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‘Well, yes, wholes, or whole systems, are arranged like Chinese boxes. One whole contains 
another whole and every whole is contained in another whole. There’s a recursion principle 
there. But that does not mean that you cannot stop your unwinding at some point and consi-
der a system. And I have come to the conviction that the key to understanding the holism of 
such systems, the wholeness of systems, is to understand that they are organized, their parts 
are organized, in a circular form. That is, every part interacts with every other part. That 
gives us a total self-referential system.’ Interview met Francisco Varela (1976, p. 26)

Introductie

We zijn gewend om te interveniëren op het niveau van het individu, de groep, de 
afdeling, het echelon of de organisatie. Bestaande eenheden waarvan begrenzingen 
vastliggen in een organigram. Dergelijke interventies richten zich op de bestaande 
praktijk en zijn qua reikwijdte afgestemd op de formele begrenzingen van de betref-
fende eenheid. Systemische interventies steken in vanuit het geheel (whole) zoals dat 
door de veranderkundige doel- of vraagstelling wordt bepaald. Daarbij gaat het niet 
om het individu, de groep of de afdeling alleen, maar altijd om de relatie of betrekking 
die zij hebben met de context waarin ze functioneren. Vanuit een systemische insteek 
kijken we op een andere manier naar organisaties. De kleinst deelbare eenheid waar-
mee we in een veranderproces gebaseerd op Large Scale Interventions (LGI’s) werken, 
is niet het individu, maar het individu in relatie tot zijn omgeving. Die relatie kent 
een fysieke kant wat betreft de meer fysieke en formele zaken en een perceptuele kant 
voor zaken als beleving, indrukken en betekenisgeving. Beide zijn veranderkundig 
van belang en onlosmakelijk met elkaar verbonden.1

De termen ‘context’, ‘geheel’ (whole) en ‘systeem’ zijn onderling uitwisselbaar en situ-
ationeel bepaald. Wat de context, het geheel of het systeem is, wordt namelijk bepaald 
door de veranderkundige vraag- en doelstelling. De uitspraak dat ‘het geheel meer is 
dan de delen’ is een bekend voorbeeld van een systemische opvatting. Deze verwijst 
naar het synergetische voordeel dat is te behalen als je kijkt naar de samenhang tus-
sen delen. Een ander voorbeeld van een typisch systemische uitspraak is het Franse 
gezegde ‘Plus ça change, plus c’est la même chose’. Deze uitspraak verwijst naar het 
gegeven dat daar waar delen veranderen, andere delen onveranderd blijven.2 Je kunt 
zeggen dat het hier gaat om herbalanceren: aanpassen en veranderen in het ene 
onderdeel, en afremmen en consolideren in het andere onderdeel. Des te meer reden 
om niet alleen op de samenhang tussen delen te letten maar er ook vanuit het geheel 
naar te kijken. Begrippen als verandering, beweging en ontwikkeling zijn vanuit 
een systemische insteek onlosmakelijk verbonden met begrippen als consolidering, 
recursiviteit en stabilisering. Het gaat om tegenovergestelde krachten, twee kanten 
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van dezelfde medaille, één complementair gestalt. Om het geheel te veranderen kijk 
je verder dan de grenzen van de functionele eenheden. Het gaat er niet alleen om de 
verschillende onderdelen te kennen, maar ook om de onderlinge afhankelijkheden 
qua relaties en betrekkingen tussen deze onderdelen te kennen.

Denken in systemen kan een handig hulpmiddel zijn om een samenhangend beeld 
te krijgen van de bestaande problematiek én de onderliggende dynamiek die de pro-
blematiek in stand houdt. Systeemdenken vormt als zodanig de grondslag voor LSI 
en het Whole Scale Change (WSC)-paradigma, maar is dat eveneens in grote lijnen 
Moderne Sociotechniek, Total Quality Management en Business Process Redesign. Tegelij-
kertijd is het ook een manier van denken en interveniëren die geheel op zichzelf staat. 
Deze bijdrage beoogt een uitwerking te geven, zoals deze van toepassing is op WSC. 
Het gaat daarbij niet alleen om een specifieke manier van kijken, maar ook om een 
specifieke manier van handelen. Systemisch interveniëren als handelingsperspec-
tief richt zich op het verbeteren van het zelfcorrigerende vermogen van het geheel. 
Deze bijdrage sluit af met diverse theoretische reflecties en plaatst enkele praktische 
 kanttekeningen bij deze manier van interveniëren.

2.1 Systemisch interveniëren: zien én handelen

Systemisch interveniëren gaat om het zien van het geheel én het van daaruit com-
municeren en handelen. Daarmee heeft het een cognitief-perceptuele kant en een 
communicatieve handelingskant.3 De perceptuele kant gaat over het zien en betekenis 
toekennen aan onderlinge interacties, relaties en verbanden. Dit gedeelte wordt in 
de literatuur systeemdenken genoemd. Daarbij is het van belang om duidelijkheid 
te krijgen over bestaande interactiepatronen en tot een verklaring te komen waarom 
deze op elkaar ingrijpen en zo zichzelf in stand houden. De communicatieve han-
delingskant betreft het voeren van een dialoog met het gehele systeem waarin het 
uitwisselen wordt gestimuleerd van bestaande betekenissen om tot nieuwe en meer 
gedeelde betekenissen te komen. Beide kanten worden toegelicht in figuur 2.1 en 
hierna verder uitgewerkt.

Systeemdenken: kijken naar 
interactiepatronen

Een organisatie kent tal van zelfcorrigerende automatismen die op en neer pende-
len tussen adaptief en recursief gedrag. Recursief gedrag betekent zichzelf herhalend 
gedrag. Recursieve krachten richten zich op het in stand houden en stabiliseren van de 
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bestaande praktijken. Naast recursieve krachten zijn er ook adaptieve krachten actief. 
Adaptieve krachten richten zich op innovatie, verbeteren en ontwikkelen. In navol-
ging van Lewins krachtenveldtheorie zien we op het niveau van het gehele systeem 
dat deze twee tegenovergestelde krachten meer of minder actief zijn en elkaar in 
een dynamisch evenwicht houden.2 Het geheel blijft stabiel terwijl het gedrag van 
de onderling verbonden onderdelen voortdurend verandert. Elke beweging van een 
onderdeel roept als een soort automatisme een (tegen)beweging op van een ander 
onderdeel.

Het op en neer pendelen gebeurt vaak op de automatische piloot en is voor de 
meeste betrokkenen volstrekt vanzelfsprekend. Doorgaans doe je dat geheel onbe-
wust. Het is een voorbeeld van hoe een systeem zichzelf aanpast door symptomatisch 
gedrag te genereren. Het achterliggende principe is dat van co-emergentie – zoals je 
bij een wip twee personen nodig hebt om het toestel in beweging te houden, heb je 
in organisaties partijen die elkaar in beweging houden. Het gedrag van de ene par-
tij veroorzaakt het gedrag van de andere partij. Het houdt het geheel in beweging. 
Systemisch interveniëren houdt hiermee rekening: een bepaalde beweging roept 
altijd een tegenbeweging op, actie-inactie, trekken-duwen, verandering-consolidering 
enzovoort. Dit pendelgedrag en het achterliggende mechanisme zien we ook terug 
bij iemand die zich staande probeert te houden in een kano. In het volgende kader 
werken we een metafoor uit van Keeney, een vooraanstaand Amerikaans systeemthe-
rapeut en voormalig collega van Gregory Bateson.

Systemisch kijken
naar: 
•  relaties en verhoudingen tussen mensen en groepen
•  wederkerig gedrag en mogelijke interactiepatronen
•  (wederzijdse) afhankelijkheden, interfaces en
   interdependenties

door: 
•  afbakenen van een groepssamenstelling met zo min
   mogelijk afhankelijkheden buiten de eigen groep
•  uitwisselen van betekenissen binnen deze groep
•  stimuleren van wederzijdse feedback
•  stimuleren van zelfcorrigerend gedrag

Systemisch handelen

Figuur 2.1 Twee zijdes van systemisch interveniëren
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Menselijke perceptie is een bijzonder fenomeen. Zonder dat je je ervan bewust bent, 
bepaalt het onze manier van waarnemen en interpreteren. Zo zie je de dingen waarin 
je geïnteresseerd bent beter dan de dingen waarin je niet geïnteresseerd bent. Je ziet 
verbanden daar waar ze niet zijn, verschillen eerder dan overeenkomsten zoals je ook 
contouren en eenvoudige patronen eerder ziet dan vloeiende overgangen en complexe 
patronen. Dat de menselijke perceptie zo werkt, is in talloze experimentele onderzoe-
ken vastgesteld en omschreven in enkele universele gestaltwetten. Het punt is dat je 
er eerder toe neigt om naar geïsoleerde acties te kijken dan naar de achterliggende 
mechanismen die deze acties in stand houden. Het vergt enige discipline en oefening 
om op en neer gaande pendelbewegingen tussen mensen en onderdelen van een 
organisatie te zien. Maar dezelfde beweging is ook op microniveau waar te nemen. 
Hieronder volgt een voorbeeld.

Kijk naar de volgende redenatie ‘wat ik (Y) doe komt door X’. Dus: ‘X moet zich 
aanpassen’. In dit voorbeeld veronderstelt Y een simpel verband: ‘mijn gedrag wordt 
ingegeven door X’. Met andere woorden X leidt tot Y. Een typische causaal-lineaire 
redenatie: één oorzaak en één gevolg. Bij herhaling spreken we van actie-reactie: ‘X is 
geneigd te stellen dat het allemaal aan Y ligt.’ Een andere redenatie: ‘wat X doet komt 

Welke kleur krijgt een kameleon op een spiegel?
Stel, je zet een kameleon op een spiegel. Als het beest van kleur verandert en bijvoorbeeld 

blauw wordt, gebeurt er iets raars: het gaat daarna in hoog tempo allerlei verschillende kleu-

ren produceren. Het beest voorkomt niet dat er verandering in kleur ontstaat. Kennelijk is de 

kleur blauw een soort drempel geweest waarna er allerlei andere kleuren tevoorschijn komen. 

Dit is een voorbeeld van een typische causaal-lineaire redenering.

Een kameleon op een spiegel is een mooi voorbeeld van een kleinst deelbare eenheid waar-

bij we kunnen spreken van systemische circulaire verbanden. Een kameleon op een spiegel 

genereert namelijk een feedbackproces waarin verandering van kleur in de spiegel leidt tot 

verandering van de kleur van de kameleon. Dit verschijnsel treedt op als er voldoende sig-

nificante tijd is tussen de sensor van de kameleon en de effector – de kleur zoals de spiegel 

deze reflecteert. Beide kleurveranderingen zijn dan uit fase en dat leidt ertoe dat de kameleon 

zich telkens probeert aan te passen zodra hij de kleurverandering in de spiegel gewaarwordt. 

Hij probeert als het ware het verschil te reduceren, maar zorgt – juist door zijn pogingen het 

verschil te verkleinen – voor een recursief patroon dat tot een eindeloze herhaling leidt. Een 

mooi voorbeeld van hoe de oplossing zorgt voor het voortbestaan van het probleem.

Keeney (1983, p. 173-174), waaruit dit voorbeeld afkomstig is, stelt vervolgens de vraag wat in 

deze metafoor symbool staat voor de rol van begeleider, het cliëntsysteem en de spiegel? Is 

de begeleider een soort actieve spiegel? Zijn de verkleuringen een voorbeeld van symptoma-

tisch gedrag van het systeem? Of is het cliëntsysteem de spiegel die de begeleider met zijn 

verkleuringen activeert tot het stellen van vragen?
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door mij (Y), maar wordt ingegeven door het gedrag van X. Dus moeten we ons alle-
bei aanpassen’. Dit is een complexer verband. Er is sprake van meerdere oorzaken en 
gevolgen waarbij het gevolg ook de oorzaak kan zijn. Er is sprake van samenhang zon-
der dat er sprake is van een causaliteit. We spreken in dit laatste voorbeeld ook van een 
circulaire redenatie. Systemisch wordt het als we niet alleen naar X en Y kijken maar 
ook naar de context waarin ze zich bevinden. Dat zijn het speelveld en de daarbinnen  
geldende spelregels. Als we tot een oplossing willen komen van de verstoorde relatie 
tussen X en Y zonder te kijken naar wie er begon of wie er schuldig is, stellen we 
een richtinggevende vraag. Bijvoorbeeld: ‘In hoeverre is het mogelijk om de betrek-
king tussen X en Y te verbeteren door de bestaande procedure verder te optimaliseren 
zodat de gehele afdeling daarvan profijt heeft?’

Systeeminterventies: organiseren van een 
dialoog met alle stakeholders

De communicatieve kant betreft de aanpak, gericht op het initiëren van zelfcorrige-
rende feedback. Om bovenstaand voorbeeld te volgen begint de aanpak met een zoek-
proces naar wie de geproblematiseerde situatie, die we willen veranderen, in stand 
houden. Deze mensen of groepen zijn de stakeholders in het proces. Zij hebben 
belang bij verbetering, aanpassing of verandering van deze situatie. Met deze mensen 
gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Wat is ons symptomatische gedrag 
waardoor we niet kunnen doen wat we graag willen doen?’ Symptomatisch gedrag 
is dat gedrag dat typerend is voor het problematische aan de bestaande situatie. Het 
staat symbool voor dat wat er structureel mis is met het geheel en waar de betrok-
ken individuen geen uitweg in zien. Symptomatisch gedrag is een uiting van hoe het 
geheel functioneert. Je kunt ook zeggen een symptoom van hoe het systeem structu-
reel samenwerkt en communiceert. Symptomatisch gedrag zit in de interactie tussen 
delen. Het gaat over patronen, over wederkerige handelingen tussen bepaalde men-
sen en groepen mensen die een belang hebben om dit gedrag in stand te houden. Het 
zijn bijvoorbeeld ook wat Kegan en Lahey (2009) competing commitments noemen. 
Handelingen die wel gecommitteerd zijn aan het vooruithelpen van het geheel maar 
tegelijkertijd ook – vaak onbewust – gecommitteerd blijven aan de status quo van de 
eigen directe omgeving.

De essentie van symptomatisch gedrag betreft het routinematig en onbewust 
gedrag. Je ziet het wel, maar je beseft niet of nauwelijks dat je eraan meedoet. Het is 
vergelijkbaar met wat je doet als je jeuk hebt. Een onplezierige sensatie die een reflex 
tot krabben oproept. In feite een reflexieve, automatische respons gericht op het weg-
halen van de jeuk, dat weer een symptoom is van een probleem dat vaak dieper ligt. 
Een andere vergelijking is wat in het Engels ook wel een bugle call wordt genoemd. Op 
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aangeven van de commandant wordt er een trompetsignaal gegeven zodat het gehele 
regiment en elke individuele soldaat weet wat hem te doen staat in een bepaalde situ-
atie. Een vorm van specifiek collectief geconditioneerd gedrag. Je doet wat je geacht 
wordt te doen zonder naar elkaar of de consequenties te kijken. Net als bij jeuk met 
alle goede intenties, maar zonder echt een oplossing te bieden.

Als we onderdelen willen veranderen, komen er als vanzelf krachten vrij die het ver-
stoorde evenwicht proberen te herstellen. Dat wat je als gedrag ziet in de vorm van 
interactiepatronen is wat hier wordt bedoeld met symptomatisch gedrag. Het is een 
interactieve sequentie van routinematig gedrag dat typisch is voor de manier waarop 
het geheel gewend is problemen op te lossen. Door dit met het gehele systeem te doen – 
met alle betrokken mensen – ervaart ook iedereen wat er feitelijk mis is.4 In het ver-
leden gaan graven, de schuldvraag stellen, eerdere ervaringen herbeleven. Doorgaans 
allemaal contraproductief. Een mogelijk goed alternatief is het zorgvuldig creëren 
van een voor een veranderkundig vraagstuk passende context. Wie zijn de stake-
holders bij dit vraagstuk? Of anders geformuleerd: wie zijn degenen die deze inter-
actie in stand houden? Als je mensen die met elkaar een systemisch geheel vormen, 
zelfcorrigerend wil laten handelen moet je ze ook confronteren met hun eigen com-
municatieve handelingen. Deze confrontatie met het eigen symptomatische gedrag 
is een noodzakelijke eerste stap. Je wordt je bewust van de samenhang, ‘wat je jezelf 
aandoet’. Maar het maakt bijvoorbeeld ook inzichtelijk wat je eigen bijdrage is aan 
de vastzittende interactiepatronen. Zelfdiagnose zorgt voor een gevoel van eigenaar-
schap met het probleem, draagt direct bij aan het urgentiegevoel dat er iets moet 
veranderen en ook heel belangrijk dat je er zelf iets aan kunt doen.

2.2 Een typische procesgang: verandering als 
een zoekproces

In een gesprek met een opdrachtgever beluisteren we regelmatig dat er een situatie 
is ontstaan waarbij je niet bij machte bent om deze op te lossen. Gesproken wordt 
van onvoorziene veranderingen in de markt, onbegrijpelijke en ongemotiveerde 
medewerkers, verouderde technologie of van een alles verlammende bedrijfscultuur. 
Het besef dat verandering niet iets is wat je in je eentje doet of iets is wat je onder con-
trole moet hebben, is doorgaans goed nieuws.5 Een systeem is altijd groter dan je zelf 
bent. Tegelijkertijd geeft de uitspraak van de opdrachtgever aan dat de opdrachtgever 
de problematiek ziet als iets wat losstaat van het eigen handelen. Dit is een indicatie 
dat de opdrachtgever zichzelf buiten het systeem positioneert. Zichzelf wel als oplos-
ser ziet maar kennelijk niet als probleemeigenaar. Dit is zelden handig en wordt in 
een typisch Whole Scale Change (WSC)-proces van het eerste moment besproken. 
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Hetzelfde geldt voor de beeldvorming of iets aan het een of aan het andere ligt. Een 
systeembenadering veronderstelt eerder dat de oorzaak met meerdere aspecten te 
maken heeft.

Veranderen vanuit een systeeminsteek betekent een zoekproces waarbij je alles 
zoveel mogelijk en voortdurend in onderlinge samenhang ziet en behandelt. In deze 
paragraaf worden aandachtspunten behandeld die helpen bij de eerste fase van een 
veranderproces gebaseerd op WSC. Deze fase is gericht op het bepalen van de scope, 
de reikwijdte en het gehele systeem. Dit gebeurt in een voortdurende interactie met 
een tijdelijke ontwerpgroep die op zichzelf een dwarsdoorsnede is van het systeem dat 
past bij de initiële vraag en doelstelling zoals de opdrachtgever deze formuleert. Daar-
bij merken we op dat de geschetste volgorde in deze paragraaf – hoewel niet geheel 
willekeurig – niet in beton is gegoten en we deze dus niet zien als een vaststaande 
marsroute.

Opdrachtverstrekking: de start van een 
zoekproces

In de eerste contacten met een opdrachtgever kunnen we doorvragen naar de markt-
situatie, de gemotiveerdheid van medewerkers, de technologie of de cultuur van het 
bedrijf. We kunnen ook doorvragen naar wat de opdrachtgever heeft gedaan om het 
probleem dat hij heeft waargenomen aan te pakken en welke verbanden hij ziet tus-
sen wat het probleem zou zijn en de manier waarop in het verleden geprobeerd is het 
aan te pakken. De tweede optie is de richting die doorgaans wordt gevolgd vanuit een 
WSC-insteek – waarbij de eerste optie niet per se wordt uitgesloten. Maar waar het 
om gaat is dat eerst de ervaring, zienswijze en beleving van de opdrachtgever in beeld 
komen als het gaat over de samenhang tussen de huidige situatie, de eerder uitge-
voerde interventies en de eigen positie daarbij. De achterliggende aanname is dat de 
manier waarop je naar het probleem kijkt, samenhangt met hoe je het definieert en de 
manier waarop je het aanpakt. Eigenlijk is dit een belangrijke eerste stap. Doorvragen 
naar samenhang tussen inhoud, proces en context levert doorgaans andere inzichten 
op en een andere interpretatie van wat werd gezien als oorzaak en gevolg. Wat we 
onder deze verschillende veranderdimensies vatten, is weergegeven in figuur 2.2.

De inhoud van de verandering betreft datgene wat gaat veranderen, het betreft het 
wat. Vanuit een systemische insteek gaat het altijd om de samenhang, niet alleen om 
de strategie, cultuur, structuur of het gedrag, maar ook om de beelden daarvan en de 
onderlinge betrekkingen tussen de verschillende stakeholders. In figuur 2.2 is dit aan-
gegeven met een afbeelding van de olifant uit de Soefiparabel (zie kader 4.5 uit Voorbij 
verandermanagement). Het proces heeft betrekking op de fasering, de procesgang, het 
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hoe. Het proces betreft ook de participatiegraad: de mate waarin mensen daadwerke-
lijk actief participeren in het proces. Maar het proces betreft ook het speelveld en de 
daarbinnen geldende spelregels, bijvoorbeeld als het gaat om omgangsvormen en de 
culturele praktijk waarbinnen mensen werken. Ondanks dat het model van Lewin al 
bijna zeventig jaar oud is en er sindsdien allerlei nieuwe veranderkundige benaderin-
gen zijn ontwikkeld, is er geen ander model dat in al zijn eenvoud zo weergeeft wat 
er gebeurt als mensen veranderen – qua gedrag, cognities en ook betekenisgeving. 
Wat het juiste blikveld is om naar de onderlinge verbanden te kijken, wat de daarbij 
passende scope is, wordt als vragen in een zoekproces gestopt dat begint bij het eerste 
contact met de opdrachtgever. De contextdimensie betreft de inkadering, in commu-
nicatietermen ook wel framing genoemd. Door het veranderkundige vraagstuk in een 
bepaald kader te zetten krijgt het een betekenis mee. Het betreft ook de scope van 
de verandering: wat is de reikwijdte, wie zijn er stakeholder en wie niet. De afbeel-
ding van Konrad Lorenz verwijst naar het effect dat context heeft op de betekenis van 
gedrag en refereert aan kader 5.5 uit Voorbij verandermanagement (p. 117). Hierin werd 
de Oostenrijkse etholoog door voorbijgangers voor gek versleten omdat zij het geheel 
van de situatie niet goed konden overzien. Kaderstelling, framing en systeemafba-
kening zijn begrippen die aangeven wie en wat de context gaan vormen om een zo 
realistisch mogelijk beeld te krijgen van wat er speelt en wat er gedaan moet worden. 
Het vinden van de juiste context is een zoektocht die voorbij het onmiddellijke gaat, 
voorbij de eerste reactie, voorbij het eenvoudige, voorbij het deel, voorbij het ik en ook 
voorbij het vanzelfsprekende (zie ook het volgende kader).

Wat gaat er veranderen?

Samenhang: structuur, cultuur, strategie, gedrag, 
onderlinge betrekkingen, beelden en samenwerking

Inhoud

Tijd: snelheid 
Volgorde: fasering
Aanpak: mate van participatie en het speelveld

Hoe gaan we veranderen?Proces

Framing: welke betekenis en bedoeling
Scope: reikwijdte - betrekkingen en stakeholders
Systemisch: verband inhoud, proces en context

Waarom gaan we veranderen?Context

© dr Antonie van Nistelrooij

Figuur 2.2 Samenhang tussen inhoud, proces en context
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In het algemeen zijn de interventies vanuit een WSC-aanpak gericht op het ver-
groten van het zelfcorrigerend vermogen van het geheel: medewerkers én manage-
ment. Verandering vraagt niet alleen om actieve participatie van de medewerkers 
maar ook van het management. De achterliggende aanname is dat mensen zich 
meer verbonden voelen met de resultaten en zich daar ook meer voor inzetten 
als ze merken dat er ruimte is om een directe en actieve bijdrage te leveren, en 
merken dat het management er ook iets mee doet. Dit is het typische participa-
tiedilemma: je hebt management nodig om tot zelforganisatie te komen. Er tre-
den onmiddellijk problemen op als er geen ruimte is, als gedane beloften hiertoe 
niet nagekomen worden of als blijkt dat deze ruimte beperkter is dan nodig voor 
het realiseren van het veranderdoel. Dat maakt het opstellen van een duidelijke 
opdrachtformulering tot een belangrijke stap in het proces. Aansluitend bij figuur 
2.2 is in tabel 2.1 schematisch weergegeven wat bij een opdracht voor een LSI-
proces van belang is.

Werken met een ontwerpgroep: werken aan 
eigenaarschap

In de praktijk begint het zoekproces met een opdrachtverstrekking aan de begeleider. 
Op basis van de eerste initiële ideeën over het veranderkundige vraagstuk, de doel-
stelling en samenhang wordt een zogeheten ontwerpgroep samengesteld (zie voor 
een uitvoerige beschrijving Van Nistelrooij & De Wilde, 2008). Deze ontwerpgroep 
is samengesteld op basis van de eerste opdrachtformulering door de opdrachtgever. 

Werken aan problemen, niet aan oplossingen
‘Jumping to conclusions’ leidt vaak alleen tot conclusies die overeenkomen met wat we 

graag zouden willen wat de werkelijkheid is en niet met wat de werkelijkheid is (Bryan et al., 

2006, p. 71). Overhaast conclusies trekken waar geen feitelijke basis voor is, leidt tot schijn-

oplossingen: kortstondige momenten die het gevoel geven dat je eruit bent, die uiteindelijk 

nergens landen. Als je niet de onderliggende structuur onderzoekt, blijven gebeurtenissen je 

aandacht gijzelen. Dan blijf je symptomen bestrijden zonder de oorzaak aan te pakken. Als 

we de onderliggende structuur beter begrijpen, kunnen we beter anticiperen op trends en 

patronen doordat we de oorsprong, de basis, kennen. We kijken dan bijvoorbeeld ook naar 

wie waar zit met welke patronen en beperkingen. Interventies op diepere structuurniveaus 

genereren veel meer mogelijkheden voor leren. Of zoals Bryan et al. (2006) het samenvatten 

met een Duits gezegde: ‘In der Beschränkung zeigt sich der Meister’ (Bryan, Goodman & 

Schaveling, 2006).
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De leden van de ontwerpgroep zijn stakeholders – lid van een groep, afdeling, eche-
lon, divisie – die  een belang hebben bij het realiseren van de opdracht. Dat kan zijn 
omdat er een probleem wordt opgelost waarvan zij last hebben, maar het kan ook 
zijn omdat zij met het realiseren ervan een bepaalde ambitie waarmaken. Tezamen 
zijn deze groepen het gehele systeem waarmee op dat moment wordt gewerkt. Onder 
begeleiding van iemand van buiten het systeem start de zoektocht van de ontwerp-
groep dan met het beantwoorden van vragen, zoals ‘Voor welk probleem of welke 
uitdaging is deze aanpak een oplossing?’ en ‘Zitten we daarvoor met de juiste men-
sen om tafel?’

Het eigenaarschap van zowel het proces als de uitkomsten ligt bij de ontwerp-
groepsleden en het doen en het laten van de begeleider is daarop gericht. Actieve par-
ticipatie van het gehele systeem in de diagnose van wat de problematische symptomen 
zijn van wat zij als geheel in stand houden is cruciaal. Wat daarbij helpt, is niet om 
het ongewenste gedrag weg te nemen maar juist te laten plaatsvinden of zelfs voor te 
schrijven. De interventies binnen de ontwerpgroep zijn erop gericht om het proble-
matische symptoom tot volle wasdom te laten komen en dit zo volledig mogelijk in 
beeld te krijgen. Dat betekent dat een begeleider de leden van de ontwerpgroep helpt 
bij het diagnosticeren van de problemen zoals zij dit zelf zien. De begeleider reflec-
teert, is kritisch, vraagt door en is erop gericht dat alle leden van de ontwerpgroep aan 
het woord komen. Hij vraagt om antwoorden en reageert met vragen.

Het gaat in eerste instantie om een volledig en gemeenschappelijk beeld te krijgen 
van wat er leeft bij alle stakeholders in het systeem zoals vertegenwoordigd in de ont-
werpgroep. Van belang is dat begeleiders vanuit de zijlijn verschillende rollen zoals 
‘katalysator’ en ‘advocaat van de duivel’ hanteren, maar waarbij ze wel ‘het aapje op de 

Tabel 2.1 De onderdelen van de opdrachtverstrekking

Stakeholders (wie?)
Definieer meerdere stakeholders.

Welke mensen of groepen hebben een belang (stake) in het 

proces en bij de uitkomsten ervan?

Uitgangssituatie (wat?)
Definieer meerdere met elkaar 

samenhangende problemen/

uitdagingen.

Welke problemen en oplossingen zijn van belang en hoe 

wordt hiernaar vanuit verschillende plekken in de organisa-

tie gekeken? Welke zijn relevant om de situatie te begrijpen 

en eventueel ook aan te pakken?

Doel (waarom?)
Definieer voorlopige doelstelling.

Het gaat in eerste instantie om het in onderlinge samen-

hang formuleren van vraag- en doelstelling in de vorm van 

een richtinggevende vraag.

Eerste stappen (hoe?)
Stel een ontwerpgroep samen met 

duidelijkheid over speelruimte en 

verwachte uitkomsten.

Welke stakeholders vragen we om een afvaardiging en vorm 

te geven aan de eerste fase van het zoekproces?
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Wei Wu Wei
Wu Wei wordt besproken in de teksten van de Tao Te Ching. Wu Wei is een grondstelling in 

het taoïsme die een begrip inhoudt van weten wanneer wel te handelen en wanneer niet te 

handelen. De letterlijke betekenis van Wu Wei luidt ‘niet handelen tegen de aard der dingen 

in’. Een onderdeel van het paradoxale begrip Wei Wu Wei komt als volgt tot uitdrukking: 

‘handelen door niet te handelen’ (zie figuur 2.3).

Weten 
te handelen

Niet 
handelen 

Handelen
Weten niet
te handelen

Figuur 2.3 Wei Wu Wei

Wu Wei wordt in het taoïsme vaak geassocieerd met water en de wijze waarop water zich 

gedraagt. Ofschoon water vloeit en geen weerstand biedt, heeft het toch in zich graniet te 

eroderen. Water heeft geen vaste vorm zoals een steen of stuk hout, het stroomt overal. Het 

vult de kleinste ruimte. Het lijkt of water niets doet en toch doet het iets. Het gaat erom je 

niet tegen een stroom te verzetten, te kiezen uit de vele richtingen waarin de stroom vloeit 

en de gevolgen hiervan te accepteren.

schouder van leden van de ontwerpgroep laten zitten’. De deskundigheid van de begelei-
der zit vooral in het stimuleren van een positief kritische sfeer waarbij hij alle aanwezige 
perspectieven kent. Een deskundigheid die verdergaat dan alleen het begeleiden van 
een proces en veel weg heeft van wat ook wel bekendstaat als Wei Wu Wei (zie kader).

Een begeleider van een ontwerpgroep richt zich op het ontwikkelen van een lerende 
context waarbinnen zowel de begeleider als groepsleden reflecteren op de zelfcorri-
gerende reacties van het systeem op het eigen symptomatisch gedrag. Daarbij stelt 
de begeleider stapsgewijs vragen, beginnend bij de eigen groep, afdeling, divisie en 
organisatie – waarbij hij voortdurend vaststelt wat de aanwezige perspectieven zijn. 
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Nogmaals erop wijzend dat de aanwezige perspectieven in de ontwerpgroep afkom-
stig zijn uit verschillende onderdelen en/of echelons van het systeem. Het idee is 
dat je meer loskomt van de inhoud, meer naar de onderlinge betrekkingen kijkt en 
daarin vervolgens ook vaste patronen ziet. De begeleider helpt daarbij door datgene 
wat hij waarneemt in de groep te benoemen en daar waar het kan het zichtbare symp-
tomatische gedrag in de ontwerpgroep groter te maken door het bijvoorbeeld te laten 
escaleren. Wat bijvoorbeeld gebeurt als de begeleider zelf het gedrag van de ontwerp-
groepsleden in het absurde trekt. De begeleider reageert daarmee omgekeerd dan op 
basis van zijn rol wordt verwacht. Ridiculiseren, omkeren, de mensen zelf antwoord 
laten geven en ook passief blijven in een gesprek, het heeft doorgaans een ontrege-
lend effect. Als interventietechniek staat het ook bekend als het voorschrijven van een 
reductio ad absurdum (zie kader).

Aanbieden van een reductio ad absurdum
Het begrip ‘reductio ad absurdum’, letterlijk een ‘herleiding tot het absurde’, soms ook ver-

taald als ‘bewijs uit het ongerijmde’, is van oorsprong een bewijsmethode in de logica en 

de wiskunde. Deze bewijsmethode wordt bijvoorbeeld toegepast als een direct bewijs niet 

mogelijk is. Het benadrukt het belang van het tegenovergestelde waarbij het – nadat de 

absurditeit daarvan bij de gesprekspartners is doorgedrongen – de acceptatie van de eigen-

lijke oplossing doet toenemen. Binnen de context van verandering is dit een indirecte inter-

ventie, we noemen het ook wel de paradoxale interventie, die in plaats van de veronderstelde 

oplossing juist het problematische symptoom voorschrijft. Als het problematische gedrag er 

bijvoorbeeld uit bestaat dat de gesprekspartner ‘stuurloos’ is, dan is de geëigende oplossing 

te sturen. Maar een paradoxale interventie bestaat er juist uit om minder te sturen. Als het 

probleem de scheve toren van Pisa zou zijn, gaat de begeleider niet proberen de toren recht 

te krijgen, maar helpt de groep om de toren hoger te maken zodat hij uiteindelijk omvalt. Het 

idee hierachter is dat het systeem zichzelf juist daardoor gaat corrigeren. Gesprekspartners 

verwachten dat een begeleider een betekenisvolle interventie uitvoert, maar net zoals bij een 

typische rorschachtest bevat een paradoxale interventie geen inhoudelijke antwoorden of 

oplossingen. Een paradoxale interventie richt zich vooral op het ontregelen en het aanspre-

ken van het zelfoplossend vermogen van het systeem.

‘Handelen zonder te handelen’ en het ‘aanbieden van reductio ad absurdum’ geven 
eerder een spiegel dan een concrete oplossing. Ze zijn bedoeld als confronterend en 
zo mensen ruimte te bieden niet naar anderen te kijken om oplossingen aan te dragen 
maar hiervoor zelf het initiatief te nemen. Het heeft als doel dat de aanwezigen beteke-
nis geven aan het eigen gedrag en dit als symptomatisch zien voor wat zij zichzelf aan-
doen. Ze zien in dat hun onderlinge verhoudingen en de manier waarop ze daarover 
communiceren de problematische situatie in stand houden. Zelfs als ze juist proberen 
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deze op te lossen. Dat mensen zelf inzien wat ze tot stakeholder maakt en hoe ze zelf 
bijdragen aan het in stand houden van het veranderkundige vraagstuk is op zichzelf 
een belangrijke uitkomst. Zie het als een eerste indicatie van eigenaarschap van het 
proces en de mogelijke uitkomsten. Dit gebeurt doordat mensen al werkende bezig 
zijn om het veranderkundige vraagstuk scherp te krijgen en ervoor te zorgen dat het 
ook daadwerkelijk iets oplevert. Het helpt ook als er in het zoekproces ruimte is voor 
het exploreren van de aanwezige betekenissen en perspectieven op metaniveau (zie 
figuur 2.6). Daarvoor is het handig om een LGI-bijeenkomst met een kritische massa 
van het gehele systeem in het proces op te nemen. Het proces ziet er dan uit zoals 
schematisch is weergegeven in figuur 2.4.

Validatiediagnose door
kritische massa tijdens LGI-

bijeenkomst

Validatiediagnose
door ontwerpgroep

Management
alignment

Figuur 2.4 Interactief diagnostisch procesmodel

Figuur 2.4 geeft in zijn geheel de fase aan gericht op valideren, afbakenen en verder 
aanscherpen van het vraagstuk en de bijbehorende doelstelling. Het begint met een 
management alignment waarbij tegelijkertijd gestart wordt met de ontwerpgroep en 
die indien gewenst een vervolg krijgt met een LGI-bijeenkomst waarin een kritische 
massa een eerste stap zet. Eigenaarschap van een proces en de uitkomsten hiervan is 
in feite een identificatieproces en als zodanig gevoelig voor zaken als vertrouwen in 
het management en wederzijdse beeldvorming tussen verschillende groeperingen. 
In bedrijven en instellingen waar sprake is van ‘artritis’-verschijnselen en waarin 
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wantrouwen en gebrek aan daadkracht de sfeer overheersen, helpt een dergelijk zoek-
proces om de zaak weer in beweging te krijgen.

2.3 Een richtinggevende vraag formuleren: 
veranderen van context

Daar waar verschil is, is er beweging en ruimte voor verandering. ‘Difference is food for 
change’ om met de cyberneticus en antropoloog Gregory Bateson (1979) te spreken. 
Als we tot een andere werkelijkheidsbeleving willen komen, moeten we ook daad-
werkelijk werkelijkheidsbelevingen toelaten die anders zijn dan die van onszelf. Voor 
veranderkundige vraagstukken die zich op organisatieniveau afspelen, betekent dit 
dat we op zoek gaan naar werkelijkheidsbelevingen die de eigen groep overstijgen 
en die tegelijkertijd relevant genoeg zijn voor het vraagstuk zelf. Een ontwerpgroep 
is daarvoor een uitstekend interventiemiddel. Het gezamenlijke doorgronden van 
de bestaande situatie biedt de mogelijkheid dat elk groepslid vanuit zijn positie in 
de organisatie met een eigen interpretatie komt van wat hij ziet als problematisch. 
Dit levert verschillende modellen van de werkelijkheid op die tezamen een meer ver-
diepend en daarmee ook meer realistisch beeld opleveren van wat er speelt. Als de 
diverse werkelijkheidsbelevingen ondanks hun andere insteek toch voldoende bij 
elkaar aansluiten, ontstaat er zoiets als wat zich het beste laat vergelijken met het 
moiré-effect (zie figuur 2.5).

Figuur 2.5 Het moiré-effect

Moiré
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Het moiré-effect ontstaat als je bijvoorbeeld twee verschillende rasters over elkaar 
heen legt onder een iets verschillende hoek of met een iets verschillende lijnafstand. 
Het is dit effect dat wordt beoogd met het meervoudig kijken naar een bepaald ver-
anderkundig vraagstuk, zoals eerder toegelicht (Van Nistelrooij & De Wilde, 2008).

Als we eenmaal ergens een betekenis aan gegeven hebben, is het lastig om een 
andere betekenis toe te laten. In het algemeen hebben we veel moeite om de dingen 
waarvoor we geen referentiekader hebben, te zien – simpelweg omdat we de beteke-
nis ervan niet doorgronden. Dit fenomeen kennen we ook van de veel aangehaalde 
uitspraak van Johan Cruijff: ‘Je gaat het pas zien als je het doorhebt. Een systemisch 
geheel is ook zoiets wat je pas ziet als je bepaalde herhalende interactiepatronen ziet 
tussen verschillende personen en groepen, vaak gekenmerkt door een of meer balan-
cerende feedbackloops die de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid tussen 
hen benadrukken. Met het zien van het geheel valt nog niet alles meteen op zijn plek. 
Daarvoor is ook begrip nodig waarom deze interactiepatronen op elkaar ingrijpen en 
mensen daarmee het problematisch gedrag met elkaar in stand houden. In onder-
staand kader wordt aan de hand van een parabel hiervan een illustratie gegeven.

Parabel ‘meervoudig perspectief ’
Op een goede dag ergens in het Verre Oosten verzamelde een Zen-meester zijn zeven 

leerlingen voor het maken van een ochtendwandeling. In het prille zonlicht schitterden de 

dauwdruppels. Bij een grote dauwdruppel hield de meester halt. Hij schaarde de leerlingen 

zo rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en toen vroeg hij hen welke kleur de 

druppel had. De eerste zei rood, de tweede zei oranje, de derde zei geel, de vierde zei groen, 

de vijfde zei blauw, de zesde zei paars en de zevende zei violet. Ze stonden verbaasd over 

deze verschillen en aangezien ze er allen zeker van waren dat ze het bij het rechte eind had-

den, kregen ze bijna ruzie met elkaar. Toen liet de meester hen van plaats wisselen. En heel 

langzaam drong het tot hen door dat zij, ondanks de verschillen van hun waarneming, toch 

allen de waarheid hadden gesproken.

Gedrag van mensen heeft in de ene context een geheel andere betekenis dan in de 
andere. Context is een referentiekader dat richting en betekenis geeft aan de acti-
viteiten van degenen die zich binnen deze context bevinden. Het is zoals Hanson 
(1995, p. 20) het verwoordt: ‘Behaviors are embedded in inextricably linked contexts, such 
as their particular nature may be knowable only within their native context.’ Bestaand 
gedrag plaatsen in een context die is samengesteld op basis van wat mensen wen-
selijk achten voor de eigen toekomst geeft dat gedrag een geheel andere betekenis. 
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Door het eigen gedrag in een andere context te zetten, bijvoorbeeld door hen uit te 
nodigen om deel te nemen aan een ontwerpgroep, gaan mensen ook anders  kijken 
naar hun eigen gedrag. Met andere woorden, welke betekenis en hoe er naar het 
eigen gedrag wordt gekeken, wordt bepaald door de samenstelling van de groep. Zij 
vormt de context en bepaalt de kwaliteit van het uitwisselingsproces van betekenis-
sen dat daarbinnen plaatsvindt.

Deelnemers in een ontwerpgroep komen doorgaans tot het inzicht dat er tussen 
de gevonden antwoorden vaak meer verschillen zijn dan overeenkomsten. Geconfron-
teerd met deze verschillen is de eerste reactie elkaar proberen te overtuigen van het 
eigen gelijk en te streven naar een bepaalde vorm van consensus. Het gaat hier hele-
maal niet om gelijk hebben of krijgen en ook niet om tot consensus te komen. Het 
gaat om te komen tot een gedeeld en gemeenschappelijk beeld van wat het is wat we 
moeten doen om de organisatie een stap verder te laten zetten. Het laatste deel van de 
vorige zin kan de basis vormen voor een richtinggevende vraag. Deze bevat doorgaans 
de volgende componenten:
1. een eenduidige afbakening van het veranderkundige vraagstuk (inhoud);
2. benoeming van de belangrijkste stakeholders (context);
3. een omschrijving van het ambitieniveau van de te realiseren oplossing – zonder de 

oplossing zelf te geven (proces).

Enkele voorbeelden van richtinggevende vragen:
Voorbeeld 1. Hoe kunnen we als één team samenwerken, zodat we gezamenlijk in een 
hoger en hetzelfde tempo terechtkomen, gericht op drie focuspunten met een eenvou-
dige aansturing?
Voorbeeld 2. Waarom zetten wij geen stappen vooruit ondanks dat we weten dat er tal 
van problemen zijn in onze onderlinge samenwerking, de wijze waarop we worden 
aangestuurd en de wijze waarop we met onze klanten omgaan?

Een richtinggevende vraag is voldoende abstract om alle perspectieven in de ontwerp-
groep te verenigen en voldoende concreet om afdoende de problematische situatie 
af te bakenen en voldoende richting te geven voor de volgende stappen die moeten 
worden gezet.

Theoretische ref lecties bij het belang van 
context voor verandering

Het organiseren van de juiste ‘context’ is het beginpunt van een systemische inter-
ventiestrategie. Eenvoudig gesteld fungeert die als de schil waarbinnen zich iets 
bevindt. Vanuit een veranderkundige bril gaat het om een samenspel tussen 
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omgevingskarakteristieken, van de activiteiten, van de mensen en de onderlinge 
relaties tussen deze mensen. Dat betekent dat het niet zozeer een opzichzelfstaande 
entiteit is, maar eerder een dynamisch geheel dat voortdurend in constructie is op 
basis van de interacties tussen mensen onderling en hun omgeving (Sharples et al., 
2008). Als concept heeft context meerdere betekenissen. Het betreft een intermediair 
dat enerzijds synoniem is aan het holistische geheel (whole) waarbinnen gedrag plaats-
vindt en ook betekenis geeft (de bril waardoor we naar dit gedrag kijken). Anderzijds 
betreft het ook de uitkomst van dit gedrag, de feitelijke betekenis waarnaar we kijken. 
Het is zowel het interventie-instrument dat als de inhoud die we met dit instrument 
willen veranderen.

De mens staat niet los van zijn omgeving en vormt er eerder een symbiotische een-
heid mee. Dit verbondenheidsgevoel refereert aan wat de Franse filosoof en socioloog 
Lucien Lévy Brühl (1857-1939) omschreef als participation mystique. In de filosofie 
wordt dit ook wel een panplectische ziens- en denkwijze genoemd. De eigen erva-
ringen worden niet als losstaand van hun context ervaren, maar eerder als onderling 
wederkerig verbonden. Dat betekent ook dat mensen niet veranderen zonder dat de 
context waarvan ze deel uitmaken, mee verandert. En het omgekeerde geldt ook. Je 
kunt de context niet veranderen zonder de mensen die ertoe behoren mee te verande-
ren. Verandering van een bestaande cultuur werkt niet als de mensen die de cultuur 
in stand houden en de manier waarop ze met elkaar omgaan, niet mee veranderen. 
Cultuur is dus niet iets wat los van ons staat, maar is iets waarvan we zelf deel uit-
maken. Kortom, er is sprake van een gecompliceerde interdependentie die voor ons 
mensen niet inzichtelijk wordt door enkel rationele analyses uit te voeren, maar eer-
der inzichtelijk wordt door gesprekken met elkaar aan te gaan waarin vrij geassocieerd 
kan worden.

Naast de kernfysicus David Bohm (1917-1992) (Van Nistelrooij & De Wilde, 2008) 
hebben ook onderwijskundigen en filosofen als Lev Vygotsky (1896-1934), Martin 
Buber (1878-1965) en Jean Piaget (1896-1980) zich met het samenspel tussen inhou-
delijke aspecten, menselijke perceptie, activiteiten en omgeving beziggehouden. Ook 
in hun werk is context op de eerste plaats vooral een zingevende dimensie die iets zegt 
over hoe we onszelf als individu of als groep ervaren. De contextdimensie betreft het 
inkaderen. In communicatietermen ook wel framing genoemd. Door het verander-
kundige vraagstuk in een bepaald kader te zetten, krijgt het een bepaalde betekenis 
mee. Het betreft ook de scope van de verandering. Wat is de reikwijdte? Wie zijn er 
stakeholder en wie niet? En het laatste punt betreft dat de context leidend is: het geeft 
ook betekenis aan de inhoud, het proces en zorgt voor een logische samenhang.

Inhoud, proces en context zijn deels overlappende dimensies. De verbanden onder-
ling zijn wederkerig en welhaast onmogelijk om in een figuur te verduidelijken. Op 
basis van cybernetische inzichten die hier buiten beschouwing blijven, ontwikkelde 
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Bateson (1979) een procesmodel om deze verschillende dimensies en hun onderlinge 
betrekkingen enigszins inzichtelijk te maken. Dit model wordt later door zijn mede-
werker Keeney (1983, p. 41), wat oneerbiedig maar evengoed erg treffend, de zigzaglad-
der genoemd. In aangepaste vorm is deze terug te vinden in figuur 2.6.

Beschrijving van
zichtbaar en eenvoudig

gedrag

Beschrijving van
wederkerig gedrag

Beschrijving van
patronen

Gedrag
Symptomatische 

acties
Wat zie je?

Context
Symptomatische 

interacties
Wat betekenen ze?

Metacontext
Symptomatische choreografieën

Waarom hebben we ze?

Beschrijving 
proces

Recursieadaptatie-
niveau

Figuur 2.6 De zigzagladder voor het uitdiepen van betekenisgeving (vrij naar Keeney, 1983)

Het ontrafelproces begint linksonder met datgene wat zintuiglijk waar te nemen valt. 
Het manifeste gedrag is de meest pure vorm van ruwe data en een kwestie van obser-
veren. Door te vragen wat mensen zien, bijvoorbeeld door de eenvoudige vraag ‘Wat 
valt op?’, komt er naast de neutrale beschrijving ook al snel enige betekenis bij het 
gedrag. Als het gaat om een wat meer neutrale gedragsbeschrijving, kun je denken aan 
het woord ‘inbreken’. Het krijgt wat meer betekenis als we de context verder opscha-
len door het bijvoorbeeld in de context van de wet te zien. Dan wordt het ‘crimineel 
gedrag’. We weten dan wat het is en wat het betekent, maar de vraag is: waarom is het 
er? Welke zin heeft het? Om die vraag te beantwoorden, moeten we weer opschalen 
en het vanuit een metacontext beschouwen. Wellicht komen we dan tot het inzicht dat 
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de inbreker tot een criminele organisatie behoort. In een systemische aanpak wordt 
vooruitgang geboekt als je in interactie met het systeem – gezamenlijk – deze ‘zig-
zagladder’ opklimt. Een systeem helpt zichzelf door het ongewenste gedrag vanuit een 
opschalende context te beschouwen. Dat betekent dat de horizon als het ware wordt 
verlegd totdat evident is dat we met een geheel te maken hebben dat ook daadwerke-
lijk in staat is het symptomatisch gedrag, interacties en patronen te veranderen.

2.4 Wat betekent dit voor de praktijk van WSC?

Het doorbreken van onbewuste processen is geen sinecure. Veel gedrag hangt samen 
met, zoals de eerdergenoemde competing commitments van Kegan en Lahey, onze 
eigen assumpties over wat voor ons van belang is. Assumpties zijn als een soort 
anker voor ons gedrag. Het is maar de vraag in hoeverre het überhaupt wenselijk is 
voor een individu om die ankers los te laten voor een organisatieverandering. Veel 
van wat we denken, voelen en doen, vindt plaats buiten ons bewustzijn om. Volgens 
voorzichtige schattingen gaat 95% van alles wat we doen op basis van een automa-
tische respons op stimuli uit de directe omgeving (Baumeister et al., 1998, p. 1252). 
De mens is een erg succesvol sociaal dier, zoals Dijksterhuis (2007, p. 187) het stelt: 
‘Juist door ons vermogen om ons zonder moeite en onbewust aan te passen aan 
onze omgeving.’ Het doorbreken van routinematig, onbewust gedrag als onderdeel 
van een intentioneel veranderproces is doorgaans een minder natuurlijk en vloeiend 
verlopend proces. Voorbeelden hiervan zien we als mensen proberen te stoppen met 
roken, proberen af te kicken van een verslaving en meer willen gaan sporten. Maar 
het kan nog erger. Darr, Astin en Atkin (2008) tonen onverbloemd in hun onder-
zoek aan dat slechts een van de zeven onderzochte patiënten met levensbedreigende 
hartklachten bereid is om iets aan de eigen levensstijl te veranderen. Kegan en Lahey 
(2009) stellen zich in dit verband de (retorische) vraag: ‘How a goal as compelling as – I 
want to stay alive – could possibly conflict with anything else? Wouldn’t people do just about 
anything to make sure they stay alive?’ Waarop kennelijk maar één antwoord mogelijk 
is: ‘Yet clearly, we don’t.’

2.5 Onbewuste patronen doorbreken door 
dialoog?

Volgens kernfysicus en filosoof David Bohm (1998, p. 72) zorgt de manier waarop ons 
bewustzijn werkt ervoor dat we ons alleen bewust zijn van de inhoud van ons perspec-
tief op de wereld. Ons bewustzijn is niet gericht op de manier waarop onze hersenen 
deze perspectieven organiseren en actueel houden. Ook volgens neurowetenschappers 
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als Dick Swaab vindt de gehele organisatie achter de inhoudsconstructie voornamelijk 
onbewust plaats. Door ons alleen maar de inhoud te laten zien, hebben we het idee dat 
het in de wereld alleen maar draait om inhoud. Dat alles wat met proces te maken heeft 
daaraan ondergeschikt is. In zekere zin houdt ons bewustzijn ons voor de gek. We 
denken vaak dat we weten waarom we iets vinden of waarom we een bepaalde mening 
hebben, maar vaak is dat niet het geval. Het bewustzijn heeft geen idee van al die pro-
cessen. Daarom vergelijkt cognitief psycholoog Dijksterhuis (2007, p. 18) bijvoorbeeld 
het bewustzijn met een (slecht functionerende) persvoorlichter. Ons bewustzijn hob-
belt achter de feiten aan en probeert achteraf te verklaren waarom we dingen doen, 
maar het weet meestal helemaal niet waarom. Het zijn leuke verhaaltjes achteraf en 
vaak ook niet meer dan dat. Of om met de beeldspraak van Dijksterhuis te spreken: 
‘De resultaten van de onbewuste processen vallen als rijpe appels in de schoot van het 
bewustzijn’ (2007, p. 195).

Het is nagenoeg een algemeen geaccepteerd idee dat verandering is gebaseerd op 
bewustwording. Volgens het uitgebreide onderzoek dat Prochaska et al. (1994, p. 27) 
hebben uitgevoerd naar veranderprocessen is vergroting van het bewustzijn (conscious-
ness raising) de meest toegepaste strategie achter veel veranderkundige interventies. 
Daarbij zijn enkele processen als zelfregulering en self-disclosure van groot belang om 
dat wat we als vanzelfsprekend ervaren, of dat wat we op de automatische piloot uit-
voeren en als onze dagelijkse routine beschouwen tot ons bewustzijn te laten door-
dringen. Deze processen zorgen ervoor dat mensen in face-to-facegesprekken worden 
geconfronteerd met andere zienswijzen en andermans ervaringen met jouw gedrag of 
jouw problemen en uitdagingen. Ze beïnvloeden ons zelfbeeld, ons idee van wat we 
zelf kunnen (self-eff icacy) en onze eigenwaarde (self-esteem). Deze processen worden op 
gang gebracht in een dialoog en geven aanleiding om in beeld te brengen wat we zelf 
vinden en hoe onze wereld onderling verbonden is met die van anderen die deelnemen 
aan de dialoog. In meer detail gaat het om de volgende processen.

Zelfregulering en handelingscompetentie

Ruimte bieden voor zelfregulering wordt in de literatuur ook wel empowerment genoemd 
(Quinn & Spreitzer, 1997, p. 41), dat enigszins te vergelijken is met wat eerder is 
omschreven als actieve participatie. Daarbij gaat het om initiatieven nemen, creatief zijn 
en verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. Belangrijk daarbij is dat de 
medewerker zelf het initiatief neemt, dat de manager daartoe de ruimte biedt, mensen 
stimuleert, faciliteert om initiatieven te nemen en op de uitkomsten ervan met elkaar te 
reflecteren. Actieve participatie vergroot de competentie zelfstandig te handelen. Daar-
bij staat volgens Carl Rogers (1961, p. 115) ‘openheid voor eigen ervaringen’ centraal. 
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Iemands handelingscompetentie neemt toe als je eigen ervaringen zodanig kunt ver-
woorden dat je er in interactie met anderen mee kunt werken. De andragoloog Nijk 
(1978, p. 209) voegt daaraan toe dat het daarvoor van belang is dat mensen beschrijven 
wat ze doen, in hun eigen woorden kunnen vertellen wat de intentie en betekenis is van 
wat zij doen, en kunnen aangeven wat hun eigen bevindingen daarbij zijn.

Roll-taking en self-disclosure

In essentie komt roll-taking erop neer dat het besef dat we iets onbewusts doen tot 
ons komt via anderen die zich daarvan bewust zijn. Daarbij geldt ook dat als je niet in 
staat bent om perspectieven van anderen op jezelf te projecteren het lastig wordt om 
op je eigen gedrag te reflecteren (Wegner & Vallacher, 1979, p. 5).6 Het open zijn naar 
anderen over je eigen bevindingen heeft effect op de spreker, op de luisteraar en op de 
relatie tussen hen beiden. Dit is wat in de literatuur is omschreven als self-disclosure, 
‘de act of revealing personal information to others’ (Archer, in Wegner et al., 1980, p. 183). 
Self-disclosure draagt bij aan een hoger zelfbewustzijn als het in gesprek met anderen 
gebeurt, er sprake moet zijn van een bepaalde informele sfeer en dat het effect ervan 
wordt versterkt als er sprake van is bij beide gesprekspartners (zie voor een uitge-
breide toelichting Van Nistelrooij & De Wilde, 2008, hoofdstuk 9).

2.6 Verandering door een context eindeloos op 
te schalen?

WSC kent als proces geen lineaire procesgang. Het is eerder iteratief en circulair, 
zoals vroeger in de processie van Echternach drie stappen vooruit om vervolgens weer 
twee stappen terug te gaan. Overigens zijn ze daarmee gestopt omdat dit voor chaos 
zorgde. Op een gegeven moment is het net alsof niemand meer weet waar ze staan 
en of ze nu naar voren of naar achteren moeten bewegen. Er wordt vragend naar de 
begeleider gekeken. En wat doet hij? Niets – nou ja, hij stelt vragen als antwoord. De 
eerste stappen in het proces zijn gericht op het aanmoedigen van het probleemgedrag, 
het benadrukken van verschillen, het suggereren van terugval en het introduceren van 
verwarring. De adviseur is in een WSC-proces niet de expert die de inhoudelijke oplos-
sing implementeert en in eerste instantie ook niet de begeleider die de cliënt begeleidt 
bij het implementeren van de oplossing. Een adviseur die systemisch intervenieert, is 
een katalysator, iemand die bij uitstek met vragen ontregelt.

Chaos ontstaat als de eerdergenoemde pendelbeweging ontspoort. Wellicht het 
beste te vergelijken met hoe in de natuurwetenschappen hiernaar wordt gekeken: als 
een slingering, een oscillatie. Daar komt het in feite neer op een periodiek herhaalde 
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omkering van de bewegingsrichting. Een oscillatie wordt veroorzaakt door het versto-
ren van een stabiele evenwichtssituatie. Een voorbeeld is natuurlijk de slinger van een 
klok of een massa op een veer die in beweging is gebracht. Maar er kan ook worden 
gedacht aan koorddansen op een slap koord en het overeind blijven staan in een kano. 
Het fenomeen doet zich niet alleen voor in de natuurwetenschappen. Het betreft ook 
een fenomeen dat we in de sociale wetenschappen kennen. Een aansprekend voor-
beeld hiervan is Watzlawicks interpretatie van het beroemde toneelstuk ‘Who’s afraid 
of Virginia Woolf?’ van Edward Albee. Het op- en neergaande gesteggel tussen twee 
huwelijkspartners houdt het geheel in evenwicht, maar ontspoort als blijkt dat de 
zelfcorrigerende pendulebeweging niet meer functioneert.

Bij een systemische interventie is het geven van effectieve feedback een noodzaak – 
maar dan wel een die zorgt voor voldoende ‘random noise’ waaruit een alternatieve struc-
tuur zich kan ontwikkelen. Het is als het aanbieden van een rorschachtest. Er zijn altijd 
meer interpretaties en betekenissen dan de begeleider erin stopt. Bij het systemisch inter-
veniëren helpt het paradoxaal genoeg als mensen elkaar tegenspreken, als er op hetzelfde 
moment meerdere en zelfs tegenstrijdige betekenissen worden gegenereerd. ‘Random 
noise’ laat zich misschien nog het beste vergelijken met ‘ruis op de lijn’. Het treedt door-
gaans volkomen willekeurig op. Ruis op de lijn kan in een bijeenkomst van de ontwerp-
groep worden veroorzaakt door verhalen over vroeger, mythes, metaforen, voorbeelden 
fictief of niet-fictief van andere bedrijven, psychobabbel enzovoort. Soms helpt het ook 
als er twee begeleiders zijn die allebei wel een overeenkomstige maar in het detail net iets 
andere insteek hebben.

2.7 Verandering door alles in onderlinge 
 samenhang te zien?

Holistisch kijken, handelen vanuit het geheel en integreren van onderdelen. Het lijkt 
een tegenhanger van zwart-witdenken. All in or all out, complementair of wederzijds uit-
sluitend handelen. Of misschien is het ook wel een reactie op het academisch fileren en 
het opblazen van deelaspecten zonder naar de praktische toepasbaarheid ervan te kijken. 
In eerste instantie kunnen de eerste boeken over systeemdenken, van bijvoorbeeld Nor-
bert Wiener, Warren McCulloch, Ludwig von Bertalanffy en Kenneth Boulding, zo ook 
worden gelezen. Maar in een recente overzichtspublicatie van Ramage en Shipp (2009) 
wordt benadrukt dat er ook in deze wereld veel onderscheid is tussen wat de ene en de 
andere systeemdenker beweert. Is het nu wel verstandig om alleen maar het ene te doen 
en het andere te negeren? Het antwoord luidt ‘nee!’ Het is een beetje zoals Maslow (1964, 
p. vii) ons waarschuwt met een voorbeeld: ‘The mother who gave her son two ties for his 
birthday. As he put on one of them to please her, she asked sadly “And why do you hate the other 
tie?”’ Holistisch kijken, dingen in hun onderlinge samenhang zien, biedt vele voordelen. 
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Op zijn minst een ander perspectief, maar gefragmenteerd kijken biedt ook voordelen. 
Het punt is dat de situatie bepaalt wat nodig is, daarbij is het evengoed van belang om 
daar zo gedifferentieerd mogelijk (meervoudig, multiperspectief) naar te kijken.

2.8 Verandering door systeemtaal te 
introduceren?

Een andere belangrijke kanttekening bij het doen van systemische interventies is dat het 
inderdaad een geheel andere manier van kijken betreft. Het zien is één ding. Het verta-
len is een ander. Vertellen wat je ziet en wat je de ander wil laten zien, vergt dat je het 
omschrijft. Het eerste nadeel daarbij is het jargon – cybernetica, equilibrium homeostase, 
interdependentie enzovoort. Het behoort niet tot het dagelijkse taalgebruik. Heb je het 
nodig om tot uitdrukking te brengen wat je bedoelt? Dit brengt ook meteen het tweede 
nadeel met zich mee dat je snel de neiging hebt om uit te gaan leggen. Of nog erger, dat 
je mensen probeert te overtuigen van de voordelen van deze andere zienswijze. Dat roept 
al meteen het idee op dat je als ‘deskundige’ de niet-wetende komt opvoeden. Zeker in het 
kader van veranderprocessen kan dit alleen maar averechts werken. Kortom, niet alleen 
valt er dus iets uit te leggen, datgene wat je uitlegt moet ook nog eens worden uitgelegd. 
Ten slotte, en dat is misschien nog wel het lastigste, wat je niet ziet, wat niet tastbaar 
is, neem je doorgaans ook niet waar. Het kijken in concepten, verbanden en gehelen 
vraagt om meer dan alleen kijken. Het vraagt om toegenomen bewustzijn, op een andere 
manier communiceren en daar vervolgens ook naar handelen. Was dat niet juist het pro-
bleem dat we in de eerste plaats probeerden aan te pakken?

Noten
1. Naast de fysieke wereld waarin alles tastbaar is, is er de psychologische wereld van 

emoties, waarden, intenties en verwachtingen. In de cybernetica is er geen onder-
scheid tussen deze twee werelden en gaat het om het ontwikkelen van een dubbel 
zicht op vormgevende materiële patronen en niet-materiële verschijnende patro-
nen. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in de uitspraak van W.I. Thomas: ‘If 
men define situations as real, they are real in their consequences’ (Thomas & Thomas, 
1928, p. 240).

2. Hier wordt gerefereerd aan het principe van ‘Fliessgleichgewicht’, in het Engels 
vertaald als ‘steady state’, of in goed Nederlands: ‘dynamisch equilibrium’ (dyna-
misch evenwicht). Een systeem dient constant zijn componenten te veranderen 
om zijn basisvorm in stand te houden. Levende systeem zijn open systemen, die 
zichzelf onderhouden door materiaal en met de omgeving energie uit te wisselen 
en voortdurend zijn componenten op te bouwen en af te breken.
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3. Het onderscheid tussen beide componenten wordt hier gemaakt om de achterlig-
gende concepten duidelijk te maken. Vanuit een cybernetische insteek is waarne-
men, net zoals communiceren, een vorm van handelen en wordt dit onderscheid 
niet gemaakt.

4. Hier staat in wezen hetzelfde als wat Kurt Lewin (1947, p. 153) bedoelde met zijn 
inmiddels klassieke uitspraak; ‘You cannot understand a system until you try to 
change it!’ Zoals ook Schein (1996, p. 34) betoogt maakt deze wijsheid duidelijk 
dat het een conceptuele misvatting is om te denken dat een adviseur als een arts te 
werk moet gaan door eerst een diagnose te stellen en daarna pas een interventie te 
doen. Of in de woorden van Schein: ‘It is my contention that Lewin was correct and 
that we must all approach our consulting work from a clinical perspective that starts 
with the assumption that everything we do with a client system is an intervention and 
that, unless we intervene, we will not learn what some of the essential dynamics of the 
system really are…’

5. Bateson (1972, p. 330) formuleert het als volgt: ‘The experience is a panic of discovering 
it (the system…) is bigger than he is.’ De hier weergegeven tekst is een vrije interpreta-
tie van de tekst van Paul Watzlawick et al. (1970, p. 64).

6. Jean Paul Sartre (1943, p. 312) heeft het hier ook over als hij schrijft: ‘De blik van 
de ander maakt mij tot een object in zijn wereld; hij ziet mij zoals ik ben en ik 
word mijzelf bewust als degene die ik ben en ik word mijzelf bewust als degene 
die aldus door de ander gezien wordt. Ik word door de ander beoordeeld, kritisch 
beschouwd. “Nous pouvons nous considérer comme des esclaves en tant que nous appa-
raissons à autrui.”’ Het is de tragiek van het menselijk lot dat een voortdurende sub-
ject-subjectbetrekking nagenoeg onmogelijk is. In de woorden van Sartre: ‘Autre 
est par principe l’insaisissable: il me fuit quand je le cherche et me possède quand je fuis.’ 
Ik wil de mensen ontmoeten als subject, in zijn vrijheid, maar die ontsnapt mij 
voortdurend. Volgens Sartre kunnen mensen elkaar slechts beurtelings als subject 
ervaren en is het daardoor onmogelijk om elkaar waarlijk te ontmoeten.
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