. Daardoor nemen individuele autonomie, moed en
creativiteit, langzaam de plaats in van de natuurlijke autoriteit die de hiërarchische organisatie door sturing en zorg kon bieden. Anders zal het voorlopig wel
niet worden. Integendeel, ik denk eerder sterker. Ik ervaar de effecten ervan op
de mensen met wie ik werk. De reacties zijn verschillend. Ik ontmoet er die
genieten van hun toegenomen vrijheid en afgenomen afhankelijkheid. Ik zie ook
mensen die dat juist als bedreigend en spanningsverhogend ervaren. Mensen die
ervoor kiezen om ‘te werken bij een baas’ zitten vaak in de laatste categorie. Zij
hebben vaak moeite zich deel te voelen van een organisatie die zij als los zand
en weinig beschermend ervaren. Zij ervaren onrust.
Mijn stelling is dat er een minimale stabiliteit nodig is om veranderingen om ons
heen te kunnen hanteren. Die stabiliteit is steeds minder te vinden in organisaties. Als interim-manager zoek ik naar nieuwe vormen van stabiliteit die het
makkelijker maken met doorlopende veranderingen te leven. Werkconferenties
zie ik als arrangementen die, zij het maar tijdelijk, die stabiliteit en intimiteit
kunnen brengen. Dat verklaart naar mijn idee de populariteit én de functieverandering die ik waarneem als het gaat om werkconferenties.
Het ontwikkelen van de oase: op zoek naar de ideale groep
Mijn vooronderstelling is dat de behoefte aan een conferentie ontstaat als een
bepaalde taak vastloopt in een organisatie. Dat vastlopen gebeurt omdat de taak
moeilijk of bedreigend is voor hen die eraan werken. De betrokkenen schrikken
terug voor de consequenties op het niveau van de taak. Men zou bijvoorbeeld
eigenlijk moeten stoppen met een bepaalde activiteit maar belangrijke spelers
ontlenen nu juist aan die activiteit hun identiteit. Of het is moeilijk op het niveau
van de groep. Er zijn positiewisselingen nodig, maar niemand durft dat hardop
uit te spreken.
De groep deelnemers aan een conferentie is ideaal als ze:
• elkaar allemaal nodig hebben om hun gemeenschappelijke taak uit te voeren
(iedereen is nodig);
• terwijl die taak ook alleen uitgevoerd kan worden door de mensen die er deel
van uitmaken (er mist niemand);
• en als groep volledig is toegewijd aan zijn taak.
Om het concreter te maken: als een opdrachtgever mij vraagt een conferentie
met zijn managementteam te begeleiden over de te voeren strategie dan zeg ik:
“Graag maar dan wil ik ze graag eerst spreken om te zien of we het dan echt over
strategie moeten hebben.” Of, “als het echt over strategie moet gaan dan wil ik
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eerst in de organisatie rondkijken wie er dan bij moeten zijn.” Mijn ervaring is,
dat in het eerste geval de conferentie over iets anders gaat dan over strategie en
dat er in het tweede geval de conferentie heel andere deelnemers heeft dan
(alleen) het managementteam. Het zoeken van de perfecte fit tussen het onderwerp en de groep deelnemers is een essentiële voorwaarde voor een geslaagde
conferentie. Ik ben ervan overtuigd dat een taak met de verkeerde groep niet uitgevoerd kan worden. En ook dat een groep met de verkeerde taak het toch zal
hebben over het onderwerp waar het voor hen echt over gaat. In beide gevallen
is de conferentie dus niet effectief. Het vormen van de ideale groep is een proces
dat voorafgaand aan de conferentie veel aandacht vraagt en tijd kost. Dat proces
verloopt in een aantal stappen:
• Ik heb toestemming nodig om aan de taak en/of de groep te morrelen. Ik moet
me als conferentieleider de positie verwerven om de regie te voeren over de
proceskant. De opdrachtgever moet zelf bereid zijn om zijn oorspronkelijke
beelden over de conferentie bij te stellen. Ik overtuig hem meestal door naar
voren te brengen dat zijn behoefte aan de conferentievorm uit meer voortkomt dan de behoefte aan tijd. Meestal kan de betreffende zaak niet in de
reguliere verhoudingen opgelost worden. Ik zeg er bij dat de uitkomst
natuurlijk ook kan zijn dat hij het wel goed heeft gezien. Ik maak zelden mee,
dat een opdrachtgever mij dan de positie van vooronderzoeker niet gunt.
• Als de toestemming eenmaal is verworven, begint een fase die behoorlijk diffuus is en die ik omschrijf als sneeuwballen en pendelen. Meestal vraag ik aan
mijn opdrachtgever wie ik zou moeten spreken over dit onderwerp en over
wat er binnen die groep leeft. Die vraag herhaal ik bij elk van mijn volgende
gesprekspartners. Elk gesprek verrijkt het volgende. Uiteindelijk vorm ik me
een beeld van wat er binnen de eerst genoemde groep leeft én bij de mensen
die betrokken zijn bij de eerst uitgesproken problematiek.
• De derde stap die ik meestal zet, is het presenteren van twee alternatieve programma’s mét een deelnemersgroep aan mijn opdrachtgever. Hij krijgt daarmee een scherper beeld van de problematiek die bij zijn voorkeursgroep op
de voorgrond staat en van de mensen die bij zijn voorkeursonderwerp
betrokken zijn. Door het te presenteren in de vorm van een programma kan
hij zich ook concreter voorstellen, wat zich in de conferentie zou kunnen
gaan afspelen. Meestal leidt dat tot een keuze voor de ene of de andere invalshoek en tot een aantal aanbevelingen voor aanscherping van doelstelling en
samenstelling.
• Op basis van die keuzes en suggesties vorm ik een voorbereidingsgroep die
bestaat uit mensen die nauw bij het onderwerp betrokken zijn. Meestal krijg
ik de goede suggesties door te vragen naar wie er binnen de organisatie echt
wordt geluisterd als het gaat om dit onderwerp. Deze groep krijgt de
opdracht om de conferentie voor te bereiden.
• Met deze voorbereidinggroep beginnen we eigenlijk opnieuw. We bespreken
de problematiek en wie daarbij betrokken moeten zijn. En verder de dynamiek die zich in de conferentie moet ontwikkelen willen we echt tot nieuwe
inzichten komen.
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Op deze manier probeer ik zorgvuldig te bouwen aan de ideale groep, waarin
iedereen nodig is en niemand ontbreekt. Zo bouw ik vooraf aan commitment
van de groep en een gevoel van urgentie voor het onderwerp.
Het begrenzen van de oase: het stimuleren van groepsbewustzijn
In mijn benadering van conferenties probeer ik de condities voor de ideale groep
te creëren. Belangrijk daarbij is duidelijke grenzen te hanteren. Die heldere grenzen zorgen voor veiligheid: hier kunnen we dingen doen en zeggen die buiten
niet kunnen.
Vanuit die basisveiligheid durf ik de groep in situaties te brengen die potentieel
bedreigend zijn. Ik veroorzaak bewust (grote) onrust. Door die samen het hoofd
te bieden, ontstaat het gevoel dat ik beoog: als collectief kunnen we veel aan. Op
die manier draagt de onrust tijdens de conferentie bij aan de stabiliteit van het
betrokken systeem op langere termijn.
Grenzen markeren is één van de manieren om te zien en te voelen dat er sprake
is van een groep.
Hoe gaat dat begrenzen?
Het begint al in de voorbereiding met het selecteren van ‘de ideale groep’. Door
de selectie van de conferentiegroep ontstaat bij de deelnemers al het gevoel deel
uit te maken van een bijzonder gezelschap: ‘wij’ zullen het moeten doen. Bij de
voorbereiding hoort ook het beschrijven van de taak of de onderwerpen die centraal staan tijdens de conferentie. Een beschrijving is ‘goed’ als het de deelnemers
een beeld geeft van wat wel en niet hoort bij het onderwerp, waar de inhoudelijke grenzen liggen.
De meest eenvoudige grenzen zijn fysiek van karakter: een groep neemt een
ruimte in beslag en geeft een eigen sfeer aan deze ruimte. Bewust een locatie kiezen is dus van belang. Het al werkende de ruimte behangen met flappen creëert
een eigen sfeer. Muziek draaien, persoonlijke spullen laten slingeren: het kan
allemaal bijdragen.
Ook eenvoudig is tijd, naarmate mensen langer en vaker bij elkaar zijn neemt
het groepsgevoel toe. Hoeveel tijd mensen vrij willen maken in deze drukke tijden zegt vaak al iets over wat ze willen investeren in de groep.
Eenmaal in het oord is het de kunst om deze grens van plaats en tijd in tact te
houden. Bijvoorbeeld door de communicatie met de buitenwereld expliciet te
hinderen. Een goed ritueel hiervoor is het inleveren van de telefoons bij het
begin. Zo’n doos mobieltjes met naamstickers maakt de buitenwereld manifest,
maar ook dat we ons daarvan hebben afgesloten. De communicatie met buitenstaanders over onderwerpen die aan de orde zijn parkeer ik. Op een flap schrijf
ik deze vragen en boodschappen voor mensen en groepen buiten de directe conferentiegroep. Zo krijgen ze wel een plek, maar verliezen ze hun betekenis in de
conferentie zelf. Het illustreert heel duidelijk ‘dit is van later zorg’. Soms is toch
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input van buitenstaanders nodig voor het onderwerp in de conferentie. Ze blijven in de rol van buitenstaander: hun aanwezigheid is kort, ze doen het liefst
niet mee aan de discussie maar geven vooral informatie aan de hand van vragen
die deelnemers hebben.
Minder tastbaar zijn grenzen die de eigenheid van de groep versterken of cultuurverschillen met de buitenwereld benadrukken. In het eerste boek over
werkconferenties waar ik aan meewerkte (Van den Berge, 1994) noemden we
dat een ‘cultureel eiland’. Eigenheid ontstaat door omgangsregels te introduceren voor de conferentie, door aparte expressievormen of door gemeenschappelijkheid te zoeken.
Bijvoorbeeld de gemeenschappelijkheid van een professie. Zo knipte ik wel eens een conferentie in tweeën. Het eerste gedeelte werkten we met IT-professionals en zochten we een
geïnspireerde discussie tussen vakgenoten. We hoopten hiermee de discussie minder politiek te laten verlopen. Het gesprek kon tot in de kern gevoerd worden en leverde inhoudelijk rijke resultaten, sterke argumenten, maar overigens ook ongerustheid over de implicatie van de voorstellen. De dag daarna bespraken we de vergaande voorstellen (het ging
over de toekomst van een universitair rekencentrum) met het college van bestuur en faculteitsdirecteuren.

Grenzen zijn ook voelbaar door de wijze waarop de groep zich voorbereidt op
het eind van de conferentie en de terugkeer naar het werk. Om dat te benadrukken is het de moeite waard er gericht aandacht aan te besteden.
Bijvoorbeeld door het resultaat tegen externe druk te testen. Zo heb ik een groep managers
eens gevraagd hun presentatie aan hun personeel over de resultaten te oefenen tijdens de
conferentie. Steeds als één zijn presentatie deed, luisterden de anderen en gaven commentaar vanuit de positie van medewerker.

In de introductie van deze paragraaf stelde ik dat heldere grenzen zekerheid bieden om vervolgens moeilijk te bespreken zaken aan de orde te stellen. Dat maakt
het tot een oase van onrust. Door grenzen weet je als begeleider wat wel en niet
in de conferentie hoort en dat maakt het mogelijk te interveniëren als de groep
afdwaalt. Je kunt sturen op tijd en mensen herinneren aan de afgesproken spelregels. Door dat consequent te doen weten mensen waar ze aan toe zijn en dat
maakt het hun beter mogelijk risico’s te nemen.
Door je strak aan het afgesproken tijdschema te houden kunnen mensen kort voor er een
pauze begint een heikel onderwerp aansnijden. Ze weten dat wanneer de spanning zal
stijgen, die te dragen zal zijn omdat er nog maar weinig tijd is. Pauze is pauze, daar toon
je als conferentieleider voorbeeldgedrag door niet over het verloop van de conferentie te
praten. Daardoor kan de spanning wegvloeien. Toch ligt het onderwerp op tafel en na de
korte test voor de pauze (hoe zal dit vallen?) kunnen mensen zien hoe ze na de pauze verder willen gaan.

186

WERKCONFERENTIES

Met toewijding aan de taak werken
Een conferentie kan een oase zijn als de ideale groep er is: iedereen die ertoe doet
is erbij. In deze paragraaf ga ik in op het tweede vraagstuk: hoe kunnen we bereiken dat een groep met toewijding aan een taak werkt? Toewijding kent mijn
inziens twee bronnen: zingeving en praktische vertaling.
Zingeving
Zingeving is wellicht een wat zware term om te gebruiken, maar ik gebruik hem
omdat het ook hier gaat om tot de kern te komen. Ik laat drie manieren zien: de
groep uitnodigen samen beelden te ontwikkelen, de buitenwereld onontkoombaar binnenhalen en een gevoel stimuleren van ‘nu of nooit’.
Betekenis ontstaat, als mensen hun dromen delen en daarin het gemeenschappelijke ontdekken. Die dromen zijn vaak moeilijk toegankelijk. Daarom gebruik
ik in conferenties meestal beelden.
Een woningcorporatie loopt vast in de manier waarop ze met hun woningbezit omgaan,
het gebruikelijke was niet meer toereikend om de betreffende buurten leefbaar te houden.
Ze wilden in een conferentie buurtvisies ontwikkelen ter ondersteuning van gerichte investeringsplannen. Bij het begin van de conferentie legde ik evenveel tijdschriften, lijmstiften
en scharen neer als er deelnemers waren. Ik vertelde het volgende verhaal: “stel je voor
dat het 2020 is. De buurt waar je nu werkt is helemaal geworden wat je altijd hebt gewild.
Je bent als gepensioneerde al tijden niet meer in de buurt geweest. Maar nu in 2020 kwam
je er toevallig langs en bent weer eens gaan kijken. In de trein terug naar huis ben je te
moe om te lezen, maar niet moe genoeg om in slaap te vallen. Je zet je walkman op en
luistert naar muziek. Je laat de beelden van alles wat je hebt gezien nog eens aan je geestesoog voorbij trekken. Na 5 tot 10 minuten geef ik een seintje en dan loop je naar de tijdschriften. Je knipt er die plaatjes of koppen uit die met die beelden overeen komen. En die
plak je op één van de lege vellen, op elk vel staat de naam van een wijk. Je plakt samen
met je collega’s, maar mag niet met hen praten”. Daarna zet ik dromerige muziek op. De
opdracht neemt zo’n 30 minuten en levert behalve veel plezier vrijwel altijd mooie collages op. Daarna gaat een groep per buurt aan de slag met de collage om te formuleren
wat de essentie is van wat ze erin zien, welke duurzame waarden de buurt vertegenwoordigt.

Soms is de werkelijke betekenis van het vraagstuk zo confronterend dat de deelnemers het te moeilijk vinden die zelf naar voren te brengen. Dan probeer ik confronterend te zijn, bijvoorbeeld door de buitenwereld onontkoombaar binnen
te brengen.
Een gemeentelijke dienst volkshuisvesting zou zijn sturing kwijtraken en moeten overdragen
aan woningcorporaties, projectontwikkelaars en bewoners. Om dat te symboliseren organiseerde ik een tribunegesprek. Management en medewerkers van de dienst zaten letter-
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lijk op een tribune. Een groot aantal relevante partijen (corporatiedirecteuren, huurderorganisaties, een wethouder, projectontwikkelaars, de vereniging Eigen Huis) voerden voor
de tribune een rondetafelgesprek. De centrale vraag in dat gesprek was ‘Wat moeten we
nu toch met de dienst volkshuisvesting’? De tribune mocht daar niet over meepraten, zo zou
het immers in de toekomst gaan. Er zouden over hun beleidsterrein, maar vooral zonder
hen, gesprekken worden gevoerd en afspraken worden gemaakt. Het leidde tot een scherpe analyse die pijnlijk was voor de mensen op de tribune. Na anderhalf uur vertrokken de
externen en spraken we verder met de ambtenaren. Naar mijn gevoel hielp dit om toegewijd aan hun eigen toekomstperspectief te werken.

Een derde manier om tot zingeving te komen is het gevoel te creëren van nu of
nooit. Dat kan het beste als de conferentie niet op zichzelf staat, maar onderdeel
is van een ontwikkelingsproces.
In zijn meest extreme vorm heb ik dit meegemaakt met een gemeente die tobde met visieloosheid, organisatorische problemen en een ongezonde cultuur. Deze problemen waren
zo met elkaar verweven dat het ons niet was gelukt om met hen een kern in de problemen
te ontdekken. Daarom kozen we voor een brede benadering, waarin we gelijktijdig werkten aan cultuurverandering, organisatieverandering en visieontwikkeling. We spraken af
dat de vraag naar hun onderlinge samenhang later beantwoord zou worden. Uiteraard
spraken de mensen uit de verschillende trajecten wel met elkaar maar op het niveau van
de stuurgroep lieten we de samenhang in het midden. De drie trajecten liepen een maand
of zeven heel intensief naast elkaar en kregen hun eigen dynamiek en waarheden. Na die
zeven maanden planden we een conferentie met een ideale groep. Daar brachten we de
drie lijnen bij elkaar. De enorme spanning tussen de betekenissen die binnen de drie trajecten waren ontstaan, ontlaadde zich en leidde op een heel harmonische manier tot een
gezamenlijk idee over de toekomst van de gemeente.

Praktische vertaling
Een tweede bron van toewijding is het aanschouwen van een confronterende
werkelijkheid. Er is een natuurlijk neiging om moeilijke problemen te verhullen
of te vermijden. De essentie van een confrontatie is de deelnemers helpen het
onaanvaardbare te accepteren. Omdat de deelnemers het persoonlijk moeilijk
vinden probeer ik die confrontatie onpersoonlijk te organiseren. Het vraagstuk
moet op tafel, maar de deelnemers hoeven elkaar er niet op aan te spreken. Drie
voorbeelden.
In dit voorbeeld gaat het om het zichtbaar maken van wat het probleem is. In de conferentie van de dienst volkshuisvesting waar ik eerder over sprak was uiteraard één van de
heikele onderwerpen de toekomst van het personeel. In de ambtelijke cultuur van zekerheid
was het erg moeilijk dat vraagstuk bespreekbaar te krijgen. Daarom organiseerden we die
discussie zo, dat elk van de deelnemers legosteentjes in verschillende kleuren kreeg. Elk
steentje symboliseerde tien personeelsleden, elke kleur een afdeling. We zetten bakken op
tafel: een bak afvloeien, een bak (vervroegd)pensioen, een bak woningcorporaties, een
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bak elders in deze gemeente en een bak overig. Vervolgens vroegen we de deelnemers
hun lego steentje zo in de bakken te gooien dat de verdeling overeenkwam met wat ze
reëel dachten dat zou gebeuren met het personeel van alle afdelingen. Van het resultaat
bouwden we torens.
Een andere manier om te confronteren is door te polariseren. We definiëren verschillende,
polair tegengestelde invalshoeken aan een vraagstuk en vragen twee groepen die twee
polen ongenuanceerd uit te werken. Ik stel de groepen willekeurig samen zodat mensen
binnen die begrensde opdracht vrij aan het werk kunnen zonder zichzelf doorlopend de
ja-maar-vraag te stellen. Het verwijderen van de nuance maakt verschillen zichtbaar en
helpt om een scherp beeld van bijvoorbeeld een keuze te krijgen. Elke elektricien weet: als
je polen verbindt, ontstaat er energie, het licht gaat brandden of er ontstaat kortsluiting.
Mijn ervaring is dat als het lukt de extreme polen goed op te zoeken mensen ze vervolgens
beter met elkaar kunnen verbinden. Ze kunnen hun extreme posities verlaten en hun jamaar’s met elkaar uitwisselen.
Een derde manier is het tonen van voorbeeldgedrag. Soms is het probleem dat mensen
rationeel wel weten wat er moet gebeuren, maar het moeilijk vinden het daarbij passende
gedrag te vertonen. Ik werk dan wel met ‘op afstand bestuurbare acteurs!’ Voorafgaand
aan de conferentie vertaalt een groepje medewerkers de essentie van het probleem in een
korte, door acteurs te spelen scène. Nadat de acteurs de scène hebben uitgespeeld gaan
ze met groepjes deelnemers aan de slag om een meer wenselijk alternatief uit te werken.
Daarop wordt de scène herhaald die er nu al heel anders uit ziet. Daarna blijft de groep
om de acteurs heen zitten om hen te instrueren met gedrag dat ze ook wilden zien. Zo
slechten acteurs de drempel om eigen gedrag aan de orde te stellen.

Deze manieren van werken helpt om dat waar het om gaat aanschouwelijk te
maken. Omdat zoiets vaak confronterend is, roept dat emoties op en, zoals al
gezegd, de neiging om van deze taak weg te bewegen. Als conferentieleider is het
belangrijk om daar attent op te zijn.
Oase of luchtspiegeling?
We kunnen van werkconferenties een oase maken in een onherbergzame woestijn waarin mensen doorgaans leven en waar hitte, kou en droogte hard op hen
afkomt. Maar na de oase moeten zij toch weer de woestijn in. De conferentie is
in die zin niet méér dan een kort moment waarin men zich kan prepareren op
het vervolg van de reis door de woestijn. De bron is het gevoel deel te zijn van
een groep en samen met toewijding aan een taak te werken. Om die bronnen te
vinden zijn rust en reflectie maar ook dynamiek en confrontatie nodig. Die enkele unieke conferenties en die paar unieke momenten in conferenties waarin alles
klopt, maken ons vak de moeite waard.
Maar, een volledig ideale groep bestaat niet en de schaduwen van het vervolg van
de reis, de onherbergzame woestijn in, zullen zich altijd vooruit werpen. Daarom zijn veel conferenties niet meer dan een luchtspiegeling die verdwijnt als je
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dichterbij komt. De teleurstelling daarover kan de beoogde gevoelens van stabiliteit, gemeenschapszin en toewijding eerder frustreren dan oproepen. Ook conferentieleiders zijn God niet. Gelukkig maar. Maar zelfs zo’n luchtspiegeling kan
mensen helpen hun eigen weg te zoeken door die woestijn en hen daarin laten
verdwalen. Zolang we vanuit dat verantwoordelijkheidsbesef kunnen blijven
werken, is het de moeite waard.
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Conferenties als speelplaats
De Nederlandse filosoof Huizinga heeft in de jaren dertig uitgebreid stilgestaan bij het
fenomeen spel (Geurts en Wierst, 1991). Volgens hem kenmerkt een spel zich door de
volgende elementen:
• een ongedwongen handeling of activiteit;
• zich voltrekkend binnen zekere temporele en ruimtelijke grenzen;
• verlopend volgens vrij gekozen, maar daarna verplichtende regels;
• met als doel de activiteit zelf;
• een gevoel van spanning en vreugde die de activiteit begeleidt en het bewustzijn dat
de activiteit anders is dan het gewone leven.
Huizinga bekijkt het spel op zich, los van de context van organisaties en veranderingsprocessen. Het is daarom des te meer verrassend hoe goed zijn definitie past op speltoepassingen zoals wij die als adviseurs inzetten bij onze klanten. De belangrijkste afwijking
zien we in het doel. Die is in ons geval niet uitsluitend de activiteit op zich, maar veeleer
een leerproces van deelnemers. Werkconferenties zijn uitstekende plekken om te spelen.
Spelen nodigt uit tot experimenteren en tot reflectie, twee basale ingrediënten voor elk
leerproces. Omdat we weten dat we spelen voelen we ons veilig terwijl we tegelijkertijd
weten dat elk spel nauwe banden heeft met de realiteit.
Toeval speelt een grote rol in de benadering die Dieuwke Begemann introduceert in Frameworks for change. Een heel open, ‘inhoudsloos’ spel met wel regels en afspraken. Het
is een spel om te leren. Mensen nemen een leervraag mee het spel in, komen toevallig op
een vakje terecht van het speelbord en moeten dan een opdracht uitvoeren. Dan blijkt dat
toeval nog maar betrekkelijk is. Heel vaak menen de deelnemers dat de vakjes en teksten
die ze krijgen volstrekt to-the-point zijn en precies laten zien waar het om gaat.
‘Doen alsof’ is de kern van de simulaties die Marc Petit en Harry Klootwijk ontwikkelen en
uitvoeren. Zij ontwikkelen organisatieprototypes waarin belangrijke veranderingen zijn
doorgevoerd ten opzichte van de huidige organisatievorm. Deze organisatieveranderingen proberen zij eerst in spelvorm uit om daarvan te leren en de werkelijke implementatie soepeler te laten verlopen. Ook hier een strakke structuur, heldere rolverdelingen, duidelijke spelregels en concrete vragen waar de simulatie een oplossing voor moet leveren.
Met acteurs geven Paul Devilee, Hans Fischer en Bart Verhagen conferenties een dramatisch karakter. Ze gebruiken de acteurs om de grenzen van het denkbare op te rekken.
Prikkelen van de fantasie, uitspreken van het ‘onzegbare’, verborgen emoties naar boven
halen: in het spel mag wat we in de werkelijkheid niet kunnen, willen of mogen zeggen
of denken. Zo wordt het toneelspel een gedramatiseerde afbeelding van de werkelijkheid,
die uiteindelijk het gesprek over die werkelijkheid zelf op gang moet brengen.
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Richard Voorendonk tenslotte kiest een speels-instrumentele invalshoek die helpt om nieuwe wegen te zoeken. Hij neemt creativiteit onder de loep en zoomt daarbij vooral in op
wat hij noemt oplossende creativiteit. Hoe kun je met een serie van methoden en technieken op een speelse en creatieve wijze veel ideeën genereren en tot een goede selectie
komen? De kern van het hoofdstuk bestaat uit een gedetailleerde instructie voor brainstormen. Iedereen is natuurlijk bekend met deze techniek, maar halen we er wel altijd het
maximale rendement uit?
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Frameworks for Change
Een spel als werkconferentie
Dieuwke Begemann

Frameworks for Change (FfC) is een heel geschikte vorm voor die werkconferentie, waarvan het doel is een vraag of thema verder met elkaar uit te diepen.
Het is een spel waarin het werkproces in de organisatie wordt gesimuleerd. In
de zaal waar de deelnemers bijeenkomen voor de conferentie ligt op de grond
een kleurig pad van allerlei vakjes. Dit is het zogenaamde werkpad. Je komt op
het werkpad door met de dobbelsteen te gooien en uit je huis te vertrekken, een
beetje zoals in mens-erger-je-niet, een beetje zoals elke dag.
De vakjes op het werkpad simuleren op een metaniveau wat een mens zoal kan
overkomen op haar/zijn werk. Er zijn bijvoorbeeld vakjes over stressed-out
raken, van een plotseling inzicht vervuld zijn, een intuïtieve inval krijgen, service moeten verlenen aan collega’s en ga maar door. De belangrijkste activiteit
tijdens het spel is het interpreteren van deze vakjes in de context van de eigen
ervaring en vragen.
Het spel begint met het stellen van een gemeenschappelijke vraag. Dat is het
begin van de werkconferentie.
Leren begint bij een vraag
Het spel krijgt focus en dynamiek door de vraag die de deelnemers tevoren aan
het spel stellen. Dat is één van de opvallendste eigenschappen van de FfC, een
eigenschap die ik steeds benadruk. We zullen in het faciliteren van leerprocessen
steeds meer de interactie tussen deelnemers rondom hun vragen moeten organiseren en steeds minder een eigen aanbod/programma voor die vragen ontwerpen,
zoals dat nu vaak gebeurt.
Dit geldt ook voor veranderingsprocessen die immers steeds meer samenhangen
met leerprocessen in organisaties. Als organisatieverandering steeds minder
blauwdrukdenken wordt, als het leren van mensen in de organisatie een organisatiestrategie is in plaats van een HR of MD strategie, dan zullen we vormen voor
leren moeten kunnen aanbieden die de traditionele training of werkconferentie
achter zich laten. We zullen moeten komen met vormen die tegemoet komen aan
de gedifferentieerde en unieke vragen van deze mensen in deze situatie.
Hoogerwerf bracht in een artikel in Opleiding en Ontwikkeling (1998) naar voren
dat zij veel gebrek aan effectiviteit van organisatieveranderingen, gericht op zelf-
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sturing, wijt aan de gehanteerde leermethoden. Ze haalt de leernetwerkmethode van Van de Krogt aan. Die beschrijft traditionele leerprincipes als verticaal en
extern. Zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid vragen juist om horizontalisering van het leerproces. Kenmerkend voor een horizontaal leerproces is dat we
veel aandacht besteden aan diagnose en leerprojectvorming en dat we daar alle
relevante actoren actief bij betrekken. Deze actoren vormen zich in onderlinge
interactie een beeld van de situatie, zodat hiermee voldoende overeenstemming
en draagvlak voor actie ontstaan. FfC begint met deze onderlinge interactie, waar
vervolgens een leervraag voor het spel aan wordt gekoppeld.
We vinden het vaak moeilijk om te beseffen, maar de vraag van onze klanten is
de belangrijkste motor voor hun leerproces . Niet wij, niet onze interventies, niet
onze wijze inzichten. Uit onderzoek is gebleken dat de mate waarin de deelnemers met een bewuste vraag een training ingaan, de belangrijkste factor is voor
het succes van de training. Niet de facilitator, niet de inhoud, niet de vorm.
Hoe vinden de deelnemers hun eigen vragen en kunnen ze die op een
expliciet niveau brengen?
Het moet ten eerste een vraag zijn die voldoende betekenis heeft om als focus
van de conferentie te dienen en voldoende in zich heeft om verdere ontdekkingen en differentiaties toe te staan. Bij het vinden daarvan is het belangrijk om
veiligheid te kunnen scheppen: immers veel problemen blijven bestaan omdat
mensen eigenlijk niet willen kijken of ze niet aan de orde willen stellen: ‘The
noise of the world is made out of silences’ (Zeldin, 1994). Ik probeer de veiligheid te vergroten door te zeggen dat er op dit moment geen antwoord nodig is.
Veel mensen vinden het vervelend een vraag aan de orde te stellen wanneer ze
ook maar het begin van het antwoord niet weten. Maar aan het begin van het
spel hoeven ze alleen maar een vraag te stellen. Als facilitator kun je telkens zeggen dat er volop tijd en gelegenheid komt om over het antwoord na te denken,
dat een antwoord geven nu niet hoeft.
Het is een kans om de vraag waarmee je als consultant wordt benaderd, uit te
diepen met alle deelnemers en deze te verrijken, te kleuren, diepgang en gevoelswaarde te geven.
Dit proces kan aan het begin van de conferentie plaatsvinden en neemt dan ongeveer één dagdeel in beslag. Soms doe ik dat een paar dagen voor de conferentie
begint. Het is belangrijk om vragen te genereren die aangeven wat de betrokkenen willen leren.
Voorbeeld 1 P&O afdeling van een energiebedrijf
Een zojuist aangestelde interim-manager wil de afdeling P&O waaraan zij leiding moet
gaan geven nieuw leven inblazen en ook wat beter leren kennen.
Ze besluit een paar dagen met de groep er tussenuit te gaan en benadert mij om die dagen
vorm te geven en te begeleiden. In een voorgesprek blijken de mensen van de afdeling
zich zorgen te maken over de macht en invloed die ze hebben op de komende reorgani-
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satie, nadat ze een periode met veel conflicten hebben meegemaakt onder de vorige afdelingsmanager. De vraag waarmee ze het spel gaan spelen wordt daarom: Wat moeten
wij leren om invloed te hebben op de komende reorganisatie?

Voorbeeld 2 Managementteam bij een bank
Een directeur van een bank is al een tijd intensief bezig een veranderingsproces binnen de
bank vorm te geven. Het MT is na een heisessie achter de directeur gaan staan, maar na
een jaar is het enthousiasme wat verflauwd en zijn er ook bepaalde hobbels en problemen
ontstaan. Ze hebben tijdens deze heisessie een visie voor het functioneren van het MT
gemaakt. Ik inventariseer met het MT wat daarvan bereikt is en waar de hobbels zijn op
weg naar dit toekomstbeeld. Op basis van die interactie en dialoog formuleer ik als
gemeenschappelijke vraag: Wat moeten wij leren om nauwere samenwerking tot stand te
brengen?

Voorbeeld 3 Afstemming tussen verschillende disciplines
Bij een telecombedrijf is er een nieuwe procedure ingevoerd die een betere afstemming
tussen verkoop, back-office en monteurs tot stand moet brengen. Er is aarzeling bij het
management of die nieuwe procedure ook loyaal gevolgd zal worden. De deelnemers,
dat zijn de betrokkenen uit de drie afdelingen, kiezen voor de vraag: Wat moeten we leren
om deze procedure succesvol te laten zijn?

Afhankelijk van de vraag en de groep kunnen deelnemers als individu spelen of
als team. Voor een MT is het goed als de individuen zelf spelen, maar in het
bovenstaande voorbeeld van het telecombedrijf is het juist goed teams met
elkaar te laten spelen uit de afdelingen verkoop, back-office en monteurs.
Na het formuleren van een vraag die gemeenschappelijk is, maak ik ook tijd voor
elk individu of team om te formuleren wat de eigen sleutel is in die gemeenschappelijke vraag. De teams of individuen kunnen de gemeenschappelijke
vraag differentiëren naar hun eigen plek en rol in de organisatie. Ook dit is weer
horizontalisering van het leertraject en de conferentie.
Ik neem de tijd om te controleren of iedereen elkaar begrijpt: de onderlinge feedback is van onschatbare waarde, vooral als men begrijpt waar de ander of het
andere team mee bezig is.
De vraag is dus aan de deelnemers. Het maakt niet uit wat. Daarmee is het spel
uniek: het staat open voor elke vraag. Het spel heeft geen inhoud, dus er is niets
in het spel dat de vraag van de deelnemers op enige manier kan tegenwerken.
Spelmethodiek: chaos, toeval, synchroniciteit en creativiteit
Ik kan me goed het moment herinneren dat ik betrokken raakte bij de chaos die
Carl Rogers wist te scheppen door mensen met honderden tegelijk zonder enig
programma voor dagen opeen te pakken. Daaruit ontstonden dan de meeste
effectieve conferenties die ik heb meegemaakt. Sindsdien heb ik me een ont-
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dekkingsreiziger gevoeld op zoek naar de kracht en de dynamiek die dat veroorzaakte. Rogers (1983) noemde dat ‘the self-actualizing tendency’ in een systeem, vandaag noemen we dat zelfsturing. Het is een kracht die we vanzelfsprekend vinden als de tuinders en boeren zaaien bijvoorbeeld, maar die we in
onszelf en in anderen vooral, toch niet snel zien. We vinden het gewoon dat een
zaadje vanzelf groeit, maar in organisaties en onze advisering is control de
belangrijkste vooronderstelling en hét paradigma geweest. Gewoon maar te gaan
zitten is in dat paradigma te gek. Dat is zo radicaal anders dat de aanpak van
Rogers, hoe effectief ook, moeilijk verkoopbaar is gebleken. Welke klant wil nu
een aantal dagen en grote sommen geld besteden aan een programma dat er niet
is?
Frameworks for change is hiervoor de elegantste oplossing die ik tot nu toe heb
gevonden. Twee uiterst intelligente onwijze Amerikaanse dames (Joy Drake en
Cathy Snyder) hebben een spel ontworpen dat als spel volledig gestructureerd
is en daarmee veiligheid biedt, maar volstrekt inhoudsloos is. Het is wat we in
de chaostheorie ‘een lege-huls methodiek’ noemen. De structuur bestaat hieruit
dat de deelnemers door het gooien met een dobbelsteen volstrekt toevallig op
allerlei vakjes terechtkomen en de daarbij horende acties moeten uitvoeren.
Vervolg voorbeeld 1 P&O afdeling
De kwaliteit ‘Heling’ werd blind gekozen als focus voor het spel en de conferentie.
Voor mij was dat een interessante wending aan de conferentie, temeer daar de rest van
het spelverloop die kwaliteit telkens bevestigde.
Zonder dat we van tevoren voor dit thema hadden gekozen werd dit een antwoord op hun
vraag: er was een periode van heling nodig na de moeilijke tijden. Het was een kwaliteit
die resoneerde bij de deelnemers, waar ze telkens mee verder konden. Het was een
belangrijke vingerwijzing voor mij als facilitator om hun vraag niet via confrontatie en directe feedback te beantwoorden. Het was natuurlijk ook na de conferentie een belangrijke
aanwijzing voor de interim-manager.

De vakjes zijn abstracties, een transcendentie naar een metaniveau, die het mogelijk maken inhoudsloos te blijven. Er is bijvoorbeeld een vakje “inzicht” dat de
speler gebiedt een inzicht te gebruiken, maar het is aan de deelnemers te ontdekken of aan te geven welk inzicht dat is. Ze kunnen een willekeurig gegrepen
inzichtkaartje ook zo interpreteren dat het een juist antwoord op de vraag oplevert: bewust gebruik van de synchroniciteit.
Vervolg voorbeeld 3 Afstemming tussen verschillende disciplines
Het team verkoop kwam terecht op het vakje service. De eerste vraag die ze daar moeten
beantwoorden is aan wie service zal worden verleend: aan het eigen team of een ander
team in de organisatie. De beantwoording van die vraag en motivatie levert al een aardige discussie op. Ze kozen voor service aan de back-office die ze ‘een beetje minder aanwezig vonden’. Ik vroeg ze het back-officeteam te vragen op welke manier ze hen van ser-
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vice konden zijn. Daar zijn in het spel allerlei mogelijkheden voor en in de dialoog daarover vroeg de back-office de verkopers in de toekomst de orderformulieren beter in te vullen. Ze waren soms uren bezig met het juiste adres of andere details van een klant te vinden, terwijl het ook voorkwam dat rekeningen nooit verstuurd werden door gebrek aan
gegevens. De ogen van de verkopers spraken boekdelen toen ze naar hun collega’s van
de back-office luisterden. De snelle verkoopjongens maakten hun administratie nooit goed
af, want ze waren alweer met andere klanten bezig.

Het leuke van FfC is dat deelnemers deze inhoud spontaan kunnen inbrengen,
het horen van de klachten van hun collega’s is veel aansprekender dan een aanwijzing van hun manager en zo lossen ze een probleem op zonder dat een
manager of consultant het op de agenda had gezet.
Voor de facilitator is deze methode een sprong in het diepe: je weet van tevoren
van geen kanten wat er gaat gebeuren. Daarmee zijn de rollen met het verticale
en externe georganiseerde leerproces radicaal omgedraaid: toen wisten wíj wat
er ging gebeuren.
De deelnemers interpreteren, gestimuleerd door de facilitator, de ‘events’ die de
vakjes aangeven en de teksten die bij de vakjes horen, binnen de focus van hun
vraag. Het is een intensief zoekproces dat een beroep doet op hun creativiteit,
hun vermogen tot synthese en hun vaardigheden in het gebruik van synchroniciteit. Dit zijn stuk voor stuk vermogens van hun brein die ze meestal niet erg
gebruiken in hun werk of in hun trainingen. Ook daarin is dit spel een organische methode en geen lineair ontworpen leer- of veranderingstraject.
Op welke vakjes ze terechtkomen wordt bepaald door het aantal ogen dat ze
gooien met de dobbelsteen. Het is toeval. Dat roept altijd discussie op over toeval. Want de deelnemers menen zonder uitzondering dat de vakjes en teksten
die ze krijgen volstrekt to-the-point zijn en precies laten zien waar het om gaat.
Vervolg voorbeeld 2 Managementteam bij een bank: spelverloop
De directeur van het betreffende MT landt op het vakje Succes. Ze wordt eerst gevraagd
uit te leggen wat naar haar mening succes van het MT inhoudt. Haar antwoord luidt: in
staat zijn met elkaar de kar te trekken.
Ze mag volgens de spelregels nu een belemmeringskaartje trekken zonder daardoor
geblokkeerd te raken, zoals anders in het spel. Want dat is immers succes: in staat zijn
door een belemmering heen te komen.
Ze trekt het kaartje ‘Als ik niets terugkrijg, investeer ik niet meer’. Ik vraag hiervan haar interpretatie. Ze kon zich in het verleden zo teleurgesteld voelen door het solistisch optreden
van haar teamgenoten, dat ze cynisch werd en het bijltje erbij neergooide.
Ze mag nu ook een inzichtkaartje trekken dat het succes draagt. Ze trekt “Je aanvaardde
het onaanvaardbare”. Volgens haar volstrekt complementair aan het voorafgaande: ze
moet leren zich over teleurstellingen heen te zetten. Vervolgens mag ze aan haar teamleden inzichtkaartjes geven die voor het succes zullen zorgen. Het zijn respectievelijk de
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inzichten: ‘Je zorgt voor een hoog niveau van ondersteuning’; ‘Geld verdienen is niet je
enige beweegreden om goed werk te leveren’, ‘Je openheid, vertrouwen en zorg voor
iedereen geeft anderen de gelegenheid zich veilig te uiten’.
Om deze inzichten te interpreteren ontstaat er een levendig gesprek waarbij de teamleden
elkaar feedback geven op hun gedrag.
Onderdeel van het succesvakje is vervolgens dat ze een bepaalde kwaliteit aan het team
mag toevoegen. Ze trekt de kwaliteit ‘Communicatie’ en elk teamlid moet gaan uitleggen
op welke manier communicatie het succes van het team zal vergroten en daar concrete
voorbeelden van geven. Deze zullen in de evaluatie op de afsprakenlijst terechtkomen.

Het is de kunst van de facilitator, maar vooral van de deelnemer om alles wat er
gebeurt, te interpreteren in termen van de eigen leervraag.
In wezen breng ik de deelnemer met deze methode ook een attitude bij: staan
we in het leven en ons werk als slachtoffer óf staan we aan het stuur van ons eigen
leer- en ontwikkelingsproces en grijpen we elke gebeurtenis en gelegenheid aan
om daarvan voor ons zelf iets te leren.
´
Het spel nader bekeken
Niveaus in het spel
De deelnemers spelen het spel op vier niveaus: individueel, team, organisatie,
omgeving. Dat wil zeggen dat ze de gebeurtenissen in het spel telkens interpreteren in termen van:
• hun individuele leer- en ontwikkelingsproces;
• de samenwerking in een team;
• organisatieaspecten en -vraagstukken;
• de omgeving van hun organisatie.
Zo kunnen ze een toevallig verkregen inzicht ‘Je waardeert positieve feedback en
brengt het in de praktijk’ op die vier verschillende niveaus heel anders interpreteren.
• Heeft dit te maken met omgaan met eigen onzekerheid?
• Een teveel aan kritiek binnen een team?
• Het gebrek aan awards binnen de organisatie?
• Een nieuw type klantrelatie?
In voorbeeld 2 speelde de directeur op het teamniveau, waardoor alle vragen en
mogelijkheden rondom succes in termen van succes van het team geformuleerd
moesten worden. De niveaus maken een ruim scala van gedifferentieerde leermomenten mogelijk.
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Tijdsduur minimaal vijf dagdelen
In het voorafgaande heb ik al geschreven dat het bepalen van de vraag die de
deelnemers aan het spel stellen (het spel lijkt soms wel eens een modern orakel),
een dagdeel in beslag kan nemen. Uitleg en opstart van het spel kosten ook
meestal twee uur, waarna ik de volgende vier dagdelen besteed aan het spel zelf.
Het laatste dagdeel besteed ik aan een uitvoerige evaluatie, waarin elk team (individu) verslag doet van de eigen leerervaringen en conclusies en bovendien commentaar geeft op participatie en resultaten van andere teams (individuen). Ik
sluit het geheel af met een samenvatting en de vaststelling van een lijst besluiten. In het geval van het eerdergenoemde MT (voorbeeld 2) werd er dus onder
meer een lijstje gemaakt van de afspraken rondom ‘Communicatie’.
Gebruik van het spel
Het spel simuleert de werkelijkheid op een trefzekere manier. Dat wordt mogelijk gemaakt door een dikke stapel spelregels, die ook een nadeel van dit spel
vormt. Het vraagt minstens twee uur voordat je met de groep aan het spel begonnen bent, hoewel het groepsproces natuurlijk wel meteen begonnen is. Bovendien kost het jezelf tijd die spelregels te leren kennen en ermee om te gaan. Reden
dat het spel ook niet te koop is en alleen aan geaccrediteerde facilitators wordt
verhuurd voor de duur van het spel. Voordeel van het spel is dat het zoveel kan
hebben aan gedifferentieerde uitgangssituaties en vragen. Ik gebruik het bijvoorbeeld ook als follow-up na een lang leerproces over leiderschap. Het heeft
vaak geen zin om na twee jaar nog te komen met een algemene cursus of nog
eens een thematische conferentie. Er moet iets to-the-point en met diepgang
komen voor een groep die al verder is. Het spel laat dan een veelheid van vragen
en uitgangspunten toe, terwijl er maximaal gebruik kan worden gemaakt van de
bestaande kennis en ervaring.
Iets over de opbrengsten van het spel
De resultaten van het spelen van Frameworks for Change zijn velerlei en niet van
te voren te voorspellen omdat veel afhangt van de vraag van de deelnemers. De
resultaten zijn wel globaal te splitsen naar wat het spel procesmatig en inhoudelijk oplevert.
Procesmatig is FfC een vorm voor een werkconferentie die rijk is aan ‘communitieve zelfsturing’: het is een intensief leerproces met veel betrokkenheid waarin mensen zich bewust worden van allerlei zaken waar ze zich tevoren in het denken over hun vraag niet bewust van waren. Het móeten nadenken over je vraag
aan de hand van de willekeurige vakjes en teksten heeft dat effect, zoals ook sommige brainstormtechnieken erop gericht zijn om met willekeurige uitstapjes
mensen uit hun denkgroeven te halen. Het hardop moeten denken, het meedenken met anderen, het feedback geven en ontvangen ervaren de deelnemers
over het algemeen als heel verrijkend.
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Het spelen heeft daarom een sterk teambuildingseffect: het is een intensief denken zoekproces waarbij niemand zich onbetuigd kan laten. Inhoudelijk levert de
game een eigen ‘veranderagenda’ op rondom de vraag. Na het spelen wijd ik
minstens één dagdeel aan het inventariseren van de gewonnen inzichten en de
toepassing. Het levert een lijst op van zaken waar je als consultant de komende
tijd met het team of de organisatie aan kunt werken. En dat is dan een lijst die
de deelnemers zelf samengesteld hebben.
Ik vind het zelf een lijst van onschatbare waarde in een veranderingstraject. Vaak
is zowel het denken van de klant als dat van onszelf beïnvloed door de drukte
van alledag, door nieuwe problemen enz. Het hebben van deze lijst maakt elke
keer een out-of-the-box sprong mogelijk. Wat er ook gaande is, de oplossingen
en inzichten die de de deelnemers tijdens het spel formuleerden, herkenden ze
later als van waarde, terwijl ze een heel andere kwaliteit hebben dan de eerste
primaire reacties. Toen later in hetzelfde MT uit voorbeeld 2 een conflict ontstond, kon ik teruggrijpen naar gewonnen inzichten uit het spel. Ik laat ze het
verslag van het spel opnieuw letterlijk lezen en daaruit de conclusies trekken
over het gerezen conflict. Voor mezelf is het ook een goede agenda bij een klant
waar je gedurende enkele jaren infrequent contact mee hebt.
Last but not least vind ik het een aantrekkelijk aspect van FfC dat ik ook niet
weet wat er gaat gebeuren: het is co-faciliteren met een onzichtbare partner, het
toeval, mijn eigen inventiviteit ten volle benutten: never a dull moment.
Het stellen van een vraag is tenslotte ook een spirituele praktijk. Dat laatste vind
ik een belangrijke bijdrage die FfC biedt aan deelnemers.Welke kerk of tempel
je binnengaat, overal is er hetzelfde spirituele inzicht: vraag en gij krijgt antwoord. De vorm kan verschillen: van orakel van Delphi tot inzicht door meditatie of antwoord op gebed. Het gaat telkens om dezelfde spirituele wet. Ervaring daarmee schept in het verloop van het spel een zachte verwondering en
levensvreugde voor wie daar gevoelig voor is.
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De doos met oude knopen wordt omgekeerd en uit de kelder wordt een voorraadje blikken gehaald. “Jij staat achter de toonbank en dan kom ik boodschappen doen”, zegt het ene kind tegen het andere. Enkele minuten later voeren ze
aan weerszijde van de als toonbank ingerichte salontafel levendige handel. “Dat
is niet eerlijk, we hadden afgesproken dat de grote knopen voor tien cent zouden tellen”, roept de een. “Nee hoor, dat was gisteren toen we politieagentje
speelden”, antwoordt de ander. Kinderen hebben geen enkele moeite om met
behulp van eenvoudige middelen een levensecht beeld te creëren over hun toekomst.
Naarmate veranderingen complexer worden helpt het spel ook de professionele
organisatieveranderaar. Als zijn cliënt zich aan de hand van dikke rapporten maar
moeilijk een voorstelling kan maken van de ophanden zijnde veranderingen stelt
deze ineens voor: “Zullen we deze organisatie eens naspelen?” Ingewikkelde
flowcharts en organogrammen maken plaats voor legostenen, gekleurde kaartjes,
fiches en dobbelstenen.
In dit hoofdstuk nemen we u mee naar de wereld van Organisational Prototyping: een nieuwe organisatie en werkwijze testen met behulp van een simulatie.
Na het beschrijven van een aantal vragen van klanten en uitleg van het begrip
Organisational Prototype als antwoord daarop, leggen we de ontwerpstappen
uit. We besluiten dit hoofdstuk met een aantal praktische tips voor toepassing.
Vragen van onze klanten
Het adequaat verbeteren, veranderen of vernieuwen van organisaties is een
belangrijke taak van management in tijden van permanente verandering. Dikwijls doet men daarbij een beroep op adviseurs voor het vormgeven van de veranderingsprocessen en het oplossen van de problemen. Als adviseurs hebben we
tal van oplossingen ter beschikking, sommige kant en klaar, dikwijls op maat
gemaakt voor de klant. E-commerce, competentiemanagement, business balanced scorecard, Client Relationship Management zijn voorbeelden van veelbelovende producten die onze klant moeten helpen bij het veranderingsproces.
Maar onze klanten kennen zelf het adviseursjargon en zijn kritischer dan voorheen op de effectiviteit van de mooie producten die ze krijgen voorgeschoteld.
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De volgende vragen stelt men ons vaak:
• Werken de beschreven oplossingen ook in onze praktijk?
Papier is geduldig maar mijn medewerkers en klanten zijn dit vaak minder. In
de praktijk ontdekken we vaak nog veel onvolkomenheden in nieuwe werkwijzen. Processen sluiten onvoldoende op elkaar aan, formulieren zijn niet handig, de automatisering is nog niet aangepast en instructies blijken multi-interpretabel. Onze klanten snappen niet waarom het nu weer anders moet dan
vroeger. Al deze zaken zijn dan aanleiding het oorspronkelijke ontwerp aan te
passen of te verfijnen. Ook wordt dan pas zichtbaar op welke nadelen van de
nieuwe werkwijze moet worden bijgestuurd om de voordelen ervan niet naar
de achtergrond te laten verdwijnen.
• Zijn mijn medewerkers in staat de nieuwe werkelijkheid gestalte te geven?
Nieuwe werkwijzen vragen van onze medewerkers vaak nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden en een andere houding. Maar al te vaak beperken opleidingen
zich tot de kenniscomponent omdat men veronderstelt dat houding en gedrag
zich vanzelf zullen wijzigen. Naast niet kunnen is ook niet willen een oorzaak
van het niet accepteren van medewerkers van een nieuwe werkwijze. Niet willen heeft in veel gevallen te maken met niet begrijpen. Organisatieveranderingen beargumenteren we vaak vanuit een ander perspectief dan dat van de direct
betrokken medewerkers. Het zichtbaar maken van de opleidingsnoodzaak van
medewerkers op basis van een papieren plan is dan ook geen eenvoudige zaak.
• Waar liggen de belangrijkste implementatieproblemen?
Een overgangssituatie stelt onze organisatie voor tijdelijke, maar wel lastige
managementvragen. Vraagstukken van weerstand, interne communicatie,
terugval, opleidingen en planning passeren met grote regelmaat. Met een goede
projectplanning en projectorganisatie vangen we veel van deze vragen op. Ook
leren we veel van ons implementatieverleden. Dit neemt echter niet weg dat elke
organisatieverandering zijn eigen dynamiek kent en een zekere mate van
onvoorspelbaarheid heeft.
Kortom, de effectiviteit van de implementatie vormt al in een vroeg stadium van
het gesprek met onze klanten een dominant gespreksonderwerp. Hoe zorgen we
ervoor dat de verandering ook echt gaat werken, hoe voorkomen we kostbare
fouten en vertragingen bij de implementatie?
Organisational Prototyping
Een manier om antwoord te krijgen op al deze vragen, is de nieuwe organisatie
en werkwijze te testen in een simulatie. We noemen dit Organisational Prototyping. Dergelijke prototyping technieken worden op andere terreinen al lange tijd
toegepast (automatisering, automobielindustrie, vliegtuigbouw, consumenten
elektronica, etcetera).
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Organisational Prototyping is een techniek om een afbeelding op laboratoriumschaal te maken van een toekomstige werkelijkheid van een organisatie en haar
werkwijze. Het is een prototype van een nieuwe werkomgeving en van alle elementen die daar deel van uitmaken. Het prototype wordt zo geconstrueerd dat
alleen die elementen worden opgenomen die relevant zijn voor testdoeleinden.
De techniek van prototyping wordt vaak gebruikt om:
• het gebruiksnut van een product of dienst vast te stellen;
• de gebruiksvriendelijkheid van een product of dienst te testen;
• de bruikbaarheid van een product of dienst vast te stellen onder wisselende
omstandigheden en bij wisselende gebruikers;
• onvoorziene gebruiksconsequenties te achterhalen;
• gebruikersinstructies te testen.
Deze techniek om dit type afbeeldingen te construeren is niet nieuw en wordt al
jaren toegepast bij het bouwen van praktijksimulaties voor andere doeleinden
zoals opleiden, motiveren, communiceren en scenario-ontwikkeling. We speken in deze situaties vaak van managementgames of spelsimulaties. Het grote
verschil met Organisational Prototyping is dat hier een bestaande werkelijkheid
wordt nagebootst. Deelnemen betekent het ondergaan van een realistische ervaring, vergelijkbaar met het daadwerkelijk opereren in een andere werkomgeving. De term virtual reality is hier dan ook op z’n plaats. Het is een risicoloze
experimenteer- en leeromgeving waarin deelnemers zaken aan den lijve kunnen
ervaren.
Een Organisational Prototype is een afbeelding van de toekomst. Een toekomst
die beschreven is in omgevingsverkenningen, organisatiestructuren, competentieprofielen, werkprocessen, planning & control systemen, procedurebeschrijvingen, kwaliteitshandboeken, functiebeschrijvingen, logistieke schema’s en
nog veel meer blauwdruktechnieken van de organisatie ontwerper.
Voor wie niet getraind is om een tweedimensionale bouwtekening te kunnen
interpreteren als een ruimtelijk concept, is de maquette een nuttig hulpmiddel.
Voor wie niet getraind is om een blauwdruk van een organisatie te kunnen interpreteren als een levende werkgemeenschap vervult een Organisational Prototype dezelfde functie.
De Pleisterplaats
Een accountantsorganisatie ontwikkelt een nieuwe aanschrijvingsprocedure voor één van
de onderdelen van rijkswaterstaat. Dit is een procedure die de medewerkers moeten volgen om te controleren of aannemers aan alle afgesproken verplichtingen voldoen. De procedure is gebaseerd op moderne controletechnieken en maakte onder andere gebruik van
specifieke risicoanalyses en steekproeftechnieken.
De kantonniers die deze procedure moesten uitvoeren hadden er geen enkel vertrouwen
in. Aannemers waren immers boeven en alles moest één op één worden gecontroleerd.
We simuleerden het hele toeleveringsproces door middel van het bouwen van een pleis-
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terplaats langs de snelweg. De bouwmaterialen waren van lego. Met het nieuwe controlehandboek in de hand controleerden de kantonniers de toeleveranciers die met bakken
lego tegelijkertijd aan kwamen. De malafide leveranciers werden feilloos opgespoord. Dit
won het vertrouwen van de kantonniers in de nieuwe aanschrijvingsmethodiek. Bovendien
haalden ze een aantal ‘bugs’ uit de procedure.

Organisational Prototyping is dus een waardevol instrument om de toekomst
van organisaties en werkwijzen te verbeelden, te anticiperen op mogelijke fouten in structuren, processen en procedures en daarmee het implementatieproces aanzienlijk te verbeteren.
Wat zijn nu de stappen en aandachtspunten voor het ontwerp van een goede
Organisational Prototype?
Het ontwerpen van een Organisational Prototype
Het ontwerpen van een Organisational Prototype is een gestructureerd proces
waar een vaste ontwerpmethodiek voor bestaat. De ontwerpmethodiek is een
afgeleide van de ontwerpmethodiek voor praktijksimulaties.
De ontwerpmethodiek kent zes hoofdstappen:
• concept report
• systeemanalyse
• modelleren
• bouwen
• uitvoeren
• evalueren
De ontwerpstappen lichten we stap voor stap toe.
Concept report
Als eerste stap van het ontwerpproces stellen we één of meer doelstellingen vast
van het te ontwerpen Organisational Prototype en leggen dit vast in het concept
report. Bijvoorbeeld:
• Het concreet zichtbaar maken van de gewenste toekomst
Een groot verzekeringsbedrijf besluit over te gaan op een nieuwe indeling van teams,
voorzien van een geheel nieuwe werkwijze. Voor medewerkers is het lastig zich een
voorstelling te maken van de dagelijkse gang van zaken op de afdeling.

• Het testen van de effecten van nieuwe werkwijzen en samenwerkingsvormen
Deskresearch levert een nieuwe vorm van samenwerking op in een logistieke keten die
tot forse besparingen kan leiden in kosten en doorlooptijd. Het is nog de vraag of deze
methodiek ook in de praktijk het gewenste effect oplevert.

204

WERKCONFERENTIES

• Het ontdekken van ongewenste neveneffecten van organisatie- en procesontwerpen
Een bedrijf ontwikkelt een nieuwe methodiek om verstoringen zoals niet geplande
spoedorders in het productieproces op te vangen. De vraag is of medewerkers hier niet
omheen kunnen organiseren.

• Het testen van medewerkers op hun in de toekomst benodigde competenties
De invoering van zelfsturende teams vraagt geheel nieuwe competenties van medewerkers op de werkvloer. Onderzocht moet worden of zij over deze potentiële vermogens beschikken.

• Het leveren van input voor implementatie
Alvorens te starten met de implementatie van een nieuw automatiseringssysteem worden alle stappen gesimuleerd. Dit moet extra informatie opleveren over de benodigde
invoeringshulpmiddelen.

Systeemanalyse
Als tweede stap in het ontwerpproces maken we een systeemanalyse. Hieronder
verstaan we een zo nauwkeurig mogelijke afbeelding van de te simuleren situatie. De toekomstige organisatie is vaak beschreven in adviesrapporten, beleidsdocumenten, functiebeschrijvingen, competentieprofielen, een administratieve
organisatie of procedurebeschrijvingen. Meestal is de organisatiebeschrijving
niet compleet omdat slechts die delen worden beschreven die aan verandering
onderhevig zijn. Dit deel vullen we dan aan. Daarnaast maken we scenario’s over
de ontwikkelingen die zich afspelen buiten de te simuleren organisatie, bijvoorbeeld bij klanten, concurrenten of een wijziging in het overheidsbeleid.
Modelleren
Nu er een systeemanalyse ligt en de systeemcomponenten gekozen zijn, dient
de vraag zich aan hoe we de nieuwe werkelijkheid simuleerbaar kunnen maken.
We noemen deze fase in het ontwerpproces modelleren. De uitdaging bij Organisational Prototyping is om een zo realistisch mogelijk afbeelding van die nieuwe werkelijkheid te maken. Deelnemers spelen hun eigen functie, of een rol die
er heel dichtbij ligt, gebruiken de echte formulieren, hanteren de echte procedures, maken gebruik van de echte hulpmiddelen etc. De simulatie kan zich zelfs
op de echte werkplek afspelen.
De Bommelding
We simuleerden een bommelding op het ondergrondse NS-station Blaak in Rotterdam, met
als doel de werking van de calamiteitenorganisatie te testen. De simulatie vond ook werkelijk plaats op het ondergrondse station. Het enige wat niet echt was, waren de 120
nepreizigers die waren besteld om op een gegeven dag en tijdstip op het station aanwezig te zijn in verband met een zogenaamde beveiligingsoefening.
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Soms is het lastig om een één op één afbeelding van de werkelijkheid te maken,
afhankelijk van de aard van de te simuleren werkelijkheid. Dan kiezen we voor
hulpmiddelen waarmee we de kern benaderen. Grofweg heeft Organisational
Prototyping een viertal transferpunten, dat wil zeggen aspecten waarvan we een
afbeelding maken:
• de factor tijd;
• de inhoud;
• de interactieve processen;
• de context.
Het wezen van Organisational Prototyping is dat in ieder geval de interactieve
processen die zich binnen die nieuwe werkelijkheid gaan afspelen, zo realistisch
en dus herkenbaar mogelijk worden nagebootst. Met de overige aspecten gaan
we soms creatief om, om toch de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen.
Hier volgen enkele voorbeelden van de wijze waarop we de vier verschillende
transferpunten symboliseerden.

Vormgeving van transferpunten
De transferpunten
De factor tijd
Een proces dat normaal gesproken een
jaar duurt, kun je nu eenmaal niet in
een dag nabootsen. Toch willen we
deelnemers confronteren met de consequenties van hun handelen.

De inhoud
De te simuleren werkelijkheid gaat
altijd ergens over. Een cateringbedrijf
gaat bijvoorbeeld over de productie
van maaltijden, een bouwbedrijf stort
beton. Deze zaken kunnen we niet één
op één overnemen in een simulatie.
Maar organisatieveranderingen kunnen we alleen testen aan de hand van
het primaire uitvoeringsproces. In zo’n
situatie is enige creativiteit nodig om
het productieproces na te bootsen.

Hoe pak je dat aan?
We maken gebruik van tijdsprongen.
Je springt als het ware van het ene naar
het andere jaar na een korte pauze. Bijvoorbeeld: Tijdens de eerste ronde
wordt er onderhandeld over een programma van eisen voor een groot
nieuwbouwproject.Bij de start van de
tweede ronde (één jaar later) zijn alle
bouwtekeningen gereed en beschikbaar voor de deelnemers.
We gebruiken diverse symbolische
attributen om het primaire proces na te
bootsen. Bijvoorbeeld: Alle producten
worden van boetseerklei gemaakt. De
simulatie van een nieuwe vorm van
bouwmanagement konden we niet
opzetten rond een werkelijk bouwproces. Met behulp van ontwerpprogrammatuur en een maquettebouwer
beeldden we dit proces uit.
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De interactieve processen
In een praktijksimulatie bepalen de
deelnemers voor een aanzienlijk deel
de dynamiek van het systeem. Dit
impliceert, zeker bij een Organisational Prototype, dat alle rollen en de
daaraan verbonden interactieprocessen, vertegenwoordigd moeten zijn
door natuurlijke personen. Dit blijkt
echter in de praktijk niet altijd te realiseren. Sommige actoren in de simulatie hebben slechts een zeer bescheiden
rol en worden maar een enkele keer
aangesproken. Soms is het onvoorspelbaar welke interne of externe partijen de deelnemers aan een simulatie
willen inschakelen om hun taak goed
in te vullen.
De context
Soms verdient het de voorkeur om de
nieuwe werkelijkheid in een andere
context te plaatsen met behulp van
van metaforen. De te simuleren werkelijkheid transponeren we dan naar
een totaal andere omgeving. De reden
hiervoor ligt in het feit dat de overeenkomsten met de werkelijkheid dan
meer opvallen dan de verschillen.
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In sommige gevallen kan één persoon
meerdere rollen vertegenwoordigen.
We zetten dan een acteur of ervaren
rollenspeler in die heel snel een specifieke rol kan spelen. Bij een grote crisissimulatie was het onvoorspelbaar
welke instanties de deelnemers zouden gaan raadplegen bij het oplossen
van een aantal noodsituaties. Voor
deze simulatie was een soort ‘warroom’ ingericht met circa 15 deskundigen die met elkaar over alle noodzakelijke kennis beschikten. Een
telefonist verbond de spelers door met
een van de spelers die op dat moment
de rol aannam van degene waarvoor
de deelnemer belde.
We zoeken een denkbeeldige omgeving die dezelfde systeemkarakteristieken heeft als de werkelijke omgeving.
Bijvoorbeeld: nieuwe werkprocessen
binnen een gemeente worden getest op
een denkbeeldig public private partnership project.

In deze fase van modelleren komt ook de keuze van de format aan de orde. Onder
een format verstaan we de uiterlijke verschijningsvorm van de simulatie; wat zie
je gebeuren als je op een afstand naar de simulatie kijkt. Zitten spelers rond een
spelbord, lopen deelnemers rond en onderhandelen, zit iedereen achter een computer of zitten teams in afzonderlijke ruimtes en communiceren zij steeds per telefoon en fax? Soms voeren we een simulatie uit in een werkomgeving die niet van
echt is te onderscheiden.
Na het modelleren en de keuze van de formats beginnen we met de feitelijke bouw.
Bouwen
Vanuit het model en het gekozen format gaan we het spel in deze fase concreet
vormgeven. Daarbij beschikken we als ontwerper van een Organisational Prototype over een groot aantal spelelementen. Enkele lichten we kort toe:
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• Scenario
In het scenario beschrijven we vaststaande feiten en ontwikkelingen die de context vormen van de simulatie.
• Pulses
Tijdens de spelsimulatie kunnen we de deelnemers met allerlei gebeurtenissen
confronteren, waarop zij dienen in te spelen (de kanskaartjes in monopoly). Dit
noemen we pulses of events.
• Spelstappen
Binnen elke cyclus of ronde doorloopt de deelnemer vaste spelstappen. Het is
een opeenvolging van handelingen zoals: lees de update van het scenario, haal
de uitslag van de vorige ronde op, overleg over passende acties, noteer deze
acties op een formulier, lever dit in bij de spelleiding en evalueer met elkaar de
gespeelde ronde.
• Regels
Elke spelsimulatie kent spelregels. Hierin staat meestal maar een beperkt aantal zaken. Het zijn slechts die dingen die echt niet zijn toegestaan of die echt
moeten om het spel goed te laten verlopen. Spelregels zijn altijd onaantastbaar
en leven we strikt na.
• Rollen
Deelnemers aan een spelsimulatie krijgen altijd een specifieke rol. In een korte
rolbeschrijving geven we aan wat deze rol inhoudt.
• Modellen
Marktordening, financieel systeem, logistieke keten, zij kunnen alle als model
worden gehanteerd in een spelsimulatie. Veel spelsimulaties kennen impliciete onderliggende theoretische modellen die ten grondslag liggen aan de systeemanalyse. Zij vormen ook één van de bouwstenen.
• Berekeningssystemen
De puntentelling is essentieel voor een spelsimulatie. Er zijn altijd systemen van
belonen en straffen, van prestatiebeoordeling of winst noodzakelijk om deelnemers in een spelsimulatie feedback te geven over de consequenties van hun
handelen. Deze vinden hun weerslag in het berekeningssysteem. Bij simulatie
voor de spoorwegen representeerde elke doorkomst van één wagonnetje op
een modelspoorbaan een vervoersdebiet van vijfduizend reizigers per uur.
• Indicatoren en symbolen
Als spelbouwer bedenken we afbeeldingen voor vele parameters die in de werkelijkheid belangrijk zijn. Fishes, computeruitdraai, klokken, thermometers,
het zijn allemaal manieren om indicatoren en symbolen vorm te geven. In een
spel over verzekeringstussenpersonen gaven tevreden klanten op basis van hun
eigen subjectieve oordeel hun agent een pluim. De tussenpersoon met de meeste pluimen had de meest tevreden klanten.
• Materialen
Tenslotte moeten we als spelontwerper zaken materialiseren. In een spelsimulatie over de wereldenergiehuishouding werden kolen gerepresenteerd
door dropjes, kernenergie door stervormige voegkruisjes en gas door metalen pijpjes.
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De eerste fase van de bouw bestaat meestal uit het ontwikkelen van een papieren
versie van de spelsimulatie. Van alle materialen en benodigde teksten maken we
een “knip en plak versie”. Met deze versie voeren we een aantal testen uit. Dit
varieert van het gedetailleerd doorspreken van alle achtereenvolgende stappen tot
het daadwerkelijk draaien van een testversie. Hierna zijn we klaar voor de daadwerkelijke uitvoering.
De barre winter
Het ministerie van Binnenlandse Zaken beschikt over een groot aantal scenario’s voor crisissituaties. Voor een crisis veroorzaakt door extreem slechte weersomstandigheden lag
geen handboek klaar. In een simulatie is onderzocht of de verantwoordelijke ambtenaren
deze crisis konden beheersen zonder handboek.
We bootsten de crisis na op basis van een door het KNMI ontwikkeld weerscenario. Daarbij maakten we gebruik van tevoren opgenomen journaaluitzendingen. In een centrale ‘warroom’ hielden we de ontwikkelingen in de samenleving bij en communiceerden die naar
alle deelnemers. Zo’n 15 deskundigen speelden alle rollen waar deelnemers om vroegen
en dit varieerde van minister tot wachtchef op een energiecentrale. Alle fax en telefoonverkeer werd geregistreerd en later geanalyseerd. Het scenario dat in werkelijkheid vier weken
zou duren, beperkten we tot twee dagen.
Alle analyses van de simulatie wezen uit dat de crisis goed was opgevangen en voor dit
doel geen handboeken ontwikkeld hoefde te worden.

Uitvoering
Bij Organisational Prototyping testen we een geplande organisatieverandering
alvorens tot de formele implementatie over te gaan. Bij dit veranderingsproces
zijn doorgaans vele managers en medewerkers direct betrokken. Het is om meerdere redenen aantrekkelijk zoveel mogelijk van die directbetrokkenen bij de
simulatie te betrekken. Een simulatie met 100 deelnemers of meer is dan ook geen
uitzondering. In de praktijk zijn simulaties uitgevoerd met een omvang tussen de
honderd en vierhonderd deelnemers. Het zal duidelijk zijn dat het met zo’n groot
gezelschap moeilijk is om tijdens de uitvoering het ontwerp nog bij te stellen,
omdat er tijdens de voorbereiding iets over het hoofd gezien is of verkeerd ingeschat. Tijdens de uitvoering kunnen we dus geen interventies meer doen om een
slordig ontwerp recht te trekken.
Valt er voor een ontwerpteam dan niets meer te doen tijdens de uitvoering? Jawel,
er zijn een aantal activiteiten die tijdens de uitvoering van een Organisational Prototype van wezenlijk belang zijn om het doel van deze interventietechniek de
realiseren.
Ontvangst en instructies
We ontvangen de deelnemers en eventuele externe stakeholders en geven instructies over de ruimteindeling, de betekenis van eventuele pictogrammen of andere

ORGANISATIES SIMULEREN

209

visuele aanwijzingen, hun rol, relevante spelregels en andere aandachtspunten.
Deelnemers moeten vragen en opmerkingen naar tevredenheid kwijt kunnen en
zonder onnodige onzekerheden hun werk kunnen starten.
Regie van de buitenwereld
Tijdens de simulatie kunnen we zowel geplande als ongeplande pulses inbrengen die de deelnemers confronteren met zaken die zich niet binnen de simulatie
afspelen maar zich in de buitenwereld voordoen. Hiervoor stellen we vaak één of
meerdere postbodes aan. Ook zijn dit type simulaties soms voorzien van andere
communicatiemiddelen zoals telefoon, fax en e-mail. In een enkel geval maken
we gebruik van radio- en televisieopnames die of tevoren zijn opgenomen of die
tijdens de simulatie zijn geproduceerd.
Monitoring
Een Organisational Prototype moet lessen opleveren. Dit betekent dat alle gebeurtenissen, handelingen van de deelnemer en de consequenties hiervan worden
vastgelegd. Dit vraagt om nauwkeurige monitoringsystemen. We hanteren hiervoor een aantal technieken:
• We voorzien deelnemers of groepen van deelnemers van een observator. Deze
intervenieert op geen enkele wijze in de simulatie maar registreert slechts.
• Alle post, fax, telefoon en e-mail leggen we nauwkeurig vast in een logboek.
Wie heeft op welk moment met wie waarover gecommuniceerd?
• Video of geluidsopnamen van alle activiteiten.
• Het gesimuleerd systeem kent soms belangrijke parameters die aangeven in
welke toestand het systeem zich bevindt. Deze parameters leggen we ook
nauwkeurig vast in een logboek. Voorbeelden van dergelijke parameters zijn
zaken als omzetgegevens, wachttijden, geld- en materiaalstromen en overlegtijden.
• Time-outs met deelnemers waarin we hen vragen naar hun belevenissen tijdens de simulatie.
Audiovisuele ondersteuning
We gebruiken professionele beeld- en geluidsmensen voor eventuele video-opnamen of versterking van het geluid. Deze mensen moeten we regisseren tijdens de
uitvoering.
Waarnemende rollen/functies
Sommige rollen/functies tijdens een simulatie zijn op zich zeer relevant, maar zijn
gezien hun aard slechts een korte tijd in actie. Om te voorkomen dat sommige
deelnemers te weinig te doen hebben tijdens de simulatie nemen leden van het
ontwerpteam hun rol/functie dan waar.
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Ceremoniemeester
Tenslotte is er zoiets als een ceremoniemeester nodig tijdens de uitvoering.
Iemand die de onderdelen van het totale programma aan elkaar praat, de pauzes aankondigt en de gehele logistiek regisseert.
Evaluatie
Organisational Prototyping is bedoeld om te ontdekken in hoeverre de nieuw
bedachte werkelijkheid op papier in de praktijk ook zo uitpakt. Wat zijn eventuele bijeffecten en waar moet zonodig aanpassing of aanvulling plaatsvinden?
In veel gevallen is het wenselijk en noodzakelijk deelnemers te confronteren met
alle opgedane inzichten tijdens de uitvoering. In dat geval praten we over een
leerproces. Deelnemers leren wat de nieuw bedachte werkelijkheid betekent,
wat het met hen persoonlijk doet, maar vooral ook hoe de processen en gebeurtenissen in de nieuwe organisatie met elkaar samenhangen. Dit laatste kan in de
verdrukking komen als er geen speciale voorzieningen worden getroffen die dit
mogelijk maken. In het ontwerp is dus ruimte nodig voor regelmatige evaluaties
met deelnemers.
We gebruiken een aantal evaluatietechnieken:
Buddysysteem
Voor een goede balans tussen leren en presteren tijdens de simulatie hebben we
positieve ervaringen met het zogeheten ‘buddysysteem’. Iedere deelnemer heeft
tijdens de simulatie een buddy (een maatje) die samen met hem/haar dezelfde
functie of rol vertegenwoordigt tijdens de simulatie. Zij wisselen om de zoveel
tijd, waarbij de één de toegewezen rol of functie gewoon uitvoert als deelnemer
aan de simulatie en de ander alleen maar waarneemt wat er gebeurt.
Time-outs
Tijdens de simulatie houden we pauzes voor tussentijdse evaluaties. Die vinden
plaats in een andere ruimte dan de simulatie. Deze fysieke scheiding tussen
simuleren en evalueren vergemakkelijkt het mentale proces van ‘in- en uitstappen’. Dat is nodig om vanuit een helikopterview op redelijk neutraal beschrijvende wijze te kunnen aangeven waardoor op dat moment die rode oren ontstonden in die afdeling.
Slotevaluatie
Evaluaties vinden ook na afloop van de simulatie plaats. Dit gebeurt meestal in
vijf stappen. De eerste stap is deelnemers aan de hand van gerichte vragen een
deel van hun ervaringen tijdens de simulatie te laten registreren. De tweede stap
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bestaat uit het ‘afblazen van stoom’. Deelnemers hebben dikwijls veel emoties
achter de rug en hebben er behoefte aan hun eerste reacties kwijt te kunnen.
Daarna laten we alle deelnemers aan het woord; ze vertellen welke zaken zij hebben meegemaakt en informeren zo elkaar over het verloop van de simulatie. De
vierde stap bestaat uit het bespreken van een aantal specifieke zaken die nauw
verbonden zijn met de doelstellingen van het spel en de gemaakte systeemanalyse. De begeleiders stellen dan gerichte vragen zoals: “Hoe verliep het …. proces” of “Welke informatie kwam je tekort bij …”. In de vijfde en laatste stap trekken we conclusies en formuleren we vervolgacties.
Indien een Organisational Prototype alleen is ingericht als testomgeving voor het
management en niet als leeromgeving voor de deelnemers, kan de evaluatie los
van de simulatie en de deelnemers plaatsvinden. De input voor deze evaluatie
bestaat in dat geval uit alle informatie die door de verschillende monitoringsystemen is geproduceerd. Wel is het bij dit type evaluaties raadzaam om, alvorens
conclusies te trekken, de deelnemers te bevragen op de door hen gehanteerde
redeneringen achter hun handelwijze.
Wanneer gebruiken we Organisational Prototyping?
Het ontwerpen en uitvoeren van een Organisational Prototype is een kostbare
zaak. Te meer daar het een interventie-instrument is dat vaak slechts eenmaal
wordt gebruikt. De vraag is dan ook terecht in welke situatie een dergelijke
investering gerechtvaardigd is. Het antwoord is tamelijk eenvoudig: in die situaties waarin de verandering in één keer goed moet zijn en mogelijke faalkosten
een veelvoud zijn van de te plegen investering. Hieronder volgen enkele voorbeelden:
• Grote financiële consequenties
Een bouwonderneming overweegt met een geheel nieuw proces van bouwmanagement van start te gaan. Studies geven forse besparingsmogelijkheden aan. Het implementatierisico zit vooral in het doorbreken van de gevestigde cultuur in de bouwbranche. Het experimenteren met deze nieuwe wijze van werken zou een realistisch
bouwproject vragen met een bouwsom van circa tien miljoen gulden. Bij het mislukken
van het experiment zou zeker 10% aan herstelkosten gemaakt moeten worden.

• Grote maatschappelijke consequenties
De rijksoverheid overweegt de invoering van een nieuwe wetgeving op het terrein van
milieuhandhaving. Bij de uitvoering van deze wet zijn vele partijen betrokken die ieder
op ingrijpende wijze aanpassingen in hun werkprocessen moeten uitvoeren. In politieke zin ontstaat alleen draaglak indien men het veld ervan overtuigt dat deze wet wel
de effecten oplevert die voorafgaande wetten niet wisten te realiseren.
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• Grote organisatorische consequenties
Het landelijk bureau van een grote vrijwilligersorganisatie met zo’n vierhonderd aangesloten zelfstandige lokale groepen zet een dubbele reorganisatie in. Zowel een concentratiebeweging van de vierhonderd groepen als een kanteling van het eigen
bureau. De landelijke groepen participeren in deze reorganisatie op vrijwillige basis.
Een Organisational Prototype waarin de gehele nieuwe organisatie is uitgewerkt (landelijk en lokaal) functioneert als een soort kraamkamer voor alle clusters die in het land
ontstaan. Zij kunnen met hun eigen plannen instappen in een gesimuleerde toekomst.
Zo ervaren zij de werking van het nieuwe landelijke bureau en kunnen zij hun eigen
plannen toetsen en verfijnen.

Tot besluit beschrijven we nog enkele voorwaarden waaraan het veranderingsproces moet voldoen, wil Organisational Prototyping een waardevolle bijdrage
kunnen leveren:
• De toekomst is helder en eenduidig beschreven.
Spelregels zijn beschikbaar in de vorm van werkprocedures, functiebeschrijvingen, administratieve organisatie en planning & control.
• De vermeende voordelen van de te testen organisatie en werkwijze zijn in meetbare termen aan te geven.
Dit betekent dat in tegenstelling met veel organisatieveranderingen de voordelen in kwantificeerbare eindtermen bekend moeten zijn.
• Er is ruimte voor bijstelling.
Het Organisational Prototype moet een oprechte testomgeving zijn waarbij in
het ergste geval, als het ontwikkelde concept niet werkt, het acceptabel is dat
de simulatie wordt stilgelegd. Het is een uitontwikkeld concept en geen opgelegd pandoer dat slechts voor propagandadoeleinden wordt ingezet.
• Deelnemers zijn goed voorbereid op nieuwe taken die zij moeten gaan verrichten.
Indien nieuwe kennis en vaardigheden zijn vereist, worden deze tevoren bijgebracht. Het is geen testrit door een chauffeur zonder rijbewijs.
• De opdrachtgever is bereid de resultaten van het Organisational Prototype te aanvaarden.
Een reëel gevaar is gelegen in het feit dat bij een tegenvallend resultaat van
Organisational Prototyping de methodiek ter discussie wordt gesteld en niet
het ingebrachte organisatieontwerp.
Bouwen Nieuwe Stijl
Een adviesbureau ontwikkelde in samenwerking met een universiteit een hele nieuwe vorm
van bouwmanagement. Deze zou een kostenbesparing opleveren van 40% en een veel
kortere bouwtijd mogelijk maken. In een Organisational Prototype bouwden vier verschillende teams vier bouwwerken. Twee werkten volgens de klassieke methode, twee volgens
de nieuwe methode. De simulatie moest uitwijzen of de voorspelde voordelen ook in de
werkelijkheid haalbaar waren. We simuleerden het hele ontwerp- en bouwproces met
behulp van CAD-systemen en maquettebouwers.
Halverwege, na één dag, is de simulatie gestaakt omdat de teams Nieuwe Stijl geen vooruitgang boekten en deelnemers heftige discussies onder elkaar hadden over hoe verder.
Eén van de belangrijke conclusies was dat de markt qua cultuur van samenwerken nog niet
toe was aan deze managementmethodiek.

18
Acteurs zetten werkconferenties
op scherp
Paul Devilee, Hans Fischer en Bart Verhagen

Acteurs worden steeds vaker en op steeds meer manieren ingezet bij werkconferenties. Blijkbaar voegen zij iets toe dat de ontwerpers van conferenties sterk
aanspreekt. Maar wat is dat dan? In dit hoofdstuk schetsen wij beknopt wat de
toegevoegde waarde hiervan kan zijn, om vervolgens één beproefde vorm van
interactief theater uit te werken aan de hand van een casus. Deze werkvorm heet
de ‘ook-dat-nog’-variant. De casus die we behandelen komt uit een ziekenhuisomgeving.
Een prachtige proeftuin
Het denken en het gedrag van deelnemers aan werkconferenties wordt begrensd
door bestaande referentiekaders. Een conferentie kan jammerlijk mislukken als
de deelnemers ‘vast blijven zitten’ in oude patronen, alle goede inzet ten spijt.
Het inzetten van acteurs kan helpen om de grenzen van het denkbare op te rekken. Acteurs kunnen de fantasie van de deelnemers prikkelen, een probleem van
verschillende kanten belichten en verborgen emoties naar boven halen. Ze kunnen als sparring partner dienen, als spreekbuis van het onderbuikgevoel, als hofnar, als advocaat van de duivel of gewoon als ontevreden klant. Acteurs houden
de deelnemers een spiegel voor, ze roepen emoties op, ze kunnen deelnemers
confronteren, zelfs schofferen of beledigen. Kortom, met het inzetten van acteurs
kun je als ontwerper van een werkconferentie veel van wat je zou willen laten
gebeuren, laten gebeuren. In onze optiek ligt de meerwaarde van het gebruik van
acteurs op een aantal fronten, te weten:
Hier en nu
Eén van de sterkste effecten van het gebruik van acteurs is dat het deelnemers in
het hier en nu houdt, of juist brengt. Ongeacht de werkvorm, ongeacht of mensen meespelen, naar scènes kijken of door een act worden verrast, levert de
acteursinzet materiaal op. In plaats van het te hebben over wat je zou doen als …,
heb je het over wat je deed, wat je doet of over wat je direct gaat doen. Discussies gaan over hetgeen men net gezien of meegemaakt heeft; iedereen heeft hetzelfde referentiekader en praat over hetzelfde. Zodra discussies verzanden in
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getheoretiseer en luchtfietserij zijn de acteurs (weer) beschikbaar om een en
ander naar het hier en nu te halen: “Laat maar zien.”
Nou even concreet
Acteurs maken de thema’s die behandeld worden concreet. Ze vertalen de thematiek - en maken deze zichtbaar - in concreet gedrag. Dit heeft een aantal voordelen:
enerzijds krijgen de deelnemers complexe materie in concreet gedrag voorgeschoteld, anderzijds worden ze uitgenodigd om na te denken over wat een en ander betekent voor hun eigen gedrag, hun eigen handelen.
In een ICT-consultancy bedrijf organiseerden we een werkconferentie over de bedrijfscultuur.
In een aantal korte scènes werd die cultuur treffend in beeld gebracht. Dit werkte confronterend; ‘Inderdaad, zo gaat het bij ons’. De facilitator vroeg vervolgens hoe zaken anders zouden kunnen. Op het moment dat de deelnemers dreigden te verzanden in getheoretiseer,
waren de acteurs beschikbaar om de zaak te concretiseren: ‘Zeg de acteurs maar wat ze in
hun rol als accountmanager en projectmanager moeten doen’. Dit dwong de aanwezigen om
hun aanbevelingen te vertalen naar concrete handelingen; wat moeten de personages doen?
Het uitspelen van deze aanbevelingen was weer aanleiding tot verdere dialoog en verdieping.

Lage drempels
Acteurs kunnen niet anders dan concreet gedrag spelen. Ook als het over complexe materie gaat, kunnen ze niet anders dan dit vertalen in concreet handelen.
Dat heeft als groot voordeel dat het voor vrijwel iedereen herkenbaar maakt. En
drempelverlagend; doordat het allemaal zo lekker concreet – haast eenvoudig –
is voorgeschoteld, voelen ook meer mensen zich gerechtigd om er iets over te
zeggen hetgeen discussie en dialoog op gang kan helpen.
Veiligheid
Het mag vreemd klinken, maar acteurs kunnen veiligheid bieden. Dit komt
doordat de discussie in eerste instantie gaat over wat zich met de acteurs heeft
afgespeeld. En wat acteurs doen is immers niet echt? Beladen thema’s kunnen op
een veilige manier aan de kaak worden gesteld, want het gaat niet over henzelf
en hun directe manager, maar over meneer Janssen en meneer Pietersen. Deze
veiligheidsklep zorgt er vaak voor dat deelnemers zich makkelijk in de discussie storten. Uiteraard is het van belang dat – vrij snel – het verband wordt gelegd
tussen meneer Janssen en henzelf, maar doordat de deelnemers zich dan al zo
gegeven hebben is dit meestal geen probleem.
Voor een grote financiële instelling organiseerden we een aantal werkconferenties over de
voorgenomen sluitingen van een fors aantal kantoren. Er heerste veel onrust onder het personeel en in het begin van de conferentie - waar het management bij aanwezig was - zaten de
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meeste deelnemers gespannen en afwachtend op hun stoel. Het stuk wat we hen voorschotelden was treffend, maar ook hilarisch. Er werd al snel gelachen. De leidinggevenden in het
stuk lieten soms flinke steken vallen. De luchtige toon en treffende scènes maakten dat het ijs
snel brak. Opmerkingen als: “Nou, als mijn manager dat zou zeggen, dan zou ik dat niet pikken”, waren de aanzet tot een pittige discussie over ieders verantwoordelijkheid in het hele
verhaal.

Het wordt dynamisch, geeft lucht en relativeert
Acteurs doen een beroep op het kind in de mens, het speelse en het vrije. Daar waar
mensen spelen wordt herrie gemaakt, is volop beweging en meestal ook veel lol;
humor is toegestaan. Dit kan voor lucht zorgen in een werkconferentie. Bovendien,
als deelnemers uit hun stoel komen en gaan ‘spelen’, komt er beweging in vastgeroeste patronen. In dergelijke situaties zijn mensen eerder geneigd een nieuwe aanpak uit te proberen.
Een prachtige proeftuin
Acteurs en dramatische werkvormen halen energie en expressie van de deelnemers
naar boven en zijn daardoor een proeftuin van nieuwe ideeën, oplossingen en
benaderingen. De deelnemers werken op nieuwe manieren samen en ontdekken
onvermoede kwaliteiten bij elkaar.
Interactief theater
In z’n meest basale vorm kijkt het publiek bij interactief theater naar scènes
waarin van alles ‘fout’ gaat, waarna zij de acteurs mogen vertellen hoe een en
ander beter kan. Daar waar bij de meeste vormen van theater de toeschouwers
zich in een passieve, consumerende rol kunnen schikken, worden zij bij interactief theater gestimuleerd tot actieve deelname. Deze deelname kan vele vormen aannemen en variëren van een dialoog met de acteurs tot letterlijk met hen
meespelen. Het zijn vooral die interactie en die deelname die interactief theater
zo geschikt maken om een educatief doel te dienen. Eén van de bekendste
manieren waarop het in de vorige eeuw werd gebruikt, is het zogenaamde ‘vormingstheater’. Welke leerling uit de zeventiger jaren is nooit bezocht door een
theatergroep die hem wel eens even politiek bewustzijn bij zou brengen?
In werkconferenties maken we gebruik van verschillende vormen van interactief
theater. We beschrijven er kort een vijftal.
• Het regiemodel:
deelnemers kijken naar een scène waarin van alles fout gaat. Vervolgens mogen
de deelnemers de acteurs zo regisseren dat de scène naar hun zin verloopt. Deze
vorm is geschikt voor groepen van tien tot honderd man, is zeer laagdrempelig,
brengt discussie op gang en kan bijdragen aan meningsvorming.
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• Forumtheater:
deelnemers kijken naar een scène waarin van alles fout gaat. Hierna worden in
subgroepen gerichte vragen behandeld. Die vragen gaan over het stuk, het hier
en nu. Van elke subgroep neemt één vertegenwoordiger plaats in een forumdiscussie die geleid wordt door een gespreksleider. Met behulp van de aanbevelingen die hieruit naar voren komen, wordt de scène nogmaals gespeeld.
• De ook-dat-nog variant:
deelnemers kijken naar een theaterstuk waarin van alles fout gaat. Deze variant
illustreren we in het vervolg.
• Stand-up interactief theater, oftewel de roept-u-maar-variant:
de deelnemers leveren ter plekke alle informatie om een scène te maken waarin
typische problemen uit hun organisatie naar voren komen. De meerwaarde zit in
het samen bouwen van die ‘foute’ scène. Dit levert bovendien ook veel lol op;
men mag zich lekker uitleven in het opeenstapelen van ellende. Vervolgens kan
men daar op verschillende manieren mee aan de slag, bijvoorbeeld met het regiemodel.
• Terugspeeltheater:
verhalen van deelnemers worden in gestileerde vorm ‘teruggespeeld’. De begeleider nodigt telkens één persoon uit om zijn verhaal te vertellen. Dat kan om iets
simpels gaan als: “Wie heeft er vanochtend op weg hiernaartoe iets meegemaakt?”. Het kan ook om meer serieuze zaken gaan: “Wie kan zich een gebeurtenis herinneren waaruit blijkt hoe de sfeer bij jullie op het werk is?”. Vervolgens
spelen de acteurs de geschetste situatie. Dit doen ze op sterk visuele wijze, (bijna)
zonder woorden en met zeer beperkte middelen; de acteurs proberen de kern
van het verhaal te verbeelden. Vervolgens stelt de begeleider de aanwezigen in
staat om hierop te reageren en eventueel hun verhaal er tegenover te zetten.
Bij de keuze voor een werkvorm en de inhoud van theaterspel laten we ons leiden
door de vraagstelling van de conferentie en de context waarin deze zich afspeelt. In
het vervolg van dit hoofdstuk illustreren we dit aan de hand van een werkconferentie die we hebben verzorgd voor een ziekenhuis dat met een agressieprobleem
kampte.
De ook-dat-nog variant in een werkconferentie over agressie
Hoe ziet het gebruik van theater in werkconferenties er nu in concreto uit? Hieronder treft u een beschrijving van de ook-dat-nog variant, zoals we die in hebben
gezet in een werkconferentie over agressie. We ronden af met aandachtspunten en
tips voor de inzet van deze methode.
De vraag
In een ziekenhuis in de Randstad, met een regionaal verzorgingsgebied, nam de overlast van
patiënten en bezoekers die zich agressief opstelden, hand over hand toe. Dit leidde tot gevoelens van onveiligheid onder het personeel. Om het probleem goed in kaart te brengen deed
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de afdeling Arbo, samen met P&O, een risico-inventarisatie. Wat men wilde weten was:
• Welke afdelingen hebben te maken met agressief gedag?
• Welke vormen van agressief gedrag komen voor op de verschillende afdelingen?
• In welke frequentie?
• Wat zijn mogelijke aanleidingen?
• Wat zijn de gevolgen voor het personeel?
• Welke ideeën heeft men ten aanzien van de aanpak van dit probleem?
De uitkomst van deze inventarisatie bleek veel inzicht te geven over de aard en omvang
van het probleem. Agressie kwam het vaakst voor op de volgende afdelingen: de spoedeisende hulp, de receptie, het klinisch chemisch lab (het priklab) en de afdeling röntgen.
Op de overige afdelingen was ook sprake van een toename van agressie, maar toch duidelijk minder dan genoemde afdelingen. De inventarisatie wees ook uit dat de medewerkers van de afdelingen zich soms machteloos en geïntimideerd voelden. Er was op geen
van de afdelingen eenduidig beleid over hoe om te gaan met dergelijke situaties.
Men bleek in het ziekenhuis zeer uiteenlopend te denken over hoe dit lastige probleem nu aan
te pakken. Een veel gehoorde kreet was: “bewaking en beveiliging”. Het spreekt voor zich
dat het instellen van een beveiligingsdienst alleen geen afdoende middel is. Daar komt bij dat
het ziekenhuis verspreid was over drie locaties, waarvan twee relatief klein. Het instellen van
een beveiliging en bewaking zou daar simpelweg een veel te zwaar middel zijn en bovendien veel te duur zijn.
Een ander heikel punt was de melding en registratie. Een ruim jaar voor de risico-inventarisatie plaatsvond had het bestuur van het ziekenhuis een meldings- en registratieprotocol ingevoerd. In tegenstelling tot wat men verwachtte werden er in anderhalf jaar tijd slechts zes meldingen gedaan.
De conclusie van de raad van bestuur van het ziekenhuis was dat het probleem serieus genoeg
was om er aandacht aan te besteden, maar daarbij zaten zij wel met de handen in het haar
over de richting en strategie om dit probleem aan te pakken. Het belangrijkste knelpunt was
de discrepantie tussen de algemene roep om maatregelen enerzijds en het ontbreken van voldoende meldingen anderzijds. De onderbuik van het ziekenhuis schreeuwde om aandacht,
maar dit vond men niet terug via de officiële kanalen. Wat was nu precies de stand van zaken,
hoe viel dit te verklaren?
De vraag van het ziekenhuis aan ons bureau was om hulp te bieden bij het analyseren van
de oorzaken en aanleidingen van agressie en mee te denken over verschillende oplossingsstrategieën en een trainingstraject voor het personeel te ontwerpen.

De analyse
Uit een schriftelijke test en een aantal mondelinge interviews kwam het volgende
beeld naar voren:
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• Medewerkers ervaarden de agressie als een serieus probleem. Ze voelden zich
vaak onveilig en bedreigd.
• Er was onvoldoende vertrouwen in leidinggevenden en raad van bestuur. Eerdere meldingen waren volgens sommige medewerkers ‘nooit serieus genomen’.
Er was in een enkel geval, waarin een medewerkster met de dood was bedreigd
door de directie aangedrongen om geen aangifte te doen. De dader zou het volgens hen toch niet echt menen en het zou het ziekenhuis alleen maar negatieve
publiciteit bezorgen.
• Sommige medewerkers voelden zich na een incident enorm in de steek gelaten
door hun direct-leidinggevenden. In plaats van steun kregen ze het klemmende verzoek om weer aan het werk te gaan: “de afdeling is al zo onderbezet.”
• Leidinggevenden hadden vaak geen hoge pet op van de manier waarop medewerkers met lastig publiek omgingen. Men gebruikte vaak termen als: ‘voorzichtig, slap, ze geven te veel toe, ze laten zich intimideren’. Een interessant
detail is dat de meerderheid van de leidinggevenden mannen was en de meerderheid van het personeel op de werkvloer vrouw.
De oplossing bestond uit meerdere componenten. Eén ervan was het organiseren
van een werkconferentie als kick-off. In de werkconferentie werden de resultaten
van de analyse op een ‘dramatische’ wijze teruggekoppeld en ontwikkelden we met
de aanwezigen oplossingen voor het probleem.
De werkconferentie
Voor de werkconferentie waren de volgende doelstellingen geformuleerd.
• De deelnemers bekijken het probleem van agressie van meerdere kanten.
• De deelnemers krijgen inzicht in de belangen en behoeften van de verschillende partijen die met het probleem te maken hebben.
• De deelnemers geven een aanzet tot een organisatiebrede strategie om het probleem aan te pakken.
De bijeenkomsten werden steeds door ongeveer 100 tot 120 mensen bijgewoond.
De deelnemersgroepen waren zo samengesteld dat bij elke bijeenkomst mensen uit
alle functies en alle lagen van het ziekenhuis vertegenwoordigd waren. Elke bijeenkomst duurde ongeveer anderhalf tot twee uur. De volgende fases zijn hierin te
onderscheiden.
1 Opvoeren van het stuk
20 minuten
2 Discussie in ‘buzz-groepen’
15 minuten
3 Plenaire discussie
60-75 minuten
4 Afronding
10 minuten
De conferentie startte dus met de opvoering van een theaterstuk getiteld: de agressieve man. Dit stuk was gebaseerd op tests en interviews voorafgaand aan de conferentie.
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De ook-dat-nog variant
Het stuk werd opgevoerd in de ook-dat-nog variant. De kern van deze methode is
dat er geen scène gespeeld wordt in de klassieke zin van het woord. De acteurs zitten op stoelen op het toneel. Ze kijken naar de zaal en spelen ‘naar de zaal toe’. De
acteurs kijken elkaar dus niet aan en hebben dus ook geen dialogen met elkaar. Het
voordeel is dat er zo door een paar acteurs verschillende rollen neergezet kunnen
worden.
Opvoeren van het stuk
De agressieve man is een stuk voor drie acteurs. Ze spelen een stuk waarin zeven
verschillende personages voorkomen: een agressieve man, een verpleegkundige
van de eerste hulp, een collega, een teamleider, een lid van de raad van bestuur, weer
een agressieve man en een politieagent. Het stuk is zo geschreven dat niemand echt
de zwartepiet krijgt. Integendeel, alle dilemma’s waar de personages mee worstelen
worden – lichtelijk uitvergroot – in beeld gebracht. Het stuk duurt ongeveer 15
minuten. Na afloop blijven de acteurs op het podium aanwezig.
Sfeerimpressie door de ogen van de begeleider
De aula van het ziekenhuis loopt langzaam vol. De sfeer is gemengd. Sommige
deelnemers zitten op het puntje van hun stoel, anderen bladeren nog in papieren die volgens mij met het werk te maken hebben. Het hoofd P&O heet iedereen welkom. Vervolgens leid ik de bijeenkomst in. Krachtig, geen twijfel. Doel
en werkwijze zet ik helder neer. Dan gaat het licht op het podium aan. Erno
(acteur) zet niet eens zo’n agressieve man neer, maar je voelt de impact op de zaal.
Je kunt een speld horen vallen. De machteloosheid die Sophie neerzet in haar rol
als verpleegkundige Anja is treffend pijnlijk. Ik voel dat de zaal in het stuk gezogen wordt.

Sfeerimpressie van de acteur
Ik speel de rol van voorzitter van het college van bestuur. Ik debiteer dat er zich
in dit ziekenhuis nauwelijks ernstige incidenten voordoen op het gebied van
agressie. Ik doe dat lekker arrogant en badinerend. “Agressie? ! …… waar hebben we het nou eigenlijk over, er zijn in twee jaar drie meldingen geweest. Dus
moeten we daar ons geld aan uitgeven?”.
Terwijl ik dit zeg kijk ik deelnemers in de zaal aan. Bij een wat oudere dame op
de tweede rij blijft mijn blik hangen. Haar kin zit op haar borst, haar mondhoeken zijn omlaag getrokken, wenkbrauwen gefronst. Een blik vol verontwaardiging en afkeuring. Alsof ze denkt: Hoe durft hij dat te zeggen. “Hebbes”, denk
ik; “die zal me hier straks wel over willen aanspreken. Maar ik ben er klaar voor”.

220

WERKCONFERENTIES

Discussie in ‘buzz-groepen’
Na afloop van het stuk nodigt de discussieleider de deelnemers uit om na te denken over wat er in het stuk is gebeurd en hierover met hun directe buren, de
buzz-groep van gedachten te wisselen. Wat heel belangrijk hierin is, is dat je als
facilitator de zaal vraagt om vooral niet te snel te oordelen en naar oplossingen
te grijpen. We willen eerst analyseren wat hier allemaal is gebeurd en waarom de
verschillende personages deden wat ze deden. Wat je wilt is dat de deelnemers
zich verplaatsen in alle rollen.
Sfeerimpressie door de ogen van de begeleider
Aan het eind van het stuk staat Anja de verpleegkundige op. Ze is aan het
begin van de nachtdienst door een man met de dood bedreigd. Hij is gelukkig door de politie aangehouden en meegenomen naar het bureau. Om half
drie ’s nachts komt de politie weer langs om te zeggen dat ze de mans verklaring opgenomen hebben en dat ze hem weer “heengezonden hebben”. Anja
reageert verbijsterd, ze is bang. De agenten nemen de zaak niet zo hoog op:
“Ach mevrouwtje, dit soort types roept wel vaker wat. Maar neemt u nou maar
van ons aan, de soep wordt nooit zo heet gegeten als-ie opgediend wordt”.
Dan verlaten ze het ziekenhuis en laten Anja, die aan het eind van de nachtdienst met de fiets naar huis moet, met lege handen achter. Anja staat dan op,
richt zich tot de zaal en vraagt: “Ik weet het niet meer, weet u het…….?”
Na afloop van het stuk was het ijzig stil in de zaal. Je voelt de spanning hangen. Het stuk raakt de deelnemers.
Ik vroeg ze om zich 15 minuten met hun buurman of buurvrouw te buigen
over wat er in het stuk gebeurde. Niet te snel de oplossingen in te schieten,
eerst de analyse in. Immers, uit een goede analyse volgen meestal vanzelf de
juiste oplossingen. “Gaat uw gang.” En toen volgde er een ontlading. Alsof er
een bom ontplofte, zo vol vuur ging men met elkaar in gesprek over het stuk.
Plenaire discussie
Zoals al eerder gezegd, het doel is dat de deelnemers het probleem van alle kanten gaan zien en zich verplaatsen in de gevoelens, behoeften en belangen van alle
betrokkenen. Om die belangen extra scherp in beeld te brengen, blijven de
acteurs in hun rol op het toneel. De discussieleider nodigt de zaal uit tot analyse. En als ze iets niet weten mogen ze vragen stellen aan de personages op het
toneel.
De discussieleider zorgt voor de regie tussen zaal en acteurs.
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Sfeerimpressie door de ogen van de begeleider
Als ik de zaal het woord geef blijkt hoe hoog de gemoederen zijn opgelopen.
Aangezien het merendeel van het publiek uit verpleegkundigen bestaat, krijgt
Anja de meeste bijval. De aanval wordt ingezet op alle personages die haar in
de kou laten staan. Als eerste is de teamleider aan de beurt, die Sophie na het
eerste incident vaderlijk toesprak en haar toch wel dwingend liet merken dat
hij haar gewoon weer op het werk verwachtte. Eén vrouw ging ronduit in de
aanval: “Waarom geeft u die vrouw niet wat meer ondersteuning en begrip.
U ziet toch dat zij zich gewoon ontzettend bedreigd voelt?”
Ik vraag aanvankelijk door: “Wat doet de teamleider precies? Wat vindt u van
dit gedrag? Zijn er meer mensen die er zo over denken?”
Vervolgens vraag ik de vrouw om haar verontwaardiging om te zetten in een
vraag. Dit blijkt ze moeilijk te vinden. Ze vindt gewoon dat de teamleider
meer begrip voor de verpleegkundige moet hebben. Ik ben streng en zeg dat
we hier niet zitten om zwartepieten uit te delen, maar om te analyseren wat
er in dit stuk is gebeurd. Ik besluit met: “Wat zou u aan de teamleider willen
vragen”. Dan gaat ze mee in het denkspoor en vraagt: “Had u wel gezien dat
Anja zo overstuur was? Wat merkte u aan Anja?”
De teamleider reageert genuanceerd. Hij zegt: “Tja, nou u het zo zegt, misschien niet genoeg. Maar weet u, zulke dingen gebeuren vaak als ik er niet bij
ben, in de avond of nacht. Ik heb uitsluitend dagdienst. Het gebeurt vaak dat
een incident pas na een aantal dagen aan mij wordt gemeld. Dan is de ergste
schrik al over. En als ik Anja of één van haar collega’s vraag of ik wat kan doen,
krijg ik meestal als antwoord dat ze er zelf wel uitkomen. De meeste mensen
op de Spoed kunnen natuurlijk ook best wel tegen een stootje, althans zo willen ze het graag doen voorkomen.”
Mijn opzet is geslaagd. De acteur kaatst de bal terug, legt de vinger op de zere
plek zonder beschuldigend te worden.
Afronding
Aan het eind van de bijeenkomst vat de gespreksleider de uitkomsten van de discussies samen. Niet alle onderwerpen konden volledig uitgediept worden. Een
aantal zaken is wel heel duidelijk geworden:
• Het onderwerp roept veel emoties op. Alle partijen hebben de neiging om
elkaar de zwartepiet toe te schuiven. Dit werd voor alle betrokken goed duidelijk.
• Als het ziekenhuis iets wil doen, moeten alle partijen met elkaar samenwerken.
• Het werd ook duidelijk dat iedereen op een andere manier reageert op agressie. De één is eerder geschrokken en aangeslagen als de ander.
• Het werd pijnlijk duidelijk dat goede bedoelingen de nek omgedraaid worden
door een gebrek aan kennis en vaardigheden. De teamleider en de collega van
Anja waren voldoende betrokken, alleen misten ze de kennis om het voldoende in te schatten en de vaardigheden om daar adequaat mee om te gaan.
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Sfeerimpressie door de ogen van de begeleider
Het is ons gelukt om de sfeer van vijandigheid om te buigen in introspectie.
Het probleem van agressie is zo subjectief! In het stuk is slechts sprake van
verbale agressie. De agressieve man schreeuwt, scheldt en stelt zich drammerig op. Hij slaat niet, schopt niet en gooit ook niet met voorwerpen. Als de
tweede man door de politie wordt afgevoerd, brult hij naar Anja: “Jij bent nog
niet van mij af. Ik kom terug en ik maak je helemaal kapot!”
Hoewel dit natuurlijk niet fijn is om mee te maken, is er nergens sprake van
fysieke bedreiging. Toen ik de politieman vroeg naar zijn beleving van dit
gedrag was zijn antwoord:
‘Ach, het zijn gewoon opgewonden standjes die gelijk hun zin willen hebben.
En als ze een grote bek opzetten dan krijgen ze die ook meestal.”
“Bent u dan niet bang voor dit soort types”, vroeg een deelnemer uit de zaal.
“Ach welnee”, antwoordde de politieman “sterker nog, dit soort snuiters
maakt een nachtdienstje juist interessant.”
Met andere woorden, het is niet alleen de feitelijke situatie die leidt tot angst
en gevoelens van onveiligheid, het is met name de beleving van die situatie.
De voedingsbodem voor een dialoog en zelfonderzoek is gestart.
Resultaat op langere termijn
Het belangrijkste resultaat van de conferenties was dat men minder met de
beschuldigende vinger naar elkaar wees. Verpleegkundigen, teamleiders en
management hadden meer zicht in elkaars beleving en raakten daardoor met
elkaar in gesprek. Bovendien was er draagvlak voor een flink pakket aan maatregelen. We noemen de belangrijkste.
• De meldingsformulieren werden verbeterd.
• De meldingen werden op de afdeling geanalyseerd om oorzaken zoveel mogelijk weg te nemen.
• De risicoafdelingen volgen een training op het gebied van omgaan met agressie.
• Leidinggevenden volgden een training in opvang en nazorg.
• Er werd een instructievideo gemaakt over omgaan met agressie.
• Een groep interne opleiders volgde een ‘train-the-trainer’.
• Alle verpleegkundigen van het ziekenhuis volgden een korte workshop. Hierin
werd het beleid uit de doeken gedaan en werd een aantal basale vaardigheden
ingetraind. De workshops werden verzorgd door de interne opleiders, waarbij
ze gebruikmaakten van de speciaal daartoe gemaakte instructievideo.
Tot slot, aandachtspunten en tips voor het ontwerpen en uitvoeren van de
conferentie
Een werkconferentie met interactief theater kan – zoals uit de casus blijkt – een
enorm krachtig middel zijn. Met vallen en opstaan hebben we ontdekt wat er
nodig om met interactief theater een succesvolle werkconferentie te organiseren.
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Met name in het begin hebben we ons vaak achter de oren gekrabd, omdat de
conferentie niet opleverde wat we voor ogen hadden. De belangrijkste leermomenten willen we hier uit de doeken doen.
Analyse
Waar we achter kwamen is dat je als begeleider/adviseur zelf een haarscherpe
analyse moet hebben gemaakt van de problematiek van je opdrachtgever. Je
moet zelf al een heel duidelijk beeld hebben wat er aan de hand is en wat de
oplossingsrichtingen zijn. Onze ervaring is dat, als je dat zelf niet hebt, je het
gevaar loopt dat de conferentie te vrijblijvend is en er te weinig richting in zit.
Het stuk
Het schrijven van een goed stuk bleek vaak een hele kunst. Het stuk moet de
problematiek goed weergeven. Een beetje dik aangezet, om de herkenbaarheid
te vergroten. Maar ook weer niet te dik, je wilt ook niet dat de deelnemers zeggen: “Zo erg als het daar wordt gespeeld, is het bij ons niet.” Humor lijkt in bijna alle
gevallen goed te werken.
Als wij zo’n stuk gaan schrijven beginnen we meestal met het creëren van een
aantal personages. De teamleider uit ons stuk bijvoorbeeld is een goeiige man,
welwillend, maar ook een beetje dommig en kortzichtig. De inkleuring van de
personages maakt het stuk levendig en geeft het diepgang.
Vervolgens verzinnen we een verhaallijn. Een plot. We koppelen een reeks
gebeurtenissen aan elkaar dat een logisch verhaal vormt. Daarna knippen we het
verhaal in stukken en maken we een reeks korte scènes. Aanvankelijk heel summier: scène 1. Anja is ‘s nachts op de Spoed aan het werk. Een man komt met
een hoofdwond. Hij is ongeduldig. Vloekt en scheldt. Anja is ook ongeduldig en
reageert kribbig op de patiënt.
Scène 2: enz.
Vervolgens komt het monnikenwerk: het schrijven van de dialogen. Door spitsige, puntige, soms humoristische dialogen te schrijven gaat het stuk leven. Dit
is een vak apart en hier gaat altijd een hoop tijd en zweet in zitten.
Oefenen
Als het stuk klaar is organiseren we een bijeenkomst met de acteurs. Ze hebben
de tekst van tevoren thuis gekregen en het stuk wordt geoefend. Wij hebben
gemerkt dat we dit niet konden doen zonder een regisseur erbij te betrekken.
Het is zijn vak ervoor te zorgen dat de acteurs zo spelen, dat datgene wat wij
bedacht hebben ook werkelijk zo over komt. Ook is het belangrijk dat de acteurs
goed kennisnemen van de problematiek. Alleen het spelen van het stuk is niet
voldoende. Ze moeten zich kunnen inleven in hun personages en een dialoog
met de zaal kunnen aangaan.
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De facilitator
De rol van de facilitator is om de denkprocessen te sturen en de discussie of dialoog te leiden. In de casus hebben we hierover al wat tips gegeven. De kern is
volgens ons dat je steeds teruggrijpt naar het stuk. We proberen altijd eerst te
analyseren wat er in het stuk gebeurde. (Wat deed het personage uit het stuk precies? Waarom zou hij of zij dit gedaan hebben? Is dit wenselijk, is dit herkenbaar?) Pas
als die analyse gepleegd is, kun je met zijn allen de link naar de praktijk leggen
om hen vervolgens weer uit te nodigen de acteurs aanwijzingen te geven en één
van de scènes opnieuw laten spelen.
Tot slot
We hebben in dit hoofdstuk onze ervaringen met het werken met acteurs in
werkconferenties beknopt weergegeven en tips gegeven over het gebruik ervan.
Maar van alles wat we de laatste jaren ontdekt hebben is misschien wel het
belangrijkste, dat we merkten dat dergelijke conferenties voor onszelf een
belangrijke bron van voeding en inspiratie zijn. Vooral dit laatste wensen wij een
ieder die gebruik gaat maken van acteurs toe.

19
Speels ideeën verzamelen
Creatief probleem oplossen in werkconferenties
Richard Voorendonk

Het verbinden van creatieve processen en groepsconferenties is betrekkelijk
nieuw. Vroeger was creativiteit voorbehouden aan het creatief genie en die werkte bij voorkeur alleen. Dat was ook beter want het betrof vaak een onplezierig
mens in de omgang; volgens de frenologen (een ‘school’ in de geneeskunde die
kwaliteiten van mensen koppelde aan lichaamskenmerken) was de man gemiddeld vaker dan gewone stervelingen behept met korte lichaamslengte, spraakgebrek en linkshandigheid. Maar slim was ie wel; een IQ van 140 en hoger was
geen uitzondering.
Onderzoek van later datum wees uit dat dergelijke genieën zijn ingehaald door
de tijd. Niemand kan het zich immers meer permitteren om in de ivoren toren
van wetenschap, onderzoekslab of anderszins te zitten wachten op nieuwe invallen. De meeste problemen van deze tijd zijn te ingewikkeld om over te laten aan
één vakdiscipline. Daarmee komt het groepsproces als kritische succesfactor
naar voren; hoe meer een groep erin slaagt om kiemideeën om te vormen tot
oplossingen, hoe succesvoller de organisatie als geheel kan worden. Zo blijkt dat
de meest succesvolle wetenschappers in een R&D-rol sterk gericht zijn op
samenwerking en het klankborden met collegae.
Of groepen nu creatiever zijn dan personen is nog steeds een onbeslist debat, al
neigt het te worden beslecht in het voordeel van de groep, zij het onder de voorwaarde dat die groep goed in staat is procedures en heuristieken te gebruiken
om ideeënvorming te stimuleren en in bredere zin goed is ingesteld op samenwerking.
In dit hoofdstuk sta ik stil bij het fenomeen creativiteit als onderdeel van groepsprocessen zoals die in werkconferenties kunnen voorkomen. Ik onderscheid en
definieer eerst de belangrijkste begrippen en koers daarna af op het verbeteren
van de brainstormtechniek, een methode die veel wordt gehanteerd in conferenties maar lang niet altijd effectief genoeg. Ik lardeer het geheel met voorbeelden uit mijn praktijk. Daardoor zal het stuk het karakter krijgen van een grabbelton van praktische tips.
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Creativiteit in soorten en maten
Je kunt creativiteit op vele manieren omschrijven. Ik kies voor de volgende:
Het combineren van tevoren gescheiden stukjes informatie, kennis tot een origineel en nuttig product.
Als je het zo formuleert, krijg je snel het beeld van creativiteit in het kader van
productinnovatie. Dat is te beperkt. Het kan even goed gaan om het produceren
van een nieuwe of betere dienst of proces in het algemeen.
Ik vind het altijd wel praktisch om een onderscheid te maken tussen twee soorten creativiteit. Daarbij denk ik aan oplossende en verkennende creativiteit.
Oplossende creativiteit wordt ook wel normatieve creativiteit genoemd. Hierbij
gaat het om het gebruiken van creativiteit om ‘iets wat stuk is weer heel maken’.
Veel van wat in quality circles gebeurt, valt onder deze categorie.
Een voorbeeld: hoe stoppen we bankovervallen?
Een groep beveiligingsfunctionarissen van banken komt bij elkaar om gezamenlijk oplossingen te zoeken voor het toenemend aantal bankovervallen in een bepaald gedeelte van
het land.

Bij verkennende creativiteit gaat het om de creativiteit die ingezet wordt om kansen voor de toekomst te verkennen en iets te bedenken om erop in te spelen.
Werkconferenties met ‘visieontwikkeling’ als thema vallen onder deze categorie.
Een voorbeeld: wie willen we zijn?
Een interne opleidingsafdeling ontwikkelt op basis van signalen uit de omgeving een beeld
van een gewenste toekomst waarin ze de rol van adviseur/makelaar op het gebied van
leerprocessen willen zijn.

Het onderscheid doet wellicht wat academisch aan, maar is het niet. Het praktisch nut zit in het feit dat de technieken voor beide soorten kunnen verschillen.
Ook de soort problemen en de procedures kunnen uiteenlopen. Tenslotte vraagt
het ook iets anders van de deelnemers; in het laatste geval wordt er bijvoorbeeld
meer gevraagd van het ‘strategisch kunnen denken’ van de deelnemers.
In dit hoofdstuk wil ik de nadruk leggen op de oplossende creativiteit en de technieken die daarbij kunnen helpen. Over de verkennende creativiteit zoals bijvoorbeeld gebruikt in zoekconferenties, kunt u in deze uitgave meer lezen in bijdragen van bijvoorbeeld Luc Hoebeke, Adrie van den Berge en Ruud Voigt en
Erik Reijnders en Wessel Korrel.
De literatuur wemelt van de soorten creatieve probleemoplossingstechnieken.
Bij nadere beschouwing zijn ze echter terug te voeren tot twee principes:
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Het associatieprincipe: associeer door op een bepaald woord of beeld. Neem een
woord voor ogen en noteer het eerste woord dat u invalt.
Een voorbeeld: het klassieke brainstormen. Associeer op het kernprobleem, zoals het bedenken van een naam voor een nieuwe afsplitsing van een zuivelfabriek die groen en fris moet
klinken.

Het bisociatieprincipe: verbreek het associatiepatroon door een vreemd element in
te voegen.
Een voorbeeld: op het moment dat een groep niets meer weet te bedenken maken we een
excursie. Iedereen verlaat de ruimte, kiest twee voorwerpen die hem raken en zet die voor
zich neer; een stilleven is ontstaan. Vervolgens bedenkt de groep daar enkele titels voor.
Die worden weer omgevormd tot nieuwe invallen.

Een vruchtbare creatieve sessie combineert de twee principes.
Nu is het vrij gebruikelijk dat een groep spontaan een soort van brainstorming
hanteert. Deze techniek, van oorsprong in de vijftiger jaren ontwikkeld door Alex
Osborn, is inmiddels ingeburgerd in het spraakgebruik.
De vier principes die hierbij horen, kent bijna iedereen uit het hoofd:
• spui ongeremd ideeën;
• associeer op vorige ideeën;
• lever geen (zelf)kritiek;
• spui veel ideeën en besef dat kwantiteit belangrijker is dan kwaliteit.
Toch zijn er maar weinig brainstormsessies, in die – klassieke – zin, die écht werken, dat wil zeggen, iets zinnigs opleveren, in verhouding tot de inspanning en
de tijd.
Groepen hebben sterke creativiteitsblokkerende mechanismen, zo lijkt het wel.
Iedere keer als ik een groep vraag om een probleem te kiezen en er vervolgens in
twintig minuten een doorbraak in te forceren, loopt het uit op een meer of mindere prettige uitwisseling van gedachten, enige vraag- en antwoordspelen, stilten, kijken naar de klok en zo meer. Als ik ze vraag of ze tevreden zijn met het
resultaat (in een cijfer uitgedrukt) en het proces (eveneens in een cijfer), levert
het antwoord zelden een rapport op waar men vroeger graag mee thuis kwam.
Ook als ik het verzoek doe om vijf minuten van tevoren afspraken te maken over
de aanpak en procedure, gaan die scores niet omhoog. Evenmin – en dat is met
name interessant– is dat het geval als men flink ‘associatief aan de gang was’.
Brainstormen heeft mijns inziens vaak dat teleurstellende effect omdat het louter
gebaseerd is op het associatieprincipe, ook wel ‘vrije associatie’ genoemd. Maar
de vraag is of er zoiets bestaat. Meerdere onderzoekers wijzen op het feit dat ieder
van ons vrij vastliggende beelden en ‘associatieketens’ heeft.
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Een voorbeeld: Neem het woord ‘auto’ en ‘Rome’; associeer een aantal woorden in een
keten. De kans is heel groot dat deze veel te maken hebben met reizen en dergelijke.
Vraag eens aan een groep om een kleur te noemen. De kans dat er ‘rood’ gekozen wordt
is erg groot. Vraag naar een soort bloem. De meesten noemen ‘roos’. En ga zo maar door.
Er liggen veel voor de hand liggende associaties in het geheugen opgeslagen.

We kunnen dus constateren dat wel het associëren maar niet zozeer het ‘bi-sociëren’ een natuurlijk gegeven is. Een goede techniek zal dit moeten ‘afdwingen’.
Voorts gaat de brainstormmethodiek voorbij aan groepsdynamische effecten en
die zijn erg belangrijk om tot goede resultaten en processen te komen.
Een illustratie: Zo willen we bijvoorbeeld in een groep niet graag voor gek staan. Vraag
een groep om in een minuut een aantal goede toepassingen te bedenken voor een paperclip en vertel erbij dat u daarna iedereen zult vragen om ze hardop voor te lezen. Het aantal ideeën dat dan genoemd wordt is bedroevend laag. Met een andere instructie, die
meer veiligheid inbouwt, schiet dat aantal omhoog.

Vanuit genoemde overwegingen verdient het aanbeveling om uw brainstormsessies kritisch te bekijken en een paar dingen te veranderen waardoor ze aan
kracht winnen. Dat doe ik in de volgende paragraaf.
Brainstormen met orkaankracht
In de vorige paragraaf beschreef ik de vier welbekende principes van het brainstormen. In deze paragraaf bespreek ik een zevental toevoegingen die uw brainstorm tot orkaankracht kunnen doen toenemen.
Verdeel rollen
Er is veel gewonnen als deelnemers aan conferenties en creatieve sessies weten
hoe de energie gericht moet worden. Vaak blijft dat onduidelijk. Zo lijkt in
managementteams iedereen wel verantwoordelijk voor alles en voelt zich dus
ook geroepen om inhoudelijk bij te sturen. Of mensen ergeren zich aan de
gevolgde procedure waardoor hun ideeënstroom sterk ingeperkt wordt. Het verdient daarom aanbeveling om altijd de volgende drie rollen te onderscheiden:
De probleemeigenaar
Dit is de persoon binnen wiens verantwoordelijkheid en bevoegdheid het probleem zich bevindt. Daardoor kan en mag hij als enige inhoudelijk bijsturen tijdens de sessie. Hij kan zich voorts opstellen als klant. Hij vraagt de tijd van de
anderen, en stelt er tegenover dat hij zich blootgeeft en niets achterhoudt dat de
oplossing kan blokkeren. Dat lijkt eenvoudig, maar is het niet. Meermalen werkte ik met teams, bijvoorbeeld in de R&D-sfeer, bij wie het hebben van problemen in de taboesfeer lag (‘een echte professional lost alles zelf op’). Als dit tot
norm verheven is, is het niet eenvoudig om te achterhalen wat de persoon zélf
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al gedaan heeft en hoe hij zich ten opzichte van het probleem opstelt.
De eigenaar doet er voorts goed aan de groep te motiveren om hun uiterste best
te doen. Eigenlijk mag men twee zaken verwachten als iemand zich aanbiedt als
eigenaar:
• het probleem is daadwerkelijk ‘eigen’ en ligt niet op het bordje van de direct
leidinggevende of anderen die niet aanwezig zijn, en
• de eigenaar moet echt zelf gemotiveerd zijn om eraan te werken. Hij heeft bijvoorbeeld een aantal oplossingen bedacht die niet blijken te werken.
Als aan deze twee voorwaarden voldaan is, is er kans op succes. Zo niet, dan ligt
een frustrerende ervaring voor alle betrokkenen in het verschiet.
De facilitator
Dit is de conferentieleider die de verantwoordelijkheid neemt voor het bewaken
van de procedure en het proces. Duidelijk is – maar nog lang niet altijd gepraktiseerd – dat deze rol niet gecombineerd kan worden met de rol van probleemeigenaar. Zeker als de laatste zich helemaal ‘vastgebeten’ heeft in het probleem,
loopt men vast in het proces. Niet doen dus. De rol is eventueel wel te combineren met die van flap-over schrijver, maar alleen als de facilitator in sneltreinvaart kan noteren.
De ideeleveranciers
Dit zijn de groepsleden die aan niets anders hoeven te denken dan aan het leveren van zoveel mogelijk ideeën. Daarvoor moeten ze ontspannen genoeg zijn en
zich voldoende hebben kunnen losmaken van de dagelijkse beslommeringen. Is
dat niet het geval, dan verdient het aanbeveling om daar aandacht aan te besteden. Een periode van ‘warming up’ kan helpen, zoals bijvoorbeeld door middel
van het bedenken van toepassingen van een simpel voorwerp: wat kun je allemaal met een paperclip doen?
Besteed tijd aan het verkennen van het probleem
Zoals Einstein al zei: “als ik een uur heb om een probleem aan te pakken, besteed
ik 55 minuten aan het vinden van een goede omschrijving, de laatste vijf minuten aan het bedenken van ideeën.” Tijdens sessies zie je veel tijdsverlies als dit
formuleren niet goed gebeurt. Men besteedt dan lange tijd aan het bedenken van
ideeën bij het verkeerde probleem.
Zo werkte ik ooit eens met een groep beveiligingsmensen van banken. De aanleiding/startdefinitie was: “hoe verminderen we het aantal bankovervallen?”
Bij nader inzien was de meest ‘juiste’ definitie echter “hoe verminderen we de
schadelijke gevolgen van overvallen?” waarna men verder ging met de vraag
“Hoe maken we de baliemedewerkers weerbaar?” Pas daarna – en dat was flinke tijd later – werden er ideeën bedacht bij dergelijke probleemstellingen. Als
begeleider van die sessies voel je dan sterk de druk om mee te gaan met de eerste definities, ingegeven door het ongeduld, de woede en frustratie van de
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betrokken mensen die de creatieve crimineel wilden aanpakken, begrijpelijkerwijs.
Om een goed beeld te krijgen van het probleem stel ik doorgaans vragen over
drie aspecten: feiten, oorzaken en prioriteiten:
• Feiten: wat weten we er al van?
• Oorzaken: wat weten we over mogelijke oorzaken?
• Prioriteiten: hoe belangrijk vinden wij/vind ik het?
Deze vragen zijn in het kader van meer technische, ‘troubleshooting’ achtige problemen het meest belangrijk om te beantwoorden, voordat men in de creatieve
fase duikt.
Feiten zijn daarbij belangrijk: wat gebeurt waar, bij wie, en dergelijke. Daarbij is
steeds de spiegelvraag belangrijk, zoals wat gebeurt er niet, bij wie niet, waar niet?
etc. Als je naar Londen wilt vliegen moet je niet denken, maar feiten zoeken. Het
probleem is dan vaak al opgelost. Factfinding kan ook het zoeken naar en stelen
van ideeën van anderen inhouden: “Hoe hebben anderen een vergelijkbaar probleem opgelost?”
Oorzaken zijn ook belangrijk. Als we de oorzaak kunnen achterhalen bij een
technisch probleem is het doorgaans opgelost; we nemen de oorzaak weg. Er
bestaat bij dit soort problemen vaak (maar niet altijd) een lineair verband tussen
oorzaak en gevolg. In andere probleemsituaties zoals bij intermenselijke en organisatieproblemen ligt het verband tussen oorzaken en gevolgen niet zo simpel,
zoals genoegzaam bekend is. Daardoor wordt het zelfs gevaarlijk om te veel tijd
te besteden aan het zoeken naar oorzaken. Maar als verkenning van clusters van
oorzaken/symptomen kan het wel zinnig zijn. In de TQM-methodiek worden
daarvoor visgraatschema’s gebruikt.
Prioriteit heeft in dit verband te maken met de motivatie en de keuze – met name
door de probleemeigenaar – om er daadwerkelijk iets aan te doen. Als die ontbreekt, blijkt dit vaak uit openlijke diskwalificatie van de probleemeigenaar of
van het probleem (er is toch niets aan te doen, het is te moeilijk, waarom zou ik
het moeten doen, ik mis de vaardigheid, het is niet zo erg, ik heb al een soort van
oplossing en trouwens momenteel geen tijd).
Deze feiten, oorzaken en prioriteiten verzamel ik op een eenvoudige manier. Aan
het begin van de sessie vraag ik de eigenaar in enkele minuten de volgende vijf
vragen te beantwoorden:
• Wat is het probleem?
• Waarom is het mijn probleem?
• Wat is de historie in het kort (feiten)?
• Wat heb ik er al aan gedaan?
• Wat zou ik ideaal gesproken willen hebben? Wanneer is de zaak opgelost?
Naast deze vragen maak ik ook graag gebruik van zogenaamde ‘oprek’technieken om het probleem meer creatief te verkennen.
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Oprekker 1: Herfomuleer het probleem als “Hoe kun je…?”
Hierbij wordt het probleem positief (‘als uitdaging’ ) omschreven. Het is een
goede gewoonte om de “Hoe-vorm” te hanteren. Zo kan de oorspronkelijke
omschrijving van het probleem luiden:
• We willen als interne ICT-afdeling van een verzekeringsbedrijf meer klantgericht gaan werken.
En vragend geformuleerd:
• Hoe kunnen we (HKW) onze klantgerichtheid vergroten?
De daarbij bedachte herformuleringen kunnen luiden:
• HKW de klant meer laten weten wat we doen?
• HKW sneller met oplossingen komen?
• HKW het probleem van de klant vergroten?
Oprekker 2: Abstraheer het probleem
Hierbij neemt u het beste de ‘Waartoe?’ vraag in het hoofd. Als de oorspronkelijke omschrijving van het probleem luidt:
• Hoe kunnen we onze klantgerichtheid vergroten?
Dan stel ik de vraag:
• Waartoe? of Waarom willen we dit?
Het antwoord luidt bijvoorbeeld:
• We willen een minder sterk techno-imago.
Ik vervolg dan met:
• Waarom?
Antwoord:
• We willen van het imago van ‘standaardoplossingen slijten’ afkomen!
Door goed doorvragen kunt u zo diverse vragen achter de oorspronkelijke vraag
achterhalen. De ervaren begeleider combineert dit weer met de HKW-techniek:
• HKW ons techno-imago veranderen?
• HKW meer flexibele oplossingen aanbieden?
• HKW eerder op de hoogte raken van de problemen van de klant?
Oprekker 3: Concretiseer het probleem.
Als de groep het startprobleem erg abstract formuleert, kan concretisering helpen: daarbij past de “hoe” vraag of de “Wat belemmert ons?” vraag:
• We willen dat onze medewerkers gemotiveerd aan het veranderingsproces
werken.
• Wat belemmert ons daarbij?
• We hebben geen tijd om iedereen afzonderlijk goed op de hoogte te houden!
• Hoe kunnen we tijd vinden om iedereen op de hoogte te houden?
• HKW iedereen op een andere wijze informeren?
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Oprekker 4: Vergelijk het probleem met iets anders.
Hierbij neemt de groep de oorspronkelijke omschrijving voor ogen en formuleert een probleem dat erop lijkt:
• Dus we vergelijken ons klantgerichtheids/imagoprobleem met een ijzerwinkel. Hoe krijg je die klantgerichter?
Antwoord:
• Bijvoorbeeld door cursussen aan te bieden of mensen in de winkel uit te
nodigen of een krantje te maken etc.
Vervolgens kunnen we er ideeën bij bedenken door elementen van het probleem
te benoemen of door erop te associëren. De suggesties brengen we dan over naar
het startprobleem. Zo vertaalde de groep in dit voorbeeld ‘een krantje’ in een
intranet-toepassing. Via een simulatie leerden medewerkers klanten betrekken
in het oplosproces.
Ga doelmatig om met de ideeënstroom
De vraag is verkend en de groep heeft de beste formulering gekozen als basis
voor de brainstorm. Iedereen zit startklaar en op het teken van de facilitator
brandt men los. Na een enthousiast begin droogt de ideeënstroom echter al gauw
op. Wat nu?
Zeker als onervaren facilitator is het niet altijd makkelijk om de groep tot creatieve productie aan te zetten. Het is verleidelijk om dan het goede voorbeeld te
willen geven en zo mogelijk nog leukere en meest originele invallen te roepen of
te gaan associëren op de inbreng van de groepsleden. Hoewel begrijpelijk, is het
doorgaans niet verstandig, vooral om de reden dat het er snel toe leidt zelf de
‘inhoud in gezogen te worden’. Dat leidt tot rolvermenging. Beter is het om een
aantal vragen paraat te hebben die afgevuurd kunnen worden op de dooie
momenten, zoals:
• Hoe kunnen we dit laatste idee nog anders gebruiken?
• Hoe kun je het splitsen?
• Hoe kun je het omkeren?
• Hoe kunnen we het omkeren, veranderen van kleur, materiaal, vorm?
• Hoe kunnen we er iets uit weglaten?
Voorts is het goed om mensen te bevragen op het moment dat ze een idee leveren en dat vaak in een korte zin doen. Terwijl de facilitator dit in het kort
opschrijft, vraagt hij: “Waar denk je aan bij dit idee? Vertel eens wat meer?”
De volgende oprekkers kunnen hun dienst bewijzen bij het genereren van meer
en vooral onverwachtere ideeën. Deze zijn gebaseerd op het ‘bisociatie”- principe.
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Oprekker 5: Kraak de assumpties
Vraag na verloop van tijd naar de overeenkomsten in de ideeën tot dan toe. Daag
de groep vervolgens uit tot ideeën die deze overeenkomst niet hebben. Alle
ideeën hebben bijvoorbeeld betrekking op wat de ICT-afdeling zelf moet doen.
Het kraken van de vooronderstelling dat de afdeling vooral zelf wat moet doen,
levert ideeën op over wat de hele organisatie of de externe klant kan doen.
Iets vergelijkbaars ontdekte het management van verpleeghuizen tijdens een sessie. Alle creativiteit was gaan zitten in het ‘roeien met de riemen die we hebben’
en het ‘binnenhouden van de vuile was’. Het kraken leverde ideeën over inschakeling van de omgeving: benader de politiek, informeer de familie van verpleegden en bekijk hoe zij een rol kunnen spelen.
Oprekker 6: Maak een uitstapje
Deze oprekker werkt het beste bij een opgewarmde of ervaren groep. Ook een
groep die al lang aan een probleem werkt, maar er niet mee verder komt, kan
ervan profiteren.
Het gaat om het inbrengen van een ‘vreemde prikkel’ of de groep zich op een
andere wijze laten los te maken van het probleem. Prik daartoe een woord uit
een woordenboek en schrijf dat op. Combineer het probleem met dat woord.
Maak er nieuwe herformuleringen of suggesties mee.
Dit kan ook met beelden, maken van tekeningen, doen van ontspanningsoefeningen, muziek, etc. De essentie is dat men zich ‘vervreemdt’ van het probleem
en er vervolgens weer fris tegenaan kijkt.
Werk onder tijdsdruk
Het is een misvatting dat brainstorming ongericht en onbeperkt ideeën leveren
inhoudt. De meest vruchtbare sessies die ik bijwoonde, hadden een duidelijk
begin en einde. Ze hadden een heldere tijdslimiet. Daarbij werk ik zelf altijd met
een sessie van dertig minuten, al mag langer ook. Langer dan een uur is niet aan
te raden; creatief zijn is hard werken.
Het werkt meerdere kanten op. De tijd beperken heeft als effect dat er iets af moet
zijn binnen de afgesproken tijd. Dit bevordert de concentratie en de samenwerkingsgeest. De beschikbare tijd melden heeft als effect dat de groep minder verliefd raakt op het eerste idee dat ‘iets lijkt’. Immers: we hebben nog een halfuur.
De wijdverbreide volkswijsheid dat ‘het eerste idee het beste is’ klopt namelijk
niet. Uit onderzoek naar brainstormprocessen blijkt dat de beste ideeën in de
staart zitten. De meest voor de hand liggende zitten in het begin; het middengedeelte bevat de meest wilde, maar nog weinig praktische invallen.
Gebruik een procedure met duidelijke stappen
Een procedure met duidelijke stappen geeft houvast aan de deelnemers en zorgt
voor vaart in het proces. De procedure neemt je aan de hand door verschillende
fasen van het creatieve proces. Van het verkennen van het probleem en het vin-
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den van ideeën, naar vinden van oplossingen of besluiten en bereiken van acceptatie.
Ik heb goede ervaring met de volgende procedure die uit te voeren is in een halfuur.
• Het presenteren van het probleem door de eigenaar aan de hand van de
genoemde vijf vragen. Daarbij luisteren de deelnemers en noteren ze invallen en ideeën. Tijdsduur: maximaal twee minuten.
• Het herformuleren van het probleem als Hoe kun je…? en daar veel van noteren op de flip- over. De facilitator vuurt aan en schrijft ze op. Tijdsduur: maximaal acht minuten.
• Het kiezen van de meest vruchtbare HKJ. Daartoe loopt de eigenaar met de
facilitator langs de flappen en kiest hij één of enkele HKJ’s die nieuw en aantrekkelijk zijn. Als die er niet bijzitten wordt de vorige stap verlengd met
meer bisociatie. Denk aan oprekkers als vreemde prikkels, een analogie,
assumptie kraken. Tijdsduur: maximaal 2 minuten.
• De facilitator noteert de gekozen herformulering bovenaan een verse flap en
het leveren van ideeën begint. Daarbij zorgt de facilitator ervoor dat er geen
HKJ-achtige vragen op de flap komen, maar ideeën die dus een antwoord
moeten zijn op de gekozen HKJ. Een check daarop: een idee bevat een wat
en een hoe. Tijdsduur: maximaal 8 minuten.
• Daarop kiest de eigenaar het meest aansprekende idee en werkt de groep het
idee om tot een oplossing, bijvoorbeeld middels de procontechniek (zie hieronder). Tijdsduur: maximaal 10 minuten.
Deze simpele procedure vergt enige oefening maar kan snel tot resultaten leiden.
Werk systematisch naar een keuze toe
Vaak stopt het proces zodra de eigenaar een leuk idee heeft gehoord en gaat
iedereen weer zijns weegs. Dat is jammer. Natuurlijk is het de eigenaar die
bepaalt of hij genoeg materiaal heeft om er zelf weer mee door te gaan, maar vaak
is het ook een ‘onderbenutting’ van de tijd in de groep. Het verdient aanbeveling, zoals ook genoemd onder het vorige punt, om in de groep te werken aan
een goede keuze, beslissing of oplossing.
Er zijn vele manieren om tot een besluit te komen; van punten geven tot systematische en matrixtechnieken. Het valt buiten het bestek van dit hoofdstuk om
daarop in te gaan. Wel noem ik de procontechniek. Dit is een manier om doelmatig tot een fijngeslepen idee te komen. Het voorkomt het communicatiefenomeen dat we de neiging hebben om ‘transacties uit te ruilen’. Zodra A het idee
van B openlijk of bedekt afkeurt, zal een kwartier later het omgekeerde gebeuren; B reageert beduidend kritischer op een suggestie van A. Dit proces zal zich
versterken als de facilitator er niet alert op is. De procon helpt daarbij. Kort komt
het neer op het volgende.
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Procontechniek
De eigenaar noemt een idee dat hem aanspreekt en vat dat samen. Vervolgens
noemt hij twee à drie positieve aspecten aan het idee, die genoteerd worden op
de flap. Tenslotte noemt hij de negatieve aspecten, maar doet dat vragend in de
Hoe kunnen we…?-vorm. Een van die HKJ’s kan aanleiding zijn om er weer korte
tijd bij stil te staan. Met de groep zoekt hij dan oplossingen voor de zwakke kanten van het idee.
Let wel, het moeten HKJ’s zijn en geen vragen. Vragen hebben de neiging om te
wijzen naar oorzaken, schuldigen, bekende wegen. HKJ’s wijzen naar mogelijkheden en werken integrerend.
Stel de groep zo optimaal mogelijk samen
In het bovenstaande zijn we vooral ingegaan op proces- en procedureaspecten
van creatieve workshops. Daarnaast mogen we niet vergeten dat er veel gewonnen is als we erin slagen de juiste mensen bij elkaar te zetten en met name te kijken naar de mate waarin mensen erin slagen zich open te stellen voor nieuwe
informatie, indrukken, gevoelens. Enige assessment daarvan, voor zover de facilitator of eigenaar daar invloed op heeft, kan veel tijd schelen. Niet dat het verstandig om alleen daarop te letten. Natuurlijk heeft een groep ook mensen nodig
die beter zijn in het afsluiten en ‘op de grond zetten’ van de gekozen ideeën. Hierbij moet ‘balans’ het sleutelwoord zijn.
Met bovenstaande aanvullingen op de klassieke brainstormregels heeft u hopelijk één idee gekregen, dat u in uw volgende sessie kunt gebruiken.
Tot besluit: over veiligheid en de facilitator
In dit hoofdstuk is de groepsdynamica en de vaardigheid van de facilitator om
daarmee om te gaan weinig aan bod geweest. Hetzelfde geldt voor het machtsaspect, de politieke verhoudingen en dergelijke. Dit is een praktische keuze; het
blijft voor de facilitator echter onontbeerlijk te beschikken over de nodige kennis en vaardigheid op dit gebied.
Zo werkte ik ooit met een groep professionals die de collectieve creatieve inspanning wilde vergroten. Eén van hen ging echter regelmatig de confrontatie aan bij
de uitleg van een techniek, volgens eigen zeggen om ‘te kijken of het echt werkt’.
Dit belemmerde sterk in het groepsproces. Op een ander moment met de chemisch onderzoekers lag een van hen dwars en wilde opstappen. Hij bleek zoveel
narigheid meegemaakt te hebben door de creativiteit van zijn vakbroeders dat
zijn frustratie zich ontlaadde tijdens de sessie. Op dergelijke momenten werken
de bovengenoemde creativiteitsspecifieke technieken niet, maar moet de facilitator interveniëren op proces/emotieniveau en niet meer op inhouds- of procedureniveau, bijvoorbeeld in een bilateraal gesprek met de betrokkene.
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Tenslotte: een belangrijke taak van de facilitator tijdens een creatieve sessie vind
ik altijd om ervoor te zorgen dat er geluid gemaakt wordt. Geluid betekent ‘veiligheid’, mensen durven zich te uiten zonder hun gedachten te hoeven wegen
en te filteren. Zodra het stil wordt, gaan mensen ernstiger kijken, de blik meer
naar binnen gericht. Ze schieten in hun hoofd invallen af, hun rationele denkproces neemt de teugel weer over. Dat is belemmerend voor creativiteit.
Zorgen voor lichtvoetigheid, veiligheid en focus; dat is in mijn optiek mijn taak
als begeleider van een creatieve sessie.
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Mensen als tekstverwerkers
Is het mogelijk om persoonlijke contacten te vervangen door elektronische communicatie
en dan efficiënter te overleggen? Meer en betere informatie te verzamelen? Meer mensen te betrekken in minder tijd?
Ja, zeggen Clara den Boer en Carin Smits. Dat is nog maar de vraag, zegt Stephanie
Ottenheijm.
Stel, u zit achter een pc en op uw scherm verschijnt een tekst. U probeert die te begrijpen.
Dat is moeilijker dan wanneer u direct met iemand praat, de gegevens op uw scherm zijn
in vergelijking daarmee immers onvolledig. Omdat het elektronische boodschappen zijn
ontbreekt er het een en ander, zoals het non-verbale gedrag van degene die de boodschap verstuurt. Of de expressie waarmee iemand spreekt, de toon bijvoorbeeld die uitmaakt of iemand serieus is of juist ironisch. Ook het verband waarbinnen de boodschap
zijn betekenis krijgt zal vaak minder duidelijk zijn. Tenslotte krijgt een woord betekenis in
het verband van een zin, een zin binnen het geheel van een verhaal en verhalen hun betekenis afhankelijk van de gemeenschap waar ze verteld worden. Al dit, laten we het context noemen, is nodig voor een begrip over wat je ziet.
Wie alleen naar een scherm kijkt en naar de boodschappen die daarop verschijnen is
dus gehandicapt. Pogingen om betekenis te geven aan wat je ziet en leest op een scherm
verlopen beter als je de gegevens op de een of andere manier binnen een context kunt
plaatsen. Over het algemeen zijn dat bronnen buiten het scherm: herinneringen, ervaringen, bedrijfscultuur of een gemeenschappelijk verleden.
Clara den Boer en Carin Smits schrijven over de versnellingskamer, een computergestuurde vergaderomgeving. Laat mensen anoniem, met behulp van een elektronisch netwerk en middels strakke protocollen met elkaar communiceren, en zie, zij zullen meer
informatie genereren en objectievere besluiten nemen. Door met name het anonieme
karakter voelen mensen zich blijkbaar vrijer ideeën en meningen naar voren te brengen.
Vragen we ze dat open te doen in een groep dan zal hun persoonlijke inbreng zichtbaar
zijn. Dit kan remmend werken door de verhoudingen die gegroeid zijn in de groep of
veronderstellingen over wat anderen van je zullen vinden als je iets zegt. Maar hoe zit het
dan met ‘context’ zoals we dat hiervoor beschreven?
Het zou kunnen dat hun versnellingskamer goed werkt omdat mensen de boodschappen
op een pc toch interpreteren binnen een context waarmee ze bekend zijn. Ze zijn bezig
vanuit een bedrijfscultuur die ze met anderen delen. Ze werken aan een probleem dat
misschien al wat langer speelt. Ze weten wellicht iets over de voorgeschiedenis: hoe eraan
gewerkt is en wat dat heeft opgeleverd.
Clara en Carin maken de communicatie sterk inhoudelijk door de processen tussen mensen als het ware buiten te sluiten. Stephanie Ottenheijm probeert die juist toe te voegen.
Zij werkt in een internationale omgeving waar de klok rond iets te doen is. Ze ziet een
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groeiende behoefte aan vormen van communicatie en samenwerking die losstaan van
plaats en tijd. E-mail, virtuele gemeenschappen en dergelijke zijn langzamerhand
behoorlijk ingeburgerd. Kunnen we dergelijke elektronische middelen dan niet gebruiken
ter vervanging van klassieke ontmoetingen en ons daarmee verre reizen en jetlags besparen? Ja, zegt ze, dat kan. Maar…. zonder context gaat het niet. Waar Clara en Carin de
zegeningen schetsen van een virtuele omgeving daar beschrijft Stephanie de beperkingen. Misschien is het verschil dat de mensen die met haar die virtuele omgeving scheppen losser aan elkaar gekoppeld zijn, minder met elkaar delen. Hoe het ook zij, door context toe te voegen (de elektronische communicatie combineren met persoonlijke
ontmoetingen), werkt het volgens haar beter.

20
Versnellingskamer®beslist beter!
Clara den Boer en Carin Smits

Er is maar één ding erger dan dromen dat je op een werkconferentie bent en wakker worden op die werkconferentie: dat is aanwezig zijn op een werkconferentie en niet kunnen
slapen.
(Czecinski)
Moderne besturingsconcepten als verplatting, lerende organisaties, zelfsturende
teams en empowerment zijn oorzaken voor toenemende groepsbesluitvorming.
Deze besturingsconcepten zijn gericht op delegatie van bevoegdheden aan groepen en individuen in de organisatie en op een toenemende participatie van organisatieleden in de besluitvorming.
Geluiden die medewerkers én managers van ontevredenheid over groepsbesluitvorming laten horen zijn:
• ‘ik mocht wel meedenken, maar er werd niet geluisterd’;
• ‘de directeur was té prominent aanwezig, waardoor niemand werkelijk zei wat
hij dacht of vond’;
• ‘ik weet niet wat er met mijn idee is gebeurd’;
• ‘ik mocht meedenken over de kleur van de prullenbakken’;
• ‘doordat iedereen overal over mee moest denken, verloren we tempo’.
Daarnaast blijkt de complexiteit van vraagstukken te zijn toegenomen. Dit alles
stelt zulke hoge eisen aan de kwaliteit van groepsprocessen dat de beste traditionele vaardigheden en werkvormen veelal geen soelaas meer bieden! Het is tijd voor
vernieuwing.
Dit hoofdstuk gaat kort in op de onmisbare functie van werkconferenties1 binnen
organisaties en de ontevredenheid daarover. Daarna zoomen we in op de nieuwe
techniek van de Versnellingskamer. Deze techniek helpt bij het vormgeven van een
belangrijke functie die in een werkconferentie aan de orde kan zijn. Namelijk, het
ter beschikking krijgen van kennis en informatie, het ordenen daarvan, zichtbaar
maken van verschillen en dergelijke. Alle facetten worden geïllustreerd aan de
® De versnellingskamer is een geregistreerd merk van Twynstra Gudde
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hand van een casus. In deze casus is een middelgrote verzekeraar op zoek naar
mogelijke uitbreiding van het dienstenpakket met e-commerce-activiteiten.
E-commerce geniet nog steeds bijzondere belangstelling. Internetbedrijvigheid in positieve
en negatieve zin haalt dagelijks de kranten. Veel van die aandacht gaat uit naar de nieuwe
internetbedrijven. Maar de omschakeling naar de Nieuwe Economie zal vooral plaats gaan
vinden in bedrijven uit de ‘oude wereld’ voor wie deze activiteiten in eerste instantie ondersteunend zijn. Juist in bestaande bedrijven is de omschakeling het moeilijkst. Het vraagt een
heroriëntatie op de identiteit van het bedrijf en de manier waarop het georganiseerd is. Met
e-commerce bedoelen we overigens het realiseren van extra of hoogwaardiger omzet via
elektronische distributiekanalen. e-business is de impact van e-commerce voor de gehele
bedrijfsvoering.

Onmisbaar groepsproces
Groepsprocessen dienen (in organisaties en werkconferenties) niet enkel om concrete resultaten te bereiken als onderlinge afstemming en coördinatie. De praktijk
leert dat groepsprocessen bedoeld zijn om betere resultaten te bereiken, waartoe
een persoon alleen niet in staat is. Daarbij gaat het ten eerste om een betere kwaliteit door bundeling van kennis, ervaring en inzichten.
Meer benaderingen van het probleem zijn mogelijk doordat ieder groepslid vanuit zijn eigen referentiekader naar het probleem kijkt. Vaak is kennis van verschillende disciplines nodig om problemen op te lossen. Bovendien stimuleren de
groepsleden elkaar zodat de gevonden oplossingen meer zijn dan de afzonderlijk
ingebrachte ideeën.
Een tweede reden voor de participatie bij groepsbesluitvorming is dat deze de
acceptatie van de resultaten bevordert.
Als een gehele groep heeft kunnen meedenken, ontstaat meer begrip voor het uiteindelijk besluit. Het is daardoor een beter besluit, want de uitvoering van een dergelijke gedeelde beslissing zal een grotere inzet van de groepsleden opleveren dan
een besluit dat door een enkeling is genomen.
Een belangrijk derde effect van groepsprocessen is dat deze individuen stimuleren
en de mogelijkheid bieden zich verder te ontwikkelen.
Ontevredenheid over groepsprocessen
Ondanks aangetoond nut en noodzaak van groepsprocessen hebben deze en dus
werkconferenties niet altijd de gewenste uitkomsten. Men komt niet tot besluitvorming, het duurt te lang, men is ontevreden over het resultaat of er is ontevredenheid over de waardering van de eigen bijdrage. De oorzaken hiervan zijn veelvuldig en gevarieerd. Voor ons betoog willen we stilstaan bij de volgende drie
oorzaken:
• onevenwichtige inbreng en verstorende interactie;
• onvolledigheid en eenzijdigheid;
• productieverlies.
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Onevenwichtige inbreng en verstorende interactie
Tijdens werkconferenties wordt dikwijls niet goed naar elkaar geluisterd of deelnemers voelen zich niet gehoord waardoor groevengedrag optreedt: het herhalen
van argumenten en inhoudelijke standpunten zonder dat men echt verder komt.
Soms zijn in groepen mensen die door hun gedrag zo domineren dat ze meer
invloed krijgen dan bijvoorbeeld op grond van hun deskundigheid gerechtvaardigd is. Mensen met betere ideeën blijven op de achtergrond.
Een volgend aspect dat voor dit hoofdstuk belangrijk is, is dat mensen in groepen soms extremer gaan denken (risky shift). Mensen voelen zich geïntimideerd
in een grote groep. Ze voelen zich een radartje. Dit kan leiden tot risicovoller
gedrag waarin de meerderheid toelaat dat de minderheid hen meesleept in extremere keuzes.
Ten slotte kan er een diffusie van verantwoordelijkheid optreden. Als lid van de
groep lijkt het individu minder aanspreekbaar op de besluiten. Daardoor accepteert men soms besluiten waar men als individu niet achterstaat, met alle gevolgen van dien voor de implementatie.
Onvolledigheid en eenzijdigheid
Groepen kunnen al pratend blijven hangen op een te eenzijdige benadering van
het onderwerp. Daarnaast kan een sterk ontwikkeld saamhorigheidsgevoel kritiekloos conformisme in de hand werken. Ook de wil om geaccepteerd te worden kan deelnemers ertoe brengen zich bij een meerderheidsbesluit neer te leggen (groupthink).
Productieverlies
In groepsprocessen en dus in werkconferenties is altijd sprake van een zeker productieverlies, doordat de beschikbare spreektijd per definitie verdeeld moet
worden over de deelnemers. Afgezien van het tijdsverlies dat hierdoor optreedt,
is er ook verlies van aandacht bij de deelnemers. Bevangen door eigen gedachten luistert men minder goed naar anderen of vice versa sterk georiënteerd op
de ander vergeet men eigen ideeën.
De middelgrote verzekeraar biedt in de traditionele economie een aantal typische verzekeringsdiensten en -producten, veelal via intermediairs. Onder aanvoering van de visionaire voorzitter van de raad van bestuur stort het bedrijf zich in het digitale communicatietijdperk, met als einddoel een ‘direct seller’ te worden. De kanalen waarmee zij in contact
komt met haar klant worden dan in feite uitgebreid. Er is niet echt sprake van nieuwe activiteiten, de producten/diensten van de verzekeraar worden in eerste instantie nog niet
ingrijpend aangepast. De drijfveer om ook via het internet klanten te kunnen benaderen is
de efficiëntie die het kanaal kan bieden. Pas later, zo is het plan, worden ook de bijzondere karakteristieken van het nieuwe kanaal verkend zoals online communities, directe feedback van klanten en nieuwe concepten als one-to-one marketing.
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De voorzitter presenteert zijn plannen in de eerstvolgende RvB-vergadering. Men is enthousiast en omarmt het plan met de naam ‘The road to 2003 and beyond’. Voortvarend plant
de voorzitter vervolgens een vergadering met de afdelingsdirecteuren. Hij wil de mensen
laten meedenken over de activiteiten die de organisatie moet gaan ontplooien om het einddoel ‘direct seller’ te bereiken.
Al direct blijken er grote verschillen te zijn in de drijfveren van de diverse afdelingsdirecteuren. Voor de directeur Leven is de belangrijkste reden om mee te doen de optimalisatie van
het relatiebeheerproces, terwijl de directeur Schade in zijn markt de behoefte ziet aan een
direct kanaal om zich te kunnen weren tegen cybertraders. Vanuit de Marketinghoek ziet
men daarnaast mogelijkheden voor de innovatie van de marketing- en verkoopprocessen.
Stafafdeling Informatiemanagement is al blij dat eindelijk de homepage van de organisatie, die al sinds 1997 in de lucht is, als serieus communicatie- en distributiemiddel wordt
erkend. Directeur P&O onttrekt zich aan de discussie. Dit gaat zijn afdeling niet veel aan en
hij schrijft alvast zijn notitie ziekteverzuim die hij eigenlijk gisteren af had moeten hebben.
Na drie uur vergaderen zijn de afdelingsdirecteuren niet veel verder dan het benadrukken
van hun eigen idee. Er is wel een ontzaglijke hoeveelheid ontwikkelingen genoemd, maar
hoe het nu verder moet, is niemand duidelijk. Een tweede inderhaast belegde vergadering
brengt niet veel verbetering. Als snel is iedereen het overzicht kwijt en begint men door elkaar
te praten, waarbij twee afdelingsdirecteuren duidelijk de boventoon voeren. De voorzitter
ziet het niet meer zitten. Na afloop van de vergadering is er nog steeds geen actieplan om
zijn 2003-aanpak op te starten. De directeur besluit het plan dan zelf maar te schrijven…

Kort samengevat biedt het werken en het nemen van besluiten in groepen een
aantal voordelen: er is meer informatie, een groter draagvlak, stimulans van
groepsleden en een betere fundering van besluiten. Deze voordelen resulteren in
een kwalitatief beter besluit. Enkele nadelen zijn onevenwichtige inbreng, verstorende interactie, onvolledigheid, eenzijdigheid en productieverlies. Deze problemen kunnen leiden tot suboptimale resultaten, verlies van efficiency, het niet
benutten van kennispotentieel, een gevoel van frustratie bij de deelnemers en
daaruit volgend een gebrek aan motivatie bij de deelnemers.
Het grote belang van groepsprocessen staat in schril contrast met het verlies aan
potentieel. In hoeverre zijn organisaties nu en in de toekomst nog in staat om mee
te gaan met een groeiende participatie van medewerkers en steeds complexer
wordende vraagstukken? Geen aandacht voor deze groepsprocessen maakt dus
dat groepsbijeenkomsten veel minder opleveren dan zou kunnen. Dat betekent
dat een facilitator hier zorgvuldig op moet interveniëren. De versnellingskamer
kan als nieuwe techniek de facilitator ondersteunen.
De versnellingskamer als nieuwe techniek in werkconferenties
Informatietechnologie is in alle facetten van de organisatie doorgedrongen. Maar
in werkconferenties zien we zelden meer geavanceerde technologie dan kaartjes, een telefoon of een videocamera. Toch blijkt informatietechnologie moge-

VERSNELLINGSKAMER® BESLIST BETER!

243

lijkheden te bieden die de meerwaarde van groepsprocessen benutten en het verlies aan potentieel minimaliseren. Het elektronische versnellingskamerconcept
combineert mensen, middelen en methoden met de inzet van een computersysteem om specifieke fasen in groepsprocessen te ondersteunen. Het uitgangspunt
is dat de communicatie van een groep mensen kan worden versneld en verbeterd door gebruik te maken van moderne technologie. Wij willen hierbij benadrukken dat de Versnellingskamer geen vervanging is van mondelinge communicatie!
De versnellingskamer
Een elektronische werkconferentie in de Versnellingskamer lijkt in veel opzichten op een ‘gewone’ werkconferentie. De deelnemers zitten in een kring of carré
en werken met elkaar aan de hand van een vooraf opgestelde agenda. Het grote
verschil is dat deelnemers de beschikking hebben over een PC, waarmee enkele fasen in de werkconferentie worden ondersteund.

In de praktijk blijkt dat ongeveer 20% tot 50% van de tijd besteed wordt aan ‘de
knoppen’. Alle PC’s zijn via een netwerk met elkaar verbonden en worden
gestuurd vanuit een centrale computer. Deze leader verzamelt alle informatie die
door de deelnemers is ingetypt en projecteert deze op een groot centraal beeldscherm dat voor iedereen zichtbaar is. Naast computers en projectiescherm zijn
in de zaal overheadprojectoren, whiteboards, stiften en alle andere elementen
van ‘gewone’ werkconferenties aanwezig.
Het computersysteem wordt aangestuurd door het pakket Group Systems
Workgroup Edition 2.1. Deze software is speciaal ontwikkeld voor de ondersteuning van groepsprocessen en biedt zeer uitgebreide mogelijkheden. In het
volgende figuur is een globaal overzicht gegeven van de toepassingen van het
instrumentarium.
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Figuur 1. Toepassingen van de ‘Versnellingskamer’

Voorbereiding van de sessie
De voorbereiding voor iedere bijeenkomst in de Versnellingskamer is een drietrapsraket. De eerste stap is een intakegesprek met de opdrachtgever, waarin het
doel en achtergronden van de bijeenkomst worden besproken. Vervolgens vinden één of meer interviews plaats met sleutelfiguren in de organisatie. Op basis
van deze gesprekken stellen de procesbegeleider en de facilitator een conceptprogramma op, dat in samenspraak met de direct betrokkenen definitief wordt
gemaakt. De adviseurs zorgen voor het omzetten van de agenda in het systeem.
Begeleiding van de sessie
Twee adviseurs begeleiden de elektronische werkconferentie: de procesbegeleider en de facilitator. De facilitator houdt zich bezig met de techniek en begeleidt
de deelnemers in het gebruik van de PC’s. De procesbegeleider stimuleert het
proces, bewaakt de procedure en ziet erop toe dat een ieder aan bod komt. Daarnaast zorgen beiden dat de verschillende softwaretoepassingen op de juiste wijze
in de werkconferentie worden ingezet.
Voordelen van de Versnellingskamer®
De inzet van informatietechnologie in werkconferenties is zo fundamenteel
anders dat we met recht kunnen spreken van een vernieuwing van werkconfe-
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renties. Door deze vernieuwing kan een groep zijn potentieel optimaal benutten, niet gehinderd door eerdergenoemde problemen. De drie belangrijkste
voordelen van de Versnellingskamer zijn:
• verdiepen;
• verbreden;
• versnellen.

Figuur 2. Voordelen van de Versnellingskamer

Verdieping onderwerp
De Versnellingskamer vergroot het groepsgeheugen. Dit gebeurt omdat alle
gegenereerde informatie elektronisch wordt vastgelegd en dus terug te halen is.
Deelnemers kunnen dus zelf aangeven wanneer zij naar anderen willen ‘luisteren’ en wanneer zij zelf willen ‘praten’. Dit vergroot de informatieverwerkingscapaciteit van de groep.
Ook de structuur van het groepsproces is een belangrijk aspect dat er voor zorgt
dat de groep zich gemakkelijk op het centrale vraagstuk kan richten. De structuur ontmoedigt niet-productief gedrag en niet relevante uitwijdingen over het
onderwerp.
Een aantal toepassingen is bij uitstek geschikt voor het analyseren van complexe
relaties. Met het instrument matrix bijvoorbeeld, kan een groep in een uur honderden relaties analyseren en beoordelen. Hierdoor is de groep beter in staat een
grote mate van complexiteit te hanteren.
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Verbreding participatie
De anonimiteit waar het systeem voor zorgt, stimuleert de deelnemers vrijelijk
gedachten te uiten. Met een Versnellingskamer is een gelijke inbreng van alle
deelnemers mogelijk. Deze anonimiteit zorgt er ook voor dat de ontvanger een
idee of een mening objectief kan beoordelen, zonder vertroebeling die ontstaat
door de wetenschap van wie het afkomstig is.
Voorts is de mogelijkheid tot conformeren aan de mening van de groep niet meer
aanwezig.
Doordat iedereen deelneemt en expliciet hiertoe wordt uitgenodigd krijgen deelnemers een grotere verantwoordelijkheid voor de resultaten. Hierdoor ontstaat
tevens een grotere betrokkenheid bij het resultaat.
Niet gehinderd door statusverschillen of verlegenheid maken groepen keuzes.
Het systeem kan hierbij hiërarchische verhoudingen doorbreken.
Versnelling van het proces
Het systeem realiseert versnelling doordat deelnemers tijdens inventarisaties,
discussies en meningsverschillen tegelijkertijd kunnen ‘spreken’. Tijdens oefeningen binnen ‘gewone’ werkconferenties van dertig minuten met tien deelnemers heeft een ieder een spreektijd van gemiddeld drie minuten. Wanneer deze
deelnemers enkel informatie in de computer invoeren, zou een ieder een spreektijd hebben van dertig minuten (factor 10!).
Op basis van meningspeilingen met de stem-instrumenten die standaarddeviaties aangeven, zijn meningsverschillen snel gelokaliseerd. Hierop richten we vervolgens de discussie. Er gaat geen tijd verloren door lange gesprekken over zaken
waar reeds consensus over bestaat.
Bovenal LEUK!
Uit diverse evaluaties van honderden sessies in de Versnellingskamer blijkt dat
deelnemers meer plezier hebben in werkconferenties. Er is minder kans op frustraties door de genoemde problemen die in groepen optreden, men heeft individueel een actievere rol en een grotere eigen inbreng en deelnemers vinden het
leuk om op deze vernieuwende manier een werkconferentie bij te wonen.
De leden van de RvB, de afdelings- en stafhoofden en een aselecte steekproef uit de
teamchefs, accountmanagers en regiohoofden (in totaal veertig personen) vormen de deelnemers aan de marathonsessie in de Versnellingskamer. ‘s Ochtends en ‘s middags zitten
in twee gelijk vormgegeven sessies de medewerkers aan tafel. ‘s Avonds schuift het
managementteam en de driekoppige RvB aan om voort te borduren op wat de medewerkers hebben aangeven.
Het programma voor de dag is samengesteld door de voorzitter van de RvB en de adviseurs.
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De deelnemers kijken aanvankelijk wat onwennig naar de toetsenborden en het grote ingebouwde projectiescherm. De opening van de dag stelt ze op hun gemak. Na een korte
voorstel- en verwachtingenronde starten ze met een oefening waarin ze de e-commerce
ontwikkelingen in de verzekeringsbranche, met name die van directe concurrenten, inventariseren. Iedere deelnemer typt daarbij individueel trends en ontwikkelingen in met behulp
van het instrument Categorizer. Tijdens het intypen hebben de deelnemers de mogelijkheid
digitaal te reageren op de input van de anderen.
Na een kwartier wordt de lijst op het centrale scherm geprojecteerd en kort besproken. Alle
deelnemers hebben nu hetzelfde beeld bij de genoemde trends en ontwikkelingen.
De procesbegeleider schetst daarna aan de hand van drie sheets de strategie die het
bedrijf wil volgen tot aan 2003. Vervolgens krijgen de deelnemers in het instrument Topic
Commenter de mogelijkheid op twee kaarten antwoord te geven op de vragen: wat doen
we nu al goed in dit licht bezien en wat kan beter?
Met de papieren uitdraai van beide oefeningen gaan de deelnemers in groepjes uiteen.
Opdracht: herformuleer waar nodig onze sterke en verbeterpunten en benoem de toptien.
Na een uurtje presenteren de groepjes elkaar hun bevindingen. Het ene groepje heeft een
ver uitgewerkte presentatie met handgeschreven sheets, de twee andere hebben hun
advies uitgeschreven op een flip-over.
In de middag draaien de procesbegeleider en de technisch facilitator hetzelfde programma met een nieuwe groep medewerkers. Vervolgens analyseren de adviseurs de uitkomsten van beide sessies in een pressurecooker en verwerken ze als resultaten in de terugkoppeling voor het managementteam en de RvB die in de avond arriveren.
De avondsessie met het managementteam en de raad van bestuur start om 18.00 uur met
precies dezelfde vragen. (Welke trends en ontwikkelingen zien zij en wat doen we nu al
goed en wat kan beter?) Vervolgens krijgen zij een terugkoppeling van de resultaten van
de dag. Met alle output in het achterhoofd concluderen ze dat er opvallend veel overeenkomsten zijn in de lijsten sterke punten en verbeterpunten.
De belangrijkste knelpunten en belangrijkste sterke punten worden daarna plenair gegroepeerd rondom thema’s als communicatie intern, communicatie extern, personeelsbeleid,
producten etcetera.
De deelnemers gaan nu in subgroepjes uiteen om per thema acties te bedenken. Iedere
deelnemer in het groepje heeft daarbij ook een eigen taak. Zo krijgt de ene deelnemer de
taak de huidige positieve punten te bewaken (doen we zo wel recht aan de sterktes van
onze organisatie?) een ander krijgt de taak te controleren op volledigheid (lossen we hier
alle knelpunten mee op?). Naast deze twee inhoudsbewakers krijgen twee anderen een
rol: de een van tijdbewaker en de ander van zegsman namens het subgroepje. Er ontstaan
op deze manier drie plannen van aanpak, die de groepjes zelf in het systeem invoeren.
Op basis van de presentaties die daarop volgen, start de laatste oefening, de prioriteitsstelling. De opdracht daarbij is: verdeel een bedrag van €100.000 over de verschillende
activiteiten. Het systeem geeft de totale scores aan en het blijkt dat zes activiteiten een grote
voorkeur genieten van de aanwezigen. Op basis van deze resultaten kunnen afdelingshoofden en RvB focussen op de knelpunten op weg naar de Nieuwe Economie. Ze kun-
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nen gericht aan de slag met een zes activiteiten die door medewerkers en henzelf zijn aangegeven als belangrijk voor het verwezenlijken van de nieuwe strategie.
Een week na de sessie blijkt de term e-commerce al te zingen door de gangen. Aanwezigen bij de ochtend-, middag- of avondbijeenkomst hebben op hun afdeling verteld wat er
in Amersfoort die dag is gebeurd. Zodra de RvB de plannen aankondigt gaat er dan ook
een klein applausje op.

Haarlemmerolie?
Het gebruik van de Versnellingskamer biedt grote voordelen als het gaat om het
ondersteunen van effectieve en efficiënte besluitvormings- en creatieve groepsprocessen. Het is echter niet hét instrument voor alle soorten werkconferenties.
De inzet van de Versnellingskamer kent ook zijn beperkingen:
• veel deelnemers worden zo enthousiast over de mogelijkheden van het systeem dat ze alle bedrijfsproblemen en uitdagingen met het systeem willen
aanpakken. Het systeem gaat er dan met de deelnemers vandoor en het doel
wordt niet bereikt vanwege de overdosis aan informatie;
• veel mensen denken dat het gebruik van de Versnellingskamer simpel is.
Niets is minder waar. De procesbegeleider moet op tijd kunnen interveniëren, bekend zijn met de eigenschappen van het systeem, voldoende voorbereid zijn op de snelheid en hoeveelheid geproduceerde informatie en goed
kunnen interpreteren;
• een té snelle opeenvolgende combinatie van creatieve brainstormtechnieken
(divergeren) en besluitvormingsoefeningen (convergeren). Deelnemers kunnen moeilijk ‘switchen’ van creativiteit naar een meer rationeel afwegend
besluitvormingsproces;
• door de anonimiteit van informatie-inbreng bestaat het risico dat er geen
eigenaar zal zijn van het eindresultaat. Dit leidt tot implementatieproblemen.
Belangrijke valkuilen zijn daarbij:
• onvoldoende voorbereiding van een bijeenkomst (onvoldoende doordacht
programma, geen alternatieven, afwijkende verwachting bij deelnemers);
• geen inzicht in de groepsprocessen die zich afspelen (‘ik geloof dat er wat
weerstand in de groep zit …’);
• verkeerde perceptie over de impact van het instrument bij begeleiders (‘en
dan doen we nog even een Versnellingskamer erbij’);
• onvoldoende aandacht voor commitment. Mensen verbinden zich niet persoonlijk aan de afspraken en resultaten.
In onze speciaal voor de Versnellingskamer ontwikkelde procesbegeleiderstraining besteden wij uitgebreid aandacht aan bovengenoemde beperkingen en valkuilen. Daarnaast hanteren wij een aantal indicatoren voor het inzetten van een
Versnellingskamer.
Deze zijn, ingedeeld naar fase, interactie en onderwerp, afgebeeld in onderstaande figuur.
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Naar fase

Positieve indicator

Negatieve indicator

De groep is toe aan:
• Een creatieve bijeenkomst
• Gemeenschappelijke beeldvorming
• Gemeenschappelijke oordeelsvorming

Er is behoefte aan
eenrichtingscommunicatie
(presentaties)
Er worden alleen lopende zaken
afgestemd

Naar
interactie

Het proces van de groep staat onder tijdsdruk

De agenda is van tevoren niet duidelijk

De vergaderdiscipline van de
groep is matig

Minder dan vijf mensen nemen deel

Er zijn grote verschillen in kennis en
gezichtspunten van de deelnemers

Men is in geringe mate bereid
informatie te delen

Er is sprake van onevenwichtige
inbreng/communicatiepatronen
zitten 'vast'

De machtsafstand tussen
deelnemers moet gehandhaafd
blijven

Communicatie is onnodig sterk
persoonsgericht
Naar
onderwerp

Het onderwerp heeft een hoge
mate van complexiteit

Het onderwerp is eenvoudig van aard

Er moeten grote hoeveelheden
informatie worden verwerkt

Het onderwerp betreft onderlinge
relaties of emoties

Het onderwerp moet vanuit verschillende
invalshoeken bekeken worden

Figuur 3. Go- no go indicatoren voor een elektronische vergadering

Hieruit blijkt dat inzet van de Versnellingskamer enkel zinvol is in complexe
situaties waarbij het creëren van draagvlak en het meewegen van verschillende
meningen (eventueel onder tijdsdruk) belangrijk is.
Dit blijkt ook uit onderzoek van Cuppen (1999), dat is uitgevoerd in opdracht
van Twynstra Gudde. Haar conclusies over de tevredenheid van de deelnemers
met de uitkomsten en de toegevoegde waarde van de Versnellingskamer spreken
voor zich:
• een toename van de groepsgrootte heeft een toename van de mate van tevredenheid met de uitkomst, het proces en de toegevoegde waarde van de Versnellingskamer tot gevolg;
• groepen die bestaan uit drie functionele gebieden zijn het meest tevreden;
• een toename van het aantal hiërarchische niveaus heeft een toename van
tevredenheid met de uitkomst en de toegevoegde waarde van de Versnellingskamer tot gevolg.
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Op basis van deze gegevens en de ervaringen die wij de afgelopen zes jaar hebben opgedaan met het organiseren en draaien van zeshonderd bijeenkomsten,
stellen wij dat de Versnellingskamer geen Haarlemmerolie is, maar bij complexe
veranderingen zeker een waardevolle bijdrage levert!
Noot
1. De definitie die wij hanteren voor werkconferenties is: een werkconferentie is een tijdelijke organisatie. Mensen die onderling verbonden zijn of raken, werken op een specifieke
manier aan voor hen relevante opgaven. Een belangrijk kenmerk daarbij is dat resultaten
groeien in de interactie. Wij noemen deze interactie ‘groepsproces’.
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Voorbij tijd en plaats
De virtuele conferentie
Stephanie Ottenheijm

‘Alweer een uur vertraging. Wordt het nog later vanavond. En morgen weer de hele dag
aan de slag. Het zal wel weer intensief worden. Weer twee dagen de hei op. Hartstikke
zinvol, maar het kost zoveel tijd en ik zie mijn mensen en mijn familie nog maar nauwelijks.
Ik wist niet dat die nieuwe baan zo zwaar zou zijn. Ik heb nauwelijks nog tijd voor mijn
eigenlijke werk. We hebben toch zoveel mooie apparatuur staan, is dit niet anders te regelen?’

Dit is voor veel managers tegenwoordig helaas een zeer herkenbaar beeld. Organisaties en teams overbruggen steeds vaker nationale grenzen. Daarnaast blijven
ze voortdurend in beweging. Werd vroeger nog eens in de vijf jaar een grote verandering aangekondigd, tegenwoordig volgen ze elkaar razendsnel op. Deze veranderingen hebben over het algemeen een grote impact op de organisatie en het
functioneren van de medewerkers. In werkconferenties betrekken we medewerkers en leidinggevenden in deze veranderingsprocessen om zoveel mogelijk
kennis en kunde te mobiliseren en draagvlak te creëren voor de besluiten.
Door bovenstaande ontwikkelingen zitten veel leidinggevenden steeds vaker in
internationale vergaderingen of conferenties dan wel in het vliegtuig ernaar toe.
Het kost meer tijd en geld om bij elkaar te komen. Daarbij rijst bij veel leidinggevenden de vraag: ‘kan dit niet goedkoper en efficiënter, zodat meer tijd overblijft voor mijn ‘eigenlijke’ werk?’
Er zijn tegenwoordig steeds meer technologische mogelijkheden die organisaties helpen bij het beantwoorden van deze vraag. Dit heeft geleid tot experimenten met virtuele werkconferenties: deelnemen vanuit je eigen stoel, geen
wachttijden op vliegvelden, geen ongemakkelijke hotelbedden. Gewoon aan de
werkconferentie meedoen en vervolgens voldoende tijd hebben om je andere
werk af te maken of naar huis naar je partner of gezin te gaan. Voor de organisator biedt dit de mogelijkheid om werkelijk alle belanghebbenden bij de werkconferentie te betrekken zonder te eindigen met torenhoge reisbudgetten. In dit
hoofdstuk bespreek ik wat virtuele werkconferenties zijn. Wat zijn de voordelen en wat de uitdagingen om er een te organiseren. Hoe deze uitdagingen te
overwinnen en uiteindelijk hoe deze werkvorm optimaal in het veranderingsproces geplaatst kan worden.
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Wat is een virtuele werkconferentie?
In dit boek treft u een veelheid aan voorbeelden van werkconferenties. Kenmerkend hiervoor is telkens de bijeenkomst van kleinere of grotere groepen
mensen op een bepaald moment op dezelfde plaats. Het gebruik van technologie maakt het tegenwoordig mogelijk voor groepen om onafhankelijk van tijd en
plaats samen te werken. Daarbij bestaan de volgende mogelijkheden:
• Verschillende tijd, zelfde plaats: de ploegendienst, welbekend vanuit het industriële tijdperk, waarbij arbeiders elkaar in de fabrieken aflosten. Ook vandaag de dag nog zeer toepasselijk, bijvoorbeeld in de verpleging, bij de politie of in de advieswereld waar professionals elkaar aflossen en samenwerken
aan één dossier.
• Zelfde tijd, verschillende plaats: de virtuele werkconferentie waarbij niet iedereen fysiek op dezelfde plaats aanwezig is, maar door technologie aan elkaar
is verbonden. De meest bekende voorbeelden hiervan zijn de zogenaamde
video- of teleconferenties.
• Verschillende tijd, verschillende plaats: het virtuele team of de virtuele gemeenschap. Naast het feit dat de leden niet fysiek bij elkaar zijn, werken ze op verschillende tijdstippen. Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij programmeurs
die hun werk rond de klok doorgeven over de wereld, zodat 24 uur per dag
gewerkt kan worden of bepaalde internet gemeenschappen, waarbij de deelnemer inlogt wanneer hij tijd en zin heeft.

Figuur 1. Virtueel werken gedefinieerd
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Overigens is de scheidslijn tussen de virtuele werkconferentie en het virtuele
team transparant. Vaak kan alleen al uit praktische redenen, zoals werken in verschillende tijdzones niet tegelijkertijd vergaderd worden.
Bij virtuele werkconferenties zijn deelnemers door een netwerk met elkaar verbonden. Afhankelijk van de gebruikte technische toepassing versturen zij gegevens, gesprekken, videobeelden of alledrie tegelijk.
Voordelen van virtuele werkconferenties
De voordelen van het gebruik van deze technologieën in werkconferenties zijn
voor de hand liggend. Het is goedkoper, makkelijker en efficiënter om werkconferenties te organiseren omdat deelnemers niet meer fysiek bij elkaar komen.
Met name voor gastsprekers, die vaak slechts voor één uurtje uitgenodigd zijn
levert dit een voordeel op. Tevens is de informatie voor een ieder goed toegankelijk, controleerbaar en overzichtelijk beschikbaar.
Daarnaast zijn de voordelen zoals we die kennen van elektronisch ondersteunde vergaderingen grotendeels ook van toepassing op de virtuele conferenties. In
het hoofdstuk ‘De versnellingskamer® beslist beter!’ schetsen Den Boer en Smits
deze voordelen uitgebreid. Ik noem er vier:
• iedere deelnemer heeft een gelijke kans ideeën en suggesties bij te dragen;
• iedereen kan tegelijkertijd aan het woord zijn en toch de tijd nemen om alle
opmerkingen rustig te lezen;
• geen enkele bijdrage gaat verloren zodat achteraf alles nog eens grondig is na
te lezen;
• degenen die zich verbaal minder goed kunnen uitdrukken hebben rustig de
tijd om hun bijdragen te formuleren.
Kortom, werkconferenties zijn goed virtueel te organiseren met de technologische middelen die we momenteel tot onze beschikking hebben. En als we bovenstaande voordelen bezien vraag je je af of je niet veel beter en goedkoper af bent
met virtuele conferenties in plaats van klassieke ‘zelfde plaats, zelfde tijd’-conferenties.
Virtuele conferenties kennen beperkingen
Het klinkt zo mooi, organisaties veranderen van achter je eigen bureau. Informatie uitwisselen, problemen analyseren en oplossingen vinden zonder tijdverspilling van reizen, vergaderen en overnachtingen. Met onze virtueel ontwikkelde
visie is onze hele werkgemeenschap geïnspireerd aan de slag. Echter, we realiseren ons natuurlijk dat we besluiten niet alleen nemen op basis van feitelijke
informatie. Inspiratie ontstaat niet louter door inhoudelijke argumenten. Draagvlak voor veranderingen creëren is niet een kwestie van het mailen van het nieuwe missiestatement en de bijbehorende organisatiestructuur en doelstellingen.
Werkconferenties zijn geen bijeenkomsten waarin we veranderingsprocessen op
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een louter zakelijke en rationele manier bespreken. Zeker, bepaalde inhoudelijke zaken als een marktanalyse, een inventarisatie van voor- en nadelen, actielijsten en projectplannen zijn virtueel heel goed op te bouwen. Maar aan veranderingsprocessen zit ook een persoonlijke kant. Het gaat niet alleen om de taak, het
zakelijke ‘wat moeten we doen’, maar ook ‘met wie’, en ‘wat zijn de belangen van
de verschillende partijen of personen.’ Eén van de belangrijkste redenen voor het
gebruik van werkconferenties in veranderingsprocessen is het creëren van
betrokkenheid en eigenaarschap bij de deelnemers. Wat betekent dit voor mij?
Hoe ga ik me dan nu opstellen? Dit proces is in de ‘traditionele’ werkconferentie
al ingewikkeld, maar wordt nog lastiger als deelnemers niet bij elkaar zitten maar
communiceren en samenwerken via technologie. De toevoeging van technologie
verlaagt namelijk de informatiedichtheid van communicatie. De nadruk komt te
liggen op wat gezegd wordt, het wie en het hoe wordt er uitgefilterd. Echter,vele
onderzoeken hebben aangetoond hoe wezenlijk die component van de communicatie is. Lichaamshouding, mimiek en intonatie geven een schat aan informatie. Van de boodschap die overkomt wordt slechts 5% bepaald door woorden. De
emotionele lading, het belang dat mensen ergens aan hechten, de inspiratie, de
relativering en dergelijke vinden we juist terug in de non-verbale kant van de
communicatie. Technologie filtert deze laatste zaken eruit.
Vanuit mijn ervaringen met het faciliteren van virtuele bijeenkomsten werd ik gevraagd deel
te nemen aan een internationale virtuele werkconferentie. Ik kreeg een uitnodigingsmail
waarin men mij uitlegde wat het doel van de conferentie was: het verzamelen van kennis
voor het faciliteren van virtuele bijeenkomsten.
Eenmaal in het systeem begon ik enthousiast mijn kennis in te tikken. Toen mijn eerste ideeën
in het systeem stonden, besloot ik te wachten op de opmerkingen van anderen. Dat zou mij
vast weer op nieuwe ideeën brengen. Tijdens het wachten op reacties keek ik op de deelnemerslijst en zag dat slechts een paar deelnemers hun achtergrond hadden ingetypt. Wie
waren al die andere lui? En wat gingen ze met mijn kennis doen? Na een tijdje introduceerde de virtuele facilitator een nieuwe deelnemer. Gespannen wachtte ik op zijn bijdrage om zodoende voort te bouwen op elkaars kennis. Tot mijn verbazing zag ik slechts vragen verschijnen bij al mijn opmerkingen. Dit versterkte mijn ongeruste gevoel. Wie was die
nieuwe deelnemer? Had hij zelf ook nog ideeën of ging hij alleen vragen stellen? Wat ging
hij doen met al die kennis die hij zo verzamelde? Wat gingen de andere deelnemers eigenlijk doen met al die kennis die ze verzamelden? Zou ik al mijn opmerkingen binnenkort in
een boek van iemand anders terugvinden? Het vertrouwen was weg en daarmee ook mijn
animo tot deelname.

Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat deelnemers aan een virtuele werkconferentie die elkaar niet of niet goed kennen en alleen kunnen reageren op inhoudelijke opmerkingen, zelf de context bij die opmerkingen creëren. Dit hoeft niet
altijd per se de juiste context te zijn. Met name in het geval van veranderprocessen, waarin mensen zich onzeker voelen ten aanzien van hun positie in de toekomst pakt dit vaak verrassend uit. Deelnemers trekken zich terug, laten niet het
achterste van hun tong zien en nemen een afwachtende houding aan. Kortom,
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creëren van betrokkenheid, vertrouwen en draagvlak voor de besluiten vragen
bijzondere aandacht bij het organiseren van de virtuele conferentie.
Onderzoek van Briggs en Mittleman (1998) toont nog een aantal heel praktische
aandachtspunten voor deelnemers aan virtuele conferenties. Het blijkt in de
praktijk moeilijk:
• De lijn van de conferentie vast te houden
Deelnemers aan een virtuele conferentie zitten vaak geïsoleerd van de rest van
de conferentiedeelnemers op hun eigen werkplek of in kleinere groepen in
speciaal ingerichte ruimtes en zijn met hun eigen opdracht aan de slag. Daardoor wordt het moeilijk om het hele proces te overzien en hun plaats daarin
te bepalen. Vragen als ‘waar zijn we mee bezig’, ‘waarom doen we dit’, ‘waartoe leidt het’ en ‘wat gebeurt er met de uitkomsten’ zijn dan heel normaal.
Met name op het moment dat een opdracht ingewikkeld wordt, worden
mensen onzeker over het proces. Dan is er behoefte aan structuur en overzicht.
• Geïnteresseerd en alert te blijven
Een virtuele werkconferentie moet altijd concurreren met allerlei gebeurtenissen lokaal bij de deelnemers. Wat er op dat moment in de directe omgeving gebeurt zal eerder de aandacht van deelnemers krijgen dan de virtuele
bijeenkomst. Die is toch ‘ver weg’.
• Te onthouden wie er allemaal betrokken is of meedoet
Deelnemers zijn met een taak op hun eigen locatie bezig en vergeten daarbij
snel wie er verder bij de conferentie betrokken is. Dit komt doordat niet
iedereen consequent in beeld of te horen is. Daarom worden bepaalde partijen die niet ‘zichtbaar’ aan de conferentie deelnemen vergeten. Als gevolg
hiervan kunnen zij zich buitengesloten voelen. Een goed voorbeeld is een
conferentie waarbij vanuit twee locaties werd gewerkt. De groep op de ene
locatie besloot te gaan lunchen, het was de gewoonte om daar vroeg te lunchen. Doordat de groep zo met hun opdracht bezig was, waren ze vergeten
dat er aan de andere kant van de lijn ook nog een groep zat. Hierdoor vergaten ze te melden dat ze gingen lunchen. De andere partij bleef maar berichten zenden en begreep maar niet waarom er niet gereageerd werd.
• Een écht teamgevoel te krijgen
Een belangrijk element van werkconferenties is de sfeer die met elkaar ontstaat. Deze sfeer is van invloed op de openheid, de bereidheid tot samenwerking en uiteindelijk op de uitkomsten. Als deelnemers niet fysiek in
dezelfde ruimte of op dezelfde locatie aanwezig zijn is het moeilijk één sfeer
te creëren. Zo kan het zijn dat op één locatie iets grappigs gebeurt zodat je
deelnemers hoort lachen aan de andere kant van de lijn of grappige opmerkingen ziet verschijnen op het scherm. Doordat de andere groep de situatie
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niet kan zien of de grap niet gehoord heeft, voelen ze zich buitengesloten.
Dat maakt het lastig om een groepsgevoel te creëren tussen alle deelnemers.
Met name als er sprake is van een hoofdlocatie en sublocaties, kan bij deelnemers op de sublocaties het gevoel ontstaan tweederangs burger te zijn. Bij
wijze van experiment hebben wij een keer een conferentie belegd waarbij een
aantal deelnemers ieder in aparte kamers zaten en deelnamen aan een grotere vergadering die in een zaal plaatsvond. Met name de deelnemers die in een
kamer naast de zaal zaten, kwamen al na tien minuten binnen, omdat zij ons
had horen lachen en zich erg alleen en buitengesloten voelden.
Samenvattend kunnen we stellen dat virtuele conferenties belangrijke voordelen hebben wat betreft efficiency en kosten, maar dat de beperkingen van dien
aard zijn dat we in veranderingsprocessen niet kunnen volstaan met alleen virtuele communicatie. In de volgende paragrafen schets ik oplossingen voor de
vier praktische bezwaren zoals Briggs en Mittleman die formuleren. In de laatste paragraaf laat ik zien welke plek virtuele conferenties in veranderingsprocessen verdienen, waarbij de bezwaren van gebrek aan betrokkenheid, inspiratie en draagvlak ondervangen worden.
Virtuele conferenties laten werken
Hoe kun je nu op een goede manier elektronische communicatie inzetten in een
werkconferentie? Hoe bied je deelnemers de noodzakelijke houvast en informatie over andere deelnemers? Hoe houd je mensen geïnteresseerd en maak je
het toch mogelijk iets van een ‘virtueel teamgevoel’ te ontwikkelen? In deze paragraaf beschrijf ik concrete oplossingen voor deze knelpunten, geïllustreerd met
voorbeelden uit onze adviespraktijk.
De lijn van een conferentie vasthouden
Een eerste hulpmiddel is het virtuele team handboek. Elke deelnemer krijgt de
beschikking over een document waarin hij snel de doelstellingen, deelnemers,
technologie en gemaakte afspraken kan bekijken. Je kunt het beschouwen als
een gecomprimeerd projectplan van de virtuele conferentie en/of virtuele
gemeenschap.
In het werken met virtuele werkconferenties is het van cruciaal belang dat iedere deelnemer altijd in één oogopslag het overzicht over het totale proces heeft. Dit
kan bijvoorbeeld door een poster waarin het totale proces wordt omschreven
met mijlpalen, deelnemers, locaties etc. Deze is vervolgens elektronisch én in
hand-out beschikbaar.
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Tijdens de conferentie ‘Nieuwe manieren van samenwerken’ wilde KPMG de deelnemers
de ervaring van virtueel werken bieden. Daartoe had zij een opzet gemaakt waarbij de
deelnemers, verdeeld over vier zalen, samenwerkten aan een opdracht. Om de invloed
van technologie te laten zien had iedere groep de beschikking over een verschillende tool.
Eén groep, verdeeld over twee zalen was verbonden met videoconferencing, de andere
groep in de andere twee zalen met teleconferencing. Daarnaast werden nog twee groepen verdeeld over vier zalen waarvan de één met e-mail en de ander met een elektronisch
vergadersysteem verbonden was. De indeling van de teams, de opdracht en de gebruikte tools zijn in de volgende figuur weergegeven.

Figuur 2. Virtuele conferentie setting

Dit figuur was voor iedereen beschikbaar als overzicht wie er verder aan hun team deelnam, waar de andere teamleden zaten en waar die mee bezig waren. De deelnemers
kenden elkaar alleen van de ochtend, waar ze samen in de conferentie zaten. Voor de
middag waren ze in deze groepen verdeeld. De opdracht was: ‘bedenk een oplossing
voor één van de problemen die zich voordoen bij virtueel werken’. Iedere groep kreeg een
uitgebreide opdrachtbeschrijving. Daarin stond duidelijk wat er van de groep werd verwacht, wie de lead had en hoe moest worden samenwerkt.

De keuze van de elektronische hulpmiddelen heeft ook consequenties voor het overzicht dat de deelnemers hebben tijdens het proces. Meer middelen is niet altijd
beter en elk middel heeft zijn voor- en nadelen.
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Kenmerken van de verschillende technologieën
In de hiervoor genoemde conferentie ‘Nieuwe manieren van samenwerken’
zagen wij bij alle groepen dat een aantal deelnemers meteen aan de inhoudelijke opdacht begonnen. Na een tijdje begonnen andere deelnemers echter nieuwsgierig te worden naar de groepsleden ‘aan de andere kant’ en stelden een kennismakingsrondje voor. Alleen de naam, bedrijf en functie weten was blijkbaar
niet genoeg. Wie zat daar aan de andere kant? Wat bewoog die personen? Degenen die met video en teleconferencing werkten hadden meer ruimte en mogelijkheid tot kennismaking dan degenen die via mail of elektronisch vergadersysteem werkten. Echter degenen die middels het uitwisselen van data werkten,
vonden het makkelijker de inhoudelijke opdracht te klaren. De ervaringen met
de tools heb ik samengevat in de volgende uitspraken:
Videoconference
‘Prettig om de andere kant te zien met name voor de kennismaking. Echter voor
het inhoudelijk voldoen van de opdracht biedt het te weinig structuur.’
‘Op een gegeven moment begon het beeld af te leiden en hebben we het uitgezet, zodat we ons konden concentreren op het inhoudelijke probleem.’
Teleconference
‘Prettig om een stem aan de andere kant te horen als je zaken bespreekt’
‘Om nieuwe ideeën te ontwikkelen of oplossingen te zoeken voor problemen is
het lastig’
‘Uiteindelijk besloten we om eerst in de eigen kamer een oplossing te bedenken,
en deze vervolgens door de telefoon met de andere deelnemers te bespreken’
E-mail
‘Wij begonnen meteen met het versturen van mailtjes, maar de andere kant
reageerde niet. Het duurde en duurde maar.’
‘We kregen de hele tijd van die mailtjes die we moesten lezen, we hadden geen
tijd om er zelf een te schrijven.’
‘We communiceren lekker langs elkaar heen.’
Elektronisch vergadersysteem
‘Leuk al die ideeën, van wie komen die eigenlijk?’
‘Wie zit er aan de andere kant?’
‘We hebben nu wel een mooie lijst met oplossingen, maar ik ga even in de andere ruimte kijken wie er eigenlijk bij ons in de groep zat’
Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat een zorgvuldige afweging van wanneer
welke technologie(ën) in te zetten noodzakelijk is. Voor kennismaking en inhoudelijke bespreking heb je informatierijkere technologieën nodig dan voor brainstorm of informatie-uitwisseling.
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Geïnteresseerd en alert blijven
De sociale drang om deel te nemen is voor de virtuele deelnemer veel kleiner
dan voor deelnemers aan een traditionele conferentie. Het beeldscherm concurreert met allerlei werkzaamheden en gebeurtenissen in de eigen kantooromgeving. Deelnemers moeten het onderwerp belangrijk vinden en de andere
deelnemers moeten voldoende aanspreken. Alleen dan ervaart men een ‘sense
of urgency’. Wij benaderen daarom deelnemers ook individueel en liefst persoonlijk. Gezaghebbende sponsors kunnen hier ook bij helpen.
Werkconferenties duren vaak één of meerdere dagen. Dat is te lang voor een
deelnemers in de virtuele omgeving. Na ongeveer twee uur verliest de deelnemer zijn aandacht. Virtuele sessies dienen niet langer dan twee uur te duren. Dit
betekent dat een virtuele werkconferentie vaak bestaat uit een serie van virtuele
sessies die we over een langere tijd spreiden, vaak een week of meer. In de tussentijd bereiden kleinere groepen dikwijls nog bepaalde zaken voor. In feite
functioneert men dan als een virtueel team. In de praktijk blijkt dit goed te werken. De afwisseling tussen collectieve virtuele sessies en virtueel teamwerk kun
je vergelijken met het werken in plenaire en subgroepen in de traditionele werkconferentie.
Bij het opsplitsen van de werkconferentie speelt het managen van verwachtingen een belangrijke rol. Het moet duidelijk zijn wanneer de deelnemer wat kan
verwachten. Dit kan door het bieden van een duidelijk overzicht zoals toegelicht in de vorige paragraaf en door zogenaamde shephearding berichten. Hiermee nodigen we de deelnemers uit weer deel te nemen en houden ze op de hoogte van de tussenresultaten. Daarbij is het belangrijk dat iedere keer als de
deelnemers inlogt er iets nieuws te vinden is. Dat houdt de deelnemer geïnteresseerd en gemotiveerd om in te loggen.
Wie zijn er allemaal betrokken?
Het is lastig om in een virtuele omgeving een goed overzicht te houden van de
totale groep aan deelnemers. Daarom besteden we speciale aandacht aan virtuele kennismaking en ‘persoonlijke’ communicatie.
Zo is het tijdens tele- of videoconferenties van belang deelnemers regelmatig
expliciet met hun naam aan te spreken. Daardoor herinner je de andere deelnemers weer aan die persoon. Bij video is het mogelijk om een overzicht van de
hele groep in beeld te zetten in plaats van individuele hoofden. Bij datacommunicatie is het soms goed om de namen van de deelnemers toe te voegen aan hun
opmerkingen. Daarnaast biedt een ‘smoelenboek’, teamfoto, of een visueel overzicht van de deelnemers, geplaatst op een wereldkaart, een goed overzicht.
Een teamgevoel creëren
Fysieke afstand tussen deelnemers creëert ook een psychologische afstand.
Begrip, plezier, openheid en verbondenheid zijn lastig te realiseren in een vir-
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tuele omgeving. Toch is er wel een aantal methoden om deelnemers toch een virtueel teamgevoel te bezorgen.
Virtuele conferenties zijn, zoals hierboven al aangegeven, dikwijls gespreid over
een langere periode. Bovendien is niet iedereen in de gelegenheid op het zelfde
moment deel te nemen. Daarom is het belangrijk om momenten af te spreken
waarop iedereen tegelijkertijd inlogt zodat je weer contact ervaart met alle andere deelnemers. Zo ben je toch weer onderdeel van een groep.
Als facilitator werken wij graag vanaf een onafhankelijke locatie. Andere mogelijkheid is de standplaats en zelfs de persoon van de facilitator te wisselen tijdens
de duur van de conferentie. Hiermee voorkom je dat bepaalde groepen als
hoofdlocatie gezien worden en andere groepen zich een bijkantoor voelen.
Op inter- of intranet kunnen we eenvoudig afgeschermde omgevingen bouwen
voor virtuele groepen. Door eigen foto’s en een aangepaste schermopbouw bouw
je een virtuele omgeving die past bij de identiteit van de groep. Hierbij bestaat
ook ruimte voor persoonlijke sociale uitingen van de groep, zoals foto’s en persoonlijke teksten. Tevens is er gelegenheid tot het ‘chatten’ met de overige deelnemers.
Tot zover de aanbevelingen om de kwaliteit van de virtuele bijeenkomsten te verbeteren. Rest ons nog de vraag hoe we virtuele conferenties een goede plek in
veranderingsprocessen kunnen geven.
Virtuele conferenties in een veranderingsproces
In effectieve veranderingsprocessen is er een duidelijke verbinding tussen enerzijds de zakelijke, inhoudelijke vraagstukken en oplossingen en anderzijds de
persoonlijke vragen, zorgen, dromen en ambities. Waar mensen zich verbinden
aan zakelijke keuzes vindt daadwerkelijke verandering plaats. In dit hoofdstuk
zagen we hoe virtuele conferenties een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn bij de
inhoudelijke verkenning van vraagstukken. Veel lastiger is het om een persoonlijke verbinding tussen mensen en de inhoudelijke vragen tot stand te brengen
als je je beperkt tot elektronische communicatie. We zoeken dus naar een manier
om virtuele conferenties op een vruchtbare wijze een plek te geven in veranderingsprocessen.
Dit boek geeft een overzicht van de bijdragen die werkconferenties in veranderingsprocessen kunnen leveren. Die bijdragen zijn waardevol en vaak onmisbaar
als je mensen en organisaties in beweging wilt krijgen. Het zou te veel dubbelingen betekenen om deze bijdragen hier nogmaals toe te lichten. Waar het mij
om gaat is dat ik geloof in een goede balans tussen persoonlijke ontmoetingen
in face-to-face bijeenkomsten zoals werkconferenties en een juist en efficiënt
gebruik van elektronische communicatie in virtuele conferenties.
In veranderingsprocessen combineer ik de klassieke instrumenten van de adviseur als interviews, werkgroepen, werkconferenties, rapportages etc. met de
moderne technologische hulpmiddelen. Belangrijke vraag daarbij is telkens
waarvoor er een persoonlijk contact nodig is en wanneer het beter is om elektronisch te communiceren. Kennismaking, opstarten van een groep, feiten ver-
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talen naar persoonlijke consequenties, verkennen van heersende gevoelens,
visie ontwikkelen en keuzes maken zijn stuk voor stuk activiteiten waar je bij
moet zijn. Zij vragen om persoonlijk contact. Data verzamelen, inhoudelijke
analyses plegen, voorstellen bouwen, plannen uitwerken en over afspraken
terugrapporteren kunnen dikwijls uitstekend op de eigen werkplek en dus virtueel gebeuren.
Een proces zou er dan als volgt uit kunnen zien:

Figuur 3. Virtuele conferenties in een veranderingsproces

In dit voorbeeld bereidt een kleine groep, die een goede afspiegeling vormt van
de totale groep, het hele proces voor. Het gaat dan om zaken als het globaal vaststellen van de marsroute, de timing van face-to-face ontmoetingen, keuzes over
benodigde gegevens voordat de doelgroep zinvol bij elkaar kan komen. Vervolgens is er een gezamenlijke kick-off waar iedereen kennismaakt met elkaar, het
werkproces en de werkomgeving. Men bespreekt de analyses en samen maakt
men keuzes over de volgende stappen. Na de kick-off werken kleine groepen
zaken verder uit waarna weer een moment van ontmoeting gepland is. Zo loopt
het proces door.
Voordeel van deze werkwijze is dat veel uitzoekwerk buiten de conferenties kan
blijven en deelnemers aan de start van een face-to-face conferentie reeds over
een schat aan informatie beschikken. Tijdens die bijeenkomst kunnen we veel
sneller tot een persoonlijkere analyse en diepgang komen. Er is meer tijd voor
kennismaking waardoor het vertrouwen groeit. In virtuele sessies kan men vervolgens weer makkelijker schakelen naar louter inhoudelijke informatie-uitwisseling. Daarnaast is gedurende het hele proces alle informatie op ieder wille-
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keurig moment voor iedere deelnemer toegankelijk vanuit de eigen werkplek.
Dit bevordert de overgang van ideeën in de werkconferentie naar de werksituatie van de dagelijkse praktijk.
Het volgende voorbeeld illustreert de afwisseling tussen virtuele communicatie
en persoonlijke ontmoetingen in een proces van productontwikkeling.
Nieuwe producten en diensten
De directie van een tijdschrift wilde meer uit hun merk halen en was op zoek naar mogelijke producten of diensten die de naam van het merk konden dragen. Om producten of
diensten te vinden die het merk versterkten, is hiervoor eerst met de redactie van het blad
een beeld van het merk neergezet. Redactieleden leverden informatie aan door vanaf hun
eigen werkplek een elektronische vragenlijst in te vullen.
Vervolgens zijn tijdens een ‘traditionele’ werkconferentie twee brainstormrondes gehouden
naar mogelijke producten en diensten. De eerste brainstorm vanuit het gezichtspunt van de
redactie die het idee van merkuitbreiding middels producten of diensten niet zag zitten. De
tweede vanuit het gezichtspunt van de directie. Daarbij was de setting tijdens de twee
brainstormrondes anders, de deelnemers waren echter dezelfde. Bij de eerste was de
kamer veranderd in de redactie, terwijl tijdens de tweede brainstorm de kamer was ingericht als een directiekamer. Beide brainstormsessies leverden twee totaal verschillende lijsten van ideeën op. Vervolgens discussieerden de deelnemers aan de hand van het vooraf
geïnventariseerde beeld om vervolgens samen de waarden van het merk vast te stellen. Op
dit punt werd de gezamenlijke bijeenkomst beëindigd.
Toen de deelnemers thuiskwamen vonden ze de lijst met mogelijke producten en diensten
en een plaatje dat de waarde van het merk weergaf, op hun eigen PC. Gevraagd werd
nog eens rustig door de lijst te lopen en die producten en diensten te kiezen die het best
pasten bij de waarden. Hieruit kwam een eenduidige top 3 van ideeën die een creatief
team verder uitwerkte.

Deze casus illustreert hoe we de zakelijke inventarisatie van de huidige beelden
ten aanzien van het merk prima on-line konden uitvoeren. De ideevorming
omtrent mogelijke producten en diensten vanuit twee verschillende perspectieven en de discussie over de waarden vroegen een face-to-face aanpak. Immers,
het was niet alleen informatie-uitwisseling, maar ging ook over de interpretaties
en overtuigingen van de aanwezigen. De keuze, prioritering en uitwerking vond
vervolgens weer virtueel plaats.
Dit proces betekende een optimale betrokkenheid door een minimale belasting
van de drukbezette deelnemers. De totale belasting voor deelnemers was 20
minuten inventarisatie beelden, vier uur bijeenkomst en 30 minuten prioritering en keuze. Door de goede virtuele voorbereiding kon de daadwerkelijke uitwisseling van ideeën effectiever en met meer diepgang plaatsvinden. De deelnemers begrepen elkaar zo goed dat de uitwerking geen discussie meer opriep en
men met een gerust hart de uitwerking aan het creatieve team overliet.
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Het beste uit beide werelden
Een uitgekiende inzet van virtuele informatie-uitwisseling en virtuele conferenties in veranderingsprocessen biedt dus een aantal voordelen:
• vermindering van reis- en verblijfkosten;
• makkelijker om deelnemers uit te nodigen omdat ze niet enkele dagen uit
hun agenda weg hoeven te strepen;
• gasten kunnen eenvoudig een deel van een virtuele sessie vanaf hun eigen
werkplek meemaken;
• hogere tevredenheid onder de teamleden omdat ze het gevoel hebben dat
hun tijd en aandacht goed worden benut;
• in face-to-face conferenties spreekt men sneller over de thema’s die er echt
toe doen, doordat ideeën al van tevoren zijn ingebracht;
• na persoonlijke ontmoetingen verloopt de virtuele uitwerking van de afspraken beter doordat deelnemers elkaar goed hebben leren kennen vertrouwen
hebben opgebouwd;
• verandering werkt sneller door in de organisatie omdat ze (gedeeltelijk) vanuit de eigen werkplek wordt ingericht.
Door de toename van druk op organisaties om zich voortdurend aan te passen
aan een dynamische internationale omgeving zal de roep om virtuele werkconferenties toenemen. Voor goede prestaties blijven persoonlijke ontmoetingen en
intensieve relaties echter onontbeerlijk. Dit betekent dat in de toekomst deze
werkvorm, waarbij regelmatig geschakeld wordt tussen virtuele conferenties en
informatie-uitwisselingen en verdiepingsmomenten tijdens persoonlijke ontmoetingen, hand over hand zal toenemen.
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Pieter Kruijt en Rob Groen schreef ze Teamrol & Taal (1995, Bohn Stafleu Van
Loghum).
Contactadres: karin.kooij@cend.minvenw.nl
Wessel Korrel (1956) is sectorhoofd ICT bij de Westland/Utrecht Hypotheekbank. Hij is sedert 1978 betrokken bij automatisering binnen financiële instellingen, aanvankelijk in uitvoerende en adviserende functies en sinds 1986 in leidinggevende functies.
Contactadres: Westland/Utrecht Hypotheekbank N.V., Mr. Treublaan 7, 1097
DP Amsterdam, tel. 020-5604258, e-mail: w.korrel@westlandutrecht.nl
Famke Kwee (1957) heeft een eigen praktijk voor psychotherapie en coaching
en is daarnaast werkzaam bij de Riagg Zwolle als psychotherapeut. Zij is in opleiding tot psychoanalytica en is van huis uit politicoloog. In haar coachingstrajecten exploreert zij met de cliënt de match tussen de patronen van de cliënt en
die van de organisatie. Verder is zij als projectleider Kenniskringen verbonden
aan STECR, een kenniscentrum en platform voor arbeidsintegratie.
Contactadres: Multatulilaan 22, 1215 BJ Hilversum, tel. 035-6245048, e-mail:
fckwee@hotmail.com
Maaike Lange (1968) is senior consultant bij en manager van de Haagse vestiging van Van Sluis Consultants, adviesbureau voor communicatie. Na haar studie communicatiewetenschappen heeft ze vijf jaar voor de gemeente Amsterdam
gewerkt, beleidsinhoudelijk en als communicatieadviseur. Bij Van Sluis Consultants werkt zij veel voor de vastgoedsector, (lokale) overheden en op projecten
in de ruimtelijke ordening. Inhoudelijke specialisaties zijn draagvlakontwikkeling, procesbegeleiding en gebiedspromotie.
Contactadres: Van Sluis Consultants, Postbus 85607, 2508 CH Den Haag, tel.
070 3081815, e-mail: m.lange@vansluis.nl
Stephanie Ottenheijm (1970) is werkzaam binnen de groep strategische vernieuwing van organisaties van KPMG Knowledge Advisory Services. Zij is gespecialiseerd in de procesaspecten van strategische vernieuwing en de toepassing van
innovatieve werkvormen. Zij legt daarbij de nadruk op het creëren van een context voor optimale kennisuitwisseling en leren in face-to-face alsmede virtuele
omgevingen.
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Contactadres: KPMG, Burgemeester Rijnderslaan 20, 1185 MC Amstelveen, tel.
020-6568286, e-mail: Ottenheijm.Stephanie@kpmg.nl
Marc Petit (1956) werkt sinds 1982 als organisatieadviseur, opleider/trainer en
interim-manager. In 1986 maakte hij in de Verenigde Staten voor het eerst kennis
met ‘gaming and simulation’ en sinds die tijd ontwikkelde hij vele tientallen praktijksimulaties. Hij is als senior manager werkzaam bij KPMG Business Advisory
Services, als docent verbonden aan het SIOO en voorzitter van Gaming Expertise
Nederland.
Contactadres: KPMG, Burgemeester Rijnderslaan 20, 1185 MC Amstelveen, tel.
020-6567497, e-mail: petit.marc@kpmg.nl
Anne-Marie Poorthuis (1954) studeerde sociale pedagogiek en algemene sociale
wetenschappen, richting organisatie en informatie. Na verschillende management- en directiefuncties werkt zij sinds 1990 als zelfstandig organisatieadviseur
en is één van de initiatiefnemers van Netwerkimpuls, een netwerkorganisatie van
zelfstandig gevestigde adviseurs. Zij ondersteunt en adviseert organisaties bij complexe veranderingsvraagstukken vanuit de principes van netwerkorganiseren.
Daarnaast doet zij onderzoek en organiseert leertrajecten op het gebied van netwerkorganiseren. De netwerkmultiloog is daarbij een belangrijke methode.
Contactgegevens: telefoon 035-6564827, e-mail: poorthuis@netwerkorganiseren.nl, en www.netwerkimpuls.nl.
Erik Reijnders (1965) is als zelfstandig adviseur werkzaam op het snijvlak van
organisatieverandering en (interne) communicatie. Zijn werkzaamheden omvatten met name het op een interactieve manier programmeren en regisseren van veranderingen, bijvoorbeeld door het organiseren en begeleiden van werkconferenties. Ook is hij coach van communicatoren en leidinggevenden en verzorgt hij
regelmatig workshops. Erik Reijnders publiceert over veranderingsprocessen en
interne communicatie. Zo schreef hij praktijkgerichte boeken als ‘Interne communicatie: aanpak en achtergronden’ (Van Gorcum, 2000) en ‘Samen veranderen:
de weg naar een gedragen besluit’ (Lemma, 2000).
Contactadres: Reijnders Advies & Ontwikkeling, Griftstraat 94, 3572 GZ Utrecht,
e-mail: ereijnders@rao.demon.nl. Telefoon: 030-2719892. Voor meer informatie:
www.samenveranderen.nl.
Carin Smits (1970) heeft van 1995 tot 2001 als adviseur gewerkt voor Twynstra
Gudde en Twynstra The Bridge. Zij heeft vier jaar lang meegewerkt aan het uitbouwen en professionaliseren van de Versnellingskamer. Binnen het adviesvak
houdt Carin zich bezig met e-commerce vraagstukken, en dan voornamelijk (strategische en veranderings-) trajecten waarin op verschillende momenten de Versnellingskamer wordt ingezet. Zij is van huis uit bestuurskundige.
Contactadres: Utrechtseweg 142, 3818 ER Amersfoort, e-mail: carin.smits@xs4all.nl
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Bart Verhagen (1962) studeerde in 1984 af aan de Academie voor Lichamelijke
Opvoeding. De jaren daarna was hij semi-professioneel bergbeklimmer en parttime werkzaam in de buitensport. Hij werkte als gedragstrainer op het Politie
Opleidingscentrum Noord-Holland, waar hij kennismaakte met de thema’s agressie, geweld, sociale veiligheid, trauma en opvang. In 1997 richtte hij Vertige, Training & Advies op. In 2001 kreeg dit bureau een dochter genaamd Vertige, Burnout- en Traumatherapie. Naast het leidinggeven aan de bureaus wijdt hij zich met
name aan verandermanagement bij organisaties waarbij agressie en geweld leiden
tot psychotrauma, ziekteverzuim en verloop.
Contactadres: Vertige Training & Advies, Entrepotdok 30 B, 1018 AD Amsterdam,
tel: 020 - 6433813, e-mail: info@vertige.nl Voor meer informatie: www.vertige.nl
Ruud Voigt (1935) Voor mijn advieswerk heb ik inspiratie ontleend aan allerlei
vakgebieden, zoals architectuur, therapie, geschiedenis en antropologie. Ik begon
mijn opleiding aan de sociale academie, nu studeer ik middeleeuwse geschiedenis
en antieke filosofie. De meeste ideeën voor werkconferenties als onderdeel van het
managen en veranderen van organisaties zijn in de praktijk ontstaan door de originaliteit, durf en vooral het enthousiasme van de mensen uit de organisaties waarmee ik conferenties voorbereid en organiseer.
E-mail: rvoigt@stummers.nl
Richard Voorendonk (1954) studeerde klinische en bedrijfspsychologie en werkte als gedragstherapeut, doceerde aan de VU en TU Delft. Hij werkte vele jaren als
trainer-adviseur in communicatie, persoonlijke effectiviteit en leiderschapsontwikkeling. In 1998 was hij medeoprichter van het adviesbureau Pentacompany,
dat zich ‘optimizing people’ ten doel stelt middels assessments, training, coaching,
advies en producties voor nationale en internationale opdrachtgevers. Hij publiceerde onder andere op het gebied van creativiteit, motivatie, persoonlijkheid,
coaching, veranderingsmanagement en leiderschap. Houdt zich naast adviseren,
actief bezig met muziek (jazz), beeldende kunst en (Apple) computers.
Contactgegevens: tel. 030-2290649, e-mail: rivonk@euronet.nl - info@Pentacompany.nl
Jos van der Werff (1951) Vanaf eind 1994 werkzaam bij het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers. Was directeur van een opvang- en onderzoekcentrum en
turn-around manager. Hij is sinds drie jaar hoofd van de beleidsafdeling en tevens
strategisch adviseur. In het kader van het INK-managementmodel is hij actief als
externe voorzitter en auditor. Hij is verantwoordelijk voor onder meer strategische
verkenningen en betrokken bij de organisatie van voor- en najaarsconferenties.
Voor het COA werkte hij ruim twintig jaar in de residentiële jeugdhulpverlening
en de ambulante hulpverlening. Hij is Master Strategisch Management.
Contactadres: COA, Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk, tel. 070-3727186, e-mail:
aavdwerff@planet.nl
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Freerk Wortelboer (1961) studeerde psychologie en werkt sinds 1986 als organisatieadviseur en opleider/trainer. Hij is sinds 1997 verbonden aan De Galan &
Voigt, adviseurs voor organisatieontwikkeling en als docent werkzaam voor
SIOO. Hij publiceerde over teambuilding, veranderingsbereidheid en werkconferenties.
Contactadres: De Galan & Voigt, Oranje Nassaulaan 7, 1075 AH Amsterdam,
tel. 020-6765249, e-mail: fwortelboer@dgv.nl Voor meer informatie:
www.dgv.nl
Janny van Zuijlen (1938) is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van
IcoDrome en TS® in Nederland. Zij werkt daarnaast als zelfstandig adviseur,
trainer, opleider en coach voor een gevarieerd klantennetwerk op het gebied van
mobiliteit, zelfsturing, teamontwikkeling, persoonlijke groei en -ontwikkelingen.
Tel. 026-3640974, e-mail: jazuyl@worldonline.nl Voor meer informatie:
www.vanzuijlen-delijster.nl

LEREN MET COLLEGA’S
Praktijkboek intercollegiale consultatie
E. de Haan
2001. 190 p. - ISBN 90 232 3710 2
Leren met collega’s is ontstaan vanuit de gedachte dat professioneel werken tegenwoordig steeds meer ‘permanent leren’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ vraagt.
De oude Grieken leerden met elkaar in zuilengalerijen en bij tempels. Woorden als ‘stoïcijns’, ‘peripatos’, en ‘de tuin van Epicurus’ herinneren daar nog aan. Daar, onder de azuren
hemel en tegenover weidse vergezichten, namen zij in alle rust de tijd om te leren. Het woord
‘school’ betekent dan ook in het oude Grieks ‘vrij zijn’, ‘niets om handen hebben’. Leren met
collega’s wil eenzelfde klimaat scheppen in het hart van de moderne professionele werkplek.
Erik de Haan vraagt van zijn lezers de durf om samen met collega’s
❏ de rust en vrijheid te organiseren om aan professionalisering te werken;
❏ sterke en zwakke kanten te tonen en te bespreken;
❏ de grenzen van aanwezige expertise op te zoeken en te overschrijden;
❏ dit zoeken en verkennen als essentieel onderdeel van het eigen werk te zien.
Zo is Leren met collega’s een boek voor alle collega’s die elkaar nodig hebben om bij te blijven en die zich aan elkaar durven en willen ‘spiegelen’.
De gepresenteerde werkvormen zijn veelvuldig toegepast door de auteur en zijn collega
adviseurs van De Galan & Voigt, een bureau voor organisatieontwikkeling te Amsterdam.
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INTERNE COMMUNICATIE:
Aanpak en achtergronden
E. Reijnders
2002. 3e druk. 244 p. - ISBN 90 232 3636 X
Interne communicatie is voor veel organisaties een aandachtspunt in het beleid. Terecht,
want intern je zaakjes op orde hebben is een voorwaarde om extern (nog) beter te kunnen
presteren. Het boek Interne communicatie: aanpak en achtergronden wil professionals en
leidinggevenden helpen de communicatie in hun organisatie(-onderdeel) te verbeteren.
Het boek bestaat uit drie delen.
Deel 1 is een korte plaatsbepaling. Het geeft een visie op interne communicatie en beschrijft
de context van de veranderende organisatie en van de rol van communicatie daarin.
Deel 2 vormt de kern van het boek: praktijkgerichte ‘modules’ om de diverse aspecten van
interne communicatie te onderzoeken en te verbeteren. Onderwerpen die daarbij aan bod
komen zijn bijvoorbeeld:
• het ontwikkelen van een beleidsplan voor interne communicatie;
• beter samenwerken binnen en tussen teams;
• de veranderende rol van de manager;
• het opzetten en onderling afstemmen van diverse overlegvormen;
• het communiceren over de resultaten en de mening van klanten.
In de hoofdstukken zijn handige stappenplannen en checklists opgenomen.
Deel 3 beschrijft de organisatie en achtergronden van interne communicatie.
Erik Reijnders is werkzaam als zelfstandig communicatie- en organisatieadviseur te Utrecht.
Hij houdt zich met name bezig met het communicatiever maken van veranderingen in organisaties en het verbeteren van de interne communicatie.
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