
Niet zoals het moet..  
Maar zoals het gaat: 
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Conventionele managementopvatting 

• (Top)manager heeft overzicht over organisatie en 
omgeving  

• Ontwikkelt een strategie  

• Onder leiding van midden managers wordt dit 
geïmplementeerd / uitgerold 

 

Zendergericht 

Ontvangergericht:  
(organisatie-) landschapsperspectief 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMDE8IjHrcgCFcjAcgod8xIM4w&url=http://www.benniebos.com/hotair/juni2004/s1.htm&psig=AFQjCNF-cxsQQNsk9e4WAhI2TqJrtwUwFg&ust=1444210828319728


Organisaties als Complex Adaptief Systeem (CAS) 

 Veel actoren 

 mensen alleen lokaal contact met een klein 
deel van de totale groep 

Zelforganisatie op basis van eigen lokale 
organisatieprincipes (macht, identiteit, stabiliteit) 

 Gedrag wordt niet van ‘boven’ bepaald, maar 
ontstaat in lokale interacties 

Managers zijn niet in staat de globale 
organisatieresultaten te bepalen, waar ze wel 
verantwoordelijk voor worden gehouden. 



Praat- en doetheorie 

De roze 
muur 

Zelfverantwoordelijkheid, 
zelforganisatie, 

ondernemerschap, we 
staan er samen voor…..etc. 



Oplossen problemen 

Manager lost 
problemen op 

Medewerkers dragen 
problemen aan 

 
Hij weet precies wat hij wil. 
 
Laat hem de verantwoordelijkheid 
maar nemen. 
 
Onze oplossing zal hij wel niet  
goed vinden. 

Medewerkers geven 
betekenis: 

Als ik problemen oplos, gaat 
het sneller 

Ik hou de controle 

Medewerkers hebben mijn 
hulp nodig 

Managers geven 
betekenis 

Arend J. Ardon, Moving Moments, 2009 
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Controle - weerstand 

Manager zet 
(meer) controle-
instrumenten in 

Medewerkers bieden 
weerstand 

 
Manager probeert steeds meer 
controle uit te oefenen;  
 
We hebben er genoeg van en  
gaan niet akkoord 

Medewerkers geven 
betekenis: 

Ze zetten zich niet in voor de 
organisatiedoelstellingen. 

Ik moet instrumenten 
implementeren om hun 
prestaties te monitoren. 

Managers geven 
betekenis 

Arend J. Ardon, Moving Moments, 2009 
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Inspirerend leiderschap 

Manager probeert 
te motiveren en te 

inspireren  

Medewerkers ervaren 
gebrek aan motivatie 

en inspiratie 

 
Hij  is verantwoordelijk  
voor mijn inspiratie en slaagt  
daar (nog) niet in. 
 
Ik heb een manager nodig die mij 
inspireert. Ik wacht af 

Medewerkers geven 
betekenis: 

Ze zijn niet gemotiveerd. 

Het is mijn verantwoordelijkheid 
om ze te motiveren en te 
inspireren 

Ik moet wat bedenken 

Managers geven 
betekenis 

Arend J. Ardon, Moving Moments, 2009 



Het ‘onderonsje’  

Off stage 
 

 

De koffieautomaat 

Betekeniswolken 

Keukentafel 
gesprek 

Plaspauze 

hallucineren 



“Ik zal het jullie 
nog één keer goed 
uitleggen, want 
jullie snappen het 
nog niet...” 

Gaat het zo goedkomen? 



Eindelijk!! 

Gewoon 
de zoveelste 
bezuiniging! 

Zoiets is in 
het verleden ook 
al eens geroepen 

en toen.... 

De verzonden versus de ontvangen wereld 

Eenstemmig 

Meerstemmig 

Spontaan 

Gepland 



Betekenis-bridge binnen schaaltjes 

Act 
gedragsuiting 

Reactie 
gedragsuiting 

gedragsbod 

Betekenis- 
constructie 

supplement 

-’Goede gesprekken’, dialogue, conversatie 
-Gebaksgrenzen, koffieautomaat 

- Power over versus power to 
-Learning friendships 

tekst context 1 

2 

Gedeelde 
betekenis- 
constructie 

Interactieprocessen 
als act-supplement-ketens 



Wat fijn dat we 
mogen 

meedenken 

Het is en blijft een 
K.. school 

De verzonden versus de ontvangen wereld 

Eenstemmig 

Meerstemmig 

Spontaan 

Gepland 

Stelletje uitslovers: 
ze hebben toch alles 

al bepaald! 



Eenstemmig 

Meerstemmig 

Spontaan 

Dimensies van veranderen 
G

e
p
la

n
d
 



Publiek –subpubliek discours 

Werk 
• Innovatief  
• Inhoudelijk optimaal 
• Multidisciplinaire teams 
 
Professioneel bureau 

– Meer declarabiliteit 
– Partnership met klanten 

 
Medewerkers 
• Verantwoordelijkheden 

laag bij medewerkers 
• Trots zijn op eigen werk 
• Minder werknemers 

 

• Oude wijn in nieuwe zakken 
• Wanneer wordt de verandering echt 

eens doorgezet? 
• We gaan failliet 
• Ik wil wel, maar word niet 

ondersteund 
• Door ict hebben mensen moeten 

wijken 
• We willen weer trots zijn 
• Wij in het ‘oosten’ verdienen het geld 

voor de rest 
• Wanneer is de volgende reorganisatie? 
• Ze communiceren niet met de 

achterban 
• Doe- en praattheorie verschillen: 

vooral controle 
• Zorg dat je een plan b hebt als individu 

 



Gepland Spontaan 

Polyvocaal 

Monovocaal 

“We zitten 
gebakken” 

“Snel veranderen 
want anders…” 

Onderstroom 
(Gideonsbende) 

Wolkenverandering door interactie 



‘lokaal’ 
‘multi-lokaal’ 

Hoe creëren van ideeënseks? 

Ideeënsex 

A 
B 



‘multi-lokaal’ 

Creëren holding environment 

Ideeënsex: bron van nieuwe wolken (en dus polyvocaliteit).  
Maar mogen die er zijn? 
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Variëteit: Play versus game 



Omgaan met regiembewakers 



Wat herken je in jouw verandertraject?  

• Focus op beheersing- en control 
• Praat- en doetheorie 
• Zenders- vs Ontvangersperspectief  
• On stage vs Off stage: Wat speelt er echt?  
 
•  Welke petrischaaltjes zijn herkenbaar?  

• Varieteit van inhoud en omvang  
• ‘Ideeënsex’ tussen welke lokale netwerkjes 
• Wie zijn Regiembewakers 
• Connectiviteit 

 
• Welke betekeniswolken over verandering 

• Dominante - Afwijkende wolken 



Interventies vanuit de binnenkant 



Sociale  
context 

Footprint 
& 
Mentaal 
model 1 of 
2 

aannames gedrag resultaat 

reageren: first loop 

herkaderen: second loop 

herontwikkelen 

Bewustzijn 

De kern van ons functioneren 



Mogelijke rol van de Projectleider 

• Weg van de tools, mooie oplossingen en ingeblikte trajecten 
• Alles draait om de interactie en middels dialogen 

betekenisgeving beïnvloeden 
• Niet ‘na stap 1 komt stap 2’, maar ook niet ‘loslaten’  

 
• Niet ‘uphill-change’, maar ‘downhill-change’ 

 
• on stage en off stage werken  Hoe? 
• Succes niet verzekerd! Niet beheersbsaar, niet planbaar, wel 

beïnvloedbaar  
• Acting into the unknown  

 



Backstage activities:  

de paradox van parallelle logica’s 

• Legitimiteit verkrijgen 

• En plein publique laten zien dat je het eens bent met het 

officiële beleid en dat jouw programma rationeel en 

gepland verloopt 

• Tegelijkertijd backstage: steun verwerven, steun houden, 

players/gamers zoeken en regimebewakers neutraliseren 



Drie verschillende agenda’s 
van de strateeg 

Inhoudelijke agenda 

Controle agenda Proces agenda 

• probleem oplossing 

• inhoudelijke strategie formuleren 

• project management  

• meten mate van doelbereiking 

• toewijzen verantwoordelijkheden 

• managen deadlines 

• organiseren betrokkenheid en participatie 

• legitimiteit creëren 

• machtsuitoefening 

• onderhandelen 

• coalities bouwen 

 

Werken aan de context 

Werken in de context 



Persoonlijke acties specifiek voor (project)managers 

• Meng je in zoveel mogelijk lokale interacties 

• Creëer helder speelveld en ondersteunende randvoorwaarden 

• Laat collega’s zoveel mogelijk eigen werk organiseren en 
hierover met elkaar en met klanten praten  zelforganisatie 

• Terugkoppelen organisatiebreed   netwerken van 
betekenisconstructies via communicatie 

• Positieve  bekrachtiging van vernieuwende experimenten  

• Veiligheid tegen regimebewakers: holding environment 

 

 
Bij het toepassen van bepaalde tools en hulpmiddelen, pas je ook de 
onderliggende managementfilosofie toe die erin besloten ligt  

(Clay Shirky) 



Problem                                           waarderende 

discours                          (appreciative) discours 

Wat is het ‘normatieve momentum’?   

zwaktes, fouten ‘extra ordinary’ 

Dynamiek van 

reactiviteit en restaureren 

Dynamiek van 

pro-activiteit en aanwakkeren 

Fixing problems Elevating strenghts 

-> ook ‘risico-analyses’ zitten in deze hoek 

Al dan niet participatief 

Accent op problemen of kansen?  
Op dingen of processen? 
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Persoonlijke acties organisatieleden 

• Voorbeeldgedrag: Walk the talk, talk the walk and walk 
together 

 

• Jouw ‘ding’ (intentie) inbrengen in lokale interacties als trigger!!  

 

• Normen voor omgaan met verschillen: 

o ‘ ieders waar is waar’ 

o Waarderen anderssoortige initiatieven 

• Steun (formeel, informeel) experimenten en ‘anders-dan-
anders’ werken 

 



Wil je vernieuwing? 

•  Variatie inbrengen in lokale communities 

– geen weerstand maar motor voor verandering 

 

• Verandering door nieuwkomers 

 

• Interactie verlagen bínnen petrischalen en verhogen tussen 
lokale groepen  ‘actieve en levendige’ social fabric 

 

o Niet focussen op common ground maar op verschillen Matrix 
(eens-niet eens / belangrijk-niet belangrijk) 



Nog wat tips 

 

o Emergerende plannen en doelen ipv gedetailleerd plannen 

o In dialoog flexibel zoeken naar bredere werkelijkheden dan 
die van jezelf 

o Richt je op ont-dekken in plaats van uitvinden: de bronnen 
zijn al in de organisatie aanwezig 

o Dubbelfocus: buiten- en binnenkant 

• Elke echte verandering ontstaat in kleine kring. verandering 
is een collectief leerproces, kost veel tijd 

 



Nog wat tips-2 

• Commitment en mobilisering van energie ontstaat door 
voorbeeldgedrag 

• Beweeg mee met de bewegingen die in de organisatie ontstaan. 
Versterk wat klopt met het nieuwe patroon 

• Regressie hoort bij vooruitgang: elke actie van vernieuwers roept 
reacties op van regimebewakers 

• Kleine dingen maken het verschil: alles begint klein en kansen 
doen zich onverwacht voor 

• Verspil geen energie aan tegenstanders die je moet overtuigen, ga 
op pad met mensen die iets willen 

• Zoek ongehoorzaamheid op 

• Erken dat beleid niet sturend is voor transformaties = bevestiging 
van reeds eerder ontstaan denken dat nu dominant is 

• Laat de tijd een deel van het werk doen 

 



LEAVING THE VERANDA AND 
GO OUT INTO THE JUNGLE 

 
Je hebt enkel macht 
over je handelen, niet 
over het resultaat ervan.  

Ongemotiveerde 
mensen bestaan 
niet. Onbegrepen 
mensen wel. 

Walk the talk,  
talk the walk,  
and walk together 

Echte organisatievernieuwingen 
zijn altijd: niet-realistisch. Er wordt 
namelijk iets nieuws gecreëerd dat 
er nog niet is. 
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