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Inleiding
Het essay t.b.v. van het seminar change & leadership kent drie onderdelen naast deze inleiding.
Dat is het hoofdstuk zelfreflectie, w aarin ik mijn dromen en w aarnemingen beschrijf op het
gebied van leiderschap en leren en innoveren die betrekking hebben op mijzelf. Ten tw eede
beschrijf ik w aarnemingen die ik binnen mijn organisatie doe. Ten derde beschrijf ik acties die ik
na dit seminar heb gedaan om te testen of ik mijn netw erk robuuster kan maken, een groter
verschil kan maken, en een coherent verhaal als toekomstig leider in mij heb. Dit essay is een
persoonlijke zoektocht naar mijzelf en mijn organisatie. De onderstaande rijke beschrijving
beschrijft mijn inspiratie.
Ik zit in de trein op w eg naar mijn w erk. Het plenst van de regen. Ik maak me zorgen over hoe ik
zonder paraplu, die ik uiteraard w eer vergeten ben, droog op mijn w erk aankom. Het seminar
Change & Leadership heeft inmiddels plaatsgevonden. Ik herinner mij een tip van Rombout , mijn
coach binnen mijn Master opleiding, om nog eens het artikel “ Didactiek van de Liefde”
aandachtig te lezen. Volgens hem, zou het me kunnen helpen met mijn onderzoeksopdracht van
mijn thesis. Mijn vermoeden is, na het lezen van het artikel, dat mijn omgeving inclusief ikzelf is
geïnstrumentaliseerd. Abstrahering, de-responsabilisering en decontextualisering qua didactiek
overkomt misschien mij ook, om kenmerken uit dit artikel te gebruiken. Daarnaast vond ik ontwijken
van individualisatie, een prijs die ik moet betalen om efficiënt iets over te kunnen brengen of
leren. Mijn thesisopdracht lijkt te schreeuw en om meer zelf organisatie en organiserend leren.
Maar als ik reflecteer hoe ik dit onderzoek tot nu toe heb aan gepakt, dan zie ik daar nog veel
instrumentalisatie in. Hoe kan dat? Het w ordt langzaam mijn overtuiging dat ik nooit een
actieonderzoek met succes kan uitvoeren zonder dat ik eerst zelf dat juk van instrumentalisatie
van mij afschut. Daarna kan ik pas mijn omgeving duurzaam proberen te veranderen, komt in mij
op. Het plenst door, ik kijk in mijn agenda en denk, vanochtend geen afspraken. Ik besluit het
essay te schrijven die mij in een zoektocht hopelijk het antw oord geven op de vragen: Ben ik
geïnstrumentaliseerd? Welke invloed heeft dat? Heeft mijn w erkomgeving hulp nodig? Hoe zou
ik die kunnen geven? Deze vragen vormen de basis van dit essay. Ik ben blij met de opdracht.

Zelfreflectie
De laatste jaren heb ik een aantal mensen begeleid, sommige met succes andere met minder
succes. Ruud Lenders w as de laatste, toentertijd een schoolverlater, die zijn eerste ervaring op
deed in een w erkomgeving. In mijn module verandermanagement heb ik een half jaar terug een
intervisie gedaan w aar ik hem ook om feedback heb gevraagd. Kritiek die Ruud toen gegeven
heeft, is dat ik slecht luisterde naar w at zijn behoeftes w aren. Ik paste een methode toe die
mijzelf hielp bij het leren van het vak en w aar ik eerder positieve ervaringen mee had, zonder te
vragen of die manier w el toepasbaar w as op zijn individuele situatie. Ik liet hem te veel
“ zw emmen” , w as het direct e commentaar van hem in de intervisie. Met name op het vlak van
samenw erken en luisterend vermogen had hij meer van mij verw acht. Aan de andere kant w as
ik gefrustreerd dat Ruud zo traag dingen oppakte en w erkelijk alles kw am vragen en w einig
zelfvertrouw en uitstraalde. Het w as geen positief begeleidingsproces en ik legde die schuld toen
bij Ruud. Inmiddels w erkt hij ergens anders en ik besluit hem nog eens te interview en, met de
kennis die ik nu heb. Ongeachte de problemen konden w e op een persoonlijk vlak goed met
elkaar opschieten.
Om het artikel te omarmen (De Weerd & Van den Nieuw enhoven, 2006), besloot ik niet vanuit
een tekort te denken, maar vanuit het positieve. Deze positieve gedragseigenschappen zijn
volgens het artikel: aanw ezigheid, discipline, nederigheid, en verbondenheid.
Ik bel Ruud op. We hebben een kw artier een geanimeerd gesprek over onze carrière en levens.
Dan begin ik vragen te stellen. De eerste vraag heeft met aanw ezigheid te maken. Ik vraag hem;
“ Tijdens de begeleiding gaf je aan dat je boos w as over het gebrek aan een opleidingsplan,
hoew el dit w el voor aanvang van in dienst name beloofd w as. Als ik me goed herinner, heb ik
dat w eggew uifd met de opmerking; Maak je niet druk, stel gew oon zoveel vragen als je w il en
af en toe ga ik w el een uurtje college geven in het één of ander. Wat maakte je toen zo boos?” ,
Ruud zegt: “ Ik w as toen gedetacheerd via een ICT opleider die ik zelf moest betalen, mits ik
uiteindelijk niet bij Kredietbank vast in dienst kon komen. Dat ging om duizenden euro‟ s Er zat
nogal w at druk op. Dat bedrijf had tw ee andere stagiaires die mislukt w aren binnen Kredietbank.
Ik moest en zou een succes w orden. Ik w erd flink onder druk gezet ” . Ik schrik, hoe kan ik
boosheid niet goed hebben ingeschat? Het lijkt erop dat ik niet goed heb doorgevraagd en niet
goed geobserveerd. Ik vraag: “ Ruud, w at w aren toen eigenlijk je verlangens en dromen?” Ruud
antw oordde “ Ik w ilde eigenlijk helemaal niet een zeer technische functie. Het idee van zijn
opleider w as dat hij 1 jaar “ in de modder” moest st aan om genoeg kennis op te doen van ICT
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omgevingen, en dat ik daarna projectleider kon w orden” . Ik verbaas me w eer, w aarom had ik
hem eerder deze simpele vraag niet gesteld? Ik had juist de opdracht gekregen om hem
technisch te begeleiden. De planning en organisatie van het project, w aar w e samen aan
w erkte, had ik zelf bew ust op me genomen, omdat ik Ruud techniek w ilde leren. Het w as me al
w el opgevallen dat hij vrij goed kon plannen en organiseren.
De Weerd en van Nieuw enhof (2006) constateerde: :
De interdependente relatie maakt de co-creatie van het leertraject mogelijk, w aarbij
verantw oordelijkheid gedeeld en niet verdeeld, laat staan gemonopoliseerd, w ordt. In
relatie treden betekent ook dat men het individuele isolement doorbreekt, doordat de
leerprocessen uit het gesloten, private, mentale domein w orden gehaald, en in de context
van de relatie w orden gebracht …. Vertrouw en hebben in het grote geheel, w aarvan
hierboven sprake is, komt niet voort uit betw eterigheid en alw etendheid, maar uit het ontzag
voor de veelvoudigheid en complexiteit van de w erkelijkheid… aanw ezigheid, verbondenheid
en nederigheid,vragen elk hun eigen soort van moed: de moed om in de ervaring te blijven
en die te verkennen, de moed om in verbinding te blijven brengen en de moed om het niet w eten te gebruiken als hefboom om te leren. Discipline staat voor het vermogen die moed te
kunnen blijven opbrengen.(p. 98)
Het lijkt erop dat ik van alle kernpunten van de didactiek van de liefde kan leren. Concluderen d
uit het vraaggesprek met Ruud had ik door aanw ezigheid, angst niet met boosheid verw ard?
Had ik maar meer meervoudig geobserveerd en mij meer verbonden met hem. Dan had ik hem
juist de planning laten organiseren om hem zo meer zelfvertrouw en te geven. Vanuit onze
verlangens hadden w e dan een betere samenw erking gehad, misschien zelf interdependentie en
co-creatie, en w as Ruud w ellicht niet hele tijden onzeker gew eest. Zijn verlangen om te plannen
en organiseren en mijn kw aliteiten als technisch specialist hadden misschien tot een betere
begeleiding en beter resultaat kunnen leiden. Was ik maar niet zo zeker van mijn zaak gew eest,
en w at nederiger gew eest! Had ik maar de toew ijding gehad om elke keer een stapje verder te
komen op het gebied van coaching. Tw ijfel heb ik w el. Ik had de opdracht hem ICT techniek bij
te brengen. Het w as de bedoeling dat hij 7x24 -uurs diensten moest gaan draaien. Dit vereist
zelfstandig w erken. Met simpelw eg cognitief leren en decontextualisering is na mijn mening niks
mis, maar meer als middel nadat er d.m.v. discipline, nederigheid, verbondenheid en
aanw ezigheid een sterke band is gelegd tussen coach en leerling.
Leren of coachen door de principes van het artikel (De Weerd & van den Nieuw enhof, 2006) te
volgen heeft na mijn mening grote positieve impact op elkaars inzichten of w at Argyris (indirect
in Smith, 2001) noemt “ governing variables” , en in het verlengde hiervan op organiserend leren.
Door aan de oppervlakte te blijven bij begeleiding w ordt “ single-loop learning” w aarschijnlijker.
Niet w at iemand drijft is belangrijk bij gestandaardiseerde trainingen, maar simpele cognitieve
methodes of modellen zijn de focus. Die raken niet verder dan w ijzigingen in “ action strategy” ,
dus in single-loop learning. Een methode die alleen efficiency kan verhogen op de korte termijn,
maar w aarmee een individu en organisatie uiteindelijk vast loopt. De coach, ik in dit geval, gaf
zelf het slechte voorbeeld door standaardisatie en instrumentalisatie van begeleiding te
hanteren. Dit lijkt me niet de ideale situatie w aardoor men over andere inzichten kan praten.
Volgens Argyris (indirect in Smith, 2001) zijn kenmerken om “ double-loop learning te
bevorderen o.a.: “ Internal commitment” , “ Sharing control” , “ Participation in design and
implementation of action” , “ Minimally defensive relationships” , en “ Free and informed choice “ .
Dit lijken mij typische zaken die Nieuw enhof en De Weert in hun artikel proberen te bevorderen
met verbondenheid, aanw ezigheid, nederigheid, en discipline.
Op een zonnige vrijdagmiddag ergens is mei 2011, hebben Tim, Frank en ik een intervisie op de
voorstudies van onze thesis. We zitten in een vergaderzaaltje bij de gemeente Oss, w aar na een
hartelijke ontvangst w e beginnen aan de intervisie. Frank is als eerste aan de beurt en krijgt van
Tim en ik w at feedback over het gebrek aan focus in zijn voorstudie. Ik denk, “ nou hij mist
behoorlijk w at theoretische basis, focus en inhoud” . Wat hem drijft en zijn droom zijn w el
evident aanw ezig. Inhoudelijk is mij concept voorstudie behoorlijk w at beter, denk ik dan. Ik ben
tw eede en laat ze de eerste tw ee hoofdstukken lezen. Ik ben op dat moment nog vrij tevreden
over het stuk en verw acht w at kleine tips op het gebied van inhoud en theorie. Zow el Tim als
Frank zuchten nadat ze hebben gelezen. Frank zegt; “ Je voorstudie staat vol van zaken zoals
flexibiliteit, efficiency, marktconformiteit, maar je laat helemaal niet zien w at je drijft” ! Tim zegt;
“ Ik snap het gew oon niet. Je spreekt van bew egingsvrijheid en daarna moeten allerlei mensen
van bovenaf opgelegd zaken oppakken. Je spreekt over zij. Je laat niet zien w ie je bent ” . Hij
klinkt zelfs een beetje gefrustreerd. Het gaat nog een tijdje zo door. De tw ee laatste
opmerkingen doen pijn. Frank zegt: Ik zou dit hele stuk arceren en in rood zet ten, en als
voorstudie de vraag stellen “ Waarom ben ik zo, w aarom schrijf ik zo?” . Ik bedank hem voor de
kritiek en zeg dat het me helpt, maar ik vind het w el erg heftig. Ik heb al 15 uur aan mijn
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voorstudie gew erkt en ze w illen dat ik hem totaal herschrijf? Tim reageert met:; “ Je bedankt
ons nu w el, maar als ik vragen mag: Vind je dit echt fijn, ik zie je niet echt dus ik w eet dat niet
zeker” ? Ik baal als een stekker, maar ik w eet onbew ust dat ze w el gelijk hebben. Dat doet me
zeer pijn. Nadat ik een review heb gehad. komt Tim nog. Ook bij hem is er behoorlijk w at
feedback over de echte focus van zijn onderzoek, maar ook hij lijkt w el heel goed te w eten w at
hij w il. Alleen kan hij het nog niet goed onder w oorden brengen. Frank en ik helpen hem daarbij.
Na een hartelijk afscheid, loop ik vol verw arring terug naar de auto. Shit ! Een parkeerbon van 54
euro op de ruit! Ik kijk rond, ergens goed beschut door een boom zie ik het bord “ betaald
parkeren” Nou bedankt gemeente, jullie ambtenaren zijn zw evers, die bek ostigd w orden door
burgers door slecht opgestelde parkeerborden en automaten. Gedesillusioneerd rij ik naar huis.
Tot en met zondagochtend kan ik niks aan mijn opleiding doen. Ik denk zelfs even aan stoppen.
Maar door gesprekken met mijn vriendin, en door goed naar mijzelf te kijken vind ik opnieuw
kracht. Tim en Frank zijn geen zw evers en missen logischerw ijs nog focus. Zij maken een t ocht,
w aar de reis zelf belangrijker is dan het doel, op basis van een hogere orde doelen. Ik ben nog te
doelgericht. Alle doelen hebben een planning en eindpunt. Ik moet mijn droom of een hogere
orde ambitie bepalen in een trektocht i.p.v. een reis (Wierdsma &Sw ieringa, 2002). Het is niet
zo dat ik geen dromen heb, maar ze zitten in mijn onderbew ustzijn. Ik besluit de artikelen over
„ appriciative inquiry‟ nog eens te lezen en ze toe te passen. Opeens ben ik de feedback van Tim
en Frank erg gaan w aarderen.
Het 4-D model (Seel, 2008) gebruik ik om mij droom te vormen. Ik begin verhalen naar voren te
halen w aarin ik succes had en w aaruit ik inspiratie haalde. Alle verhalen hadden gemeen dat ze
impact hadden op het geheel, mensen verbinden en door samenw erking tot innovaties komen.
Bijvoorbeeld een verhaal over een afdeling mede oprichten w aardoor klanten aantoonbaar meer
tevreden zijn. Ik praat nog eens met w at mensen die deze successen hebben meebeleefd
(Discover). Daarna bedenk ik me hoe ik dit nog meer zou kunnen uitbouw en (Dream). Ik bedenk
me dat ik nog meer impact kan hebben als ik echt de levens van mensen kan veranderen.
Uitvindingen en diensten die de Kredietbank groot hebben gemaakt en de levens van haar
klanten hebben veranderd. Ik kan me de tijd nog herinneren dat w anneer je vergeten w as
contant geld te halen, je zonder leningen van vrienden en familie het w eekend niet door kw am.
Het is nu niet meer denkbaar. Alles is gemakkelijker gew orden. Ik w il graag meew erken aan dit
soort ontw ikkelingen. Daarna bedenk ik w at de eerste stap zou kunnen zijn om hier verder in te
komen (Design). Een goede eerste stap lijkt om mijn eigen afdeling meer in samenhang te
brengen en verder te stuw en naar innovatie en ontw ikkeling. Ik denk dat de sleutel ligt bij cocreatie, zelforganisatie, en organiserend leren. De reden w aarom ik dat denk w ordt uitgelegd in
het volgende hoofdstuk. Dit hoofdstuk gaat over zelfreflectie.
Volgens Wierdsma en Sw ieringa (20 02) zijn de principes van co-creëren:
Activeer het actorschap, Focus op verbinding, Werk op basis van tijdelijk w erkbare
overeenstemming, Bouw voort uit het goede van het verleden, Bouw aan het creëren van
mogelijkheden, Werk terug vanuit de t oekomst, Sluit aan bij zelfreferentie, Creëer gedeelde
ervaringen, Plaats het veranderverhaal in een alles omvattend verhaal.(p. 197)
Volgens die theorie, betekent het persoonlijk dat ik meer aandacht moet besteden aan
fenomologisch onderzoek, meervoudig kijken. generatief luisteren, een sterk netw erk, denken en
doen niet scheiden, feedback, en verlangens van andere. Ik heb deze mening, omdat oprechte
interesse in een ander voor mij de sleutelelementen lijken, om deze stappen succesvol met
andere te kunnen doorlopen. Voorbeelden van deze interesse zijn: dromen, w aarde en normen,
en iemands DNA.
Mijn oude voorgestelde doelen aangaande kennis- en taakverbreding van mijn afdeling zijn niet
compleet veranderd. Het zijn echter geen doelen meer, maar middelen naar een hoger ethischer
doel. Deze middelen kunnen leiden tot double-loop leren en een lerende organisatie creëren. Hoe
ik dat precies moet doen, w eet ik nog niet. Mijn droom is kort samen te vatten: “ Impact door
verbinden en ontw ikkeling, excelleren in samenhang” . In hoofdstuk 4 die de titel van de laatste
D (Deliver) heeft gekregen, ga ik in op acties en experimenten die ik heb gedaan om deze droom
uit te laten komen.

Waarnemingen in mijn organisatie over instrumentalisatie en bureaucratie
Gehaast kw am Peter binnen met zijn Apple probook dichtgeklapt in zijn hand, zoals hij dat w el
vaker deed. Ik krijg soms een beetje een opgejaagd gevoel bij hem. Hij is net die jeugdvriend
w aar je altijd avontuur mee hebt , maar als je even niet oppast, je w el in de problemen kan
helpen. Als één van de managers van Projectuitvoering is hij een drijvende kracht die kennis- en
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taakverbreding w il versterken. Peter zegt: " We hebben lang genoeg gew acht op initiatieven
vanuit de groep, w e gaan vaart maken, meer sturen. Beter snel beginnen en bijstellen dan lang
nadenken en onderzoeken. Ik heb net een stakeholderanalyse gedaan, en onze stakeholders
vinden onze inzetbaarheid en flexibiliteit van medew erkers onvoldoende, w e scoorde een 5 . Dit
jaar w il ik daar linksom of rechtsom een voldoende van maken” . Peter laat mij een nog geheime
presentatie zien van een stakeholderanalyse. Hij vertelt enthousiast over de resultaten en denkt
dat hij een mooie bew eging in de afdeling kan maken. Peter zegt: “ Carsten; dat plan van aanpak
w at je hebt geschreven is heel gedegen maar w el heel erg voorzichtig” . Ik zeg; “ Vaart zetten in
een cultuurverandering lijkt mij erg risicovol. Begrijp ik je goed dat w e een aantal onderzoeken
nalaten en gew oon met een uitgew erkt plan moeten komen die meteen richting geeft aan een
taak- en kennisverbredings-traject ” ? Peter: “ Ja, Projectuitvoerders behoren ondernemers te zijn,
w e laten zien w at hun opdrachtgevers van de gemiddelde Projectuitvoerders verw achten en
geven ze handvat ten en deadlines om aan die verw achtingen te voldoen. Maar het is ieders zijn
of haar eigen verantw oordelijkheid. Ze w orden uiteindelijk hierop door mij beoordeeld. Kan jij die
handvaten uitw erken met de w erkgroep in een Plan van Aanpak?” “ Ja dat ga ik doen” ,zeg ik. In
mijzelf tw ijfel ik, “ is een “ blauw plan” w el zo geschikt?”
Er is tw ee maanden terug een stakeholderanalyse gedaan door het managementteam van mijn
afdeling Projectuitvoering. Peter is bij tientallen stakeholders langs gew eest met vragen over
onze kw aliteit, de structuur van onze organisatie, onze houding en gedrag, en kennis en kunde.
Op alle drie de hoofdpunten zijn aandachtspunten geselecteerd w aarop w e “ slecht” scoorde. Er
w orden voor de drie hoofdpunten w erkgroepjes geformeerd. In de bijlage B staat die
stakeholderanalyse. De vorming van die vrijw illige w erkgroepjes staat in bijlage A. Ik zit in de
w erkgroep kennis en kunde.
Als ik deze rijke beschrijving in elementen opdeel dan zou je kunnen concluderen dat w e vol gens
Wierdsma en Sw ieringa (2002, tabel 12.1) een belerende organisatie zijn. We zien de
verregaande specialisatie qua structuur als een probleem, maar dit is typisch iets w at in een
belerende organisatie standaard is. De strategie is voorbedacht en geënt op kosten,
marktconformiteit en efficiency. Er is een cultuur van conflictvermijding. Bijvoorbeeld, ik vermijd
een conflict met Peter. De systemen zijn analytisch uniform, en reactief . Voorbeelden hiervan
zijn te zien in bijlage B. Peter en ik verzanden in dezelfde valkuilen w aar belerende organisaties
steeds in vallen, namelijk het scheiden van denken en doen. Het opvallende is dat Peter en ik
allerlei soorten managementtheorieën omarmen uit de lerende organisatie. Maar het lijkt erop dat
de belerende organisatie, w aarin w e jaren succesvol ons hebben kunnen ontw ikkelen, een soort
gevaarlijke draaikolk is gew orden. Hij lijkt zich niet te realiseren dat de w erkgroepen eigenlijk
aansluiten als een soort staffunctie aan zijn managementteam. Dan is nog steeds denken en
doen niet bij elkaar gebracht. Het lijkt erop dat de espoused theory en theory in use van Argyris
en Schon (1978) duidelijk verschillen en model 1 denken de overhand heeft.
Onze taak als w erkgroep w ordt om acties uit te zetten, die de “ beperkingen” van de
medew erkers van mijn afdeling te verkleinen en als het kan op te heffen. Met ken nis en kunde is
het dan gebruikelijk dat w e w orkshops, stages, en technische cursussen organiseren. Volgens
De Weerd en Van den Nieuw enhof (2006), w ordt dit als “ deficit denken” gekenmerkt. Op basis
van distantiering, ontw ijken van individualisatie, en gestalts w ordt er een generiek en
gestandaardiseerd onderw ijsprogramma ontw ikkeld. Het managementteam bemoeit zich w einig
met de uitvoering. Joke Draal, manager van Projectuitvoering, sprak in bijlage A over “ delegeren
aan 3 w erkgroepen” . Het lijkt erop dat het niet eens in haar opkw am om eerst zelf verbinding
met de medew erkers aan te gaan in individuele gespreken om de verandering in te zetten.
Waarom denkt Joke dit?
Naast onze w erkgroepen heeft het managementteam van Infraservices, w aarvan
Projectuitvoering een onderdeel van is, bedacht , dat er gestandaardiseerde cursussen aan alle
medew erkers gegeven moest en w orden. Hoew el er toegegeven is dat er qua communicatie w at
verbeterd kon w orden (zie bijlage C), staat zij volledig achter deze bew eging. De w orkshops zijn
van een extern bureau. Het lijkt een typisch bureau, die volgens De Weerd en Van den
Nieuw enhof (2006), bekritiseerd w ordt door haar instrumentalisatie en standaardisatie. Ik kom
tot deze conclusie omdat ze standaard w orkshops hebben gegeven w aarin simpelw eg kennis en
methoden w orden overdragen. Ik heb geen verbinding w aargenomen tussen opleider en trainee
w aarin gevraagd w ordt aan w elke kennis nu behoefte is. Er is geen enkele keer gevraagd w at
onze verlangens zijn en w at ons drijft. Het management team heeft zelf bepaald w at de grootste
“ beperkingen” van hun personeel zijn. In een rijke beschrijving laat ik de mate van w eerstand
zien, die in mijn organisatie spelen.
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.
Tot mijn grote verbazing, zie ik na tw ee dagen seminar de bovenstaande vergaderverzoeken in
mijn agenda staan. Ik vraag aan mijn collega Rik; ” Weet jij hier iets van, is er dinsdag iets
verteld over deze w orkshops?” Rik: “ Nee, ik heb alleen gehoord dat ze verplicht zijn. Het is
w erkelijk ongelofelijk dat ze zomaar 2 dagen voor de eerste aankondiging verw achten dat w e
zomaar alles laten vallen. En voor w at? Allemaal zaken w aar ik al veel van w eet. Ik ben
betrokken bij de introductie van LEAN, en heb diverse cursussen gehad die betrekking hadden
op KPI‟ s en communicatie. Ik kan je verzekeren dat ik zeer gerichte feedback ga geven aan Peter
als hij terug is van vakantie, daar heb ik die w orkshop niet voor nodig” ! Ga je w el, vraag ik nog.
Ik zie w el” …Even later kom ik Steven tegen bij de lunch. Hij heeft soortgelijke kritiek als Rik.
Daarnaast zegt hij: “ Ik heb aan Thijs gevraagd of hij een belangrijke projectmeeting w ilde
verzetten, die samenvalt met een w orkshop, nog w el de stomste ook . Dat is nu Thijs zijn
probleem gew orden, als die w orkshop verplicht is” .
De Weerd en Van den Nieuw enhof (2006) constateren:
Op deze wijze nemen organisaties een deel van de existentiële verantwoordelijkheid van de
medewerker over om zelfstandig met angst en agressie om te gaan en vervullen daarmee een
klassieke moederlijke rol….De ouder-kindrelatie is echter uitermate complex en subtiel. Zeker
als men van de opvatting is heeft dat dit spel „gemanaged‟ moet worden of als men vindt dat het
beter aan „deskundologen‟ kan worden uitbesteed. Wat ouders en kinderen in dit spel in
essentie bindt, of hoort te binden, is liefde. (p. 83)
Een aantal zaken zijn te verbinden aan de praktijk van Infraservices. Het management heeft deze
taak uitbesteed. Kennelijk vinden ze gedragsverandering of een stuk kennis bij ons belangrijk.
“ ze trekken hun handen ervan af” . De liefde lijkt ver te zoeken, misschien door onmacht?
De Weerd en Van den Nieuw enhof (indirect in Fijlstra & Wullings, 2006) constateren:
De medewerker bevindt zich op de weg van kinderlijke afhankelijkheid naar volwassen
autonomie en volwassen interdependentie. Een groot deel van de opleidingen, trainingen en
coachingstrajecten is erop gericht op dit thema te interveniëren.
De manier van leiderschap op dit punt, lijkt niet de w eg te zijn naar interdependentie. Steven lijkt
een manier te hanteren, die leidt tot een klassieke ouder-kind relatie. Het is opeens “ Thijs zijn
probleem” , volgens Steven. Reageert Steven niet als een kind? Die in f eite zijn manager Thijs vraagt
zijn planningsprobleem op te lossen, omdat het managementteam keuzes voor Steven heeft
gemaakt. Het lijkt erop dat de verantw oordelijkheid van hem w ordt afgenomen om te groeien en een
goede proffesional te zijn en dat hij daarom de verantw oordelijkheid meteen legt bij de “ ouder” om
met zijn angsten om te gaan. Heeft deze stap van het management niet tot devolutie geleidt op het
gebied van organiserend leren? Wilde ze juist niet evolutie bereiken met deze w orkshops, volgens de
mail van Joke in de bijlage C w el? Ze w il beter samenw erken en een grotere klantgerichtheid.
Deze stap is gedrag die Wierdsma en Sw ieringa (2002) gebruikelijk vinden bij belerende
organisaties.
Belerende organisaties zijn goed in het inpassen van individuele leden in het bedrijf en het hun
individueel bijbrengen van het gew enste gedrag. Deels bew ust, maar voor een nog groter deel
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onbew ust. Niet alle opleiders zullen zich dit realiseren, maar dit is een van de hoofdfuncties van
voorgenoemde individuele opleidingen: het conditioneren van de medew erkers, het aanpassen
van hun bekw aamheden aan de eisen van het systeem. Het blijkt ook uit de stijl van de
opleidingen; typische „ overtuig‟ opleidingen. Dit type opleidingen is dan ook een van de
belangrijkste coordinatiemechanismes.(p. 101)
Het hoofdstuk gaat hier verder in op het feit dat het hoogstens tot single-loop leren kan leiden. De
w ens om tot een hogere flexibiliteit en innovatie kracht te komen, lijkt juist door dit soort acties
averechts te w erken. Hoe kunnen w ij dan een lerende organisatie zijn? Wierdsma en Sw ieringa
(2002) zeggen:
De lerende organisatie onderscheidt zich van zow el de doorlerende als de belerende organisatie
doordat in de lerende organisatie in hoge mate (ook) collectief w ordt geleerd, Vooral de
belerende organisatie maar ook doorlerende, is zo opgebouw d dat onderlinge samenw erking zo
min mogelijk nodig is.(p. 127)
Bij Infraservices is van collectief leren zonder leermeesters geen sprake. De denkers participeren niet
mee met de doeners. Denken en doen w orden gescheiden. We moeten individueel w at
vaardigheden aanleren, die het “ doen” vereenvoudigen. De theorie laat me ook tw ijfelen, Wierdsma
en Sw ieinga (2002) vermelden dat belerende organisaties die van een onderdeel een lerende
organisatie w il maken, deze vaak geheel moet isoleren, om de valkuilen in dit trage vraagstuk op te
lossen. De cultuur en inzichten binnen een belerende organisatie zijn vaak zeer hardnekkig en
complex. De vraag luidt dus: Kunnen w ij w el veranderen door een gedrag- en cultuurverandering
zonder isolatie te ondergaan?
Het lijkt erop dat w e als afdeling de valkuilen moet onderkennen. Verder zijn lerende organisaties
vrijw el altijd omgevingen met complexe steeds veranderende w erkprocessen (Wierdsma en
Sw ieringa, 2002). Is dat binnen mijn afdeling w el zo? Voor een deel is het ook massaproductie die
w ij leveren. Hebben w e klanten die een meer klant - of productgerichte-klantstrategie eisen, of zijn
ze prima tevreden met Operational Excellence? In het laatste geval is het misschien geen slecht idee
om een belerende organisatie te zijn.
Gerard en ik komen elkaar op de w eg naar vergaderhok „ Micha Klein‟ tegen, w aar de w orkshop
“ Basis training LEAN” w ordt gegeven. Lopend naar de vergaderzaal zegt Gerard; “ Moet ik
opeens naar die onzin toe, ik heb het hartstikke druk, heb een belangrijke meeting moeten
afzeggen, naar een ongevraagde onzin w orkshop” . Ik voel me ook gefrustreerd over de gang
van zaken. In „ Micha Klein‟ staat een kringsgew ijze opstelling van tafels met daarop de bordjes:
“ Klant” , “ Post IN” , “ Post Uit” , “ Calculatie” , “ Logistiek” , “ Administratie” , “ Uit betaling” , en
“ Manager” . Iedereen zit aan zo‟ n tafeltje. Trainer 1 begint met de vraag: “ Wat w illen jullie
bereiken en w aarom zijn w e hier” ? Bijna iedereen geeft aan dat ze hier toe opgedragen zijn en
dat ze geen idee hebben w aarom dit een meerw aarde kan hebben. Slechts Marco vind het
interessant om uit te vinden of de bestaande implementatie van LEAN voldoet aan de theorie.
Trainer 2, vraagt ons” Waar komt LEAN vandaan?” Al snel komt het antw oord w at bijna
iedereen in de zaal toch al w ist: Toyota. Er volgt een positief betoog over “ Verspillingen” , “ Just
in Time” , “ Kaizen” , enz. Gerard, komt meteen fel uit de hoek met de vraag of iemand kan
vertellen w at projectuitvoerders aan LEAN hebben? Hij vraagt de trainers, “ Toyota is een
productiemaatschappij met afdelingen die produceren. Mijn doel is om dat w eg te
automatiseren, dit is een IT ontw ikkel en innovatie afdeling” . Waarom denkt u dat , een spel w at
w e overduidelijk straks gaan spelen, mij kan helpen?” Trainer 2 zegt, “ Dat leg ik je in de loop
van de training uit. Voor iedereen is LEAN zeer w aardevol” . Gerard zegt, “ Waarom kan je het
dan nu niet uitleggen” ? Trainer 1 begint een algemeen verhaal over klantgerichtheid, feedback,
alleen dingen doen die directe toegevoegde w aarde hebben voor de klant, en dit analyseren
middels de Kaizen cirkel. Gerard zegt, “ Dit doe ik mijn hele actieve carrière al, hoe gaat straks
dat spel me helpen” ? De trainers kijken inmiddels ook minder vrolijk. Trainer 1 zegt zucht end;
“ w acht even rustig af” . Gerard zegt: “ Ik heb nu tw ee keer gevraagd w aarom een exploitatiespel
kan bijdragen aan een innovatieve afdeling, ik krijg geen duidelijk antw oord, ik ben w eg ” . Hij
staat op en verlaat halverw ege de w orkshop de zaal. Tijdens de koffiepauze zijn w e opeens
w eer tw ee mensen kw ijt, zonder dat ze dit hebben aangekondigd. Het rollenspel geeft een
duidelijk beeld over inefficiënte processen tussen afdelingen. Door het spel drie keer te spelen,
w orden w e aangemoedigd om hierop verbeteringen aan te brengen. Na afloop w ordt er door de
trainers gevraagd w at w e met de opgedane ervaringen w ordt gedaan. Een enorme klaagpartij
volgt , over dat veel verbeteringen die voorgesteld w orden, tegengehouden w orden door het niet
beschikbaar stellen van tijd en budget van het management. Er w ordt nog gevraagd of de
ervaringen die w ij met LEAN hebben nog w orden teruggekoppeld aan het managementteam. Dat
is niet zo, na de training verlaten de trainers de Kredietbank. Wij moeten onze verbeteringen zelf
aangeven bij onze directe managers. Henk zegt, “ Ik w erk hier nu 20 jaar, als je, je kop boven
het maaiveld uitsteekt dan w ordt het er bijna altijd afgehakt. Ik ben „ voorstel-moe‟ gew orden!”
De toegevoegde w aarde van de training w ordt door een groot deel van de groep , na een korte
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evaluatie, zeer betw ijfeld Er w orden w el nog w at korte positieve opmerkingen gegeven over dat
een stukje herhaling ook meew erkt aan de bew ustw ording van klantvriendelijkheid en de
noodzaak van efficiency. Ik loop met Johan terug, die zegt “ Zo, toch w eer een spelletje
gespeeld, en er nog geld meeverdiend, w at een verspilling” , zegt hij lachend.
Deze rijke beschrijving bevestigen de patronen die ik al eerder heb benoemd. Geen verbinding
tussen management en w erkvloer en w erkvloer onderling, frustratie over een grote proces- en
regelgerichte organisatie, angst over een “ afrekencultuur” , instrumentalisatie, een gebrek aan 360 graden feedback, het idee dat het “ systeem” niet meer te veranderen is, Model I denken, van
“ vastlopen” , van maximaal single-loop learning. In het kader van dit essay gaat het nu het doel
voorbij om deze rijke beschrijving geheel te analyseren. Het belangrijkste kernpunt w aarom ik het
meeneem is: kan mijn geïnstrumentaliseerde w erkomgeving voor mijn instrumentalisatie gezorgd
hebben? Is mijn plan om meer innovatie, ontw ikkeling, en samenhang te bevorderen w el haalbaar en
nodig?

De vierde D, “Deliver”
Welk verschil heb ik nu gemaakt met mijn initiatieven of is het meer van hetzelfde. Het is zeker
meer van hetzelfde. Tot nu toe, loop ik gew oon passief mee in de molen. Ik besluit tot tw ee
interventies.
Ik loop 5 dagen later naar Gerard toe, na de w orkshop “ Basis training Lean” . Ik vraag hem om
zijn dromen een onder w oorden te brengen. Hij kijkt me w antrouw ig of onbegrijpend aan. Ik
vraag hem; “ Je vind die opmerking zeker een beetje zw everig?” . Nogal! Nou, ga ik verder, ik
denk dat iedereen vanuit bepaalde principes en verlangens onbew ust opereert. Je w as zeker
betrokken bij die w orkshop. Wat doet jou tikken” ? Gerard zegt, “ Ik w il al die repeterende acties
die w ij uitvoeren aut omatiseren, ze zijn geestdodend” . Waarom, ga ik verder? Hij denkt na, en
lijkt zichtbaar geïnspireerd. Er volgt nog een redelijk incoherent verhaal die ik probeer te verrijken
met de theorieën van AI. Uiteindelijk is dit de samenvatting van Gerard: Iedereen die
geestdodend w erk doet, w ordt uiteindelijk dom, en arm door outsourcing. Ontw ikkeling is
daarom noodzakelijk. Dat is w aar Nederland en dus ook Kredietbank zich sterk moet maken. Ik
vraag hem nog of hij dit w il doen met kennis- en taakverbreding. Het expliciete antw oord van
Gerard is een duidelijke nee. Hij w il zeer specialistisch w erk automatiseren. Hij w il juist
verdiepen. Maar hij realiseert dat niet alles “ w eg” te automatiseren is. Gerard zegt: “ De
innovatieve en complexere taken blijven over, Dat is niet erg, hier is nu prima brood mee te
verdienen” . Ik zeg, “ Ik denk dat w ij elkaar kunnen helpen, en begin over mijn droom ” . Nadat ik
die heb uitgelegd, knikt Gerard bevestigend, dat denk ik ook , zegt hij lachend.
Gerard en ik kunnen een tijdelijk w erkbare overeenstemming (TWO) realiseren. Mijn middel is
door taak- en kennisverbreding een betere samenhang en kw aliteit in onze dienstverlening te
creëren. Maar ik vind er niks mis mee om repeterende handelingen w eg te automatiseren.
Gerard kan niet alles “ w eg automatiseren” , en denkt , dat bij hoogw aardige technieken, de
lerende organisatie een meerw aarde heeft. Een tw ijfel is of onze organisatie w el voldoende
veranderde w erkprocessen heeft om een lerende organisatie te kunnen zijn. Als w e stabiel
lopende band w erk doen, dan is er w aarschijnlijk niks mis met een belerende organisatie. Gerard
kan die specialist zijn die de diepte in gaat, w aardoor mijn droom meer voedingsbodem krijgt.
Iemand die ik misschien vier w eken geleden nog als “ tegenstander” zag is opeens een verrijking.
Ik hoop dat deze TWO tot een succesvolle vorm van interdependentie kan emergeren. Dit
gebeurt juist als het “ schuurt” of “ spant” . Als w e het totaal met elkaar eens zijn, bestaat er geen
kans tot verrijking, er is dan geen uitw isseling van ideeën.
Na de ervaringen met de w orkshops, besluit ik Peter aan te schieten. Hij had w el een
kw artiertje, maar hij moest w el zijn dochter van school ophalen. Ik vraag hem; “ Heb je veel
klachten gehad over de w orkshops?” Hij kijkt niet verbaasd, “ Ja, w el een beetje, door mijn
vakantie heeft niet iedereen vooraf het doel van die w orkshops meegekregen, verder w as de
planning een beetje ongelukkig, Niet iedereen heeft op tijd zijn agenda erop kunnen aanpassen” .
Ik zeg: “ Peter, die kritiek ligt veel dieper dan dit, ik denk dat die w orkshops uiteindelijk
averecht s hebben gew erkt op onze uiteindelijke doelstelling. Een meer flexibele initiatief rijkere,
slagkrachtigere afdeling, een lerende organisatie” . Ik leg hem uit over CAS, over meer
verbinding, meer maatw erk in begeleiding, het samenvoegen van denken en doen, over
zelforganisatie, over de gevoelens die er nu op de afdeling zijn, het effect van
gestandaardiseerde w orkshops. Hij hoort het geduldig aan, en blaast een keer. Peter zegt: “ Tja
maar w at dan, daar hebben w e toch helemaal geen tijd voor?” Ik ben bang dat hij mij niet
begrepen heeft. Ik zeg; “ In plaats van w orkshops, begeleiding, en stages regelen, w il ik met de
w erkgroep gaan bekijken w at iedere individuele medew erker drijft, en proberen op basis van
maatw erk en verbinding, onze afdeling naar een hoger plan te brengen. Die cognitieve kennis
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kunnen ze zelf ook verschaffen, mocht dit überhaupt al nodig zijn, als w e maar intrinsiek
gemotiveerd zijn” . “ Oké, zegt hij uiteindelijk, doe maar een voorstel met je w erkgroep, daarna
kijken w e verder. Ik moet nu w eg” Ik ben teleurgesteld maar w el vastberaden. Ik moet hem later
het nog eens uitleggen. Ik ben bang dat hij het niet begrepen heeft. Feedback lijkt noodzakelijk.
Ik ben vastberaden zelf actie te gaan ondernemen, zelforganisatie te bevorderen. Daarom w il ik
mijn netw erk verbeteren met mensen die vitaal zijn, die op de een of andere manier w illen
bew egen. Andere voorw aarden daarin zijn, dat w e kunnen kennisdelen en samenw erken met
originele en creatieve ideeën, en w illen innoveren op basis van onderlinge w aardering. Dat kan
het beste met diversiteit. Hoe meer inzichten en perspectieven, hoe rijker de uitkomst zal zijn
van de plannen of experimenten die w e uitvoeren. Mijn angst voor het vreemde, voor andere
paradigma‟ s, moet ik proberen te verminderen. Ik moet proberen te analyseren w elke hiaten en
grenzen mijn netw erk heeft. Wie praat met w ie? Wie zijn niet “ on speaking terms” . Kortom hoe
open en gesloten is mijn netw erk? Tenslotte, w at is hun macht?
Steiner (1987) zegt vrij vertaald dat er 7 soorten macht zijn.
Standvastigheid (doorzettingsvermogent), Passie (charisma en energie), Controle (verkopen
of manipuleren), Liefde (de kracht om te geven of houden van), Communicatie (de kracht om
ideeën over te brengen of te begrijpen), Kennis (w etenschap, intuïtie, w ijsheid/ervaring, en de
kracht om voorspellingen in de toekomst te kunnen maken), en Transcendentaal (de kracht
om buiten normale zintuigen om, te verbinden en relaties te kunnen w aarnemen).
Ik let voortaan op deze kernkw aliteiten, om een netw erk met genoeg slagkracht op te bouw en.
Een interventie die ik w il gaan doen om mijn belerende organisatie en mijn eigen
instrumentalisatie te verminderen heb ik globaal uitgew erkt.
Het experiment: Zelforganisatie inrichten in een klein innovatief project. In een project met
maximaal vijf totaal projectmedew erkers van verschillende disciplines die opereren als een
autonome groep, w ordt op basis van zelforganisatie geprobeerd een projectopdracht uit te
voeren. Het getal van vijf is bew ust gekozen, omdat Minzberg (1983) zegt : dat onderlinge
aanpassing als coördinatiemechanisme moeilijker w ordt met meer personen (p. 4). In plaats van,
de normale verkokering te handhaven, w orden de basistaken van de verschillende disciplines
gedeeld en alle beveiligingsrechten overgedragen. De basistaken zijn taken die binnen een paar
dagen geleerd kunnen w orden aan elkaar. Alleen bij complexe taken w ordt de specialist
geraadpleegd. Veel voorkomende taken gaat iedereen uitvoeren en dus tegelijkertijd leren. In het
begin zijn er zo w einig mogelijk spelregels, en moet de verbinding tussen de projectmedew erkers
zeer sterk zijn. Op individueel vlak w orden er constant TWO‟ s afgesloten. Er is continue contact
mogelijk onder elkaar en met de opdrachtgever, en er w ordt dagelijks met feedback loops
geleerd. Dit leerproces is een continue loop van: doen, bezinnen, denken, beslissen en w eer
doen. Tijdens het dit proces kunnen spelregels w orden aangescherpt, maar deze k unnen altijd
zelf geïnterpreteerd w orden. Volgens Wierdsma en Sw ieringa (2002) is dit de vorm van co creatie en zelforganisatie. Omdat w e dit experiment houden in een belerende organisatie lijkt
een positieve besluitvorming van management en opdrachtgever een voorw aarde. Verder lijkt
het me verstandig om projectuitvoerders te zoeken die w einig w eerstand hebben om hiermee te
experimenteren.
Hiermee probeer ik zelforganisatie binnen mijn afdeling te vergroten, andere plannen die ik heb
zal ik zeker in mijn actieonderzoek laten zien. Ik ben benieuw d of het gaat lukken.
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Bijlage A: Vorming Werkgroepen
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Bijlage B: De stakeholderanalyse
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Bijlage C: Brief over Workshops
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