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VOORWOORD
Hoewel dat uit de titel niet zo duidelijk blijkt, ligt de oorsprong van dit boek in twee
wezenlijke vragen die zich met grote hardnekkigheid steeds weer in mijn leven en
werk aandienen: „Wat is waar?" en „Hoe voelt liefde?". Een derde, overkoepelen-
de vraag is het centrale thema van dit boek geworden: "Kunnen ontwikkelingen van
mensen en hun sociale constructies in gang worden gezet, waardoor ruimte
ontstaat voor de antwoorden op deze vragen?"

De eerste vraag werd ik me bewust via een dun boekje dat ik omstreeks mijn
dertiende jaar in de boekenkast van mijn vader vond en dat die vraag als titel droeg.
Het bleek de tekst van een „Openbare les, uitgesproken bij de aanvaarding van het
ambt van buitengewoon lector in de wijsbegeerte aan de universiteit van Indonesie,
te Makassar,  op de 31 ste  mei  1949,  door Mr. J. NITTEL,  drs.  phil."   Van de inhoud
zal ik toen niet veel begrepen hebben, maar de intrigerende vraag is me verder
altijd bijgebleven. Nu, bijna vijfendertig jaar later het boekle herlezend, lijkt het er
toch op dat de in die twintig bladzijden besproken thema's (wetenschap, positivis-
me, idealisme, realisme, fenomenologie, existentialisme, religie, communicatie,
strijd, liefde, eenzaamheid, symboliek, transcendentie en werkelijkheid) de wegwij-
zers zijn geweest voor mijn latdre studie, beroepskeuze, levensloop en zelfs voor dit
boek.

De oorsprong van de tweede vraag ligt voor mij in het duister. Mijn ontmoetingen,
tot nu toe, met de vele gestalten waarin liefde zich kenbaar maakt, hoe vreugdevol
en hartverwarmend ook, stimuleren echter steeds opnieuw tot verder zoeken, en
genereren de energie die nodig is om aan de derde vraag te werken.

Een gedicht zou beter dan een proefschrift onder woorden kunnen brengen hoe
intiem de verwantschap is tussen de vraag naar waarheid en de vraag naar liefde
en hoe opwindend soms de eerste vermoedens van een antwoord. Helaas: ik ben
geen dichter. Desondanks hoop ik dat anderen in dit boek ook iets van hun eigen
wezenlijke vragen en hOn antwoorden daarop herkennen.

Wellicht niet helemaal toevallig heeft deze dubbele oorsprong geleid tot een
tweezijdig resultaat: deel I en 11 zijn theoretisch van aard, terwijl deel 111 en IV vooral
bedoeld zijn als bijdrage aan de praktijk van adviseurs. Hoewel het &n misschien
weinig zin heeft zonder het Ander, is toch geprobeerd deel IV zo te schrijven dat de
tekst zich laat begrijpen zonder grondige kennisname van het voorgaande. Ook
deel 111 kan eventueel worden gelezen als een op zichzelf staand verslag van een
reeks niet alledaagse gebeurtenissen, die in het kader van de centrale vraagstelling
relevant zijn.

Wie het boek helemaal leest zal begrijpen dat ik door een groot aantal mensen
geholpen ben, op geheel verschillende wijzen, zowel in de praktijk van mijn
beroepsuitoefening, als bij het inzicht krijgen in de theoretische onderbouw
daarvan en bij het ordenen en op schrift stellen van deze ervaringen tot een naar ik
hoop leesbaar betoog.
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Allereerst waren er de voortdurende aansporingen en bemoedigende aanwijzingen
van mijn promotor, Professor Dr. JULES VAN DIJCK.

Onze samenwerking in een groot adviesproject en in enkele onderwijssituaties,
onze gesprekken en correspondentie en daarin vooral een brief van hem, dd. 29 juli
1982, met een paar heel persoonlijke opmerkingen, gaven mij eindelijk voldoende
zelfvertrouwen na vele jaren nu eens te pogen dcht wetenschappelijk volwassen te
worden. Zijn hulp bij het ordenen van mijn eerste warrige notities en zijn bijdrage
aan het relativeren en in ruimere kaders plaatsen van mijn soms wat al te
enthousiast gepsychologiseer, waren vervolgens onontbeerlijke steunpunten. Ik
beschouw dit boek dan ook vooral als het resultaat van onze langjarige vriend-
schap.

In september 1983, toen de lijn van de dissertatie zichtbaar was en enkele
hoofdstukken in een gevorderd stadium waren gekomen. werd ons duidelijk dat het
oordeel en de visie van een doorgewinterde 'meta-denker' als Professor Dr. HENK
VAN DONGEN een waardevolle en noodzakelijke ondersteuning zou kOnnen zijn.
Dat hij toen, ondanks veel van zijn energie eisende belangrijker besognes, ogen-
blikkelijk positief reageerde op ons verzoek als co-promotor te willen optreden en
waardevolle suggesties en literatuur toestuurde, heb ik hogelijk gewaardeerd. Een
lang gesprek bij hem thuis, op 4 februari 1984, over het eerste volledige concept,
was aanleiding tot forse herbezinning op -, en herschrijving en aanvulling met
nieuw materiaal van enkele kernpunten uit vrijwel alle hoofdstukken.
De begeleiding van deze beide uitzonderlijke promotoren heeft me beter dan ooit
doen beseffen hoe onvoltooid en oppervlakkig de inzichten omtrent mijn eigen vak
nog zijn, maar ook hoe zinvol en avontuurlijk het kan zijn er grondig over te blijven
nadenken.

De inhoud van deel 111 steunt op een jarenlange adviesrelatie met de mensen van de
N.V. STRUKTONGROEP, te Maarssen. Ik ben hen allen. directie, staf en medewer-
kers, zeer erkentelijk voor de hartelijke wijze waarop zij mij in de rol van trainer,

adviseur en begeleider steeds hebben laten participeren in hun voortdurende
streven naar integratie van zich ontwikkelende zakelijke belangen en menselijke
verlangens. Dat deze groep niet alleen op zijn eigen vakgebied (het bouwen, in de
ruimste zin), maar zeker ook in sociaal en maatschappelijk opzicht niet terugschrikt
voor pionierswerk, heb ik met veel plezier en waardering van nabij mogen meema-
ken. Ik hoop dat iets daarvan herkenbaar is in de beschrijving van de beide cases,
die het resultaat zijn van de ruime en weloverwogen visie van Ir. KEES SCHONE-
BAUM, de originele en voortvarende Initiatieven van EVERT RIJLAARSDAM, en de
grote inzet en samenwerking van en met vele anderen.

Behalve van het samenwerken met hen in het in deel 111 beschreven experiment, heb
ik ook bij het schrijven van dit boek veelzijdige steun ondervonden van de be-
langstelling en suggesties van mijn beide vrienden en vakbroeders HAN VERHAL-
LEN en GERRIT VAN WEELDEN, die zich daarbij in m66r dan een opzicht hebben
uitgeleefd als kritische en vooral ook als zorgzame paranimfen! Voor hun opgewek-
te bereidheid, en die van SIMON KORTEWEG, tot het steeds maar weer doorlezen
en doorpraten van een reeks 'herziene versies', ben ik hen zeer dankbaar.
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Al schrijvende werd ik mij sterk bewust hoeveel inzichten ik ontleen aan de vele
indringende gesprekken en ervaringen die voortkwamen uit de samenwerking, in
de loop der jaren met een groot aantal collega's. Van hun publikaties, stijl van
werken en visie op ons vak heb ik veel geleerd. Mijn waardering daarvoor gaat zeer
in het bijzonder uit naar HANNEKE BOT, THALE BOUT, FREDERIQUE VAN DEN
BRINK, ERNST DRUKKER, PAUL VAN HOORN, MARIAN HIJMANS, SUSANNE
PIET, TON REIJERS, BERT TERPSTRA, FRANS VERHAAREN, RENE VETKAMP en
RUUD VAN WITSEN.

Ook de bijeenkomsten, in het kader van de Werkgroep Opleidingen van de OOA,
met de subgroep: PIETER VAN GELEIN VITRINGA, HERMAN GROENEWEGEN,
HUIB DE HAAS VAN DORSSER, FRITS HASELHOFF en DIEDERIK VAN DEN WALL
BAKE, waren welkome momenten van reflectie op onderdelen van deze studie.

LIES RUITER leverde in haar drieledige rol van naaste collega, secretaresse van het
IGOP en doctoraal-studente psychologie, een aanzienlijke bijdrage aan het tot
stand komen van dit proefschrift, niet alleen door vrijwel al het tikwerk voor haar re-
kening te nemen, maar ook door verbeteringen voor te stellen, zonder welke
meerdere paragrafen behalve voor ons voor niemand toegankelijk zouden zijn
geworden.
In de ruim vier jaar van onze samenwerking, waarin wij werkgroepen, groepstrainin-
gen en het BOOG-leerproject van het IGOP begeleidden, heeft ze geholpen de hier
beschreven ideeen over interventiekunde toe te passen en te verhelderen. De
glimlach en het geduld waarmee ze daarbij moeilijke momenten opving en omboog
tot een vrolijk verder gaan, heb ik met veel waardering als professioneel vakwerk er-
varen.

Erg welkom was de spontane hulp bij het tikken van sommige stukken en de
literatuurlijst door respectievelijk DICK ONVLEE en BORI GOLDSCHMIDT. Veel
dank ook aan TONI TACK-AITKEN voor haar correcties in mijn Engelse vertaling van
de samenvatting.

Een bijzondere dimensie is in de twee jaar van relatief stille afzondering om te
schrijven, toegevoegd aan de band met mijn drie dochters, LISETH, ANNEMARIE
en MACHTELD. Hun komst, in de weekends, naar de Amstel om een zwijgende en
schrijvende vader gezelschap te houden en zo af en toe iets te vertellen over de
dingen en gevoelens die h6n diepgaand bezighouden, had in elk geval voor mij veel
meer betekenis dan alleen maar een plezierige afleiding. Daardoor an omdat ze
bovendien, met enkele van hun vrienden, als de groep 'jongeren-krakers', een
duidelijke rol hebben gespeeld in het maatschappelijk-bouwen experiment, is dit
boek een dierbaar document geworden.

Amsterdam, maart 1984.
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INTRODUCTIE

Dit boek gaat over de kunst en de kunde van het adviseren.

Het is vooral geschreven voor organisatie-adviseurs en andere 'interventiekundi-
gen' (1) (beleidsadviseurs, personeelswerkers, groepstrainers, organisatiepsycho-
logen, therapeuten) van wie gevraagd wordt een weloverwogen, deskundige
bijdrage te leveren aan het oplossen van problemen van anderen.

Deze anderen - doorgaans opdrachtgevers en/of clienten genoemd (2) - kunnen
dit boek uiteraard ook lezen. Dat zou zelfs een belangrijke stimulans kunnen zijn
voor het beoogde effect van dit werk: een gezamenlijke bezinning van adviseurs en
hun clienten op de wenselijkheid en mogelijkheden van vernieuwing van organisa-
ties en doelstellingen van samenwerking.

Adviseren of intervenieren is als centraal thema gekozen omdat een steeds groter
aantal mensen, vanuit zeer verschillende ervaringen, opleidingen en motieven, zich
daartoe aangetrokken blijkt te voelen. Het is echter niet altijd duidelijk welke
speciale bijdragen van adviseurs kunnen worden verwacht of welke specifieke
vakkennis of kunde verondersteld kan worden.

Evenals bij het geven van onderwijs geldt ook voor adviseurs dat kennis van een
bepaalde wetenschap of praktijkveld iemand daardoor nog niet vanzelf tot een
kundig docent of adviseur maakt.

Door de eeuwen heen hebben de groten der aarde, de „decision makers of the
world", zich laten adviseren door zorgvuldig geselecteerde vertrouwelingen. Mis-
schien speelt de behoefte aan zo'n vorm van indirecte macht en invloed ook een rol
bij de beroepskeuze van vele professionele adviseurs Daar is niets op tegen, maar
het is dan weI van belang dat men zich een helder beeld vormt van de wijze waarop
deze macht functioneert en van de doelen waarvoor zij kan worden gebruikt.

Hoewel adviseurs doorgaans grondige studie hebben gemaakt van talloze zaken
waarin Anderen het uiteindelijk voor het zeggen hebben, is het merkwaardig dat het
adviseren als zodanig daarbij lange tijd aan hun aandacht lijkt te zijn ontsnapt.

Want ook toen in het begin van deze eeuw zich nieuwe vraagstukken aandienden
waarover kon worden geadviseerd, bijvoorbeeld in verband met het organiseren
van organisaties, ontstond er wal een nieuw type adviseur (de „raadgevend
ingenieur", en even later de „organisatie-adviseur", waarvan in ons land Ir. Ernst
Hijmans en ir. V. W. van Gogh in 1921 de eerste vertegenwoordigers waren) (3),
maar het adviseren als bijzondere vorm van beinvloeden werd nog niet 'geproble-
matiseerd'

De toegevoegde waarde van de organisatie-adviseur bestond uit wetenschappelij-
ke On praktische kennis van produceren en organiseren, welke hij aanbood in een
rapport-met-aanbevelingen aan zijn opdrachtgever.
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Pas in de jaren zestig werd een duidelijk nieuwe dimensie toegevoegd aan het
blikveld van de adviseurs. Onder invloed van vooral Amerikaanse publikaties en
gedragswetenschappelijk geschoolde adviseurs en onderzoekers over „planned
change" en „organization development", verschoof ook in ons land de aandacht
(van onderzoekers en adviseurs) van „beheersen" naar „veranderen"  en naar het
organiseren van veranderingen (4).

De (re)organisatie-adviseur kreeg concurrentie van de begeleider van organisatie-
ontwikkeling en de organisatiekundige moest voortaan zijn werkveld delen met de
organisatie-agoog.

Deze ontwikkeling had vergaande gevolgen voor de methoden van adviseren, en
daarmee voor de vereiste deskundigheid van de adviseur, zoals bijvoorbeeld ook
blijkt uit de voortdurende inhoudelijke en methodische vernieuwing van de „SIOO"-
opleiding, die, sinds 1956, aanvankelijk de enige erkende na-ervarings-opleiding
was voor organisatie-adviseurs, in Nederland (5).

Toch ging deze ontwikkeling en vernieuwing van het vak nog tamelijk gelijkmatig en
zonder heftige schokken, zeker in vergelijking tot de woelige tijden waarin wij ons
nu, zo'n twintig tot dertig jaar later, bevinden.

De sociaal-structurele en de sociaal-culturele crisisverschijnselen in het midden van
de jaren zeventig in Nederland leidden niet alleen op de „Bedrijfssociologische
studiedagen", die bijvoorbeeld in 1976 geheel werden gewild aan „Het vermoeide
arbeidsbestel" (Van Dijck en Ter Hoeven, 1977), tot bezinning.

Ook organisatiekundigen en -adviseurs gingen op zoek naar de kernvraagstukken
die hen in de jaren tachtig te wachten zouden staan en zij organiseerden een markt
waarop adviseurs en managers met elkaar in gesprek konden komen (de conferen-
tie „Agora '80" in juni 1980) (6).

De „gedesorienteerde organisatie-adviseur", die op zoek gaat naar een nieuwe still
van handelen (Van Dijck, 1980) ontdekt echter dat dit niet zo eenvoudig is en raakt
bevangen door gevoelens van machteloosheid en nutteloosheid, analoog aan de
gevoelens en twijfels die zo kenmerkend zijn voor mensen in hun „mid-life-crises"

Vanaf die rumoerige start van de tachtiger jaren lopen de wegen van organisatie-
adviseurs sterker uiteen dan ooit tevoren.

De dan pleit voor een herorientatie op de „verloren dimensie" (Voigt, 1981), een
ander voor profilering van de machtspositie van de adviseur in het zich snel
politiserende netwerk van diverse interne en externe belangengroepen of actoren
(Breuer, 1982).

Er wordt gewezen op het belang van rituelen (Ten Dam, 1982/1983) of van scherpe
strategische beleidsanalyses en de inmiddels 92-jarige nestor van het Nederlandse
organisatiewezen verzucht:
„Er zijn geen mensen meer die weten wat ze doen. Het is de taak van leiders van
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bedrijven vorm te geven aan doelstellingen, maar tegelijkertijd te werken aan de
doelstelling die daarop moet volgen. De beweeglijke doelstelling, daarop zijn we
nog  maar  zeer  slecht  ingesteld-  Or. E. Hilmans, in Baar en Bosma, 1983)

Voorlopig lijkt het erop dat veel adviseurs de vernieuwing van hun vak vooral
zoeken in zaken waar de client zich op zou moeten richten of die de adviseur voor
de client zou kunnen doen.
Zij zoeken naar organisatiekundige vernieuwingen.

De groep die een uitweg zoekt uit de impasse via een fundamentele vernieuwing
van het adviseren zelf (Drukker & Verhaaren, 1976, Feltmann 1981-b, Verhallen,    1
1982), dus van het interactieproces tussen adviseur en client, is weliswaar de    ·'
kleinste maar niet de minst opvallende loot aan de zich snel en wild vertakkende      1
stam, zoals blijkt uit de inventarisatie van suggesties van vakgenoten (in 111.2).
Deze groep zoekt naar interventiekundige vernieuwingen.

In dit boek worden bouwstenen aangedragen ter versterking van deze richting,
waaronder een beschouwing over ontwikkeling, toegespitst op de ontwikkeling van
sociale systemen in termen van „organisatie-ontwikkeling" en van „vermaatschap-
pelijking'' (7).

Deze studie is opgebouwd uit vier delen:

1 In het eerste deel (hoofdstuk 1, 11, 111 en IV) wordt na een algemene inleiding
(hoofdstuk I), de probleemstelling nader uitgewerkt in hoofdstuk 11. Centraal
staat daar een bespreking van de moderne organisatietheorie, en de gevolgen
daarvan voor de interventiekunde. Vervolgens wordt de aard en plaats van deze
studie in de organisatiewetenschap aangegeven. Tevens wordt benadrukt dat
-clit boek is geschreven voor in Nederland werkende vakgenoten. De studie
draagt het karakter van een praktijkleer die stoelt op een praktijktheorie. ·
In hoofdstuk 111 wordt een schets gegeven van de impasse waarin organisatie-
adviseurs zich bevinden, enerzijds benaderd vanuit de praktijk (111.1), anderzijds
benaderd vanuit een tiental recente publicaties in Nederland over het organisa-
tie-adviesvak (111.2).

In hoofdstuk IV wordt aandacht besteed aan het waarnemen en interpreteren
van maatschappelijke ontwikkelingen. Enkele kritische kanttekeningen worden

geplaatst bij de huidige voorkeur voor „no-nonsense" en „verzakelijking" als
uitgangspunten van beleid, en met enkele voorbeelden wordt duidelijk gemaakt
hoe de keuzes van tijdsduur, schaalgrootte en abstractieniveau bepalen wat
men ziet als relevante maatschappelijke ontwikkelingen (IV.1).
Vervolgens wordt in paragraaf IV.2 gewezen op een mogelijke ontwikkeling naar
een „manische" maatschappij, waarbij ook enkele tegenbewegingen worden

gesignaleerd.
De gevolgen van veranderingen die zich zowel op cultureel-politiek nivo, als in
organisaties voordoen voor mensen, groepen en samenwerkingsverbanden en
de nieuwe vragen aan adviseurs die daaruit kunnen resulteren komen ten slotte
ter sprake in paragraaf IV.3.
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11 Het tweede deel (hoofdstuk V en VI) geeft de theoretische onderbouw voor de
later uitgewerkte praktijktheorie.
Centraal staat een beschouwing over het verschijnsel „ontwikkeling" (V) in
termen van wetenschappelijke en technologische vooruitgang, waarde-ontwik-
keling en sociale-systeemontwikkeling.
Tevens wordt een overzicht gegeven van de verschillende betekenissen en
benaderingen van organisatie-ontwikkeling (VI. 1 t/m 3) en van de nieuwe
denkbeelden die hieruit voortkomen over vermaatschappelijking van organisa-
ties (VI.4).

111 In het derde deel (hoofdstuk VII en VIll) wordt een illustratie uit de praktijk
gegeven van hetgeen in het vorige theoretische deel aan de orde werd gesteld.
Daartoe dient een beschrijving van een organisatie-ontwikkelingsproces van een
middelgrote bouwondernemig (hoofdstuk VII).
Dit 00-proces resulteerde in het initiatief tot het organiseren van een landelijke
manifestatie over het thema „Maatschappelijk Bouwen", waarin de theorie over
vermaatschappelijking werd geoperationaliseerd (hoofdstuk VIll).

IV Het vierde deel (hoofdstuk IX, X en XI) handelt over „vermaatschappelijkend
adviseren"
Begonnen wordt, in hoofdstuk IX, met een praktijktheorie zoals die uit het
voorgaande kan worden afgeleid. Hierin wordt een drie-dimensionele interven-
tiekunde gesuggereerd ter bevordering van vermaatschappelijking van organi-
saties.
In hoofdstuk X wordt aangegeven hoe het leerproces kan verlopen bij mensen
die bewust bezig (willen) zijn met ontwikkeling, zowel van de eigen persoon als
van de sociale systemen waarbij men als actor of adviseur betrokken is. De
diverse fasen van dit leerproces worden opgevat als markante posities in een
leercyclus.
Dit hoofdstuk wordt besloten met een suggestie voor de aanpak van de
professionalisering van interventiekundigen door middel van leergroepen.
Ten slotte wordt er op gewezen (hoofdstuk XI) dat vermaatschappelijking kan
worden bevorderd 6f door dialectische integratie van ogenschijnlijk tegengestel-
de belangen, 6f door onthechting van belangen.
Deze keuze tussen ,,Hegel" en „Zen" hoeft de adviseur, als professional niet
zelf te maken. Van meer belang is dat hij/zij zich kan opstellen als gids; daartoe
dient de adviseur ook filosoof te zijn.

Noten bii INTRODUCTIE
1) Deze term wordt nader gedefinieerd en toegelicht in hoofdstuk 11, paragraaf 4.

2) Dit onderscheid zal ik verder niet maken. Het suggereert dat de opdrachtgever
zalf geen client zou zijn, bijvoorbeeld omdat hij/zij formeel/structureel geen deel
uitmaakt van het te adviseren onderdeel van de organisatie.
Een dergelijke opvatting gaat echter voorbij aan de diverse interdependenties
(functioneel, psychologisch, interactioneel) die (kunnen) bestaan tussen op-
drachtgever en client, waardoor, althans voor de adviseur, het bedoelde
onderscheid niet relevant is. ledere persoon of groep die contact opneemt met
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een adviseur doet dat, zo kan worden verondersteld, vanuit een eigen zorg voor
of betrokkenheid bij iets of iemand waarover advies wordt gevraagd. De
adviseur zal dan ook primair zijn/haar aandacht richten op de vraag waarom of
waardoor de adviesvrager kennelijk meent niet zdlf „het probleem" te kunnen

oplossen: dat is een vraag naar de werkelijkheidsbeleving van de adviesvrager,
zoals in het vervolg van dit boek nader wordt uitgewerkt.
Het (misleidende) onderscheid tussen opdrachtgever en client correspondeert
met het (eveneens misleidende) onderscheid tussen omgeving en systeem,
alsof dat objectieve gegevens zijn, in plaats van subjectieve, door personen in
interactie geconstrueerde werkelijkheidsopvattingen.

3) zie bijvoorbeeld: Botter, Willems en Zoethoud (red.), 1980. p. 8 en .Zestig jaar
organiseren", 1973, p. 64.

4) Beroemde boeken uit die tijd zijn bijvoorbeeld: Lippitt, Watson en Westley,
1958; Benne, Bennis en Chin, 1961. En de serie boekjes over „organization
development" van de uitgever Addison-Wesley in 1969: Beckhard; Bennis;
Blake en Mouton; Schein; Walton; Lawrence en Lorsch.

5) Inmiddels worden ook afgestudeerden van enkele andere opleidingsinstellingen
erkend door - en toegelaten tot het lidmaatschap van - de beroepsvereniging
van organisatie-kundigen en -adviseurs, de OOA.

6) Zie Van Gils en Zandvliet (red.) (1980), „Organiseren in de jaren '80" en
Verhallen (1980.)

7) Van Dales Groot Woordenboek der Nederlandse Taal geeft drie interpretaties
van „Vermaatschappelijking"
1. het worden tot een (integrerend deel van de) maatschappij;
2. het overbrengen/overgaan van particuliere eigendom in handen van de

samenleving of haar organen;
3. het proces van de winnende invloed van het algemeen belang, op terreinen

waar vroeger het individueel of groepsbelang de doorslag gaf.

In dit boek wordt het begrip vooral gebruikt in de derde betekenis. Het „algemeen
belang" wordt hier opgevat als het totaal van belangen die door belangengroepen
en actoren (de zogenoemde „stakeholders" van organisaties) naar voren worden

gebracht of zouden kunnen worden gebracht indien zij gezamenlijk zouden
overleggen of onderhandelen over de meest wenselijke vorm van samenwerken en
organiseren.

Met „vermaatschappelijking van organisaties" wordt hier bedoeld het initiatief van
een (belangengroepering in een) organisatie de besluiten over haar functie, doel,
strategie, werkmethode, structuur, technologie, etc., niet meer uitsluitend zelf te
nemen, maar dit te doen in een zeer breed overleg van alle denkbare actoren of sta-
keholders.

Een formulering als „maatschappij-georienteerd organiseren" zou wellicht duidelij-
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ker aangeven wat wordt bedoeld, maar ik geef de voorkeur aan de term „vermaat-
schappelijking" (van organisaties of van de samenwerking van actoren) omdat dit
woord veelal ook door andere auteurs is/wordt gebruikt, in een overeenkomstige
betekenis

De politiek gekleurde tweede betekenis van Van Dale wordt hier niet bedoeld.
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DEEL 1

PROBLEEMSTELLING
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HOOFDSTUK I:

INLEIDING
1.1. OVER ORGANISATIE-ONTWIKKELING EN

ORGANISATIE-ADVISERING
In dit boek worden gezichtspunten en praktijkervaringen besproken van organisa-
tie-adviseurs over een centraal thema van hun vak, namelijk de interventiekunde, in
relatie tot organisatie-ontwikkeling en vermaatschappelijking van organisaties.

Een belangrijke aanleiding hiervoor ligt in de ervaring dat tegenwoordig zowel bij
onderzoekers en adviseurs, als bij managers en andere medewerkers van organisa-
ties, een duidelijke terughoudendheid valt te bespeuren ten aanzien van de
mogelijkheden en verworvenheden van „organisatie-ontwikkeling", en dat er een
wellicht wat ongenuanceerde voorkeur lijkt te ontstaan voor een soort nieuwe
nuchterheid, in termen van „no-nonsense" en „verzakelijking"

De huidige vraagstukken van strategische herorientatie, sanering, afbouw, automa-
tisering en elektronische informatieverwerking, alsmede de zich scherper afteke-
nende belangentegenstellingen van allerlei groeperingen en factoren in de omge-
ving van - en hun bemoeienis met het beleid en het handelen van organisaties,
zouden vragen om een type van organisatieverandering dat weI de „ingrijpende
reorganisatie" is genoemd (De Man en Laanen, 1982, p. 1).

Een verdere uitwerking van de verschillen in de verwachtingen bij clienten en
adviseurs over de bijdrage die organisatie-adviseurs zouden moeten leveren bij de
aanpak en oplossing van dit soort lastige problemen waarmee bestuurders en
managers van organisaties tegenwoordig worden geconfronteerd, volgt in hoofd-
stuk 111.

Het is overigens niet allddn deze praktijkervaring die stimuleert tot het overdenken
van de grenzen en mogelijkheden van het begeleiden van organisatie-ontwikkeling.

Ook uit de recente vakliteratuur en in gesprekken met collega-adviseurs en
organisatie-agogen, op congressen, in werkgroepen van bijvoorbeeld zowel de
00A als het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), blijkt dat men op zoek is
naar op zijn minst aanpassing van het professionele instrumentarium aan de nieuwe
vragen waarmee opdrachtgevers en clienten adviseurs en begeleiders benaderen.

Het lijkt er op dat zich snelle accentverschuivingen hebben voorgedaan in de markt
voor adviseurs: de behoefte aan verbetering van samenwerking, verdieping van
communicatie tot op het niveau van de persoonlijke gevoelens en strevingen,
structurering van het overleg en de participatie van meerdere hierarchische niveaus
bij de beleidsvorming, bleek halverwege de zeventiger jaren enigszins verzadigd en
werd gevolgd door vragen om ondersteuning en training bij problemen van
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onderhandeling, conflicthantering, omgaan met verschuivingen in machtsrelaties,
stress, en dergelijke. Tegelijkertijd kwamen ook vraagstukken van strategie, beleid
t a.v het externe opereren van organisaties en interorganisationele netwerk-
ontwikkeling in het gezichtsveld van de gedragswetenschappelijk geschoolde
adviseurs Sinds de start van de jaren tachtig lijken deze vragen al weer enigszins
te worden overvleugeld door de overlevings-vragen van noodlijdende organisaties
in de profit-sector en de vooral naar effectiviteit, snelheid, flexibiliteit en bezuiniging
strevende overheids- en non-profit instellingen.

Interessant bij deze ontwikkelingen is het verschijnsel dat, wellicht als gevolg van
de ervaringen uit de organisatie-ontwikkelings periode (laten we zeggen de jaren
tussen 1965 en 1975) deze meer „harde" vragen nu niet meer uitsluitend worden
voorgelegd aan adviseurs uit de traditionele organisatiekundige disciplines (techni-
ci, economen, accountants, bestuurskundigen) maar dat men niet schroomt
hierover ook contact te zoeken met de van oorsprong als wat „zachter" geperci-
pieerde gedragswetenschappelijk geschoolde adviseurs (organisatiepsychologen,
-sociologen en -agogen).

Kennelijk verwachten clienten dat elke adviseur, ongeacht diens achtergrond of
basisdiscipline, weI oog zal hebben voor de moeilijke situatie waarin veel organisa-
ties verkeren, in termen van budgettering, legitimering, tijdsdruk, sociale dynamiek,
e.d. en dat daarom 66k van gedragswetenschappelijke adviseurs weI een zakelijke
en oplossingsgerichte bijdrage kan worden verwacht.

Dat aan bijvoorbeeld organisatiepsychologen soms een aparte plaats wordt toege-
kend in het ruime aanbod van allerhande deskundigen die zich op de markt als
„adviseur" presenteren, bleek mij onlangs toen door het bestuur van een zieken-
huis werd gevraagd of het verstandig zou zijn voor de oplossing van een conflict in
de directie over zowel de inhoud als de stijl van de beleidsvoering, de hulp in te roe-
pen van een organisatie-adviesbureau. Men vroeg suggesties over de opdracht die
aan zo'n bureau zou moeten worden meegegeven. Het bestuur benadrukte met
klem dat zij deze vragen stelde onder een gevoel van hoge tijdsdruk en met de hete
adem van door de overheid verplicht gestelde budgettering, regionalisatie en
beddenreductie in de nek.

Veelzeggend was ook de motivatie van een „kolomdirectie" van een administratie-
ve dienstverlenende instelling, waar jaarlijks enkele miljarden guldens doorheen
stromen en worden beheerd, die zeer bewust een organisatiekundige adviseur
vervingen door een organisatiepsycholoog, ter begeleiding van een periodieke
evaluatie van het interne functioneren van hun „kolom" en het samenspel met de
andere „kolommen" en externe belanghebbenden: „de adviseur die ons tot nu toe
hierbij hielp bemoeide zich toch te veel inhoudelijk met ons beleid. Ook zette hij
geen rem op onze onderlinge feedback, zodat we uit elkaar dreven"

Ook van enkele collega-adviseurs met een gedragswetenschappelijke achtergrond
is mij bekend dat zij meer dan incidenteel worden gevraagd om directieteams van
middelgrote profit-organisaties te helpen door het aanreiken van nieuwe, onver-
wachte benaderingen voor min of meer traditionele vraagstukken in de sfeer van
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marktbenadering, liquiditeitspositie, produktiviteitscijfers, kwaliteitsnormen, pro-
duktontwikkeling, automatisering van informatieverwerking, en dergelijke typische              ,,harde" managementverantwoordelijkheden.                                                                                                        5
Dergelijke voorbeelden doen vermoeden dat er niet alleen een verbreding heeft           I
plaatsgevonden in het beroep van organisatie-adviseur met bijvoorbeeld organisa-
tiepsychologen, -sociologen en -agogen, maar dat er ook bij sommige clienten
sprake is van een verandering in hun houding en verwachting t.a.v. organisatie-
adviseurs, enerzijds, en hun interpretatie van de „zakelijke" problemen van hun
organisatie anderzijds.

Vooral wat betreft dit laatste lijkt het erop dat managers en anderen soms
schoorvoetend en aarzelend nieuwsgierig worden naar de mogelijkheden om via
nieuwe manieren van waarnemen, interpreteren en denken uitwegen te vinden voor
de broblemen van continuiteit, effectiviteit. en rentabiliteit van organisaties.

Kennelijk verwachten sommigen van hen dergelijke vernieuwingsimpulsen tenmin-
ste 66k (zo niet vooral) te ervaren in een adviesrelatie met een gedragsweten-
schappelijk geschoolde adviseur, wellicht ook omdat psychologen, agogen en
sommige sociologen zich doorgaans minder als inhoudsdeskundigen presenteren
en zich mddr nchten op het gedrag en de normen en waarden van hun clienten dan
bijvoorbeeld economen en technici.

Hoe dan ook, behalve vanuit de meer theoretisch beschouwende vakliteratuur en
de zowel ideologisch als pragmatisch georienteerde gedachtenwisselingen met
vakgenoten, komen ook vanuit de dagelijkse praktijk signalen die er op wijzen dat
het de moeite waard is om eens na te gaan of door het bijeenvoegen van diverse
brokstukken theorie en praktijkervaring, een substantiele bijdrage kan worden
geleverd aan de ontwikkeling of vernieuwing van het adviesvak.

Er is al op gewezen dat organisatie-adviseurs behalve over kennis van de organisa-
tie- en veranderkunde, 66k moeten beschikken over kennis en vaardigheid m.b.t.
het adviseren of intervenieren, als bijzondere vorm van helpen of beinvloeden. In

2 deze studie ligt het accent op dit laatste, dat wil zeggen op het advieskundige
p      element van de professie, ofwel op de „interventiekunde", in de veronderstelling

dat dit aspect ook interessant is voor enkele aanpalende beroepsgenoten, zoals
trainers, bedrijfsopleiders, opleiders van organisatie-adviseurs, personeelsfunctio-
narissen en wellicht ook voor managers. Bovendien heb ik de indruk dat voor
interventiekunde een toenemende belangstelling bestaat bij wetenschappelijke
onderzoekers van organisaties, bljvoorbeeld in het kader van „organizational
learning" (Argyris en Schon, 1978).

Een definitie en nadere bespreking van het begrip „interventiekunde" wordt
gegeven in hoofdstuk 11, paragraaf 2. Hier kan worden volstaan met de opmerking
datin deze studie onder interventiekunde wordt verstaan de vaardigheid of het

vermogen om mensen die om raad vragen zodanig te helpen met het analyseren of
herdefinieren van hun probleem, c.q. hun interpretatie van hun werk- of leefsituatie,
dat zij vervolgens zalf antwoorden op hun vragen kunnen geven of zelf nieuwe
gedragsaltematieven ontdekken en gaan toepassen.
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Het doel van de interventiekundige is niet dat de client zdlf interventiekundige
wordt, maar wtl dat de client leert om andere werkelijkheidsdefinities of paradig-
ma's te ontdekken dan die welke hij/zij tot nu toe accepteerde, en waarbinnen hij/zij
een probleem ervaart

Hierin verschilt de interventiekundige van adviseurs in niet voor iedereen gemakke-
lijk toegankelijke kennisgebieden zoals juristen, artsen, makelaars, architekten,
accountants, computerdeskundigen, e.d.: dergelijke specialisten zullen doorgaans
hun clienten niet expliciet stimuleren tot het ontdekken van nieuwe paradigma's,
maar zich, integendeel, juist opstellen als deskundige probleemoplossers binnen

de werkelijkheidsopvatting van hun client. Voorzover de client daarvan iets leert

gaat het daarbij dan toch om een Ander leerproces, dan het „meta-leerproces"
waar de interventiekundige zich voor inzet.

Mensen leren of stimuleren de werkelijkheid (c.q. hun probleem en/of hun organisa-
tie) te problematiseren is iets fundamenteel anders dan mensen leren problemen
op te lossen binnen 6dn gefixeerde werkelijkheidsbeleving. Of nog directer, de
problemen voor mensen op te lossen.

De hulp van interventiekundigen onderscheidt zich van de hulp van andere

specialisten juist door deze meta-orientatie op de werkelijkheid van de client, diens

probleemstelling en diens organisatie, waardoor de interventiekundige een andere

benadering kiest bij vragen om hulp bij probleemoplossing of organisatie-ontwikke-
ling, dan andere, specialisten, zoals  in  dit  boek zal worden uitgewerkt.

Mijn eigen ervaringen met een voornamelijk psychologische benadering c.q.
begeleiding van processen van organisatie-ontwikkeling heb ik indertijd min of
meer uitvoerig beschreven (Feltmann, 1976). Sedertdien is er uiteraard veel veran-

derd, zoals hiervoor al werd aangegeven. Terugkijkend op de acht jaren die zijn
verlopen sinds die eerste publicatie in boekvorm over mijn werk als organisatiepsy-
choloog-in-de-praktijk, valt het mij op dat een psychologische invalshoek indertijd
voornamelijk werd gevraagd en geaccepteerd van adviseurs, in situaties waarin de
client een typisch menselijke problematiek meende te onderkennen binnen de
organisatie, in termen van communicatieproblemen, groepsprocessen, spanningen
tussen mensen, inspraakprocessen, motivatievraagstukken, leiderschapsstijlen, en
dergelijke.

De suggestie dat ook vraagstukken van doelontwikkeling, beleidsbepaling, markt-

benadering, strategieformulering en andere „extern" gerichte aandachtsvelden
een psychologische of gedragswetenschappelijke relevantie hadden werd door-
gaans door de client als uiterst theoretisch ervaren en verworpen.

Het is dan ook opmerkelijk en zeer verheugend dat nu, in dit tweede boek, verslag
kan worden gedaan van een organisatie-ontwikkelingsproces (bij een middelgrote
bouwonderneming) dat heeft geresulteerd   in een belangwekkende „externe''
activiteit van de betreffende organisatie in de vorm van een vermaatschappelij-
kingsexperiment met een zeer groot aantal belanghebbenden bij „de bouw" in
Nederland (zie hoofdstuk VIll)
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Dit is vooral zo opmerkelijk omdat men zeven jaar geleden een suggestie om na te
denken over de mogelijkheden tot vermaatschappelijken van de eigen organisatie
nog verwierp als een te eenzijdige hobby van een psycholoog, terwijl men deze
psycholoog overigens weI bleef consulteren op het gebied van organisatie-
ontwikkeling en management-development.

Naast die bijzondere ervaring, waarover in dit boek informatie wordt gegeven,
waren het vooral ook ervaringen bij het begeleiden van leergroepen voor managers
en „begeleiders van organisatie-ontwikkeling en groepstrainingen" (leerproject
BOOG, van het Instituut voor Groeps- en Organisatiepsychologie, „IGOP") en
diverse projecten in de sfeer van groepsvorming, conflictoplossing, structuur-
ontwikkeling, strategische beleidsplanning en toekomstverkenning bij industriele
organisaties, ministeries en instellingen voor gezondheidszorg en welzijnszorg, die
mijn ideeen over - en inzicht in „interventiekunde" hebben verdiept. Deze ervarin-
gen waren vermoedelijk heel anders dan die van degenen die menen dat „organi-
satie-ontwikkeling" moet worden verworpen als strategie voor sociale systemen of
als methode voor adviseurs.

Vele actuele vraagstukken die het belang en het welzijn raken van grote groepen
mensen zouden tenminste 66k kunnen worden geinterpreteerd als problemen van
interactie, besluitvorming en definitie van belangen door „actoren" Vanuit zo'n
optiek is het voorbarig en ongenuanceerd om met name de interventiekundige
verworvenheden uit de „00"-school te miskennen, zoals deze studie hoopt aan te
tonen. En evenmin is het noodzakelijk om de betekenis van „organisatie-ontwikke-
ling" terug te brengen tot niet veel meer dan versterking van de onderhandelings-
positie en -vaardigheden, zoals bijvoorbeeld Mastenbroek suggereert (1981).

Maar er valt niet aan te ontkomen dat diezelfde actuele vraagstukken zich in eerste
instantie, d.w.z. aan de oppervlakte, tonen als problemen van kostenbeheersing,
arbeidsplaatsenbeheer, kwaliteitsbeheersing van produkten, en vooral als financie-
ringsvraagstuk. Veelal leidt een monoparadigmatische visie op de werkelijkheid
tegenwoordig tot een streven naar rationaliteit. snelheid, nuchterheid en verzakelij-
king, waarbij studies en aanbevelingen m.b.t. „corporate excellence" zoals die van
de medewerkers van het beroemde Amerikaanse adviesbureau „Mc Kinsey"
(Peters en Waterman, 1982) uiteraard spreken lot de verbeelding van menig
manager en adviseur.

Het is begrijpelijk, maar ook te betreuren, dat door een accentuering van de
economische dimensie van de moeilijkheden waarmee vele instituties en organisa-
ties momenteel kampen, het zicht op de sociaal-culturele en psychologische
dimensie verloren dreigt te gaan, en dat adviseurs daardoor wellicht wat al te
makkelijk hun positie als waarnemer en signaleerder van veranderende waarden en
normen en van maatschappelijke ontwikkelingen enigszins dreigen te verwaarlo-
zen.

Wie de functie van organisatie-adviseur 66k ziet als het bieden van een verhelde-
rend tegenwicht, bijvoorbeeld in de vorm van kritische vragen over de vooroordelen
en axioma's van waaruit leiders van organisaties hun beleid uitstippelen, kan niet
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geloven dat adviseurs er verstandig aan doen zich al te loyaal op te stellen ten

opzichte van de door hun client geformuleerde doelen of belangen, omdat het zeer

de vraag is of realisering van zulke (korte termijn) doelen ook op de wat langere ter-
mijn en in ruimer maatschappelijk verband geplaatst eveneens in het belang van
vele andere ,,actoren" zal blijken te zijn.

De door De Man en Laanen (1982), Ten Dam (1982/1983), Breuer (1982a) en
anderen gesignaleerde tendens tot politisering en verharding van belangentegen-
stellingen valt niet te ontkennen. Ook de verschuiving van aggregatieniveau
waarop problemen zich aandienen in het werkveld van adviseurs is door Breuer
verhelderend beschreven.

Maar juist daarom is het van belang een onderscheid te maken tussen enerzijds
dergelijke ontwikkelingen die zich voordoen in het werkveld of in de markt van
adviseurs (waar de genoemde auteurs op attenderen) en anderzijds de ontwikke-

ling in de aard van de bijdragen van adviseurs, die in zo'n zich snel ontwikkelend
veld kunnen of dienen te worden aangeboden.

Als clienten zich politiseren en meer belangstelling gaan tonen voor „strategie" en
„overleven" betekent dat toch nog niet dat adviseurs hen daar zonder meer in
moeten volgen of zelfs steunen? Integendeel, lijkt mij, des te complexer en
nijpender de situatie wordt, in de perceptie van politici, bestuurders, managers,

   belangengroepen en

vele anderen, des te zorgvuldiger dienen adviseurs zich af te
vragen hoe die percepties tot stand komen, welke igndere percepties ook mogelijk
zijn en waartoe zij zich professioneel willen inzetten. Dat betekent ook een

' bezinning op de meerwaarde en op het specifieke van hun bijdragen. Specifiek
voor de adviesprofessie is alleen dAt wat de client niet zelf kan doen of bedenken,

of (met wat meer tijd of scholing) zou kunnen doen of bedenken.

In deze studie wordt die meerwaarde of die specifieke deskundigheid van de
adviseur gezien als het vermogen clienten te leren probleemstellingen en/of
organisatiekundige variabelen (doelen, strategie, structuur, spelregels, machtsver-

houdingen, etc.) te bezien vanuit steeds wisselende contexten of paradigma's,
waardoor steeds nieuwe betekenissen en andere belangen op de voorgrond
kunnen treden.

Het gaat niet in de eerste plaats om deskundigheid op het gebied van organisatie-
kunde of veranderkunde (hoewel kennis hiervan voor een organisatie-adviseur
zeker 66k noodzakelijk is) want dergelijke deskundigheid hebben de meeste

organisaties tegenwoordig zelf weI in huis.

De adviseur dient, in deze visie, zijn aandacht en energie fundamenteel anders te
richten dan de client opdat deze, met hulp van de adviseur, leert dht en hoe hij zijn
werkelijkheid ook Anders kan definieren en construeren. Het gaat niet om een
„meer van hetzelfde" strategie van hulpverlenen, waarbij de adviseur zich ge-

       draagt, als

een verlengstuk of lotsverbonden „meedenker" van de client, maar om
een wijze van waarnemen, denken en handelen van de adviseur waardoor de client
zichzelf en zijn situatie op een geheel nieuwe wijze leert zien of gaat benaderen.

23



Pas dan kan er sprake zijn van organisatie-ontwikkeling in de richting van menselij-
ke en maatschappelijke vooruitgang in plaats van verplaatsing of verschuiving van
knelpunten en problemen.

In dit boek zal deze suggestie voor een paradigma georienteerde wijze van
adviseren nader worden uitgewerkt tot een interactiegerichte interventiekunde ten
dienste van organisatie-ontwikkeling in de richting van vermaatschappelijking van
menselijke samenwerking.
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1.2 OVER DE PRAGMATISCHE ORIENTATIE,
HET WETENSCHAPPELIJK GEHALTE EN
DE PRINCIPIELE PARADOX VAN DIT BOEK

1.2.1 Een pragmatische orientatie

Dit boek is bedoeld als bijdrage aan de diskussie en gedachtenvorming over
organisatie-ontwikkeling, vermaatschappelijking, leerprocessen, begeleiden, advi-
seren en intervenieren. Het draagt informatie en een visie aan over de ontwikkeling
van (het vak van) adviseurs, trainers en andere professionele interventiekundigen.
Het boek heeft vooral een op vernieuwen en ontwikkelen gerichte orientatie en is
minder op continueren en bestendigen gericht. Het reikt inzichten aan die in de loop
van ongeveer vijftien jaar werken als zelfstandig organisatiepsycholoog zijn ont-
staan. Ik beschouw deze inzichten niet als de enig mogelijke en zeker niet als finale

wijsheden. De ontwikkeling van het vak interventiekunde is in volle gang en het is
vandaag onmogelijk om aan te geven hoe het vak er over vijf jaar uit zal zien.
Nieuwe inzichten over de functie, positie, methoden en doelstellingen van de
interventiekunde en de interventiekundigen ontstaan voortdurend in wisselwerking
met ontwikkelingen in de maatschappij, de cultuur en de samenwerkingspatronen
van en bij de clienten. Mijn poging om de stand van zaken in dat proces in kaart te

brengen kan dan ook het best worden aangeduid als een „gegist bestek", dat wil
zeggen als een tussentijdse en zo nauwkeurig mogelijke evaluatie en indicatie van

mijn huidige positie tijdens een nog lang niet voltooide (solo) zeiltocht om de
wereld. Het beeld van een zeiltocht is hier gekozen omdat, evenals bij organisatie-
ontwikkeling en ontwikkeling van de interventiekunde, veel niet beinvloedbare
factoren zoals storm, mist, windstiltes, onverwachte stromingen en plotseling
opdoemende ijsbergen en koraalriffen de koers en de vaart van het schip vaak
m66r bepalen dan de wensen en bedoelingen van de schipper.

Wie daar niet van kan genieten moet dit vak niet kiezen en wie terugschrikt voor de
relatieve eenzaamheid van het ,,single handed" zeilen kan zich maar beter

opstellen  als „de radar-mens", zoals Stalpers (1979) die beschrijft in analogie  aan
„The lonely crowd'' van David Riesman (1961):
„Hij laat zich door de massa-media orienteren omtrent de nieuwe visies en
mogelijkheden, die de nieuwe wereld biedt. In deze nieuwe wereld wil hij dan een
manier van handelen vinden, die voor hemzelf bevredigend verloopt, maar die dan
ook bij zijn vrienden en in de ruimere samenleving aanvaardbaar is. Hij zoekt
geen principiele, maar een pragmatische oplossing, zijn gevoeligheid laat hij
werken als een radarscherm dat de nieuwe signalen van de eigen tijd opvangt en
voorts peilt wat daarover nu de mening is die anderen hebben of bereid zijn in le ne-
men"  (p.  96)

Naar mijn ervaring leert is het mogelijk (en zoals ik in dit boek hoop aan te tonen
zelfs in toenemende mate wenselijk) dat interventiekundigen zich juist niet opstel-
len als deze radar-mens en juist wai kiezen voor principiele oplossingen, overigens
zonder daarbij door te slaan naar het andere uiterste dat Stalpers signaleert als
reactie van mensen op het wegvallen van de zekerheid die tradities en persoonlijke
overtuiging in het verleden gaven.
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Met dat andere uiterste (dus tegenovergesteld aan de radar-mens-formule) bedoelt
Stalpers de ,,ego-mens-formule"

Letterlijk zegt hij daarover:
,,De overgave aan de signalen van de buitenwereld brengt uiteindelijk ook een
grote ik-leegte teweeg waarin men ontdekt dat men uit zichzelf niet meer aanvoe-
len kan wat nu zinnig en nuttig of onzinnig en waardeloos is. Het vermogen tot
waarderen en selecteren is onontwikkeld gebleven, er is geen sterk persoonlijk
criterium dat de waarde van het eigen bestaan kan bepalen. 'We are vacant' zingen
de Sex Pistols. Er is vervreemding van de samenleving en tegelijkertijd de-
personalisatie.

In de tweede formule wordt reeds van deze vervreemdingservaring uitgegaan. De
samenleving wordt gezien als een complex van vervreemdende en uitbuitende
structuren, die onaanvaardbaar zijn, omdat zij geen recht doen aan de eigen
oorspronkelijke aandriften en gevoelens, aan de eigen vitale levenskrachten en
authentieke overtuiging van het individu. Wil het individu toch leven dan dient het
zijn 'zelf' te ontdekken en tot ontwikkeling te brengen .  . Het voorschrift dat
daartoe leidt varieert van streng geleide meditatie tot het loslaten van elke structuur
en formele belemmering. Op de achtergrond van deze spontane zelf-verwerkelij-
kingsbeweging staat het denken van Rousseau, van de romantische anarchist
Bakoenin, van Freud en Marcuse, van de Gestalt-therapeuten (. . .), van Zen en
Mao." (Stalpers, p. 97 en 98)

Stalpers stelt dat deze twee tegengestelde reacties (radar-mens-formule en ego-
verwerkelijkings-formule) de antwoorden waren van mensen in de zestiger en
zeventiger jaren op het probleem:
„in een maatschappij die ploteling en overweldigend complex, pluraal, zeer
welvarend en snel veranderend was geworden toch met zekerheid een weg te
vinden" (pag. 96) en hij voegt daaraan toe: „a/s de toestand moeilijk is dan moet
men soms zoeken naar een nieuwe manier om de dingen te bekijken, zodat men ze
op een andere manier kan plaatsen, waarderen, gebruiken en daarmee een uitweg
voor zichzelf cretren."

Stalpers gaf deze visie in oktober 1978, als een beschouwing vanuit de culturele
psychologie over de invloed van de verzorgingsstaat, in zijn politieke, sociale en
culturele aspecten, op de persoonlijkheid van de mensen in de samenleving. We
leven nu zes jaar later en in hoog tempo vertonen zich de problemen en de
ongewenste gevolgen van de verzorgingsstaat. Een nadere uitwerking van deze
opmerking wordt gegeven in hoofdstuk IV. 1 („Maatschappelijke ontwikkelingen")
(zie ook: Idenburg, 1983). Hier is het voldoende er op te wijzen dat niet alleen
individuen, maar juist ook de grotere samenwerkingsverbanden zoals scholen,
ziekenhuizen, industriele- en openbare nutsbedrijven, ministeries, omroepverenigin-
gen, kruisverenigingen, enzovoort, de hulp inroepen van organisatie-adviseurs (en
andere hulpverleners) om uitwegen te zoeken en oplossingen aan te dragen voor
de problemen die men ervaart bij het massale streven nu juist die verzorgingsstaat
en al haar instituties, netwerken en ordeningsprincipes hoe dan ook in stand te
houden en te continueren!
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Nog maar zelden worden adviseurs geconfronteerd met vragen die niet van een
„meer van het zelfde" type zijn. Of het nu gaat om vragen in de sfeer van beleid, of
van strategie of van structuur of van samenwerking: steeds blijkt de client op zoek
te zijn naar continuering of verbetering of bescherming van iets dat hem
dierbaar is geworden!

In die zin zijn de meeste clienten van organisatie-adviseurs conservatief, ook al zijn
ze serieus op zoek naar innovatie van beleid, naar een strategische herorientatie of
naar een sociaal acceptabele wijze van saneren of afbouwen van de organisatie.

De gewoonte van politici, bestuurders en managers, de werkelijkheid te beschrijven
in termen van zogenaamde „generatieve metaforen" (Idenburg, 1983, p. 19), heeft
enerzijds tot gevolg dat de door hen gevonden oplossingen voor problemen vaak
niets anders zijn dan pogingen tot het ongedaan maken van een toestand die
slechts als gevolg van hun 6dnzijdige interpretatie van de werkelijkheid, als storend
of ongewenst wordt aangemerkt, terwijl anderzijds hierdoor een massieve blokka-
de tegen creatief, inventief en fundamenteel vernieuwend denken wordt opgewor-
pen. Dat het gebruik van metaforen overigens ook positieve kanten heeft en de
communicatie tussen mensen aanzienlijk vergemakkelijken kan is uitvoerig be-
schreven door Weick (1979, biz. 47-51).

Wanneer men bij dergelijke pogingen de hulp inroept van organisatie-adviseurs lijkt
het mij van veel groter belang dat deze adviseurs helpen de impasse waarin hun
clienten zich bevinden op te lossen door doorbreking van de gekozen probleem-
definitie of metafoor, dan dat zij zich zonder meer conformeren aan de door de
client gekozen interpretatie van de werkelijkheid.

Voor adviseurs en andere interventiekundigen betekent dit dat zij „moeten zoeken
naar een nieuwe manier om de dingen te bekijken" en hun clienten moeten helpen
bij het afstand nemen of onthechten van verworvenheden van de verzorgingsstaat,
zoals het recht op arbeid, inkomen, verzorging, woonruimte, een comfortabel leven,
levenslange sociale zekerheid, en dergelijke. Nog fundamenteler dan het leren
leven z6nder de vanzelfsprekende alom aanwezigheid van dergelijke vooral mate-
riele bronnen van levensvreugde, is het proces van onthechting van diverse
psychologische en culturele kwaliteiten zoals: attituden en denkstijlen, waarden en
normen, ethiek en religie, opvattingen over de zin van het bestaan, over het nut van
wetenschap en kunst en over onze mogelijkheid om kennis te vergaren over „de
werkelijkheid"

1

Het leren initieren en begeleiden van dergelijke onthechtingsprocessen en het
stimuleren van leerprocessen die kunnen resulteren in het vermogen de werkelijk-
heid multiparadigmatisch te beschrijven en zelfs te creeren zie ik als een belangrij-
ke en noodzakelijke ontwikkeling van het vak interventiekunde. Dit boek bedoelt
enige bouwstenen voor die stap aan te dragen en heeft in die zin behalve een
principiele toch ook een pragmatische strekking.

Met nadruk echter wil ik er op wijzen dat voor de ontwikkeling van het vak de hier
aangedragen bouwstenen niet de enig denkbare zijn of ook maar die pretentie
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zouden hebben. Van veel belang lijkt mij ook de persoonlijke geaardheid en
levenshouding van vakgenoten. Het vak - en daarmee ook de ontwikkeling van het
vak - van adviseur of interventiekundige is al lang niet meer een optelsom van
organisatiekundige kennis en rationeel-analytische waarnemings- en denkvaardig-
heden. In toenemende mate is in de laatste twee decennia van de adviseur ten min-
ste ook een ruime maatschappelijk-culturele orientatie gevraagd en een goed
ontwikkeld empatisch vermogen. Hij moet in staat zijn de ene dag zijn aandacht te
richten op complexe beleidsvraagstukken op macro schaal om de volgende dag
zich subtiel counselend op te stellen bij emotioneel geladen conflicten op micro
schaal. Hij moet zich niet willen vastleggen op d6n of enkele monodisciplines, maar
juist in tegendeel een sterke affiniteit hebben tot afstand nemen, tot waarnemen
vanuit een meta-optiek.

Hoewel zo'n houding of zo'n vaardigheid zeker is te leren, lijken toch nog weinig ad-
viseurs op zo'n ruime bandbreedte te functioneren. De meesten voelen behoefte
om zich te specialiseren. Behalve humoristisch was het dan ook realistisch toen in
dan van de discussiegroepen op het 25-jarig jubileum-congres van het SIOO
(Noordwijk aan Zee, 9 september 1983) werd geconstateerd dat er momenteel
kennelijk drie typen adviseurs bestaan: „sleutelaars'', „regelaars" en „tuimelaars",
of in meer bekende termen: technici, regisseurs en artiesten.

Zo'n neiging tot specialiseren zou kunnen betekenen dat adviseurs (evenals vele
anderen) in hun beroepsopvatting en in hun stijl van werken madr de dominante
kwaliteiten van de eigen persoon of van de eigen geaardheid tot uitdrukking
brengen, (in termen van attitude, beliefsystem, waarden, normen en zelfbeeld) dan
dat hun opvatting en stijl voorkomt uit inzicht in - en zorg voor de geaardheid en
werkelijke noden van hun clienten. Als die vooronderstelling waar is, wordt het
belangrijk na te gaan of adviseurs, van wie de dominante persoonlijkheidstrekken
sterk lijken op die van hun clienten, in staat zullen zijn hun clienten te helpen met het
doorbreken van probleemsituaties, met het vinden van nieuwe paradigma's of met
het onthechten van lang gekoesterde waarden en verworvenheden.
Ik veronderstel dat adviseurs die willen werken volgens de in dit boek beschreven
praktijktheorie, niet zullen behoren tot de twee door Stalpers beschreven persoon-
lijkheidstypen. Immers noch de outer-directed „radar-mens", noch de gelukzalige
„ego-tripper'' zal voldoende verschillen van zijn clienten om hen te kunnen helpen
bij het vinden van een inspirerend alternatief voor de geld en energie verslindende
monumenten van de verzorgingsstaat.

Voor zo'n wijze van helpen is juist een grote psychologische distantie en onafhan-
kelijkheid van de waarden en gevoeligheden van de clienten een voorwaarde. Een
dergelijke innerlijke onafhankelijkheid is geen aangeleerde pose of een goed
gespeelde rol, maar berust op agen keuzes en koersgevoel. Het impliceert dat
men zelf beweegt op de spanningsboog tussen binding en onthechting tussen
verbintenis en vrijheid, zonder zich daarbij krampachtig op 66n keuze of 6dn positie
te fixeren en zonder angst voor gebrek aan identiteitsgevoel. Andersom gezien
denk ik ook dat ontwikkelingen in het adviseursvak m66r zullen correleren met
bijzonderheden in de levenslopen van collega-vakgenoten, dan met wetenschap-
pelijke reflectie op organisatiekundige en/of maatschappelijke vraagstukken.
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Voor zover de inzichten, ervaringen en opvattingen van adviseurs over de interven-
tiekunde onderling grote verschillen vertonen is het denkbaar dat verschillen in
biografie en levensstijl mede daaraan ten grondslag liggen. In die zin kan men dit
boek dan ook zien als een enigszins geordende en symbolische weergave van mijn
levenservaringen tot nu toe. Het boek pretendeert niet de enig juiste opvattingen
over het adviesvak aan te reiken, maar wei hoop ik dat het voldoende „levensecht"
is om ook voor collegae met andere visies nog herkenbaar te zijn.

1.2.2 Een wetenschappelijke pretentie

Naast deze principiele 6n pragmatische bedoeling heeft dit boek nog een andere,
ruimere doelstelling of pretentie, namelijk die van een academisch proefschrift.

Dat wil zeggen dat er naar is gestreefd te voldoen aan criteria die (kunnen) gelden
voor een sociaal wetenschappelijke studie of verhandeling.
Een populair handboek voor de adviseur kan daaraan evenmin voldoen als een
autobiografie van een organisatiepsycholoog. Wie een aantal proefschriften van
vakgenoten van de laatste tijd doorleest krijgt de indruk dat het sociaal-weten-
schappelijk bedrijf minder bars, streng en aan straffe regels gebonden is dan
bijvoorbeeld het leger of een ascetische kloostergemeenschap. Er is, integendeel,
voor elk wat wils. De sfeer is die van een mild liberaal groot-gezin met altijd om ken-
nis kibbelende kinderen. De opvoeding richt zich op overdracht van enkele goede
manieren, gevoel voor decorum en een vleugje innerlijke beschaving. Aan de
opperviakte gaat het om formele criteria zoals: een duidelijke probleemstelling,
adequate bespreking en ordening van relevante vakliteratuur, betrouwbare en
valide informatie over „eigen" empirisch materiaal, zo mogelijk een originele

interpretatie van de theoretische en praktische informatie, uitmondend in een juiste
conclusie of een tenminste toetsbare hypothese of falsifieerbare theorie.

Naast deze inhoudelijke eisen gelden uiteraard ook een aantal spelregels voor de
vorm van het aangeboden werkstuk, waaronder de aspecten van indeling, lees-
baarheid en consistentie. Onder de oppervlakte van deze criteria voor goede
manieren en decorum ligt echter een veel subtieler vraagstuk. Ik bedoel hier de
vraag naar de wetenschapsopvatting of het wetenschapsparadigma van waaruit
het proefwerk is geschreven, c q. zal worden beoordeeld. Een dergelijke vraag is
natuurlijk allaan relevant als er meerdere wetenschapsopvattingen mogelijk zijn en
zeker wanneer ook daarover weer discussie kan ontstaan of reeds gaande is.

Dit laatste blijkt het geval bij twee subdisciplines van de sociale wetenschappen:
de organisatiesociologie en de organisatiepsychologie (zie bijv.: De Man, 1983.).
Omdat dit boek zich bevindt in het grensgebied van deze beide subdisciplines is
het noodzakelijk aan te geven In welke zin hiermee gepoogd wordt een „weten-
schappelijke'' bijdrage te leveren.

Het wetenschappelijk gehalte van een publikatie wordt doorgaans bepaald, behal-
ve door de hiervoor al genoemde formele criteria, vooral ook door materiele criteria
zoals:
a) De keuze van het onderwerp.
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b) De methode van werken (selecteren, waarnemen, interpreteren, redeneren,
concluderen).

c)  De theoretische orientatie: van concrete praktijktheorie tot en met een abstracte
meta-theorie.

d) De mate waarin de aangereikte informatie (bedoeld wordt hier de totale range
van zogenaamde „raw data", hypothesen, theorieen en visies, tot en met de
mededelingen over strikt subjectieve, metafysische, mystieke ervaringen en
gewaarwordingen) niet alleen betrouwbaar en valide is, maar bovendien door
vakgenoten van de auteur als nieuw en/of inspirerend wordt erkend.

Binnen de sociale wetenschappen zijn er geen objectieve normen voor deze vier
gezichtspunten: een pluriform en zich voortdurend ontwikkelend „Forum" (De
Groot, 1961, p. 27 en 28), stelt en bewaakt de grenzen door middel van „conven-
ties" die in verschillende tijden en in verschillende culturen verschillend zijn (p. 127).

Het merkwaardige gevolg hiervan is dat de vraag of een publikatie aanspraak kan
maken op wetenschappelijke status pas achteraf, en soms zelfs pas jaren later kan
worden beantwoord. Sterker nog: die status kan in de loop der tijd aanzienlijke
schommelingen vertonen, en bovendien op elk moment zowel positief als negatief
worden beoordeeld, afhankelijk van de homogeniteit of heterogeniteit van het
forum.

Zd heeft het bijvoorbeeld lang geduurd voordat publikaties van andragologen door
het forum werden erkend. (lk herinner mij eens in de jaren '60 een stelling bij een
proefschrift te hebben gelezen die luidde als volgt: „In de titel van het artikel van
Van Beugen 'De andragologie is geen vrolijke wetenschap', dient het woord vrolijke
te worden geschrapt!"). Ten slotte resulteerde deze erkenning zelfs in de bekrach-
tiging van de andragologie als zelfstandige wetenschappelijke discipline, zoals
onder meer bleek uit de oprichting van een eigen leerstoel voor dat vak in
Amsterdam en de instelling van andragologie als afstudeerrichting aan enkele
universiteiten (A'dam, Groningen, Leiden, Nijmegen, Utrecht) en het verschijnen
van een „Tijdschrift voor Agologie" dat in 1983 reeds zijn 12e jaargang beleeft.

Niettemin lijkt het er nu op dat de status van de andragologie/andragogie weer
lager wordt ingeschat (maar door welk forum eigenlijk? ?) en dreigt de studie zelfs
als eigenstandige discipline te moeten verdwijnen.

Een minder dramatisch voorbeeld leveren de lotgevallen van publikaties uit de
school van het Symbolisch Interactionisme die in twintig tot dertig jaar werden
overstemd door positivistisch georienteerde psychologen en functioneel-structura-
listische sociologen maar die nu weer lijken te worden gerehabiliteerd door
„anascopische" en „actie-theoretische" en „verstehende" sociologen (Bekke -
1976, Godfroy - 1981, Zijderveld - 1973, Vroom - 1980) en „cognitieve" organisatie-
psychologen (Weick - 1979, Van Dongen - 1979).

Daarentegen hebben bijvoorbeeld publikaties uit de school van de Humanistische
Psychologie, de Gestalt-therapie en de Psychosynthese eigenlijk nooit het predi-
caat ,,gedegen of streng wetenschappelijk" onbetwist kunnen verwerven, hoewel
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toch een erkende autoriteit als H C. J. Duyker zijn warme sympathie voor deze
benaderingen nooit onder stoelen of banken heeft gestoken.

Kortom kennelijk had en heeft De Groot gelijk met zijn opmerking dat wetenschaps-
beoefening een sociaal proces is waarbij democratische uitwisseling van bevindin-
gen en ideeen een voorwaarde is voor onderlinge kritiek an voor onderlinge
inspiratie (1961 p. XIII).

Een publikatie .is" niet wetenschappelijk maar „wordt" weI of niet wetenschappe-
lijk, zoals de wijze scheidsrechter opmerkte over het „in" of „uit" zijn van een bal:
„They ain't nothin' till I call them" (Weick, 1979 pag. 1).

Om aanspraak te kunnen maken op erkenning door het forum is het daarom zinvol
ten minste expliciet te vermelden welke overwegingen ten grondslag lagen aan de
keuze van onderwerp, methode en theoretisch niveau van de betreffende studie.
Of deze keuzen ten slotte tot iets nieuws of inspirerends leiden voor erkende
vakgenoten/wetenschappers kan een auteur weI hopen maar niet voorspellen.

Voor de onderhavige studie waren deze overwegingen de volgende ten aanzien
van:

a) de onderwerpskeuze.

Het centrale thema van dit boek is „interventiekunde" nader toegespitst op
processen van organisatie-ontwikkeling en vermaatschappelijking van organisaties.
Een aantal pragmatische en biografische motieven voor deze onderwerpskeuze
werden hiervoor al genoemd. De meer .wetenschappelijke" verantwoording van
deze keuze ligt in de overweging dat de vraag naar de veranderbaarheid van de
mens en de maakbaarheid van de samenleving centrale debatten zijn in de
(sociale) wetenschappen. (Voluntarisme versus determinisme). Vooral in de laatste
twee decennia worden inzichten aangereikt, enerzijds vanuit een meer statisch-
structurele „systeem"-benadering en anderzijds vanuit een meer dynamisch-
interactionele „actor" benadering (zie 11.2). Voor de interventiekunde betekent dit
debat de keuze tussen een objectiverende inbreng (in termen van sociologisch
economisch georienteerde beleids- en strategie-adviezen) versus een subjective-
rende inbreng (in termen van psychologisch/therapeutisch georienteerde onder-
steuning bij het zoeken naar nieuwe perspectieven op de zin van het bestaan van
individuen en op vormen van menselijke samenwerking).

De gewoonte in de sociale wetenschappen om het sociale in een micro-, meso- en
macro-dimensie te onderscheiden en te analyseren (zie de vele verhandelingen
over „mensen, groepen en organisaties" of „mensen, organisaties en maatschap-
pij") wijst op een dominantie van het analyserend-structurerend „systeem" den-
ken.
Een dialectische bestudering van de interventiekunde kan wellicht ons inzicht
verdiepen in de overeenkomst, samenhang en interdependentie van ontwikkelin-
gen die zich voordoen op verschillende aggregatieniveaus, als gevolg waarvan
nieuwe paradigma's voor „mens en maatschappij" zichtbaar kunnen worden.
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Ook zou relativering van de gewoonte maatschappelijke behoeften en menselijke
relaties ogenblikkelijk uit te drukken in vormen, structuren en stolsels, weleens meer
ruimte kunnen laten voor bijvoorbeeld creativiteit en liefde dan wij tot nu toe aan el-
kaar toestaan.
Op deze wijze zou de sociale wetenschap een belangrijke bijdrage kunnen leveren
aan de oplossing van vraagstukken van maatschappelijke behoeftebevrediging,
zoals de behoefte aan onderwijs, gezondheidszorg, behuizing en voeding, maar
ook aan warmte, aandacht, genegenheid, bevestiging, en dergelijke. De door
Zijderveld (1983, p. 205) gesignaleerde tendens tot „erosie van het maatschappe-
lijk middenveld" schept in elk geval enige ruimte voor fundamentele vernieuwing
onderwijs, gezondheidszorg, e.d. hoeven niet meer primair te worden gezien als
vraagstukken van en voor verzuilde, bureaucratische organisaties, maar als een
vraagstuk van organisatie van democratische besluitvorming door belanghebben-
den over nieuwe vormen van samenwerken.

11 De structureel en procedureel en institutioneel georienteerde organisatiekunde

j   moet
daartoe worden aangevuld met een vooral functionele, dynamische, interac-

I tioneel georienteerde organiseerkunde en een actor-gerichte interventiekunde.

Vandaar de onderwerpskeuze voor dit boek.

b) t.a.v. de methode keuze.

Met „methode" wordt hier bedoeld een geheel van waarnemingen, handelingen en
denkactiviteiten, die worden gedaan om zlcht te krijgen op - en een betekenis of
zin te geven aan dat wat de handelende persoon als werkelijkheid ervaart.

Auteurs als Watzlawick, Weick, Berger en Luckman, Foucault en andere psycholo-
gen, sociologen, antropologen en filosofen hebben er op gewezen dat het voor
mensen onmogelijk is objectieve kennis over de werkelijkheid le verkrijgen. Weick
gaat zelfs zover dat hij stelt dat er geen werkelijkheid „is" maar dat deze „ontstaat'
of wordt gemaakt in en door interactie van actoren („enactment") (Weick, 1979, p.
130) In een uitvoerige studie over „de relativiteit van kennis en werkelijkheid",
bespreekt Zijderveld (1974) de belangrijkste stromingen of scholen in de sociologie
die zich met het epistemologisch vraagstuk hebben beziggehouden. Hij consta-
teert dat de kennissociologie zich tot haar taak stelt:
„allerlei therorieen - van vage opvattingen en houdingen tot uitgesproken ideolo-
gieen en utopieen - te relateren aan de sociaal-culturele omstandigheden waarin zij
vigeren. De kennissociologie toont aan dat de geldigheid van deze theorieen
steeds  kritisch  en  sociaal-cultureel  gebonden is." (pag. 30).

Vervolgens waarschuwt hij ervoor dat kennissociologie gemakkelijk kan ontaarden
in relativisme, dat wil zeggen een geloof in de fundamentele relativiteit van kennis
en werkelijkheid. Dit gevaar acht hij vooral aanwezig bij degenen die in een
gesloten wereldbeschouwing geloven. Maar, aldus Zijderveld, de door Weber
geformuleerde  eis van „waarderingsvrijheid"  in  het  wetenschappelijk  werk:
„onderstreept o.a. de grenzen van het wetenschappelijk kunnen het tracht te
accentueren dat wetenschappelijk werk een professie en geen religie is, dat het
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maar een deel van het menselijk bewustzijn bestrijkt en ook de werkelijkheid slechts
gedeeltelijk, namelijk vanuit de gereduceerde, wetenschappelijke visie benadert.
Een wereldbeschouwing eist steeds de gehele mens op, terwill het ook steeds ten
aanzien van de wereld en de geschiedenis universele aanspraken maakt.

De wetenschap kan dat nooit doen, anders wordt zij een scientisme. (p. 31 en 32).

Tenslotte constateert Zijderveld op bijna Iyrische toon:
„Wie van de boom der kennissociologische kennis heeft gegeten, kan niet meer
naief geloven in diverse wereldbeschouwingen met hun werkelijkheidsconstructies
en werkelijkheidslegitimaties. Voor hem blijven 'zin', 'waarheid' en 'geldigheid', als
ook 'schoonheid', 'rechtvaardigheid' en andere met waarden beladen begrippen
steeds relatief, in de zin van niet-absoluut en niet-universeel. Dit betekent echter
niet dat hij ook geen waarheid, schoonheid, zin, rechtvaardigheid en geldigheid
meer zal kunnen onderkennen en ervaren." (p. 311

Epistemologische studies, zoals die van de hiervoor geciteerde auteur, maken

duidelijk dat niet alleen onze kennis, maar ook of juist de wijzen waarop mensen tot
kennis en inzicht omtrent „hun" werkelijkheid komen niet objectief of absoluut of
universeel geldend zijn. De geldigheid van een methode is cultureel bepaald en
berust op onderlinge afspraken en interpretaties van het begrip objectief of
objectiviteit!

Dht er ruimte is voor meerdere methoden, c.q. meerdere interpretaties en opvattin-

gen over wat juiste en bruikbare kennis genoemd zal worden, blijkt weI uit de
opkomst van een relatief nieuwe „meta-wetenschap": de methodologie. Met zijn
„Methodologie" bracht A. D. de Groot in 1961 ordening en overzicht in de vele
methoden die in de gedragswetenschappen worden gevolgd om kennis te verza-
melen over de werkelijkheid van gedragswetenschappers. Deze methoden kunnen
worden getypeerd als bijvoorbeeld: empirisch-analytisch of fenomenologisch, hy-
pothese toetsend of heuristisch, inductief of deductief, nomothetisch of ideogra-
fisch. Interessant is zijn twintig jaar later verschijnende opstel over „God and
Methodology" (A. D. de Groot, 1980), waarin hij signaleert dat het bestaan van vele
godsbeelden en godsdiensten hem wei tot atheist hebben gemaakt (wat voor hem
niet identiek is met a-religieus!), maar dat het bestaan van vele methoden hem niet
tot „a-methodist" hebben gemaakt. Integendeel: met klem poneert hij zijn overtui-

ging dat er maar dan methodologie bestaat en noodzakelijk is namelijk:
„Methodology (with a capital M) is the discipline in which all current and possible
methods of scientific inference and research are studied critically (descriptive M.),
and in which, on the basis of such study, recommendations are formulated
regarding the generic usefulness of specific methods in corresponding specific
setups and contexts (prescriptive M.). By this definition the questions of that, and
why there 'is' only one Methodology have been formally solved. In defining a field
of study one would not like to miss anything that logically belongs to it. In
descriptive Methodology all methods, including those of 'alternative methodolo-
gies', are in principle both legitimate and obligatory subjects of study. In practice
certain (groups of) methods may be neglected, but this does not argue against their
belonging to the domain of the discipline".
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Volgens dit laatste citaat zou er onderscheid gemaakt kunnen worden tussen
beschrijvende methodologie en v66rschrijvende methodologie. Het postulaat van
De Groot „er is maar dan Methodologie" heeft volgens hem vooral betrekking op
zijn beschrijvende definitie: Methodologie is de studie van dlle door wetenschap-
pers gehanteerde methoden. Dit is echter een lege uitspraak zolang onduidelijk
blijft welke methode adequaat geacht kan worden voor zo'n studie van methoden!
Helemaal twijfelachtig wordt zijn uitspraak wanneer deze normatief wordt opgevat.
Juist dan blijkt hoe zeer „de tijd" invloed heeft op het methodologisch normgevoel.
Rond 1934 poneerde K. R. Popper zijn opvatting dat een voorspelling (veelal gezien
als doel van wetenschappelijke arbeid) pas wetenschappelijk aanvaardbaar ge-
acht kan worden wanneer deze niet alleen verifieerbaar is maar bovendien ook
falsifieerbaar, dat wil zeggen dat de voorspelling niet alleen aan moet geven wat
onder bepaalde omstandigheden zal gebeuren, maar bovendien moet de ontwer-
per van de theorie aangeven:
„welke veronderstellingen hij daarin als centraal beschouwt, hoe hij zich denkt, dat
juist deze veronderstellingen aan een kritische toetsing kunnen worden onderwor-
pen, en in welke mogelijke uitkomsten hij aanleiding zou vinden om zijn theorie
verworpen te achten" (De Groot, 1961, p. 133)

In een voordracht voor docenten en medewerkers van het SIOO heeft Van Dongen
er op geattendeerd dat sindsdien ten minste twee belangrijke wijzigingen zijn
opgetreden in het oordeel van wetenschappers over wat nu eigenlijk wetenschap-
pelijk aanvaardbare uitspraken over de werkelijkheid zijn (zie interne SIOO-notitie
„Thema Beraad Egmond").

De eerste stap werd gezet door Kuhn die redeneerde dat:
„ook al is een theorie gefalsifieerd en deugt hij niet, hijkan pas afgeschaft worden,
sociaal gezien - en in werkelijkheid gezien - als er een alternatief voor in de plaats
is. Volgens hem is het een revolutie van paradigma's van theorieen. Dat is een
sociaal proces. Dat is een proces van betekenisverlening, dat sociaal verankerd is".

De laatste stap in het proces van vermaatschappelijking van sociale wetenschap
zou zijn gezet door de „Starnberger" school, die in de termen van Van Dongen
zeggen:

„Ook dat is niet waar. Want kijk, dat paradigma kan er wei zijn maar als dat
paradigma geen macht heeft in de cultuur, dan gaat men toch op de oude leest ver-
der. Dus pas als dat paradigma, die theorie, geloofwaardigheid heeft, gewicht
heeft, sociaal macht heeft, of, in termen van de Stambergers 'gefinaliseerd' is, pas
dan wordt de oude afgeschaft. Wij zien toch dat er tai van paradigma's zijn die niet
meer deugen. Pas als de nieuwe paradigma's voldoende soortelijk gewicht krijgen,
in termen van doordruk-capaciteit van theoretici of van machthebbers, die zeggen
van nu af aan gaan wij het op die manier doen, pas dan gaat het echt betekenis krij-
gen."

Opmerkelijk van dit proces van verschuivende optieken is dat er sprake lijkt te zijn
van een soort democratisering van wetenschappelijke normen, of zoals het hierbo-
ven werd gesteld van een proces van vermaatschappelijking van sociale weten-
schap.
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Een uitspraak lijkt pas wetenschappelijk relevant wanneer hij maatschappelijk
geloofwaardig of invloedrijk (machtig) is. Anders geformuleerd: uitspraken, be-
schrijvingen, voorspellingen over de werkelijkheid zijn met waar of on-waar of
(on)wetenschappelijk, maar zij worden meer waar(schijnlijk) of wetenschappelijk
naarmate meer mensen die uitspraken e.d. als waar erkennen, ofwel op dezelfde
manier naar de werkelijkheid kijken.
Deze visie op wetenschap of op het zoeken naar kennis omtrent de (sociale)
werkelijkheid impliceert dat een publikatie op het moment van verschijnen Anders
gewaardeerd kan worden dan enige tijd daarna, omdat de aangeboden informatie,
hoe onzinnig deze wellicht ook lijkt bij eerste lezing, toch invloed blijkt te hebben op
het denken en „kijken" van de lezers.

Een opmerkelijk voorbeeld daarvan is gegeven door de redactie van het tijdschrift
M&0, Tijdschrift voor Organisatiekunde en Sociaal Beleid, die in het september/ok-
tobernummer (1983) een artikel van Roger Harrison in vertaling publiceerde met de
volgende begeleidende tekst:
„In dit paper probeert Harrison een aantal van de concepten en ideean van het
Nieuwe Tijd Denken, en van wat hijzelf 'Bewuste Evolutie' noemt, toe te passen op
bedrijfsorganisaties  Dit leidt tot een zich langzaam ontrollend mogelijk perspectief
op leiderschap en het functioneren van organisaties, dat op het eerste gezicht wei
erg ver af staat van waar wij in deze no-nonsense tijd behoefte aan lijken te hebben.
Of toch niet? Mogelijk gaat het de lezer net als de redactie, die na aanvankelijke
verbazing en deels verbijstering moest merken dat veel van de door Harrison
opgeworpen vragen en gesignaleerde ideeen moeilijk los lieten, bleven terugko-
men, kortom je bezighielden. Die eigen ervaring leek de redactie voldoende reden
om de M&0-lezers in kennis te stellen van iets wat enigszins als symptoom
beschouwd mag worden van ontwikkelingen die de laatste jaren gaande zijn aan
de Amerikaanse Westkust, met name in psychologisch georianteerde disciplines
en werkvelden."

Het artikel zelf zou jammerlijk aan kracht verliezen wanneer het in samenvatting
wordt weergegeven, zodat ik dat ook niet zal doen. Gedichten, schilderijen,
muziekwerken en andere expressies van de diepere lagen van het bewustzijn
vragen nu eenmaal om directe confrontatie, niet om indirecte weergave. Als
(onvoldoende) indicatie kan worden gegeven dat Harrison signaleert dat door
steeds meer top-managers voorzichtige vraagtekens worden gezet bij de gangba-
re opvatting in het Amerikaanse bedrijfsleven dat het onbestuurbaar worden van
organisaties moet worden tegengegaan met rationele planningstechnieken, dras-
tische ingrepen, automatisering, krachtige leiders, e.d. Als alternatief daarvoor
overdenkt hij de wenselijkheid (en mogelijkheid) van organisaties die hun doel en
oorsprong vinden in de onverzadigbare behoefte aan verbondenheid, dienstbaar-
heid en liefde
„lk  geloof  niet,"  zegt hij,  „dat  organisaties  veel  veranderen  door  adviseurs,  als  dat
al gebeurt" en „we moeten onszelf bezighouden met wat aan de veranderingen in
de weg staat, niet met hoe ze teweeg te brengen"

In een paragraaf over „de processen van paradigmatische verandering" attendeert
hij op de reacties van mensen:
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„nu onze dromen vervagen, nu de door ons gekoesterde instituties steeds minder
effectief werken en schaarste de plaats inneemt van overvloed". „Effectieve hulp"
(bij dit onthechtingsproces) „bestaat in de eerste plaats uit het aanbieden van
invoelingsvermogen, begrip en liefde" (pag. 372)

Is dat nu onzin of wetenschap, belletrie of mystiek? Het lijkt mij niet zo zinvol om
daar lang over te discussieren. Van belang is het dat hier iemand uit de grond van
zijn hart een mogelijk zinvol „nieuw" paradigma onder de aandacht brengt van
organisatie-adviseurs, managers, onderzoekers, enzovoort.
Als „methode" lijkt hij daarbij te hebben gekozen voor:- kritische reflectie op zijn eigen arbeid;
- het ter discussie stellen van zijn interpretaties van de (organisatorische en

maatschappelijke) werkelijkheid;
- het serieus nemen van alle pogingen van iedereen die moeite doet om organisa-

ties en instituties in vele opzichten aantrekkelijker te maken;
- het begrip tonen voor en invoelen van het verdriet dat mensen ondergaan - en

van de manier waarop wij daar uiting aan geven - wanneer we „in ons
organisatie-leven rondtasten op zoek naar manieren om de dood van ons
paradigma te kunnen accepteren";

- het aanreiken van manieren waarop managers an adviseurs elkaar kunnen
helpen, stimuleren,  inspireren en accepteren bij het  gezamenlijk „ tot de ontdek-
king komen dat we de weg naar huis kennen" ip. 373 tim 375)

Het leek mij een moeilijke proef en daarom de moeite waard om daze methode bij

het schrijven van dit proefschrift zo goed mogelijk na te volgen, ook al is het
misschien een al te subjectieve interpretatie van wat Harrison heeft gedaan om tot
zo'n artikel te komen en ook al komt deze methode niet voor in de officiele sociaal-

wetenschappelijke methodologie.

Wie verliefd is gedraagt zich nu eenmaal dwaas in de ogen van zijn vrienden, totdat
ze begrijpen wie, waar en hoe zijn geliefde is, of beter nog, totdat zij zalf verliefd
wordenl Wat in de komende hoofdstukken volgt is het verslag van mijn streven om
helder inzicht te krijgen in de manier waarop anderen (onderzoekers, adviseurs,
managers, en vooral de gewone mensen die het eigenlijke werk doen) serieus
bezig zijn om, uitgaande van hun verschillende „werkelijkheidsdefinities" in gedrag
en door publikaties, de samenleving of hun organisaties aantrekkelijk te maken voor
henzelf en voor anderen.
Veelvuldig zal daartoe worden geattendeerd op wat anderen reeds schreven en
deden terwijl daarop waar mogelijk vanuit weer een andere werkelijkheidsdefinitie
zal worden gereageerd. Op die wijze, in een voortdurende dialoog met „het forum",
is een naar ik hoop 66k voor anderen inspirerend perspectief op de interventiekun-
de ontstaan (zie hoofdstuk IX)

Voor een belangrijk deel van de tekst heeft deze dialoog in de praktijk al
plaatsgevonden: bij leergroepen van managers en adviseurs, in werkgroepen van
de OOA en het NIP, tijdens gastdocentschappen voor studenten, tijdens
voordrachten op congressen, via publikatie van artikelen en in talloze gesprekken
met collega's.
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Het belangrijkste en tevens moeilijkste van de methode die hier is gevolgd, was de
zorg voor interne consistentie: de manier van doen, praten en schrijven moet een
weerspiegeling zijn van de aangereikte inhoud of boodschap. Ook dat is de intentie
van deze bijdrage aan de dialoog over ons vak en mijn werkelijkheidsdefinitie
daarvan.

1.2.3 De principiele paradox van dit boek

In Hoofdstuk 11.4 wordt aangegeven dat dit boek zal uitmonden in een zogenaamde
„praktijktheorie" over interventiekunde en over de wijze waarop mensen zich
kunnen ontwikkelen tot interventiekundige.

Daarmee is al aangegeven dat men in de volgende bladzijden geen zware of
elegante theoretische studie zal aantreffen. Maar evenmin is het boek een strikt
empirische verhandeling over ervaringen met begeleiding van organisatie-ontwik-
keling of van leergroepen of van conflicterende partijen.

Veel meer heeft dit boek het karakter van een advies, een dringend verzoek zo men
wil, aan collega adviseurs en aankomende interventiekundigen, op zoek te gaan
naar fixaties van hun clienten (en eventueel van zichzelf) op paradigma's en naar de
vraag hoe deze fixaties kunnen worden opgeheven.

Gehoopt wordt dat dit boek lezers zal helpen bij het zich bewust worden van eigen
vooroordelen of paradigma's met betrekking tot organisaties, organisatie-ontwikke-
ling, begeleiding, en dergelijke. Als dat gebeurt heeft het boek de kwaliteit van een
interventie op meta-niveau: het is geen beschrijving van „de werkelijkheid" (noch
praktisch, noch theoretisch) maar een aanzet tot herdefiniering van de werkelijk-
heid zoals de lezer die ervaart.

Het boek is de weerslag van een poging om, door beschrijving van - en reflectie op
eigen ervaringen en inzichten op het verschijnsel „ontwikkeling" anderen iets aan
te reiken dat bruikbaar is voor of bij hOn ontwikkeling.

Strikt genomen zou dit boek niet geschreven en gelezen moeten worden, maar
ontstaan in een ontmoeting van schrijver en lezer: in feite is dat ook al vele malen
gebeurd en bevat de tekst een bundeling van mijn belevenissen tijdens die
ontmoetingen. Het boek zou pas ,,af" zijn als de ervaringen van al die anderen
daaraan zouden kunnen worden toegevoegd of ingevoegd of daarmee konden
worden vermengd.

Omdat zulks niet kan, zodat het boek dus niet maar bevat dan 66n interpretatie van
de werkelijkheid zoals die er was tijdens de interactie met anderen (die ik nog
steeds „clienten" noem, bij gebrek aan een meer van respect getuigend woord,
waarin toch onze verschillende rollen en intenties naar elkaar tot uitdrukking
komen), daarom is dit boek in feite toch niet meer dan een theoretische interventie.

De toetsing van de aangeboden theorie is helaas op dit abstracte nivo van
interactie niet mogelijk: al schrijvend of lezend ontbreekt de directe, concrete
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interactie tussen zender en ontvanger van de theorie, waardoor er niets te ervaren
en dus niets te toetsen valt. De lezer kan niet mddr doen dan beoordelen wat er
staat, vanuit zijn/haar eigen werkelijkheids-opvattingen en constateren dat de tekst
daarmee weI of niet in overeenstemming is.

Ooit heeft Jung eens geschreven, in zijn voorwoord bij het boek van Suzuki „"Die
grosse Befreiung" (Inleiding tot het Zen-Boeddhisme):
„Degene, die een verlichting ('satori') heeft of voorgeeft te hebben, meent in elk
geval verlicht te zijn. Wat een ander ervan vindt heeft voor hem met betrekking tot
zijn ervaring totaal geen invioed. Zelfs wanneer hij zou liegen, dan zou zijn leugen
nog een psyschisch feit zijn. Ja, wanneer alle religieuze berichten niets anders dan
bewuste verzinsels en vervalsingen zouden zijn, dan zou er nog altijd een heel
interessante psychologische verhandeling over het feit van dergelijke leugens
geschreven kunnen worden, met dezelfde wetenschappelijkheid waarmee de
psychopathologie van waanideeen beschreven wordt. Het felt dat er een religieuze
beweging bestaat, is voldoende aanleiding om ten minste een serieuze poging te
wagen, dergelijke innerlijke gebeurtenissen binnen het gebied van het weten-
schappe/#k begrip te brengen"  (Jung,   1979,  p.   124).

Nu bedoel ik met dit citaat niet te suggereren dat ik „verlicht" zou zijn en evenmin
dat mijn boek een opeenstappeling van bewuste leugens en verzinsels is - maar
wal dat „er nog altijd een heel interessante psychologische verhandeling" geschre-
ven kan worden over het feit dat er zoveel „werkelijk"-heden worden ervaren en
over de mogelijkheid om elkaar te helpen nieuwe werkelijkheden te ontdekken in
een tijd waarin veel mensen (en organisaties) zich in hun levensvreugde bedreigd
voelen. Dat impliceert m.i. 66k dat het zin heeft te zoeken naar nieuwe vormen van
wetenschappelijkheid die passen bij de werkelijkheid die men wil leren kennen.

Datgene wat een meta-interventie en een meta-interventiekunde teweeg kan
brengen zou zo'n nieuwe werkelijkheid kunnen zijn en dit boek is „tenminste een
serieuze poging om dergelijke innerlijke gewaarwordingen (gebeurtenissen) binnen
het gebied van het wetenschappelijk begrip te brengen"

De interventiekundige beweegt zich afwisselend op verschillende niveaus van
abstractie t.o.v. de concrete werkelijkheid van zijn client en dit boek bevat een
beschrijving van die bewegingen. De lezer van dit boek bevindt zich daardoor in de
positie van de reiziger in een trein die door een natuurreservaat dendert: hij/zij ziet
weI iets van het landschap maar ruikt het niet, staat er niet in en heeft er geen deel
aan. Tenslotte zal hij/zij zich gemakkelijker het fel gekleurde reclamebord herinne-
ren waar de trein langs reed, dan de verbaasde konijnen daaronder.

Het is met de interventiekunde al net als met de liefde: de concrete ervaring van het
liefhebben ervaart men niet door er over te praten. Zelfs de mededeling „ik heb je
lief" is wezenlijk van een ander niveau van communicatie dan van het niveau
waarover de mededeling iets probeert te vertellen.

Meta-communicatie is wellicht een uitstekend middel om ruzies te beslechten, maar
het is niet meer dan een artefact van liefde: de eindeloze reeks poetische en
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wetenschappelijke literatuur over de liefde heeft, zo suggereert o.a. het artikel van
Harrison, die concrete ervaring dan ook nog steeds niet tot het hoofdkenmerk van
onze samenleving gemaakt.

Dat is de paradoxale situatie van ieder die over de interventiekunde iets wil zeggen
met de bedoeling daardoor de interventiekunde z6lf tot bloei te brengen: er valt pas
wat over te zeggen als zender en ontvanger zich beiden buiten de gewaarwording
bevinden waar het om gaat - maar dAn is er geen sprake meer van het thema waar-
over zij spreken!

Tot slot van deze inleiding moet nog een mogelijk misverstand worden opgeruimd
c.q. voorkomen. Een proefschrift heeft doorgaans de bedoeling aan te tonen dat
de schrijver in staat is zelfstandig een wetenschappelijk aanvaardbare bijdrage te
leveren aan de samenleving waartoe hij/zij behoort, in dit geval over de interventie-
kunde.

Voorzover echter dit boek al iets zou aantonen, dan toch zeker niet dat ik, als
schrijver van dit werk, in staat ben zelfstandig enzovoort.

Niet alleen is in dit boek de invloed van mijn beide promotoren Jules van Dijck en
Henk van Dongen, en die van vele anderen duidelijk herkenbaar, maar - en daar
gaat het om - de studie van de interventiekunde kan eenvoudigweg door de aard
van haar onderwerp niet „zelfstandig" worden bedreven.

Een verhandeling over interventiekunde berust in wezen op interactie: het zou van
vooruitgang getuigen wanneer je in dat onderwerp 66k op gedrag zou kunnen
promoveren

39



HOOFDSTUK 11:

PROBLEEMSTELLING
EN VERANTWOORDING

11.1 INLEIDING

In deze studie is de vraag aan de orde 6f en welke bijdragen kunnen worden
geleverd door organisatie-adviseurs en andere interventiekundigen aan het ontwik-
kelingsproces van organisaties ofwel aan organisatie-ontwikkeling, in de richting
van vermaatschappelijking van organisaties.

In de komende hoofdstukken zullen de begrippen die in deze vraagstelling centraal

staan („interventiekunde", „ontwikkeling" en „vermaatschappelijking") nader wor-
den besproken, en gedefinieerd en tenslotte zal in hoofdstuk IX een antwoord
worden geformuleerd in de vorm van een interventiekundige praktijktheorie.

In dit hoofdstuk is het de bedoeling om de vraagstelling zelf nader toe te lichten ten-
einde duidelijk te maken dat in wezen gezocht wordt naar een vernieuwing of
verdere ontwikkelingsstap van de organisatie-ontwikkelingsbeweging uit de jaren
'60 en '70.

Daartoe zullen enkele theoretische vertrekpunten worden aangegeven die ten
grondslag liggen aan bovenstaande vraagstelling die in feite pragmatisch („wat
kunnen interventiekundigen doen?") en normatief („vermaatschappelijking van
organisaties is wenselijk") van aard is.

De vraagstelling geeft al aan dat deze studie moet aansluiten op tenminste twee
kennisgebieden of aandachtsvelden in de sociale of „gedrags"-wetenschappen,
n.1. enerzijds op de studie van ontwikkelingsgerichte interventies of hulpverlening
(een bijzondere vorm van handelen of gedrag) en anderzijds op de studie van
organisaties of duurzame sociale systemen, waarop het handelen van interventie-
kundigen is gericht.

Dit leidt ertoe dat in volgende hoofdstukken o.m. zal worden verwezen naar studies
die zich bezighouden met beinvioeding door adviseurs of begeleiders of trainers of
therapeuten, waarin hun gedrag doorgaans wordt beschreven of getypeerd in
termen van „conflicthantering", „procesbegeleiding", „intakegesprek", „counse-
ling", „machtsuitoefening" en dergelijke.

Traditioneel komen dergelijke studies vooral uit de werkplaatsen van organisatie- en
groepspsychologen, agogen en psychotherapeuten. In ons land is over interventie-
kunde bij organisatie-ontwikkeling gepubliceerd door bijvoorbeeld Zwart, Marx,
Rubinstein, Mastenbroek, Prein, Verhallen, Drukker, Verhaaren, Feltmann en Van de
Bunt. Bij de bespreking van de stijlen van adviseren bij organisatie-ontwikkeling, in
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hoofdstuk VI, komen de gezichtspunten en ervaringen van deze auteurs dan ook
nader aan de orde.

In de nu volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de theorie-ontwikkeling rond
het verschijnsel „organisatie", om duidelijk te maken dat en waarom in deze studie
aansluiting is gezocht bij recente studies van organisatie-sociologen die uitgaan
van een actietheoretische en voluntaristische visie op organisaties.

Het gaat er daarbij niet alleen om de paradigma-verschuiving te bespreken die is
opgetreden in de organisatie-sociologie en -psychologie (van systeemdenken naar
een „action frame of reference"). In nauwe samenhang daarmee is het van belang
op te merken dat de doorgaans objectiverende benaderingswijze van organisatie-
adviseurs kan en moet worden aangevuld met een meer subjectiverende interpre-
tatie van organisaties als „complexe en dynamische betekenisstructuren" (Vroom,
1981) of „sociale actiesystemen" (Godfroy, 1981), opdat de interventiekundige zich
„los" kan maken van een al te sterke identificatie met of binding aan de eenzijdige
belangen van de client.

Een eerste aanzet voor zo'n interventiekunde die ten dienste staat van vermaat-
schappelijking van organisaties heb ik indertijd proberen te geven in twee artikelen
in het Nederlandse „vakblad" voor organisatie-adviseurs (1981 a en b).

In dit boek wordt de daar ontwikkelde gedachtengang verder uitgewerkt en
doorgezet, waartoe aansluiting wordt gezocht bij sociologen als Van Dijck, Zijder-
veld, Bekke, Vroom en Godfroy die allen een actietheoretische, en op het symbo-
lisch interactionisme steunende benadering van het verschijnsel „organisatie"
voorstaan.
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11.2 CENTRALE THEMA'S („DEBATTEN")
IN DE ORGANISATIETHEORIE

11.2.1 Aandacht voor actoren en dialectiek.

In de literatuur over organisaties heeft het verschijnsel van organisatorische groei of
ontwikkeling ruim aandacht gekregen. Een gezaghebbend onderzoeker van deze
verschijnselen als Starbuck definieert .growth" bijvoorbeeld als „change in an
organization's size when size is measured by organization's membership or
employment; development is defined as change in an organization's age" (1971, p.
11). Hij merkt op dat er twee soorten studies over „organizational change" zijn:
beschrijvende en normatieve. Tot de laatste categorie rekent hij enkele klassieke
publikaties over „planned change" en „organization development", zoals die van
Bennis (1963), Bennis, Benne and Chinn (1961), Lippitt, Watson and Westley (1958)
en Likert (1961), en hij zegt daarover:
„the author is not indifferent to the importance of being able to state how an
organization should grow and develop, but such statements must be based on an
understanding of how organizations do grow and develop. Current knowledge is so
rudimentary that prescriptive statements seem premature" (p. 13).

Deze voorzichtige evaluatie van de stand van de wetenschap omtrent organisatie-
ontwikkeling stamt uit 1965.

Het is ondertussen bijna twintig jaar later en het lijkt er op dat de huidige kennis om-
trent „how organizations do grow" niet meer zo „rudimentary" is als indertijd,
overigens mede dankzij de analyses van „models of growth" van Starbuck zelf (hij
onderscheidt  vier  modellen:   twee  daarvan  „ focus on patterns in the size and
structure of an organization as it expands" en twee anderen „focus on the
mechanisms, internal to the organization, by which growth is effected" (p. 62)).De
vloed van publikaties in de jaren '60 en '70 over „organization development" en de
opkomst in ons land van de organisatie-agogie hebben in elk geval onze kennis
omtrent veranderings- en ontwikkelingsstrategieen aanzienlijk verruimd en het
instrumentarium van organisatie-ontwikkelaars verfijnd.

Ook diverse descriptieve en longitudinale analyses van organisaties en andere
sociale systemen (groepen, gezinnen, instituties, actiegroepen, interorganisatione-
le netwerken) hebben ons inzicht verdiept in het verloop van ontwikkelingsproces-
sen (zie bijvoorbeeld de beschrijving van de ontwikkelingsfasen van organisaties
van Greiner (1972) of Lievegoed (1969)) en daardoor bijgedragen tot ons vermogen
die ontwikkeling enigszins te sturen in een richting die de sturenden als wenselijk
voorkomt.

Inmiddels heeft ook het onderzoek naar het wezen en het functioneren van
organisaties niet stil gestaan en het is van belang kennis te nemen van de
ontwikkelingen die zich hebben voltrokken in de opvattingen over organisaties.
Daartoe zullen nu drie publikaties worden besproken die gezamenlijk een helder
licht werpen op de stand van zaken en de nog op te lossen dilemma's van de
moderne organisatiesociologie.
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Het gemeenschappelijke van deze studies is naar mijn mening dat de auteurs de
mogelijkheid van mensen om organisaties en andere sociale systemen of vormen
van samenwerking bewust te belt',vloeden en te veranderen niet verwerpen (z6nder
dat zij daardoor pure „voluntaristen" genoemd kunnen worden) maar, integendeel,
juist attenderen op de belangrijke rol van diverse „actoren" en hun „definities van
de werkelijkheid" als aangrijpingspunt van veranderingsprocessen.
Een tweede, voor de interventiekunde belangrijke tendens in deze bes6houwingen

over organisaties en de organisatiewetenschap is de benadrukking van het
dialectische principe of van de dialectiek (de overbrugging van ogenschijnlijke
tegenstellingen door het vinden van een integrerend kader of belang op een hoger
(abstractie) niveau) als mogelijkheid om fundamentele inhoudelijke en methodische
dilemma's „op te lossen"

De in hoofdstuk IX beschreven praktijktheorie voor interventiekunde stoelt in wezen
op deze beide fundamentele uitgangspunten.

De drie hierboven bedoelde studies zijn achtereenvolgens:
a) Silvermans actietheoretische organisatietheorie (1974, vertaling 1970);
b) de analyse en „metatheoretische" integratie van zes kerndebatten uit de

organisatiewetenschap door Astley en Van de Ven (1983);
c) de bespreking van drie methodologische dilemma's en de kritische evaluatie

van de oplossingen daarvoor van enkele moderne (organisatie) sociologen door
Godfroy (1981).

11.2.2 Silvermans organisatie-sociologie.

In zijn inleiding op de Nederlandse vertaling van Silvermans studie over organisatie-
theorie uit 1970 schrijft Van Dijck hierover:
„het paradigma dat binnen de sociologie gedurende decennien de theorievorming
bepaald heeft maar thans naar het lijkt in toenemende mate aan verklarende
waarde verliest is dat van het structureel-functionalisme, dat ook weI functionalis-
tisch systeem denken genoemd wordt.
Het verklaringskader dat zich in deze tijd naar voren dringt met pretenties ten
aanzien van de beschrijving en verklaring van maatschappelijke en sociale proces-
sen is dat van het actiesociologisch denken. Men noemt dit kader ook wei kortweg
actietheorie of actiemodel" (Van Dijck, 1974, p.V).

In de actietheorie, zoals beschreven door Silverman (met name in zijn hoofdstukken
6 en 7 over het referentiekader van de actietheorie en de actieanalyse van
organisaties) wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt tussen sociale en
natuurwetenschappen. Silverman zegt daarover:
„het gedrag van de materie kan alleen worden beschouwd als een noodzakelijke
reactie op een stimulans. De materie begrijpt haar eigen gedrag niet. Deze is
letterlijk betekenisloos, totdat de wetenschapsman er zijn referentiekader op van
toepassing brengt. Het is onmogelijk de subjectieve bedoeling ervan te bevatten
en de logica van het gedrag kan alleen worden begrepen door naar het gedrag zelf
te kijken. De handelingen van mensen daarentegen hebben voor henzelf beteke-
nis" (Silverman, 1974, p. 139).
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Menselijk handelen of menselijke actie, zo stellen de actietheoretici, is niet betrok-
ken op „de" (objectieve) werkelijkheid, maar op de interpretatie van actoren van de
werkelijkheid, ofwel op de betekenis die zij aan hun situatie geven:
„leder geval van actie komt dus voort uit zijn definitie van de situatie, waartoe ook
behoren de reeks alternatieve handelingen die hij als beschikbaar beschouwt en
zijn keuze van een middel dat waarschijnlijk wel effectief zal zijn, gezien de
wenselijke reactie van anderen op zijn handeling" (p. 143).

De betekenissen, of situatiedefinities, of interpretaties van de werkelijkheid zijn
„sociale feiten", dat wil zeggen het resultaat van een sociaal leerproces:
„door deel te nemen in de maatschappij verkrijgen mensen verwachtingen omtrent
de juiste handelingen van henzelf en van anderen in diverse statusposities, zij zijn in
staat een begrip te vormen ten aanzien van de betekenissen die samenhangen met
de handelingen van andere mensen en om een visie op zichzelf op te bouwen,
gebaseerd op een response van anderen" Cp. 144)

Betekenissen worden dan ook sociaal in stand gehouden, enerzijds en zijn
onderhevig aan sociale veranderingen, anderzijds.
„Wat een probleem is voor de ene actor, is vaak een min of meer efficient middel tot
een doel vanuit het standpunt van een andere. Men kan daarom een situatie heel
goed onderzoeken vanuit de gezichtspunten van 'concurrerende interpretatiesys-
temen' en dit zal belangrijke inzichten verschaffen in de wijze waarop de situatie is
ontstaan, waarom deze in de huidige vorm voortduurt en welke omstandigheden
verandering  kunnen  veroorzaken."  (P.   152)

De actietheoretische opvatting over organisaties als subjectieve betekenis-con-
structies of sociale constructies in plaats van als objectieve, gedragdetermineren-
de economische en/of technologische structuren of „gevangenissen", kan leiden
tot de opvatting dat ontwikkeling of verandering van organisaties in principe
mogelijk is, wanneer de betrokken actoren of belanghebbenden hun „werkelijk-
held" Anders gaan definieren of interpreteren, waardoor „de organisatie" voor hen
een andere betekenis krijgt.
„De voornaamste verdienste van de actiebenadering is dat zij, hoewel zij rekening
houdt met de invloed van externe factoren, ook kan verklaren hoe veranderingen
voortkomen uit de interactie van actoren. Immers, iedere handeling heeft gevolgen,
bedoelde en onbedoelde, voor de wijze waarop actoren de situatie definieren, voor
hun  perceptie  van  anderen  en  daardoor  voor  het  daarop  volgende  gedrag."   (p
181).

Deze, op het symbolisch interactionisme terug te voeren visie op organisaties lijkt
mij van bijzonder belang voor interventiekundigen. Natuurlijk is de interpretatie van
organisaties als sociale actiesystemen op zich zelf 66k niet meer dan 66n mogelijke
interpretatie van de werkelijkheid, die de legitimiteit van meer structuralistische of
deterministische visies niet uitsluit. Maar als het er om gaat het ontwikkelingsproces
te beinvioeden van organisaties (en dat is het thema van deze studie) dan biedt een
-actor georienteerde" benadering meer perspectief voor interventiekundigen dan
een structureel-functionalistische benadering, omdat doelen, structuren, strate-
giedn en andere belangrijke concepten en elementen van het structureel-functiona-
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lisme nu eenmaal geen objectieve realiteiten zijn maar slechts stelsels van afspra-
ken tussen de leden of actoren van organisaties.

Een organisatie „heeft" geen doel of structuur los van de (handelingen van de)
actoren, en doelen en structuren zijn dan ook geen ontologische kwaliteiten of
eigenschappen van organisaties die beinvloed kunnen worden buiten de wil of het
medeweten van de actoren om.

Organisatie-ontwikkeling, of vernieuwing van de doelen, structuren, strategieen en
produkten of diensten van organisaties is in wezen een proces van ontwikkeling of
vernieuwing van de waarden en werkelijkheidsdefinities van de actoren in en buiten

die organisatie.

Zelfs het fenomeen ,,organisatie" of 'sociaal systeem' is slechts een objectieve
realiteit indien en voorzover mensen bereid zijn hun gedachten en gedrag daarop
te richten. Organisaties zijn resultanten van menseljke interactie - „zi) hebben geen
'ontologische status' zoals Berger en Pullberg het uitdrukken" (Silverman, 1974, p.
147).

Vandaardatin deze studie over interventiekunde en (of ten dienste van) organisa-

tie-ontwikkeling gekozen wordt voor een actietheoretische benadering van organi-
saties en een interactionele benadering van de interventiekunde.

11.2.3 De multiparadigmatische analyse van Astley en Van de Ven (1983).

In een fors artikel hebben Astley en Van de Ven geprobeerd het groeiende
theoretische pluralisme in de organisatiewetenschap te analyseren, te ordenen en
te integreren in een dialectische „metatheorie".

Hun artikel is voor interventiekundigen interessant omdat het een goed inzicht
verschaft in de diverse optieken van waaruit naar organisaties wordt gekeken, niet
alleen door onderzoekers, maar zeker ook, zij het doorgaans impliciet, door de vele
soorten clienten en clientsystemen die adviseurs inschakelen.

Het lijkt niet onzinnig om te veronderstellen dat de inschakeling van een adviseur

berust op een in wezen voluntaristische vooronderstelling bij de client: wie advies
vraagt geeft daarmee te kennen er van uit te gaan dat er gedragsalternatieven,
keuzemogelijkheden en vooral beinvloedingsmogelijkheden zijn en dat ontwikke-

lingsprocessen (van mensen en organisaties) in principe stuurbaar zijn, zowel in de
zin van beheersing als in de zin van verandering of vernieuwing.

Een helder inzicht in de principiele aanvaardbaarheid, en tevens in de principiele
betrekkelijkheid van deze vooronderstelling, zeker als het gaat om de stuurbaar-
heid van bovenpersoonlijke interactiesystemen of werkelijkheidsconstructies zoals

organisaties, is nodig indien interventiekundigen willen bijdragen aan vermaat-

schappelijking van organisaties, waar het in dit boek om gaat.

Omdat in het overzicht van Astley en Van de Ven de markante verschillen tussen
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een deterministische en een voluntaristische visie op het gedrag van organisaties
duidelijk naar voren worden gebracht wordt hun artikel hier nu uitvoerig weergege-
ven.

Hun bijdrage start met een vier kwadranten matrix waarin volgens hen vrijwel elke
studie over organisatiegedrag kan worden ondergebracht. Zij hebben een groot
aantal van dergelijke studies geclassificeerd, enerzijds naar het aggregatieniveau
waarop de analyse betrekking had (de micro-macro dimensie), anderzijds naar de
assumptie omtrent de „maakbaarheid" van de menselijke samenleving en haar
organisaties (determinisme versus voluntarisme) welke aan die onderzoekingen ten
grondslag ligt.
De auteurs combineren deze beide ingangen tot vier basis-perspectieven op de
verschijnselen van organisatie, management en „change", n.1.:

a. een „natural selection" view )
2 op macro nivob. een „collective action" view J

c. een „system-structural" view 1i op micro nivod. een ,,strategic-choice" view )

De gezichtspunten binnen a en c representeren een „deterministische" opvatting,
die binnen c en d representeren een „voluntaristische" opvatting over de mogelijk-
heid van mensen om veranderingen te bewerkstelligen.

Door deze vier kwalitatief verschillende perspectieven of paradigma's omtrent
organisaties, die elk slechts dan mogelijke visie op de werkelijkheid representeren,
systematisch met elkaar te confronteren hebben de auteurs zes centrale debatten
binnen de organisatietheorie kunnen signaleren, welke zij ten slotte integreren op
een metatheoretisch niveau door op de dialectische betrekking of spanning tussen
de verschillende opvattingen over „de werkelijkheid" te wijzen.

Organisatietheorie is in hun visie een „multiple paradigm science" met in wezen
een  politieke functie,  n.1.: „the creative reconstruction of social arrangements on
the basis of reasoned analysis".

De zes centrale vraagstukken of debatten in de organisatietheorie die Astley en
Van de Ven in hun artikel bespreken zijn:

1. Systeem versus actie
Zijn organisaties functioneel-rationele, door technologie beheerste systemen, of
zijn ze sociaal geconstrueerde, subjectief betekenisvolle uitdrukkingen van
individuele actie? In hun bespreking van dit dilemma verwijzen zij naar de
studies van Silverman (zie hiervoor) en van Crozier en Friedberg (1977), welke
laatsten ook door Godfroy uitvoerig worden geciteerd.

2. Adaptatie versus selectie
Zijn veranderingen in organisatorische vormen te verklaren als interne aanpas-
singen aan veranderingen in de omgeving (zie bij voorbeeld de contingencythe-
orie van Lawrence en Lorsch (1967)) of is de „structural inertia" van organisaties
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er de oorzaak van dat zij slechts beperkt in staat zijn tot aanpassing aan
verschuivingen die zich voordoen in de toegankelijkheid van ,,resources" (zoals
informatie, grondstoffen, arbeid, afzetmarkten), waardoor zij worden „uit-gese-
lecteerd" en nieuwe vormen van organisaties worden „in-geselecteerd"? Dit
selectie mechanisme zou zich sterker doen voelen in kleine organisaties dan in
de grotere orndat deze \aatste „increasingly span many niches and thereby
entrench their positions through geographical expansion and diversification"
De oplossing van dit probleem voor de omgevingsgevoelige (kleinere) organisa-
ties zou zijn dat zij zoeken naar „metamorphic transformations" of „change of
the  system -, in plaats  van naar „changes within the system"
In paragraaf 11.3 („naar een ontwikkelingsgerichte interventiekunde") wordt dit
fundamentele onderscheid tussen veranderingen van de eerste orde (changes
within the system) en veranderingen van de tweede orde (verandering of
transformatie van het systeem) nader uitgewerkt.

3. Gedwongen segmenten („niches") versus zelf
geconstrueerde domeinen
Hierbij gaat het om de vraag of het voortbestaan van organisaties afhankelijk is
van politieke, economische en andere ontwikkelingen die zich op macro-niveau
voordoen en hun „niche" beinvloeden, of dat dit voortbestaan een kwestie is
van de juiste strategische keuzen van het management.
In deze discussie verwijzen de auteurs met instemming naar de opvatting van
Weick (1979) die stelt dat managers letterlijk hun eigen omgeving en dus hun
eigen beperkingen („contraints") creeren door een psychologisch en interactio-

neel proces van  „enactment-selection-retention" waarbij zij „construct, rearran-

ge, single out, and demolish many 'objective' features of their surroundings"
Ook wijzen zij er op dat deze discussie ontstaat doordat wordt uitgegaan van
twee verschillende analysenivo's: enerzijds wordt gekeken naar „/ong-term
demographic trends that affect whole populations of organizations", terwijl de
voorstanders van het „enactment" of „strategic choice" paradigma hun aan-
dacht richten op het gedrag en de beinvloedingsmogelijkheden van individuele

organisaties. Een deterministische visie waarin totale afhankelijkheid van organi-
saties van selectiemechanismen op macro-niveau wordt aangenomen, doet
volgens Astley en Van de Ven tekort aan de „role of voluntarism in organizational
life", op micro-niveau.

4. Economische verzamelingen versus politieke gemeenschappen
Moet de omgeving worden gezien als een eenvoudige verzameling van organi-
saties die worden geleid door externe economische krachten, of als een
geintegreerde en georganiseerde gemeenschap van organisaties die wordt
geleid door haar eigen, interne, sociale en politieke krachten?
Tegenwoordig spreekt men liever van „interorganisationele netwerken" waar-
mee worden bedoeld min of meer losse samenwerkingsverbanden van organi-
saties, waarin geen duidelijke hierarchische structuur is te onderkennen en veel
waarde wordt gehecht aan informele afspraken of „gentlemen's agreements"
In deze laatste visie, die van de „human ecology" is er sprake van wederkerige
afhankelijkheid en elke participant in een netwerk zal zich dan ook inspannen om
het netwerk als geheel te beschermen tegen verval, terwijl in de visie van de
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,,population ecology" elke organisatie zal wedijveren met andere organisaties
voor de toegang tot „environmental resources", in een poging om zelf te
overieven „but ultimately their fortunes are environmentally determined"
Macht in een netwerk is omgekeerd evenredig met het aantal stappen dat een
participerende organisatie is verwijderd van direct contact met de omgeving,
waardoor machtsrelaties in een netwerk tot uiting komen tijdens onderhandelin-
gen tussen de netwerkparticipanten over de verdeling van economische hulp-
middelen over het netwerk. Zeer grote organisaties kunnen worden gezien als
het resultaat van bewuste vertikale integratie met organisaties uit de omgeving,
in een poging om distributiekanalen en hulpmiddelen te kunnen blijven beheer-
sen, in plaats van dat uitsluitend economische efficiencymotieven (kostenreduc-
tie) hoeven te worden verondersteld als de motivatie voor het ontstaan van
organisatie-giganten.
„Thus", concluderen  Astley  en   Van  de  Ven,  „ the dialectic emerges again:
industrial concentration is hegemonic power, economic success is political
domination,   corporate  organization   is   social   control."

5. Individuele versus collectieve actie
De vraag die in dit debat wordt gesteld is of het gedrag van organisties kan wor-
den geinterpreteerd als het gedrag van een rationele actor die bezig is met het
maximaliseren of tenminste bevredigen van eigen belang, 6f dat organisaties
ook rekening houden met de belangen van de grotere gemeenschap waarvan
Zij deel uitmaken.
Volgens de auteurs wordt er in de organisatie- en managementliteratuur
doorgaans van uit gegaan dat organisaties doelen hebben die stabiel, duidelijk
en consistent zijn en dat organisaties zich (dus) gedragen als rationele actoren.
„Teamwork" in organisaties wordt daarbij opgevat als de mogelijkheid voor de
leden van organisaties om „shared common goals" te bereiken.
Maar, zeggen zij, de belanghebbenden („stakeholders") hebben nu juist meest-
al conflicterende belangen, vooral in situaties van schaarste van hulpmiddelen
„Then the rational model transforms into either a competitive theory of games
with probability pay-off matrices for each participant, or attempts are made to
alter the preferences of dissenting parties into a consensus so that 'teamwork'
can again prevail."
Managers van verschillende organisaties proberen elkaars manoeuvres strate-
gisch te verijdelen en zij beschouwen joint-ventures, coalities en informele
overeenkomsten als „mixed-motive games" Echter in interorganisationele net-
werken ontstaan normen en spelregels als gevolg van het verschijnsel dat „as
representatives of organizations interact, their relationships become infused
with shared values that turn sectional orientations into collective orientations"
En: „norms become inbued with a sense of morality, rather than sheer pragma-
tism, so that organizational decision makers feel compelled to abide by them".
Managers gedragen zich dan ook „both as gamesman and statesman" en deze

paradox „produces not only contradictions in the practice of everyday organiza-
tional life but also a dialectical tension in theorizing".

6. Organisatie versus institutie
Dit debat gaat om de vraag of organisaties neutrale, technische instrumenten
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zijn ter realisering  van een bepaalde doelstelling,  of dat organisaties  de
geinstitutionaliseerde uitdrukking zijn van de gevestigde belangen en machts-
structuren in en van de omringende maatschappij.
De auteurs vermelden dat bijvoorbeeld Perrow (1980) er op heeft gewezen dat
in klassieke studies waarden als efficiency en rationaliteit de ideologie represen-
teren van een management-elite en dat een meer neutrale definitie van „effi-
ciency" zou moeten uitgaan vdn de vraag „efficient voor wie?'', omdat organisa-
ties een zeer verschillende output-input ratio opleveren voor verschillende
belanghebbenden.
In het kader van dit debat kan hier worden gewezen op twee Nederlandse
publikaties waarin een analyse wordt gegeven van de veelheid van criteria die
worden gehanteerd bij onderzoekingen en operationaliseringen van begrippen
als produktiviteit, effectiviteit en efficiency. In de eerste plaats is dat het
hoofdstuk over „organisatie en effectiviteit" in de studie van Brevoord, Van
Dongen en Maas (1981), waarin zij constateren dat er een ontwikkeling heeft
plaatsgevonden in het denken over meten van effectiviteit.
Aanvankelijk gebruikte iedere onderzoeker 66n maat om het succes ( =effectivi-
teit) van een organisatie te meten, bijvoorbeeld: productiviteit, satisfactie, winst,
e.d. Later, eind jaren vijftig, werd gewerkt met multiple criteria, maar er bestond
nog weinig consensus over het meest valide samenstel van criteria. Drie
hoofdstromen zijn onderkend: a) een samenstel van gedrags- of opvattingen-
karakteristieken van werknemers; b) een samenstel van procesvariabelen,
zowel m.b.t. de interne processen als m.b.t. de interactie van een organisatie
met de omgeving; c) een samenstel van doelgerichtheidscriteria, waaronder
produktiviteit.
Omdat effectiviteits-onderzoek onder andere steeds te maken krijgt met het
probleem van definitie van doelen van een organistie (er zijn vaak conflicterende
doelen bij verschillende mensen, het doel van een organisatie wordt vaak pas al
doende duidelijk, doelen kunnen veranderen in de tijd, doelen zijn gerelateerd
aan belangen van individuen) en omdat er ook steeds meerdere assumpties
mogelijk zijn over wat moet worden verstaan onder het begrip „organisatie",
suggereren deze auteurs om niet te zoeken naar positieve criteria (wanneer is
een organisatie effectief, efficient, gezond, e.d.) maar naar negatieve of
dysfuncties of verstoringen. De veronderstelling daarbij is dat de belangheb-
benden bij het functioneren van een organisatie makkelijker tot consensus
kunnen komen over wat per se ongewenste middelen zijn, dan over gewenste
situaties of output variabelen. Bij een pluriformiteit van individuele of groepsdoe-
len (of belangen) kan men het niettemin eens worden over de aan te wenden of
juist niet aan te wenden middelen.
In een andere Nederlandse studie over effectiviteits-benaderingen (Rieken en
Bayens, 1982) worden naast de in de vorige studie al genoemde doel- en
proces-benadering ook genoemd:
- de systeem-resource benadering:
de capaciteit van de organisatie om, in absolute of relatieve termen uit de
omgeving schaarse of waardevolle bronnen te bemachtigen;
- de contingentie benadering:
het vermogen van een organisatie zich structureel (qua vorm) aan te passen aan
veranderingen in haar ,,task environment", dat wil zeggen aan die elementen uit
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haar omgeving die relevant zijn voor haar doelstelling en doelbereiking (zoals
banken, aandeelhouders, concurrenten, leveranciers, opleidingsinstituten, ge-
meenten, omwonenden, persmedia, actiegroepen en andere „stakeholders");
- de systeem benadering:
de capaciteit of het vermogen van een organisatie om tegen de achtergrond
van haar doelstellingen vier systeemprocessen te beheersen, te weten: input-,
transformatie-, output- en feedbackprocessen.
Bij hun evaluatie van de verschillende opvattingen wijzen zij erop dat in de
meeste effectiviteitsbenaderingen vrijwel geen aandacht bestaat voor actoren
(individuen en/of groeperingen) binnen 6n buiten de organisatie. Zij zien dit als
gevolg van de doorgaans holistische benadering van veel organisatieperspec-
tieven zoals het structureelfunctionalisme, het open-systeemperspectief, het
bureaucratische perspectief en het Taylorisme, waarbij de organisatie wordt
opgevat als een entiteit met eigen doelen en een eigen structuur. De doelen zijn
daarbij doorgaans de doelen of belangen van de hoogste beslissers Alleen in
de procesbenadering wordt expliciet aandacht gegeven aan de wisselwerking
van de organisatie met belangengroepen in de omgeving. Hierbij gaat het niet
alleen om de taak-omgeving („task-environment") zoals banken, klanten en
leveranciers, maar met name ook om de ,,waardeomgeving" ofwel de maat-
schappelijke en culturele context waarin de organisatie opereert, met belang-
hebbenden zoals politieke partijen, regering en parlement, actiegroepen, de
kerk en dergelijke.
Deze verwijzing naar twee Nederlandse studies is hier ingevoegd omdat
daarmee het verschil in optiek, zoals bedoeld in dit (zesde) debat wordt
geillustreerd: de meeste, vooral oudere effectiviteitsbenaderingen lijken uit te
gaan van een neutrale, technisch-instrumentele opvatting over organisaties,
terwijl in de procesbenadering het ,,politieke" karakter van organisaties wordt
benadrukt door de verwijzing naar de wisselwerking tussen diverse interne en
externe belangen en/of belangengroepen. Door deze wisselwerking of interac-
tie werken de belangentegenstellingen en machtsverhoudingen uit de omrin-
gende maatschappij door in de structuren en verhoudingen binnen de organisa-
tie. Of, zoals Astley en Van de Ven het formuleren:
,,political domination in  the workplace  is one reflection ·of the  larger dynamics of
capitalism. Events seemingly far removed from the workplace itself impose
important constraints on workplace relations. In this light, the worker-manage-
ment struggle in organizations is to be seen, simply, as a microcosm of the wider
arena of class conflict".
Zij zijn dan ook van mening dat
„the proper unit of analysis becomes the structure of the wider societal
environment itself" en „the political domination argument thus requires that we
shift our analytical focus away from the determinism of efficiency considera-
tions, internal to the organization, toward broad social dynamics that unfold at a
collective level of analysis"
Astley en Van de Ven besluiten hun beschouwing over de zes debatten of
tegenstellingen in de organisatietheorie-vorming met de opmerking dat deze
debatten de dialectische spanningen in het leven van organisaties begrijpelijk
maken. Het onderscheid tussen een deterministische benadering via 'structu-
ren enerzijds en een voluntaristische beschouwing over organisaties als resul-
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tante van de acties van actoren anderzijds achten zij geen elkaar uitsluitende
visies Het gaat er volgens hen om te ontdekken „how structural forms and
personnel actions interrelate and produce tensions that stimulate changes over
time".
Het schijnbare .conflict" tussen structuur en actie, tussen de behoefte aan
stabiliteit en beheersing en de gelijktijdige neiging of noodzaak tot beweging en
verandering moet volgens hen worden geinterpreteerd in termen van Hegeliaan-
se dialectiek. These („structuur") en antithese („actie") leiden tot een synthese,
d.w.z. tot een ,,hoger" niveau van functioneren van de organisatie in termen van
een gedifferentieerder structuur, nieuwe relaties en functies t.o.v. de omgeving
en betere behartiging van de belangen van meerdere stakeholders.
Een zelfde dialectische spanning bestaat er tussen de onderdelen van een
organisatie en de organisatie als geheel, tussen de organisatie als element van
de maatschappij en de maatschappij als geheel: orde, rust, regelmaat en
beheersing op het hogere niveau impliceren conflict, dwang en verdeeldheid op
lagere niveau's, en omgekeerd: „Out-group conf#ct is associated with in-group
cohesion."
En tenslotte wijzen zij erop dat „organizational theory shares a dialectical
relationship with organizational life" de theorie is niet alleen een afspiegeling
van de werkelijkheid, maar het vormt deze tegelijkertijd
Elke opvatting of theorie over het doel, de structuur, het functioneren en de
veranderbaarheid van organisaties berust op bepaalde paradigma's die elk
slechts een gedeeltelijke visie op de werkelijkheid bevatten, en derhalve een
ideologische „bias" van de onderzoeker bevatten.
„Even when organizational theorists claim to be free from values, they invariably
imply and contribute to value commitments through the constructions of partial
views of reality", en kedere onderzoeker zal zijn best doen om zijn/haar eigen
opvattingen over de werkelijkheid ingang te doen vinden in de praktijk van het
sociale leven.
Tot zover de weergave van het boeiende artikel van Astley en Van de Ven.

Kort kommentaar.

De waarde van de bijdrage van Astley en Van de Ven voor de onderhavige poging
om een interventietheorie voor organisatie-ontwikkeling te ontwerpen ligt niet alleen
in het feit dat zij in ongeveer vijfentwintig pagina's een helder overzicht geven van
verschillende toonaangevende „scholen" of preoccupaties van organisatieweten-
schappers. Wat aanvankelijk leek op een uitdragerij, op een Winkel van Sinkel, op
een grabbelton vol aardige maar volstrekt onsamenhangende snuisterijen, is onder
hun vaardige en voortvarende visie en leiding getransformeerd in een respectabel
en veelzijdig woonwarenhuis waarin men op overzichtelijke wijze gerangschikt een
zorgvuldig samengestelde collectie smaakvolle interieurontwerpen met bijpassend
meubilair, verlichting, vloerbedekking en gordijnen aantreft.

De organisatiewetenschap blijkt een fraai en stevig huis te zijn waarin „macro" en
„micro" elementen (de ruime woonkamer voor het gehele gezin, de rustige
studeerkamer van vader, de vriendelijke werkkamer van moeder en de fris-
dynamische speel-slaapkamers van alle kinderen) hoewel zeer verschillend van
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meubilair en wandversiering, toch tenslotte vanuit 6dn gezamenlijk stijlgevoel
blijken te zijn bijeengevoegd.

Het is de verdienste van deze auteurs dat zij de gasten en goede vrienden van de
familie een bril hebben verschaft waarmee men, het huis betredend, oog kan
krijgen voor de onderlinge samenhang en afstemming van de diverse interieur-
details Zij hebben als het ware op een onderliggend principe geattendeerd (de
dialectische denkwijze) van waaruit de consistentie in de theorie-ontwikkeling kan
worden geinterpreteerd en begrepen.

Hun beschouwing spitst zich toe op de vraag wat nu eigenlijk een organisatie -is"
en welke culturele en individuele krachten inwerken op organisaties, dan weI
organisaties tot stand brengen en doen veranderen.

Daardoor komen diverse psychologische en sociaal-psychologische studies over
aspecten van organisaties, zoals leiderschap, managementfuncties, motivatie en
communicatie in organisaties niet tot nauwelijks aan de orde, evenmin als studies
op het gebied van groepsgedrag en groepsontwikkeling (behalve enkele summiere
verwijzingen in de paragraaf over „Part-Whole-Relationships").

De betekenis van hun beschouwing voor een interventiekunde ten behoeve van
organisatie-ontwikkeling is dan ook vooral gelegen in hun methode van analyseren:
door op een metaniveau te kijken naar ogenschijnlijke tegenstellingen tussen
organisatietheorieen lukt het hun hardnekkige onverzoenlijkheden (analyses van
fenomenen op macro-niveau zijn niet relevant als verklaring voor gebeurtenissen op
micro-niveau, en omgekeerd) en misleidende vooroordelen (eenmaal „bestaande"
organisaties moeten worden gecontinueerd) te elimineren c.q. te ontmaskeren.

Zo'n benadering creeert ruimte voor nieuwe perspectieven op „sociale interactie-
systemen" en dAt is de belangrijkste functie van interventiekundigen bij organisa-

tie-ontwikkeling, zoals in dit boek wordt bepleit.

Omdat deze metaparadigmatische of dialectische benadering van zo'n cruciaal
belang geacht kan worden, juist ook voor een pragmatische interventiekunde,
wordt deze bespreking van theoretische vertrekpunten nu nog aangevuld met een
korte weergave van een andere recente studie waarin enkele methodologische
dilemma's van het organisatie-onderzoek zijn besproken en geevalueerd.

11.2.4 Godfroys bespreking van het paradigmatisch pluralisme.

Godfroy (1981) geeft een heldere analyse van drie fundamentele methodologische
dilemma's die zich voordoen bij de bestudering van sociale systemen, als het
daarbij gaat om het inzichtelijk maken van de verhouding tussen actoren en sociale
systemen en van de relatie tussen sociale theorie en sociale werkelijkheid.

De methodologische dilemma's die daarbij aan de orde komen zijn die van a)
subjectivisme versus objectivisme, b) nominalisme versus rationalisme en c) anas-
copie versus katascopie.
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Na een bespreking van de oplossingen die voor het overbruggen van deze
dilemma's zijn gesuggereerd door auteurs als Parsons. Luhmann, Berger en
Luckmann, Zijderveld, Crozier en Friedberg, en Touraine, komt Godfroy tot de
conclusie „dat een adequate overbrugging van de tegenstellingen een dialectisch
karakter moet hebben- (p. 6)

De drie dilemma's, zo stelt Godfroy, worden bepaald door zeer fundamentele en
wetenschappelijk niet-toetsbare visies op de aard van het studie-opject (p. 23).

Het eerste dilemma (subjectivisme versus objectivisme) gaat over de vraag of
sociale verschijnselen moeten worden gezien als zuiver subjectieve betekenissen
dan weI dat objectieve omgevingsfactoren een determinerende werking hebben
op menselijk handelen.

Het tweede dilemma (nominalisme versus rationalisme) betreft de vraag of de
samenleving moet worden benaderd als „een wijze van spreken", dan weI als een
„realiteit van eigen orde"

In wezen, gaat het om twee verschillende vragen, n.1. de vraag of er maatschappe-
lijke orde „is", en de vraag hoe de maatschappelijke orde kan worden verklaard. Bij
de laatste vraag wordt overigens - zo signaleert Godfroy - door zowel het
nominalisme als het rationalisme het bestaan van een orde impliciet erkend en het
dilemma is dus in wezen een ontologisch vraagstuk.

Het derde dilemma (anascopie versus katascopie) handelt over de vraag wat in de
sociologie het specifieke object van theorie en onderzoek behoort te zijn. Gaat het
om een analyse van de overkoepelende structuur van instituties en hun functies
(d.i. de katascopische variant, ook weI de synthetisch-deductieve benadering
genoemd) 6f is deze structuur slechts het kader waarbinnen zich het eigenlijke
proces afspeelt dat de sociologie moet bestuderen, namelijk het handelen vaA
individuele mensen (dit is de anascopische, ofwel analytisch-inductieve variant)?

Na het signaleren van deze dilemma's constateert Godfroy dat er momenteel in de

sociologie sprake is van een paradigmatisch pluralisme waarbij door veel onderzoe-
kers gezocht wordt naar een overbruggende of integrerende visie via alternatieve
paradigma's (p. 29)
Hij merkt op dat nieuwe paradigma's ontstaan als mensen gaan zoeken naar
nieuwe theorieen om bepaalde verschijnselen te verklaren die in het centrum van
de belangstelling zijn komen te staan.

Als voorbeeld noemt hij de poging van Parsons (1960) om door invoering van een
nieuwe analyse-eenheid (,,de symbolische handeling") het subjectieve en het
objectieve aspect van het handelen (zoals benadrukt in de bovenstaande dilem-
ma's) te integreren en daarmee het dilemma tussen individu en samenleving als
verschillende objecten van onderzoek af te schaffen (p. 30, met verwijzing naar
Adriaansens, 1976).

Als tweede voorbeeld noemi en bespreekt Godfroy het ,,functioneel-structuralis-
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me" van Luhmann (1970), waarin de beleving van de handelingssituatie door
actoren centraal staat, en waarbij gewoontevorming de mens bevrijdt van de
noodzaak steeds maar weer te kiezen. Het eenvoudige causaliteitsdenken wordt
door Luhmann vervangen door te wijzen op de historische dimensie van sociale
systemen (p. 34).

Een derde voorbeeld vindt Godfroy bij Berger en Luckmann (1966) die er op wijzen
dat de maatschappij alleen maar „bestaat" voorzover individuen zich daarvan
bewust zijn terwijl anderzijds het bewustzijn van personen sociaal gedetermineerd
is Deze determinatie vindt plaats in de interactie, als mensen de werkelijkheid-van-
alle-dag beleven Deze belevingen worden uitgedrukt in „typificaties", die niet een
uitvinding zijn van de direct betrokken actoren, maar die sociaal geconstrueerd zijn,
waardoor mensen de sociale werkelijkheid als objectief gegeven ervaren. De
sociale orde, ofwel de matrix van sociaal geobjectiveerde en subjectief reele
betekenissen (de typificaties) wordt door Berger en Luckmann „symbolisch univer-
sum" genoemd. Transformaties van deze subjectieve realiteit zijn mogelijk, in de
vorm van herdefinities van de sociale werkelijkheid. Godfroy concludeert dat de
denkvorm van Berger en Luckmann dialectisch is (samenleving en individuen
vormen t.o.v. elkaar geen zelfstandige realiteiten), maar dat hun theorie in de kern
functionalistisch is (p. 40-41).

Een vierde voorbeeld vindt hij vervolgens bij Zijderveld (1966) die de eenzijdighe-
den van katascopische en anascopische benaderingen wil overbruggen door een
dialectische theorie op te stellen waarin de dynamische wederzijdse bepaling van
het individuele en het maatschappelijke tot uitdrukking wordt gebracht, waarvoor
hij aanknopingspunten vindt bij het symbolisch interactionisme van o.a. W. 1.
Thomas (1966). Godfroy plaatst hierbij echter de kanttekening dat het symbolisch
interactionisme de aandacht wei erg uitsluitend richt op interacties op micro-niveau,
waardoor er weinig aandacht is in deze theorieen voor macro-structuren. De
structuur heeft in de opvatting van de symbolisch-interactionistische theoreticus
Blumer (1969) wei een objectief karakter, maar vormt voor de interactie slechts een
conditionerend kader. Volgens Godfroy „is het onmogelijk de benadering van
Blumer te funderen op het postulaat van causale determinatie" Cp. 46)

Als vijfde voorbeeld bespreekt Godfroy de dialectische verhouding tussen actoren
en sociale systemen volgens de visie van Crozier en Friedberg in hun boek
„L'acteur et le systame" (1977)
Sociale systemen zijn in deze visie geen op zich zelf staande realiteit, maar vormen
een constructie, het produkt van collectief strategisch handelen. Elke actor heeft
keuzevrijheid  en  kan een strategie ontwikkelen. Zijn strategie  is  een  bron  van
onzekerheid voor andere actoren. Actoren zijn bereid, wederzijds, om dit soort
onzekerheden voor elkaar te verkleinen. Hun onderhandelingen hierover monden
uit in overeenkomsten, ofwel in sociale constructies.

(N.B. Hier kan alvast worden opgemerkt dat deze veronderstelde onderhandelings-
bereidheid van actoren (of belanghebbenden) een zekere empirische bevestiging
heeft gekregen in het „vermaatschappelijkingsexperiment" dat wordt beschreven
in hoofdstuk VIll.)
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De beinvloedingsmogelijkheden („strategische alternatieven" of „spelmogelijkhe-
den" in de termen van Crozier en Friedberg) zijn verschillend, namelijk afhankelijk
van de hulpbronnen waarover actoren beschikken, afhankelijk van hun feitelijke
relaties en afhankelijk van de sociale structuur, waarin voor hen uiteenlopende
spelmogelijkheden zijn gedefinieerd.

Crozier en Friedberg gebruiken het spelmodel om de dialectische verhouding
tussen actoren en sociale systemen te analyseren: de structuur en de spelregels
definieren de strategische alternatieven van de actoren, enerzijds, en veranderen
anderzijds juist als gevolg van het spelen, d.i. het reageren van actoren op elkaars

gekozen strategieen om daardoor eigen voordeel te behalen, dan wei om de
gezamenlijke opbrengst te vergroten („mixed motive game").

Welke criteria actoren hanteren bij hun strategiekeuze is, volgens Crozier en
Friedberg, afhankelijk van de wisselvalligheid van de persoon.
„Zij worden gevormd in een leerproces en houden verband met wild verbreide
culturele waarden" en .men kan niet op voorhand aannemen, dat actoren het
criterium hanteren dat er in de interactie een eerlijke ruil van bijdragen en voordelen
plaatsvindt, of dat het handelen de gezondheid of het welzijn van individuen,
groepen of gemeenschappen moet bevorderen." (Godfroy, p. 54-55, verwijzend
naar Crozier en Friedberg, resp. p. 278 en p. 39-42).

N.B. Bovenstaande opmerking is zeker ook voor interventiekundigen van bplang. In
de oorspronkelijke tekst verwijten Crozier en Friedberg een auteur als Argyris
dat hij zich heeft laten leiden door de motivatietheorie en de behoeftenhidrar-
chie van Maslow, en dat hij aanneemt dat „de organisatie" in meerdere of
mindere mate deze individuele behoeften kan bevredigen. „Le concept

central dans une telle perspective - qui est aussi un prdcepte normatif -
devient celui de 'congruence' ou 'fit' entre les structures organisationelles et
les besoins psychologique des individus traitds les uns et les autres comme
des variables indapendantes." (Crozier en Friedberg, p. 41). Een organisatie is
in hun visie nu juist niet „une entitd abstracte totalement ddtachde des
acteurs qui la constituent" en de impliciete veronderstelling van een ideaal-
model van psychologische gezondheid en moraliteit volgens welke alle
„spelen'' zouden kunnen worden begrepen achten zij een reificatie, en dus
onjuist. (Crozier en Friedberg, p. 41). Dit impliceert m.i. dat interveniaren niet
kan worden opgevat als een moreel „neutrale" activiteit. Integendeel. advi-
seurs bij organisatie-ontwikkeling zullen zich voortdurend moeten afvragen
wie de belanghebbenden zijn die „de doelstellingen", of beter nog, het
strategische gedrag van ,,de organisatie" bepalen en in welke mate dit
gedrag bevorderend dan wei belemmerenti zal zijn voor het welzijn van
andere belanghebbenden. Zij staan daarbij zelf voor de morele keus welke
belanghebbenden zij met hun adviezen direct en indirect willen steunen.

In zijn evaluatie van de theorie van Crozier en Friedberg merkt Godfroy op dat deze
overeenkomsten vertoont met de theorie van Blumer, die meent „dat in de

interactie niet slechts de sociale werkelijkheid wordt gecreeerd, maar ook het
identiteitsbesef ('self') en de zin-ervaring ('meaning'). De gedachte dat de actor
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afstand kan nemen van de structurele gegevenheden om vanuit die positie op de
structuren in te werken, is in beide theorieen aanwezig" (Godtroy, p. 601. Twee
punten van kritiek van Godfroy zijn in het kader van de onderhavige studie van
belang, in die zin dat een ,,praktijktheorie voor interventiekundigen" daaraan
tegemoet dient te komen, te weten: a) het ontbreken van een duidelijke verbinding
met de macro-structuur van de samenteving en b) de geringe aandacht van Crozier
en  Friedberg  voor   -de   aanzienlijke   machtsongelijkheid   tussen   actoren   en   (het)
nauwelijks oog hebben voor de wortels daarvan in de macro-structuren van de
samen/eving.

"
(Godfroy,  p. 62).

Een theoretisch interessante (maar politiek-Ideologisch nogal geladen!) tegemoet-
koming aan deze twee ,,zwakke" schakels in het denkwerk van Crozier en
Friedberg vindt Godfroy tenslotte in zijn zesde voorbeeld van dialectisch denken,
namelijk bij Touraine (1974).
Deze socioloog onderscheidt drie niveaus van sociale relaties tussen actoren:
rolrelaties, invloedsrelaties en historiciteit, die als het ware uit elkaar voortkomen,
ofwel elkaar bepalen of definieren. Elk politiek systeem kan worden gezien als een
bepaalde verdeling van beslissingsmacht of invloedsrelaties, waarbinnen rolrelaties
bestaan in termen van orientaties, normen, doeleinden, hierarchie, machtsverhou-
dingen en technische systemen.

De aard van het politieke systeem is historisch bepaald maar de historiciteit vormt
de verbinding tussen een collectiviteit en zichzelf, dat wil zeggen „dat een
collectiviteit zichzelf aantreft met een historisch tot stand gebrachte en nu dus
gegeven structuur, hiervan afstand neemt en zichzelf bewerkt (produceert en
reproduceert)" (Godfroy, p. 64). Touraine, constateert, zegt Godfroy, „dat de
meest fundamentele eigenschap van het historische actiesyteem in onze samenle-
ving het bestaan van klassentegenstellingen is" en ,,de heersende klasse heeft
zich de beheersing van de historiciteit toegeeigend uit naam van het zogenaamde
'algemeen belang'. De beheerste klasse is beroofd van haar invloed op de
historische ontwikkeling en wordt in haar bewustzijn bepaald door de ideologie van
de heersende klasse. (.  .) Dit veronderstelt dat de overheerste klasse (indien zij
eisen wil stellen ten aanzien van de beheersing van de maatschappelijke ontwikke-
ling) zich distantieert van de identiteit die haar wordt opgedrukt door de ideologie
van de heersende klasse- Cp. 64)

In zijn evaluatie van deze theorie van Touraine merkt Godfroy op:
„vanwege het feit dat zowel Touraine als Crozier en Friedberg de verhouding
tussen sociale systemen en actoren schetsen in termen van conditionering, afstand
nemen en creatie, zijn beide theorieen qua denkvorm in gelijke mate dialectisch.
Het verschil tussen beide theorieen bestaat hierin, dat Touraine vooral 009 heeft
voor machtsongelijkheid tussen actoren met betrekking tot de beheersing van de
maatschappelijke ontwikkeling, terwijl Crozier en Friedberg in hun 'mode de
raisonnement' in principe evenzeer rekening houden met machtspluralisme als met
machtsongelijkheid" Cp. 66-67)

--,--« 11.2.5 Enkele conclusies voor de interventiekunde.

De zojuist besproken bijdragen aan de ontwikkeling van een actorgeorienteerde,
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dynamische en dialectische theorie over het wezen en het functioneren (ontstaan,
veranderen. belangenbehartiging) van en door organisaties leidt tot enkele belang-
wekkende conclusies of bouwstenen voor een naar organisatie-ontwikkeling en/of
vermaatschappelijking strevende interventiekunde.

1.   Het is duidelijk   dat de moderne organisatietheorie een strikt structureel-
functionalisme als te eenzijdig'afwijst, evenals causaal-deterministische opvat-
tingen over organisaties als „open systemen", analoog aan biologische of
fysische systemen. Een belangrijk argument tegen een eenvoudige open-
systeemopvatting is de moeilijkheid aan te geven waar de grens tussen

systeem en omgeving getrokken moet worden: de onderzoeker of de adviseur
kan daar geheel andere opvattingen over hebben als bijvoorbeeld de hoogste
beslissers in een organisatie of een externe actiegroep. Bovendien is het lastig
om aan te geven wat de bepalende „elementen" of systeemdelen van een
organisatie zijn: zijn dat de spelen of de spelregels, de strategieen van actoren
of de actoren zelf, of zijn het de meer materiele zaken zoals gebouwen,
inventaris, en geldmiddelen?

2. Handzamer is het een organisatie te definieren als een „sociale constructie"
van interdependente actoren of belanghebbenden die in onderlinge interactie
of „machtsspelen" elkaars definitie van „belang" beinvioeden en veranderen
en die via strategische handelingen of keuzen uit handelingsalternatieven de
eigen belangen en die van de anderen trachten te realiseren.

3. Sociale constructies hebben concrete realiteitswaarde voor de betrokken
actoren, maar hoeven dat niet te hebben voor anderen, zoals o.m. onderzoe-
kers en adviseurs, omdat deze doorgaans (ook) andere definities van de
werkelijkheid (en dus ook van belangen) kunnen hebben of zullen onderken-
nen.

4. Sociale constructies „zijn" geen open-systemen maar hun functioneren kan
worden geanalyseerd met hulp van het open-systeem denkmodel: dit impli-
ceert dan een analyse in drie dimensies of op drie aggregatieniveaus, nl. die
van

a. het suprasysteem (de omgeving)
b. het systeem zelf (de organisatie)
c. de elementen of subsystemen
Bij zo'n analyse gaat het niet alleen om een verheldering van de invloed van a
en c op b en omgekeerd, maar ook zouden alle andere interdependenties in en
tussen de drie systeemniveaus moeten worden opgespoord om het functione-
ren van organisaties te kunnen begrijpen, verklaren, evalueren en eventueel te
beinvloeden of veranderen.
Hierbij moet worden bedacht dat de actoren niet kunnen worden beschouwd
als de elementen van het systeem, want de drie systeemniveaus zijn geen
werkelijkheden maar interpretaties van de werkelijkheid door de actoren en ook
de interdependenties of wederzijdse afhankelijkheden zijn geen reele feiten
maar artefacten van de strategische keuzen en de interacties tussen de
actoren
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5. Organisatie-ontwikkeling kan nu worden opgevat:
le.„descriptief ": als het versch#nsel van voortdurende veranderingen in de
werkelijkheidsdefinities en daardoor ook in de strategische keuzen van acto-
ren, als gevolg van hun onderlinge interactie;
2e. „actief'. als het bewust beihWoeden van de werkelijkheidsdefinities die ten
grondslag liggen aan de „sociale constructie", in een door de beinvioeder te
kiezen richting (bij voorbeeld in de richting van „vermaatschappelijking", d.w.z.
van het assimilatieproces van de organisatie met het suprasysteem).

6.  Vanuit de descriptieve benadering gezien is er dus altijd sprake van organisa-
tie-ontwikkeling omdat „actoren" nu eenmaal „per definitie" altijd bezig zijn
met belangenbehartiging via strategische handelingen of (machts)spelen. Dht
maakt „personen" immers tot „actoren".
Het zal ook duidelijk zijn dat in deze opvatting personen en groeperingen wdl,
maar groepen en organisaties en sociale systemen als zodanig niet worden
aangemerkt als „actoren" Een persoon of groepering van personen kan
bepaalde belangen definieren en bewust trachten te bereiken. Een organisatie
of groep is op te vatten als een min of meer duurzame constructie of
configuratie, als gevolg van door actoren gepercipieerde belangen, maar
„heeft" als zodanig geen „eigen belang" en kan dus ook niet worden
beschouwd als een actor.

7  Voor de interventiekunde is natuurlijk vooral de actieve opvatting van organi-
satie-ontwikkeling van belang.
Zoals een „actor" pas ontstaat op het moment dat iemand besluit te gaan
deelnemen aan een of meer van de talloze spelen, en daardoor belanghebben-
de of medeconstructeur wordt van 66n of meer sociale constructies of
organisaties, zo ook „ontstaat" een interventiekundige pas op het moment dat
een of meer actoren zijn/haar hulp inroepen. Daarv66r was hij/zij weliswaar
iemand die de interventiekunde beheerst, maar hij/zij was nog niet in die rol of
functie gedefinieerd of anders gezegd: hij/zij was nog niet in de werkelijkheids-
definitie van anderen ingepast of opgenomen. Wd had hij/zij de mogelijkheid,
evenals andere personen, zich als actor te mengen in het sociale spel of in de
sociale constructie van andere actoren - maar dan zou dat een Andere
interdependentie tot gevolg gehad hebben dan die tussen „client" en „inter-
ventiekundige"
Het inschakelen van een adviseur is *On van de mogelijke handelingsaltematie-
ven van actoren en dus een strategische keuze - niet van de adviseur, maar
van de betrokken actor of actoren die daardoor 66k „client" of „clientsysteem"
worden.

8.  De afhankelijkheid van client en adviseur ten opzichte van elkaar is dan ook een
andere dan die van actoren ten opzichte van elkaar.
(De machtsongelijkheid en het „leiderschapsvacuOm" dat kan bestaan tussen
client en adviseur is indertijd helder geanalyseerd door Drukker en Verhaaren
(1976). Doorgaans ziet de client de door hem/haar ingeschakelde adviseur als
een partijgenoot in het spel. De adviseur hoeft deze perceptie echter niet te
delen, laat staan te bevestigen: tot op het moment van inschakeling door de
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client had de adviseur immers geen eigen belangen bij het spel of de
organisatie van de client - tenzij in een Andere rol, namelijk die van een in- of ex-
terne „stakeholder" of belanghebbende, maar dan dus niet als adviseur of als
interventiekundige.

9. Een mogelijkheid die een interventiekundige w61 heeft, maar een actor-speler-
stakeholder juist niet, is actoren (niet all n de oorspronkelijke client!) te
attenderen op de mogelijkheid oplossingen voor hun vraagstellingen te zoeken
in het herdefinieren van de werkelijkheid. Zo'n herdefinitie ontstaat bijvoorbeeld
door het overstijgen van ddnzijdige interpretaties of paradigma's middels een
dialectische beschouwing met Andere, eventueel ogenschijnlijk strijdige para-
digma's, op de wijze van moderne organisatietheoretici als Astley en Van de
Ven, Godfroy en anderen. Dit 'attenderen op .  . etc.' impliceert dat men zelf
niet opgesloten zit in het paradigma van de client of de andere actoren

(stakeholders) en kan alleen worden gedaan of gestimuleerd door „buiten-
staanders" c.q. interventiekundigen.

10.  e discussie in de organisatiewetenschap spitst zich niet (meer) toe op de
»)vraag naar wat waar of niet waar is. Veel meer gaat het erom steeds weer

andere optieken, invalshoeken, perspectieven of paradigma's te suggereren
van waaruit het functioneren van actoren en hun sociale constructies kan
worden onderzocht. De methode van waarnemen en denken die daartoe
effectief lijkt te zijn is te typeren als: 1) het verwisselen van voorgrond- en
achtergrond interpretaties 2) het zoeken naar verschillende context-variabelen
(structureel, cultureel) waarbinnen gebeurtenissen, handelingen en keuzen van
mensen begrepen kunnen worden; 3) het af en toe „omdraaien" van bewerin-

gen over wat mensen als werkelijkheid ervaren; en 4) het zich bewust maken
van de eigen psychologische en materiele belangen bij wat men onderzoekt en
meent te ontdekken, teneinde die zonodig te kunnen relativeren.
Als adviseurs hun adviesvaardigheid willen ontwikkelen en/of als zij (daartoe)
hun kennis, begrip en inzicht willen verdiepen over het ontstaan, het functione-
ren, de veranderbaarheid en de eventuele alternatieven van of voor bestaande
sociale constructies, lijkt het mij noodzakelijk dat ook zij zich oefenen in deze
waarnemings- en denkmethoden van moderne organisatie-onderzoekers.

Bovenstaande conclusies uit de besproken moderne organisatietheorie vormen
samen met de visie op het verschijnsel ontwikkeling zoals wordt besproken in
hoofdstuk V, de theoretische vertrekpunten van de in dit boek aangereikte
„praktijktheorie"

In de nu volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de overwegingen die ten
grondslag lagen aan de keuze van de doelstelling van deze studie, n.1. bouwstenen
aandragen voor een „nieuwe" interventiekunde ten behoeve van organisatie-
ontwikkeling.
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11.3 NAAR EEN ONTWIKKELINGSGERICHTE
INTERVENTIEKUNDE
De filosoof Hegel schijnt eens te hebben opgemerkt:
„mensen gaan door het leven als mannen die zich, aan boord van een schip, in te-
genovergestelde richting bewegen als het schip zelf. Het schip vaart naar het
Noorden, wij lopen naar het Zuiden en het komt niet in ons op dat we de
uiteindelyke  bestemming  op  deze  manier  toch  niet  kunnen  omzeilen"   (Mahoney,
1983, p. 12)

Nu kan men zich afvragen of het, hoe dan ook, voor mensen mogelijk is om zoiets
als hun uiteindelijke bestemming te kennen, dan weI te kiezen of te creeren, maar
ook ongeacht het antwoord op die vraag is het beeld dat Hegel schetst van de po-
sitie waarin mensen zich kOnnen bevinden intrigerend, zeker voor adviseurs.

Analoog aan het bovenstaande beeld kunnen adviseurs zich immers de vraag
stellen wat het uiteindelijke effect en wat het principiele doel is van hun handelen.
Worden zij door hun clienten aangesproken om te helpen een koerswijziging of
koerscorrectie tot stand te brengen van het schip of vraagt men hen de gang van
zaken in of op het schip te organiseren of te verbeteren? Fungeren zij als loods of
als bootsman?

En, los van de eigenlijke vraagstelling van de client, is het interessant te weten wat
adviseurs zelf menen te kunnen en wat ze eigenlijk zelf willen bijdragen. Is het voor
organisatie-adviseurs acceptabel zich te concentreren op de organisatie van het
schip z6nder tevens invloed de hebben op de koers, of omgekeerd?

In dit boek ga ik ervan uit dat een dergelijke beperking niet aanvaardbaar is en
bovendien feitelijk zelfs onmogelijk indien het adviesvak wordt gezien als een
eigenstandige professie en niet slechts als een gedelegeerde managementtaak.

Dat zo'n beperking niet aanvaardbaar zou zijn is in wezen een moreel standpunt.
De redenering of overweging daarbij is eenvoudig en principieel. Uitgangspunt is
de constatering (en soms de veronderstelling) dat clienten van organisatie-advi-
seurs advies vragen over zaken die niet alleen hun eigen leef- en werksituatie raken
maar doorgaans ook die van anderen.

De client van een organisatie-adviseur presenteert zich meestal niet als een
persoon met een persoonlijk probleem (zoals de patient van de huisarts of de client
van de psychotherapeut) maar als een „ functionaris" met behoefte aan verbetering
van het functioneren van een, in de ogen van de client. ,,functioneel systeem", c.q.
zinvolle organisatie.

Zo'n organisatie, of het onderdeel van de organisatie waarover de client vragen
stelt, staat weliswaar expliciet ten dienste van udn of enkele belangengroeperingen
(aandeelhouders, patienten, passagiers, studenten, enzovoort), maar meestal
ondergaan een zeer groot aantal niet zo expliciet bekende belangen of belangen-
groeperingen eveneens invloed van het functioneren van die organisatie.
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Die invloed zal door sommige direct of indirect betrokken belanghebbenden als
gunstig worden ervaren, maar ook is het mogelijk dat er personen zijn die zich in
hun welzijn of welbevinden belemmerd of geschaad voelen door het functioneren
of door de effecten die het functioneren van de betreffende organisatie oproept.
Die negatieve evaluatie kan betrekking hebben op materiele zaken (prijsniveau,
milieuvervuiling, energiegebruik, kwaliteit van het aangeboden produkt of dienst,
e.d.) maar 66k (en daar komt het morele aspect om de hoek kijken!) op politieke of
ideologische „keuzen" die, vaak impliciet, in het gedrag van de organisatie(leden)
verborgen liggen.

Als voorbeeld kan worden gedacht aan de algemeen als respectabel en vanzelf-

sprekend geachte wens van veel (interne) belanghebbenden het voortbestaan van
„hun" organisatie te verzekeren. Naar buiten toe wordt deze continuiteitsdoelstel-
ling vaak gelegitimeerd door te wijzen op de bijdrage van de organisatie aan het in
stand houden van werkgelegenheid, maar onder die dekmantel wordt een meer
fundamentele evaluatie van de noodzakelijkheid van d6ze organisatie, afgemeten
aan diverse Andere criteria, van concreet eigenbelang tot en met zoiets abstracts
als „het algemeen belang", en bekeken op zowel korte als langere termijn,
voorkomen of verdoezeld.

Concreet zijn voorbeelden te vinden in de poging van ziekenhuizen in de regionali-
satieslag niet ten onder te gaan, in de poging van omroeporganisaties „groot" te
blijven desnoods met een totaal verschraalde identiteit, in de poging van westerse
elektronica- en autofabrikanten de goedkopere, en zeker niet inferieure, produkten
uit Japan te weren, en in de handhaving (althans uiterst trage afbouw) van diverse
overheidsinstellingen waarvan de noodzaak. ja zelfs de functie, nauwelijks meer is
aan te geven.

Wanneer adviseurs het vermoeden zouden hebben - en daar is in veel gevallen
moeilijk aan te ontkomen - dat pogingen van hun clienten een organisatie te
verbeteren of te continueren vooral worden ingegeven door of gemotiveerd vanuit
een tamelijk danzildige belangenbehartiging, zonder expliciete inschatting van de
mate waarin, (wellicht door een totaal Andere wijze van organiseren van samenwer-

king tussen en met diverse andere belanghebbenden), aan meerdere belangen
kan worden tegemoet gekomen, dan is er alle aanleiding aandacht te vragen voor
de maatschappelijke legitimering van die organisatie en de doelstelling of vraag-
stelling van de client als zodanig kritisch aan de orde te stellen.

Dit geldt m.i. niet all6an voor „externe" adviseurs, maar een dergelijke kritische

instelling zou naar mijn smaak een keurmerk van elke interventiekundige behoren te
zijn, ongeacht de positie van waaruit hij/zij werkt.

Interventiekundigen kunnen natuurlijk niet ten volle aansprakelijk gesteld worden
voor de handel en wandel van hun clienten of client-systemen, en evenmin hoeven
- laat staan kunnen - zij zich (te) presenteren als mensen die beter dan anderen
weten wat weI of niet ethisch, menselijk of maatschappelijk verantwoord is, maar
een duidelijke en kritische aandacht voor de maatschappelijke functie van „sociale
constructies" en georganiseerde structuren lijkt mij wezenlijk in dit vak.
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„Organisatie-ontwikkeling" beperkt zich in deze opvatting dus niet tot humanise-

ring van het sociale systeem en evenmin tot andere, eenzijdig gekozen effectivi-
teitscriteria, maar dient bij te dragen aan een verdere vermaatschappelijking van de
betreffende organisatie.
Daartoe kan het, en heus niet alleen in uitzonderingsgevallen, nodig zijn dat
bestaande organisaties en structuren worden opgeheven, zo men wil opgeofferd,
om ruimte te doen ontstaan voor Andere samenwerkingsvormen en Andere belan-
genbevredigingen.

Dat betekent uiteraard niet een eliminatie van bestaande personen of actoren,
maar mogelijk wdI van hun waarden, gewoonten, zekerheden, interacties, paradig-
ma's, werkelijkheids-interpretaties en, daardoor, van hun gekozen „sociale con-
structies"

Veel daarvan is al gaande, zoals bijvoorbeeld wordt aangegeven in de opstellen-
bundel, die in 1983 verscheen ter gelegenheid van het 10-jarige bestaan van het
Sociaal en Cultureel Planbureau, (Idenburg (red.), 1983), waarin wordt gewezen op
veranderende opvattingen in de Nederlandse samenleving op het gebied van
wonen, onderwijs, gezondheidszorg, overheidsbemoeienis, en dergelijke, welke op
structureel niveau resulteren in deregulering, decentralisatie, regionalisatie, privati-
sering, enerzijds en samenvoegingen (van bijvoorbeeld HBO-scholen) en sane-
ringsmaatregelen (in industrie, universiteiten, dienstensector, kunstwereld) ander-
zijds.

De taak van interventiekundigen bij dit soort processen van herorientatie op en
herstructurering van maatschappelijke 6n individuele behoeftenbevrediging via
organisatie-ontwikkeling zou tenminste van tweeerlei aard kunnen zijn (voor zover
zij daarbij althans worden ingeschakeld!):
1 e. stimulansen aanbieden waardoor actoren leren   deel te nemen (actief   en

passief) aan veranderingen en ontwikkelingen in de maatschappij, bijvoorbeeld
door te leren nieuwe paradigma's over „de werkelijkheid" te ontdekken of te
ontwerpen en van daaruit bestaande organisaties te ontwikkelen tot - of te
vervangen door - zinvoller „sociale constructies";

2e  de processen van onthechten en hechten (aan waarden, personen, objecten,
structuren, gewoonten) die zowel voorwaarde tot - als gevolg zijn van „organi-
satie-ontwikkeling" zoals hiervoor bedoeld, helpen in gang te zetten enerzijds,
en helpen „doorstaan" anderzijds.

Bij zo'n taakopvatting dient de adviseur zich dus niet in de eerste plaats te
concentreren op ,,problemen", maar vooral op „de werkelijkheidsdefinities" van
zijn clienten ofwel op „probleembelevingen" van „probleembelevers". Verandering
van „werkelijkheidsdefinities" zou wellicht mddr door adviseurs moeten worden
nagestreefd, dan het mee helpen oplossen van „problemen"

Zo'n wijze van adviseren vraagt niet zozeer om beheersing van de 'organisatiekun-
de' maar daarentegen om een „ontwikkelingsgerichte interventiekunde".

Om te illustreren wat daarmee wordt bedoeld kan worden verwezen naar de
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metafoor die Watzlawick c.s., gebruiken  als  ze het verschil aangeven tussen  de
twee soorten van verandering of veranderen:
„De eerste vindt plaats binnen een bepaald systeem dat zelf onveranderd blijft,
terwijl de tweede gepaard gaat met een verandering van dat systeem zelf. Men zou
dit verschil ook anders kunnen formuleren: wie een nachtmerrie heeft, kan in zijn
droom proberen wat hij wil: vluchten, zich verstoppen, zich verweren, uit het raam
springen, etc; doch zoals bekend leidt geen van deze veranderingen in gedragspa-
troon tot een oplossing. De oplossing ligt in de overgang van dromen naar waken.
Het wakker worden is evenwel geen element meer van de droom, maar overgang
tot   een   volkomen   andere toestand." (1974, p. 30 en 31).

Welnu, ik heb de indruk dat adviseurs maar al te vaak optreden als hulpfiguren in
een droom. Ze kunnen helpen wat ze willen, ze kunnen nieuwe structuren adviseren
of nieuwe strategieen bedenken, ze kunnen groepsoverleg begeleiden of conflic-
ten helpen oplossen, ze kunnen zich opstellen als expert of als procesbegeleider:
de client wordt door dat alles niet uit de droomtoestand gehaald. Vaak zelfs
integendeel: de droom wordt wellicht minder onaangenaam en de cli6nt blijft
dromen.

Er is dan w61 sprake van verandering of zelfs verbetering, maar niet van „ontwikke-
ling" of van een metaverandering van het systeem.
Waar het nu om gaat is de vraag of adviseurs iets kunnen doen waardoor die
metaverandering van „dromen" naar „waken" voor de client mogelijk wordt en
door de client wordt geeffectueerd.

Uit dit voorbeeld zou volgen dat de adviseur dan in elk geval moet voorkomen dat
hij een element van of in de droom wordt. Hij dient daar juist buiten te blijven. Die
opvatting staat lijnrecht tegenover de opvatting van sommige gerenommeerde
adviseurs en onderzoekers, die juist pleiten voor een sterke commitment van de
adviseur met de client en diens situatie of probleem (bijvoorbeeld Edelman Bos
(1981) en Zwart (1980). De „afstandelijk" werkende adviseur loopt uiteraard het
risico dat de „dromende" client hem niet opmerkt en dientengevolge hem geen rol
zal toebedenken in zijn „nachtmerrie". Wordt de adviseur op een of andere manier
t6ch „in" de droom, c.q. in de belevingswereld van de client op dat moment
betrokken, dan houdt dat in dat hij moet proberen iets aan te bieden waardoor de
client al dromend zich bewust wordt van zijn droomtoestand en van de
mogelijkheid die hij heeft om daar uit te ontsnappen en dus „wakker" te worden.
De interventies van de adviseur zullen daartoe dus niet gericht moeten zijn op de
door de client ervaren problemen, maar op diens werkelijkheidsbeleving en op de
mogelijkheid van de client om die te verwisselen voor een 8ndere beleving. De
adviseur werkt daarbij a.h.w. vanuit een andere „werkelijkheid" en/of bewustzijns-
dimensie dan die waarin de client zijn problemen ervaart. In termen van de theorie
van Watzlawick c.s., kunnen we ook zeggen dat de adviseur naar de client en diens
beleving van de werkelijkheid kijkt op een (66n trap) hoger abstractieniveau dan de
client zelf. Als de client de adviseur daarin volgt, zal hij dit ervaren als een sprong,
een discontinuiteit, een metaverandering (Watzlawick c.s. 1974, p. 30).

Ik ben me ervan bewust dat deze vergelijking met „dromen" en „waken" en de rol
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van de adviseur daarbij nogal suggestief is. Maar al te makkelijk kan de indruk
ontstaan dat hier wordt gesuggereerd dat Alle clienten slapende suffers zijn terwijl
de adviseur nu juist de slimmerik is die niet slaapt en vanuit die toestand over het
heil van de mensheid en haar individuen kan of behoort te waken. Dat is echter ze-
ker niet wat ik bedoel. De vergelijking met de metafoor van Watzlawick c.s. is hier
gemaakt omdat daarin goed tot uitdrukking wordt gebracht wat het verschil is
tussen een verandering of ontwikkeling of vernieuwing „binnen" het (client)sys-
teem en een meta-ontwikkeling „van" het (client)systeem. Ik ben zeker niet van
mening dat adviseurs of andere interventiekundigen een bOtere kijk op de werkelijk-
heid en op wenselijke ontwikkelingen hebben dan hun clienten. Evenmin wordt hier
een oordeel uitgesproken over het gedrag of de opvattingen en doelstellingen van
al die individuen en groepen en organisaties die niet of nog niet of nooit een
adviseur of interventionist zullen inschakelen.

Waar het wdI om gaat in deze studie is te attenderen op de mogelijkheid voor
adviseurs of interventiekundigen om „veranderingen van de tweede orde" te
helpen tot stand te komen in situaties waar de bestaande structuren of „sociale
constructies" niet meer lijken of blijken te voldoen, hetzij in de beleving van de actor
of actoren die zich expliciet tot een adviseur wenden, dan weI in de beleving van
andere actoren of belanghebbenden.

Vooral in dat laatste geval zal een meta-verandering van het betreffende sociale
actiesysteem moeten worden overwogen om te voorkomen dat het welzijn van
velen door verstarring van een door relatief enkelen geprefereerde „sociale
constructie" wordt geschaad.

Deze poging tot verdere ontwikkeling van de interventiekunde betekent overigens
niet dat het streven naar ,,veranderingen van de tweede orde" volgens mij onder
alle omstandigheden beter zou zijn of hoger gewaardeerd zou moeten worden dan
het streven naar „veranderingen van de eerste orde"

Maar weI is er alle aanleiding aandacht te geven aan de vraag hoe veranderingen
van de tweede orde tot stand gebracht kunnen worden, als bij problemen
betreffende beleid, bestuur en beheer van organisaties de bestaande oplossings-
gewoonten en analysekaders ontoereikend lijken te zijn. Groeiende werkloosheid,
onoplosbare woningnood, stakende ambtenaren, milieu- en energieproblemen,
onbetaalbare gezondheidszorg, dreigende kemraketten en overvolle universiteiten:
het is een weinig originele maar ook nog lang niet volledige indicatie van de
vraagstukken waar .organisaties" mee te maken hebben c.q. die zij veroorzaakt
hebben. De bijdragen van organisatie-adviseurs hebben er in elk geval niet toe
geleid dat de problemen kleiner, minder of makkelijker oplosbaar zijn geworden.
Het wordt dan ook tijd op zoek te gaan naar nieuwe visies op organisaties (zoals de
sociologen doen) en naar nieuwe vormen van organiseren (zoals sommige organi-
satiekundigen doen: Mintzberg (1979) is niet de minste onder hen). Wellicht kunnen
deze twee soorten vernieuwing profiteren van een derde soort: de vernieuwing van
de interventiekunde in de hierboven aangegeven richting.

In de tweede plaats kan deze poging wellicht een bijdrage zijn aan de ,,interne" dis-
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cussie die gaande is in kringen van organisatie-adviseurs, personeelfunctionaris-
sen, trainers en organisatie-agogen over de identiteit (in termen van doelstelling,
methode, machtsrelatie en effectiviteit) en de ontwikkelingstendenzen van de
eigen professie.

Deze discussie is mede ontstaan als reactie op veranderingen in de situaties en de

vraagstelling van clienten. Het zoeken naar vernieuwing van de eigen professionele
identiteit wordt bovendien gestimuleerd door de sterk toegenomen deskundigheid
van de clienten op terreinen waar tot voor kort vooral de adviseurs zich de
deskundigen bij uitstek waanden. Was de deskundigheid van adviseurs tot nu toe
vooral te typeren als „organisatiekunde" en „veranderkunde", voor de toekomst
zou wellicht gezocht kunnen worden naar een „ontwikkelingsgerichte interventie-
kunde"

Een derde aanleiding voor deze poging tot vernieuwing van het adviesvak vormen
de reeds gesignaleerde ontwikkelingen in de organisatiewetenschappen (organisa-
tiesociologie en organisatiepsychologie) enerzijds en in de psychotherapie ander-

zijds.

'

Kort samengevat komt het er op neer dat vanuit de organisatiekunde steeds meer

vraagtekens worden geplaatst bij de klassieke systeemtheoretische, holistische en
structureel-functionalistische benaderingen en dat deze worden vervangen door
een meer actie-gerichte, ,,verstehende", anascopische en symbolisch-interactio-
nistische zienswijze op het verschijnsel organisatie of menselijke samenwerking
(zie de voorgaande paragraaf).

Daarnaast tendeert de psychotherapie juist naar een meer „systeem" gerichte
aanpak van ogenschijnlijk intrapsychische problematiek, bijvoorbeeld in de vorm
van „gezinstherapie"

Psychotherapeuten attenderen op de relevantie voor hun werk van diverse „leider-
schaps"-studies en -theorieen uit de groepsdynamica en organisatiekunde, terwijl
organisatie-adviseurs en groepstrainers zich verdiepen in de interventiemethodie-
ken en -theorieen van de psychotherapeuten (Drukker en Verhaaren, 1980).
Wellicht zijn het slechts hun verschillende „definities van de werkelijkheid" waar-
door het soms lijkt of organisatie-adviseurs, groepstrainers en psychotherapeuten
zich met verschillende clientsystemen en verschillende vragen bezighouden.

In werkelijkheid (dat wil zeggen in weer een Andere „definitie van de werkelijk-
heid"!) zou het wei eens kunnen zijn dat zij allen met hetzelfde bezig zijn, namelijk
met het stimuleren van leerprocessen bij mensen die kunnen resulteren in
nieuwe visies op, of definities van „de werkelijkheid". Dat de client van de
organisatie-adviseur daarbij „organisatie" wordt genoemd, die van de trainer

„groep" en die van de psychotherapeut „persoon" is een „bij-wijze-van-spreken"
gewoonte die aanzienlijker verschillen tussen deze drie soorten interventiekundigen
suggereert dan er feitelijk zijn.

Deze veronderstelling maakt het zeker de moeite waard om vanuit elk van deze
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disciplines of beroepen enige ervaringen en praktijktheorieon met elkaar in verband
te brengen om wellicht zodoende het inzicht te kunnen verdiepen in het soms nog
wat mysterieuze vak „interventiekunde"

Ten slotte, en dat is dan een vierde en zeer persoonlijk motief tot het schrijven van
dit boek, lijkt het mij zinvol en tenminste leerzaam om de ervaringen en inzichten die
zijn ontstaan gedurende een vijftienjarige praktijk als ,,extern organisatiepsycho-
loog" (werkend als „adviseur", „begeleider", „trainer" of „counselor", voor indivi-
duen, groepen, organisaties en interorganisationele samenwerkingsverbanden) te
evalueren en trachten te integreren in een visie op - en benadering van een nieuwe
ontwikkelingsgerichte interventiekunde.
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11.4 OVER DE AARD EN PLAATS VAN DEZE STUDIE
IN DE ORGANISATIEWETENSCHAP

11.4.1 Een studie ten behoeve van „organisatie-adviseurs".

Zoals gezegd is het de bedoeling in dit boek ideeen en ervaringen aan te dragen en

zodanig te accentueren dat daaruit zo mogelijk nieuwe zienswijzen op het vak
„interventiekunde" kunnen resulteren die in de praktijk bruikbaar zijn, voor organi-
satie-adviseurs, organisatie-agogen en eventuele andere ontwikkelaars van „socia-
le actiesystemen"

intterventlekunde wordt hier gedefinieerd als: het vermogen als buitenstaander
stimulansen te kunnen aanbieden aan mensen die resulteren in ontwikkeling of

. '  vernieuwing van hun houding, opvattingen, normen, zienswijzen, stijl van werken,

expressie en verwerking van gevoelens, interactieprocessen en gedrag. Interven-
tiekunde wordt hier opgevat als een vak, een professie. Het domein van dit vak kan
nader worden gelokaliseerd door aan te geven in welke (helpende) beroepen wdI
en in welke beroepen niet expliciet gebruik wordt gemaakt van (elementen uit) de
interventiekunde Daarmee is dan tevens aangegeven voor welke categorie van

professionals ik meen dat deze benadering van de interventiekunde relevant kan

zijn.

Professionals die in hun beroepsuitoefening w61 van de interventiekunde gebruik
maken zijn:
- psychotherapeuten
- trainers
- opleiders/docenten
- agogen
- procesbegeleidende organisatie-adviseurs
- als expert optredende organistie-adviseurs
-  personeelsfunctionarissen.

Bij de twee laatste beroepen is „interventiekunde" niet altijd een duidelijk element
van het beroepsmatige handelen, omdat het ,,doel" van deze beroepen of functies

lang niet altijd is het tot ontwikkeling brengen van het gedrag e.d. van anderen,
maar vooral het „richten" van het gedrag e.d van anderen, c q. het oplossen van
problemen van/voor anderen. Zij horen dus slechts in het rijtje thuis indien en voor

zover zij zich „ontwikkelingsgericht" trachten te gedragen.

Ter nadere afbakening van de beroepsgroep waarop deze studie zich richt, is het
van belang deze te onderscheiden van enkele (helpende) beroepen die niet tot
nauwelijks van interventiekunde gebruik maken, omdat hun doel primair is het
oplossen van problemen in engere zin, zonder dat zij daarbij (gedrags)ontwikkeling
van hun clienten op het 009 hebben. Te denken valt bijvoorbeeld aan:
- juristen, advocaten, notarissen
- tandartsen, chirurgen en andere medische specialisten
- makelaars
- accountants
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- automatisering- c.q. computerdeskundigen
- onderzoekers en adviseurs ten behoeve van ,,strategische beleidsplanning"

Bovendien zijn er dan nog een groeiend aantal beroepen die wat betreft het gebruik
maken van de interventiekunde de laatste jaren sterk in ontwikkeling lijken te zijn,
zoals bijvoorbeeld:
- huisartsen
- verpleegkundigen
- predikanten
- informatica deskundigen
- managers
- opbouwwerkers
- club- en buurthuiswerkers.

De bedoeling van deze onderscheiding in drie categorieen of „rijtjes" is niet een
uitputtende inventarisatie aan te bieden. Het gaat er slechts om een indicatie te
geven van de beroepen of werkvelden waarbinnen deze beschouwing over de
interventiekunde relevant geacht wordt of kan worden.

Dat over de aard van de toe te passen interventies en over de identiteit van hun ei-
gen professie bijvoorbeeld bij organisatie-adviseurs zeker nog geen eenstemmig-
heid bestaat is indertijd duidelijk naar voren gekomen op het jubileum-congres van
de OOA in juni 1980 en in de artikelen en enkele proefschriften die daarna zijn
verschenen, waarvan in dit boek enkele nader zullen worden besproken in hoofd-
stuk 111.

Hoewel dergelijke discussies ook worden gevoerd in de andere beroepen uit de
eerste categorie, zal deze studie toch voornamelijk worden toegespitst op de
groep van organisatie-adviseurs, agogen en trainers, overigens zonder hiertussen
voortdurend expliciet een onderscheid te maken. Het is de bedoeling een bijdrage
te leveren aan de ontwikkeling van de „organisatieadvieskunde", waarbij wordt
aangesloten bij de moderne zienswijzen van organisatiesociologen en organisatie-
psychologen op het verschijnsel „organisatie" en waarbij t.a.v. de advieskunde of
interventiekunde enkele studies op het terrein van de organisatie-ontwikkelingsbe-
geleiding, de organisatie-agogie en aspecten van psychotherapie als orientatie
kunnen dienen.

11.4.2 Praktijkleer en praktijktheorie.

Het verschil tussen „interventiekunde" en „wetenschap" kan in eerste aanzet
worden verduidelijkt met een citaat uit een commentaar van Paul Schnabel (1983)
op het proefschrift van K. A, Soudijn over „kwaliteit en psychotherapie" (1982).
„Psychotherapie  is geen wetenschap,  maar hulpverlening.  Het  doel van psychothe-
rapie is niet objectieve kennis, maar subjectieve bevrijding van klachten. Psycho-
therapie is een praktijk die gebruik maakt van een theorie. niet een theorie die
gebruik maakt van de werkelijkheid om op zijn houdbaarheid getoetst te worden.
Wetenschap begint bij de vraag van de onderzoeker, psychotherapie bij de klacht
van de client."
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Men leze in dit citaat „interventiekunde" in plaats van „psychotherapie" en ook dan
blijft de mededeling waardevol, vooral voor organisatie-adviseurs, met name het
allerlaatste zinnetjel

(Eigenlijk zou hier onderscheid gemaakt moeten worden tussen „intervenieren" -
als een bijzondere wijze van zich gedragen of interacteren - en „interventiekunde"
als het vermogen deze kennis omtrent intervenieren adequaat toe te passen. Ik
verzoek de lezer dit onderscheid zo nodig zelf te willen maken).

Hoewel de interventiekunde op zichzelf dus geen wetenschap is, sluit dat de
mogelijkheid niet uit op een wetenschappelijk verantwoorde wijze de interventie-
kunde te bestuderen om daardoor wellicht aan de verdere ontwikkeling van een in
de praktijk bruikbare interventiekunde te kunnen bijdragen.

De vraag dringt zich op wat daarbij mag of moet worden verstaan onder een
„wetenschappelijk verantwoorde wijze". Uit de gegeven definitie van interventie-
kunde blijkt dat het object van deze studie „gedrag" is, of scherper nog, het
vermogen een bepaalde categorie van gedragingen te kunnen aanbieden. Name-

lijk die categorie van gedragingen (stimulansen) die kunnen leiden tot ontwikkeling
of vernieuwing van gedrag e.d. van anderen.

Kennelijk gaat het om een „praktijkleer", zoals bedoeld door E. C. H. Marx:
„onder een praktijkleer wordt hier verstaan een min of meer gesystematiseerde
accumulatie van in bepaalde beroepsrollen aan te wenden kennis betreffende
enerzijds een bepaald soort van handelen en anderzijds een werkgebied, waarop
dit handelen betrekking heeft. Een praktijkleer is doorgaans een mengsel van
wetenschappelijke kennis en van kennis die niet of niet in dezelfde zin wetenschap-
pelijk genoemd kan worden" (1975, p. 4)

Enkele bladzijden verder stelt Marx dat „een praktijktheorie een onderdeel is vaA
praktijkleer. Zonder praktijktheorie krijgt een praktijkleer het karakter van een
receptuur. " Met verwijzing naar de methodologische studie van A. D. de Groot

(1961) definieert Marx een praktijktheorie ten slotte als:
„een systeem van logisch samenhangende met name niet strijdige beweringen,
opvattingen en begrippen betreffende een gebied van beroepsuitoefening, die zo
zijn geformuleerd dat het voor een of meer groepen van beroepsbeoefenaren
mogelijk is er tendenties uit af te leiden ter vervulling van hun beroepsrollen. De
tendenties betreffen de te verwachten werking van min of meer veranderbare
factoren in een type van situaties, die bij de vervulling van de beroepsrollen worden
aangetroffen" (Marx, p. 7)

Het komt mij voor dat vooral in deze laatste definitie wordt aangegeven aan welk
criterium de hier gezochte ,,wetenschappelijk verantwoorde wijze" moet voldoen:
deze studie moet immers kunnen resulteren in een praktijkleer, die stoelt op een
praktijktheorie.

Toch heb ik enige aarzeling de definitie van Marx zonder wijzigingen over te nemen
Met name lijkt het me niet noodzakelijk (misschien zelfs weI onmogelijk) te streven

69



naar een praktijktheorie omtrent interventiekunde waarin geen strijdige beweringen
en opvattingen voorkomen.

Er zijn immers beweringen omtrent de interventiekunde denkbaar die, hoewel ze
onderling strijdig lijken, toch zo zijn geformuleerd dat het voor vakgenoten mogelijk
is er tendenties uit af te leiden ter vervulling van hun beroepsrol.

Zo zijn de diverse door Astley en Van de Ven (1983) gesignaleerde debatten
voorbeelden van onderling ogenschijnlijk strijdige standpunten of visies op het
wezen van organisaties, eveneens op de veranderbaarheid c.q. ontvankelijkheid
voor interventies, van dergelijke sociale constructies. Toch kunnen adviseurs er
tendenties uit afleiden voor de vervulling van hun beroepsrol, door bij voorbeeld de
diverse paradigma's of gezichtspunten van hun clienten en andere actoren
dialectisch te integreren en zich niet te laten verleiden tot het innemen van een
eigen monoparadigmatisch standpunt.

Het verschil in woordkeus, dus het spreken over organisatie of over sociale
constructie, is op zichzelf al een indicatie van twee geheel verschillende assump-
ties over een zelfde verschijnsel, waaraan twee geheel verschillende werkelijk-
heidsbelevingen ten grondslag kunnen liggen.

Adviseurs die een functioneel-structuralistische benadering van organisaties voor-
staan zullen een geheel Andere opvatting over adviseren kunnen hebben dan
adviseurs die opteren voor een actietheoretische of actor georienteerde benade-
ring van sociale constructies of van complexe betekenisstructuren.

Het zal dan ook moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om iets te beweren over de
interventiekunde dat voor alle adviseurs in gelijke mate consistent is met hOn
opvatting over de sociale werkelijkheid. Wht iemand ervaart als een stelsel van
logisch samenhangende, niet strijdige beweringen is niet alleen afhankelijk van de
intene of onderlinge consistentie van het stelsel van beweringen, maar dit wordt
ook beinvloed door de mate waarin de beweringen als zodanig weI of niet
overeenkomen met het beeld van de werkelijkheid dat de lezer van de beweringen
zich al heeft gevormd.

Het probleem van de door Marx geformuleerde definitie van een praktijktheorie is
dan ook dat niet helemaal duidelijk is hoe aan de criteria van De Groot („logisch" en
„niet strijdig") kan worden voldaan

,,Logisch" immers verwijst naar een (cultuur- en tijdgebonden) afspraak omtrent de
regels of wetten waaraan het menselijke denken moet voldoen om tot juiste
conclusies te kunnen komen omtrent de werkelijkheid.

Maar zo'n logische conclusie behoeft niet voor iedereen in gelijke mate „waar" te
zijn. Zij kan slechts als „waar" worden ge- en herkend wanneer de zaken of
begrippen waarover iets wordt beweerd of geconcludeerd voor allen die van de
bewering kennis nemen een gelijke betekenis hebben, c.q. wanneer allen daarover
een zelfde „werkelijkheidsdefinitie" hanteren.
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Dit paradigma omtrent „kennen" ligt ten grondslag aan de hier gepresenteerde
interventiekunde. De werkelijkheidsdefinities van twee of meer mensen omtrent
een organisatie of een begrip of een gevoel of omtrent wat dan ook zijn (vermoede-
lijk) nooit precies gelijk. Als zij dat al zouden zijn in het verbale vlak, dan nog is niet
zeker of ook de gevoelswaarde daarvan voor de betreffende personen hetzelfde is.
De waarheid van een bewering staat niet objectief vast, maar „ontstaat" in de
interactie en berust op een intersubjectieve toetsing van elkaars betekeniswerel-
den

Wat derhalve als „logisch" en „niet strijdig" klinkt in de oren van de 66n, hoeft dat
niet tegelijkertijd te doen in de oren van een ander, terwijl beiden de waarheid of
zinnigheid van de betreffende bewering daarbij niet in twijfel hoeven te trekken,
juist omdat ze de bewering heel verschillend horen of interpreteren.

Een voorbeeld kan dit verduidelijken:

Een interventiekundige heeft aandachtig geluisterd naar een vergadering en merkt
na enige   Wjd    op'.Omdat    u    het    kennelijk    onderling    niet    eens    kunt    worden,
bijvoorbeeld niet over de oorzaken die tot de huidige moeilijkheden hebben geleid
en ook niet over de prioriteiten die u wilt stellen bij de aanpak van de verschillende
problemen, blijkt het heel lastig te zijn voor u, om mij een adviesopdracht te geven
waar u allen mee instemt. U begrijpt dat ik daardoor op dit moment niet weet hoe en
waarmee ik u zou kunnen helpen. Ik ben hier dus overbodig."
Dit zou men letterlijk als een testimonium paupertatis van de adviseur kunnen

opvatten. Maar juist door het gesprek van zijn client zo te evalueren en van een (pa-
radoxale) conclusie te voorzien helpt hij de client (vermoedelijk) een stapje verder,
en bewijst hij daarmee zijn waarde voor de client.

Deze reeks woorden („Een interventiekundige . zijn waarde voor de client")
bevat twee groepjes van beweringen, die samenhangen in die zin dat zij inhoudelijk
op elkaar betrekking hebben. Zij vormen „een systeem van beweringen die z6 zijn
geformuleerd dat het voor groepen van beroepsbeoefenaren (m.n. interventiekun-

digen) mogelijk is er tendenties uit af te leiden ter vervulling van hun beroepsrollen"
(zie de definitie van Marx).

Hetis echter de vraag of iedereen hierin een „systeem van logische met name
niet-strijdige beweringen" herkent, dat bovendien qua strekking „waar" is.

Laten we aannemen dat sommige lezers het geheel van beweringen niet logisch en
weI strijdig vinden, maar toch „waar", terwijl anderen juist het omgekeerde vinden.
Voor beide groepen lezers zal het dan toch mogelijk zijn uit dit systeem van
beweringen (dezelfde) tendenties af te leiden ter vervulling van hun beroepsrollen,
en in die zin is er dus sprake van een „praktijktheorie" of, beter nog, van een
praktisch bruikbare theorie.

„Hoe" de als voorbeeld gegeven beweringen door iemand worden gelezen, of
„wat" iemand er in leest is een functie van de „psychologische werkelijkheid", die
nu eenmaal voor elk mens anders is en zich bovendien voortdurend kan wijzigen.
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Vandaar dat in deze poging om een theorie te ontwikkelen als antwoord op de
vraag hoe interventiekundigen kunnen bijdragen aan organisatieontwikkeling, weI
graag gebruik is gemaakt van het onderscheid waarop Marx heeft geattendeerd
tussen een toetsbare theorie en een praktijktheorie, maar dat niet uitdrukkelijk is
gelet op de eventuele ,,logica" of eventuele „strijdigheid" van de aangeboden
„beweringen". Belangrijker dan de vraag of de voorgestelde theorie „waar" of
„logisch" is, lijkt het mij om in de praktijk te ervaren of de theorie ,,bruikbaar" is voor
interventiekundigen.

Ook Prein komt na een korte bespreking van de beschouwingen van o a  Marx
(1975) over het wetenschappelijk gehalte van een „praktijktheorie", lot de opmer-
king dat er in de praktijk gebruik wordt gemaakt van normatieve modellen die
weliswaar niet „perfect" zijn, maar die het toch mogelijk maken de bestaande
praktijk te verbeteren.
„Diverse auteurs spreken daarom ook de wens uit, dat met behulp van hun model,
mensen in de praktijk systematischer, rationeler, etcetera de situatie kunnen
analyseren en zo dus beter een kosten-baten analyse kunnen maken van de
verschillende interventie-alternatieven die voor hen open liggen. Door dit soort
modellen op te stellen en in de praktijk toe te passen wordt het ook mogelijk de
zwakke punten ervan bloot te leggen. Voor zover deze onvolkomenheden te wijten
zijn aan het gebrek aan wetenschappelijke kennis, kan dit verholpen worden door
verder onderzoek" (Prein, 1982, p. 18).

Het systematiseren en ordenen van praktijkervaringen met verschillende manieren
van intervenieren kan leiden tot een intersubjectief toetsbare praktijktheorie. Zo'n
theorie is meer beschrijvend, dan voorspellend of verklarend en kan dienen als
wegwijzer of als tussenstation bij de verdere ontwikkeling van professioneel
handelen.

Het „wetenschappelijk niveau" waar deze studie naar streeft is dan ook dat van
een praktijktheorie welke bestaat uit:

Een systeem van begrippen en beweringen over mogelijke vernieuwingen van de
interventiekunde bij organisatie-ontwikkeling, die intersubjectief toetsbaar zijn door
elk duo van „client-met-adviseur" Interventiekundigen c.q. organisatie-adviseurs
moeten uit dit systeem van begrippen en beweringen tendenties kunnen afleiden
ter vervulling van hun beroepsrollen, die ook door hun clienten worden herkend en
als nuttig worden ervaren.

In hoofdstuk IX wordt deze praktijktheorie beschreven.
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11.5 DE CULTURELE BEPAALDHEID VAN EEN
INTERVENTIEKUNDE VOOR
ORGANISATIE-ONTWIKKELING

De aandacht van deze studie zal hoofdzakelijk gericht zijn op de interventiekunde
zoals die is, wordt en kan worden toegepast in ons eigen land.

Een praktische overweging voor deze beperking is de indruk dat de interventiekun-
de in Nederland, niet alleen binnen de psychotherapie, maar ook binnen de sfeer
van organisatie-ontwikkeling, en organisatie-advisering zowel methodisch als orga-
nisatorisch als qua maatschappelijke status hoog ontwikkeld is in vergelijking tot
andere landen in Europa. Nederland heeft bij voorbeeld de hoogste „adviseurs-
dichtheid" en de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg, met name in de
grote steden, is op vele punten doeltreffender dan in onze buurlanden, zoals blijkt
uit verslagen van werkbezoeken en congressen in diverse vakbladen en uit
mondelige informatie van collegae die een kijkje over de grens waagden.

Een andere, meer fundamentele overweging die aanleiding is tot deze beperking
heeft te maken met de aard en inhoud van deze studie: juist omdat interventiekun-
de een interactioneel proces is, mag worden verondersteld dat de „cultuur"
waarvan client en interventiekundige beiden deel uitmaken invloed zal hebben op
het verloop en de mogelijke resultaten van dat proces. Immers hun interactie is niet
alleen veroorzaker maar ook uitdrukking van hun identiteit en beleving van de
sociale werkelijkheid. Deze overweging zou derhalve eerder pleiten voor een nog
verdere beperking van het geografische gebied. In de tot nu toe verschenen
studies in ons land die voor dit onderwerp relevant zijn wordt echter een dergelijke
„culturele" beperking niet expliciet gemaakt. Of de hier aanbevolen ontwikkelings-
gerichte interventiekunde wellicht slechts doeltreffend zal zijn in een nader te
bepalen „subcultuur", bijvoorbeeld allaan in organisties met een hoog ontwikkel-
de technologie of met een typische innovatie-structuur, zou wellicht als vervolg op
deze studie kunnen worden onderzocht.

Het feit dat in ons land de laatste jaren een overvloedige stroom op gang is
gekomen van publikaties met beschrijvingen, analyses en evaluaties van de
Japanse managementstijl en organisatiestructuur, en dat inmiddels in verschillende
vooral industriele organisaties wordt geexperimenteerd met elementen uit die
cultuur (zoals de „quality circles" of de in Japan tot bloei gebrachte methode van
de „totale statistische kwaliteitsbeheersing", van de Amerikaanse statisticus W. E.
Deming) hoeft op zichzelf niet te verbazen: de economische, technische en
commerciele successen van de Japanners en hun overrompelende penetratie op
de wereldmarkt prikkelen de fantasie en aspiraties van menig ondernemer en
„management- consultant' Bovendien blijkt ons vertrouwde idool, Uncle Sam,
toch ook niet kerngezond de jaren door te komen en zijn er in West-Europa niet zo
drg veel inspirerende voorbeelden te vinden van succesvolle organisaties, met
uitzondering wellicht van de door de McKinsey-groep doorgelichte ondernemingen
die blijk hebben gegeven van „corporate excellence"

Maar dergelijke recente experimenten met methoden uit het Verre Oosten zijn toch
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nog geen bewijs van de overplantbaarheid van cultuur-vreemde methoden en
filosofieen naar ons land. De ervaringen daarmee zijn nog te gering en te pril om
conclusies op te kunnen baseren, terwijl anderzijds diverse Amerikaanse manage-
mentstijlen en "technologieen" (die hier op ruime schaal langdurig zijn toegepast,
omdat ze dAAr tot grote welvaart leken te leiden) toch maar weinig echte weerklank
hebben gevonden in Nederlandse organisaties.
Het aantal industriele en ook andere organisaties waarin met groot enthousiasme
een „nieuwe" Amerikaanse formule werd geintroduceerd (denk aan Scanlon-plan,
TWI, MBO, Managerial Grid, Corporate Strategy, Overhead Value Analysis, Mana-
gement Audit, Human Resources Budgetting, MIS, tot en met moderne computeri-
seringsprogramma's) overtreft verre het aantal organisaties waarin die formules
ook totaal zijn ingevoerd, laat staan het aantal organisaties dat daar ten slotte
onverdeeld positief over oordeelde.
Door meerdere auteurs is geattendeerd op de soms grote verschillen in (manage-
ment)cultuur tussen Noord-Amerika, Zuid-Europa, Noord-Europa en Japan, waar-
door bijvoorbeeld de typisch bij de organisatie-ontwikketingsaanpak behorende
waarden en normen als openheid, vertrouwen, groepsoverleg, feedback en authen-
tieke expressie van gevoelens, in Latijnse culturen met hun doorgaans diepgewor-
telde tradities, klassenstructuur en centralistische overheid veel minder aanslaan
dan in de Angelsaksische culturen (zie daarover het overzichtsartikel van Faucheux
e.a., 1982).

Verhelderend is ook de bespreking van vijf Japanse managementmethoden en zijn
inschatting van de toepasbaarheid daarvan in Nederland, door Van de Bunt (1983).
Hij wijst daarin onder meer op het vermogen van Japanners om ogenschijnlijk
tegengestelde managementprincipes naast elkaar en tegelijk toe te passen en
zelfs tot een soort hogere synthese te brengen. Ook attendeert hij op de
gevoeligheid van de Japanners voor gezichtsverlies, de sterke traditionele familie-
en groepsbanden, de levenslange dienstverbanden, de wellevendheid, de eerbied
voor kwaliteit, en vele andere markante verschillen met de Nederlandse c.q.
Westerse cultuur, die van grote invloed kunnen zijn op het slagen of falen van
management- en organisatie-ontwikkelingsmethoden.
In elk geval pretendeert de in dit boek gesuggereerde opvatting en aanpak van
interventiekunde geen cross-culturele relevantie, en zeker niet voor omgevingen
waar men sterk gevoelig is voor autoriteit en hierarchie of waar het maatschappelijk
en politiek verantwoordelijkheidsbesef van managers, bestuurders en medewer-
kers van organisties minder ontwikkeld is dan hier.

Nederland is wellicht niet voor iedereen of in alle opzichten een paradijs, maar de
mogelijkheden voor interventiekundigen om al experimenterend en in voortdurende
dialoog met zowel onderzoekers als clienten bij te dragen aan organisatie-ontwik-
keling enerzijds en daardoor ook aan de ontwikkeling van hun eigen vak, ander-
zijds, zijn beslist aantrekkelijk en vermoedelijk zijn er niet veel andere landen waar
men zo open staat voor studies en experimenten op het gebied van interactie-
ontwikkeling, samenlevingsontwikkeling en verhoging of verdieping van de „kwali-
teit van de arbeid" (c.q. „het bestaan") als juist hier.

Dit boek, althans, dankt mede daaraan zijn ontstaan.
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11.6 REIFICATIE NOCH REDUCTIONISME

11.6.1 Re,ficatie

In de literatuur wordt door verscheidene auteurs geattendeerd op twee belangrijke
wetenschaps-theoretische valkuilen die verscholen liggen op het pad van degene
die iets wil beweren over een interventiekunde ten dienste van vermaatschappelij-
king van sociale systemen.

Allereerst is dat het probleem van de reificatie, dat wil zeggen de neiging om uit het
oog te verliezen dat de theorieen en begrippen waarmee getracht wordt de door
mensen ervaren sociale werkelijkheid te beschrijven of te verklaren, weliswaar een
(subjectief) perspectief op die werkelijkheid inhouden, maar niet opgevat mogen
worden als objectief vastgestelde kenmerken of kwaliteiten van die werkelijkheid.

Godfroy vergelijkt in zijn paragraaf over „De correspondentie tussen de sociale
werkelijkheid en de sociologische theorie" (1981, p. 13-15) de opvattingen hierover
van Parsons, Weber, Zijderveld, Berger en Luckmann en hij constateert:
„Wie miskent dat de sociologische theorie op selectieve zienswijzen berust, en
pretendeert dat de theorie kennis over de objectieve aard van reele verschijnselen
bevat, maakt zich schuldig aan wat deze auteurs 'reificatie' noemen.

Ook door Van Dijck (1976, biz. 15 en 16) is op dit gevaar geattendeerd, in zijn
bespreking van het begrip „ontwikkeling" Hij signaleert dat door auteurs als
Lievegoed, Lippitt en Greiner de verschijnselen van het „ouder" worden van
organisaties worden beschreven in termen van „fasen", „dominante management-
stijlen", „crisisverschijnselen bij de fasen-overgangen" en dergelijke. Hij consta-
teert dat deze benaderingen geinspireerd zijn door analogieon met de ontwikkeling
in biologische en biopsychische systemen en merkt dan op (na op de voordelen
van zo'n benadering te hebben gewezen):
„Het zou echter onjuist zijn om andere kenmerken van biologische ontwikkelings-
processen, zoals het blauwdruk-karakter van het ontwikkelingsdoel of -'eindpunt'
en zoals de ontploolingsgedachte met betrekking tot karakter en eigen identiteit op
organisationele ontwikkelingsprocessen toe te passen.
Begrippen als karakter en identiteit moeten, in verband met reificatie en ook
vanwege normatief-ideologische opvattingen over 'blue-printed development' in
organisatie-beschouwingen  ten  zeerste  gemeden  worden."

Een alinea verder stelt hij, als hij zich afvraagt welke kenmerken een ontwikkelings-
model met betrekking tot organisationele veranderingen dan w61 zou moeten
hebben:

„Wat ontwikkelingsdenken zo verschillend doet zijn van systeemdenken blijft veelal
impliciet. Teulings, Feltmann, Zwart, vormen ten onzent uitzonderingen. Volgens
hen is het specifieke van een ontwikkelingsmodel, dat de richting waarin een
organisatie zich kwalitatief verandert ter discussie wordt gesteld."

In hoofdstuk V wordt op dit ontwikkelingsdenken nader teruggekomen en wordt
gewezen op de opvattingen van (de psychiaters!) Lievegoed en Romke over
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menselijke ontwikkelings-dynamiek  Die keus voor een personalistische beschou-
wing is gebaseerd op mijn opvatting dat adviseurs, als interventiekundigen in feite
niet te maken hebben met abstracties zoals „organisaties" of „sociale systemen",
maar met concrete personen en hOn sociale constructies. Eventuele ontwikkelin-
gen die zich voordoen in sociale systemen zijn te beschouwen als een gev6Ig van
ontwikkelingen in het denken, de houding, het gedrag en de zienswijzen van
personen of actoren. Ontwikkeling van kennis, e.d. kan bijvoorbeeld tot gevolg
hebben dat nieuwe technologieen worden geintroduceerd (door actoren) of dat
wordt gepleit voor een minder technocratische gezondheidszorg: steeds gaat het
om actoren die het gedrag of de opvattingen van andere actoren trachten te
beinvloeden. Als deze interactie tussen actoren een patroon of structuur lijkt te
vertonen, in hun ogen en/of die van anderen, krijgt die interpretatie van wat er
tussen mensen zich afspeelt de naam „organisatie". Een gebouw vol machines,
maar zonder mensen, noemen wij een lege fabriek of een verlaten gebouw, maar
pas mat mensen erin wordt het een organisatie.

Ook door Watzlawick c.s. (1970, p. 22 en 23) is gewezen op de neiging om
kwaliteiten van gedrag te interpreteren (of reificeren) als eigenschappen of functies
van personen:
„Begrippen als leiderschap, afhankelijkheid, extraversie, verzorgingsdrang en vele
anderen werden het voorwerp van gedetailleerd onderzoek. Het gevaar bestaat
natuurlijk dat al deze termen, als er lang genoeg mee wordt gedacht en ze vaak ge-
noeg worden herhaald, een eigen pseudorealiteit (accentuering CEF) aannemen,
zodat de constructie 'leiderschap' uiteindelijk Leiderschap wordt, een meetbare
hoeveelheid in de menselijke geest die zelf ook weer als een geisoleerd verschijnsel
wordt opgevat. Als deze reificatie eenmaal plaatsgevonden heeft, wordt niet meer
erkend dat de term slechts een steno-uitdrukking voor een bijzondere vorm van een
v66rtdurende betrekking is. (. .) Onderzoek naar zintuigen en hersens heeft
afdoende bewezen dat slechts betrekkingen en patronen van betrekkingen kunnen
worden waargenomen en dat deze de essentie van de ervaring vormen. (.  .)

Niet 'dingen' maar functies vormen dus de essentie van onze waarnemingen. (.   .)
Maar als dit zo is, moet men zich er ook niet meer over verbazen dat zelfs het men-
selijk zelfbewustzijn in wezen een bewustzijn is van functies, van verhoudingen
waarbij de mens betrokken is, ongeacht de mate waarin hij dit bewustzijn achteraf
ook  mag  reificeren."

Veel adviseurs hebben de neiging analyses te maken en zich een mening te
vormen over talloze aspecten en onderdelen van organisaties, zoals het te voeren
beleid of de meest doelmatige structuur of de stijlen van leidinggeven, communice-
ren en samenwerken, en zo meer. De opmerkingen van Godfroy, Van Dijck,
Watzlawick c.s. over reificatie maken echter duidelijk dat dergelijke aspecten geen
functies of eigenschappen van organisaties zijn, maar eigenschappen van mense-
lijke waarneming. Organisaties en de aspecten daarvan zijn in die opvatting
artefacten van menselijke waarneming, of pseudorealiteiten. Het denken of praten
over organisaties als zelfstandige wezens met eigen doelen, belangen, e.d. is een
misleidende versimpeling of reificatie.
Niettemin starten veel organisatie-adviseurs hun adviesproject met het verzamelen
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van informatie over,,de organisatie'', om dan op basis van hun kennis van de
organisatiekunde eventuele verbeteringen voor te stellen.

Ik wil de zin van zo'n aanpak hier niet betwisten, maar er slechts op wijzen dat welke
wetenschap of theorie dan ook nooit meer kan zijn dan een middel of instrument tot
ontwikkeling van sociale systemen. Kennis of wetenschap als zodanig leidt niet
tot ontwikkeling, toegepaste kennis daarentegen weI.

De kern van het (organisatie-)adviesvak ligt dan ook in de wijze waarop de adviseur

zijn „kennis" toepast, in de interactie met zijn clienten. Adviseren of intervenieren
is een bijzondere wijze van interacteren en interventiekunde is het vermogen om
de kennis die men heeft omtrent die bijzondere wijze van interacteren adequaat toe
te passen.

Wanneer beschouwingen over organisatie-ontwikkeling en over de interventiekun-
de uitgaan van een „interactionele" (eventueel „symbolisch interactionele") organi-
satietheorie (Silverman, Godfroy) en van een multiparadigmatische ontwikkelings-
leer (zie hoofdstuk V), kan er geen sprake zijn van reificatie omdat daarbij
„organisatie-ontwikkeling" wordt opgevat als effect van interactie-ontwikkeling van
de clienten van een interventiekundige, en niet als effect van doel- of structuurver-
andering.

Vooruitlopend op de in de Hoofdstukken VI en Vill te beschrijven experimentele
benadering van het streven naar vermaatschappelijking, kan er hier al op worden
gewezen dat ook daar is uitgegaan van een vooral interactionele zienswijze.
„Vermaatschappeling" wordt daar niet normatief-ideologisch gedefinieerd en
geoperationaliseerd maar juist open en pragmatisch als: „het bevorderen van
interactie tussen belanghebbenden of actoren" In en als gevolg van deze

interactie kan het gedrag van „organisaties" (dit is: van de werkelijkheidsconstruc-
ties van de betrokken actoren) zich ontwikkelen. De bijdrage van de adviseur 01
interventiekundige daarbij is het „bevorderen van interactie", door het aanbieden
van zowel inhoudelijke- als proces-interventies aan 66n of meer van de actoren of
belanghebbende partijen bij het proces van vermaatschappelijking.

11.6.2 Reductionisme

Met bovenstaande opmerking komt een tweede gevaar bij deze zienswijze op de
interventiekunde, c.q. op de taak van (organisatie-)adviseurs in zicht, namelijk de
neiging om de maatschappij of sociale systemen niet anders te kunnen begrijpen
of analyseren dan als een optelsom van personen. Die neiging staat bekend als
„psychologisme" of, meer algemeen, als „reductionisme".

In zijn afscheidsrede zei Lievegoed hierover:
„Het reductionisme is die benadering van het onderzoek van de werkelijkheid,
waarbij het analytische denken het 'deel' dat bestudeerd wordt, 'geisoleerd' van
zijn omgeving onderzoekt, en deze delen dan later zonodig samenvoegt tot
constructies onder het axioma: 'het geheel is gelijk aan de som van de delen , "

(1974, p.4).
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Hij stelt daar tegenover een andere benadering, namelijk die van het holisme (,,De
informatie over het geheel is groter dan de som van de informatie over de delen")
en concludeert:
,,Het  einde  van  de  weg  van  handelen  is  voor  beide  richtingen  weer  verschillend.
Voor de reductionist is het de samenvoeging van elementen tot een constructie.
Voor de holist is het een onderschikking van simpele systemen in een groter en
complexer systeem.
De weg van construeren gebruikt een doelmodel. De weg van de onderschikking
gebruikt een ontwikkelingsmodel.
In het ontwikkelingsmodel, dat steeds met levende systemen te maken heeft, wordt
elk element binnen een bepaald systeem, of weer dit systeem zelf, bezien op de in-
vloed die het zal krijgen op andere systemen binnen een later groter en complexer
systeem. Dit zijn de problemen van groei en rijping. Het holisme volgt de weg van
de synthese, de weg van samenvoeging waarbij 'das geistige Band', het informa-
tiegehalte van de grotere eenheden weer hersteld wordt" (p. 16 en 171

Van Dijck (1976, pag. 17) voegt daar aan toe:
„Het open karakter van ontwikkelingsprocessen brengt met zich mee dat aan
individuele en sociale strevingen, aan behoeften en 'potenties' een grote betekenis
toegekend wordt. het hanteren van een 'open' langere-termijnontwikkelingsmodel
schept  ruimte  voor  het  organiseren  als  'actie':  voor  keuze,  voor  het  ontplooien  van
individuele en sociale 'potenties', en voor het bezien van organisatie-ontwikkeling
vanuit  het  zingevende  sociale  handelen  in organisaties." (Onderstreping van mij,
om te accentueren dat het inderdaad niet gaat om het handelen van of door
organisaties, maar om het handelen van de personen in organisaties.)
„Hiermee komt een laatste kenmerk van het ontwikkelingsmodel naar voren: het
accent op zelf-ontwikkeling. Een grote betrokkenheid van de participanten op basis
van hOn 'situatiedefinities' bijde diagnose van de uitgangssituatie, bijde besluitvor-
ming over de streefsituatie - het ontwikkelingsdoel - en bij het ontwerpen en
realiseren van de afzonderlijke veranderingsprocessen die tezamen de 'weg' naar
het doel uitmaken, geeft aan organisatie-ontwikkeling een motoriek van actieve
veranderingsbereidheid. Het is juist dit aspect van organisatie-ontwikkeling dat ten
onzent ook wei 'agogische benadering wordt genoemd."

Vandaar dat het bij een analyse van en beschouwing over de dynamiek van
ontwikkeling van sociale systemen, ten behoeve van interventiekundigen, legitiem
is uit te gaan van de direct beinvloedbare factoren daarin, dus van personen, hun
interactie en hun kijk op de werkelijkheid, en dan te bezien welke invloed „zelf-
ontwikkeling" van personen heeft op hun ,,sociale constructies", dat wil dus
zeggen op „organisaties", om vandaaruit weer te bezien welke invloed organisatie-
ontwikkeling heeft op de ontwikkeling van boven-organisatorische systemen.

Een methode dus, zoals aangegeven door Lievegoed in zijn „ontwikkelingsmodel"
(zie vorige citaat).

Daarbij dienen wij ons uiteraard er rekenschap van te geven dat zelf-ontwikkeling
van personen niet all dn van binnen uit wordt gestimuleerd (o.a. door een eventuele
invloed van de interventiekundige op de kennis, gevoelens en strevingen van die
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personen), maar tevens en gelijktijdig onder invloed staat van interactie met
actoren en dat het uiteindelijk via interactie-ontwikkeling (verandering van de
inhoud, intensiteit en structuur van de interactie) pas mogelijk is om organisatie-
ontwikkeling te realiseren.

Het zijn vooral de zich op grond van hun onderlinge interactie ontwikkelende sociale
constructies van de actoren (personen) die het meerdere vormen in de holistische
uitdrukking „het geheel is m66r dan de som der delen"  Voor interventiekundigen
betekent dit echter dat zij zich nu juist niet moeten opstellen als actoren of als
participanten bij de diagnose en de besluitvorming over de streefsituatie van de
sociale constructies van hun clienten, omdat zij daardoor hun clienten (de actoren)
wellicht zouden afhouden van het maken van eigen nieuwe situatiedefinities, die de
basis vormen van organisatie-ontwikkeling.

De keuze voor een opstelling als buitenstaander en het vanuit die externe positie
trachten in te spelen op het initiatief van de client tot interactie met de adviseur
biedt mogelijkheden om bij te dragen aan ontwikkeling van mensen en de door hen
geconstrueerde sociale systemen, mits de adviseur zich tijdens die interactie richt
op de „ontwikkelingspotentie" van de clienten (waarover meer in Hoofdstuk X) en
niet of nauwelijks op de inhoud van de situatiedefinitie van de cliant.

Dat deze stijl van intervenieren een ruime mate van psychologisch inzicht vraagt is
zonder twijfel waar, maar dat betekent niet dat er daarbij sprake zou zijn van
reductionisme zoals bedoeld door Lievegoed, en evenmin houdt dit in dat organisa-

./     tie-ontwikkeling en/of vermaatschappelijking vooral „voer voor psychologen" zou
1      zijn. Het betekent weI dat interventiekundigen een grote psychologische of emotio-

nele distantie moeten kunnen handhaven ten opzichte van hun omgeving, dat hun
zelfvertrouwen niet afhankelijk moet zijn van de waardering voor hun optreden bij

l,    anderen, dat zij hun eigen innerlijke roerselen en subjectieve ethische waarden niet
projecteren op hun clienten en dat zij de wederzijdse afhankelijkheidsgevoelens die
kunnen ontstaan in een adviesrelatie doorzien en adequaat kunnen hanteren.

Een intensief doorleefd eigen leerproces, zoals wordt beschreven in Hoofdstuk X is
daartoe wellicht een noodzakelijke voorwaarde.
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HOOFDSTUK 111:

ORGANISATIE-ADVISEURS
IN EEN IMPASSE

111.1 00RZAKEN VAN ONVREDE
111.1.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is er al op gewezen dat er de laatste jaren een groeiende
belangstelling lijkt te zijn voor de activiteiten van organisatie-adviseurs.

Opmerkelijk is dat deze belangstelling niet zonder meer resulteert in een toene-
mend gevoel van zelfvertrouwen bij de adviseurs: vooral bij veel „interne" adviseurs
heerst onzekerheid over hun positie en toekomst. Ongetwijfeld zullen velen zich
herkennen in een schets die onlangs werd gegeven door Gerco Ezerman (1983)
over „Stafafdelingen onder  druk - Terug  naar het primaire proces"

In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van de problemen waarmee veel
adviseurs tegenwoordig kampen. Als „case" wordt daarbij gebruik gemaakt van
een discussie die in de zomer van 1983 heeft plaatsgevonden tussen een groep
interne organisatie-adviseurs en een groep van hun clienten, bij 66n van de
ministeries.

De oorspronkelijke bronnen voor deze case (te weten: een zogenaamde „Interim-
nota" van de adviseurs waarin zij hun evaluatie, visie en wensen van en voor het te
voeren organisatie-adviesbeleid hebben geformuleerd en een schriftelijk verslag
van de reacties van de managers/clienten op die „Interimnota") worden af en toe
weI genoemd en soms wordt daaruit geciteerd, maar het leek mij niet noodzakelijk
deze bronnen ook aan dit boek toe te voegen

De situatiebeschrijving laat zich ook goed lezen zonder raadpleging van het
oorspronkelijke materiaal en lijkt me illustratief voor diverse andere interne advies-
afdelingen bij grotere (bureaucratische) organisaties.

De nu volgende tekst is een gedeelte van een inleiding die ik heb gehouden, op een
bijeenkomst van die groep organisatie-adviseurs met hun clienten.

1 1.1. Algemene bronnen van onvredecil
Er zijn tenminste vijf oorzaken te noemen voor de onvrede die tegenwoordig
bestaat bij zowel adviseurs als hun klanten over hun onderlinge samenwerking. Zij
vormen gezamenlijk een verklaring voor het dilemma of de impasse waarin
organisatie-adviseurs verkeren.
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Ten eerste is er het probleem van de legitimiteit van belangen. Organisaties
kunnen worden gekenmerkt als multipele hierarchieen, dat wil zeggen als sociale
constructies waarin meerdere rangorden van macht, waarden en belangen zijn te
onderkennen.

Adviseurs worden ingeschakeld door dan van deze hierarchieen of machtsbron-
nen,  waardoor  hun  verhouding' tot andere hierarchieen wordt beinvloed.  De
afhankelijkheid van de adviseur van de formele hierarchie verzwakt bijvoorbeeld
zijn positie t.o.v. andere hierarchieen. zowel in termen van geloofwaardigheid als
van utiliteit. Het attenderen van clienten op het bestaan van meerdere waarden- en
belangenorientaties in hun organisatie, wordt soms door clienten genegeerd, soms
verkeerd begrepen (men veronderstelt dan dat de adviseur ideologische bijbedoe-
lingen heeft of zich committeert aan de belangen van de underdog) en soms
opgevat als een weigering van de adviseur om zich in de vraagstelling van de client
te verdiepen.

Ten tweede is dat het verschijnsel dat zich voortdurend veranderingen voordoen in
het werkterrein van adviseurs. Deze veranderingen dienen zich onder meer aan als
verschuivingen in probleemgebied, aggregatieniveau, invalshoek en doelstelling.
Het gaat daarbij om de dynamiek van/bij de klanten mede als gevolg van snelle
veranderingen in de maatschappij. Daardoor worden van de adviseur voortdurend
andere rollen en nieuwe deskundigheden gevraagd, waarin hij even onervaren is als

zijn klanten.

Ten derde zijn dat, min of meer als reactie hierop, de veelheid van opvattingen bij
professionele adviseurs en onderzoekers over wat nu eigenlijk de taak en bijdrage
van adviseurs hoort te zijn. Op congressen, in werkgroepen en in vakbladen wordt
daarover intensief gediscussieerd en het aantal suggesties is legio. Het gaat
daarbij overigens niet alleen om vragen van inhoud en methodiek, maar veelal ook
om meer onderliggende opvattingen over waarden, normen en doelstellingen van
„het vak".

Een vierde bron van verwarring is de zich snel ontwikkelende organisatiekunde.
Met name door organisatiepsychologen en organisatiesociologen worden vraagte-
kens geplaatst bij zowel de systeemtheoretische als de structureel-functionalisti-
sche opvattingen over het begrip ,,organisatie" Ook opvattingen over „effectivi-
teit" van organisaties blijken snel te evolueren, evenals de aard van de strategische
keuzes van interne en externe belanghebbende partijen of actoren.

Tenslotte is er dan nog een vijfde oorzaak waardoor problemen zich aandienen:
het verschil in uitgangspunten tussen adviseurs en hun klanten bij de benadering
van de concrete problemen in elke organisatie afzonderlijk. Adviseurs hebben
soms voorkeur voor een grondige overleg- en leerstrategie, terwijl de client een
snelle, zakelijke, top-down aanpak voor ogen staat. Als adviseurs zich deze

impliciete paradigmaverschillen onvoldoende bewust zijn, leidt dat doorgaans tot
grote spanningen bij henzelf en tot irritatie en teleurstelling bij de client.

In het volgende zal dit laatste punt (wrijvingen tussen adviseurs en hun klanten)
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nader worden toegelicht met enkele voorbeelden, aan de hand van de Interimnota
van de adviseurs van dit ministerie en de reactie daarop van hun clienten.

111.1.3 Probleemsituatie binnen een departementale organisatie.

A. Verschillende abstractie-niveaus.

Een merkwaardigheid van adviseurs is dat ze doorgaans een meerwaarde willen
leveren waar hun client niet om vraagt en omgekeerd, dat als ze precies doen wat
de clienten hun vragen, ze zich professioneel te kort voelen schieten.

Die meerwaarde is bijvoorbeeld in de visie van de organisatie-adviseurs werkzaam
bij en ten behoeve van dit departement: „vergroten van het reorganiserend
vermogen  van de organisatie'. Op pagina   17  van de Interimnota staat  wat  dit
betekent: „het vermogen van een organisatie om zich in procedurele, structurele of
culturele zin aan te passen aan interne en externe behoeften en eisen"

Als voorwaarden om die meerwaarde te kunnen leveren stellen zij o.m. de eisen van
door de klant geaccepteerde onpartijdigheid en professionele onafhankelijkheid.
Deze wensen van de adviseurs corresponderen niet of maar ten dele met de
behoeften van hun (potentiele) klanten, zoals blijkt uit de reacties op de Interimnota.
Men vraagt niet om „vergroting van het reorganiserend vermogen" maar om
„praktische en relevante aanbevelingen", om .,meedenken over structurele proble-
men", om .,een visie op de toch voor de hand liggende algemene/structurele
departementale problemen"

De behoeften aan onafhankelijkheid en onpartijdigheid worden door klanten
ervaren als „vrijblijvendheid" en „niet aanspreekbaar willen zijn voor de kwaliteit
van de adviezen". De klant zoekt een deskundige gesprekspartner voor zijn
problemen: iemand die voorspelt wat er mis kan gaan, die een diagnose stelt en
een therapie aanreikt. De vragen van de klant gdan niet over het denken en doen
van mensen of over het „vermogen van de organisatie", maar over de aanpak van
het werk en de besturing van de organisatie in termen van kwaliteit, procedures,
structuren en efficiency.
Hierin ligt in ieder geval 66n belangrijke oorzaak van de door beide groepen ervaren
teleurstelling: de adviseurs analyseren hun werkveld in termen van procedureel,
structureel en cultureel aanpassingsvermogen, terwijl hun klanten vragen om meer
directe en concrete aanwijzingen over „hoe het beter kan"

Met andere woorden: adviseurs en klanten kijken naar - en denken over - de or-
ganisatie en het organiseren op verschillende abstractie-niveaus.

Wat in de oren van de adviseurs een fundamentele uitspraak is, verstaat de klant
als wollig gemompel.

B. Tegengestelde afhankelijkheidsbeleving.

Een tweede belangrijke bron van teleurstelling of frustratie ligt in het verschillend
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belang dat beide groepen hechten aan machtsverhoudingen en vertrouwensrela-
ties

De klanten zijn van mening dat de adviseurs hun macht in de organisatie moeten
ontlenen aan deskundigheid en aan erkenning door de departementstop. Op grond
van die machtsbronnen zouden dan ook eigen initiatieven van de adviseurs kunnen
worden verwacht, op dezelfde wijze als andere specialisten en/of managers
initiatieven nemen ter beinvloeding van anderen.

De adviseurs daarentegen stellen zich bij voorkeur onafhankelijk en onpartijdig op,
als het ware buiten het netwerk van machtsrelaties in de organisatie. Zij wensen dat
de klant het initiatief neemt tot samenwerking met de adviseur op grond van een ei-
gen (niet door de top gestimuleerde of voorgeschreven) behoefte.

De adviseur wil worden gezien (en voelt zich wellicht ook zo?!) als Vertrouwensman
en Wijze Vader - maar de klant wil de adviseur gebruiken als een intelligente zoon
die je om een boodschap stuurt, 6f als een boodschapper van het Hoogste Gezag.
Kortom: adviseurs en klanten hanteren een vrijwel tegengestelde definitie van
hun onderlinge relatie: elk meent dat de Ander zich dient op te stellen als
„afhankelijke" partij om tot een „effectieve" samenwerking te kunnen komen.

C. Denkprodukten versus ondersteuningsprocessen.

Ten slotte is er nog een derde aanleiding voor wederzijds ongenoegen. Dat betreft
de verwachtingen bij de klanten omtrent de soorten deskundigheden waarover
„hun" organisatie-adviseurs dienen te beschikken en de wijze waarop deze kunnen
worden gemobiliseerd. De klant verwacht deskundigheid op het gebied van
diagnostiek en organisatiekundige principes en technieken. Hij wenst opdrachten
te kunnen geven tot het doen van organisatiekundig onderzoek, tot het beschrijven
van werkprocedures en het opstellen van functiebeschrijvingen, tot het geven van
cursussen, tot het aandragen van deskundige adviezen voor concrete vragen
m.b.t. beleid en beheer en eventueel zelfs tot het tijdelijk leveren van mankracht
voor het uitvoeren van bepaalde min of meer bijzondere taken. Een adviseur hoort
denkprodukten te leveren, die door anderen kunnen worden begrepen en toege-
past.

De adviseurs daarentegen wensen zich niet te laten gebruiken als producenten van
denkprodukten maar als „ondersteuners van organiseerprocedures" Zij hebben
behoefte aan een duidelijk onderscheid tussen managementtaken en ondersteu-
ningstaken, tussen verantwoordelijkheden van het management en die van de
adviseurs. Zij zien hun werk niet als een aspect of een element van de manage-
menttaak, maar als een noodzakelijke aanvulling op de managementtaak. De
adviseurs zien zichzelf als professionals met een eigen taak in - en ten behoeve
van de gehele organisatie. Zij beschouwen zichzelf niet als assistenten van
managers.

De klanten vragen om denkprodukten ter oplossing van hOn problemen, de
adviseurs vragen om afspraken over ondersteuning van organiseerprocessen.
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V

Behalve deze drie fundamentele verschillen in benadering van de functie van de
adviseur in de organisatie, is er dan ook nog een grote differentiatie in voorkeuren
en accenten zowel binnen de grote groep (potentiele) klanten als binnen de
kleinere groep adviseurs.

D. Manipulaties en dubbele bindingen: wie is de sterkste?

Het lijkt me van belang dat de adviseurs de bereidheid hebben om hOn definitie van
de werkelijkheid iets te wijzigen.

De klant „maakt" de adviseur - maar de adviseur „ziet" de klant (als onmachtig,
slordig, kortzichtig, eigenwijs, of wat dan ook) op grond van zijn eigen gevoeligheid
voor signalen van de klant.

Een vergelijking met een probleem uit de gezondheidszorg dringt zich op: al ruim
honderd jaar wordt getracht de verschijnselen van hysterie te beschrijven, te
analyseren, te genezen. Men benaderde hysterie aanvankelijk als een medisch
probleem. Later als een ethisch-moreel probleem, nog later als een psychiatrisch
probleem en tegenwoordig als een psychotherapeutisch probleem. Pas van zeer
recent stamt het inzicht dat „de hysterica" niet bestaat, maar „ontstaat" in de
spreekkamer van de therapeut.

De aard van de symptomen (medisch, psychisch), zoals beschreven door de
therapeut, verandert in dezelfde patient naar gelang de hulpverlener zich medisch
of psychotherapeutisch opsteltl De relatie tussen hysterica en hulpverlener is
bepalend voor de visie op hysterie en dus op de aangeboden therapie. Patient en
therapeut  raken  verstrikt  in  een  strijd. „Het gaat om winnen of verliezen met
betrekking tot een bepaald autoritair weten" (Paul Verhaege, 1983).

Dit lijkt verrassend veel op de verhouding van (sommige) adviseurs met (sommige)
klanten! Nu wil ik hier de klant van adviseurs niet voorstellen als hysterisch - maar
wei wijzen op de opmerkelijke overeenkomst in de relatie van therapeut met
hysterica en van adviseur met client.

Er lopen kennelijk mensen rond die in hun contacten met een therapeut ,,hysterisch
gedrag" gaan vertonen, tenminste in de beschrijving van de therapeut. Zo zullen er
ook organisaties of onderdelen daarvan zijn die onvoldoende „reorganiserend
vermogen" vertonen - tenminste in hun contact met - of in de beschrijvingen van
adviseurs. Of die organisaties dat z6lf ook zo ervaren is nog maar de vraag.

. Maar wie anders kijkt ziet andere dingen en wellicht is dat nodig om de ervaring van
impasse le doorbreken

Mijns inziens doen adviseurs hun klanten tekort wanneer zij, zoals in de Interimnota,
naar de organisatie kijken vanuit hun eigen normatieve opvattingen over effectivi-
teit, organisatiebeleid, managementvaardigheden, e.d. en daar dan een „diagno-
se" over geven in hun eigen vakjargon.
Het is haast onvermijdelijk dat de klant, die nu eenmaal Anders denkt en waarneemt
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dan de adviseur, een dergelijke tekst bestempelt als vaag abstract, algemeen,
warrig en wollig.

Niet dat die tekst op zichzelf zo slecht is. Integendeel. Maar de schrijvers zien over
het hoofd dat een organisatie die zou moeten „lijden" aan de gesignaleerde
zwakheden, juist daardoor niet bij machte zal zijn om die zwakheden te herkennen

(en dan zeker niet in het vakjargon van hun adviseurs), laat staan dat men
initiatieven zal nemen tot het „maken van afspraken, waarin doelen, middelen en

programma's worden geformuleerd die een adequate invulling van de ondersteu-

ningsprocessen beogen''

Het heeft dan ook weinig zin te constateren dat, mede door het ontbreken van

dergelijke afspraken, de adviseurs niet optimaal (volgens hun eigen normen)
kunnen functioneren, en vervolgens aan de klanten te vragen of die het daarmee

eens kunnen zijn. Men kan dan geen ander antwoord verwachten dan een
schamper: „doe niet zo zielig" en,.kom nu eens met een concrete, voor ons
herkenbare bijdrage".

De potentiele hysterica zoekt een therapeut uit en manipuleert deze tot een spe
van aantrekken en afstoten en kijken wie de sterkste is.

Zo'n spel (of zo'n impasse!) kan tussen klant en adviseur ook ontstaan indien en
voor zover de adviseur wil tonen dat hij de sterkste is. Dat wil zeggen: indien de ad-
viseur wil bereiken dat de klant erkent dat problemen worden opgelost, dankzu de
inspanningen, de aandacht, de deskundigheid, het geduld en de onbaatzuchtig-
heid van de adviseur.

Een dergelijke adviseur heeft belang bij z'n klant en lokt daardoor (overigens
zonder boze opzet!) het te bestrijden gedragspatroon uit bij klanten die daarvoor

gedisponeerd zijn.

De persoonlijke aard en motivatie van de adviseur kan invloed hebben op de wijze
waarop de klant zich manifesteert volgens de adviseur en (dus) op wat de adviseur

als vraag of probleem meent te horen of te zien.

Een adviseur die graag 'reorganiserend vermogen' wil ondersteunen (wat dat dan
ook mag betekenen) ziet veel 'reorganiserend onvermogen' om zich heen onder
andere blijkend uit het onvermogen (van de klant, volgens de adviseur) „afspraken
te maken over doelen, middelen en programma's die een adequate invulling van de
ondersteuningsprocessen beogen" Dit is een „self-fu#fi/ling prophecy"

Zo'n waarneming of interpretatie houdt adviseur en klant in een patstelling of
„dubbele binding" gevangen waaruit pas verlossing mogelijk is wanneer een der

partijen de vrijheid neemt tot het herdefinieren van hun relatie (bijvoorbeeld door
het belang van de ander voor het eigen welbevinden of functioneren te relativeren)
6f door de situatie te gaan zien vanuit de optiek (belangen) van de ander in plaats
van vanuit de eigen normen en referentiekaders.
Soms ook kan het zinvol zijn de patstelling maar te laten bestaan, bijvoorbeeld als
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beide partijen weten dat de context waarbinnen zij elkaars tegenspelers zijn
geworden niet te veranderen is, dan weI slechts dndere dubbele bindingen
impliceert.

De onmogelijkheid om dit soort relatie-verstoringen zonder hulp van derden op te
lossen is indringend beschreven door Watzlawick, c.s. (1970, p. 188 e.v.).

Inzicht in deze relatieproblematiek is voor adviseurs waardevol omdat niet alleen
zijzelf met hun klant in een situatie van dubbele binding verzeild kunnen zijn
geraakt, maar omdat klanten soms juist bij een adviseur te rade gaan omdat zij met
diverse interne en externe belanghebbenden, actoren of partijen in zo'n situatie
verkeren. Het is echter zaor onwaarschijnlijk dat klanten hun probleem of behoefte
in dergelijke termen aan de adviseur zullen presenteren of zelfs maar bewust

' ervaren.

E. Relativering van de eigen werkelijkheidsdefinitie: een uitweg?

Ter afsluiting van deze bespreking van de probleemsituatie bij dit departement zou
ik willen concluderen dat de visie van de adviseurs op de werkelijkheid c.q. op de
organisatie-advies functie, zoals beschreven in de Interimnota grondig verschilt van
die van hun clienten. Nuttiger dan een discussie over wiens visie beter is, en
aangenamer dan het blijven hangen in een patstelling lijkt me een inspanning van
de adviseurs in eerste instantie eens wat afstand te nemen van hun veronderstelllin-
gen, n.1.: ten eerste dat de klant moet zorgen voor een „organisatie-advies beleid"
en ten tweede dat door adviseurs gewerkt moet worden, in ondersteunende zin,
aan vergroting van het reorganiserend vermogen van het departement.

Het gaat er immers niet om of deze veronderstellingen waar of niet waar zijn! De ad-
viseurs hebben nu eenmaal ervaren dat het erg moeilijk is om daarover overeen-
stemming te bereiken met (potentiele) klanten. Die ervaring lijkt mij essentieel en
ook wei begrijpelijk. Immers, wat moet de klant zich voorstellen bij een aanbod van
adviseurs om hem te helpen „door het ondersteunen van de ontwikkeling van het
vermogen van de organisatie om zich aan te passen aan interne en externe
behoeften en eisen".

Om zo'n aanbod te kunnen begrijpen is tenminste een nadere toelichting of
operationalisering nodig van de onderstreepte begrippen, bij voorkeur in een
samenspraak tussen de klant en zijn adviseur.

Het is zaar de vraag of er klanten zijn die aan zo'n samenspraak hun tijd en
aandacht willen besteden. HOn werkelijkheid ziet er nu eenmaal concreter uit, en
die herkennen zij niet in de beschrijving daarvan door de adviseurs, evenmin als in
het aanbod tot helpen.

Ter ondersteuning van deze suggestie tot herdefiniering van de werkelijkheid door
de adviseurs, volgt nu een beeld van enkele suggesties die de laatste tijd in de vak-
literatuur zijn gedaan omtrent de richting waarin organisatie-adviseurs zich zouden
moeten ontwikkelen.
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111.2 SUGGESTIES VAN VAKGENOTEN

111.2.1 Organisatie-adviseurs op zoek naar hun identiteit.

In 1921 startte Ir. Ernst Hijmans samen met zijn studiegenoot Ir. V. W. van Gogh het
„Adviesbureau voor Organisatie en Metaalbewerking" Daarmee waren zij de
eerste officiele organistie-adviseurs in Nederland.

Sindsdien is er veel veranderd in zowel de doelstelling als de methodiek van

organistie-adviseurs

Deze verandering is ten dele een gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen
welke resulteren in verschuivingen in de vragen van opdrachtgevers en klanten: tot

omstreeks 1955 ging het om verhoging van produktiviteit en efficiency, in de jaren
'55 tot '65 ging het om verbetering van systemen en structuren, daarna volgden tien
jaren van ontwikkeling van vaardigheden en houdingen en sinds de kentering in de
economische welvaart worden adviseurs aangesproken op hun veronderstelde
kennis van management en beleid.

De jongste ontwikkeling, sinds 1980, is volgens Kastelein (1980) het adviseren in en
over interorganisationele netwerken, een taak die hij vooral ziet weggelegd voor
Politicologen en juristen.

Een andere oorzaak van deze ontwikkeling van het vak is de opkomst van niet-

industriele organisaties als opdrachtgevers c.q. klanten van adviseurs: niet alleen
andere profit instellingen zoals banken, verzekeringsmaatschappijen, aannemers,
warenhuisconcerns en andere commerciele instellingen, maar vooral ook diverse

organisaties in de sectoren van de gezondheidszorg, welzijnszorg, onderwijs,
overheid, en dergelijke worden het werkterrein van zowel interne als externe
adviseurs.

Als een derde stimulans voor de voortdurende vernieuwing van het organisatie-
advieswerk kan worden gezien de snelle ontwikkelingen die zich voltrekken in een

groot aantal wetenschappen (techniek, elektronica, gedragswetenschappen, bio-
chemie, bestuurskunde, linguistiek, informatica, en zo meer) waarvan de resultaten
worden toegepast in organisaties. Een gevolg hiervan is ook dat het vak al lang niet
meer voornamelijk wordt beoefend door ingenieurs en economen. Talloze andere

disciplines voelen zich eveneens goed thuis onder.de grote parapluie. Computer-
deskundigen. administratieve automatiseringsspecialisten, arbeidsrechtjuristen,
financiele experts, diverse gedragswetenschappelijk geschoolde „. ogen", be-
stuurskundigen, theologen, ex-ministers, ex-managers, ex-vakbondsleiders en an-
dere excellente deskundigen staan als „organisatie-adviseur" of als „manage-
ment-consultant" in het telefoonboek.

Het is bij zo'n grote verscheidenheid aan achtergronden dan ook niet verwonderlijk
dat zowel de klanten als de adviseurs zich afvragen wat nu eigenlijk het aandachts-

gebied en de bijdrage van de organisatie-adviseurs is of behoort te zijn.
Vooral de laatste vijf jaar wordt hierover druk geschreven en gediscussieerd, zowel
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in werkgroepen en op congressen (AGORA '80, Bedrijfssociologische studieda-
gen) als in artikelen (met name in het tijdschrift M&0). Ook de proefschriften van
Breuer, Mastenbroek, Van de Bunt en Prein besteden veel aandacht aan de positie
en interventiemogelijkheden van adviseurs.
Horringa signaleert dat de vraag naar intern gerichte efficiencyverbetering en
agogische begeleiding, waarbij de doelstellingen van de organisatie en de omge-
ving als een min of meer constant gegeven worden beschouwd lijkt te stagneren.
Hij schat dat 30% van de advies-omzet wordt behaald met advisering betreffende
marktstrategiean en hoofdstructuren van ondernemingen. In de non-profit sector
ziet hij nog weI enige ruimte voor instrumentele en agogische bijdragen van
adviseurs, hoewel de vraag daarnaar ook terugloopt. Zijn voorspelling is:
„dat de komende 10 jaar de bijdrage der gedragswetenschappen aan de advise-
ring van organisaties sterk zal groeien in het strategisch-structurele marktsegment
en dat zij derhalve een overwegend industrieel-sociologisch zo men wil 'institutio-
nee/'  karakter za/ dragen" (Horringa,   1980,  p.66).

Willemze, evenals Horringa een „eminence grise" in het vak, pleitte onlangs voor
een rehailitatie en verdere vernieuwing van de methoden en toepassingen van
Industrial Engineering (IE). Organisatie-advisering blijkt voor hem een vak voor
technici die hun kennis in dienst moeten stellen van produktiviteitsverhoging en
efficiency verbetering. WeI signaleert hij dat de Industrial Engineer meer zal moeten
gaan begeleiden en adviseren in plaats van „zelf doen" en dat het werkveld zich
uitbreidt van produktie-afdelingen naar de „derde sektor" De beperkte doelstelling
wordt verruimd tot: „the optimizing of the integrated pay-off" (Willemze, 1983).

Een weI zeer fundamentele „terug naar af" visie op het adviesvak treffen we aan bij
Voigt die meent dat adviseurs, door hun concentratie op modellen, methoden,
concepten en systemen, de juiste kijk op de werkelijkheid zijn kwijtgeraakt. Hij pleit
er voor dat adviseurs weer terug gaan naar de werkvloer, in de zin van „ze/f
meelopen, zelft bezig zijn". -Niet alleen in de dagploeg waar het allemaal keurig
geregeld is, maar in de dagploeg an de nachtploeg. En daar waar het om de
grenzen van de organisatie gaat, de gezien in binnen- en buitenland als het om
inkoop  en  verkoop  gaat."   „Waarnemen   op   basis  van   verwondering   om   zicht   te
krijgen   op   wat   er   is,    en    niet   op   wat    behoort   of    moet," is volgens hem een
noodzakelijke „grondhouding" voor adviseurs (Voigt, 1981).

Ook Zwart (1980) is van mening dat „het erg nodig is dat we wakker worden voor
de werkelijkheid zoals die is"

Die werkelijkheid ziet hij als: 1) een wereldwijd netwerk van afhankelijkheden als
gevolg van onze arbeidsverdeling, 2) een pluriformiteit van contacten in het sociale
leven met desondanks een toenemende eenzaamheid en tenslotte 3) een geweldig
geestelijk nihilisme. De organisatiekunde leidt volgens Zwart aan een „beheer-
singssyndroom": het streven om zowel de interne als de externe organisatie in de
greep te houden, via machtsstrategieen gericht op het beheersen van de omge-
ving waarin Je opereert.

Voor organisatie-adviseurs betekent dit volgens Zwart:
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Ten eerste: dat zij een visie moeten hebben op de grote lijnen achter de
ontwikkelingen om te kunnen helpen bij de koersbepaling van organisaties.

Ten tweede: zij dienen hun outsiders-rol op te geven en zich te verbinden met de
werkgemeenschap waarin zich de problemen afspelen.

Ten  derde: ze moeten  zich  als' mens presenteren  en niet blijven steken  in  het
aanbieden van methoden en technieken. Het gaat om het aanboren van de niet-
rationele lagen.

Ten vierde: zij kunnen maar een beperkt aantal projecten tegelijk aan en zullen ook
niet meer alleen kunnen opereren. Ze moeten elkaar kunnen opvangen en aanvul-
len.

Ten vijfde: ze moeten zich niet opstellen als verlengstuk van het management,
noch als spreekbuis van de vloer. Ze moeten zich verbinden met de biografie van
de hele werkgemeenschap.

Meerdere auteurs plaatsen tegenwoordig vraagtekens bij de mogelijkheden en
verworvenheden van „organisatie-ontwikkeling", hoewel het niet altijd duidelijk is of
zij daarbij vooral de doelen en leerstrategieen van 00 als achterhaald beschouwen
of juist de soms wat Al te eenzijdig op groepsontwikkeling en communicatieverbe-
tering gerichte orientatie van organisatie-agogen.
In het algemeen stelt men dat het leer- en veranderingsproces via een „00-
aanpak" nogal traag verloopt, terwijl de huidige vraagstukken van strategische
herorientatie, sanering, afbouw, automatisering, en elektronische informatieverwer-
king, alsmede de zich scherper aftekenende belangentegenstellingen van allerlei
groeperingen en „actoren" in de „omgeving" van - en hun bemoeienis met het
beleid en het handelen van organisaties, juist zouden vragen om een snelle,
ingrijpende reorganisatiestrategie.

De Man en Laanen (1982) suggereren dat verschijnselen als:
- snel verschuivende probleemstellingen
- verscherping van belangentegenstellingen
- de daaruit resulterende politieke processen
zijn toe te schrijven aan drie ontwikkelingen, te weten:
- stagnatie van de economische groei in een maatschappij die is ingesteld op

groei
- een golf van technologische vernieuwingen, waaronder met name de introductie

van nieuwe informatie-technologieen
- ontwikkelingen in de medezeggenschap van werknemers in organisaties, waar-

door politieke processen in organisatieverandering meer op de voorgrond
treden

,,Het is," aldus auteurs, „gezien voornoemde ontwikkelingen niet verwonderlijk dat
dit type veranderingsprocessen (d.w.z. de 'ingrijpende reorganisatie') aan beteke-
nis wint, terwijl de condities voor meer 'ontwikkelingsgerichte benaderingen'
('organization development') minder gunstig worden." (.  .) „Het type veranderin-
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gen dat dominant is in huidige organisaties dwingt de veranderaar in een politieke
ro/" (p. 2).

Een zelfde tendens valt waar te nemen bij Ten Dam (1983). Hij typeert organisatie-
ontwikkelng als volgt:
„De methodologie van organisatie-ontwikkeling is voornamelijk sociaal-psycholo-
gisch. De kleine groep waarin mensen kommuniseren en samenwerken, wordt
gebruikt om psychologische verbeteringen bij de deelnemers en sociologische
verbeteringen in de institutionele verbanden te bewerken."
„Ook het begrippenapparaat van organisatieontwikkeling is vooral sociaal-psycho-
logisch met als kernpunt het aan de cybernetica ontleende begrip terugkoppeling,
aangevuld met denkbeelden uit de humanistische psychologie."

Als beperkingen van organisatie-ontwikkeling (00) noemt hij vervolgens:
- de belangrijke rol van de face-to-face groep maakt de methodiek kwetsbaarder

naarmate de te ontwikkelen organisatie groter is;
- de aanname dat mensen genoeg belang hechten aan goede samenwerking, om

er extra aandacht aan te besteden, gaat niet op voor degenen die hun werk zien
als noodzakelijk kwaad of puur als inkomstenbron;

- 00 kan worden gezien als een verdoezeling van fundamentele belangentegen-
strijdigheid van kapitaal tegenover arbeid;

- 00 is een intern proces, maar organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan wat
Zij extern betekenen.

Zijn conclusie is dan ook:
„dat organisatie-ontwikkeling vooral vruchtbaar is in kleinere, redelijk kontinue
samenwerkingsverbanden, met weinig belangentegenstellingen en ideologische
verschillen waarvan de bestaansreden niet problematisch is."

Sommige 00-begeleiders, zegt Ten Dam, zijn zich deze beperkingen kennelijk
bewust geworden en zich daarom gaan toeleggen op de meer „harde" kanten van
het samenwerken, zoals „conflicthantering", „onderhandeleh", „stress" en derge-
lijke.

Als alternatief voor de educatieve organisatie-ontwikkelingsstrategie bespreekt hij
vijf andere strategieen, waarna hij ten slotte als conclusie van zijn beschouwing
over „alternatieve" ontwikkelingsmodellen stelt:
„Op het niveau waarop organisatieveranderaars meestal werken, zijn een aantal
mogelijke consequenties:
- meer aandacht voor klassieke bestuurskundige modellen
-  meer aandacht voor bestuurlijke en organistorische behandeling van normatieve,

loodsende functies in organisaties
- meer aandacht voor rituelen; doorbreking van de humaniseringsrituelen
-  meer aandacht voor de externe functies van organisaties; integraler aanpakken

van externe uitdagingen en interne ontwikkeling: beleids- annex organisatie-
ontwikkeling."

1- let is jammer   dat   in deze boeiende beschouwing de vraag h6e adviseurs
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moeten/kunnen bijdragen aan deze aandachtsverruiming (van de client en/of van
zichzelf) niet aan de orde komt.

Ook in het proefschrift van Breuer (1982) worden vraagtekens geplaatst bij de
effectiviteit van de organisatie-ontwikkelingsaanpak en -filosofie als het gaat om
strategie-ontwikkeling van organisaties die zich bevinden in een zich steeds
scherper politiserend netwerk van inteme en externe belangengroepen. Breuer
richt zijn aandacht vooral op het machtsaspect in de adviesrelatie. Welke invloed,
zo vraagt hij zich af, kan de adviseur hebben op de belangrijkste problemen
waarmee de leiding van de organisatie wordt geconfronteerd.

De adviseur is machtig, stelt Breuer:
„voor zover zijn client van hem afhankelijk is voor het bereiken van door beiden
geprefereerde waarden, die door de adviseur toegankelijk gemaakt of juist geblok-
keerd kunnen worden" (p. 457)

In mijn elders gepubliceerde commentaar op dit proefschrift (zie Feltmann, 1983)
heb ik erop gewezen dat adviseurs zich m.i. nu juist niet moeten richten op „de pro-
blemen waarmee de leiding wordt geconfronteerd", of op „de situatie, of liever
gezegd op processen die voor verschillende personen en groepen relevantie
hebben" (zoals Breuer stelt op pag. 458), maar in eerste instantie op de personen
zalf en op de manier waarop zij uit „de werkelijkheid" hOn werkelijkheidsdefinitie
construeren.

Verandering of ontwikkeling van „situaties" en oplossing van „problemen" begint
met een herorientatie op wat men als situatie of probleem definieert. Mensen
kiezen daartoe (soms) op eigen initiatief een adviseur en voegen daarmee iets
toe aan hun werkelijkheid, om die werkelijkheid daardoor doorzichtiger te
maken - er nieuwe kwaliteiten in te kunnen ontdekken.

DAArin ligt de mogelijkheid dat adviseurs kunnen bijdragen aan verandering: niet zo
zeer door z6lf actief bezig te zijn met het analyseren of beinvloeden van de
problemen en situaties van anderen, maar door de client tenminste niet in de weg te
zitten bij diens pogingen om iets aan zijn probleem/situatie te doen. Adviseurs zijn
effectief als de client door zijn interactie met de adviseur een nieuwe kijk op zijn
werkelijkheid kan ontwikkelen. Soms is het daartoe nodig dat de adviseur in de
beleving van de client „niets" doet, maar weI zeer aandachtig aanwezig is (zie
Feltmann (1981 b).

In het bijzonder voor de gedragswetenschappelijke adviseurs kan hier nog de
aandacht worden gevestigd op de bijdragen van Verhallen en van Verhaaren in de
bundel „Veranderaars Veranderen" (Verhallen, red. 1979).

Zij zien als taak voor organisatie-agogen onder meer het draaglijk maken van arbeid
in organisaties door verhoging van de individuele vrijheid: „verbetering van de
omstandigheden zouden we ook kunnen zoeken in vermindering van arbeid" (blz.
112) Dit betekent in hun visie tevens dat agogen dienen te werken aan een
herdefiniering van het begrip arbeid, ook buiten de produktie- of werksituatie. Op
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beleidsniveau dienen adviseurs het management te stimuleren zich bezig te
houden met de vraag hoe zij de verhouding tussen het maatschappelijk nut en de
maatschappelijke schade van hun organisatie kunnen optimaliseren, waarbij onder
„schade" ook wordt begrepen het doen ontstaan of bevestigen van afhankelijk-
heidsverhoudingen

In dit overzicht van recente bijdragen over de richting waarin organisatie-adviseurs
zichzelf en hun vak dienen le ontwikkelen dient nog te worden vermeld het pleidooi
voor privatisering van ,,de Rijksveranderaars" door Westerman (1982). Als voorde-
len van verzelfstandiging noemt hij onder meer dat fundamentele knelpunten beter
aan de orde kunnen worden gesteld, dat interdepartementale organisatie-verande-
ringsprocessen met meer kans van slagen kunnen worden aangepakt en dat er bij
de adviseurs meer uiteenlopende ervaring en minder bedrijfsblindheid ontstaat.

Eveneens gericht op interne adviseurs werkzaam bij een grote Rijksoverheids-
dienst (PTT) is het artikel van Muntinga en Verhoeven (1983). Zij attenderen op een
aantal typische paradigmatische tegenstellingen tussen lijnmanagement (oplos-
singsgericht, reorganisatie, staf is verantwoordelijk, e.d.) en adviseurs (probleem-
gericht, continue organisatieverandering, lijn verantwoordelijk, e.d.).

Ze zien de interne adviseur als een aanhanger van de Humanistische Organisatie
Theorie, die zich maar moeilijk kan verenigen met de doelstellingen en opvattingen
van het lijnmanagement in een bureaucratische organisatie. Zij pleiten ervoor dat
de adviseur leert zich beter aan te sluiten bij de paradigma's van de client. Het
heeft geen zin die a priori te verwerpen of zelfs te ontkennen, maar het is juist de
taak van de adviseur om de client te stimuleren tot „kaderverruiming" (een term
afkomstig van Drukker en Verhaaren, 1976). Daarvoor is juist een diagnose nodig
van de door de klant gehanteerde kaders/paradigma's.

Te veel hebben interne adviseurs (bij de PTT) zich vastgeklampt aan het eigen
paradigma - vermoedelijk als gevolg van de „vrijheidsparadox" (eveneens een
term van Drukker en Verhaaren) van de interne adviseur.

Kaderverruiming betekent nu eenmaal het creeren van instabiliteit, die nodig is om
ontwikkelingen mogelijk te maken. Maar instabiliteit wordt als onveilig ervaren en
veiligheid is nodig om aan een probleem te kunnen werken.

Adviseurs zullen, volgens Muntinga en Verhoeven, moeten leren hoe zij hun clienten
kunnen „losweken van vaste opvattingen in zijn paradigma" Daarvoor zullen zij
„zekerheden moeten bouwen rond eigen bruikbare praktijktheorieen" HOe dit
losweken kan gebeuren en welke praktijktheorie(en) daartoe bruikbaar zijn voor
interne adviseurs wordt echter door de auteurs niet nader aangegeven.

- ,Jll.2.2 Samenvatting en kommentaar.

Bij wijze van samenvatting kan worden vastgesteld dat de teneur van de hier
summier weergegeven bijdragen is:- adviseurs dienen hun aandacht te richten op de problemen. de situaties, de
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belangen, de paradigma's van hun clienten. Zaken dus die liggen binnen de
werkelijkheidsdefinities van de client, maar die als zodanig de buitenwereld van
de client zijn;

- daarbij dienen zij niet meer all66n te beschikken over technisch-instrumentele
en/of agogische procesbegeleidings-vaardigheden, maar bovenal is het belang-
rijk dat zij inzicht hebben en een eigen visie aandragen over de maatschappelijke
en politieke processen en netwerken waarin hun clienten betrokken zijn of raken;

- in het algemeen gaat men er vanuit dat organisatie-adviseurs zich moeten
inzetten voor het verbeteren, ontwikkelen of in stand houden van sociale
constructies (waaraan men namen geeft zoals „organisaties", ,,samenwerkings-
verbanden", „netwerken" of „clientsystemen-), door aanwijzingen te geven aan
„de leiding", of „het management", of „de vioer";

- afhankelijk van het paradigma dat de schrijver hanteert wordt gepleit voor madr
bemoeienis van de adviseur met bepaalde aspecten van de situatie van de client
c.q. diens organisatie, zoals: „machtsstructuur", „topstructuur", de „derde
sector", „de feitelijke bezigheden van clienten", „de niet-rationele lagen'' en „de
biografie van de werkgemeenschap", „de loodsende functie", ,,rituelen", „het
begrip arbeid" of „de vaste opvattingen in zijn paradigma"

- de ideale adviseur komt uit sommige van deze publikaties naar voren als een

sterk betrokken, hardwerkende, intelligente, soms wat bezorgde Wijze Meester
die door zijn kennis, houding, vaardigheden dn positiekeuze Macht heeft over het
clientendom.

Kommentaar

In hoofdstuk IX zal ik proberen duidelijk te maken dat de meeste van deze

suggesties slechts bruikbaar zijn binnen dan niveau van adviseren („probleem-
oplossend adviseren''). Vernieuwing van het vak betekent m.i. echter niet allaan het
verbeteren of aanpassen van reeds bekende stijlen van adviseren op dit eerste
niveau, maar ook kan of moet worden gezocht naar een vorm van „meta-
probleemoplossing" of zelfs „meta-meta probleemoplossing" (niveau 2 en 3) in
analogie aan het onderscheid dat Watzlawick c.s. maken in verandering (le
niveau), verandering van de verandering of versnelling/vertraging (2e niveau =
meta-verandering) en verandering van de versnelling (3e niveau = meta-meta-
verandering) (Watzlawick c.s., 1974, p. 27).

Dater behoefte is aan een meer fundamentele vernieuwing van de interventiekun-
de dan in de hier geciteerde suggesties van vakgenoten wordt gedaan, kan
worden afgeleid uit een beschouwing over maatschappelijke ontwikkelingen en
hun gevolgen voor de adviseur, waarover het volgende hoofdstuk handelt.
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HOOFDSTUK IV:

ONTWIKKELINGEN IN HET
WERKVELD VAN ADVISEURS

EN HUN GEVOLGEN
IV.1 MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

IV.1.1 Gangbare analyses

In de vorige hoofdstukken is verondersteld dat het werk van adviseurs veranderin-
gen ondergaat, en moet ondergaan, inhoudelijk en daardoor ook methodisch,
mede als gevolg van veranderingen of ontwikkelingen die gaande zijn in de context
van het adviseren en organiseren.

Welke die veranderingen in de context of in de maatschappij zijn, en met name
welke van die veranderingen relevant zijn voor het adviseren of de interventiekun-
de, daarover is in het voorgaande echter nog weinig gezegd. In dit hoofdstuk wordt
dat wai gedaan, zij het vanuit een meta-benadering d.w.z. vanuit de vraag welke re-
latie er kan worden gelegd tussen problemen die zich voordoen bij het waarnemen
6n interpreteren van maatschappelijke ontwikkelingen en de bijdragen van advi-
seurs aan het oplossen van die problemen.
Uit de in hoofdstuk 111 besproken suggesties van organisatie-adviseurs over de
richting waarin naar vernieuwing van het vak moet worden gezocht, blijkt weI dat er
verschillende accenten kunnen worden gelegd bij het waarnemen en interpreteren
van maatschappelijke ontwikkelingen.

Tenminste vier verschillende benaderingen vallen in het oog.

Sommige auteurs richten hun aandacht vooral op veranderingen in de sfeer van de
macro-economie („crisis" of ,,stagnatie") en van de technologie (opkomst van
informatica, elektronica, kunststoffen, kernenergie) en zij bepleiten meer en betere
bijdragen van adviseurs in de sfeer van marktonderzoek, Industrial Engineering,
produktiviteitsverbetering, efficiency-verhoging en kostprijsverlaging (zie bijvoor-
beeld bij Horringa en Willemze).

Anderen (De Man, Ten Dam, Breuer, Kastelein) zien de ontwikkelingen vooral als
een toenemende „politisering", als verharding van belangentegenstellingen, als
het mondiger worden van werknemers, kortom als politieke en bestuurskundige
vernieuwingen en zij bepleiten een meer politieke orientatie en bestuurskundige
inbreng van adviseurs, evenals het trainen van clienten in conflicthantering en
onderhandelingsvaardigheden.

Een derde groep van auteurs wijst op ontwikkelingen die zich voordoen in de sfeer
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van maatschappelijke waarden en normen (bijvoorbeeld rond het begrip arbeid of
arbeidsethos en rond opvattingen over de onaantastbaarheid van eigendom - men
denke aan de houding van politici en krakers t o.v bepaalde categorieen woning-
bezitters - of rond de waarde van huwelijk en gezin, etc.) en in de sfeer van de bele-
ving van werk- en leefsituaties door mensen (vereenzaming, nihilisme). In deze
benaderingen ligt het accent vooral op het signaleren van culturele en psychologi-
sche ontwikkelingen (zie bijvoorbeeld bij Zwart, Voigt, Verhallen en Verhaaren).
Vanuit deze optiek wordt vervolgens gepleit voor een bijdrage van adviseurs in de
sfeer van koersbepaling, visie-ontwikkeling, verhoging van individuele vrijheid,
verbetering van de verhouding tussen maatschappelijk nut en maatschappelijke
schade van organisaties („vermaatschappelijking") en het zich verbinden met de
biografie van de hele werkgemeenschap.

Een vierde groep, tenslotte, probeert niet een eigen interpretatie te geven van wAt
er in maatschappelijke en organisatorische zin gaande is, maar zij constateren dAt
er spanningen ontstaan als gevolg van het feit dat mensen vanuit verschillende
optieken of paradigma's naar de maatschappij of de organisatie kijken en
daardoor moeilijk tot overeenstemming kunnen komen over probleemdefinities,
beleidskeuzen, prioriteitstellingen, doelstellingen en strategieen. Vanuit zo'n meta-
visie pleit deze groep voor bijdragen van adviseurs op een ddn trap hoger
abstractieniveau dan dat waarop de aandacht van de client is gericht en zij typeren
dergelijke bijdragen als: „onthechting", „kaderverruiming", „paradigma-vernieu-
wing" en zelfs als ,,niets" doen! (zie bij Verhallen, Drukker en Verhaaren, en
Feltmann). Ook de onderhavige studie is bedoeld als ondersteuning van zo'n
paradigma-georienteerde benadering.

Deze ordening naar verschillende accentueringen van maatschappelijke ontwikke-
lingen in vier groepen impliceert overigens niet dat er binnen elke groep ook
communis opinio zou bestaan over de consequenties voor het adviesvak, maar laat
weI zien dat er kennelijk een veelheid van visies is op het thema „maatschappelijke
ontwikkelingen en/in organisatie-advisering"
De vierde visie komt daarbij overeen met de invalshoek die Astley en Van de Ven
(1983) kozen bij hun analyse van gangbare debatten of stromingen in de organisa-
tietheorie. Evenmin als hOn analyse zich richt op de vraag welke opvatting over
organisaties meer of minder waAr is, wordt ook hier niet de vraag gesteld of er,
naast deal gesignaleerde economisch-technologische, politiek-bestuurskundige
en cultureel-psychologische ontwikkelingslijnen een Andere maatschappelijke ont-
wikkelingstendens kan worden gesignaleerd, die md6r dan een van de vorige de
aandacht van adviseurs verdient. Integendeel, in deze vierde benadering wordt niet
monoparadigmatisch naar maatschappelijke ontwikkelingen gekeken, maar juist

--multi- en zelfs meta-paradigmatisch.. _

De eerste drie interpretaties van maatschappelijke ontwikkelingen leiden er toe dat
voor adviseurs een taak wordt gezien die in wezen gelijk is aan die van de client.
Een monoparadigmatische visie leidt kennelijk tot een „meer van hetzelfde"-
strategie van adviseren, en men kan van mening verschillen over de vraag wat
„beter" is: m66r aandacht voor klassieke bestuurskundige modellen, of m r
aandacht voor het externe politieke krachtenveld, enzovoort.
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Door echter, zoals in de vierde benadering, naar het verband tussen maatschappe-
J     1 lijke ontwikkelingen en de functie van organisatie-adviseurs te speuren op een

h6ger abstractieniveau, dienen zich wellicht wezenlijk Andere opties aan voor
1 adviseurs dan de „meer-en-beter-dan-de-client-het-kan" suggesties benadrukken.

Deze veronderstelling wordt nader uitgewerkt in het hoofdstuk over „vermaat-
'

schappelijkend adviseren".

Zo'n benadering is niet strijdig met die Andere, in hoofdstuk I aan de orde gestelde
veronderstelling, namelijk dat ontwikkelingen in de visie op - en toepassing van de
advieskunde of interventiekunde 66k het gevolg zouden zijn van ontwikkelingen in
de levenslopen van adviseurs

Immers, het is niet onmogelijk dat juist ook deze biografiedn op zichzelf weerspie-
gelingen zijn van veranderingen die zich in de maatschappij of in de cultuur of zelfs
in .de mensheid voltrekken.

Het verband tussen fylogenese en ontogenese is door biologen bestudeerd,
bijvoorbeeld voor de groei en ontwikkeling van onze hersenen en voor onze wijze
van voortbewegen (van kruipen, via slingeren aan handen en armen langs de
randen en spijlen van een box, naar zelfstandig rechtop lopen).

Dat zich een dergelijke ontwikkeling ook zou kunnen voltrekken in de psychologi-
sche dimensie van ons bestaan wordt bijvoorbeeld gesuggereerd door De Froe, als
hij het verschijnsel van de feminisatie van de mens bespreekt, dat wil zeggen van
het verschijnsel dat bij de evolutie de vrouw voorop gaat en de man volgt. Als
voorbeelden geeft hij het breder worden van het bekken en het wegvallen van
lichaamsbeharing.

Naast deze biologische veranderingen noemt hij ook een meer psychologische of

gedragsmatige ontwikkeling:
„De feminisatie voltrekt zich niet alleen in allerlei lichamelijke eigenschappen maar
ook in het gedrag. Typisch vrouwelijk is de zorg voor de medemens, de kinderen en
de partner. Geleidelijk aan volgt de man ook in dit opzicht de vrouw. Typisch
mannelijke bedrijvigheden als vechten en jagen verliezen hun glamour. De meeste
mannen zijn nu werkzaam in de zorgende sector en leven op een manier die onze
voorvaderen van een paar duizend jaar geleden als vrouwelijk zouden hebben
beschouwd. De feminisatie is voor een aantal mannetjesputters geen aangenaam
onderwerp, maar vermoedelijk is de feminisatie voor de menselijke samenleving
zeer  wense/lk"  (De  Froe,   1973,  p.  26)

Misschien kan ook de opkomst van de interventiekunde als professie, en met name
de snelle groei in de laatste decennia van de „zachte" benaderingen daarin, zoals
de agogische of procesbenadering, worden gezien als een exponent van deze
feminisatie: de essentie van de interventiekunde ligt immers meer in zorgen en
verzorgen, dan in zelf maken, laat staan in zelf vechten of jagen.

Hoe dit ook zij, impulsen tot de ontwikkeling van het vak interventiekunde of van or-
ganisatie-advisering kunnen komen uit interpretaties van „maatschappelijke ont-
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wikkelingen" en uit ontwikkelingen in de levenslopen van de vakbeoefenaren,
waarbij er tussen die twee ontwikkelingen eerder een cyclische dan een aanzijdig
causale relatie mag worden verondersteld. Niet alleen zullen vernieuwingen in het
vak worden gestimuleerd door veranderingen in de innerlijke en uitwendige „werke-
lijkheden" van de adviseurs, maar ook omgekeerd zullen de door hen aangeboden
interventies vernieuwend kunnen inwerken op hun eigen leven(sloop) en op de leef-
en werksituaties en daarmee op de werkelijkheidsconstructies van hun clienten.

Het kiezen voor een interventie-still of het bepleiten van een bepaalde richting
waarin de interventiekunde zich zou moeten ontwikkelen, zou dan ook bij voorkeur
niet uitsluitend moeten worden gebaseerd op een persoonlijke voorkeur of affiniteit,
maar zo'n keuze zou tenminste mede gestoeld moeten zijn op een veelzijdige,
d,w.z. multi-paradigmatische analyse van - en visie op de wijze waarop en de
richting en het tempo waarin zich veranderingen voltrekken in mens en maatschap-
Pij.

Zo'n analyse hoeft zich niet te beperken tot het signaleren en evalueren van
veranderingen en knelpunten in de maatschappelijke bovenbouw, zoals bijvoor-
beeld wordt gedaan voor het Centraal Plan-Bureau, WRR, SER en andere adviesor-
ganen van regering en politici die de aandacht vestigen op de noodzaak en soms
op de instrumenten om werkloosheid te bestrijden, kernbewapening tegen te
houden, woningnood op te heffen, het bedrijfsleven te stimuleren, het milieu te
beschermen, bezuinigingen rechtvaardig te verdelen, en zo meer.

Of zoals wordt gedaan door adviseurs die in hun analyses van maatschappelijke
ontwikkelingen wijzen op de toenemende politisering in en rond organisaties, het
ontstaan van interorganisationele netwerken, de toenemende waarde die mana-
gers van succesvolle ondernemingen toekennen aan de ideologie van hun bedrijf
(i.C. zaken als moraal, enthousiasme, geloof, doelen, waarden, ideeen) (Bakker,
et.al, 1983, pag. 307), of op de functie van „quality circles" en het functioneren van
strategische besluitvorming in Japan in vergelijking tot Europa (Vroom/Hoes, 1982).

Dergelijke analyses en beschouwingen zijn zeker nuttig als informatie voor minis-

ters, managers en bestuurders die hun beleidsbeslissingen zo veel mogelijk
wetenschappelijk willen onderbouwen. Doorgaans echter zijn zulke wetenschappe-
lijke bijdragen typische „oppervlakte" studies (en dat is niet hetzelfde als opper-
vlakkige studies!) omdat zij zich richten op de problemen en verschijnselen van
„vandaag" met de wetenschappelijke methoden van „gisteren" ten behoeve van
de beleidsbeslissingen van „morgen". Het zijn korte termijnanalyses, met een sterk
pragmatische inslag, waarbij het thema of object van onderzoek (de sociale
gevolgen van automatisering, werkloosheidsbestrijding, de Japanse uitdaging,
netwerkontwikkeling in de gezondheidszorg) voortkomt uit de behoefte om vige-
rende culturele waarden en verworvenheden (zoals vrijheid, welzijn, onafhankelijk-
heid, sociale zekerheid, gelijkheid) en een individualistische, utilitaristische en
hedonistische moraal te beschermen en te continueren (Schnabel, 1983b, pag. 63).

Dat dergelijke waarden en een dergelijke moraal op zichzelf onderhevig (zouden
kunnen) zijn aan verandering en dus een tijdelijk hier en nu karakter hebben wordt
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bij deze „oppervlakte" studies meestal buiten beschouwing gelaten Vandaar dat
zij eerder een systeembevestigende dan een systeemvernieuwende bijdrage
leveren aan de besluitvorming en beleidsvorming rond zwaarwegende maatschap-
pelijke problemen.

Het zal duidelijk zijn dat organisatie-adviseurs die hun bijdrage, inhoudelijk en qua
stijl, enten op oppervlakte diagnoses van wat er in en rond organisaties en in de
maatschappij gaande is een gewillig oor vinden bij clienten die ook zulf van mening
zijn dat vigerende of al weer verouderde waarden en een verouderde moraal in en
met hun organisaties moeten worden beschermd. Men vindt elkaar dan snel in
stoer klinkende nieuwe formules zoals: verzakelijking, no-nonsens, nieuw-realisme,
sanering, strategische beleidsvorming of scenario-technieken.

Een voorbeeld van de beperkte diepgang of systeemgebondenheid van dergelijke
formules is te vinden in het boek -Het functioneren van managers in de toekomst"
(Wissema, (red), 1979), waarin de scenariotechniek wordt toegepast om de invloed
van toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen op het functioneren van mana-
gers na te gaan. Om misverstanden te voorkomen: op meerdere plaatsen in het
boek geven de auteurs er blijk van dat zij zich sommige beperkingen van hun
werkwijze en aannamen terdege bewust zijn (bijvoorbeeld als ze zeggen, op
pagina 36: „scenario's zijn dus niet meer dan beschrijvingen van een aantal
mogelijke socio-politieke en economische ontwikkelingen van een samenleving".

Maar het zijn niet dit soort beperkingen - dat wil dus zeggen de onmogelijkheid om
Alle relevante ontwikkelingen te kunnen zien of herkennen, of de noodzaak om „de
complexiteit van de scenario's binnen werkbare grenzen te houden" en daardoor
het aantal variabelen te moeten limiteren en gebruik te maken van „archetypen,
basistypen scenario's die rechtlijnig en soms extreem lijken" (pag. 37) - die de
systeemgebondenheid en geringe diepgang van de scenario-formule bepalen.

De wezenlijke beperking is dat evenals elke managementtechniek ook deze
„nieuwe" formule voortkomt uit en tegemoet komt aan een behoefte aan zeker-
heid, aan een beheersingssyndroom, aan een conservatieve neiging om ons
handelen te plannen en om de instituties en structuren via welke diverse behoeften
worden bevredigd hoe dan ook in stand te willen houden.

Een kort citaat uit de paragraaf over „omgevingsverkenning" kan dit wellicht
verduidelijken (pag. 34 en 35):
„Tot  enkele  decennia  geleden  beperkte  de  omgevingsverkenning  zich  voorname-
lijk tot kwantitatieve marktanalyse en extrapolatieve marktvoorspellingen. De meer
geavanceerde technieken betrokken ook de voorspellingen van macro-economi-
sche, technologische en soms demografische ontwikkelingen in hun analyse. Aan
het eind van de jaren zestig zijn binnen sommige bedrijven de eerste pionierende
schreden op het terrein van socio-politieke voorspellingen gezet. Zoals later zou
blijken, was dat beslist niet te vroeg, gezien de turbulente fase in de sociale
ontwikkelingen en de dreiging van rampen door de problematiek van milieu en
schaarste, zoals die werden geschetst in o.a. de rapporten van de Club van Rome.
Wat betreft de veranderingen op socio-politiek gebied hoeven we maar te denken
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aan de verschuiving in waarden en normen, de opvattingen over de relaties
man/vrouw, meerderheid/minderheden, individulinstituties, economie/ecologie en
onderneming/maatschappij. De invloed van een aantal van deze bewegingen
kwam voor vele ondernemingen onverwacht en onvoorbereid hard aan. Het
ontbreken van plannen en strategieen die hierop waren gericht liet de onderneming
niets anders over dan te reageren op voorbije veranderingen. Deze houding is
inmiddels aan het wijzigen en men tracht nu pro-actieve strategieen, ook op sociaal
gebied, te ontwikkelen" (.  .) „Toch blijft de behoefte bestaan aan beschrijvingen
van toekomstige ontwikkelingen, vanwege het belang ervan voor de strategie-
formulering"

Zo'n „behoefte" of „belang", lijkt mij, onthult een angst voor - en verlangen naar
macht over de toekomst, beklemtoont de onomstotelijke vanzelfsprekendheid voor
sommige mensen dat ondernemingen zich dienen te verweren tegen „rampen" en
socio-politieke ontwikkelingen die zij nota bene zelf in gang zetten, opdat zij zullen
voortbestaan, ongeacht de vraag of zij nog wei noodzakelijk zijn, of hun
legitimatie in de maatschappij. Zelfs op sociaal gebied wenst „men" (wie
eigenlijk?) de ontwikkelingen te kunnen voorzien, om maar niet te worden overgele-
verd aan ,,voorbije veranderingen", dat wil zeggen om maar d66r te kunnen gaan in
het vertrouwde stramien van een door enkelen aan velen opgedragen leef- en
werkpatroon.

Evenals indertijd Lawrence en Lorsch (1967) gaan ook de scenario-technici voorbij
aan de zienswijze dat de omgeving een artefact is van de werkelijkheidsdefinitie
die men hanteert Wat men als omgeving ziet is een uitdrukking van hoe mensen
zichzelf zien, en dat beeld ontstaat in onderlinge interactie. Zoals organisaties
sociale constructies zijn, zo is ook „de" omgeving, of „de" toekomst een monopa-
radigmatische constructie, of, in de terminologie van Weick een „enactment"

Het wekt bij mij de indruk dat in de hier geciteerde publikatie vooral „vechters"
(voor zelfbehoud) en „jagers" (naar macht) aan het woord zijn, de „mannetjesput-
ters" van De Roe - en dAArin zit m.i. een betreurenswaardige beperking van hun vi-
sie, hun werkwijze, hun keuzes en hun inspanningen.

Het treurige of ddnzijdige van deze benadering is dat het voortbestaan van
organisaties, structuren en andere constructies hoger wordt gewaardeerd dan de
voortgang of ontwikkeling van hun bevolking, dat vernieuwingen in waarden en
normen en opvattingen van mensen worden beoordeeld naar de mate waarin ze
bedreigend zijn voor - dan weI inpasbaar zijn in - menselijke bouwsels.

De gereedschappen worden belangrijker gevonden dan de makers en gebruikers
daarvan, de middelen van bestaan worden zwaarder bewaakt en beschermd dan
de bestaanden zelf.

Geen woord geeft deze beperking of 66nzijdigheid beter weer dan het huidige
modewoord „verzakelijking": de „zaak" gaat v66r, niet alleen voor het meisje, maar
zelfs voor menselijke en/of maatschappelijke ontwikkeling.
Immers, de mededeling dat „de onderneming" niets anders kan doen dan „reage-
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ren op voorbije veranderingen" veronderstelt dat die onderneming c.q. die „zaak"
z6lf geen deel had aan die veranderingen, en de mededeling „zij kwamen
onverwacht hard aan" doet sterk vermoeden dat „men" (d.w.z. „de onderneming")
die bewegingen van mensen in en om de onderneming liever niet had zien
optreden. Menselijke ontwikkeling of maatschappelijke ontwikkeling wordt kenne-
lijk gezien als schadelijk en bedreigend voor „de onderneming", waarbij het
overigens onduidelijk blijft wie of wat „de onderneming" is, maar waarbij w61
duidelijk is dat volgens de scenario-technici ondernemingen zich tegen dat soort
ontwikkelingen dienen te beschermen door middel van „strategie-formulering"

Deze wijze van denken over „maatschappelijke ontwikkeling" en „onderneming"
als elkaars vijanden is te betreuren niet alleen omdat daardoor een vervlakkende
mentaliteit van .,verzakelijking" wordt geintroduceerd, maar vooral omdat het
mensen de mogelijkheid ontneemt om open en dialectisch elkaars belangen,
wensen en visies op nieuwe vormen van samenwerken en samenleven te onder-
zoeken. „Verzakelijking" en „nieuw realisme" is een verzet tegen ontwikkeling en
vemieuwing: het ontkent de noodzaak dat verouderde „zaken" (soms, veelal)
moeten worden opgeheven en losgelaten om voortgang van leven en levensvreug-
de mogelijk te maken.

Een soortgelijke waarschuwing tegen een al te gemakkelijke flirt met termen als
„no-nonsense" en „verzakelijking" valt ook te beluisteren bij Van Dijck in zijn
inleiding op het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Personeelbeleid
op 18 mei 1983 (Van Dijck, 1983), waar hij opmerkt:
„Er raakt een aantal termen in gebruik die op een zekere convergentie in mentaliteit
wijzen: pragmatisme, no-nonsens, (oud of nieuw?) realisme en .    verzakelijking of
'nieuwe zakelijkheid'. Het hoeft geen betoog dat deze termen meer pakkend dan
duidelijk zijn en dat zij in discussies over politiek en beleid een klimaat van
ongenuanceerdheid scheppen. Een diepere analyse van het geestesklimaat waarin
elites (politici, beleidvoerders, managers) bezig zijn met de toekomst geeft aanlei-
ding tot bezorgdheid.
Er is een toenemende hang naar technocratie. Allerwegen klinkt een beroep op
deskundigen terwijl overlegprocessen (die wij inderdaad te ingewikkeld gemaakt
hebben) op de achtergrond raken.
Te pas en te onpas wordt bij ingrijpende beleidsmaatregelen geschermd met
'crisis' en 'overleven'.
Overheid en bestuursorganen concentreren aldus macht en verwaarlozen de zorg
voor legitimatie en acceptatie. Er is reden tot twijfel aan de 'no-nonsense' cultuur
(zo favoriet als stijl in leidinggevende kringen) waar zij de ondergrond van werkelijk
elan, van doordachte en ambitieuze toekomstbeelden mist."

Alweer dringt de vraag zich op vanuit welke optiek (paradigma's) men naar
maatschappelijke ontwikkelingen zou moeten kijken c.q. speuren om „doordachte
en ambitieuze toekomstbeelden" te kunnen gaan zien, of hoe diep de „diepere
analyse van het geestesklimaat" zou moeten zijn om iets anders te kunnen vinden
dan wat de „oppervlakte" beschouwingen van politici en scenario-studies reeds
aan het licht brengen.
Tenminste drie keuzen zijn daarbij aan de orde: de keuze van de te bekijken
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tijdsduur, van abstractieniveau en van schaalgrootte. Elke keuze is sterk bepa-
lend voor wat men zal zien en hoe men het waargenomene zal interpreteren.

IV.1.2 Het probleem van de tijdsduur.

Wat in kort tijdsperspectief geplaatst lijkt op een „trendbreuk" kan, in langer
verband beschouwd, juist de voortzetting van een vloeiend verlopende ontwikke-

ling blijken te zijn, of de herhaling van een historisch bekend patroon, of een slechts

tijdelijk verschijnsel.

Als voorbeeld van de invloed van de tijdsduur-factor op de waarneming en
interpretatie van maatschappelijke ontwikkelingen kan worden gewezen op de
„vernieuwingen" die indertijd werden geintroduceerd door wat later de Provo-

beweging ging heten. De bezetting van het Maagdenhuis, het uitdelen van krenten
aan „brave burgers" bij het Amsterdamse Lieverdje, de verkiezing van een
vertegenwoordiger van Provo in de Amsterdamse Gemeenteraad: het leek halver-

wege de jaren zestig allemaal op een fundamentele vernieuwing, een trendbreuk,
een discontinuiteit, een systeemvernieuwing van jewelste (dat wil zeggen „van de
tweede orde"I). De „regentenmentaliteit" van het „klootjesvolk" zou definitief
worden doorgeprikt en overwonnen, bureaucratie zou worden vervangen door
„anarcho-syndicalisme" (d.w.z. een anarchie, een gezag van onderaf, z6nder
chaos) en de „graaidrift" van de burger in de welvaartsstaat zou plaatsmaken voor
de „aaidrang" van de geemancipeerde, anti-autoritaire, solidaire, vrije mannen en
vrouwen van de welzijnsstaat.

Wie toen een beschrijving wilde geven van „maatschappelijke ontwikkelingen" kon
zeker de Provo-beweging zien als een trendbreuk in de jongerenbewegingen, als
een radicale vernieuwings-beweging of als een uniek deelverschijnsel - zoals

bijvoorbeeld wordt gedaan in de boeiende opstellenbundel „Provo, kanttekeningep
bij een deelverschijnsel" (F.E. Frenkel (red), 1966). Het unieke van Provo zat niet zo
zeer in de motivatie („opruimingsdrang") of aanleiding (angst en bezorgdheid over
toekomstige leefbaarheid, rechtvaardigheid, vrijheid en diepe afkeer van de
normen, waarden, beleidskeuzes, methoden en leefwijzen van gevestigde autori-
teiten en gezagsdragers) maar weI in de gekozen methode (spontane, niet
geplande provocaties of „happenings") en de voor die tijd ongekende „organisa-
tievorm": die ontbrak namelijk volledig. Het „provotariaat" had geen adres, geen
ndim (hoewel er een vaste kern van schrijvende en/of happenende mensen
ontstond), geen uniform (lang niet Alle „provo's" liepen in wit spijkerpak) en zelfs

geen uniformiteit of unanimiteit in hun uitspraken en daden. Kortom: Provo leek in
zijn verschijningsvorm in niets op wat zijn bestrijders (stadsbestuur, politie, gezeten
burgerij) als vertrouwd, veilig of bekend voorkwam, en was derhalve niet gericht te
bestrijden. Nooit eerder was het een „jongerenbeweging" gelukt om z6 centraal in
de aandacht te komen van regenten, politici, vakbeweging, wetenschappers,
journalisten en „gewone" burgers. Nooit eerder ook voelden vele „volwassenen"
zich z6 verwant met de diepere motieven en idealen van een ogenschijnlijk

handjevol non-conformistische „jongeren"

Echter: hoe enthousiast, opgewonden, nieuwsgierig, angstig of woedend men toen
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ook tegen Provo aankeek, en hoezeer elk vanuit zijn/haar eigen gemoedstoestand
Provo ook heeft ervaren als een schok, als een abrupte doorbreking van de
bestaande orde, als een culturele discontinuiteit of als een politiek-maatschappelijk
novum, het valt nu, zo'n twintig jaar later moeilijk vol te houden dat Provo tenslotte
mddr teweeg heeft gebracht, in termen van „maatschappelijke ontwikkeling", dan
wat (tijdelijke) onrust en (blijvende) bewustwording van de taaie traagheid waar-
mee „de maatschappij" als zich ontwikkelend systeem is behept.

Veel, zo niet Alle, waarden, normen, instituties, machtsverhoudingen en bedreigin-
gen van vrijheid en rechtvaardigheid, waartegen Provo provoceerde zijn immers
nog vrijwel ongeschonden, terwijl van de verschillende originele „witte" plannen of
idealen van Provo er tot op heden niet 6dn feitelijk gemeengoed is geworden van
onze maatschappij (denk aan: het witte-fietsenplan, het witte-schoorstenenplan,
het witte-kippenplan en het witte-huizenplan) (Zie in de reeds genoemde bundel
„Provo", het hoofdstuk van Bernhard de Vries: „Provo van binnenuit", biz. 26 en
27).

IV.1.3 Het probleem  van het meest relevante abstractieniveau.

Als voorbeeld van de invloed die de keuze van het abstractieniveau heeft op het
zien en interpreteren van „maatschappelijke ontwikkelingen" kan worden gedacht
aan de vernieuwingen die zich in de laatste honderd jaar hebben voorgedaan in de
beeldende kunsten. Talloos zijn de stromingen of scholen die kenners bijvoorbeeld
in de schilderkunst signaleren: expressionisme, impressionisme, kubisme, dadais-
me, symbolisme, absurdisme, minimalisme, futurisme, realisme, en ongetwijfeld
nog veel meer. Elke nieuwe stroming is doorgaans m66r dan louter vernieuwing van
de techniek van het schilderen: het is de uitdrukking van een nieuwe wijze van
kijken naar de werkelijkheid, van een poging om vorm te geven aan nieuwe
gevoelens van onrust of frustratie over vigerende maatschappelijke verhoudingen
en problemen of aan nieuwe visies op een ideale toekomst.

Zeer verhelderend wordt dit bijvoorbeeld uitgewerkt in de cultuur-psychologische
analyse van twee „moderne" ziektebeelden (hartinfarct en anorexia nervosa) door
Appels (1983).

Zijn redenering is dat ziektes, die aan bepaalde gedragsvormen gebonden zijn een
levens«\ weerspiegelen. „Deze levensstijl weerspiegelt op zijn beurt een cultuur.
Dezelfde cultuur geeft vorm aan een veelheid van instituties en uitingsvormen,
waaronder de kunst Een ziekte die kenmerkend is voor een tijd moet dus iets
gemeenschappeh» hebben met de kunst van die tjd. " Het gaat daarbij niet om de
inhoud, om wht schilders schilderen of componisten componeren, maar om de
wijze waarop zij dat doen en de wijze waarop mensen, inclusief kunstenaars, kijken
naar en omgaan met de dingen, wanneer de wereld waarin zij leven verandert. Ter
illustratie citeert Appels een gedeette uit een lezing die de kubistische schilder F.
Lager hield in 1914. Deze zegt daarin:
,,Wanneer de pictorale expressie veranderd is, dan komt dat omdat het moderne
leven dit noodzakelijk gemaakt heeft. Het leven van de moderne kunstenaar is veel
gecondenseerder en complexer dan dat van mensen in vroeger eeuwen. Het ding
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dat uitgebeeld wordt staat niet meer stil. Wanneer men een landschap in een auto
of sneltrein doorkruist verliest het landschap in descriptieve waarde, maar wint in
synthetische waarde. Het raam van de trein of de voorruit van de auto hebben
tezamen met hun snelheid de gebruikelijke manier waarop de dingen eruit zien
veranderd. Een moderne man registreert meer dan honderd keer zoveel zintuiglijke
indrukken dan de kunstenaar uit de achttiende eeuw. De condensatie van het
moderne schilderij, zijn verscheidenheid en het doorbreken van vormen komen er
alle uit voort. Het leidt geen twijfel dat de evolutie van de manieren om ons te
verplaatsen en hun snelheid, iets te maken hebben met deze nieuwe manier van
zien. De breuken met het verleden die in onze visuele wereld zijn opgetreden zijn
ontelbaar. Het reclamebord dat een landschap brutaal doorsnijdt gehoorzamend
aan de dictaten van de moderne commercie, is een van de dingen die de mensen
van de zogenaamde goede smaak het kwaadst hebben gemaakt. En toch is dat
gele of rode reclamebord, dat in een teer landschap staat te schreeuwen, een van
de beste verklaringen van het nieuwe schilderen: het zet de hele sentimentele en li-
teraire conceptie van kunst ondersteboven en kondigt de komst van ware plasti-
sche contrasten aan. (.   .)De impressionisten hebben deze contrasten al gezien.
Maar zij vertelden nog een verhaaltje. Het moderne schilderij is helemaal gericht op
deze contrasten. Zijn realisme is niet meer het realisme van de afbeelding maar van
de   conceptie."

Dit wellicht wat uitvoerige citaat heb ik hier overgenomen niet alleen omdat het
curieus is om te lezen hoe een schilder in 1914 tegen zijn „vak" aankeek, maar
vooral omdat dit citaat illustreert dat er zeventig jaar later in principe nog zo tegen
dat vak kan worden aangekeken, en omdat het duidelijk maakt dat schilders hun
werk zien als resultante van maatschappelijke ontwikkelingen dn (soms) als een
„ondersteboven" zetten van oude „sentimentele" concepties en als „aankondi-
gers" van nieuwe „ware plastische contrasten"

Op zichzelf blijkt hier al uit dat het kunnen „zien" van maatschappelijke ontwikkelin-
gen vooronderstelt een vermogen om naar de gebeurtenissen in de maatschappij
te kijken op verschillende abstractieniveaus. Maar tevens kan worden geconsta-
teerd, op waar een dan trap hoger abstractieniveau, dan dat waarop F. Lager naar
„kunst" keek, dat er sinds zijn tijd sprake is van een zeker (maatschappelijk)
conservatisme of van een gebrek aan „maatschappelijke ontwikkeling": nog
steeds immers wordt „kunst" gezien als 66n mogelijke benadering van de werke-
lijkheid, waarbij die benadering pas als „kunst" wordt erkend en begrepen indien
wordt voldaan aan bepaalde uitingsvormen zoals „schilderen", „beeldhouwen" of
„componeren" en met name wanneer die wijzen van zich uitdrukken resulteren in
vertrouwde objecten zoals schilderijen, sculpturen of partituren.

Pas in het „ding" herkennen wij al of niet zoiets als „ontwikkeling", in dit geval van
„kunst", als geaccepteerd element in de maatschappij, c q. onze cultuur.

Pogingen van .modeme kunstenaars" om het tijd en ruimte besef z6lf tot expressie
van ontwikkeling te verheffen worden veelal niet gewaardeerd of niet als zodanig
(d w.z  als de kunst van het ontwikkelen) erkend. (Zie bijvoorbeeld de verwijzing van
Appels naar de experimenten van Christo - een „kilometers lang gordijn door een
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landschap": transformaties die soms niet langer dan udn nacht duren, etc.. pag.
120 en 121).

Hoewel dus de moderne kunstgeschiedenis de indruk zou kunnen geven van
eventueel zelfs turbulente en diep ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen
(waarvan moderne kunstobjecten de verbeeldingen genoemd kunnen worden),
zou men, kijkend op een hoger abstractieniveau (dus niet naar de aard van het
kunstobject maar naar de maatschappelijke waarderingsnormen en -processen die
bepalen of een manier van uitdrukking geven aan een gewaarwording wei of niet
„kunst" genoemd zal worden), kunnen constateren dat het met die turbulentie en
dynamiek van en in de maatschappij allemaal nog wei mee (of tegen?) valt.

Hoe abstracter het niveau van analyse wordt gekozen, hoe rustiger, conservatiever,
gelijkmatiger en duurzamer „de maatschappij" lijkt te zijn. Door de eeuwen heen
heeft men immers de beoefenaren van kunst, wetenschap en religie van elkaar
onderscheiden en beschouwd als dragers en bewakers van „de geestelijke"
dimensie van de mens en zijn cultuur.

Door de eeuwen heen kan men, globaal gezien een grote mate van stabiliteit in
menselijk gedrag of maatschappelijke verhoudingen waarnemen: er worden kunst-
werken gemaakt, onderzoeken gedaan, gebeden gepreveld. Er wordt gegeten en
gedronken, gevochten en gevreeen Er zijn leiders en volgers, elite en massa,
rechters en gestraften. Er wordt handel gedreven en onderwijs gegeven. Zieken
worden verzorgd en de doden worden begraven. Overdag wordt geleefd en 's
nachts wordt geslapen. Je moet vanuit een zorgvuldig gekozen hoogte toekijken, je
moet weI haast zweefvlieger zijn om „maatschappelijke ontwikkelingen" te kunnen
zien, je moet weI mens tussen de mensen zijn om die te kunnen waarderen!

Dat een nauwkeurige bestudering en originele beschouwing van bijvoorbeeld
„moderne kunst" inzicht kan geven in maatschappelijke ontwikkelingen in termen
van zich ontwikkelende gedragspatronen, leefstijlen en veranderende waarden -
op grond waarvan ten slotte zelfs voorspellingen mogelijk worden over wijzigingen
in heersende ziektebeelden - wordt geloofwaardig gemaakt door de inleiding van
Appels. Maar het blijft een „kunst" van de waarnemer van kunst om veranderingen
op te merken in wat en hoe de kunstenaar ziet en om vervolgens deze veranderin-
gen te interpreteren op het niveau van maatschappelijke ontwikkelingen. Wie die
kunst beheerst kan „diep" kijken en „ambitieuze" toekomstbeelden voorspellen,
maar wie niet geleerd heeft naar kunst te kijken komt vermoedelijk niet veel verder
dan een waardering van wat hij/zij ziet op grond van een - wie weet waar vandaan
komende - strikt persoonlijke esthetische norm: „kunst wordt steeds mooier/lelij-
ker". Dat is echter als uitspraak over maatschappelijke ontwikkelingen nauwelijks
relevant.

IV.1.4 Het probleem van de schaalgrootte.

Ten slotte nog enkele opmerkingen over een derde moeilijkheid bij het speuren
naar en waarderen van maatschappelijke ontwikkelingen: de betekenis van wat
men meent waar te nemen is afhankelijk van de schaalgrootte waarop men speurt.

104



Schrijvers als Fromm, Teilhard de Chardin en Fourastid hebben er op gewezen dat
de (westerse) mensheid niet ver af is van het moment waarop de menselijke
beroepsarbeid ziGh zal en kan beperken tot, bijvoorbeeld volgens Fourastie (1966),
maximaal vijfendertig jaar van twaalfhonderd uur. Ongeveer 80% van de beroepsar-
beid zal dan worden uitgevoerd in de verzorgende sector, met vormen van
dienstbetoon die in andere culturen tot het normale gedrag van familieleden en
buurtgenoten t.o.v. elkaar word'en gerekend. De produktie van goederen ter
bevrediging van onze primaire levensbehoeften (voeding, kleding, behuizing) kan
worden gerealiseerd met een minimum aan handenarbeid. Landbouw en industrie
zijn al lang niet meer de belangrijkste werkplaatsen en met name de laatste resten
handenarbeid in de industrie worden tegenwoordig in hoog tempo vervangen door
mechanische, elektronische, pneumatische, hydraulische, chemische en zelfs
nucleaire „robots" Deze ontwikkeling kAn worden gezien als een zegen voor de
mensheid, als een triomf van de menselijke geest over de materie, als bevrijding uit
de ban van een organisch determinisme.

Velen zijn echter van mening dat deze belangrijke „moderne" maatschappelijke
ontwikkeling (d.w.z. het voortdurend en zelfs snel toenemen van de werkloosheid)
een ernstige crisis is die moet worden bestreden i.p.v. toegejuicht.

Zo'n negatieve of zorgelijke interpretatie kan voortkomen uit een politieke of
pragmatische waardenorientatie: men ziet massale werkloosheid dan als een
nationaal of internationaal financieel-economisch vraagstuk en/of men denkt aan
de psychologische en sociale frustraties van individuen en groeperingen die uit het
arbeidsbestel zijn gestoten, en de mogelijke gevolgen daarvan voor de openbare
orde. Vanuit een staatkundige optiek kan men werkloosheid zien als een teken aan
de wand dat het liberaal-kapitalistische systeem onhoudbaar is.

Bekijkt men de werkloosheid vanuit een „small is beautiful" ideologie (dus klein-

schalig) dan is er sprake van een verschuiving van formele banen naar informele ar-
beid, c.q. alternatieve werkgelegenheid. Ook ziet men dan, zeker in Nederland, nog
steeds relatief veel organisaties waar niet sprake is van afname van arbeidsplaat-
sen en dat er zelfs kleine industriele en dienstverlenende organisaties zijn en
worden opgericht waar (nog) groei in zit.
Misschien zelfs zou bij wijziging van sociale wetgeving het wegvallen van arbeids-
plaatsen in de grootschalige industriele bedrijven een aanzienlijk lager werkloos-
heidscijfer tot gevolg hebben omdat zeer velen vermoedelijk „kleinschalig'' aan de
slag kunnen komen, indien de wet hun dat niet zou belemmeren. Het zwarte circuit
is wellicht minder somber dan de kleur doet vermoeden en het is nog maar de vraag
of de „officiele" werkloosheid nu werkelijk betekent dat zo'n 800.000 mensen in ons
land dagelijks letterlijk niet werken, dat wil zeggen „niets" doen. Ook Albeda komt
tot de suggestie om de informele economie niet te verbieden, ten gunste van
„kleinschalige menselijke activiteiten" die nu overal opduiken, maar niet geregis-
treerd zijn (Albeda, 1983, p. 193).

Men ziet waar men naar zoekt: het detail of het geheel, de vele „kleine" initiatieven
van creatieve mensen of die ene grote onmacht van een versleten, uit zijn krachten
gegroeide verzorgingsstaat.
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De zorg voor ,,het milieu" in Nederland levert voorbeelden van „maatschappelijke
ontwikkelingen" die een Ander beeld geven naarmate de schaal waarop men
toekijkt verschuift.

De milieuwetgeving, volgens het principe „de vervuiler betaalt", kan zo worden
geinterpreteerd enerzijds als een bijdrage aan de bescherming van het milieu,
anderzijds als een kortzichtige en halfslachtige vorm van symptoombestrijding die
tenslotte het vervuilen als zodanig niet aan banden heeft gelegd maar hooguit een
ruimer inzicht heeft gegeven in de kosten daarvan, en het prijspeil van industriele
produkten heeft doen stijgen.

Een paar „schonere" sloten zijn de „winst", maar een sluipende ontbossing, zo niet
een totale ecologische desintegratie als gevolg van „zure regen" en „broeikas-
effecten" van stijgend kooldioxyde gehalte in de atmosfeer, zijn de dreigende
gevolgen van pogingen op hoog niveau om kolen zowel als geiten te sparen.

Misschien doet het schaalgrootte probleem zich wei het meest voor als het gaat om
het interpreteren of waarderen van wat men als maatschappelijke ontwikkelingen
waarneemt of meent waar te nemen.

Het gaat daarbij immers om de vraag voor wie of wat de waargenomen bewegin-
gingen c q. veranderingen in maatschappelijke vormen en verhoudingen gunstig
dan weI ongunstig zijn of zullen uitwerken, en wat daar eventueel aan moet worden
gedaan.

De overgang, bijvoorbeeld die Marcel van Dam signaleert in zijn soms humoristi-
sche toespraak tot Harry Mulisch bij de verkoop van het 200.000ste exemplaar van
diens roman „De aanslag":
„van het drie-generatiegezin, via het twee-generatie-gezin naar het alleen wonen"
ziet hit als „een voortgaande verzelfstandiging, een diep in de geschiedenis
gewortelde kracht, die door niets en niemand te stoppen is" en „de grootste fout
die politici kunnen maken is het zogenaamde ik-tijdperk te zien als een op zichzelf
staande en dus voorbijgaande episode in onze cultuurgeschiedenis"

Ook is Van Dam van mening dat het streven van sociaal-democraten erop gericht
dient te zijn te zorgen dat mensen in gelijke omstandigheden gelijk worden
behandeld. Maar, zegt hij,
„mijn stelling is dat sociaal-democraten het bereiken van deze doelstelling vaak zelf
in de weg staan, omdat men gevangene is van begrippen en omstandigheden, en
dus commitments, uit het verleden"
En:

„Er zijn steeds minder gelijke omstandigheden. Anders gezegd: de omstandighe-
den waarin mensen verkeren veranderen zo snel en de variatie is zo veel groter
geworden dat collectieve regelingen steeds verder van de werkelijkheid komen af
te staan. Tot dusver kennen we een soort digitale benadering. Als je het 66n bent,
ben je al het andere niet  Bijvoorbeeld: je bent getrouwd of niet, terwijl steeds meer
mensen tegenwoordig af en toe een beetje getrouwd zijn. Je hebt werk of je bent
werkloos, terwijl heel wat werklozen af en toe een beetje werken. (..)De
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werkelijkheid is dat steeds meer mensen steeds vaker van steeds meer hoedanig-
heden een beetje hebben. Dat zet heel wat op zijn kop." (Van Dam, 1983).

Zo'n visie is m66r dan een wellicht wat c#dnzijdige waarneming van een socioloog,
ex-minister, kamerlid, partij-ideoloog en programmamaker. Immers naast verzelf-
standiging zou men ook een toenemende afhankelijkheid van „deskundigen" en
„overheid" kunnen signaleren zoals bijvoorbeeld is gedaan door Lasch (1979, pag.
286-290) en in ons land door A. de Swaan (1982) ten aanzien van de gezondheids-
zorg. Van Dam's analyse van een ,,diep in de geschiedenis gewortelde kracht" is
geen „waarderingsvrije" waarneming en daardoor meer politiek dan theoretisch
relevant.

Zo'n analyse, is vooral de basis voor een reeks politieke keuzen en stellingnamen
en daarbij geldt dat een maatregel die „in het algemeen belang" gezien aanvaard-
baar of zelfs wenselijk lijkt, op inidividueel of groepsniveau aanzienlijke problemen
kan oproepen, an omgekeerd. Dat is doorgaans de kern van de onverzoenbaarheid
van „rechtse" en ,.linkse" politiek in ons land: de ene groep pleit voor individuele
vrijheid en verantwoordelijkheid van de sterken, de andere juist voor collectieve
zorg voor kwetsbare groeperingen in de maatschappij.

Het merkwaardige is dat mensen de neiging hebben om hun waarnemingen te
kleuren op basis van de ,,oplossingen" die zij voorstaan, in plaats van andersom
(zie Weick en March & Ohlson).

Daarom zullen staatslieden hun waarnemingen doorgaans richten op macroschaal,
ondernemers op meso-schaal en vakbondsleden op micro-schaal, dat wil zeggen
op de schaal waarop ze menen dat hun „oplossingen" door hen zelf kunnen
worden ingevoerd en bewaakt, zonder oog te hebben voor de processen die feiten
en gebeurtenissen op verschillende niveaus verbinden.

Het gevolg hiervan is dat niemand zich verantwoordelijk voelt voor „problemen" en
dat men in conflict raakt over „oplossingen", terwijl ,,maatschappelijke ontwikkelin-
gen" zich voltrekken vrijwel onafhankelijk van de visie of wil of besluiten van de
zogenaamde machtigen! De machthebbers in politiek, regering, organisatie, vak-
bond en alle andere instituties lijken inderdaad gedoemd tot „reageren op voorbije
veranderingen" - juist omdat  ze zo oplosssingsgericht geconditioneerd  zijn,  en
omdat ze daarbij het beschermen van vormen voorrang geven boven het ruimte
geven aan dynamiek.
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IV.2 NAAR EEN „MANISCHE" MAATSCHAPPIJ?

In aansluiting op de vorige paragraaf, waarin op meta-niveau is gesproken over
maatschappelijke ontwikkelingen volgt nu een poging de traditie voort te zetten van
sommige sociologen, psychologen, antropologen en filosofen, die er op neerkomt
dat een bepaalde visie op wat er wezenlijk gaande is in het zieleleven van ,,de
modeme mens" in een korte, pregnante typering wordt gevangen.

Men   denke aan populair geworden typeringen zoals „homo sapiens", , ,homo
sociologicus" (Dahrendorff), „organizational man" (White), „de vaderloze maat-
schappij" (A. Mitscherlich), „future shock" (Toffler), „de cultuur van het narcisme"
(Chr. Lasch), „het ik-tijdperk" (Vuijsje).

Met dit soort aforismen wordt gepoogd om de „basic personality", de mentaliteit,
de preoccupatie of de psychologische orientatie van een heel cultuurgebied (de
westerse samenleving) op 6dn bepaald moment of in 66n bepaalde korte periode
van haar historie aan te geven.

De suggestie die van dergelijke typeringen uitgaat is dat „wij allemaal" ons
gedragen als rolspelers of als afzetters tegen autoriteit, of als narcisten, en dat Alle
gebeurtenissen, kunstuitingen, maatschappelijke conflicten, en convergenties in
individuele levenslopen in een bepaald tijdperk door d6n centraal principe, door
d6n cultureel-psychologische onderstroom kunnen worden verklaard.

Natuurlijk zijn er naast deze studies die vooral het gemeenschappelijke en de
homogeniteit benadrukken uiteraard ook analyses die een dichotomie of n6g
gevarieerder heterogeniteit van onderstromingen in de maatschappij en van
menstypen accentueren, zoals bijvoorbeeld „The lonely crowd" van Riesman,
„Brave new world" van Huxley (als toekomstvisie), of „Opstand der horden" van
Ortega Y Gasset, en „Massa en macht" van Canetti.

Opmerkelijk bij zulke diepte-analyses en cultuur-typeringen, zowel bij de mono- als
bij de pluriforme, is weI dat de meeste auteurs hierover schrijven in een wat droeve
toonzetting, schommelend tussen milde ironie en bijtend sarcasme, maar altijd de
suggestie wekkend dat het eigenlijk niet zo zou moeten wezen, en dat in elk geval
Zij zelf er geen schuld aan hebben: ze nemen slechts waar zonder actief te
participeren

Nu is zo'n somber gestemde visie op de mensheid niet zo verwonderlijk, want bijna
elk object of levend wezen dat in de dagelijkse omgang alleraardigst oogt ziet er
onder de microscoop of in een bolle spiegel uit als een monster of nog erger.

De lezer doet er dan ook verstandig aan de genoemde en soortgelijke beelden of
typeringen van het tijdperk waarin hij/zij zelf leeft op te vatten als weliswaar
verhelderende maar in elk geval „logarithmische" beschrijvingen van de werkelijk-
heid: het centrale, dominante, wordt sterk vergroot weergegeven, terwijl de
marginale, de exentrieke, de avant-gardistische stromingen van een cultuur in de
beschrijving enigszins wegvallen, althans niet opvallen.
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Onder dat „bolle spiegel" voorbehoud lijkt het me niet onzinnig om te suggereren
dat wij in Nederland hard op weg zijn naar een maatschappij die wordt geleid en ge-
domineerd door een manisch menstype. De afgelopen 10 A 20 jaar van narcisme
en hedonistische zelfverwerkelijking of psychologische „verrijking" hebben bij
velen geleid tot een bijna neurotische gebondenheid of behoefte aan economi-
sche. financiele en materiele verrijking en macht en daarmee tot een overdreven
angst voor ,.eenzaamheid" enerzijds en „afhankelijkheid" anderzijds. leder ander is
tegelijk je concurrent en je leverancier van „geluk" of „gezondheid"

Deze moderne paranoia leidt tot grote onrust bij de traditionele leiders (ministers,
politici, raden van bestuur, managers, vakbondsleiders, regenten van provincies en
gemeenten, zakenlieden, generaals en andere „decision makers of the world") en
tot het wegvallen van een zekerheid verschaffend, eigen identiteitsgevoel.

De grens tussen „ik" en „wereld" is vervaagd, vooral bij diegenen die de wereld
zien als een supermarkt. als een rijstebrijberg van consumptiegoederen die allen
stuk voor stuk verzwolgen moeten worden om zoiets als „geluk" of zekerheid of
veiligheid te kunnen ervaren.

Elektronische informatieverwerkers, satellietcommunicatie, luidruchtige quizmas-
ters op de TV, driftig debatterende en voortdurend „van zorg vervulde" politici en
kamerleden, nerveus naar Japan heen en weer vliegende zakenlieden, adviseurs
en kwaliteitsdeskundigen en het nergens meer te ontlopen rythme van popmuziek:
al deze verschijnselen werken als een soort massieve kracht en stuwen onze
leiders in de richting van manische normen: tempoverhoging, prestatieverbetering,
machtsuitoefening, bewustzijnsvernauwing en zelfoverschatting.

De bevolking wordt ingedeeld in handig manipuleerbare categorieen („de kritische

kijker", ,,de kosten-/kwaliteitsbewuste consument", „de moderne werknemer",
„onze kiezers") en vervolgens via de media bedolven onder linguistische mystificar
ties  van ,,copy writers" en andere professionele taalvirtuosen, opdat de nieuwe
normen van de bovenlaag zullen worden doorgegeven aan en overgenomen door
een braaf meehollende anonieme massa, die wellicht alleen in de manische

verbeelding van die bovenlaag bestaat.

De hier gesignaleerde tendens, dit beeld van de (toekomstige) leidende en
volgende mens, vat ik samen in het begrip „manisch" omdat het gelijkenis vertoont
met mensen die lijden aan dit syndroom, zoals dat bekend is uit de klinische

psychologie (zie bijvoorbeeld bij Kuiper, 1973, biz. 162).

Het gaat hier uiteraard om een gelijkenis en niet om een gelijkstelling: ik bedoel niet
dat in deze visie de toekomstige mens een patient zal zijnl

Als hoofdkenmerken van de obsessieve manische geestesgesteldheid zoals boven
bedoeld, kunnen worden genoemd:
- snel, druk, bewegelijk, opgewonden stemmingsbeeld;
- geen scherp onderscheidend vermogen m.b.t. de grens tussen het eigen ik en

de omgeving;
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- overheerst worden door een gevoel van zddr veel moeten doen en regelen, op
grote schaal, in weinig tijd, aan vooral hoogst belangrijke projecten, met domme,
trage mensen om je heen die je in het gareel moet zien te krijgen;

- angstig voor eigen falen en negatieve oordelen van anderen; veel behoefte aan
duidelijke waardering en bevestiging;- panisch angstig voor een diepe, donkere afgrond van eenzaamheid en verlaten-
held,

- wantrouwend t.o.v contactgevoelens en cynisch t.o.v. liefdegevoelens en -
uitingen;- suicidaal: heroische zelfvernietiging, bij voorkeur d.m.v. supermoderne technolo-
gie, wordt gezien als uiterste maar reele mogelijkheid om aan de pijn van falen en
onveiligheid te ontkomen.

Wezenlijk voor de manische toestand is de maskering en omkering van de angst
en verdrietgevoelens door een druk, vrolijk, optimistisch, bruisend vertoon van
energie en enthousiasme, met veel verbaal geweld en grote overtuigingskracht.

Dit type gedrag is moeilijk te weerstaan: de omgeving wordt als het ware
meegezogen in de tomeloze vaart (en fantasieen) van de manische mens, die zich
nu eenmaal niet door tegenwerpingen of bedachtzame overwegingen van zijn
spoor en doel laat afbrengen.

Aan het bovenstaande moeten nu toch enige relativerende kanttekeningen worden
toegevoegd, om te voorkomen dat het op zichzelf al op een wat manische
beschrijving van de werkelijkheid gaat lijken!

1.  Een bekend verschijnsel  bij het beoordelen en interpreteren van gedrag  van
anderen is de neiging van de beoordelaar om eigen psychische kwaliteiten in de
ander te projecteren. Men zegt dan ook weI eens dat een gegeven oordeel m66r
informatie verschaft over de beoordelaar dan over de beoordeelde
Welnu, ook in het bovengeschetste beeld van een ,,manische maatschappij"
zitten ongetwijfeld enige projecties van mijn eigen „zelfbeeld" van dit moment
en ik sluit mijzelf dan ook zeker niet uit als medeverantwoordelijke voor zo'n
„werkelijkheidsconstructie"

2. Elke beschrijving van een cultuur in termen van een „trend" is onvermijdelijk niet
meer dan een selectieve en dus ongenuanceerde weergave van de werkelijk-
heid.
Naast een eventuele „hoofdstroom" kent elk tijdsbeeld, elke cultuur, ook
zijstromen of tegenstromen, en zelfs geheel onafhankelijke beken en beekjes
die het landschap dan weI niet domineren maar toch de karakteristieke schoon-
heid ervan accentueren.
Zo zijn er natuurlijk ook Andere dan alleen maar manische of manisch makende
ontwikkelingen aan te wijzen in onze huidige samenleving, waarvan er hierna, bij
wijze van voorbeeld vier worden genoemd.

a. Een effectieve „tegenstroom" lijkt mij het verschijnsel van de snel groeiende
vredesbeweging („Hollanditis" is een tot ver over onze landsgrenzen woeke-
rend virus!), waarin veel meer onlustgevoelens t.a.v. de ,,manische machten"
worden gebundeld dan alleen de angst en afkeer voor nucleair geweld, zoals
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men kon ervaren op de massale demonstraties in Amsterdam en Den Haag en
diverse andere steden in Europa.
Boeiend is het „tegen-cultuur" karakter van zulke massabijeenkomsten, met
name het ontbreken van agressieve uitingen, het wegvallen van traditionele
subculturele symbolen, de bijna kneuterig-provinciaalse gemoedelijkheid
waarmee volslagen vreemden elkaar aanspreken, en de overheersende mild-

vrolijke, humoristische stemming, spandoeken en samenzangen.
b. Een tweede opmerkelijke ontwikkeling is minder scherp te lokaliseren, maar

toch voortdurend merkbaar op talloze plaatsen en tijdstippen. Ik bedoel de

omslag van ergernis over de „materialistisch-manisch machtigen", in volstrek-

te negatie van deze bovenstroom en het experimenteren met „alternatieve"
stijlen van arbeid en consumptie. Het lijkt er soms op of er met name in onze
grote steden vele subculturele eilandjes groeien en bloeien, waarvan de
bewoners volgens een geheel eigen normen- en waardenstelsel leven. Als
voorbeeld noem ik: sommige krakersgroeperingen, de volgelingen van Bhag-
wan, jeugdige punkers en skinheads, en groepjes intellectuelen met een
modaal of lager inkomen die zich zelfs al niet meer kunnen of willen identiiice-
ren met de idealen van de extreem linkse splinterpartijen omdat deze in hun

beleving toch nog teveel behoren tot de officiele, erkende elementen van een
in hun ogen volstrekt zinloze en gedehumaniseerde maatschappij.
Ook de groeiende belangstelling voor - en behoefte aan „burgerlijke onge-
hoorzaamheid" hoort bij deze tweede groep van sieraden in ons maatschap-
pelijk panorama.
De opvallende actiebereidheid van ambtenaren   in het najaar   1983   (en   de
reacties daarop!) is wellicht een signaal van een veel dieper liggende breuk
tussen de officiele moraal enerzijds en een „bevrijdingsmentaliteit" onder een

grote groep loonafhankelijken anderzijds, dan de discussies en onderhande-
lings-thematiek (31/2% „inleveren") doen vermoeden.

c.  Als derde beweging die, hoe marginaal ook, toch een potentiele „bedreiging"
vormt voor de manische macht kan worden gewezen op de groeiende
aandacht die onderzoekers zoals organisatiesociologen en economen, maar
ook P.R.-deskundigen, bestuurskundigen en zeker ook steeds meer „post-
academiale" opleidingsinstituten besteden aan de processen en mogelijkhe-
den van ,,vermaatschappelijking" van organisaties. Dit thema zal hier nu niet
verder worden toegelicht en uitgewerkt omdat zulks later in deze studie

uitvoerig aan de orde komt (zie hoofdstuk VI.4). WeI is het in dit verband
relevant om nog even te wijzen op de studies en rapporten van het Sociaal en
Cultureel Planbureau (zoals bijvoorbeeld de bundel ,,De nadagen van de
verzorgingsstaat", onder redactie van Idenburg, waarnaar in vorige hoofdstuk-
ken al werd verwezen), waarin wordt gespeurd naar veranderingen in leefpa-
tronen en de dieper liggende oorzaken daarvan en waarin nieuwe trends

(integratie en differentiatie in het onderwijs, bestuurlijke deregulering en
decentralisatie, etc) en nieuwe politieke thema's (vrouwen, milieu, huisvesting,
vrede en veiligheid) worden gesignaleerd.

d.  Als vierde voorbeeld van een tegenkracht die een explosieve expansie van de
manische maatschappij kan voorkomen wil ik hier wijzen op wat in feite de
kerngedachte is, of de rode draad van dit boek, namelijk het verschijnsel dat
in vrijwel alle domeinen van ons leven indrukwekkende paradigma-verschuivin-
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gen aan de orde zijn. Of het nu gaat om wetenschappen, kunst, religie,
politiek, handel, industrie, onderwijs, gezondheidszorg, technologie: overal
zindert het Nieuwe Denken (8 la Harrison), breken nieuwe werkelijkheidsdefini-
ties door, komen oude normen en waarden in beweging. De informatie-
maatschappij dient zich aan en mede daardoor ontdekken wij „ the ecology of
everything: birth, death, learning, health, family, work, science, spirituality, the
arts, the community, re/ationships, po/itics". Dit citaat  is  uit  het  boek   „The
aquarian conspiracy" (Marilyn Ferguson, 1980), waarin beschreven wordt, en
geillustreerd met talloze voorbeelden, dat zich netwerken („samenzwerin-
gen") vormen van wetenschappers, kunstenaars, managers, politici, am-
bachtslieden, bankiers en allerlei andere mensen die in de ban zijn geraakt van
een soort „bewustzijnsexplosie", waardoor ze tot verrassend nieuwe inzichten
Zijn gekomen over de materiele en geestelijke processen die de kwaliteit van
het leven bepalen.
Zonder nu in een zwevende euforie te willen vervallen, meen ik toch wei dat er
ook in ons land signalen zijn van een groeiend bewustzijn van - en behoefte
aan zoiets als een aquariaans perspectief en ik aarzel daarom niet die
beweging te noemen als een mogelijke rem op - of zelfs alternatief voor - de
manische maatschappij.

3. Een derde noodzakelijke relativering die moet worden aangebracht bij mijn
suggestie van een te verwachten manische, door „macht" geobsedeerde
Nederlandse maatschappij, is de overweging dat mentale, politieke en culturele
ontwikkelingen in ons land maar zeer ten dele autonoom kunnen verlopen. Het
zou op zijn minst kortzichtig zijn om te veronderstellen dat onze „eigen"
maatschappelijke ontwikkelingen (die uiteraard voor in Nederland werkende
adviseurs van belang zijn om zich indringend mee bezig te houden) geheel
verklaard en voorspeld kunnen worden vanuit een „eigen" psycho-sociale
dynamiek. Vanzelfsprekend zullen de maatschappelijke ontwikkelingen in ons
land sterk onder invloed staan van externe, mondiale veranderingen in de sfeer
van ecologie, atmosfeer, voedselverdeling, en economisch-politieke en militaire
krachtsverhoudingen. De mogelijkheid van Nederlanders om daar wezenlijke
invloed op uit te oefenen zal misschien in de fantasie van manische mensen
indrukwekkend worden gevonden, maar kan in feite toch niet anders dan als
uiterst bescheiden worden getaxeerd. Dat op zichzelf is overigens ruim voldoen-
de als motivatie om ons krachtig in te spannen.

Met deze drie relativeringen is niet bedoeld de gesuggereerde mogelijkheid van
een ontwikkeling in manische richting te ontkrachten. Evenmin heb ik de pretentie in
deze paragraaf van dit hoofdstuk een diep doorschouwde visie op onze naaste
toekomst te hebben aangeboden Daartoe schiet mijn kennis te kort.

Waar het mij w61 om ging (en gaat) is kleur te bekennen, een houding aan te geven,
een oordeel uit spreken over de ontwikkelingen zoals ik die waarneem en interpre-
teer en de mij als persoon en als medebewoner van ons land wei en niet
aantrekkelijk lijken: de gesignaleerde hoofdstroom acht ik gevaarlijk, de meeste
zijstromen en zelfstandige beekjes hebben mijn sympathie.

Het zijn deze (voor)oordelen en persoonlijke voorkeuren die mijn professionele
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keuzen bepalen en het lijkt mij van wezenlijk belang dat adviseurs en interventie-
kundigen voortdurend proberen zich er rekenschap van te geven welke subjectieve
waarderingen ten grondslag liggen aan het werk van henzelf en van hun clienten.

Pas dan lijkt „intervenieren" mij een maatschappelijk, menselijk en moreel verant-
woorde, ja zelfs waardevolle bezigheid.
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IV.3 NAAR EEN „NIEUWE" TAAK VOOR ADVISEURS

„Psychologie is tot aan het einde toe doordachte sociologie, de aan het individu
uitgewerkle analyse van de wijze waarop socio-culturele configuraties het denken,
waarnemen en handelen van het individu vormen", stelt Appels in zijn al eerder
genoemde rede (op.cit. pag. 116). Welnu, het lijkt mij dan ook wenselijk om naar
„maatschappelijke ontwikkelingen" vooral ook te zoeken op het niveau van het
individuele gedrag, van de concrete beleving van de werkelijkheid, van de eigen
biografie: het boven- of buiten individuele is immers altijd een symbolische,
linguistische „vertaling" van individueel-psychische inhouden.

Hiermee is niet gezegd dat analyses over een langere periode, of op een hoger
abstractieniveau, of op een ruimere schaal dan die van het persoonlijk leven geen
zin hebben. Juist als het er om gaat inzicht te verwerven in de diepere onderstro-
men welke onze cultuur hebben voortgebracht en zullen voortdragen, als men oog
wil krijgen voor de wisselwerking en krachtsverhoudingen tussen de lange golfbe-
wegingen van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en de korte golfbewe-
gingen en onregelmatige schokgolven in de ontwikkeling van economie en
technologie, juist dan blijken de „abstracte" beschouwingen en analyses van
Sociologen, historici, cultuur-filosofen, culturele anthropologen en biologen van
grote waarde.

En zeker is het voor bestuurders, politici, beleidmakers en managers van het
grootste belang dat zij, bijvoorbeeld van hun adviseurs, leren een maatschappelijke
ontwikkeling zoals toenemende werkloosheid te bestuderen in haar verschijnings-
vormen en consequenties op macro-, meso- en microschaal, opdat zij hun beleids-
beslissingen en sturingsinstrumenten niet slechts kiezen op basis van aanzijdige
criteria (6f macro-georienteerd, Of meso-georienteerd, 6f micro-georienteerd). Maar
een moeilijkheid bij speurtochten naar ontwikkelingen in boven- of buiten persoonlij-
ke „werkelijkheden" zoals maatschappij, cultuur, organisaties, instituties of sociaal-
economische verhoudingen is dat de onderzoeker zich nauwelijks tot niet kan
onttrekken aan de zuigkracht van moderne metaforen en een ingeburgerde
semantiek.

Veelvuldig immers is in studies, van bijvoorbeeld organisatiesociologen, tegenwoor-
dig sprake van een .turbulente omgeving" of van een „instortende markt" of van
„conflicterende belangen", waardoor beleidsmakers die dergelijke studies lezen
de kans lopen dat zij zich laten verleiden tot een partijtje paniekvoetbal en daardoor
de als „objectief" bedoelde beschrijving van de onderzoeker devalueren tot niet
veel meer dan een „self-fulfilling prophecy".

Wie ,,maatschappelijke ontwikkelingen" wil onderzoeken, begrijpen, interpreteren
en beschrijven zal zich moeten hoeden voor reificatie enerzijds en voor „manipula-
tie" anderzijds, in de zin zoals Van Peursen bedoelt met zijn vraag:
,,Vindt  er  een  manipulatie   plaats  waar  netwerken  ontstaan   waarin   niet  alleen  de
consument (van informatie - CES maar ook de informatieproducent zelf gevangen
zit? Dit in kaart brengen (van het proces van aanpassing aan informatie door het 'af-
breken' van gegevens om deze weer via de technische en psychologische
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selectiemechanismen van de massamedia om te vormen en 'op te bouwen' - CEF)
vereist een geheel nieuw leerproces, waarbij men het 'schaduwkarakter' van
informatie gaat beseffen. In het gunstigste geval zou dit ertoe kunnen leiden dat
deze informatie-schaduwen in plaats van een maskerende functie een verder
verwijzende functie krijgen: in wezen is informatie onderdeel van de symbolenwe-
reid die de mens in zijn cultuur heeft doen ontstaan. (...) Een passieve consumen-
tenhouding maakt de informatie tot een schaduwspel dat men voor de werkelijk-
heid  gaat houden." (Van Peursen, 1982, biz. 107).

Het komt mij voor dat het daarom voor adviseurs noodzakelijk is bij het zoeken naar,
en beschrijven van maatschappelijke ontwikkelingen - of, meer algemeen, van
ontwikkelingen in boven-persoonlijke systemen en verbanden - zich voortdurend
rekenschap te geven van de relatie die hetgeen men onderzoekt of beschrijft heeft
met individuele belevingen en/of individueel gedrag - hetzij van de adviseur, hetzij
van andere personen die in de werkelijkheid van de adviseur als zijn/haar concrete
ervaring aanwezig zijn. Pas op die manier kan worden voorkomen dat men bij de
drie keuzes (van tijdsduur, abstractieniveau en schaalgrootte) de grens van louter
speculeren overschrijdt.

Zeker voor interventiekundigen geldt dat zij hun eigen waarnemingen moeten
,   toetsen aan (maar niet beperken tot!) dat deel van de werkelijkheid waarmee hun
\  clienten zich verbonden voelen, hetzij in hun gedachten, dan weI in hun eigen leven

of beleven - ook al „weet" de interventiekundige dat er op grotere afstand mi36r en
Andere werkelijkheden te zien zijn.

De adviseur die in zijn beschouwingen over feitelijke of wenselijke maatschappelij-
ke en culturele ontwikkelingen clients pet te boven gaat fungeert in deze wereld als
Don Quichotte: edel, nobel, dwaas, maar bovenal volstrekt „ongevaarlijk" voor zijn
omgeving - en dat is vermoedelijk niet het hoogste ideaal van een interventiekundi-
ge.

Adviseurs kunnen zinvolle intermediairs zijn tussen de „grote" ontwikkelingen van
I en in de maatschappij en de „kleine" ontwikkelingen van en in hun client. Zij kunnen

zelfs dergelijke ontwikkelingen beinvloeden (zowel versnellen als vertragen of
blokkeren) of in gang zetten daar waar een overmaat aan vormen en procedures de
normale creativiteit en vitaliteit van mensen dreigt te verstikken. Zij kunnen hun
clienten helpen bewegelijk te blijven in de polariteiten van structureren versus
dynamiseren, van subjectiveren versus objectiveren, van hechten versus onthech-
ten, van hebben versus zijn en van toeschouwen versus deelnemen.

Een voorwaarde hiertoe is wei dat men (de adviseur) de spanning en opwinding, de
vreugde en pijn, de rust en onrust van het „in ontwikkeling zijn" als eigen ervaring
kent en vaker opzoekt dan ontvlucht. Daartoe is het nodig dat adviseurs leren
verbindingen aan te gaan met hun clienten en met anderen zonder hun eigen
zelfstandigheid en die van de ander te ontkennen of op te geven.

De ware interventiekundige herkent men niet aan zijn of haar kennis, kunde of
beroepscode, maar aan de geestelijke, emotionele of mentale afstand die hij of zii
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zoekt tot haar of zijn directe, actuele omgeving: vanuit een meta-orientatie is de
interventiekundige voortdurend bezig met relativering van werkelijkheden. Hij/zij
ervaart dat als „in ontwikkeling zijn"

Het diffuus worden van het beroep van adviseur of manager, het geleidelijk
verdwijnen van het klassieke onderscheid tussen staf- en lijnfuncties, de opkomst
van „loosely coupled systems" en tijdelijke multidisciplinaire samenwerkingsver-
banden, het versneld zelfstandig worden en wonen van jongeren, de vervanging
van handarbeid door technologie, de androgynisering* van mannen en vrouwen:
dergelijke veranderingen kunnen vroeger of later de werkelijkheidsbeleving van
mensen indringend beinvloeden en doorwerken in de sociale constructies die uit
hun interactie ontstaan.
Natuurlijk is het participeren in deze ontwikkeling niet eenvoudig en natuurlijk zal de
een daar meer moeite mee hebben dan de ander

Het is dan ook te verwachten dat in de zeer nabije toekomst „nieuwe" (want nog
niet eerder als zodanig onderkende) vragen zullen worden gesteld aan adviseurs
door mensen of groepen of samenwerkingsverbanden, die moeite hebben met
bijvoorbeeld:
- onthechten en vernieuwen, niet zo zeer inhoudelijk-conceptueel, maar vooral als

proces, als verschijnsel, als gebeurtenis, als mentaliteit;
- leven „in beweging", in plaats van leven in stabiele vormen en structuren

(bijvoorbeeld: leven als actor van meerdere sociale constructies, in plaats van als
werknemer of werkgever bij dan organisatie)

- bestemmings- en identiteitsgevoelens of -beelden;
-  het omschakelen van verstandelijk en manueel bezig zijn met - of gericht zijn op

het maken, plannen, organiseren, analyseren, beheersen, e.d. van „eigen"
produkten, diensten, structuren en strategieen, kortom van min of meer concrete
zaken, naar vitaal en emotioneel meegaan in - en empatisch openstaan voor
beslissings- en communicatieprocessen waarin zeer uiteenlopende en veelsoor-
tige „belangen" worden ingebracht en gewogen;

- vertrouwen stellen in intuitieve inzichten in plaats van geloven in rationalisme;
- veranderingen in waarden, normen, belangen, levensstijlen, beoordelingscriteria,

expressie van gedachten en gevoelens (naar vorm en inhoud) in hun „omgeving"
en bij zich zelf.

Het is mogelijk dat het nog weI enige tijd zal duren voordat deze moeilijkheden ook
in dit soort bewoordingen aan de orde worden gesteld. Misschien zullen clienten
deze moeilijkheden voorlopig nog ervaren en vertalen in vertrouwde metaforen, dus

als problemen van organisaties, waarvoor men de hulp kan inroepen van organisa-
tiekundigen en -adviseurs.

In dat geval zal het van belang zijn dat die adviseurs in staat zijn om de diepere psy-
chologische en culturele ontwikkelingsprocessen in die schijnbaar traditionele
vraagstellingen te onderkennen en dAAr op te reageren

*  .,androgyn'' is het in gehjke mate uiten van ,typish'' mannelejke en vrouwelijke gedragingen, emoties. e d. (zie
Colegrave. 1981)
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DEEL 11

KERNBEGRIPPEN VOOR
ORGANISATIE-ADVISEURS

(Ontwikkeling, Organisatie-ontwikkeling, Vermaatschappelijking)
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HOOFDSTUK V:

OVER ONTWIKKELING
V.1 EEN CULTUURGEBONDEN BEGRIP
Van een rotsblok of van de zee kan men veel zeggen, maar het is onwaarschijnlijk
dat iemand zal spreken over ,,een zich ontwikkelend rotsblok" of van „de zich
ontwikkelende zee", hoewel dat laatste minder vreemd is dan het eerste, en beide
uitspraken in principe niet onzinnig zijn.

Toch klinkt het minder verrassend als iemand op een gegeven moment zou zeggen
dat het rotsblok is „veranderd", bijvoorbeeld van vorm of kleur. Of dat een ander
mijmert over de ,,levende" zee, daarbij doelend op de dromerige deining van de
golven rondom zijn boot, of turend vanaf de duinen poetisch verwijzend naar de
eeuwige wisseling der getijden, of juttend langs het strand verheugd een exotische
schelp of wiersoort of aangespoelde vis ontdekkend.

Wat is dan precies het verschil tussen veranderen of leven enerzijds en ontwikkelen
anderzijds?
Is er verschil tussen bijvoorbeeld organisatieverandering (of „reorganisatie"),
organisatievernieuwing (of „innovatie") en organisatie-ontwikkeling (of „transfor-
matie")?

In het woordenboek (Van Dale) vinden we woorden als: „ontstaan", „groeien",
„ontplooien", „worden", „rijpen", „veranderen", „ontvouwen", „leren", „herlei-
den'', „blootleggen", „ophelderen", „verklaren", „uiteenzetten" en „toelichten",
broederlijk vereend onder het trefwoord „ontwikkelen", maar elk woord in een
andere context of betekenis.

In de gedragswetenschappen (en ook in de vorige hoofdstukken van dit boek)
komt het begrip .ontwikkeling" vooral veel voor in samenstellingen zoals maat-
schappij-ontwikkeling, organisatie-ontwikkeling, groepsontwikkeling of persoons-
ontwikkeling en bijvoorbeeld ter aanduiding van een studiegebied: „ontwikkelings-
psychologie"

Daarnaast kennen we het begrip de laatste decennia zeker ook in de meer politieke
context van „ontwikkelingshulp" of, moderner „ontwikkelingssamenwerking" en
het daarbij horende beroep van ontwikkelingshelper of zelfs ontwikkelingsdeskun.
dige.

Maar ook op een dieper - of juist hoger? - niveau heeft het begrip ontwikkeling een
sterk politieke lading, bijvoorbeeld als tegenhanger van „onderdrukking", of in
uitdrukkingen als „de technisch-wetenschappelijke ontwikkeling is de motor van
maatschappelijke of menselijke vooruitgang"  Het is begrijpelijk dat de connotatie
van „ontwikkeling" met politiek geladen begrippen als opvoeding, vorming, plan-
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ning, verzet en revolutie door de „neutrale" Van Dale niet wordt gegeven, maar het
is goed om ons te realiseren dat een filosifische, wetenschappelijke of epistemolo-
gische beschouwing over het begrip „ontwikkeling" nooit geheel „waardevrij" kan
zijn, of ten minste sterk cultuurgebonden is.

Dat laatste blijkt bijvoorbeeld wanneer:
„in ontwikkelingsprojecten de term 'development' in een inheemse taal vertaald
moet worden. Er zijn Afrikaanse talen waar het equivalent voor 'ontwikkeling'
ontbreekt. Soms tekent zich in de vertaling later binnengedrongen Westerse
invioed af. Zo werd vroeger in Japan 'ontwikkeling' weI aangeduid door twee
karakters die 'open' en 'ding' aangeven (kal-butsu), maar thans door 'openen' en
'ontsluiten' (kai-hatsu): een meer 'moderne' weergave van 'ontwikkeling', waarbij
het niet meer gaat om het aantreffen van zaken, maar om een veel dynamischer
proces, dat zich minder in de sfeer van de natuurlijke dingen voltrekt. In het
Indonesisch wordt 'ontwikkeling', zeker in de officiele stukken van vijf-jaren plan-
nen, niet aangeduid met een Indonesische term, die de ontwikkeling in de natuur,
bijvoorbeeld van knop tot bloem, aanduidt (perkembangan), maar met een term die
eigenlijk 'opbouw', 'constructie' betekent (pembangunan). Hier wordt nog duidelij-
ker het zwaartepunt verlegd van de ontwikkeling die zich als natuurproces voltrekt,
naar de ontwikkeling die door de mens welbewust tot stand wordt gebracht. (.  .  .)
Onder invloed van de Verlichting kwam de ontwikkeling steeds meer binnen de
werkingssfeer van de menselijke geest en de menselijke praxis te liggen. 'Ontwik-
keling' werd steeds minder een begrip dat tot het domein van de natuur, maar
vee/eer  tot  dat  van de cu/tuur behoorde, "

(onderstreping  CEF)  (C.  A.  van
Peursen, 1982 pag. 164).
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V.2 ONTWIKKELING EN VOORUITGANG

Zeker in onze tijd en in onze maatschappij is het moeilijk ons in te leven in een niet
rationele levenshouding en filosofie, waarin de begrippen „ontwikkeling" en
„vooruitgang" niet aan elkaar gekoppeld zijn, zoals bijvoorbeeld in de Chinese en
Aziatische cultuur het geval is.

De Zen-Boeddhisten zijn van mening dat het gepreoccupeerd zijn in de Westerse
cultuur met theoretische analyses van problemen betreffende de mens en de
samenleving, met het rationeel rechtvaardigen van beslissingen en acties, met het
omvormen van kennis en theorie tot gereedschappen en praxis, ons
„blind maken voor de een of andere slecht functionerende kant van die theoreti-
sche, redenen zoekende aanpak, hetgeen een verkeerd begrepen doel in de
uiteindelyke praktijk van de ontwikkeling te weeg kan brengen." iD. Park, 1982,
pag. 172).

Wij kennen of erkennen niet de praktische waarde van de vaagheid, het zwijgen,
het niet handelen, de mystieke en charismatische persoon, het respect, het
vertrouwen, de gewoonte, enzovoort, noch in bestuurlijke discussies, noch in het
oplossen (laat staan begrijpenl) van vraagstukken rond en in organisaties en
organisatie-ontwikkeling.

Of, zoals Dr. Mukherjee, een vriendelijke Indiase ontwikkelingsdeskundige van de
Calcutta Metropolitan Development Authority (CMDA) eens zei, nadat wij de
verbijsterende armoede en levensomstandigheden in een van de vele sloppenwij-
ken in die stad van ruim acht miljoen inwoners hadden gezien en hij verteld had hoe
zijn organisatie daar bezig was met ontwikkeling van onderwijs, gezondheidszorg
e.d..

„Wij kunnen en moeten veel van elkaar leren. Beiden zijn wij grote, mooie, maar be-
dreigde vogels.  Het verschil tussen ons is dat jullie geleerd hebben te vliegen,  maar
niet een nest te bouwen - en bij ons ligt dat precies andersom. Daarom hebben wij
elkaar veel te bieden."

Echter: hoe verder vogels van hun nest wegvliegen, hoe meer zij andere vogels in
hun nestrust storen!

Het inleven en begrijpen van zo'n pragmatische houding is moeilijk omdat wij er aan
gewend zijn geraakt kennis als een produktiefactor te zien en ook als zodanig
voortdurend toe te passen. Beheersing van ontwikkeling is voor ons kennelijk
aantrekkelijker dan het ondergaan of gewaar worden van ontwikkeling, vooruit-
gang plezieriger (en volgens vooral sommige economen zelfs noodzakelijker) dan
stilstand en strategisch plannen ervaren wij als veiliger dan Lao Tse's centrale
uitgangspunt:
„Tao ondemeemt nooit actie, en toch is er niets dat ongedaan blijft. Daarom
beheert de wijze zijn zaken zonder te handelen." (D. Park, op.cit. pag. 173).

„Ontwikketing" heeft in het Westen vooral de betekenis gekregen van een lineair en
dialectisch principe of proces: een proces van voortdurende geplande en „ge-
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maakte" vooruitgang. waarbij ervaringen van strijd, leed en vervreemding als
onvermijdelijk worden geaccepteerd. In de gedragswetenschappen is dan ook,
zeker in de literatuur over organisatie-ontwikkeling, het „realistische" conflictmodel
al gauw tegenover het „idealistische" harmoniemodel geplaatst en tenslotte als
norm(aal), als een reele kijk op de „organisatie als arena van actoren met
conflicterende belangen" de zienswijze en handelwijze van moderne organisatie-
adviseurs en professionele mandgers gaan bepalen.
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V.3 WAARDEONTWIKKELING: „VALUES"
EN „UN-VALUES"

Niet alleen wordt over „ontwikkeling" sinds kort niet meer „waarderingsvrij"
gedacht (ontwikkeling moet, maar de ideologieen, strategieen en methoden van
„organisatie-ontwikkelaars" m6gen niet meer!), maar het is in feite nooit een
„waardevrij" begrip geweest, behalve wellicht voor degenen die de betrekkelijk-
heid van de Westerse rationaliteit hebben doorzien - overigens dan toch zonder
deze rationaliteit daarmee als norm van het wetenschappelijk en praktisch hande-
len te hebben kunnen relativeren.

Wij (er)kennen immers geen doelloos handelen, geen organisatie zonder doelstel-
ling en zelfs geen wetenschappelijke studie zonder probleemstelling. In groepssitu-
aties waar een probleem of doel afwezig is of z6 diffuus dat niemand in de situatie
weet wat er van hem of haar wordt verwacht, of in welke rol hij/zij eigenlijk aanwezig
is, in zulke situaties krijgen rechtgeaarde Westerlingen het behoorlijk benauwd: de
stilte die daarmee gepaard gaat wordt ogenblikkelijk verheven tot „probleem" en
er is altijd wei iemand die de moed vindt om daar een verbale pijl op af te vuren.
Welnu, omdat wij zo waardegebonden omgaan (en blijkbaar niet anders kunnen)
met onze „ontwikkeling" - niet alleen als theoretisch-filosofisch concept maar juist
ook in onze politieke beslissingen en dagelijkse praxis - is het interessant na te
gaan 6f en hoe er eventueel ook sprake is van zoiets als „waarde-ontwikkeling", of,
voorlopig nog wat algemener, van „waarde-verandering"

Het kan verhelderend zijn om als ingang tot zo'n analyse van waarde-ontwikkeling
uit te gaan van een algemeen als objectief geaccepteerde waarneming, nl. dat in
de geschiedenis van de mensheid er in elk geval sprake is (geweest) van een
wetenschappelijke en technologische evolutie, wellicht zelfs van een reeks
technologische revoluties of sprongen of discontinuiteiten.

Van Dongen (1982, biz. 92) signaleert in dit verband „dat het debat over technolo-
gie nauw verband houdt met het wetenschapsfilosofisch debat" en hil €teert E\\u\,
die van mening is „dat er geen fundamenteel onderscheid is tussen wetenschap
en technologie, hetgeen zich vertaalt in 'historische' breukvlakken."

Het proces van externalisatie van individuele en collectieve menselijke functies,
zowel van de „lagere" als van de „hogere" functies (waarnemen, geheugen,
denkprocessen) door mechanische, electronische of nucleaire apparatuur en door
„manless-robotized-factory's" is genoegzaam bekend, evenals het samengaan
van

„fundamentele  veranderingen  in  zowel  individuele  als  collectieve  geexternaliseer-
de technologie met veranderingen en herdefinities van sociale orde zowel op
maatschappelijk, organisatorisch, als individueel niveau" (Nan Dongen, op cit. pag.
94).

In het hier aangehaalde artikel stelt Van Dongen, na een analyse van een drietal
groepen van technologie definities („functionele" definities, „sociaal-politieke"
definities en „effect"definities):
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„dat het vraagstuk van evaluatie van technologie-verandering bezien dient te
worden vanuit het perspectief van sociale integratie, hetgeen o.i. een vraagstuk is
van waarde-ontwikkeling, van 'ethische ruimte"' top cit. pag. 99 accentuering
CEF).

Onder „sociale integratie" verstaat Van Dongen:
„een proces van steeds verdere explicitering van fundamentele menselijke waar-
den zowel in opvattingen als gedrag en dit zowel op individueel als maatschappelijk
niveau"

Het interessante van zijn beschouwing is dat hij vervolgens constateert dat er een
tegenspraak lijkt te zijn tussen de gangbare opvattingen in de culturele-antropolo-
gie en in de ethiek over het niet-absolute en niet-universele (dat wil zeggen tijd- en
plaatsgebondene) van ,,fundamentele waarden", enerzijds, en de bevindingen in
12 cross-culturele studies van Kohlberg (1969), anderzijds, waarin deze een
empirisch ondersteunde classificatie geeft van stadia van morele ontwikkeling.
Volgens Kohlberg gaat het om een ontwikkeling in drie hoofdfasen die hij achter-
eenvolgens aanduidt als I: preconventional level, 11: conventional level en 111:
postconventional level. Elke hoofdfase kent twee stappen of sub-fasen, waarbij de
laatste stap van fase 111 leidt tot een „universal-ethical principle orientation", een
stelsel van abstracte zelfgekozen ethische principes of normen betreffende recht-
vaardigheid, wederkerigheid en gelijkheid van menselijke rechten, en respect voor
de menselijke waardigheid van individuen (zie bij Van Dongen, op. cit. pag. 101).

Van Dongen constateert dat Kohlbergs onderzoeksbevinding, dus dat er wcbl
sprake is van universele ethische codes
„strijdig lijkt met onderzoeksresultaten van culturele antropologen en vigerende
ethiek-theorieen waar ethisch relativisme de aanname is".

Nieuwsgierig geworden door deze ogenschijnlijke strijdigheid heeft Van Dongen
vervolgens een gedetailleerde analyse gemaakt van Kohlbergs onderzoeksstrate-
gie, die o.m bestond uit het aanbieden van ethische dilemma's, of morele keuzen,
aan respondenten, zoals in Nederland bekend is van het TV-programma „de
achterkant van het gelijk"

Aldus komt Van Dongen tot de constatering dat universele morele principes
gebaseerd zijn op een negatie, of in termen van Van Dongen, op zogenaamde „un-
values", ter onderscheiding van positieve waarden of „values", die een surplus-
betekenis toekennen aan de un-values, die in wezen van ideologische aard is.
„De negatieve formulering van waarden houdt niet zonder meer in het kiezen van
een specifieke constructie van de maatschappelijke werkelijkheid, het sluit slechts
af de optie van een 'killing society'." (Van Dongen, op cit. pag. 103).
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V.4 WAARDE-ONTWIKKELING ALS
DIALECTISCH PROCES

Keren wij nu terug naar de vraag of er sprake is, in de geschiedenis, van „waarde-
ontwikkeling", dan kan deze vraag met hulp van het door Van Dongen aangegeven
onderscheid, worden gespecificeerd en daarmee ook worden beantwoord, althans
voor zover het ontwikkelingen betreft in ons eigen cultuurgebied.

De „un-values" („gij zult niet doden", e.d.°) geven als het ware de ondergrens aan
van de „ethische ruimte" - de term is eveneens van Van Dongen - want wie daar
overheen gaat of wie zich daar niet aan conformeert maakt het samenleven als
collectiviteit en het leven van anderen als individu onmogelijk, althans onvoorspel-
baar, onbestuurbaar, onbeheersbaar.

In een cultuur, zoals de onze, waarin de behoefte aan voorspellen, besturen en
beheersen groot is, en waarin ook een denktraditie bestaat die een op voorspellen
gerichte wetenschap heeft voortgebracht, is het begrijpelijk dat dergelijke „un-
values" door de eeuwen heen stabiel zijn gebleven, of als zij wal werden overschre-
den, dat dit heeft geleid tot massale tegenbewegingen, en het mobiliseren van
sterke centripetale, cohesieve krachten, zoals bijvoorbeeld de verzetsbeweging in
de Tweede Wereldoorlog of de vredesbeweging in de tegenwoordige tijd als
reactie op de dreiging van een nucleaire oorlog, ter voorkoming van sociale
desintegratie.

Anders echter ligt dat voor de „values", of de positieve, ideologische ethiek: daarbij
is wai sprake van ontwikkeling, gerelateerd aan de ontwikkelingen in wetenschap-
pen en technologie-in-de-ruimste-zin.

Duidelijk toont zich zo'n ontwikkeling in waarde-orientatie bijvoorbeeld in de
verschuiving die zich heeft voorgedaan op het gebied van „zorg" voor elkaar.
Naarmate de (medische) wetenschap en apparatuur geavanceerder werd, verloor
de „zorg" haar „ethische" dimensie: de burenzorg verdween als gedragsnorm in
woonwijken en werd overgenomen door instituties en professionals, zoats zieken-
huizen, verpleeghuizen. wijkverpleging e.d.

Nog algemener geformuleerd zou je kunnen stellen dat de technologische ontwik-
keling (of ,,vooruitgang") tot gevolg heeft gehad dat het zelf-beeld, de zelf-definitie
van mensen in onze samenleving geleidelijk aan is verschoven van „gemeen-
schapsmens" naar „zelfstandige" individu(alist). De toenemende beschikbaarheid
van allerhande apparatuur maakt mensen steeds meer onafhankelijk van elkaar
(denk bijvoorbeeld op micro-schaal aan de bloei van het „doe-het-zelf"-circuit),
terwijl ook de beheersing van de grotere werkelijkheidsconstructies, de „megama-
chines" van Lewis Mumford (1934), de bureaucratieen, de mammoet-organisaties

°  Het is wellichl veelbetekenend dat van de christehlke ethishe bastsregels, ofwel de hengeboden (Exodus-20) slechts
het vijfde gebod in positieve  zin  is  geformuleerd  (..Eert uw vader  en uw moeder''). Vele generaties ouders hebben
inmiddels (dan ook) gemerkt  dat  vorm en Inhoud  van dit .,erende" gedrag voortdurend in ontwikkeling z,In. Wat zou erzijn  gebeurd als Mozes God verkeerd begrepen  had  en als gebod had doorgegeven:   .,Gij  zult uw ouders  niet   in
verwarring brengen  noch hun flexibiliteit en aanpassingsvermogen  op de proef stellen''?
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of „mastodonten"*  meer en meer wordt overgeleverd aan computers, dataproces-
sors, chips en andere tentakels van „big brother", waardoor mensen van elkaar en
hun eigen bezigheden vervreemden en „atomiseren". De positieve waarden zoals
bijvoorbeeld de ethische norm „gij zult uw naasten liefhebben gelijk u zelf" hebben
dan ook tegenwoordig voor veel mensen een geheel andere inhoud of betekenis
dan in de perioden v66r de eerste of tweede technologische ontwikkelingsgolf,
vooral ook omdat die technologische ontwikkelingen gepaard gaan met onbewus-
te, onzichtbare „zij-effecten", dat wil zeggen met effecten „die bestaan binnen
een vacuom van verantwoordelijkheden" (Van Dongen, op. cit. pag. 97), die als het
ware binnensluipen in een cultuur en daar kunnen leiden tot nieuwe, .,ongeplande"
machtsverhoudingen en anomie of wetsloochening.

Wie „uw naasten" zijn, wat „liefhebben" betekent, en vooral ook welk identiteitsbe-
sef past bij „u zelf": het zijn tegenwoordig voor velen vaak tot onzekerheid en
eenzaamheidsgevoelens leidende vraagstukken in plaats van vanzelfsprekende,
krachtige zekerheden. Het is dan ook niet zo vreemd, maar juist een goed
voorbeeld van de gewoonte om voor elk vraagstuk in eerste instantie een „techno-
cratische", symptoom bestrijdende oplossing te vinden, dat psychotherapeutische
hulp sinds kort ook is opgenomen in het voorzieningenpakket van ziekenfonds en
particuliere ziektekostenverzekeringen. Niet „ik" ben verantwoordelijk voor „mijn
naaste", maar de „deskundige", die via mijn belastinggeld voor zijn werk wordt
betaald. (zie: De Swaan, 1982).

Toch moeten we voorzichtig zijn bij het interpreteren van de effecten van technolo-
gische ontwikkeling of waarde-ontwikkeling, want 66k bij ogenschijnlijke verschui-
vingen of vervagingen van de positieve „values" kunnen zich tegenkrachten
ontwikkelen - wellicht juist omdat de onderliggende „un-values" minder flexibel
zijn. Zo is het opmerkelijk dat de hierboven gesignaleerde vervaging van de
saamhorigheidsgevoelens en de daarmee gepaard gaande vertechnocratisering
van bijvoorbeeld de gezondheidszorg, inmiddels alweer een reactie heeft opge
roepen in de toenemende aandacht die wordt gegeven aan zelfzorg en vooral
mantelzorg, twee begrippen, of beter twee „waarden", welke indertijd met name
zijn benoemd en uitgewerkt door Hattinga Verschure (1977,1979). Ook de opkomst
van wijkgezondheidscentra in de grote steden, of het accentueren van de eerste-
lijns gezondheidszorg, onder andere door middel van de „consultatie-methode"
(zie bijvoorbeeld Caplan, 1970, Gersons 1977, 1980), zijn ontwikkelingen die wijzen
op een tegengaan van de tendens tot atomisering of een ontwikkeling waardoor
mensen zichzelf overleveren aan de macht van door henzelf ontworpen instrumen-
ten en instituties.

De in het begin van deze paragraaf geuite veronderstelling, n.1. dat waarde-
ontwikkeling zich vooral zal kunnen voltrekken in de sfeer van de positieve waarden

-  Een prachtlge term. waarmee toneelspelers de grote, logge, traditionele, fossiele, regullere, ,ngeslapen gezeischap-
pen aanduiden die 94% van de subsid,e opslorpen, ter onderschelding van de vele geengageerde, experimentele.
vitale maar altijd geldnood lijdende groepen en groeples .in de marge''

De letterlijke betekents, vlgs Van Dale, is
1 naam van een groep van udgestorven slurfdleren met sterk ontwikkelde slagtanden en knobbelklezen

2  (fig ) geweldig gevaarte
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en relatief veel minder sterk in het domein van de „un-values" (wat uiteraard niet
vertaald kan worden met „negatieve waarden", maar mogelijk wei met „onder-
grenswaarden" *), die veronderstelling lijkt, zoals het voorbeeld uit de gezond-
heidszorg doet vermoeden, toch wat al te simpel. Weliswaar leidt de technologie-
ontwikkeling vrijwel altijd tot gedragsontwikkeling (wat we weten gaan we maken,
wat we gemaakt hebben gaan we gebruiken) maar nieuwe apparaten en nieuwe
gedragingen blijken toch te worden geevalueerd aan de hand van enkele funda-
mentele „un-values", of archetypische noties en voorstellingen over menswaardig-
heid, rechtvaardigheid en saamhorigheid.

Zelfs de groeiende werkloosheid kan worden geinterpreteerd als zo'n archetypi-
sche reactie op een te ver afgedwaald zijn van een menselijke samenleving, als min
of meer onbewuste bijsturing van min of meer onbedoelde, maar ons bestaan
bedreigende, „zij-effecten" van ontwikkelingen in materiele en sociale technologie.
Wie weet komt er binnenkort een nieuwe generatie politici of, waarschijnlijker nog,
„one-minute-heroes', die via de TV hun mening recht-voor-z'n-raap te kennen
geven in korte live-interviews tijdens demonstraties en die duidelijk maken dat niet
de werkloosheid de grote bedreiging vormt, maar juist de veroorzakers daarvan, te
weten de te ver doorgeschoten externalisatie van zowel de individuele als de
collectieve menselijke functies. Het zijn immers deze externalisaties die onvermij-
delijk leiden tot een verandering van samenlevings- en interactiepatronen, tot
fragmentatie van het leven van individuen, in plaats-, tijd- en rolgebonden gedrags-
voorschriften en tot een ridiculisering van gevoelens van saamhorigheid, medever-
antwoordelijkheid en geloof in parlementaire democratie.

Juist de werklozen, dat wil zeggen degenen die niet meer hun arbeid hoeven te la-
ten definieren door anonieme werkgevers, door abstracte organisatieprincipes of
door wezensvreemde doelstellingen, taakstellingen en functiebeschrijvingen - juist
die mensen zullen wellicht de nieuwe elite vormen die ten slotte het automatisme
helpen doorbreken dat kennis moet leiden tot produktie, en produktie tot massa-
produktie en dus tot massieve organisaties, instituties, machtsverhoudingen en
derhalve tot het bizarre onderscheid tussen „werkgevers" en „werknemers",
„actieven" en „niet-actieven", „uitkeringstrekkers" en „trendvolgers", „tweever-
dieners" en „bijstandsmoeders" of welke mystificaties en symbolen men tegen-
woordig ook maar gebruikt om probleem-categorieen te identificeren. We zijn niet
ver meer van het moment waarop uitsluitend elektronische breinen nog overzicht
kunnen hebben over de warboel van categorieen die is ontstaan en het zou niet de
eerste keer in de geschiedenis zijn dat juist de „zwakste" categorie ten slotte de
krachtigste blijkt te zijn in het bewaken en beveiligen van onze menswaardigheid.

In dat geval hoeft technologische vooruitgang niet te leiden tot sociale desintegra-
tie  of de ondergang van menselijke en, ,geestelijke" waarden, zoals sommige
pessimisten weI eens denken. Het verschijnsel van waarde-ontwikkeling zou dan
niet vooral de betekenis hebben van een door een wetenschappelijke elite
bestuurde verandering van waarde-inhouden, maar veeleer kunnen worden gezien
als een proces van democratisering van menswaardigheid, als een dialectische

*   Zie ook de  discussle  over de termn .,un-values'' tussen Halbertsma,  Van DIjck en Van Dongen (Van Dongen,  1979).
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beinvioeding van .technologie--ontwikkelaars enerzijds en „un-value"-bewakers
anderzijds, waarbij vooral de huidige marginale groeperingen, zoals (sociale)
wetenschappers, kunstenaars, jongeren, journalisten en   . . interventiekundigen
vermoedelijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren als katalysators en bewust-
makers van zo'n dialectiek.
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V.5 ONTWIKKELINGSPARADIGMA'S
In paragraaf 4 is er terloops op gewezen dat nadere analyse van het begrip
„technologie" leidt tot een mogelijke indeling van diverse benaderingen of opvat-
tingen over dat begrip in drie hoofdgroepen of soorten van definities, te weten (zie
Van Dongen, 1979, p. 98):
1. Functionele definities (externalisatie van individuele en collectieve functies)
2. Sociaal-politieke definities (technologie als beslissingscategorie bij sociaal-

politieke vraagstukken)
3. Effect-definities (primaire-, secondaire-, verborgen- en zij-effecten).

Ook t.a.v. het begrip ,,ontwikkeling" is het, in het kader van deze studie, van belang
te bezien of daarover eveneens multiparadigmatisch kan worden nagedacht.

Zelfs zonder een wellicht interessante, maar toch ook wat taaie en tijdrovende
speurtocht door de literatuur over „ontwikkeling", lijkt het acceptabel, gezien het
verband tussen technologie, waarden en maatschappelijke- en organisatorische
structuren en verhoudingen (kernenergie leidt tot een centraal gecontroleerd
sociaal systeem terwijl zonneenergie juist tot een niet-centraal geleid sociaal
systeem kan leiden! - zie de opmerking van Van Dongen hierover, naar aanleiding
van Winners' artikel „Do artifacts have politics?" (Van Dongen, pag. 95), - te stellen
dat ook het begrip ,,ontwikkeling" vanuit deze driedeling kan worden benaderd,
dus als „functioneel" begrip (dat wil zeggen als een waarderingsvrije beschrijving
van ontwikkelingswetmatigheden), of als „sociaal-politiek" begrip (dat wil zeggen
in relatie tot onze opvattingen en wensen m.b.t. ,,vooruitgang"), of als „effect"
begrip (dat wil zeggen als een systematische analyse van de interacties en
processen tussen systemen-in-ontwikkeling, of van menselijke leerprocessen).
Natuurlijk zijn ook andere ordeningen denkbaar, bijvoorbeeld naar schaalgrootte
(persoonsontwikkeling, groepsontwikkeling, organisatie-ontwikkeling. maatschap-
pij-ontwikkeling) of naar abstractieniveau (ontwikkeling van mens, dier en plant,
ontwikkeling van kunsten en wetenschap, ontwikkeling van het denken, ontwikke-
ling van waarden en ideologieen, ontwikkeling van religieuze en mystieke inzichten)
of naar een linguistisch-structuralistisch principe (ontwikkeling van structuur, idioom
en woordenschat van onze taal en literatuur), maar dergelijke ordeningen lijken in
verband met het thema van dit boek (de interventiekunde als middel tot ontwikke-
ling van sociale constructies) minder adequaat.

Het aantrekkelijke van de indeling die Van Dongen vond bij zijn analyse van
technologie-benaderingen is dat daarin duidelijk wordt dat en hoe een waardevrije
en waarderingsvrije benadering van een begrip of verschijnsel verschilt van een
benadering of definitie waarin deze twee principes niet worden gehonoreerd.
Juist bij een onderwerp als „ontwikkeling" lijkt het van belang ons er rekenschap
van te geven dat de betekenis die dit begrip krijgt, dus het paradigma van waaruit
er over wordt nagedacht, sterk afhankelijk is van de maatschappelijke positie of
functie van degene die zich daarmee bezig houdt. Politici, managers, wetenschap-
pers en interventiekundigen zullen dan ook zeer verschillende inhouden toekennen
aan het woord „ontwikkeling" en hun eventuele streven naar „ontwikkeling" zal
derhalve ook tot zeer verschillende gedragingen en beslissingen kunnen leiden.
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Het onvoldoende onderkennen van deze doorgaans impliciete aannamen over wat
ontwikkeling „is" of „hoort te zijn" en of en hoe daaraan kan worden gewerkt, kan
tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld studies van onderzoekers door politici en
managers als te abstract of te vaag worden ervaren (ze bieden geen concrete
analyses waarop beleidskeuzen kunnen worden gebaseerd) en dat hulp van
interventiekundigen als te vrijblijvend of te „soft" wordt afgewezen.

Vandaar dat in de volgende paragraaf de verschillende betekenissen van respec-
tievelijk een functionele, een sociaal-politieke en een effect-georienteerde benade-
ring van het ontwikkelingsverschijnsel voor interventiekundigen zullen worden
aangegeven.
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V.6 ONTWIKKELING IN DRIE DIMENSIES

Om aansluiting te vinden bij de praktijk van het interventiekundige handelen is het
nu mogelijk om een verband te laten zien tussen de hiervoor genoemde benaderin-
gen en twee driedelingen die gehanteerd kunnen worden door interventiekundigen
bij hun analyses van persoons-, interactie-, en groepsontwikkelingsprocessen.

In de eerste plaats wordt hier gedoeld op de onderscheiding van sociale processen
in drie „dimensies", te weten de:
• taakstellings- of inhoudsdimensie
• taakverdelings-, besluitvormings- of procedure dimensie
• motivationele-, interactionele-, betrokkenheids- of procesdimensie.

Indertijd heb ik deze drie dimensies nader uitgewerkt voor groepsgedrag en er op
gewezen dat groeps- en organisatie-ontwikkeling, of verbetering van de effectiviteit
van samenwerkingsverbanden, ongeacht het criterium dat wordt gehanteerd als
maat voor de effectiviteit, pas mogelijk is wanneer de participanten in de betreffen-
de groep of organisatie hun aandacht en energie evenredig over alle drie de
dimensies verdelen (Feltmann, 1972).

In de tweede plaats kan worden gewezen op drie fundamentele mentale of
psychologische processen die zich voltrekken op individueel niveau, dus intrapsy-
chisch, bij mensen die deelnemen aan het maatschappelijk leven, dus bij al
diegenen die niet hun leven doorbrengen als kluizenaar, solitair of in een andere
vorm van afzondering en isolement. De sociaal levende mens is voortdurend
betrokken bij - of bezig met:
• bewustzijnsprocessen (denken, voelen, willen)
• communicatie- of interactieprocessen
• ervaringsverwerking of leerprocessen.

Een nadere uitwerking van het leerproces wordt gegeven in hoofdstuk X. Beschou-
wingen over de menselijke communicatie zijn te vinden bij auteurs van de Palo Alto
school (Watzlawick (1970) en Bandler en Grinder (1975) ) en analyses van menselij-
ke bewustzijnsprocessen horen o.m. tot het domein van de „functieleer" in de
psychologie.

Men kan dit ook anders benaderen en stellen dat het niet (willen) participeren aan -
of het niet willen bezig zijn met - d6n of meer van deze drie psychische activiteiten
of processen vermoedelijk onmogelijk is of in elk geval in onze cultuur wordt
opgevat als abnormaal, gestoord gedrag, dat leidt tot vervreemding, anomie en
psycho-sociale desintegratie.

Het verband tussen de gesignaleerde drie driedelingen kan nu als volgt in een
schema worden weergegeven.
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als technologisch/ als sociaal/maat- als individueel-
Ontwikkeling wetenschappelijk schappelijk pro- psychologisch

proces gezien ces gezien proces gezien

in de hoogte (we- in functionele zin als inhoudelijke als bewust-
tenschappelijke (verdere externali- verandering (m b.t zijnsproces; het
relevantie) satie van functies) doelen, waarden, inhouds-aspect

normen, taken) betreffende

in de breedte in sociaal-politieke als besluitvor- als cummunicatief
(maatschappelij- zin (vermaatschap- mingsproces (ve- proces; het betrek-
ke relevantie) pelijking van socia- randering van pro- kingsaspect be-

le constructies) cedures, spelre- treffende
gels, taakverdelin-
gen, machtsver-
houdingen)

in de diepte (men- in effectieve zin als mate van moti- als proces van er-
selijke relevantie) (verheldering van vatie en betrok- varingsverwerking

verborgen- en zIJ- kenheid van de en/of leren.
effecten van ver- deelnemers op el-
nieuwingen In we- kaar
tenschap en tech-

nologie)

De classificatie in de meest linkse kolom, waarin de ruimtelijke dimensie-assen of
relevanties zijn aangegeven waarop de ontwikkelingsprocessen zich voordoen, is
ontleend aan een indertijd voorgestelde typering van wetenschapsbeoefening in
de sociale psychologie (Van Leent, 1961), waarbij „breedte" staat voor praktische
aanpak, „hoogte" voor deductieve uitwerking van empirisch getoetste hypothesen
en „diepte" voor het doorschouwen van de existentiele betekenis van verschijnse-
len in de sociale werkelijkheid (op. cit. hoofdstuk 11, met name biz. 74).

Door het begrip „ontwikkeling" op deze wijze in kaart te brengen wordt benadrukt
dat het tot slechts oppervlakkig inzicht leidt als men het begrip benadert vanuit het
traditionele lineaire denken in macro-, meso- en micro-niveaus van maatschappelij-
ke werkelijkheid.

Juist voor ontwikkeling en vernieuwing van de interventiekunde (zoals met dit boek
immers wordt beoogd) lijkt het mij verhelderend en noodzakelijk in te zien dat
iedere ontwikkelingsactiviteit (waartoe ik toepassing van de interventiekunde
reken) altijd meerdere dimensies van relevantie heeft: wetenschappelijk/technolo-
gisch - maatschappelijk/organisatorisch - menselijk/existentieel, terwijl tegelijker-
tijd meerdere belangen in het geding zijn: materiele vooruitgang, maatschappelijk
bestuur en individuele geluksbeleving.

Elke interventie zal gericht zijn op - of haar uitwerking in eerste instantie hebben in
dan van de negen cellen van het schema, maar omdat al deze cellen in feite een
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ontwikkelingsgeheel („Gestalt') vormen zullen vervolgens ook stimulansen uitgaan
naar ieder van de andere cellen.

Om te kunnen begrijpen hoe deze beinvloeding verloopt, volgens welke wetmatig-
heden een cel en zijn omgeving elkaar beinvloeden, is het goed om kennis te
nemen van enkele toonaangevende inzichten omtrent kenmerken van ontwikke-
ling, welke in de volgende paragraaf worden weergegeven.

De methodiek van intervenieren komt ter sprake in de volgende hoofdstukken en
met name in hoofdstuk IX.
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V.7 KENMERKEN VAN ONTWIKKELING

a. Een relativering vooraf.

Ter afsluiting van dit hoofstuk volgt nu een korte weergave van wat diverse
onderzoekers (biologen, historici, systeemtheoretici, psychiaters) hebben gevon-
den als kenmerken of wetmatigheden van systemen in ontwikkeling.

Deze beschrijving beperkt zich inderdaad tot een zeer beknopte aanduiding van
enkele essentiele inzichten. Door de welhaast alles omvattende actieradius van het
ontwikkelingsverschijnsel kan het niet anders dan dat het aangeven van algemene
kenmerken van dat verschijnsel een hoge mate van abstractie zal hebben, welke
per situatie en per te bestuderen thema of object nader geconcretiseerd zal
moeten worden. In feite is dat voor de objecten of systemen waarmee interventie-
kundigen zo op het eerste gezicht te maken krijgen - te weten individuen, groepen
en organisaties - ook weI gedaan.

Maar enige voorzichtigheid is geboden omdat het immers slechts ogenschijnlijk zo
is dat interventiekundigen te maken hebben of krijgen met dergelijke systemen. In
feite is het helemaal niet zeker dat een persoon of groep van personen die zich aan-
dient als client ook inderdaad als totaal, volwaardig „systeem" meedoet aan of in
de interactie met de interventiekundige

Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat dat niet het geval is en dat hetgeen de
interventiekundige beschouwt of waarneemt als „clientsysteem" veel meer zijn of
haar eigen werkelijkheidsconstructie of -definitie is, dan die van het clientsysteem
zdlf. (Deze kanttekening wordt uitvoeriger uitgewerkt in de praktijktheorie die in
hoofdstuk IX aan de orde komt.)

Een tweede beperking die hier moet worden gesignaleerd is dat de beschreven
wetmatigheden een tamelijk kleurloos, mechanisch, dingmatig beeld oproepen van
de werkelijkheid waarop zij betrekking hebben (mensheid, cultuur, organisatie,
individu) Het lijkt soms alsof de geciteerde auteurs de neiging tot reificeren niet
geheel konden onderdrukken, dan weI daaraan hebben toegegeven om toch iets
van een ontwikkelingstheorie te kunnen aanbieden.

Zolang dynamischer georienteerde ontwikkelingstheorieen nog niet beschikbaar
zijn kunnen de hier aangereikte inzichten als hulpmiddel bij het waarnemen en
interpreteren van clientsystemen zeker waardevol zijn, mits we ons realiseren dat
de client wellicht zichzelf in het geheel niet ziet als „een-systeem-in-ontwikkeling"
en we ons zelf niet blind staren op weliswaar interessante maar mogelijk toch ook
wat al te positivistische (biologische, mechanische, rationeel-analytische) interpre-
taties van de mens en zijn levenswijzen.

b. Het ontwikkelingsverschijnsel.

In studies over ontwikkeling gaat het doorgaans over de ontwikkeling van „iets"
Dat iets kan zowel groot als klein, zowel concreet als abstract, zowel complex als
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dan-of enkelvoudig zijn. Als betere verzamelnaam voor „iets" wordt doorgaans het
begrip „systeem" gekozen. In de systeemtheorie wordt doorgaans verstaan onder
een systeem „een verzameling van elementen in onderlinge samenhang". De
elementen zijn de essentiele onderdelen van het systeem, die in 66n of meer
opzichten gelijksoortig  zijn  maar  niet  per se  100% aan elkaar gelijk en/of uitwissel-
baar (zie bijvoorbeeld De Leeuw, 1982, biz. 78-93). Belangrijk voor de gedachten-
gang hier is dat elk systeem op zichzelf weer een element is van een omvattend
systeem en dat elk element op zichzelf een systeem is dat is opgebouwd uit
kleinere elementen. Elk levend systeem en elk levend element, hoe oneindig groot
of klein ook verkeert in een toestand van ontwikkeling. De ontwikkeling van een
systeem wordt bepaald, wat betreft richting en tempo, door de ontwikkelingen van
de samenstellende elementen - en omgekeerd.

„Ontwikkeling" wil zeggen: het overgaan naar een nieuwe verhouding van:
- systeem met omgeving;
- element met systeem;
- elementen onderling;
en altijd deze drie in wisselwerking en op alle denkbare niveaus (van kosmos en
mensheid tot aan mens en molecuul en nog kleiner), tegelijk en continu. Nooit niet
en niets uitgezonderd. In de natuur bestaat, voor zover bekend, geen beweging-
loosheid op alle aggregatieniveaus tegelijk.

Teilhard de Chardin heeft beschreven hoe in de ontwikkeling van de kosmos
kwaliteitssprongen worden gemaakt, waardoor ooit ,,leven" is ontstaan uit dode
materie, en hoe daardoor ook het denken volgde op en uit het doen. De huidige
trend van het wegvallen van veel „doe-werk", ofwel de stijgende werkloosheid is in
zijn visie dan ook een teken van vooruitgang en zeker niet zonder meer een ramp.

Toynbee meende een soort levenscyclus aan te treffen van culturen of beschavin-
gen, bij zijn analyse van de historie van mens en maatschappilen: het oude moet
kennelijk eerst verdwijnen en zelfs meermalen worden verwoest alvorens het
nieuwe zich kan manifesteren: economische crisis en oorlog zijn voorboden van
een mogelijke „kwaliteitssprong" of paradigma-sprong.

Ook door macro-economen is gewezen op cyclische golfbewegingen, soms met
intervallen van pim. 50 jaar. L'histoire se repOte, voor wie het ruim kan zien.

Lievegoed (1969) analyseert ontwikkeling op het niveau van organisaties en meso-
systemen. Hij concludeert dat „ontwikkeling" van welk systeem dan ook, wordt
gekenmerkt door vier verschijnselen:

- toename van volume (aantal elementen) resulteert in functionele differentiatie
van elementen tot subsystemen;- verdere groei leidt tot hierarchisering en een „centrum-periferie" structuur (zie
echter Donald Schon: 1971, biz. 106-109, die dit klassieke model vervangt door
een model van „systems transformation"!);

- ontwikkelingen of veranderingen in de buitenwereld die zich gelijktijdig aandie-
nen met de interne veranderingen (differentiatie en hierarchisering) leiden tot een
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toestand van innerlijke verwarring en uiterlijke adaptatie-storingen, kortom  tot
een crisis;

-  na de crisis is er sprake van een „sprong vooruit' in het „gunstigste" geval of van
„regressie en verval" in het „ongunstigste" geval.

Hierbij kan worden opgemerkt dat deze kwalificaties (gunstig of ongunstig) arbitrair
zijn: wat voor een element ongunstig lijkt, n.1. de ondergang, schijnt voor een
bovenliggende systeemvernieuwing een noodzakelijke voorwaarde - en dus zeer

gunstig - te zijn.

Op het niveau van de individuele ontwikkeling zijn studies verricht door psychiaters
en psychologen.

Levinson (1978) vergeleek bijvoorbeeld de ontwikkelingsgang van veertig mannen,
die tot vier verschillende beroepsgroepen behoorden (tien bedrijfsleiders, tien
arbeiders, tien biologen en tien schrijvers). Van groot belang voor de ontwikkeling
acht hij het kunnen steunen op en het zich laten beinvloeden door een „mentor",
die fungeert als gids en als identificatiefiguur.

In ons land is de reflectie op zijn werk met psychiatrische patienten en studenten
door H C ROmke (1938) van groot belang. Als gunstige, zo niet noodzakelijke
voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling wijst hij op vier „vermogens" van de
persoon, te weten:
- Olan vital, in de betekenis die Bergson daaraan geeft. Psychoanalytici spreken

ook weI van „mental-energy" van het systeem (zie de Board, 1978);
- entelechie, letterlijk „bouwplan". Tegenwoordige biologen spreken van „morfo-

genetische velden" en zij bedoelen een niet energetisch en onstoffelijk principe
dat alle informatie draagt die nodig is om een structuur (biologisch, maar ook
psychologisch) te laten ontstaan (Vroon, 1982);

- posodynie, het vermogen om leed te verdragen. Bedoeld wordt de pijn die
gepaard gaat met het beleven van grenssituaties, van de onherroepelijke
bepaaldheid en begrensdheid (in tijd en capaciteit) van het bestaan. Dit diepste
lijden, behorend bij het beleven van de bestemming, is volgens ROmke en
anderen, voorwaarde om „tot volkomen ontwikkeling" en tot ,,geestelijke rijp-
held" te kunnen komen;

- retardatie. Hogere fasen van ontwikkeling zijn pas bereikbaar als de vorige fase
niet te spoedig wordt verlaten. Wellicht heeft elk individu een eigen ontwikke-
lingstempo, dat afwijkt van het doorgaans hoge tempo waarin allerlei veranderin-
gen in de buitenwereld op ons af komen. Het is voor velen een moeilijke kunst om
hier vat op te krijgen.

Ten slotte wil ik hier nog verwijzen naar de diverse analyses en beschrijvingen van
de ontwikkelingsfasen die een mens kan doormaken (ROmke, Lievegoed, e.a.). Met
name door de psycho-analytische school is de aandacht gevestigd op „fixaties"
die in de vroege kinderjaren kunnen optreden als gevolg van opvoedingsgewoon-
ten De neurotiserende effecten die die kunnen hebben zijn ongetwijfeld van
invloed op de latere beroepskeuze en professionele ontwikkeling. Men leze
bijvoorbeeld de studie over narcistische storingen en hun effecten op later gedrag
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van Alice Miller (1979) en -De cultuur van het narcisme" van Lasch (1979), maar ook
de kritiek op beiden van respectievelijk Van Rijthoven (1984) en Ippel (1983).

Kortom, op welk niveau systemen ook worden bestudeerd (van maxi-macro tot aan
mini-micro) steeds blijken zich daarbij dezelfde ontwikkelingsprocessen af te
spelen: toename van volume en omvang, differentiatie van functies van elementen,
hi rarchisering, adaptatieproblemen met de omgeving, centripetale energiestro-
men, crisisverschijnselen en dan een sprong vooruit in de zin van een kwalitatieve
nieuwe verhouding op diverse niveaus van de trias „omgeving-systeem-elemen-
ten" 6f juist gaan sprong maar een geleidelijke regressie en ten slotte verval,
afhankelijk van de mate waarin de door ROmke aangegeven voorwaarden hun
invloed doen gelden.

In de nu volgende hoofdstukken zal worden beschreven hoe dit ontwikkelingsper-
spectief is - of kan worden - gebruikt in de praktijk van organisatie-advisering, met
name op het terrein van organisatie-ontwikkeling en ter stimulering van vermaat-
schappelijking van organisaties.
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HOOFDSTUK VI:

ORGANISATIES OP WEG NAAR
VERMAATSCHAPPELIJKING

VI.1 ORGANISATIE-ONTWIKKELING:
EEN VALSE MYTHE?

VI.1.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond geschetst van de beide praktijk
„cases" die in Deel 111 worden gegeven.

Het gaat er vooral om enkele ontwikkelingen en gedachtenlijnen aan te geven die in
het veld van „organisatie-ontwikketing" in Nederland aan de orde waren en zijn en
die in zekere zin de hierna te beschrijven aanpak van organisatie-ontwikkeling en
vermaatschappelijking kunnen legitimeren.

Voor meer volledige wetenschappelijk-theoretische studies over organisatie-ont-
wikkeling kan worden verwezen naar Lievegoed (1969), Van Dijck (1972), Zwart
(1972), Allegro (1973) en Bekke (1976). Daarop aansluitende evaluaties van de
praktijk van organisatie-ontwikkeling in de jaren '70 vindt men bij: Feltmann (1972),
Glasl en De La Houssaye (1975), Feltmann (1976) en Van Dijck en Van Hoof (1976).

Goede overzichtsstudies zijn er sinds die tijd in ons land niet gepubliceerd. De
proefschriften van Van de Bunt (1978), Mastenbroek (1982) en Prein (1982) zijn
feitelijk meer aspect-studies (over adviesstijlen, macht en conflicthantering) dan
totaalstudies over organisatie-ontwikkeling. De omvangrijke studie van Breuer

(1982) is veel ruimer georienteerd dan de vorige drie, maar voegt geen nieuwe visie
of theorie over organisatie-ontwikkeling toe.

Het lijkt erop dat in ons land de aandacht van organisatie-onderzoekers en
adviseurs is verschoven naar thema's als „De kwaliteit van het bestaan" (Van
Strien, 1978), „Humanisering van de arbeid" (De Galan c.s., 1980), ,,Kwaliteit van
de arbeid" (Van Dijck c.s., 1980),,.Naar nieuwe fabrieken en kantoren" (De Sitter,
1981), terwijl bijvoorbeeld de belangstelling voor 'werkoverleg' (een veel besproken
en toegepast organisatie-ontwikkelingsinstrument) is verdrongen door de tot veler
verbeelding sprekende successen in Japan met de methodiek van de „kwaliteits-
cirkels"

Deze verschuiving van aandachtsvelden in ons land loopt parallel aan die in het
buitenland, zoals blijkt uit een overzichtsartikel over „Organizational Development
(OD) and Change", van Faucheux, Amado en Laurent (1982). Deze auteurs
constateren dat de ontwikkelingen in Noord-Europa op het gebied van Industrial
Democracy, in Japan op het gebied van de Quality Circles en in de Verenigde
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Staten op het gebied van de Quality of Working Life een integraal element van OD
zijn geworden, zo ze al niet OD geheel hebben vervangen. Met name de aandacht
voor kwaliteit van de arbeid past in de van oorsprong Noordeuropese (Engeland,
Scandinavie) socio-technische OD-benaderingen, terwijl in de meer Latijnse cultu-
ren (Frankrijk, Italie, Zuid-Amerika) het thema ,,macht" centraal blijkt te staan in de
aanpak en theorievorming rond organisatie-ontwikkeling.

Uit een bespreking van drie benaderingen van organisatieverandering in Frankrijk
en Italie constateren de auteurs dat daar vooral een psycho-analytische orientatie
overheerst in de aanpak van organisatie-adviseurs, terwijl in de Verenigde Staten
„OD rests essentially on psychological and „humanistic approaches" (p. 361). in
Engeland signaleren zij ook een invloed vanuit de psychoanalyse op het denken
over organisaties. Maar in plaats van de organisatie op te vatten als een „setting for
self-actualization, they deal with it as a defense structure against archaic anxie-
ties". Het belang van taken en technologie wordt daar benadrukt, evenals  „ the
environmental context of the organization"

De vernieuwingen in Japan. zeggen Faucheux c.s., moeten worden begrepen
zowel in de context van de Japanse cultuur als in de context van industriele
technologie: de quality circles zijn een Japanse vertaling van een oorspronkelijk
Amerikaanse statistische kwaliteitsbeheersingstechniek. Het is niet duidelijk waar-
om men indertijd daarvan in Amerika niet eveneens heeft weten te profiteren:
„what is mostly perceived among Western industries is the technological instru-
mental aspect, not the social dimension. Actually this short-sightedness of some
Western industries trying to imitate the Japanese has led them to the bitter
discovery  of   the   hidden   part   of   the   cultural   icebergs."

Uit al deze voorbeelden blijkt dat organisatie-ontwikkelingsstrategieen en -instru-
menten, evenals de wijze van adviseren of begeleiden daarbij, sterk gebonden zijn
aan de culturele context waarbinnen organisatie-ontwikkeling plaatsvindt.

Het is mogelijk dat een industriele expansieperiode een betere bedding biedt, in de
Verenigde Staten en ook in ons land, voor een op de humanistische psychologie
steunende aanpak van organisatie-ontwikkeling, dan de huidige tijd waarin meer de
nadruk ligt op informatica-expansie. Zo'n cultuur-sprong heeft wellicht ook een
paradigma-sprong tot gevolg in het denken en werk van organisatie-ontwikkelaars
en interventiekundigen.

In hun artikel stellen Faucheux c.s. dan ook dat zij in de sociotechnische benadering
zo'n nieuwe paradigma zien:
,,The  crucial   paradigmatic  change  lies  in  the  central   importance  of  the  notion  of
boundary. It can be said that OD conceptions are the reflection of a split universe:
split between the technical and the human, split between Scientific Management
and Human Relations, split between atomistic parts whose organic ties are not
seen, split between managers and managed, split between the organizations and
their environment."

De strekking van de nieuwe (sociotechnische) benadering zou nu juist zijn deze
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schizofrenie te weigeren en in plaats daarvan te zoeken naar „negotiations and
trade-offs between conflicting demands" (p. 365)

Deze beschrijving van de stand van zaken lijkt mij voor Nederland toch (nog) niet
helemaal op te gaan. In de praktijk van organisatie-ontwikkeling, is een paradigma-
tische sprong-vooruit (in de betekenis van integratie van ogenschijnlijk elkaar
bestrijdende benaderingen op een hoger nivo) tenminste niet zo duidelijk gemaakt
als in de door Faucheux beschreven theorie.

Het is zelfs de vraag of er in ons land nog veel managers en organisatie-adviseurs
bewust bezig zijn met organisatie-ontwikkeling: de term wordt aanzienlijk minder
frequent gebruikt dan een aantal jaren geleden en de tijd dat er nqg conferenties
en congressen werden gehouden over dit thema ligt ver achter ons.

Dat neemt niet weg dat ook in ons land weI een interessante theorie-ontwikkeling
1

aan de gang is over organisatie-ontwikkeling, hoewel een integrale visie daarop nog
I ontbreekt en de terminologie inmiddels is veranderd.

1 Edn van die ontwikkelingen is de toenemende aandacht voor de pluriformiteit van
belangen die door organisaties kunnen worden gediend en soms geschaad. Deze
ontwikkeling wordt in dit boek besproken onder de noemer „vermaatschappelijking

4 van organisaties" In hoofdstuk VIll wordt daarvan een praktijkvoorbeeld gegeven:
het experiment „Maatschappelijk Bouwen"

Het initiatief tot dat experiment kwam voort uit een proces van organisatie-
ontwikkeling van een bepaalde bouwonderneming in Nederland (te beschrijven in
hoofdstuk Vil), maar het experiment is niet typisch van of voor een bouwonderne-
ming of de bouwnijverheid. Integendeel: ook binnen bijvoorbeeld de gezondheids-
zorg, of het onderwijs, of de voedselvoorziening of de energievoorziening zou een
experiment in deze vorm denkbaar en wellicht realiseerbaar zijn. Misschien is het
zelfs wei zo dat de toenemende onderlinge afhankelijkheid van allerlei organisaties
en de groeiende differentiatie en verscherping van allerlei belangen en behoeften
er toe zullen leiden dat steeds meer organisaties en instellingen in de naaste
toekomst het initiatief moeten nemen tot soortgelijke experimenten, terwille van
hun eigen legitimering en vooral terwille van verheldering van en het vinden van
oplossingen voor maatschappelijke knelpunten die met de bestaande structuren,
spelregels en sociale constructies onvoldoende worden onderkend.
Dat zou dan kunnen worden gezien als een gunstig effect - zo men wil als „de
winst" - van de achter ons liggende 10 & 20 jaar waarin veel organisaties intensief
bezig zijn geweest met ddn of andere vorm van organisatie-ontwikkeling (00).

Een eerste belangrijk resultaat van die periode zou dan zijn dat menselijke energie
en creativiteit niet meer vooral gericht worden op het zolang mogelijk in stand
houden van „de eigen organisatie", maar veel meer op het zo effectief mogelijk
samenwerken aan bevrediging van soms maar tijdelijk en meestal diffuus gesprei-
de „algemeen-maatschappelijke" behoeften, tegen zo gering mogelijke maat-
schappelijke kosten (in termen van energie, grondstoffen, milieu, tijd en andere
kritische waarden).
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Naast deze vooruitgang in termen van mentaliteitsontwikkeling kan dan als tweede
resultaat van de „00-jaren" worden gezien, de mogelijkheid om de verworven
inzichten op het gebied van veranderkunde of innovatie-strategieen toe te passen,
nu niet meer alleen binnen zelfstandige organisaties, maar ook ten behoeve van
maatschappelijke besluitvorming en pluriforme behoeftebevrediging door middel
van samenwerking in inter-organisationele netwerken of andere, tijdelijke, sociale
constructies. Als derde verworvenheid kan worden aangemerkt de in deze laatste
twintig jaar sterk ontwikkelde advieskunde of interventiekunde door organisatie-
adviseurs en organisatie-ontwikkeling-begeleiders. Deze nieuw verworven kennis
en vaardigheid op het gebied van adviseren en begeleiden is wellicht ook
toepasbaar bij het streven naar „vermaatschappelijken van besluitvorming"

Het experiment was daartoe een eerste poging.

Ter toelichting op bovenstaande optimistische visie op de oogst van plus minus
twintig jaar organisatie-ontwikkeling in Nederland volgt nu een korte beschrijving
van de belangrijkste kenmerken van deze benadering, waarbij eerst nog even
wordt ingegaan op de negatieve klank die het begrip tegenwoordig hier en daar
heeft.

VI.1.2 Stand van zaken.

In zijn proefschrift over organisatie-ontwikkeling schrijft Bekke (1976) over de
oorsprong van 00:
„Over  het  ontstaan  van  de  term  organisatie-ontwikkeling  ter  aanduiding  van  een
nieuwe methode in organisatie-advisering bestaat een aantal niet geheel gelilklui-
dende uiteenzettingen. Vrijwel algemeen echter worden de Verenigde Staten van
Amerika als land van herkomst aangewezen. Overeenkomst bestaat er ook over
het globale tijdstip: eind vijftiger jaren. (. . .) Organisatie-ontwikkeling is een
versmelting van in de praktijk opgedane ervaringen bij het adviseren over het
functioneren van organisaties - zowel successen als mislukkingen - en van
theoretische inzichten die de laatste jaren in de diverse gedragswetenschappelijke
disciplines zijn gevormd." (p. 11 en 12)

Van der Vliert (1978) wijst erop dat het ontstaan van 00 te danken is aan drie
vernieuwingen die na de Tweede Wereldoorlog vorm hebben gekregen, te weten:

a) de veranderde rol van de organisatie-adviseur:
van expert-adviseur voor de top van de organisatie naar procesbegeleider en
coach voor alle direct betrokkenen in een veranderingsproces (n.b.: zie de rol van
de 00-begeleider in hoofdstuk VII):

b) de opkomst van de laboratorium trainingen („T-group"-training).
In deze trainingen ontdekken groepen van ongeveer 10 A 15 mensen de principes
van de groepsdynamica De belangrijkste input voor deze leerprocessen is het
gezamenlijk evalueren van de eigen groepservaringen in het „hier en nu" en het
geven en ontvangen van feedback op elkaars gedrag in de trainingsgroep (n.b.: zie
de functie van de TIG-trainingen, in hoofdstuk VII);
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c) de terugrapportage van vragenlijstgegevens.
De onderzoeker is niet meer een afstandelijke, klinische observator, maar de
organisatie wordt als het ware tegelijk onderzoeker en onderzochte. Alle (of veel)
leden van de organisatie worden geenqu&teerd over hun mening, houding, ver-
wachting t.a.v. bepaalde thema's. Deze antwoorden worden, na bewerking,
teruggerapporteerd en bediscussieerd door de respondenten. Zulke groepsdis-
cussies bleken een belangrijk middel tot het beter doen functioneren van de
organisatie (n.b.: zie de aanpak van de beleidsplanvernieuwing, in hoofdstuk VII).

Uit deze twee korte schetsen van het ontstaan van 00 zou men de indruk kunnen

krijgen dat het vooral gaat om een nieuwe wijze van adviseren, waarbij de adviseur
leer- of ontwikkelingsimpulsen geeft aan de organisatie (vooral in de vorm van
groepstrainingen en begeleiding van groepsdiscussies over de wensen en verlan-

gens van de leden van de organisatie) in plaats van zich uitsluitend op te stellen als
efficiency-expert ten behoeve van de topleiding.

Dit beeld is niet onjuist, maar weI eenzijdig: weliswaar kwam de aanzet tot 00
vooral uit de hoek van de gedragswetenschappelijke onderzoekers en adviseurs,
maar in de loop der jaren heeft het begrip organisatie-ontwikkeling een veel ruimere
betekenis gekregen, zoals ook al bleek uit het overzichtsartikel van Faucheux c.s

Tegenwoordig heeft het begrip 00 bij velen een negatieve klank. Men denkt
daarbij aan uitwassen van sensitivity-training, te ver doorgeschoten democratise-
ring, laissez-faire leiderschap of eindeloze vergaderingen van overal opduikende
stuurgroepen, werkgroepen en commissies met onduidelijke taakstellingen. Men
associeert 00 met een soort geite-haren-sokkencultuur. Inderdaad is of was een
dergelijke subcultuur binnen de vele 00-varianten herkenbaar. Het is dan ook
begrijpelijk dat men in organisaties waar wat scherper dan voorheen gelet wordt op
de verhouding tussen kosten en baten van allerlei activiteiten, geen zinvolle
bijdragen meer verwacht van of via organisatie-ontwikkeling.
Toch lijkt mij dat een ongelukkige vergissing en het is dan ook verheugend dat deze
negatieve indruk over organisatie-ontwikkeling zeker niet bij alle managers of bij alle

organisaties bestaat. Onlangs, bijvoorbeeld, heeft de secretaris-generaal van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid er nog op gewezen dat er bij de
overheid „spectaculaire ontwikkelingen te verwachten" zijn, nl.
„in de eerste plaats het gaandeweg vervangen van traditionele reorganisaties door
moderne vormen van organisatie-ontwikkelings-processen. Daarbij zullen de mede-
werkers vanaf een vroeg stadium grote invloed hebben op de herstructurering"
(Van den Berg, 1982).

De waarschuwing dat er tenminste voor gewaakt moet worden dat het kind niet
met het badwater wordt weggegooid (Mastenbroek, 1982, p. 14) en dat er geen wig
gedreven moet worden tussen „harde" beleidsconsultering en „zachte" organisa-
tie-ontwikkeling (Van Dijck, 1980, p.151), lijkt me terecht.

Degenen die menen dat 00 zijn tijd weI gehad heeft of bijvoorbeeld in tijden van af-
bouw van organisaties niets te bieden heeft, veronderstellen wellicht dat organisa-
tie-ontwikkelingsstrategieen en -methoden zich beperken tot sociale vaardigheids-
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trainingen. In dat geval is hun pessimisme weI begrijpelijk. Inderdaad is het niet erg
waarschijnlijk dat een industriele organisatie of een bankinstelling of een bouwbe-
drijf een forse terugval in omzetmogelijkheden zal kunnen voorkomen of opvangen
met uitsluitend intensieve groepstrainingen en/of „confrontation-meetings" van
met elkaar overhoop liggende staf-afdelingen. Maar het lijkt toch ook wat ongenu-
anceerd en zeker voorbarig op grond van dergelijke veronderstellingen over wat
00 (slechts) te bieden zou hebben een zo belangrijke stroming in z'n totaal af te
wijzen.

Het voert te ver hier een uitputtend beeld te schetsen van alles wat onder de term
„organisatie-ontwikkeling" is gedaan, gedacht en geschreven. Daartoe zij verwe-
zen naar de reeds genoemde overzichtswerken. Hier wordt volstaan met het
signaleren van vijf bekentenissen die het begrip in de praktijk heeft gekregen en die
herkenbaar zijn in het organiatie-ontwikkelingsproces dat in hoofdstuk VII wordt
beschreven.
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VI.2 VIJF BETEKENISSEN VAN
ORGANISATIE-ONTWIKKELING

Het begrip organisatie-ontwikkeling wordt weI gebruikt ter aanduiding van: enkele

„praktijktheorieen" over de levenscyclus van organisaties (1), de taak van manana-

gement (2) en veranderingsstrategieen of de veranderkunde (3). Meestal verwijst
de term naar een bepaalde stijl van adviseren en begeleiden (4) en naar een
humanistische ideologie die doorklinkt in normatieve publikaties over 00 (5) Welke
van deze betekenissen (of ,,definities van de werkelijkheid") in een gesprek of
beleidsplan of publikatie over 00 domineren is doorgaans afhankelijk van de
positie van waaruit men 00 benadert (die van docent, onderzoeker, adviseur,
trainer, manager, journalist, politicus, vakbondsvertegenwoordiger, OR-lid enzo-
voort) Zonder nadere specificatie is het gebruik van de term organisatie-ontwikke-
ling of 00 in elk geval uitermate verwarrend.

Elk van deze vijf betekenissen zal ik nu in het kort bespreken. De vierde betekenis
(00 als adviesstijl) komt iets uitvoeriger aan bod, omdat die betekenis in het kader
van dit boek het meest relevant is.

VI.2.1 00 als historisch proces

In deze betekenis verwijst de term organisatie-ontwikkeling naar een historisch
proces, naar ontwikkelingsfasen die een organisatie achtereenvolgens blijkt te
doorlopen. De fasen kunnen van elkaar worden onderscheiden op grond van
veranderingen in interne structuur, stijl van leidinggeven, aandachtsvelden van
bestuur, directie, management, staforganen en medewerkers, relatie met de
omgeving, management-technologie en dergelijke. In veel van deze beschrijvingen

van de levensloop van organisaties wordt gewezen op de eindigheid van dergelijke
systemen, terwijl ook de omslag van introverte energiestromen naar extraverte
inspanningen opvalt.

Bekend in ons land is de beschrijving die Lievegoed geeft in zijn boek „Organisa-
ties in ontwikkeling" (1969): pioniersfase - differentiatiefase - integratiefase -
klaverbladorganisatie („maatschappelijke fase"), waarbij de fase-overgangen ge-
paard gaan met typerende crisisverschijnselen.
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Kastelein relateert de dominante interne organisatiekundige aandachtspunten aan
belangrijke externe ontwikkelingsstadia op maatschappelijk niveau, zoals in onder-
staand schema (Kastelein, 1980, p. 54).

periode dominante oriantatie dominante aandachts- dominante discipline
in maatschappij velden in organisatie van adviseur/begeleiding

1945-1955 wederopbouw produktiviteit en technici en economen
efficiency

1955-1965 hoogconjunctuur systemen en structuren automatiserings-
experts en sociologen

1965-1975 culturele revolutie vaardigheden en sociaal-psychologen
houdingen en agogen

1975-1980 eindigheid van de management en beleid systeemkundigen en
groei bestuurskundigen

1980-1985 energie- en milieu- interorganisationele politicologen en
crisis netwerken Juristen

In deze betekenis wordt dus met 00 bedoeld een ontwikkelingsproces dat zich in al-
le(rlei) organisaties voltrekt, als een soort natuurwet, ongeacht de „reorganisatie"-
keuzes die mensen maken.

VI.2.2 00 als taak van het management

In een tweede betekenis wordt organisatie-ontwikkeling gebruikt ter aanduiding
van de speciale taak van het management of de hoogste leiders van de organisa-
tie, gericht op handhaving van de organisatie als zodanig.

Met 00 bedoelt men dan de door de hoogste leiding aan te geven combinatie van
doelen en strategie-keuzes, ter realisering van vier belangrijke criteria, of bestaans-
voorwaarden:
- aanpassing aan de omgeving (adaptatie);
- aanpassing aan behoeften van medewerkers (humanisering);
- garanderen van zekerheid in de toekomst (continuiteit);
- garanderen van een zekere maatschappelijke waarde of erkenning van de

„Output" van de organisatie (legitimering).

De organisatie wordt hierbij opgevat als een systeem dat verkeert in een „quasi-
stationaire" evenwichtstoestand, waarbij veranderingen in een deel of aspect van
het systeem effecten zullen hebben op alle andere delen, aspecten of elementen
van het systeem.

Organisatie-ontwikkeling wordt hier opgevat als het geven van beheers- en vernieu-
wingsimpulsen (innoveren), doorgaans vanuit de topleiding aan zulke uiteenlopen-
de zaken als:
• technologie
• produktie
• administratie
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• marketing
• interne structuur/procedures
• informatieverwerking en rapportage
• communicatie en leiderschap
• training en management-development.

Dergelijke impulsen beogen het 1dt stand brengen van een verandering of systeem-
verbetering, dat wil zeggen:
„een toestandsverandering van dan of meer al of niet met elkaar samenhangende
organisatievariabelen of -kenmerken" (Van Dijck, 1976, p. 13).

Het doel van dit soort impulsen is steeds om dan of enkele gefixeerde waarden of
doelen van de leiding van de organisatie te realiseren, zoals: winst, continuiteit,
vergroting marktaandeel, verzekeren werkgelegenheid, milieu-vriendelijk produce-
ren, ontplooiing en welzijn van medewerkers, of andere door de leiding geaccep-
teerde interpretaties van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze waarden of
doelen staan daarbij zelf niet ter discussie en in dit opzicht is de term organisatie-
ontwikkeling hier nogal verwarrend.

French, Bell en Zawacki (1983) behandelen deze benadering dan ook onder de
aanduiding „Structural Interventions Vis-A-Vis OD" en zij bespreken daarbij: Quality
of Working Life Projects, Sociotechnical systems and Work Redesign, MBO,
kwaliteitscirkels en andere methodieken die in ons land niet tot het klassieke
repertoire van 00 behoren, maar weI passen in de door Faucheux c.s. gesignaleer-
de trend.

VI.2.3 00 als veranderkunde

Een derde betekenis van organisatie-ontwikkeling is vooral benadrukt en uitgewerkt
door gedragswetenschappers De term 00 verwijst bij hen naar de manier van
veranderen van „sociale systemen" De centrale opvatting is dat vernieuwing van
beleid, structuur en procedures, het gevolg zal zijn van verbetering en intensivering
van communicatie en samenwerking. Dit laatste wordt benaderd als een leerpro-
ces voor alle (interne) betrokkenen.

De aard en richting van de (kwalitatieve) veranderingen worden in de gehele
organisatie ter discussie gesteld, in een zogenaamde „total systems approach"
Veelal spreekt men over „vergroten van het probleemoplossend vermogen" van
de organisatie als belangrijkste centrale doelstelling van 00  Soms ook gaat het om
verbetering van de effectiviteit en gezondheid van de organisatie, of om de
planmatige verandering van de cultuur van de organisatie. (Een overzicht van de
meest gangbare definities die men in deze derde betekenis van 00 tegenkomt van
zowel „groepsdynamisch" als „socio-technisch" georienteerde auteurs en van de
veelheid van kenmerken die daarmee samenhangen is te vinden bij Feltmann,
1976.)

Van Dijck (1976) signaleert de komst van sociale wetenschappers als begeleiders
van veranderingsprocessen als een belangrijk element van deze benadering van

145



00. Hij noemt enkele „gestaltes" waarin verandering en ontwikkeling van organisa-
ties zich doorgaans aandienen, nl. als:
a. herorientatie op primaire doelstellingen, ofwel „identiteitsontwikkeling";
b.  vergroting van flexibiliteit van menselijke middelen, ofwel van het „veranderings-

potentieel";
c. vernieuwing op deelgebieden, zoals technologisch, bestuurlijk-organisatorisch,

het gebied van de informatieverwerking en ten slotte op sociaal gebied;
d behoefte aan snelle en effectieve re-organiseerbaarheid van samenwerkings-

verbanden;
e. participatie bij overleg en besluitvorming;
f. een streven naar interorganisationele onderhandeling en samenwerking;
g.  „vermaatschappelijking" van organisaties in de zin van tendensen tot „politise-

ring"

Een zeer belangrijk aspect van de benadering van 00 als leerproces en als
gedragswetenschappelijk gefundeerde veranderingsmethodiek, is het gebruik van
velerlei „hulpconstructies" of het opbouwen van een tijdelijke „veranderingsorgani-
satie" naast de zich ontwikkelende „staande" organisatie (zie bijvoorbeeld Breuer
(1982), Feltmann (1976, p. 140-147) en hoofdstuk Vil van daze publikatie).

Doorgaans gaat men er vanuit dat bij een dergelijke aanpak van 00 de hulp van
een geschoolde 00-begeleider (of organisatie-agoog) noodzakelijk is (zie bijvoor-
beeld Zwart, 1972, p. 122, die overigens een genuanceerd standpunt inneemt:
-meestal zullen we daarom toch de een of andere vorm van hulpverlening
aantreffen .   ").

VI.2.4 00 als stijl van adviseren

De vierde betekenis die aan de term 00 wordt gegeven, heeft betrekking op de in-
terventiekunde of de stijl van adviseren, die zich laat samenvatten in de term
„procesbegeleiding" (zie voor nadere begripsbepaling: Prein (1982, p. 41), Van de
Bunt (1978, p. 12-35) en Mastenbroek (1982, p. 178 e.v.)).

Kenmerkend voor deze opvatting is dat de begeleider meent dat typische 00
doelstellingen (leerproces van de organisatie, vergroten van probleemoplossend
vermogen, vernieuwen van identiteit en cultuur van de organisatie, e.d.) niet
worden bereikt door het aanbieden van kennis of inhoudelijke expertise van de
adviseur, maar vooral door het aanbieden van „feedback" over het gedrag en de
interacties van de client/het client-systeem, zoals de begeleider dat „hier en nu"
waarneemt. Dit kan op zeer verschillende manieren gebeuren, varierend van non-
directief tot confronterend.

Deze stijl van „procesconsultation" (de term werd geintroduceerd door Schein in
1969) is min of meer te vergelijken met de houding, basisfilosofie en het gedrag en
optreden van groepstrainers in „T-group sessies" en wordt toegepast zowel in de
feitelijke werksituatie van de client als in speciale „00-labs" of „teambuildings-
workshops" in een comfortabel hotel.
Een ander wezenlijk kenmerk van deze adviesstijl is de grote nadruk die wordt
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gelegd op de intake-fase waarin client en begeleider proberen een psychologisch
contract af te sluiten (zie Drukker en Verhaaren, 1976; Feltmann 1976, hoofdstuk VI;
Rubinstein, 1979 en Zwart, 1972, pag. 164). In tegenstelling tot - of in afwijking van
- het traditionele adviesmodel (opdrachtformulering door klant - informatieverza-
meling + analyse + diagnose + „therapie op papier" door de adviseur -
implementatie door de klant) werkt de 00-begeleider veel meer volgens het model
van „action-research-, dat wil zeggen hij stimuleert de client om alle fasen van
probleemstelling tot en met implementatie en evaluatie van een gekozen oplossing
zelf te doen. Als gevolg daarvan lopen de fasen van diagnose en therapie
doorgaans niet zo fraai achter elkaar aan, maar vermengen zij zich vrijwel vanaf de
start: de intake-fase is dan ook tegelijkertijd een feitelijke veranderings- of „ontwik-
kelings"-fase (zie: Rubinstein, 1979).
In Nederland is over deze typische 00-stijl van adviseren veel gepubliceerd, met
name door reeds eerder genoemde auteurs als: Drukker, Feltmann, Marx, Rubin-
stein, Verhaaren, Verhallen, Voigt, Zwart en andere organisatie-agogen.

Interessant is het dat in de laatste tien jaar de vernieuwingen in deze interventie-
technologie vooral komen uit de meer psychotherapeutisch georienteerde hoek,
zoals bijvoorbeeld de toepassing van „transactionele analyse" (TA) bij - of als
middel tot - organisatie-ontwikkeling (zie bijvoorbeeld Jongeward, 1978). Een
ander voorbeeld is de toepassing van „paradoxale interventies" beschreven door
Drukker en Verhaaren (1980), die daarbij verwijzen naar de aanpak van de
Italiaanse gezins-therapeut Palazolli (1979).

Door Van de Bunt (1978) is geprobeerd om te achterhalen onder welke condities
(type organisatie en soort probleem) procesbegeleiding beter kan worden toege-
past dan expert-advisering. Zijn conclusie is o.a.
„Bij de strategische en structurele problemen leidde de procesmethode tot een
hogere mate van succes dan de inhoudelijke methode en bij de culturele proble-
men leidde de inhoudelijke methode tot een hogere mate van succes dan de
procesmethode" (p. 174)

Deze conclusie van Van de Bunt is opmerkelijk omdat veelal in de praktijk van het
agogisch of procesbegeleidingswerk nu juist het culturele aspect van het betref-
fende clientsysteem als de te ontwikkelen variabele wordt aangemerkt terwijl
daarnaast veel clienten de neiging vertonen om voor hun strategische en structure-
le problemen in eerste instantie te rade te gaan bij de meer als expert-adviseur
bekend staande deskundigen.

In feite zijn de conclusies van Van de Bunt dan ook genuanceerder dan de
hierboven uit zijn hoofdstuk .Slotsom" geciteerde formulering doet vermoeden.
Elders (p. 162) stelt hij bij voorbeeld:
„De conclusie zou dan kunnen luiden dat het niet zo zeer een verkeerde keus is om
de procesmethode op culturele problemen toe te passen, maar veeleer dat men bij
culturele problemen ongeacht de toegepaste adviesmethode bedacht moet zijn op
minder bevredigende resultaten dan bij de strategische problemen."

Dit laatste is niet zo verwonderlijk als we ons realiseren dat het bij culturele
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problemen doorgaans gaat om diep in de betrokken personen verankerd liggende
waarden en normen, terwijl de strategische en zeker de structurele problemen zich
in principe meer aan de oppervlakte van de organisaties afspelen, zoals Van de
Bunt opmerkt (p. 160)

Van belang blijkt het ook te zijn of en in welke mate de veranderingsbehoefte of -
noodzaak binnen het betreffende clientsysteem op zichzelf spanningen en conflic-
ten oproept tussen personen en belangengroeperingen Als dat het geval is, zo
constateert Van de Bunt, dan lijkt de procesmethode meer op zijn plaats dan een
vooral inhoudelijke ,,expert"-bijdrage. Indien er geen emotionele en/of intermense-
lijke problemen aan de orde zijn, althans niet van ernstige aard, dan kan men dus
volstaan met een inhoudelijke adviesbijdrage.

Deze constateringen worden enigszins ondersteund maar ook sterk genuanceerd
door het onderzoek dat enige tijd later werd gepubliceerd door Prein (1982). Hij
onderzocht welke soorten of stijlen van intervenieren worden toegepast door een
„derde partij" (adviseur) in situaties van conflicterende partijen. Procesbegeleiding
blijkt bij hem allereerst in ten minste twee strategieen uiteen te vallen, n.1.
„confronteren" en „probleemoplossen", waarbij volgens Prein de eerste „een pure
vorm van procesbegeleiding is" (p. 148). Een van zijn conclusies is:
„wanneer daarentegen meer zakelijke conflicten voorop staan, zoals materiele en
immateriele belangen, waarden en dergelijke, valt het resultaat van strategie 1
(confronteren) veel minder positief uit" en „een conflict moet niet te zeer geesca-
leerd zijn, wil procesbegeleiding daar geschikt voor zijn."

Het is jammer dat tot nu toe door diverse auteurs verschillende inhouden worden
gegeven aan het begrip procesbegeleiding of procesbenadering of procesmetho-
de. Mastenbroek (1982, p. 33) merkt daarover op:
„De kenmerken van deze benadering zijn moeilijk weer te geven en nog moeilijker
operationeel te maken. (. .) De procesbenadering richt zich op de onderlinge
verhoudingen, de wijze waarop mensen met elkaar samenwerken en elkaar
percipieren. Het gaat hier om processen binnen en tussen groepen van communi-
catie, leidinggeven, groepsnormering en groepsontwikkeling, het oplossen van
problemen, de besluitvorming en planning, de hantering van spanningen en
conflicten. De procesaanpak poogt (.    ) de betrokkenen te leren deze problemen
beter te hanteren. (. . .) De procesaanpak is in haar huidige stadium van ontwikke-
ling vruchtbaar voor kleinere gemotiveerde groepen."

Uit deze beschrijving blijkt al dat het woord „proces" ten minste naar twee
verschillende verschijnselen verwijst, die elk om een eigen begeleidingsvorm
vragen.

a) Soms heeft het woord „proces" betrekking op het communicatieproces tussen
personen, waarbij de begeleiding dan bijvoorbeeld kan bestaan uit het verhelde-
ren van de .,dubbelspoor" kwaliteit van die communicatie, ofwel het analyseren
van een gesprek of mededeling op inhoudsniveau an op betrekkingsniveau.
Dit onderscheid is geintroduceerd door Watzlawick c.s. (1970, p. 45). Het
onderscheid tussen „inhoud" en „betrekking" correspondeert, in hun beschrij-
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ving, met het verschil tussen „digitale" en „analoge" communicatie, waarbij zij
zeggen dat analoge communicatie praktisch alle niet-verbale communicatie is.
Dat wil dus zeggen al datgene wat aan de inhoudelijke of digitale informatie
wordt toegevoegd door mimiek, lichaamshouding, toonhoogte, stemvolume
enzovoort. Al die middelen derhalve die mensen gebruiken om aan te geven hoe
zij hun relatie of hun (machts-)verhouding ten opzichte van de aangesprokene
ervaren c.q. definieren.
In hun analyse van het toneelstuk „Wie is er bang voor Virginia Woolf" van
Edward Albee laten Watzlawick c.s. zien hoe de beide hoofdpersonen, George
en Martha, elkaar gevangen houden in een serie „spelletjes" waarbil ze elkaar
voortdurend aantrekken en afstoten door steeds op het Andere spoor in le gaan
dan dat waarop de ander is georienteerd. Hun theorie is dat mensen die in een
dergelijke vicieuze cirkel gevangen zitten daar slechts uit kunnen komen door
middel van „feedback" of „metacommunicatie" (communicatie over de com-
municatie). Het stimuleren van metacommunicatie tussen de leden van een
clientsysteem is adn vorm van procesbegeleiding, die kan helpen communica-
tiestoringen op te lossen.

b) Soms ook wordt met „proces" bedoeld de ontwikkelingsdynamiek van het
systeem als ,,gestalt", dat wil zeggen de overgang naar een andere (interne)
structuur of een andere (externe) verhouding van het systeem tot zijn omgeving.
Hierbij gaat het dan om een verandering in de kwaliteit van de elementen in het
systeem (,,differentiatie") en/of een verandering van de invloedsverhoudingen
van de elementen ten opzichte van elkaar en van het systeem ten opzichte van
andere systemen in de omgeving („hierarchisering").
Ook hiervan vindt men voorbeelden bij Watzlawick c.s., zoals hun beschrijving
van ontwikkelingsprocessen die zich in een gezin voordoen als gevolg van
opleiding en ouder worden van kinderen of als gevolg van maatschappelijke
ontwikkelingen. In deze benadering betekent procesbegeleiding het helpen
zichtbaar of herkenbaar maken van dergelijke veranderingen, zowel pro-actief
als reactief of retrospectief, en het helpen aanvaarden (emotioneel verwerken)
van die vernieuwingen.

Elders heb ik erop gewezen dat procesbegeleiding ook kan bestaan uit het
inzichtelijk maken van „onthechtingsverschijnselen" die zich bij het clientsysteem
voordoen (Feltmann, 1981). Meestal zal in zo'n situatie een inhoudelijke bijdrage of
explicatie van de zijde van de adviseur meer op zijn plaats zijn dan bijvoorbeeld het
stimuleren van metacommunikatie tussen de leden van het clientsysteem. Proces-
begeleiding kan dus ook weI eens de vorm hebben van een .,expert"-bijdrage en
zowel meer als minder directief zijn (Prein, 1982, p. 41-47).

Het aanbieden van procesbegeleiding (zowel in de eerste als in de tweede
bovenomschreven betekenis) zegt nog niets over de resultaten die daarmee
worden beoogd door de begeleider en/of het clientsysteem, in termen van
„systeembevestiging" of „systeemvernieuwing" Ook omgekeerd is het niet zo dat
het streven naar - of begeleiden bij - pogingen tot vermaatschappelijking of
systeemvernieuwing (in de zin van „veranderingen van de 2e orde") uitsluitend via
procesbegeleiding kan worden gerealiseerd
Als zodanig is het begrip procesbegeleiding neutraal, maar het valt niet te
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ontkennen dat het in de praktijk een zware connotatie heeft gekregen in de richting
van „mens en maatschappij vernieuwend manipuleren"

Wellicht is deze onterechte bijklank er de oorzaak van dat tegenwoordig in veel
organisaties een zekere weerstand of zelfs afkeer is ontstaan ten opzichte van
organisatie-ontwikkelaars, agogen, procesbegeleiders, groepstrainers en hun in-
derdaad niet altijd even heldere gedragslijn en jargon.

Ten slotte kunnen we ons afvragen wat bedoeld wordt met „begeleiden" Is dat
iets wezenlijk anders dan adviseren, intervenieren, helpen, counselen, trainen of
katalyseren - om maar een aantal gangbare werkwoorden te noemen die agogen
gebruiken om hun professionele handelen te typeren.
Mijn voorkeur zou zijn om de term begeleiden te reserveren voor alle educatief
bedoelde vormen van aandacht geven aan een client, en adviseren te reserveren
voor alle niet-mensgerichte, c.q. zaakgerichte vormen van raadgeven. Die termino-
logische differentiatie zal ik overigens in dit boek niet maken: de moeizame
discussies die in het verleden zijn gevoerd om termen als agogie, andragogie,
andragologie, androgogiek, agogie, agoog en agogisch een ondubbelzinnige, voor
iedereen duidelijke en geaccepteerde betekenis te geven, stimuleren bepaald niet
om dit soort hoogstandjes nu nog eens ter herhalen voor woorden als intervenieren,
begeleiden, adviseren enzovoort.
Voor „insiders" is dat gelukkig ook niet meer nodig, maar het maakt wei begrijpelijk
dat vele „normale" werkers in organisaties zich geen duidelijk beeld kunnen
vormen van wat hen te wachten staat als zij beslissen een agoog (procesbegelei-
der) in te schakelen.

Het is (dan ook) zeer opmerkelijk dat er tot nu toe weinig tot geen onderzoek is ge-
daan naar de besluitvormingsprocessen en eventuele conflictoplossingspogingen
die zich in organisaties of clientsystemen hebben voorgedaan v66r het moment
waarop contact gezocht werd met een externe (of interne) professionele hulpverle-
ner (van welke achtergrond of discipline dan ook).
Wat is of zijn de relevante kenmerken van organisaties die hun interne en externe
problemen oplossen en/of hun probleemoplossend vermogen ontwikkelen en/of
hun cultuur, gezondheid en effectiviteit ontwikkelen, zOnder daarbij expliciet een
beroep te doen op professionele 00-adviseurs?

Onder welke interne en externe condities wordt wOl om zo'n bijdrage gevraagd? Is
dat een teken van gezondheid of van zwakte, van realiteitszin of van gemakzucht,
van macht of van onmacht?
Welke vitale vragen lost men liever op z6nder en welke eventueel m6t een adviseur
of begeleider?

Is het ergens bekend hoeveel ,,leed" in organisaties wordt geleden en hoeveel
ontwikkelingen worden geremd of onnodig in de richting van verval afglijden omdat
„dominante coalities" of „elites- of „actoren" er niet toe (willen en/of kunnen)
besluiten bepaalde vormen van professionele hulp in te schakelen?

De formulering van deze vragen is tendentieus. Maar ook al zouden zij neutraler
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worden geformuleerd, of zelfs vanuit een tegenovergestelde optiek worden ge-
steld (,,Hoeveel leed brengen adviseurs teweeg?" of „wie was er het eerst: de
hulpvrager of de hulpgever?" of andere min of meer cynische varianten) dan nog
blijft het opmerkelijk dat betrouwbare en valide antwoorden niet bekend zijn.

Hoe men de vraag naar alles wat vooraf ging aan het inschakelen van een agoog of
adviseur ook wil formuleren, het belang van een dergelijke vraagstelling is evident,
zeker in de context van een op „leren en ontwikkelen" gerichte benadering door
adviseurs. zoals in deze vierde betekenis van 00 het geval is. Lang niet alle
mensen in een organisatie hebben behoefte aan leren, laat staan aan ontwikkeling
in de richting van vermaatschappelijking.

In zijn boek „Om de kwaliteit van het bestaan" wordt door Van Strien (1978)
gewezen op de belangrijke politieke betekenis die beslissingen van sleutelfiguren
in organisaties hebben (hij rekent hier zowel management als Raad van Commissa-
rissen als Ondernemingsraad onder) en hij wijst op „de paradoxale taak" van de
ontwikkelingshelper of agoog of procesbegeleider om
„technische en economische structuren te veranderingen in samenwerking met
hen die door deze zelfde structuren zijn geconditioneerd" (p. 172)

Terecht waarschuwt hij ervoor dat
„bij het betreden van een organisatie de psycholoog (of andere adviseur, toevoe-
ging CEF) er niet vanzelfsprekend vanuit mag gaan dat waarden als mondigheid,
verantwoordelijkheid, autonomie .  . als uitgangspunt werkelijk leven bij de juist
bedoelde sleutelfiguren, laat staan bij de overige betrokkenen" (p. 175).

Ten slotte merkt hij op:
„Bij een bepaald niveau van 'objectieve vervreemding' is direct agogisch werk
buiten de organisatie, gericht op bewustwording en mobilisatie, het meest aange-
wezen" (p. 185).

VI.2.5 00 als ideologie.

Met deze waarschuwingen van Van Strien komen we binnen het domein van de
mens- en maatschappijbeelden en in het algemeen van de idealen en ideolo-
gieen die onder de noemer '00' - doorgaans impliciet - worden beleden. Dit is de
vijfde betekenis van organisatie-ontwikkeling.

Zeker sinds de laatste Grote Culturele Revolutie van mei '68, dus van de studenten-
opstand in Parijs, Provo in Amsterdam, Baader-Meinhof-groep in Berlijn, de „Nega-
tieve Universiteit" in Trento, studentenstaking in Leuven (zie Van Amerongen c.s.,
1978) is het bewustzijn gegroeid dat wetenschap niet „waardevrij" is, laat staan de
toegepaste wetenschappen en allerminst de sociale wetenschappers

Zo wordt er dan ook steeds meer in de 00-literatuur op gewezen dat de 00-
begeleider zijn professionele en persoonlijke waarden en normen en maatschap-
pijopvattingen expliciet dient te maken en ter discussie te stellen. Dat organisatie-
ontwikkeling per definitie een ethisch-maatschappelijke dimensie kent is gesigna-
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leerd in mijn al eerder genoemde artikelenreeks uit 1972 en enige jaren later leek
het nog steeds
„volkomen  juist als  clianten en  opdrachtgevers  op de  hoogte  zijn  van de  eventuele
maatschappelijke visie en politieke voorkeur die hun begeleider heeft, maar het is
volkomen onjuist om te veronderstellen dat alle agogen en 00-begeleiders rood
zijn" (Feltmann, 1976, p. 51).

Ook Verhallen wijst in zijn bijdrage aan de bundel van Cozijnsen en Vrakking (1982)
op de noodzaak tot legitimering van het handelen van de organisatie-agoog en hij
analyseert hoe in ddn decennium de professionele waarden en normen zich
ontwikkelden van „zorg voor het welzqn van de c/ient" via „neo-mandstische
bewustmaking van de client" tot en met „onthechting" en het zijn van „een groot
acteur" Cp. 145-165).

Vermoedelijk zullen 00-begeleiders hun werk niet kunnen doen z6nder idealen of
ideologiean, al was het maar omdat de interventiekunde als wetenschap nog in de
kinderschoenen staat en dus onvoldoende houvast geeft als richtsnoer voor
professioneel handelen.

Dat richtsnoer zal veelal ideologisch van aard zijn, zoals Oan of meer:
- professionele idealen (b.v. training leidt tot „total system change")
- wetenschapsidealen (b.v. „niet beinvloedend onderzoeken")
- maatschappij idealen (b.v. „de niet-bureaucratische samenleving")
- mensbeeld idealen (b.v. „de zich zelf-actualiserend mens")
- ego idealen (b.v. „assertief zijn").

De hier als voorbeeld genoemde idealen zijn inmiddels weI verouderd. Het is
belangrijk om dat te kunnen constateren, want het betekent dat dergelijke richting-
gevende idealen, die het handelen sturen, zich kennelijk ontwikkelen, vermoedelijk
mede als gevolg van feedback en reflectie op dat handelen zelf. Dat is wat er
gebeurt in het contact van adviseur en cliant, waardoor dit abstracte duo tot in
lengte van dagen een „zich-zelf-ontwikkelend" systeem zal zijn, waarover zo nu en
dan een voortgangsrapportage verschijnt, zoals bijvoorbeeld in deze publikatie.
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VI.3 ORGANISATIE-ONTWIKKELING
IN ONTWIKKELING

Vanuit welke invalshoek of betekenis men 00 ook beziet, steeds blijkt dat er binnen
ieder van die betekenissen ontwikkelingen gaande zijn en dat deze ontwikkelingen
convergeren Dit kan met enkele voorbeelden worden verduidelijkt:

1.  In de zin van 00 als analyse en beschrijving van de levensloop van organisaties

valt op dat tegenwoordig meer dan ooit aandacht wordt geschonken aan
onderzoek naar- en beschrijving van de afbouwfase of terminate fase in de
levenscyclus van organisaties (Van Hoorn en Ramondt, 1982; Kuipers en
Luscuere, 1982; Koopman, 1983.)

2. Als „nieuwe" taak of aandachtsgebied voor directie en management kan
worden gewezen op de al genoemde „Quality-drives" in de industrie, op de
groeiende aandacht voor „corporate exellence", op de snelle invoering van
data-processors en computersystemen in diverse deelprocessen van organisa-
ties, op het experimenteren met deeltijdarbeid en arbeidstijdverkorting. Dergelij-
ke vernieuwingen kunnen als „00 Nieuwe Stijl" worden aangemerkt, inclusief
het verschijnsel dat 00 meer dan ooit als een „lijnverantwoordelijkheid" wordt
gezien, hoewel men het oude etiket daarvoor liever niet meer gebruikt.

3.  Op het terrein van ontwikkelingsstrategieen en veranderkunde is er in toenemen-
de mate sprake van een interdisciplinaire aanpak, in samenhang met de
hierboven genoemde ontwikkelingen Een voorbeeld daarvan is het initiatief van
enkele werkgevers tot het oprichten van de Stichting MANS (Management en
Arbeid Nieuwe Stijl), die een integratie voorstaat van inzichten uit de „zachte"
organisatie-psychologie met „harde" statistische technieken (Van Delden-

1984). Te denken valt ook aan het landelijke, door de overheid gesubsidieerde
project industriele innovatie (Pll). voor de kleine en middelgrote ondernemingen.
Overigens kan worden opgemerkt dat de ontwikkelingen in dit derde domein
van 00 minder explosief zijn dan in de sfeer van de tactieken.

4. Bij 00, opgevat als interventiekunde, is er sprake van een forse uitbouw en
differentiatie van het instrumentarium van 00-begeleiders. Met name is dat het
geval in de sfeer van de gedragstrainingen, waarbij men tegenwoordig kan
kiezen uit vele varianten, zoals trainingen in assertiviteit, besluitvorming, conflict-
hantering, onderhandeling, stress-preventie, time-management, persoonlijke
effectiviteit, groepsontwikkeling en andere aanduidingen van persoonlijke en
interpersoonlijke vaardigheden.
Overigens gaat de praktijkontwikkeling hier aanzienlijk sneller dan de theorie-
ontwikkeling, evenals dat het geval lijkt te zijn bij de psychotherapien· ook daar
een stroom van nieuwe methoden, maar een magere theoretische onderbouw
en uitvoerige discussies over de methodologische voetangels en klemmen bij
procesonderzoek, kwaliteitsmetingen en effectonderzoek.

5.  Ten slotte is er ook in ideologische zin sprake van ontwikkeling in het veld van or-
ganisatie-ontwikkeling, waarbij de verschuiving van een humanistische groeps-
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werk-ideologie naar een meer politiek-maatschappelijke stellingname opvalt.
Steeds meer wordt de maatschappelijke functie van organisaties bediscus-
sieerd en wordt gewezen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
organisaties en hun leiders en op de toenemende invloed van externe belangen-
(groepen) op de beleidsvorming, als indicatie van een snel voortschrijdend
proces van politisering en vermaatschappelijking.

Vooral deze laatste ontwikkeling voegt m.i. een duidelijke nieuwe dimensie toe aan
organisatie-ontwikkeling, die stimuleert tot vernieuwing van de interventiekunde.

In de volgende paragraaf wordt deze tendens tot vermaatschappelijking verder
uitgewerkt en toegelicht.
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VI.4 VERMAATSCHAPPELIJKING VAN
ORGANISATIES

VI.4.1 Ontwikkelingen in het vermaatschappelijkingsdenken

Dit hoofdstuk wil ik afsluiten met een korte „theoretische" beschouwing over een
belangrijke tendens in de moderne literatuur over organisaties en organisatie-
ontwikkeling, te weten de steeds duidelijker wordende benadrukking van de
noodzaak van maatschappij-georienteerde strategieen·en doelstelingen van orga-
nisaties, ofwel van de „maatschappelijke verantwoordelijkheid" en de „maat-
schappelijke functie" van organisaties.

In sommige vroegere publikaties in Nederland over organisatie-ontwikkeling (Lieve-
goed, 1969 en Zwart, 1972) wordt weI gewezen op het „open-systeem"karakter en
op de „wisselwerking met de omgeving", zoals dat ook al bekend was uit de
Amerikaanse organisatieliteratuur (o.a. Lawrence en Lorsch, 1967) maar deze
benaderingen hadden toch in wezen een gesloten karakter voor zover het de
veranderingsdoelen en strategieen van de organisatie-ontwikkelaars betrof. Men
zocht naar betere afstemmingen van de „subsystemen" van de organisatie op
elkaar (het technische, economische en sociale subsysteem) via stimulering van
ontwikkelingen in het interne sociale systeem  Het ging toen meer om aanpassing
aan omgevingsvariabelen dan om bewuste beinvloeding daarvan.
Zwart onderscheidt nog wei drie .,subsystemen" in de omgeving van de organisa-
tie, c.q. in de samenleving, te weten het sociaal-culturele leven, het sociaal-politieke
leven en het sociaal-economische leven, maar in zijn opvatting
„ligt de hoofdtaak van de onderneming in het sociaal-economische leven, van
politieke partijen of parlementaire organen in het sociaal-politieke leven en van
universiteiten en kerken in het sociaal-culturele leven" (pag. 110)

Hoewel hij het dus niet expliciet uitsluit is het toch niet duidelijk of hij bijvoorbeeld
wetenschappers, docenten, geestelijken, politici en anderen ziet als ,,actoren" of
belangengroepen die op een of andere wijze bediend en beinvloed (moeten)
worden door ondernemingen, en omgekeerd, of bijvoorbeeld ondernemers en
arbeiders beschouwd worden als belangrijke actoren in het ontwikkelingsproces
van politieke partijen en kerken.

Het duurt, althans in ons land, tot 1975 alvorens wordt gesignaleerd dat:
„de probleemrijke wisselwerking van organisaties en hun maatschappelijke omge-
ving lijkt te convergeren in velerlei vraagstukken van participatie. Etzioni's pleidooi
van een „active society" houdt in dat bewustwording en kennis, de toegang tot
beleids- en besturingsprocessen en de betrokkenheid bij waarden en doelstellin-
gen, in grotere mate over de maatschappelijke actoren - individuele personen,
groepen,  groeperingen,  organisaties  -  gespreid  zouden  moeten  worden."

Dit pleidooi voor actieve inschakeling van ook externe belanghebbenden bij de
doelontwikkeling van organisaties werd toen uitgesproken door Van Dijck in zijn
inaugurele rede, die hij de titel „Vermaatschappelijking van organisaties" meegaf
(1975). Hij wijst er daarin ook op dat er weI vele experimenten, evaluatiestudies,
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adviesprojecten en surveys op het gebied van participatie zijn verricht in uiteenlo-
pende organisaties, maar hij constateert enigszins teleurgesteld:
,De conclusies van deze studies zijn over het algemeen niet bemoedigend: er
treden weinig echte wijzigingen op in machtsverhoudingen en invioedsverhoudin-
gen; managers en bestuurders hanteren participatie als een techniek van leidingge-
ven, die bovendien soms tot vergroting van machtsafstand leidt; er is een
zwijgende meerderheid van belanghebbenden die „onbewogen" aan de kant
blijft staan". (onderstreping door CEF)

Eveneens in 1975 verschijnt een studie van Bethe over ondernemingsdoelstellin-
gen, waann deze als zijn standpunt (maar dus ook nog niet als empirische

bevinding!) formuleert:
„Boven utiliteit en functionaliteit is voor het dragen van verantwoordelijkheid in
verband met de onderneming van wezenlijke betekenis, hetgeen men zich uit
hoofde van beginselen van rechtvaardigheid en solidariteit verschuldigd voelt aan
anderen dan zichzelf en wei in het perspectief van bepaaide opvattingen omtrent
de mens, zijn waardigheid en bestemming. Deze opvattingen klinken hier en daar
reeds door in woord en geschrift, waar verwezen wordt naar fundamentele
beginselen, zoals bijvoorbeeld in sommige kersttoespraken van ondernemers"
(Bethe, 1975, p 12).

Vermeldenswaard is ook zijn overweging dat:
„door confrontatie met de doelopvattingen en interferentiewaarden van andere
groeperingen kan evenwel diepere bewustwording worden gewekt van de weder-
zijdse betrokkenheid en daarmee tevens van een ruimere verantwoordelijkheid dan
voordien het geval was. Kennisname van doelopvattingen van andere betrokkenen
dwingt daarom tot keuze tussen aanvaarding of afwijzing van deze ruimere
medeverantwoordelijkheid en daarmede tevens tot zelfonderzoek naar de eigen
bereidheid om de belangen van anderen tot hun recht te laten komen." (pag. 207)

Deze, in de richting van „vermaatschappelijking" verwijzende wens werd echter in
de beginjaren '70 door de in zijn onderzoek betrokken managers nog maar matig
ondersteund, blijkens de constatering over hoe die managers de invloedsverdeling
van belanghebbenden op de doelstelling prefereerden:
,,De  gewenste  verdeling  van  invloed  met  betrekking  tot  de  vaststelling  en  realise-
ring van de ondernemingsdoelstellingen valt uit ten gunste van de directie (27%) en
overige bedrijfsgenoten (25%). In belangrijkheid volgt daarop de onderneming zelf
en weI met 15% pleitbezorgers voor de belangen van de organisatie als zodanig.
De invloed van commissarissen en kapitaalverschaffers is beperkt tot resp. 8% en
11%, terwijl aan overheid en samenleving elk 7% van de beslissingsbevoegdheid is
toegewezen. " (pag. 215)

Een jaar later, in 1976, verschijnt er dan weer een „echte" organisatie-ontwikke-
lingsstudie in de vorm van het proefschrift van Bekke (Bekke, 1976).
Hij laat zich daarin kennen als een voorstander van het „modeme" denken in de or-
ganisatiesociologie en (waar het in deze paragraaf om gaat) van het uitbreiden van
de praktijk en theorie van organisatie-ontwikkeling in de richting van „vermaat-
schappelijking":
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„In een proces dat is gericht op vermaatschappelijking van de organisatie, zullen
de machts- en belangentegenstellingen zoveel mogelijk zichtbaar moeten worden
en daardoor tot op zekere hoogte controleerbaar" Cp. 203)

Even verder stelt hij dan:
„Toch zal de ontwikkeling van de organisatie .    niet zonder de betrokkenheid van
externe groeperingen kunnen verlopen" en „organisatie-ontwikkeling als methode
zal in dat geval niet beperkt kunnen blijven tot louter gedrags- en interactie-
ontwikkeling ten aanzien van interne groeperingen in de organisatie"
„De ontwikkeling van dergelijke confrontatiekaders zal een van de belangrijkste
opgaven worden. Hierbij valt minder te denken in een formele, vanuit een centraal
punt te beheersen structuur, maar in maatschappelijk overeengekomen overleg- en
confrontatieprocedures. Voor de afzonderlijke organisatie werken deze door in de
noodzaak tot vroegtijdige signalering en inschakeling van relevante groeperingen,
die in het huidige nog uitsluitend financieel-economisch denken worden buitenge-
sloten."

In deze visie van Bekke betekent „vermaatschappelijking" dus het inschakelen van
externe belangengroeperingen of actoren bij de doel-ontwikkeling en bij de
ontwikkeling van het functioneren van de organisatie.
Organisatie-ontwikkeling treedt hier dus buiten de traditionele grenzen van het
„interne sociale systeem" en richt zich ten minste 66k op het mobiliseren en
activeren van externe groeperingen.

Welnu, in 1976 was dit nog slechts een vrome wens, een normatieve conclusie over
de richting waarin zowel organisaties als de aanpak van organisatie-ontwikkeling
zich behoorden te vernieuwen.

Ik ben van mening dat het straks te beschrijven „vermaatschappelijkingsexperi-
ment" een bevestiging van deze conclusie impliceert en zelfs nog een stapje

verder gaat: de actoren bespraken daar niet zo zeer het meest gewenste gedrag
van dan organisatie, maar in feite onderhandelde men over het meest gewenste
gedrag van 6lke positie (actor, organisatie, instelling) in een zeer complex netwerk
van „alle belanghebbenden bij 'de bouw' in Nederland"I

In mijn eveneens in 1976 verschenen boekje over organisatie-ontwikkeling wordt, in
overeenstemming met de conclusie van Bekke, vermaatschappelijking gezien als
een voorwaarde voor (of een teken van) .gezondhed
„Een organisatie is kennelijk gezond wanneer zij ten eerste actief zorg draagt voor
haar eigen vermaatschappelijking, dat wil zeggen:
-  alle interne en externe belanghebbenden worden betrokken in de besluitvorming

over  de   richting   waarin   het  externe   gedrag   (=   de  doelstelling)  en   het   interne
gedrag  (=   de  organisatie  van  de   middelen  en  de  samenwerking)  zich  dient   te
ontwikke/en'.   (pag  29)

Ik heb daar toen de suggestie aan toegevoegd om in een „forum van belangheb-
benden", waarin Alle actoren of stakeholders vertegenwoordigd zouden moeten
zijn, te laten bepalen, in onderhandeling en onder nader af te spreken spelregels,
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wat de optimale bijdrage kan zijn van een organisatie aan maatschappelijke
gezondheid en geluk.
De betreffende organisatie is in die opvatting lid van het forum, doordat ook elke in-
terne belangengroep of partij in het forum een plaats c.q. een stemrecht krijgt
toegewezen. In deze opvatting is de grens tussen interne en externe belangheb-
benden dus diffuus en eigenlijk ook minder relevant; het gaat er om dat alle partijen,
ongeacht hun positie op de loonlijst of daarbuiten, in de besluitvorming participe-
ren.

Overigens werden deze suggesties voor een aanpak van vermaatschappelijking in
de praktijk nog niet echt gerealiseerd. Er was in die periode, van het begin tot het
midden van de jaren '70, weI een grote bedrijvigheid in de zin van veel „intern" ge-
richte organisatie-ontwikkelingsarbeid, maar de „externe" orientatie ontbrak daar-
bij doorgaans.

Ook het NPI publiceerde, in 1975, een groot aantal voorbeelden van „organisatie-
ontwikkeling in de praktijk" (Glasl en De la Houssaye). Maar een zo expliciete
accentuering van ,,vermaatschappelijking" als noodzakelijk aandachtspunt of
kenmerk van „00" in de zin van een actieve participatie van externe betrokkenen
bij het ontwikkelingsproces, zoals bepleit door Van Dijck, Bekke en mij, was toen
noch in hun (theoretisch) strategiemodel, noch in hun casebeschrijvingen te vinden.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Van Hoof constateert, in zijn evaluatie van
de inleidingen op de OOA/SIOO-conferentie in '74 en '75, waar „theorie" en
„praktijk" van organisatie-ontwikkelaars werden besproken dat:
„iedereen pretendeert een open-systeem-benadering voor te staan .   . maar in de
besproken cases blijkt niet zo veel van die openheid .    'de omgeving' verschijnt
wei als oorzaak of aanleiding van de verandering, maar voor de rest kunnen we
slechts veronderstellen dat de buitenwereld doorspeelt in de overwegingen van
adviseur en client die de organisatie aan het veranderen zijn. Zelfs de eerst-
belanghebbenden komen niet of nauwelijks aan bod: de patienten van de zieken-
huizen en de leerlingen van de verzorgingsinstituten spelen geen rol in de
organisatie-verandering" On: Van Dijck en Van Hoof (red.), 1976, p. 123).

Een meer hoopgevende, interessante bijdrage aan de beeldvorming over „ver-
maatschappelijking" als belangrijke opgave van en voor organisaties, zowel in de
profit- als in de non-profit sector, verschijnt in 1978. Ik bedoel hier de publicatie van
vier ex-SIOO-studenten over „maatschappelijke verslaggeving" (Cregten c.s.,
1978).

Deze auteurs signaleren een groeiende behoefte bij (leiders van) organisaties om,
naast het bereiken van „eigen" financieel-economische doelstellingen, maatschap-
pelijk aanvaardbaar te zijn en te blijven voor die groepen in de samenleving die
invloed (kunnen) uitoefenen op de gang van zaken in die organisaties.

Die groepen onderscheiden zij in „belangengroepen" en „doelgroepen":
„De overeenkomst van belangen- en doelgroepen is dat beide groepen belang
hebben bij het functioneren van de organisatie. Het verschil tussen beide groepen
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is dat de doelgroepen een onaanvaardbaar hierover kunnen uitspreken en dit
eventueel kunnen bekrachtigen door het treffen van sancties en de belangengroe-
pen deze macht niet bezitten" (pag. 76).

Zij achten het noodzakelijk dat organisaties vaststellen wie die doel- en belangen-
groepen zijn en zij attenderen er daarbij op dat, gezien het dynamische karakter
van de belangen die groepen hebben bij het functioneren van organisaties, zo'n
vaststelling nooit eenmalig kan zijn, maar periodiek moet worden herhaald. Dit zien
zij als een taak die kan worden opgedragen aan een afdeling „Public Affairs" of
„Public Relations'.

„Maatschappelijke aanvaardbaarheid" kan in hun visie worden bereikt via „maat.
schappelijke verslaggeving" aan elke doelgroep afzonderlijk. Dat wil zeggen:
„Het verstrekken van informatie over de maatschappelijke processen die voor de
betrokken doelgroep werden uitgevoerd, wat hieraan aan overleg en discussie
tussen de organisatie en de betrokken doelgroep is voorafgegaan, zo nodig welke
de hierbij gebruikte procedures waren, met een evaluatie ten slotte van wat tot
stand kwam en hoe dit door de betrokken doelgroep werd gewaardeerd" (pag. 54)

Zo'n verslag zou het best samen met de betrokken doelgroep geschreven kunnen
worden, waarbij ook de kritiek van de doelgroep op de organisatie in dat verslag
moet worden opgenomen.

De „vermaatschappelijking" van het handelen van de organisatie zien zij als een
nieuwe en noodzakelijke verantwoordelijkheid, die feitelijk in meerdere, zo niet alle
afdelingen en geledingen van een organisatie moet worden geeffectueerd.

De auteurs realiseren zich terdege dat hun suggestie een ingrijpende mentaliteits-
ontwikkeling van managers en werkers in organisaties impliceert, en zij bepleiten
dan ook om daaraan te werken via management-development en scholingspro-
gramma's.

Eveneens signaleren zij dat het door hun ontwikkelde operationele model van
„vermaatschappelijking" tevens financiele en organisatorische consequenties zal
hebben, maar dat achten zij noodzakelijke offers terwille van de uiteindelijke
aanvaardbaarheid van organisaties in en door de samenleving.

Het aantrekkelijke van hun bijdrage aan de steeds sterker wordende „vermaat-
schappelijkings-ideologie" is nu dat zij een nogal nuchter en operationeel, stapsge-
wijs in te voeren, goed uitgewerkt actieplan op tafel leggen. waartoe in principe
elke organisatie zelf het initiatief kan nemen.

Hoewel zij hun voorstel niet expliciet plaatsen in het kader van „organisatie-
ontwikkeling" suggeren zij toch wei dat invoering van hun „model" zal leiden tot
forse veranderingen van bestaande beleidsstelsels, strategieen en structuren van
organisaties in de richting van een betere aansluiting op - en via directe discussies
met „doelgroepen" ook tot beinvioeding van - de zich voortdurend ontwikkelende
waarden, normen en belangen in de samenleving.
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Juist vanwege die benadrukking van de noodzaak enerzijds en de morele plicht
anderzijds van organisaties om in een dialoog met „de omgeving" te zoeken naar
een soort -optimalisering" van hun bijdragen aan de belangen van vele belangheb-
benden, lijkt het mij terecht deze suggestie over de aanpak van maatschappelijke
berichtgeving te beschouwen als een zinvolle en praktisch bruikbare uitbreiding
van het klassieke arsenaal van interventies en strategieen van 00.

In elk geval maakt zo'n benadering duidelijk dat „00" en „vermaatschappelijking"
onlosmakelijk in elkaars verlengde liggen en dat „00" allerminst beschouwd hoeft
te worden als het prive-domein van halfzachte a- en andere „gogen"

Deze constatering wordt ondersteund door ten minste twee andere publikaties die
66k niet zijn geschreven door professionele „00"-begeleiders of organisatiesocio-
logen, maar respectievelijk door zes economen en door twee „PR"-deskundigen,
en waarin het thema „vermaatschappelijking" als een ontwikkelings-activiteit (en
dus niet alleen als een passief te ondergaan proces van beinvloeding door externe
actoren) van organisaties wordt benaderd. Bedoeld worden hier de bundel „Socia-
le rekenschap" (Dekker e.a., 1981) waarin „vermaatschappelijking" wordt gedefi-
nieerd als lets m66r dan alleen „zich ergens rekenschap van geven" nl.:
„dat ondernemingen alleen dan reden van bestaan hebben als zij niet alleen met
een veelheid van belangen rekening houden, maar zich zelfs op het dienen van die
belangen instellen. Uit het oogpunt van de maatschappij bezien kunren zij alleen
dan hun bestaan rechtvaardigen" (pag. 71

Evenals in de hiervoor besproken publikatie wordt vervolgens in dit boek door een
aantal auteurs ingegaan op de diverse waarden en normen, verschijningsvormen
en regelgevingen met betrekking tot „maatschappelijke berichtgeving" als een
manier om uitdrukking te geven aan de „maatschappelijke functie" van onderne-
mingen en andere typen organisaties.

Het andere boek, een inleiding in de theorievorming van public relations (Van der
Meiden en Fauconnier, 1982) bespreekt het thema „vermaatschappelijking van de
organisatie" expliciet, als een tweezijdig communicatieproces Er is enerzijds de
invloed van organisaties op de samenleving, tot uiting komend in zich wijzigende
cultuur- en consumptiepatronen (trends, smaak, mode, type amusement), ander-
zijds een invloed van de samenleving op organisaties, via wettelijke regelingen
betreffende participatie van werknemers in de leiding van de organisatie, eisen van
actiegroepen t.a.v. arbeidsplaatsen, milieuzaken en politieke positiebepaling. Het
functionalistische (open-systeem) model vraagt om een communicatiebevorderen-
de rol van de PR-functionaris, terwijl het „actiemodel" meer de nadruk legt op de
noodzaak een analyse te maken van de machtsverhoudingen tussen de actoren,
waarbij de PR-functionaris al snel het risico loopt te worden verwikkeld in machts-
strijd en competentiekwesties
„Vanuit    de    PR    gezien    zou    het    daarom    verstandig    zijn    te    spreken    van    een
pluralistisch communicatiemodel als wij de term vermaatschappelijking gebrui-
ken"  (pag.  27  1/m  29).

Even verder wijzen zij er dan op dat in de theorieen over ,,organisatie in ontwikke-
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ling" de communicatie niet alleen fungeert als object van diagnose maar ook als in-
terventie-instrument voor spreiding van informatie en kennis ter bevordering van
„00" en „vermaatschappelijking" (pag. 104 en 105)

VI.4.2 Stand van zaken

In de vorige paragraaf is een kleihe excursie gemaakt langs enkele (Nederlandse)
publikaties waarin het thema ,,vermaatschappelijking" in theoretische of operatio-
nele zin aan de orde wordt gesteld.
De volgorde waarin deze miniaturen werden bezocht en bekeken was een
chronologische zodat een indruk kon ontstaan van een eventuele ontwikkeling in de
visies op en ervaringen met dat thema, in ons land.

De volgende trends vallen daardoor in het oog:
a  De moderne organisatie-ontwikkelings„theorie" sluit aan op de moderne organi-

satiesociologie: het actie-theoretische paradigma van de laatste klinkt door in de

omslag van een .introverte" naar een „extraverte" optiek bij de eerste.
„00" wordt tegenwoordig niet meer gezien als een uitsluitend intern leerproces,
maar als een onderhandelingsproces tussen velerlei actoren of belangengroe-
pen over de wijze waarop zij aan elkaars „gezondheid" of „welzijnscriteria"
kunnen bijdragen.
Voor zover „00" nog een vergroting van het probleem-oplossend-vermogen
van individuen impliceert, gaat het daarbij tegenwoordig meer om het leren

oplossen van legitimeringsvraagstukken van het gedrag van subculturele
„elementen" in multiculturele „netwerken", dan om het leren oplossen van
intragroepsconflicten of structureringsproblemen binnen organisaties.

b. .Vermaatschappelijking" verwijst als descriptief begrip naar twee processen
die tegelijkertijd werken: beinvioeding van de cultuur (waarden, consumptiepa-
tronen) en machtsverhoudingen in de samenleving d66r de doel- en strategie-
keuzen van organisaties en omgekeerd. In normatieve zin gebruikt, betekent
het dat organisaties geacht worden aan deze beide processen actief en op
eigen initiatief deel te nemen Daarvoor gelden naast ideele motieven: (het
serieus nemen van zo iets als „maatschappelijke verantwoordelijkheid" voor je
handelingen) zeker ook pragmatische motieven: een organisatie stelt haar
continuiteit in de waagschaal wanneer ze zich niet verzekert van de betrokken-
held en acceptatie van externe groeperingen

c.  „Vermaatschappelijking" als welbewust gekozen beleid vooronderstelt volgens
de meeste auteurs een nogal indrukwekkende mentaliteitsontwikkeling, zo niet
totale mentaliteitsombuiging, niet alleen bij de heersende elite, maar in feite op
veel ruimere schaal, namelijk bij Alle in- en externe stakeholders. Daarnaast ziet
men vaardigheid in onderhandelen over zowel materiele als immateriele
belangen als wezenlijke voorwaarde. Beide voorwaarden leiden tot de typering
van vermaatschappelijking van organisaties als een vooral intra- en interper-
soonlijk leerproces.

d. Door sommige auteurs wordt aangegeven dht en hoe vermaatschappelijking
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kan worden bereikt via „social auditing" of ,,maatschappelijke verslaggeving"
en/of door actieve Public Relations. Hoewel aansluitend op- of voortkomend uit
de idealen en praktijken van „organisatie-ontwikkeling" is „vermaatschappelij-
king" dus niet het exclusieve aandachtsveld van of voor gedragswetenschap-
pelijke organisatie-begeleiders, zoals ,,00" dat juist wai was.

e. Praktijkvoorbeelden van ,,vermaatschappelijking" worden weI gegeven (bij
voorbeeld in „sociale rekenschap"), maar het gaat daarbij vooral om 66nzijdige
berichtgeving in jaarverslagen van ondernemingen over ondernomen acties ten
gerieve van andere belangen dan de primaire „eigen" ondernemingsbelangen6f om inschakeling van „externe" stakeholders ter wille van een betere afzet-
marktgarantie (de ,,klantenraden" van warenhuizen, bijvoorbeeld). Van een
fundamentele mentaliteitsverandering, die zou kunnen blijken uit de ontwikke-
ling van een andere waarden- en belangenhierarchie dan de huidige, waardoor
de initierende organisatie het zogenaamde „eigen belang" duidelijk blijkt te
hebben gerelativeerd om daardoor de belangen van ook minder financieel of
commercieel „interessante" belangengroepen te kunnen honoreren, dAArvan is
in de geraadpleegde literatuur nog geen duidelijk voorbeeld te vinden. Op dat
vlak is de situatie nog vergelijkbaar met wat daarover werd gepubliceerd in de
eerste helft van de jaren '70: „Wishfull thinking" door auteurs die z6lf niet aan
het roer staan van een grote onderneming en dus de verantwoordelijkheden en
motieven van onze ,,captains of industry" of van andere .decisionmakers of the
world" niet als eigen ervaring kennen!

VI.4.3 Kommentaar

Het meest opmerkelijke in de besproken aanzetten tot een discussie over „ver-
maatschappelijking" is niet dat er eigenlijk nauwelijks van een discussie sprake is.
Het gaat voorlopig meer om een aantal theoretische beschouwingen en vriendelijke
signalen van toenemende ,,open-mindedness" bij de schrijvers van jaarverslagen
dan om een felle polemiek tussen ideologen en pragmatici. De eigenlijke „actoren"
laten (nog) niet van zich horen, althans niet in de vorm van wetenschappelijke
vertogen. Wal uiteraard in de krant, op de TV, op spandoeken en in politieke
debatten, maar dat is hier buiten de orde.

W61 opmerkelijk is dat in de diverse bijdragen, die voornamelijk zijn ontsproten uit
de pen van wetenschappers (en een enkele wetenschappelijk geschoolde advi-
seur), een eventuele doorwerking van de ,,modeme" (d.w.z. actor-georienteerde)
organisatietheorie in het denken over „vermaatschappelijking van organisaties"
niet duidelijk is terug te vinden. Immers in de ,,moderne" organisatietheorie is vrij
grondig afgerekend met het structureel-functionalistische systeemdenken, waarin
de organisatie als een eigenstandige entiteit werd opgevat, die „in wisselwerking"
zou staan met een „omgeving"

Dit concept is door de moderne organisatiewetenschappers vervangen door
andere concepten en paradigma's („actiemodel", „spelmodel", ,,sociale construc-
tie", „complexe en dynamische betekenisstructuur") en het zou dus te verwachten
zijn dat deze nieuwe zienswijzen op organisaties ook doorwerken in de zienswijzen
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op „vermaatschappelijking van organisaties". Echter, dat lijkt toch niet het geval,
want het fijnzinnige onderscheid dat in de organisatietheorie w61 uitdrukkelijk wordt
gemaakt tussen „werkelijkheid" en „constructie van de werkelijkheid", tussen
objectieve waarneming en subjectieve interpretatie, tussen organisatie als -sociaal
systeem" en organisatie als „sociaal actiesysteem" lijkt in de besproken vermaat-
schappelijkingstheorieen niet meer te worden gemaakt. Het lijkt er meer op dat
daarbij wordt teruggevallen op de algemene systeemleer waarin micro-, meso- en
macro-onderscheidingen corresponderen met de niveaus van „element", „sys-
teem" en „omgeving" of ,,suprasysteem", of met die van „persoon", „organisatie"
en „maatschappij"

De conclusie bijvoorbeeld die in de moderne organisatietheorie zo duidelijk is
getrokken, als consequentie van het symbolisch-interactionistische paradigma,
namelijk dat men om het gedrag van individuele actoren te begrijpen, of te kunnen

voorspellen, hen vooral niet moet zien als „elementen" van „een organisatie",
omdat organisaties nu juist geen objectieve werkelijkheden zijn maar d66r actoren

(dus: sociaal) geconstrueerde subjectieve werkelijkheden, die conclusie wordt
toch kennelijk verlaten als men er voor pleit om „interne" individuen (bij voorbeeld
managers of PR-functionarissen) zich te laten informeren door „externe" individuen

of groepen over de wensen van deze externe belanghebbenden ten aanzien van
het functioneren van „het systeem" (= de organisatie) van de „internen", of nog
sterker, wanneer men „interne" en „externe" belanghebbenden wil laten onder-
handelen over de doelstelling en werkwijze en structuur van „de" organisatie.

Men krijgt de indruk dat met zo'n suggestie impliciet wordt verondersteld dat alle
belanghebbenden hetzelfde „ding" of „systeem" voor ogen zullen hebben wan-
neer zij met elkaar loven en bieden over het gedrag van „dat ding", en over elkaars
bijdragen c.q. eisen daaraan.

Ook de visie van de moderne organisatietheorie, in dit geval van Karl Weick, dat de
omgeving (of het doel) van organisaties niet de oorzaak is van het strategische
gedrag van managers maar juist het gevolg van dat gedrag (omgeving is een
„enactment"), ook die visie klinkt niet helder door als onder „vermaatschappelij-
king" wordt verstaan het betrekken van de omgeving bij de doelbepaling van de or-
ganisatie.

De kern van het probleem is, dat bij het denken over „vermaatschappelijking van
organisaties" het voortbestaan en de veronderstelde gegevenheid van een „focal
organization" als uitgangspunt wordt genomen, in plaats van de behoeften en
belangen van velerlei actoren.

De  uitdrukking als zodanig werkt  als een misleidende „generatieve metafoor" !

Belangen van actoren moeten dan, ja kunnen niet anders, dan „vertaald" worden in
termen van (of „aangepast" aan het proces van) input-throughput of output van die
bestaande organisatie, waardoor „de organisatie" een belangrijker waarde verte-

genwoordigt dan het belang van een actor. Dat leidt tot „systeembevestiging" in
plaats van tot „ontwikkeling" of „vermaatschappelijking"
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Het denken over vermaatschappelijking van organisaties wordt wellicht meer in
overeenstemming gebracht met de moderne organisatietheorie door het te verrui-
men tot het denken over „vermaatschappelijking van behoeftebevrediging van
actoren". Daarbij is het mogelijk dat uit het interactie- of onderhandelingsproces
van de actoren totaal nieuwe en wellicht ook minder duurzame sociale constructies
als oplossing van knelpunten tevoorschijn komen dan de „bestaande" organisaties
en dAt zou dan als een fundamentele .,vermaatschappelijking" kunnen worden
gezien: niet „vAn organisaties", maar „d66r actoren".

Het gaat er bij „vermaatschappelijking" immers om dat een wijze van samenwer-
ken en/of organiseren van hulpmiddelen wordt gevonden waardoor de belangen
van zeer velen worden bevredigd z6nder dat daardoor de belangen van eventueel
zeer weinigen worden geschaad. Het gaat om organiseren, niet om organisaties

Dat zou in wezen een proces van optimalisering van baten en lasten zijn, zowel voor
elke actor persoonlijk als voor het totaal van alle met elkaar onderhandelende
actoren. Optimalizering is een kwestie van belangenafweging en een kwestie van
besluitvorming, waarbij in principe geen der participanten kan of mag rekenen op
een 100% bevrediging van het „eigen" belang.

In dit proces van onderhandeling, afweging en besluitvorming kunnen zeker
machtsverschillen tussen de actoren ontstaan: als gevolg van uitwisseling van
informatie kunnen actoren elkaars definities van de werkelijkheid c.q. elkaars
mening over wat .belangrijk" is beinvloeden. „Macht" is daarbij dan het vermogen
om de zienswijzen van anderen op wat realitejt is te veranderen in de richting van
het eigen belang. Echter als dat gebeurt, zal ook de interpretatie van wat men als
eigen belang ziet, veranderen, want het eigen belang is niet iets absoluuts maar
iets relatiefs: hoe minder bedreigend of „inpikkerig" de ander zich toont of
gedraagt, hoe meer ruimte ik voel om mijn actuele, door de situatie bepaalde
belang („zelfverdediging") in te ruilen voor, of om te buigen naar een n6g
aantrekkelijker, en wellicht oorspronkelijker belang, namelijk „liefhebben" of welk
alternatief men ook maar verkiest.

„Vermaatschappelijking" betekent in termen  van de moderne organisatietheorie
het leren omgaan met - of uitwisselen van - informatie (over gezichtspunten,
belangen en andere definities van de werkelijkheid) zodanig dat de daarbij
betrokken actoren hun belangen en mogelijkheden gaan herdefinieren in de
richting van elkaars „hoogste" belangen, waardoor zij tot „sociale constructies-
komen die door alle actoren als bevredigend worden ervaren.

Het maken van een onderscheid tussen „interne" en „externe" actoren wordt
daarmee irrelevant, evenals dat tussen micro-, meso- en macro-niveaus van de
sociale werkelijkheid. Beter is het te spreken over verschillende aggregatieniveaus
van de sociale werkelijkheid, of van verschillende schaalgroottes waarop zich
ontwikkelingen voordoen.

Het begrip „organisatie-ontwikkeling" kan eveneens misleidend zijn: het gaat
immers niet om ontwikkeling van zoiets abstracts en ongrijpbaars als „de organisa-

164



tie", maar om ontwikkeling van manieren (= processen un spelregels) van behoef-
tebevrediging in (niet door) de „sociale constructies" die het resultaat zijn van de

op vermaatschappelijking gerichte interacties (in de vorm van overleg en onderhan-
deling) door actoren..00" is dus in de eerste plaats een proces van mentaliteit-
sontwikkeling d.w.z. van het ontwikkelen van een nieuwe visie op wat „belangrijk"
is.

Een aantrekkelijk voordeel van deze benadering is ook dat de door Mastenbroek
ontwikkelde interventietheorie (zie zijn hoofdstuk 7, pag. 172, e v.) hierbij vermoe-

delijk goed bruikbaar is.

De actoren kunnen immers in conflict raken, en dit conflict kan, analoog aan de
ordening die Mastenbroek voorstelt, van instrumentele of van sociaal-emotionele of
van belanginhoudelijke aard zijn. Volgens zijn theorie kan de interventiekundige die
eventueel te hulp wordt geroepen daarbij streven naar respectievelijk het bereiken
van een „oplossing", een „compromis" of „begrip", waarbij zowel van een
„inhoudelijke" als van een „proces"gerichte adviesmethode kan worden gebruik
gemaakt.

Ik zal dit hier niet verder uitwerken, maar wil er slechts op wijzen dat de drie door
hem voorgestelde verschillende uitkomsten van een conflictsituatie (dus „oplos-
sing", „compromis" of „begrip") het gevolg kunnen zijn van respectievelijk

„inhoudelijk adviseren", ,,meta-adviseren" en „meta-meta- of ontwikkelingsge-
richt" adviseren, zoals in mijn praktijktheorie wordt aangegeven (zie bij Hoofdstuk

IX).

Het in Hoofdstuk VIll beschreven vermaatschappelijkingsexperiment kan worden

gezien als een nadere uitwerking van de hier gesuggereerde „moderne" (of
symbolisch interactionistiche) actor-georienteerde benadering.

Als aanloop daartoe wordt eerst in Hoofdstuk VII een beschrijving gegeven van het
„organisatie-ontwikkelings"proces (in termen van een geleidelijke mentaliteitsont-
wikkeling!) bij een bouwbedrijf, dat aanleiding was tot - of resulteerde in - het
vermaatschappelijkings-experiment.
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DEEL 111

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK
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In dit deel worden twee voorbeelden beschreven, als illustratie bij de voorgaande
theorie.

Hoofdstuk VII geeft een overzicht van een organisatie-ontwikkelingsproces bij een
middelgrote bouwonderneming.

Bij de beschrijving is het accent gelegd op enkele vernieuwingsimpulsen die in de
gangbare 00-praktijk nog weinig worden toegepast, te weten:
- het optreden van lijnmanagers als „trainers" voor hun eigen kaderteden
- participatie via een „denk- en toetsgroepen model" bij de reorganisatie van

bedrijfsonderdelen
- aanpak van Management Development in leergroepen
- toenemende aandacht voor „Vermaatschappelijking", resulterend in een experi-

ment.

Dit experiment („Manifestatie Maatschappelijk Bouwen") is gedetailleerd beschre-
ven in Hoofdstuk VIll

Beide hoofdstukken zijn, behoudens enkele redactionele wijzigingen en korte
aanvullingen, oorspronkelijk geschreven ten behoeve van een rapport over het
experiment, onder de titel:

„Wie goed doet, goed ontmoet"

(Een benadering van vermaatschappelijking, waarin opgenomen het verslag over
de Manifestatie Maatschappelijk Bouwen, d.d. 03-06-1983)

Dit rapport werd opgesteld door C. E. Feltmann en E. Rijlaarsdam. Laatstgenoem-
de is Hoofd van de Afdeling Strategie en Organisatie (ASO) van de betreffende
organisatie (zie bijlage   1). Hij leverde een aanzienlijke bijdrage aan beide  hier
beschreven cases, o a. als interne begeleider van het 00-proces en als lid van de
voorbereidingscommissie voor de Manifestatie. De bijlagen 4,5 en 10 zijn van zijn
hand.
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HOOFDSTUK VII

EEN
ORGANISATIE-ONTWIKKELINGS-

PROCES IN DE PRAKTIJK
VII.1 INLEIDING

In het begin van de jaren '70 nam de directie van een bouwbedrijf, in overleg met
het Hoofd van hun Afdeling Strategie en Organisatie (ASO), het besluit om enkele
belangrijke vernieuwingen in te voeren.

Aanvankelijk ging het bij deze vernieuwingen vooral om het vergroten van het
vermogen tot aanpassing aan de omgeving (adaptatie) en het verbeteren van de
communicatie tussen de directie en de medewerkers en de medewerkers onder-
ling (humanisering). Als gevolg van deze eerste impulsen ontstond er in de
organisatie behoefte om ook andere zaken fundamenteel aan te pakken, zoals met
name: herorientatie op de primaire doelstellingen, vergroten van het probleemo-
plossend vermogen van de organisatie, aanpassing van de inteme structuur aan de
toegenomen democratisering, en heroriantatie op de maatschappelijke verant-
woordelijkheid van de onderneming (continuiteit en legitimering).

In termen van „00", zoals aangegeven in hoofdstuk V, vond een verschuiving
plaats van de tweede betekenis (een toestandsverandering bewerkstelligen vanuit
de top) naar de derde betekenis die aan „00" kan worden gegeven (een
ontwikkelingsgericht „leerproces" van en voor de gehele organisatie). Het inscha-
kelen vanaf de start in 1974 van een externe adviseur voor organisatie-ontwikkeling
maakt ook de vierde en vijfde betekenis van 00 (procesbegeleiding en ontwikkeling
van mentaliteit, waarden en normen) in deze case herkenbaar.
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VII.2 MARKANTE STAPPEN IN EEN
„HISTORISCHE" ONTWIKKELING

Als eerste vernieuwingsimpuls werden twee activiteiten vrijwel tegelijkertijd in gang
gezet:

a. het opstellen van een beleidsplan met participatie van medewerkers;

b. het trainen van de directie en de medewerkers in groepsgedrag.

VII.2.1 Beleidsplan-vernieuwing

Het al enige jaren vigerende beleidsplan moest worden herzien. De directie besloot
het opstellen van een nieuw beleidsplan op een wat andere wijze aan te pakken.
Men was er aan gewend dat het beleidsplan werd opgesteld door de directie met
enkele „deskundigen". Medewerkers werden daarbij incidenteel geraadpleegd en
doorgaans geinformeerd, over het eindprodukt. Als eerste vernieuwing in de
organisatie wilde de directie nu de betrokkenheid van de medewerkers bij het tot
stand komen van een beleidsplan voor de komende jaren in belangrijke mate
vergroten.

De afdeling Strategie en Organisatie (ASO) ontwikkelde hiertoe:
a. naast de bestaande (overleg)structuur een stelsel van beleidsstudiegroepen,

waarin vrijwel alle geledingen van het bedrijf waren opgenomen (ca 120
medewerkers);

b. uitvoerige vragenlijsten met vragen over visies, wensen en verwachtingen
binnen de diverse beleidsgebieden, zoals marktontwikkeling, technologie, per-
soneel, organisatie, financien en dergelijke;

c „spelregels" o.a. rond de besluitvorming waarbinnen het geheel zich zou
moeten afspelen.

Deze eerste stap van het vernieuwingsproces werd begeleid door een stuurgroep
waarin onder meer een directielid en een medewerker van ASO zitting hadden. De
vragenlijsten werden voorgelegd aan de directie en de studiegroepen met het
verzoek om over deze vragen als groep na te denken en ze te beantwoorden. De
reacties van deze groepen werden daarna door ASO bewerkt tot een concept
beleidsplan. Dit concept werd weer voorgelegd aan de studiegroepen. Nadat het
commentaar en de aanvullingen uit de studiegroepen door ASO in het concept was
verwerkt werd dit bijgestelde concept-beleidsplan voorgelegd aan de directie, die
tenslotte het definitieve beleidsplan voor de komende jaren vaststelde.
Tevens werd daarbij de afspraak gemaakt dat deze procedure zich elk jaar zou
herhalen zodat regelmatige evaluatie en bijstelling van het totale ondernemingsbe-
leidsplan voortaan zou plaatsvinden in een intensieve „gestructureerde dialoog"
tussen meerdere echelons (inclusief de directie).

VII.2.2 Training in groepsgedrag

De tweede belangrijke vernieuwingsimpuls bestond uit het verstevigen en kwalita-
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tief ontwikkelen van „het sociaal systeem" van de organisatie, althans van het
bestuurs- en beheerscentrum, de z.g. „staf", op het Hoofdkantoor.

Dit betrof een groep van ongeveer driehonderd medewerkers waaronder de
directie, het management, diverse technici, planners, administratieve medewer-
kers, tekenaars en medewerkers van logistieke en andere ondersteunende diens-
ten.

Ruim de helft van deze groep deed op basis van vrijwilligheid mee aan een 3-
daagse „Training in Groepsgedrag" (TIG), verzorgd en begeleid door trainers die
verbonden waren aan het adviesbureau van de inmiddels ingeschakelde externe
„organisatie-ontwikkelings"-adviseur/begeleider.

De trainingsgroepen van 8&1 2 deelnemers per groep waren van een „gemengde
samenstelling", dat wil zeggen mensen uit diverse afdelingen in dan groep. De
directie volgde gezamenlijk, als eerste groep, zo'n TIG-training.

Na deze training in gemengde groepen volgde in sommige afdelingen nog een
training, in „gesloten" samenstelling, of er volgde nog een periode van follow-up
bestaande uit het bijwonen en begeleiden van enkele afdelingsvergaderingen door
de trainer/begeleider.

Het effect van deze trainingsimpuls was een duidelijk merkbare verandering van
het sociale klimaat op het hoofdkantoor: de communicatie werd persoonlijker,
minder formeel, meer open en direct. De vertrouwensrelaties, niet alleen tussen
personen, maar ook tussen afdelingen en echelons, werden versterkt en de
motivatie en belangstelling van velen voor het vernieuwingsproces van de organisa-
tie nam toe.

VII.2.3 Training voor uitvoerders en voorlieden door lijnmanagers

Een derde belangrijke stap kwam voort uit de voorgaande.
De „staf" achtte het gewenst de trainingen ook open te stellen voor direct bij de
produktie resp. uitvoering betrokken leidinggevenden (uitvoerders en voorlieden).
Het „TIG-model" bleek, na enige ervaring, voor deze groep echter minder geschikt
Daarom werd een trainingsmodel ontworpen dat beter zou aansluiten op de
ervaringswereld van genoemde leidinggevenden. Bovendien werd besloten om
deze Cursus Sociale Vaardigheid (CSV) niet te laten geven door de externe trainers
maar door enkele lijnmanagers met ondersteuning van een personeelsfunctionaris.

Daartoe volgden deze lijnmanagers en personeelsfunctionarissen eerst zelf een
„training voor trainers" waarin zij zich defenden in het optreden als docent/trainer in
een CSV. De CSV had een veel meer gestructureerde opzet (theorie en oefenin-
gen) dan de TIG en was meer gericht op het ontwikkelen van individuele sociale
vaardigheden, dan op groepsgedrag.

De grote waardering van de deelnemers voor deze aanpak was zeker niet in de
laatste plaats te danken aan de bijzonderheid dat de deelnemers hun eigen chef in
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de rol van trainer meemaakten: er was sprake van een „voorbeeldfunctie".
Anderzijds hebben de betrokken managers het als zeer waardevol ervaren om zich
als trainer van hun medewerkers te moeten opstellen. Dit verdiepte hun inzicht in de
eigen stijl van leidinggeven.

VII.2.4 Denkgroepen en Toetsgroepen

Een volgende ingrijpende verandering bestond uit het evalueren en reorganiseren
van respectievelijk het functioneren en de structuur en procedures van de verschil-
lende hoofdafdelingen.

Hierbij werd gebruik gemaakt van een nieuw overleg model: het „denk- en
toetsgroep" model, waarmee de externe adviseur(s) elders ervaring had(den)
opgedaan (zie: Feltmann, 1976, hoofdstuk XIV).
Per hoofdafdeling werden door de directie een klein aantal (5 A 8) managers
geselecteerd, van wie verwacht werd dat zij over voldoende kennis, inzicht en
overzicht beschikten om gezamenlijk, als ,,denkgroep", een reorganisatieplan
voor hun eigen hoofdafdeling te kunnen ontwerpen, op basis van het inmiddels
ontstane beleidsplan voor de naaste toekomst.

Deze denkgroepen kregen als opdracht een advies uit te brengen aan de directie,
over de gewenste structuur (taak, taakverdeling, spelregels, overlegvormen) van
een hoofdafdeling, maar pas nadat de door hen ontwikkelde plannen de instem-
ming hadden ontvangen van, resp. aanvaardbaar waren bevonden door hun
hoofdafdeling, tot en met het laagste echelon (dus ook van de bouwvakkers en
werkers op de diverse bouwplaatsen in het land).

Daartoe werden „toetsgroepen" van ongeveer 15 & 20 mensen samengesteld,
waarvan de leden werden gekozen door de medewerkers van de betreffende
hoofdafdeling. De taak van een toetsgroep was om de reacties van hun „achter-
ban" op de plannen van de denkgroep te inventariseren en op basis daarvan
commentaar en advies te geven aan de denkgroep. De denkgroep diende deze
reacties te verwerken in hun reorganisatievoorstellen.

De ervaringen met dit model waren genuanceerd. Evenals bij de Beleidsplan-
ontwikkeling bleek dat het voor velen een zware opgave was om zich een indruk en
oordeel te vormen over allerlei niet specifiek bouwtechnische aspecten van de
organisatie, of, meer in het algemeen, over andere aspecten dan die van de eigen
vakdiscipline of werkzaamheden.

Met name deed dit zich voor in de toetsgroepen. Voor de deelnemers in de
denkgroepen was het meewerken in dit proces een weliswaar tijdrovende en
moeizame ervaring, maar het leereffect werd door vrijwel iedereen hoog gewaar-
deerd

Het werk van de denk- en toetsgroepen resulteerde in soms vergaande voorstellen
tot wijziging van taakverdelingen, bevoegdheidsregelingen, samenwerkingsproce-
dures, overlegstructuren en leiderschapspatronen.
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Ook heeft men ervaren dat deze vorm van participatie ertoe leidde dat de feitelijke
invoering van de aldus ontworpen organisatie-wijzigingsplannen relatief ,,soepel"
verliep Het lijkt waarschijnlijk dat de tijdens de trainingsfase gegroeide communi-
catievaardigheden en vertrouwensrelaties, hier mede toe hebben bijgedragen.
Daarnaast heeft het model het voordeel dat voorbereiden en uitvoeren ten dele
parallel gaan lopen.

VII.2.5 Aandacht voor „Vermaafschappelijking"

Tot slot van deze schets van een „historische ontwikkeling" kan nog een vijfde
opmerkelijke gebeurtenis worden vermeld, die uiteindelijk de aanzet bleek te
worden tot het experiment dat in deze publikatie ter sprake komt

Ruim een jaar na de start van het organisatie-ontwikkelingsproject werd aan de
externe begeleider gevraagd om eens zijn visie te willen geven op het lopende
project en een nadere toelichting te geven op zijn eigen (professionele) doelstellin-
gen en visie op „organisatie-ontwikkeling"

Hiertoe werd een bijeenkomst gehouden waaraan ongeveer tachtig managers en
andere medewerkers deelnamen. Door de begeleider werd toen betoogd dat
organisatie-ontwikkelingsinspanningen zich niet hoeven te beperken tot „humani-
sering van de arbeid", maar dat 66k gezocht kan worden naar „vermaatschappelij-
king" van het externe gedrag en de doelen van organisaties.

In de inleiding werd aandacht geschonken aan de processen van ,,vermaatschap-
pelijking" die zich in de bouw voordoen, dat wil dus zeggen aan de toenemende in-
vloed van diverse ontwikkelingen die zich op cultureel-politiek-sociaal-economisch-
technologisch terrein in „de maatschappij" voordoen en die consequenties hebben
voor het mogelijke doen en laten en het voortbestaan van individuele ondernemin-
gen binnen de bouwnijverheid.

Ook kwam daarbij aan de orde de vraag of en in hoeverre ondernemingen ,,vrij" zijn
in het bepalen of kiezen van hun externe doelstellingen en hun externe gedrag. Dit
externe gedrag resulteert bij een bouwbedrijf doorgaans in adn of ander bouwwerk.
Het is zeker niet zo dat alle door een bouwbedrijf geproduceerde bouwwerken
instemming en goedkeuring ontvangen van andere belangengroepen in de maat-
schappij. Zelfs niet van alle leden van de eigen organisatie. „Vermaatschappelij-
king" betekent dat een (bouw)bedrijf gaat proberen om alle (denkbare) belangheb-
benden „inspraak" te geven in of over het door haar gevoerde beleid, met name in
dit geval t.a v. haar externe gedrag.

„Nog een stap verder gaat de gedachte om het te voeren beleid van een
organisatie te laten vaststellen in een overleg van alle (interne en externe, actuele
en toekomstige) betrokkenen of belanghebbenden bij dat beleid De diverse
belangengroeperingen binnen de organisatie, evenals elke belangengroepering
buiten de organisatie, zouden in dat overleg gelijke 'rechten' moeten hebben in de
besluitvoorbereiding en de uiteindelijke vaststelling van het beleid. Pas dan, zo is
de theoretische, zo men wil utopische overweging, kan er sprake zijn van volledige
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„vermaatschappelijking" van het organisatorisch handelen," aldus de toen (1975)
aangereikte visie van de externe begeleider van het proces van organisatie-
ontwikkeling.

De reacties van de aanwezigen waren aanvankelijk afwijzend. Men stelde dat de
vraag of een opgeleverd bouwwerk ,,maatschappelijk" verantwoord is (dat wil dus
zeggen: niet duidelijk nadelig voor sommige groeperingen of in strijd met andere
maatschappelijke belangen) moet worden verwezen naar de opdrachtgevers en
de architecten en de overheid. Die immers hadden, al of niet in onderling overleg,
besloten tot bouwen en zij hadden zich dus moeten afvragen wat hiervan het
eventuele voordeel of het eventuele nadeel voor andere dan deze directe belang-
hebbenden in de maatschappij zou kunnen zijn. Dat was niet een taak voor een in
opdracht van anderen werkend bouwbedrijf, vond men.

Maar lastiger werd het wanneer het ging om vragen over „kwaliteit", „arbeidsvoor-
ziening", „arbeidsomstandigheden", „werken in de derde wereld" en dergelijke.
Men besefte dat hier de „maatschappelijke verantwoordelijkheid" van de eigen
organisatie in het geding was en dat verwijzing naar anderen tenslotte onvoldoende
zou zijn als legitimering van het eigen organisationele handelen.

Toch achtte men het te ver gaan om over deze zaken een soort brede maatschap-
pelijke discussie op gang te brengen, waarbij de organisatie zelf dan bovendien
zich in die discussie zeer bescheiden zou moeten opstellen. Dit vond men strijdig
met ondernemerschap; maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het eigen
handelen wilde men erkennen, maar gezamenlijke besluitvorming daarover, ook of
juist met dxterne belanghebbenden ging toch een stap te ver.

VII.2.6 Management Development in leergroepen

Eind 1979 werd besloten tot een nieuwe aanpak van „management-development",
door middel van ,,leergroepen" (zie ook Hoofdstuk X).

Men zou dit een zesde element in het 00-proces kunnen noemen. Leergroepen
zijn zichzelf sturende en programmerende opleidingsgroepen, in dit geval bestaan-
de uit ongeveer 12 managers, afkomstig van zowel de producerende als de
ondersteunende sectoren en diensten van de organisatie.

Deze leergroepen stelden zich tot taak om zich voor te bereiden en te „professio-
naliseren" (qua houding, kennis en vaardigheden) ten behoeve van de manage-
menttaken die over vijf jaar in deze organisatie vervuld moeten worden.

Als aanzet daartoe besloot men, o.m. door middel van scenariotechnieken, zich
een beeld te vormen van de toekomst, meer in het bijzonder voor de bouwnijver-
heid. Daarbij werd ruim aandacht geschonken aan de processen van vermaat-
schappelijking die zich in de bouw openbaren en in de leergroep ontstond
belangstelling voor de vraag hoe men, als organisatie, of als management er voor
zou kunnen zorgen dat het „externe handelen" aanvaardbaar zou blijven voor
steeds m66r kritische belangengroeperingen in de maatschappij.
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Deze belangstelling was voor een deel nog theoretisch, maar werd toch ook
gevoed door heel persoonlijke ervaringen van enkele leergroepleden.
„Vermaatschappelijking- werd voor de leergroepen mddr dan een academisch
begrip.

De houding van de directe omgeving van sommige mensen veranderde geleidelijk
van „vriendelijk belangstellend" naar „kritisch belanghebbend"  En dat niet alleen
omdat er directe eigen belangen aan de orde waren, maar vooral ook omdat de
maatschappelijke verantwoordelijkheid en positie keuze van deze en vele andere
ondernemingen en organisaties ter discussie werd gesteld.

Zowel in de kranten, als in TV-programma's, als in gesprekken met collega's,
kennissen, familieleden en schoolgaande kinderen werd deze meer kritische
houding van de omgeving voor het doen en laten van organisaties merkbaar en in
de leergroepen groeide het bewustzijn over de complexe interdependenties tussen
„actoren" binnen an buiten de eigen organisatie.

VII.2.7 60-jarig jubileum: een bijdrage aan vermaatschappelijking

Steeds duidelijker werd het dat beslissingen van managers in zekere zin „politieke"
betekenis hebben, dat wil zeggen: consequenties hebben die ook buiten de eigen
organisatie merkbaar zijn of worden en daar wei of niet stroken met de opvattingen,
oordelen of belangen van andere maatschappelijke groeperingen, die de neiging
hebben om steeds luider, zo men wil agressiever, voor hun belangen op te komen.

Daar waar de mondigheid van mensen toeneemt, terwijl „de koek" kleiner wordt en
de toekomst steeds onzekerder, lijken de belangentegenstellingen zich toe te
spitsen.

Een gevoel van angst bekruipt mensen die geen reele alternatieven, geen reele
keuzen tot handelen meer zien. En angst leidt soms tot agressie. Maar ook:
uitwisseling van informatie kan leiden tot overzicht en inzicht en daardoor wellicht
tot helder uitzicht.

Naast de herinnering aan de grote bijeenkomst (zie pt. VII. 2.5) en de gesprekken in
de leergroep, lagen ook dergelijke overwegingen ten grondslag aan de suggestie
van de beide leergroepbegeleiders (Hoofd ASO en de externe 00-adviseur) dat het
de moeite waard kon zijn om eens, als een experiment, te streven naar een
uitwisseling van informatie door en met zo veel mogelijk verschillende belang-
hebbenden bij het bouwen en de bouwnijverheid, over verschillende belangen
bij en visies op „het bouwen in Nederland".

Dit idee werd voorgelegd aan de directie, in het kader van het 60-jarig jubileum van
de onderneming.

Zoals reeds werd opgemerkt  is het kernpunt  van deze gedachte  dat , ,vermaat-
schappelijking" van het handelen van een bouwonderneming niet bestaat uit het
zelfstandig vaststellen wat wdI of niet „maatschappelijk verantwoord" is, of wat wei
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of niet „in het algemeen belang" gebouwd kan worden, maar dat „vermaatschap-
pelijking" zou kunnen bestaan uit:
1.  het bij elkaar brengen van veel mensen met zeer uiteenlopende belangen bij

„het bouwen";
2.  het in gesprek brengen van deze mensen over de voor hen meest klemmende

vragen en problemen m.b t de bouw en over de „oplossingen" die zij daarvoor
zien;

3. het stimuleren van overleg of onderhandeling tussen deze mensen over alle
door hen naar voren gebrachte visies en „oplossingen" voor deze klemmende
problemen;

4.  waarbij dit contact zou kunnen resulteren in een stelsel van op elkaar afgestem-
de richtlijnen en spelregels voor elk van de bij het overleg betrokken deelnemers
of „partijen";

5. zodat tenslotte elk van deze partijen een bijdrage aan „de bouw" zou kunnen
gaan leveren overeenkomstig deze richtlijnen en spelregels, en overeenkomstig
hun eigen aard en mogelijkheden;

6. waarna stap 1 zich weI zal gaan herhalen.

„Vermaatschappelijking van de bouw" wordt hier dus opgevat en behandeld als
een proces van informatie-uitwisseling en overleg, gericht op het optimaliseren
van veelsoortige en soms tegenstrijdige belangen en mogelijkheden van alle bij het
bouwen belanghebbende „partijen". Een proces dus van communicatie in de vorm
van overleg en onderhandeling waarvan de uitkomst niet kan worden voorspeld.
Vermaatschappelijking is, per definitie, een eindeloos proces.

Hoewel een dergelijke benadering nogal theoretisch en nalef leek, gezien de uiterst
gecompliceerde en vrijwel ondoorzichtige machts- en financiele verhoudingen en -
structuren in de wereld van de bouw, besloot de directie niettemin om door middel
van een experiment deze theoretische gedachte in de praktijk te toetsen. In elk
geval zou een dergelijk experiment voor velen een nieuwe ervaring zijn, waaruit
wellicht nieuwe inzichten en ideeen over bouwen en samenwerking tussen belang-
hebbenden konden ontstaan.
Belangrijk was ook de overweging dat zo'n experiment van een zeer breed overleg
tussen „alle" belanghebbenden gezamenlijk Sn tegelijkertijd in de bouw nog niet
eerder tot stand gebracht was. Men kende weI voorbeelden in het land van
bouwprojecten waarbij meerdere belangengroepen (tegelijkertijd) konden partici-
peren in de besluitvorming over diverse aspecten van die projecten, met name
aangeduid als „bewonersparticipatie", maar dat was toch veel kleinschaliger dan
wat met dit experiment werd bedoeld en bovendien stonden daarbij de machtsver-
houdingen niet of nauwelijks officieel ter discussie.

Hoe dan ook: mede als gevolg van het wellicht door de „00"-ervaringen toegeno-
men genuanceerde denken over vermaatschappelijking, besloot deze overigens
nogal nuchtere en praktisch ingestelde bouwonderneming ter gelegenheid van zijn
zestigste verjaardag iets geheel ongebruikelijks te doen, en gaf opdracht aan twee
bevriende adviesbureaus om gezamenlijk het idee van „vermaatschappelijking"
van het bouwen in de praktijk te toetsen. Ean van deze bureaus was al jaren via de
externe begeleider en adviseur betrokken bij het totale proces van organisatie-
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ontwikkeling van de onderneming. Het andere bureau was goed ingevoerd in de
problemen van de bouwwereld en had goede contacten met zeer uiteenlopende
„partijen" in de bouw (bewoners, architecten, overheid, bouwers, financiers,
belangengroepen, inspraakbegeleiders, enzovoort).

In Hoofdstuk VIll wordt dit experiment, dat de naam kreeg „Manifestatie Maat.
schappelijk Bouwen" beschreven. Deze manifestatie kan worden gezien als een
experiment om enkele gedachten uit de organisatietheorie te operationaliseren en
in de praktijk op hun waarde en bruikbaarheid te toetsen.
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VII.3 EVALUATIE

De zojuist beschreven „markante stappen" zijn uiteraard slechts een selectie uit
het totaal van gebeurtenissen en veranderingen die zich voordeden in de periode
van ongeveer tien jaar die zijn verlopen sinds de formele start van het organisatie-
ontwikkelingsproces, c.q. het inschakelen van een externe adviseur/begeleider.

In die periode is er veel maar gebeurd dan het hier beschrevene, zoals bijvoorbeeld:
• uitbreiding van fabrieks- en kantoorruimte;
• invoering van een budgetteringssysteem;
• ontwikkeling van de automatisering;
• orientatie op werken in het buitenland;
• diverse belangrijke mutaties in de bemanning, zowel in de top als op midden- en

lager niveau;
•  wijzigingen van juridisch-organisatorische aard c.q. verzelfstandiging van werk-

maatschappijen;
• verschuivingen in de markt van opdrachtgevers en daarmee gepaard gaande

produktontwikkeling;
• enzovoort.

Zelfs al zou deze opsomming aanzienlijk zijn uitgebreid, dan nog zou dat slechts
een selectieve weergave zijn van wat zich in die tien jaar heeft voltrokken aan
gebeurtenissen die op dan of andere manier wezenlijk waren of zijn voor de
betrokken mensen of actoren (belanghebbenden).

Het beschrijven en evalueren van een ontwikkelingsproces impliceert het kiezen
van een optiek of paradigma of definitie van de werkelijkheid van waaruit men
waarneemt. Vanuit een Andere optiek was er wellicht in het geheel geen sprake van
ontwikkeling: het bedrijf is bijvoorbeeld nog steeds een bouwbedrijf, het hoofdkan-
toor staat nog op dezelfde plek, en nog steeds werkt niet iedereen in ploegen-
dienst.

De selectie die in het voorgaande is gemaakt van zeven „markante stappen" is dan
ook arbitrair en ongetwijfeld zullen andere waarnemers of actoren andere gebeur-
tenissen noemen als (de meest) saillante mijlpalen in de afgelopen tien jaar.

Deze zeven stappen of acitiviteiten zijn hier speciaal genoemd als indicatoren van
een organisatie-ontwikkelingsproces omdat ze in een aantal theoretisch relevante
opzichten zich onderscheiden van talloze andere actitivteiten die, alle gezamenlijk,
het leven van (of in) cleze organisatie (of sociale constructie) hebben gevormd c.q.
inhoud en betekenis hebben gegeven.

De theoretisch relevante opzichten zijn:
a)  het participeren in elke activiteit was expliciet bedoeld voor de betrokkenen als

een leerervaring op langere termijn;
b)  de activiteiten werden toegevoegd aan de normale werkzaamheden als impuls

tot vernieuwen van denkbeelden, gedragspatronen, invloedsverdeling, taakin-
houd en -opvatting;
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c) elke activiteit was voor de betrokkenen nieuw: in de meeste gevallen kwamen
de suggesties om met een nieuwe activiteit te starten (of, bijvoorbeeld, om de
reorganisatie op een nieuwe manier aan te pakken) van de in- of externe
adviseur/begeleider;

d) de activiteiten zijn niet als een totale ontwikkelingsstrategie van te voren

gepland. Steeds werd min of meer ad hoc aan de orde gesteld, in vergaderin-
gen van directie, beleidsteam (directie plus vertegenwoordigers uit de werk-
maatschappijen en de stafdiensten), of managementteam (top van een werk-
maatschappij of stafdienst) 6f en zo ja welke nieuwe impulsen in het kader van
het 00-proces wenselijk waren. De tijdsduur van elke stap en de tijdsintervallen
tussen de stappen waren dan ook zeer verschillend.

De zeven vernieuwingsimpulsen kunnen worden gezien als wat in de literatuur over
organisatie-ontwikkeling bekend staat als „hulpconstructies". Ook spreekt men wei
van het toevoegen van een (tijdelijke) „veranderingsorganisatie" (bijvoorbeeld de
denk- en toetsgroepen) die tot doel heeft om, van binnen uit, de „staande
organisatie" te vitaliseren of te vernieuwen of te ontwikkelen.

De effecten van een dergelijke aanpak tonen zich doorgaans als fundamentele
kwaliteitsverandering van de organisatie, zowel wat betreft de doelstelling, de
structuur, als de cultuur (normen, waarden, houding, mentaliteit en gedrag van de
leden t.o.v. elkaar en t.o.v. de buitenwereld.).

De onderliggende dynamiek hiervan kan worden getypeerd als een intensivering
van communicatie en informatie-uitwisseling tussen (alle) leden van de organisa-
tie, men raakt gezamenlijk betrokken in een leerproces, waardoor nieuwe mogelijk-
heden van probleemoplossing (en probleemdefiniering) zichtbaar worden.

Deze ervaring, dat systeemontwikkeling kan worden gestimuleerd door het initie-
ren van „hulpconstructies" of een „tijdelijk veranderingssysteem" dat op eigen
initiatief (en dus niet van boven of buitenaf opgelegd) wordt toegevoegd aan de
bestaande systeem-structuur en dynamiek, ligt ten grondslag aan de opzet van
de manifestatie Maatschappelijk Bouwen, welke in Hoofdstuk VIll aan de orde
komt.
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HOOFDSTUK VIll

VERMAATSCHAPPELIJKEN ALS
EXPERIMENT

VI11.1 INLEIDING

Deze paragraaf is een korte samenvatting van de gebeurtenissen en overwegin-
gen, besproken in de hoofdstukken VI en VII, die ten grondslag liggen aan het
experiment, bedoeld voor lezers die voornamelijk zich een indruk willen vormen van
het ontworpen model van vermaatschappelijking.

In hoofdstuk VII is beschreven hoe een meerjarig proces van organisatie-ontwikke-
ling bij een bouwonderneming in Nederland leidde tot:
1.   vernieuwing  van het beleid  en de strategie  van de onderneming (het beleids-

plan) door middel van interne enqu6tes en groepsdiscussies;
2.  kwaliteitsverbetering van de onderlinge cummunicatie en samenwerking en een

intensivering van overleg en groepswerk, door middel van trainingen in groeps-
gedrag en sociale vaardigheidstrainingen waarbij lijnmanagers fungeerden in de
rol van ,,trainer";

3. aanpassing van de structuur en spelregels van de interne organisatie, door
middel van 'denk'- en 'toets'-groepen;

4. een op de naaste toekomst gerichte vernieuwing en versterking van het
management door middel van leergroepen;

5. toegenomen belangstelling voor en bezinning op de processen van vermaat-
schappelijking (wisselwerking organisatie-maatschappij) en de vraag hoe deze
organisatie zou kunnen bijdragen aan deze processen;

6. het besluit, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de onderneming een
experiment te starten en te doen organiseren waarin bepaalde theoretische
aannamen m.b.t. ,,vermaatschappelijking" zouden worden geoperationaliseerd
en getoetst.

Deze korte schets van een organisatie-ontwikkelingsproces „in de praktijk" werd
voorafgegaan door een meer theoretisch georienteerde beschrijving van het
verschijnsel „organisatie-ontwikkeling", zoals zich dat in de afgelopen (twee)
decennia in Nederland heeft gemanifesteerd, zowel in wetenschappelijke studies
van organisatiesociologen als in de „praktijktheorieen" van organisatie-adviseurs
en 00-begeleiders.

Hierbij werden vijf verschillende betekenissen of benaderingen van „organisatie-
ontwikkeling" (00) gesignaleerd, te weten:
1.   00 als beschrijving  van de ontwikkelingsgang van organisaties, zowel  op  het

niveau van de „life cycle" van een individuele organisatie, als op het niveau van
een in de historie zich aandienende verandering van dominante aandachtsvel-
den of functies van organisaties;
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2. 00 als centrale taak van de hoogste leiding, als het realiseren van vier
belangrijke voorwaarden voor het voortbestaan van organisaties (adaptatie,
humanisering, continuiteit en legitimering), door middel van toegepaste organi-
satiekunde en een grote varieteit van „management tools";

3. 00 als een leerproces van de gehele organisatie („total system") gericht op
ontwikkeling van het probleemoplossend vermogen, de gezondheid, de cultuur
en de verhouding met de omgeving van de organisatie, door middel van
veranderingsstrategieen, tijdelijke „hulpconstructies" en groepsontwikkelings
interventies van gedragswetenschappelijk geschoolde 00-begeleiders of orga-
nisatie-agogen;

4. 00 als een arsenaal van „begeleidingsmethodieken" of een interventiekunde,
waarbij met name de methodiek of stijl van „procesconsultatie" of procesbege-
leiding typisch is voor 00 - ter onderscheiding van de meer inhoudelijk gerichte
„expert" benadering van de organisatie-adviseur of management-consultant;

5. 00 als een complex van „humanistisch" getinte idealen en ideologieen of
mens- en maatschappijbeelden welke doorgaans impliciet ten grondslag liggen
aan het waarnemen, denken en handelen van organisatie-ontwikkelaars.

Zowel uit de „praktijk case" als uit de 00-theorie blijkt een toenemende bewust-

wording van allerlei veranderingen die zich in en buiten organisaties voordoen, en
die zich uiten als - of resulteren in:
• vervaging van de „grenzen" van organisaties
•  het steeds meer betrokken raken van organisaties in „netwerken" van interorga-

nisationele samenwerkingsverbanden
•  een toenemende belangstelling voor - en bemoeienis met - het doen en laten

van organisaties door een steeds groeiend aantal belangen- en actiegroepen
• een „politisering" of scherper worden van belangen en belangentegenstellin-

gen van personen en groeperingen in en buiten organisaties (waarbij de
overheid via regelgeving probeert om „het algemeen belang" te beschermen)

•  een toenemende noodzaak tot „vermaatschappelijking" van het beleid (en het
handelen) van organisaties, op hun eigen initiatief

• een verschuiving van machtsfactoren of „bronnen" van macht: steeds minder

lijken positie of bezit (van geld of deskundigheid) iemands plaats in een
machtsverhouding te bepalen en steeds meer gaat het om de bereidheid
(mentaliteit) en om de vaardigheid om door middel van informatie-uitwisseling
(communicatie) wederkerig elkaars ,,werkelijkheidsdefinities" of „belangen" te
beinvloeden. „Win-loose" strategieen lijken (tenslotte) voor alle partijen meer
nadelen dan voordelen op te leveren. Creativiteit in het ontwikkelen van „win-
win" strategieen bij gezamenlijke besluitvorming kan wellicht worden bevorderd
wanneer „actoren" proberen, door middel van intensieve kommunikatie (over-
leg en onderhandeling), de ,,werkelijkheidsdefinities" van elkaar te beinvloeden.

Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat vanuit verschillende invalshoeken (organisa-
tie-onderzoek, Public Relations, verslaglegging, organisatie-advisering) aan „orga-
nisatie-ontwikkeling" tegenwoordig een zeer ruime betekenis wordt toegekend, n.1.
die van 'Vermaatschappelijking van organisaties' of, nauwkeuriger, die van „ver-
maatschappelijking van beslissingen" waarbij vele belangengroepen zijn betrok-
ken.
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Naast intra-organisationele ontwikkeling is vermaatschappelijking immers vooral
een proces van inter-organisationele ontwikkeling of samenwerking waarbij „orga-nisationeel" dan zeer ruim wordt opgevat, namelijk als „bundeling van belangen"of als „bundeling van mensen met diverse belangen"

De leer- en ontwikkelingsstrategieen van 00, en met name enkele „hulpconstruc-ties" of „veranderingsinstrumenten" zoals:
- groepsdiscussies over ,,knelpunten" en „oplossingen"
- „denk"- en „toets"-groepen- procesbegeleiding naast expert-advisering
- leergroepen
lijken de moeite waard om ook op macro-schaal, in een netwerk van actoren te
worden toegepast.

In de komende bladzijden wordt uiteengezet hoe deze ,,conclusie" of „veronder-
stelling" in de praktijk werd geoperationaliseerd en hoe dat werd ervaren.
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VI11.2 DE „MANIFESTATIE MAATSCHAPPELIJK
BOUWEN": EEN EXPERIMENT

VI11.2.1 Voorbereiding.

VI11.2.1.1 Samenstelling voorbereidingscommissie (VC).

Hoofdstuk VII eindigde met de opmerking dat de betreffende bouwonderneming
opdracht gaf aan twee adviesbureaus om de ontwikkelde gedachten over „ver-
maatschappelijking" concreet vorm te geven.

Daartoe werd, als eerste stap, een voorbereidingscommissie gevormd, bestaande
uit medewerkers van zowel de beide bureaus als van de opdrachtgever (zie bijlage
1).

Het was de uitdrukkelijke wens van de opdrachtgever geen invloed te hebben op
de verdere inhoud en vormgeving van het experiment. Daarom werd afgesproken
dat de beide bedrijfs-medewerkers A titre personnel lid zouden zijn van de
Voorbereidingscommissie (VC) en dat zij het mede als hun taak zouden zien op te
treden als een noodzakelijke verbindingsschakel tussen de opdrachtgever en de
VC, onder meer ter bewaking van het budget en om organisatorische en/of
administratieve ondersteuning te verlenen.

VI11.2.1.2 Vier kernthema's.

Een tweede stap was het selecteren en analyseren van enkele informatiebronnen
(varierend van vakliteratuur tot kranteberichten en ervaringskennis) door de VC
teneinde te kunnen aangeven welke de meest in het oog springende, actuele en ur-
gente „knelpunten van de bouw in Nederland" zijn, volgens velerlei belanghebben-
den of actoren.

Dit resulteerde in vier kernthema's, te weten:
a)  Bouwvolume. Het gaat hier om de vraag naar de meest geschikte omvang en

aard van de totale bouwproduktie in Nederland, waarbij oplossingen gezocht
moeten worden voor de bestaande onvrede over de woningnood, leegstand,
alternatieve woonvormen, woningen voor jongeren, etc. Dit kernthema werd in
de loop van de voorbereiding toegespitst op de problematiek rond het wonen en
kwam op de manifestatie aan de orde als „woningnood"

b)  Procedures en besluitvorming. Veelvuldig zijn de signalen van misnoegen over
de ontoegankelijkheid van besluitvormingsprocedures voor de „minder machti-
gen" in de samenleving, zoals met name de bewoners en gebruikers van
gebouwen. Ook de relatief hoge kosten en ondoelmatigheid van bureaucrati-
sche regelgeving en overheidsbemoeienis wekt bij velen wrevel en wanhoop

c)  Kwaliteit van produkten en de omgeving. Sterk uiteenlopende opvattingen en
wensen bestaan er tussen opdrachtgevers, architecten, bouwers en bewoners
over de noodzakelijke kwaliteit van een bouwprodukt in termen van vormgeving,
materiaal, constructie, kosten, doelmatigheid, leefbaarheid voor de omgeving
en dergelijke.
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d) Het arbeidsaspect in de bouw. Het aandeel van de bouwsector in de
inkomensvorming en de werkgelegenheid is aanzienlijk: ruim 11% van de totalen
van de bedrijven in Nederland. Aan elke 100 arbeidsplaatsen in de bouw zijn 44
arbeidsplaatsen in Nederland gekoppeld. Arbeidsvoorwaarden, arbeidsvoorzie-
ning en werkgelegenheid in de bouw zijn een probleem geworden, en de
omvang van fraude, door malafide koppelbazen gepleegd, wordt een bedrei-
ging voor de samenleving genoemd.

VI11.2.1.3 Geen „product" maar een „proces".

Als derde stap ontwierp de VC een globaal „model" of „procesplan" voor het
experiment. Uitgaande van de te realiseren parallel met organisatie-ontwikkeling
werd besloten het experiment op te vatten als een ten dele te plannen en ten dele
„spontaan' zich ontwikkelend traject van markante gebeurtenissen, die zouden
aansluiten op de al jaren aan de gang zijnde pogingen tot probleemoplossing van
knelpunten in de bouw.

a. Ean zo'n markante gebeurtenis zou zijn de feitelijke ontmoeting van vele
belanghebbenden bij de bouw, waarbij zij met elkaar zouden praten (overleggen
en/of onderhandelen) over elkaars „zienswijzen" t.a.v. knelpunten, belangen en
oplossingen. Deze ontmoeting zou in de gedachten van de VC, tenminste een
volle dag moeten duren, om het karakter te kunnen krijgen van een opvallende
gebeurtenis en om de deelnemers een minimaal voldoende tijd te gunnen voor
onderlinge communicatie.
Uiteraard is dan zo'n dag, waarop vele belanghebbenden, die volkomen
vreemden voor elkaar zijn, elkaar voor het eerst spreken over wezenlijk belangrij-
ke vraagstukken volstrekt onvoldoende om inhoudelijk resultaat te kunnen
opleveren. Maar daar was het ook niet om te doen. Het ging er (slechts) om een
zo groot mogelijke groep van belanghebbenden bij de bouw en het bouwen in
Nederland met elkaar in contact te brengen, rond de voor hen wezenlijke
belangen of knelpunten. Omdat het begrip „congres" te veel associaties
oproept met een bijeenkomst van vakgenoten waar nieuwe visies en ideeen via
inleidingen van „deskundigen" of via andere presentatiemethoden worden
kenbaar gemaakt (en dat was nu juist niet wat de VC voor ogen stond) werd er
voor gekozen om aan deze „markante dag" de naam „Manifestatie Maat-
schappelijk Bouwen" te geven
Uit praktische en budgettaire overwegingen werd besloten om het aantal
mogelijke deelnemers aan zo'n dag te limiteren tot 350. Dit was de maximale
capaciteit van de beschikbare zaalruimte in het gebouw van het Bouwcentrum
in Rotterdam, waar de manifestatie zou kunnen plaatsvinden (goed bekend bij
veel mensen die iets met bouwen te maken hebben, „politiek neutraal", goed
bereikbaar, goede outillage, etc.).
De VC startte haar werk in het najaar  1981  en zij verwachtte dat ruim een half
jaar voorbereidingstijd voor de manifestatie noodzakelijk zou zijn. Aldus werd als
datum  voor de manifestatie gekozen:  3  juni  1982.

b. Een tweede onderdeel van het proces-plan was de gedachte om een aantal
deskundigen te vragen om de manifestatie inhoudelijk te willen voorbereiden,
dat wil zeggen om een nadere uitwerking te geven aan de vier aangegeven
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kernthema's. Het idee was dat deze deskundigen zich zouden groeperen tot
vier denkgroepen, dan denkgroep per kernthema, en dat deze denkgroepen, in
de loop van het half jaar voorafgaande aan de eigenlijke manifestatie, zich
zouden uitbreiden tot groepen van 80 A 90 belanghebbenden elk

De VC hoopte dus dat er een soort „zwaan-kleef-aan" effect zou kunnen

optreden en dat dit .spontaan" zou gebeuren. We zullen nog zien dat dit laatste

een misvatting is geweest.
c. De eigenlijke vormgeving, of beter de eigenlijke regie van de manifestatie zag

de VC als een taak voor zichzelf, maar men meende dat daaraan pas kon
worden gewerkt als de denkgroepen enige vordering zouden hebben gemaakt,
zodat „vorm" en „inhoud", van de manifestatie duidelijk elkaar zouden onder-

steunen. We zullen zien dat deze gedachte beter uit de verf is gekomen.
d.  Een consequentie van de benadering van de VC is de voortdurende „onzeker-

heid" waarin wordt gewerkt: tot op het laatste moment bleef onduidelijk:
- welke mensen zouden komen
- hoeveel mensen zouden komen
- welke regie er zou komen
- 6f en hoe de dag kon worden vastgelegd op videoband.

Een voordeel is dat vermaatschappelijking als leerproces zich reeds tijdens de
voorbereiding inzet.

Belangrijke nadelen zijn:
- het proces is moeilijk te budgetteren
- mensen die erbij gehaald worden krijgen weinig „houvast" en raken geirriteerd
- de technische organisatie verloopt moeizaam, het wordt een proces van beheer-

sen van „wijzigingen"
- de werving van doelgroepen vindt niet adquaat plaats.

VI11.2.1.4 Installatie van vier denkgroepen.

Als vierde stap werden nu enkele bij de VC bekende deskundigen en specialisten
op het terrein van elk van de vier kernthema's benaderd met het verzoek
medewerking te willen geven. Tevens werd hen de vraag gesteld welke andere

deskundigen en/of belanghebbenden naar hun oordeel voor een bijdrage aan een
denkgroep konden worden benaderd.
Aldus werden ten slotte 26 mensen bereid gevonden om & titre personnel mee te
werken aan de voorbereiding van de manifestatie (waaronder consumenten en

producenten, werkgevers en werknemers, stadsbestuurders en bewoners, profes-
soren en inspraakbegeleiders, projectontwikkelaars en architecten, ambtenaren en

politici, enzovoorts)

Met deze groep  werd een eerste gezamenlijke bijeenkomst gehouden  op   11
november 1981. Daar werd informatie gegeven over:
- wat de VC bedoelde met „vermaatschappelijking"
- hoe de VC tot de selectie van vier kernthema's was gekomen
- welke vraag aan de denkgroepen werd voorgelegd
- de samenstelling (als start) van elke denkgroep.
(Een uittreksel uit het verslag van deze bijeenkomst is opgenomen als bijlage 2.)
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VI11.2.1.5 Taak van de denkgroepen.

a.  Na deze installatiebijeenkomst is door elk van de vier denkgroepen gedurende
een half jaar gewerkt aan een inhoudelijke uitwerking van het hun toegewezen
kernthema.
De resultaten van hun denkwerk werden geformuleerd in een groot aantal
stellingen, waarin werd aang&geven of en op welke manier verdere „vermaat-
schappelijking" kon worden bereikt (zie bijlage 3 A tot en met D).
Hierbij werd het begrip „vermaatschappelijking" meestal enigszins anders
opgevat dan oorspronkelijk was aangegeven.
Veelal n I. hadden de leden van de denkgroepen zelf uitgesproken ideeen over
verbeteringen of veranderingen van (overheids)beleid die zouden moeten
worden ingevoerd. De discussies in de denkgroepen kregen daardoor soms al
het karakter van 'mini-manifestaties', waarin belanghebbenden vanuit verschil-
lende invalshoeken met elkaar onderhandelen.
Het ging er overigens niet om dat al in deze voorfase voor de eigenlijke
manifestatie volledige consensus zou worden bereikt in iedere denkgroep.
Vandaar dan ook dat in het pakket stellingen van een denkgroep soms
meerdere elkaar tegensprekende stellingen werden opgenomen.
Ook werd in deze fase nog niet gestreefd naar een onderlinge afstemming van
de denkgroepen, waardoor bijvoorbeeld de groep „bouwvolume/woningnood"
en de groep „procedures" hier en daar tot discussies en stellingen kwamen over
min of meer dezelfde sub-thema's.
Uit deze stellingen (zie bijlagen), blijkt dat vermaatschappelijking niet wordt
geblokkeerd door gebrek aan visies of ideeen, maar door de moeilijkheid om
met alle belanghebbenden en partijen in overleg en onderhandeling tot geza-
menlijke besluiten te komen. Het lijkt er op dat er nogal harde vooroordelen zijn
gegroeid, van belangengroepen t.o.v. elkaar en dat er, wellicht daardoor tot nu
toe onvoldoende contact tussen de betrokkenen is. Er is te veel „verkokering"

b.  Het tweede taakaspect van de denkgroepen leverde meer problemen op  De
denkgroepen hebben zichzelf nauwelijks uitgebreid met andere belangstellen-
den of deskundigen.
Het „zwaan-kleef-aan"-effect heeft zich feitelijk niet voorgedaan. Een belangrij-
ke oorzaak daarvan was de ervaring dat toevoeging van nieuwe leden aan de
denkgroep ertoe leidde dat de discussies soms weer van voren af aan moesten
worden herhaald. Omdat men primair „resultaat"gericht bezig wilde zijn, werd
dit verschijnsel als hinderlijk ervaren, in plaats van als noodzakelijk en dus nuttig
in het kader van een eventueel streven naar een zo breed mogelijke consensus
als basis van vermaatschappelijking. Zoals al werd opgemerkt gaven de
voornamelijk uit „inhoudelijke" deskundigen samengestelde denkgroepen een
andere inhoud aan het begrip „vermaatschappelijking" dan de voorbereidings-
commissie, n.1. een veel meer inhoudelijk-normstellende, terwijl de VC zich
baseerde op een communicatief-procesmatige interpretatie van het begrip.
Het is duidelijk dat geleidelijke uitbreiding van de denkgroepen met steeds meer
en verscheidener belanghebbenden, vanuit de op informatie-uitwisseling geba-
seerde ,,vermaatschappelijkings-theorie" van de VC, door de VC principieel van
belang werd geacht, ongeacht de op korte termijn dan te bereiken inhoudelijke
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resultaten, terwijl dit voor de sterk pragmatisch-inhoudelijk ingestelde denk-
groepleden eerder als irrelevant en als tijdverlies werd ervaren. Het bleek ook
uiterst moeilijk om tijdens de vergaderingen van de denkgroepen deze verschil-
len in optiek en interpretatie helder boven tafel te houden.
Een gevolg hiervan is geweest dat de VC gedurende het half jaar voorbereiding
een element heeft toegevoegd aan de op zich genomen rol van katalysator van
een proces van communicatie door en tussen belanghebbenden bij de bouw in
Nederland. Toen namelijk bleek dat het mobiliseren van belanghebbenden via
de denkgroepen niet zou lukken, besloot de VC dit zelf te doen.

VI11.2.1.6 Inventarisatie van belangengroepen.

Daartoe werd allereerst een inventarisatie gemaakt van alle soorten van belangen
en belangengroeperingen die met de bedrijvigheid „bouwen" te maken hebben,
hoe direct of indirect dan ook.

Deze inventarisatie berustte voornamelijk op gezond verstand en fantasie van
enkele leden van de VC en op suggesties van denkgroepleden en andere
deskundigen die daarover hun mening werd gevraagd.

Vermoedelijk is het onmogelijk om, van welke bedrijvigheid dan ook, volledig aan te
geven wie of welke groepering daarbij nu of later, direct of indirect als belangheb-
bend kunnen worden aangemerkt. In eerste instantie is exacte volledigheid daarbij
ook niet essentieel om het leerproces van vermaatschappelijking rond zo'n bezig-
heid van de grond te krijgen: in de loop van het proces van informatie-uitwisseling,
overleg en onderhandeling, kan de populatie van belanghebbenden zich in principe
immers uitbreiden.

Vermaatschappelijking definieren wij hier niet als een 'eindprodukt' of als een
'stabiele (eind)toestand', maar juist integendeel als een continu, eindeloos,
communicatie- en onderhandelingsproces. Essentieel daarbij is weI dat de
participanten met elkaar praten op basis van onderling erkende gelijkwaardigheid
of gelijkgerechtigdheid t.a.v. elkaars gezichtspunten en belangen.

De VC inventariseerde ten slotte ruim 20 verschillende categorieen van belangheb-
benden (zie bijlage 4). Niet elke categorie was al, via een deelnemer in de
denkgroepen, bij de opzet van de manifestatie betrokken (overigens: alle denk-
groepleden deden daarin mee op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordigers
van of namens een of andere „achterban").

Aan de denkgroepleden werd gevraagd of zij wilden aangeven (in een daartoe
ontworpen matrix (zie bijlage 5) welke van de genoemde belanghebbendencate-
gorieen, naar hun mening een duidelijke rol speelden (nu of later, direct of indirect)
of behoorden te spelen binnen het aandachtsgebied of kernthema van de eigen
denkgroep, bij het „onderhandelen" over de stellingen (elke denkgroep kreeg een
enigszins aangepaste matrix aangeboden).

Uit praktische overwegingen besloot de VC om uit de zodoende aangewezen
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categoriean de 14 meest genoemden uit te nodigen voor deelname aan de
manifestatie, te weten:

1.   werkgevers
2. bewoners
3. opdrachtgevers (profit)
4. actiegroepen (thema/aspect gebonden)
5. opdrachtgevers (non-profit)
6. overheid - regelend
7. volkshuisvesting
8. onderzoeksinstituten
9. architecten- en ingenieursbureaus

10. jongeren/krakers
11. opleiders bouwwereld
12. werknemers
13. arbeidsbemiddeling
14. vakbond

Deze veertien categorieon werden door de VC beschouwd als de primaire
doelgroep voor de manifestatie.

Uitdrukkelijk was het de bedoeling om mensen uit deze categorieen uit te nodigen,
niet als representant van een institutie, organisatie of instelling, maar als individuen
met verschillende belangen.

VI11.2.1.7 Werving van deelnemers.

De volgende actie van de VC bestond uit het versturen van schriftelijke uitnodigin-
gen aan ruim 800 adressen (personen en instellingen die tot de in stap 6 bepaalde
doelgroep behoorden, verspreid over Nederland). Hierin werd kort de doelstelling
van de manifestatie aangekondigd en men werd verzocht aan te geven of men
belangstelling had voor deelname aan de manifestatie op 3 juni 1982. Aan
deelname waren geen kosten verbonden (zie bijlage 6).
De veronderstelling dat via deze procedure zeker 300 personen zouden inschrijven
bleek te optimistisch: in totaal werden ruim 200 positieve reacties ontvangen. (N.B
van dit aantal bleek ten slotte ongeveer 3/5 werkelijk op 3 juni aan de manifestatie
deel te nemen: het is niet onmogelijk dat de hoge temperatuur een aantal
inschrijvers ten slotte toch naar het strand heeft gelokt.)

VI11.2.1.8 Contact met de pers.

Ook is geprobeerd om via de vakpers en enkele landelijke dag- en weekbladen
informatie over de op handen zijnde manifestatie te verspreiden. De belangstelling
hiervoor bij redacteuren en journalisten was echter minimaal.

VI11.2.2 De regie van de eigenlijke manifestatie: een markt-model.

De VC rekende het tot haar verantwoordelijkheid om een programma, of beter nog
de regie voor de manifestatie-dag te ontwerpen.
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Als uitgangsmateriaal was hiervoor beschikbaar:
- de „theoretische" doelstelling (vermaatschappelijken = belanghebbenden van

velerlei pluimage stimuleren tot onderlinge informatie-uitwisseling, overleg en
onderhandeling over elkaars belangen en visies op knelpunten en oplossingen):

- de suggesties (stellingen) van de vier denkgroepen over de vier geselecteerde
kernthema's;

- een schatting van het aantal en de aard van de belangengroeperingen die per
kernthema met elkaar in contact gebracht zouden moeten worden (ongeveer 10
belangengroepen per thema);

- een schatting van het totaal aantal deelnemers op 3 juni.

Als hoofdelement van het dagprogramma werd gekozen voor een „markt" of een
onderhandelingsplaats, waar men letterlijk zou kunnen „loven en bieden". De regie
van de dag had tot doel alle deelnemers de gelegenheid te bieden zich stap-voor-
stap op deze markt voor te bereiden.

De feitelijke gang van zaken op 3 juni was als volgt:

Vill.2.2.1.Voorbereiding van de markt, door elke belangengroep afzonderlijk:
zie foto I

stap 1. De deelnemers werden, naar eigen voorkeur, ingedeeld bij edA kernthema.
Aldus ontstonden 4 hoofdgroepen. Elke hoofdgroep kreeg een eigen kleurkode.

stap 2. Elke hoofdgroep werd onderverdeeld in een aantal belangengroepen,
overeenkomstig de feitelijke opkomst op de dag zelf. Deze aantallen varieerden
van 9 belangengroepen bij het kernthema woningnood en procedures tot 5
belangengroepen bij kernthema arbeid.
Elke belangengroep kreeg een eigen cijfercode. Het aantal deelnemers per
belangengroep in elke hoofdgroep varieerde van 5 tot 10. N.B.: elke deelnemer
kreeg dus op de manifestatiedag een indicatie, bestaande uit een kleurcode plus
een cijfer, aangevende respectievelijk de hoofdgroep (of het kernthema) en de
belangengroep waar hij/zij bij was ingedeeld.

stap 3. Voor elke hoofdgroep was een aparte zaalruimte beschikbaar, waarin
evenveel „praathoeken" waren opgesteld (tafel met stoelen) als er belangengroe-
pen waren.
Elke deelnemer nam plaats in zijn/haar „eigen" praathoek.
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A
Concentratie in een belangengroep

stap 4. Elke belangengroep werd nu verzocht om vijf vragen te beantwoorden, te
weten (zie bijlage 7 A tot en met D):
a. Welk probleem, binnen uw hoofdthema, is volgens uw belangengroep het

belangrijkste om iets aan te doen? Hierbij waren 10 tot 12 knelpunten aangege-
ven die door de denkgroep over dit thema waren genoemd. De belangengroep
kon hier uit kiezen, dan weI nog andere knelpunten aangeven, die zij belangrijker
vonden.

b.  Wat moet daaraan worden gedaan? (Is in de „stellingen" die voor uw hoofdthe-
ma zijn opgesteld iets te vinden dat u geschikt vindt, of kunt u onderling iets be-
ters aangeven?)

c  Wat kunt u zelf en/of uw belangengroep doen om die oplossing (antwoord op
vraag b) te realiseren? Wat moeten (de) andere belangengroepen daaraan
doen?

d. In welke volgorde moeten de belangengroepen, inclusief die van u, hun
bijdragen leveren?

e. Wie kiest u uit uw groep als woordvoerder voor fase 11?

Bij het gesprek over de vijf vragen kon de hulp ingeroepen worden van een
onafhankelijke 'discussieleider'.
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Het ging er om een zo duidelijk en concreet mogelijk antwoord te geven op elke
vraag en het daarover binnen de belangengroep onderling zoveel mogelijk eens te
worden.

VI11.2.2.2. Voorbereiding van de markt door de belangengroepen uit Oan
hoofdgroep gezamenlijk: zie foto 11

stap 5. Na ongeveer 66n uur praten in de belangengroepen werden de woordvoer-
ders gevraagd naar de tafel in het centrum van de zaal te gaan Daar moesten zij,
met hulp van een neutrale gespreksleider, proberen om de antwoorden c.q. de
suggesties van de verschillende belangengroepen te bundelen.
De woordvoerders van de belangengroepen zaten aan een tafel in het midden van
de zaal. De overige leden van elke belangengroep schaarden zich achter hun
woordvoerder. De gespreksleider aan de tafel met de woordvoerders vroeg de
woordvoerders nu om de beurt de antwoorden van hun belangengroep te vertellen.
Elke woordvoerder sprak door een microfoon, zodat alle mensen in de zaal
hem/haar konden horen. Daarna probeerden de woordvoerders onderling, gehol-
pen door de gespreksleiders de antwoorden te bundelen: zij zochten dus naar
punten van overeenstemming tussen de belangengroepen, voor elk van de in fase I
behandelde vragen (behalve de laatste vraag). De leden van de belangengroepen
konden hun eigen woordvoerder in dit gesprek ondersteunen, door hem briefjes te
geven met suggesties over wat hij/zij in het overleg aan de tafel moest inbrengen.
Zij mochten hem/haar daarbij niet mondeling benaderen, maar ze konden weI met
eigen belangengroepen overleg plegen. Soms week men af van deze spelregel en
nam iemand de rol van woordvoerder spontaan over.
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Suggesties Sn kritiek van de krakers tijdens de onderhandelingsfase
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Ook in deze fase ging het erom dat de woordvoerders in hun onderlinge gesprek
probeerden het over zoveel mogelijk punten samen eens te worden, zonder daarbij
de belangen van hun eigen belangengroepen te veronachtzamen.
Wal konden zij, om tot resultaat te komen onderling „onderhandelen": wie wat van
de wensen van de eigen belangengroep inleverde, kon een „offer" van een of meer
andere belangengroepen daarvoor in ruil terugvragen.

De gespreksleider bewaakte dat elke woordvoerder aan het gesprek kon en bleef
meedoen en dat de woordvoerders bleven zoeken naar gezamenlijke oplossingen
in plaats van te blijven hangen in een patstelling of eindeloze touwtrekkerij. Aan het
eind van de onderhandelingen formuleerden de woordvoerders met de gespreks-
leider de resultaten kort en duidelijk op een aankondigingsbord.

Samen met de aankondigingsborden van de drie andere „hoofdthema"groe-
pen vormden deze borden de koopwaar op de markt (zie bijlagen 8-1 tot en met
4).

VI11.2.2.3. De eigenlijke markt: zie foto 111

stap 6. Op het marktplein (een grote ronde ruimte) werden nu enkele kraampjes in-
gericht. Elk kraampje omvatte de vier aankondigingsborden die tijdens de onder-
handelingen waren gemaakt.

Voor elk hoofdthema stond dus op een aankondigingsbord aangegeven waarover
de belangengroepen van die hoofdthemagroep het onderling eens waren gewor-
den:
- waaraan moet hoognodigs iets worden gedaan
- wat moet daaraan worden gedaan
- door wie (welke belangengroep(en) moet dat worden gedaan- welke bijdrage wil elke belangengroep hierin leveren
- in welke volgorde gaan de betrokken belangengroepen nu wat doen.

De oplossingen en mooie voornemens van de hoofdthemagroepen konden, bij
vergelijking, onderling strijdig met elkaar blijken te zijn of juist elkaar ondersteunen.

stap 7. Nu werden de deelnemers verzocht de markt op te gaan, met de volgende
„instructie' '

.Als u bij andere borden iets leest waar u  het niet  mee eens kunt zijn (b.v. omdat
dat in strijd is met wat in uw eigen hoofdthemagroep vanmorgen is overeengeko-
men) wilt u dan op het marktplein een bezoeker aanspreken die aan de produktie
van dat bord heeft meegewerkt: u ziet dat aan de kleur van zijn/haar naamkaart, die
komt overeen met de kleur van het door u bedoelde bord. Probeert u dan om het
met die andere bezoeker eens te worden over het door u 'gewraakte' punt. Als dat
lukt, wilt u dan uw gezamenlijke opvatting noteren op een 'kommentaarkaart' en
die opprikken op de open strook die rechts van de tekst op het bord is open
gelaten.
Bovendien plakken u en uw zojuist gemaakte medestander nu beiden een
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'instemmingssticker' op uw gezamenlijke commentaarkaart. (Deze 'instemmings-
stickers' waren ronde plakkertjes ter grootte van een gulden, in eigen 'hoofdthe-
ma'-kleur, die elke deelnemer bij aanvang van de manifestatie had ontvangen.)
Hierna kunt u proberen nog twee mensen, elk van een andere 'kleur' te vinden die
eveneens instemmen met uw commentaar en dat wilen laten blijken door ook een
'instemmingssticker' van hun kleur bij uw kommentaar te plakken. Daarnaast kunt u
uw 'instemmingsstickers' plakken bij uitspraken of voornemens van de andere
hoofdthemagroepen als blijk van uw instemming en bereidheid tot medewerken."

En dat alles onder het motto:

Wie goed doet, goed ontmoet, wie niets doet, niets ontmoet.

Doelstelling van de markt was zo veel mogelijk teksten en/of commentaarkaarten
met 4 verschillend gekleurde instemmingsstickers te laten ontstaan uit het
gesprek van de marktbezoekers. Elke kaart (of door een hoofdthemagroep
gegeven oplossing), die 4 stickers van verschillende kleur verzamelde op de
markt was een duidelijke aanwijzing in de richting van MAATSCHAPPELIJK
BOUWEN:
er wordt iets in aangegeven dat kan leiden tot opheffing van een „onmaatschappe-
lijke situatie", waarbij een groot aantal belangengroepen met uiteenlopende
belangen het over die oplossing onderling in redelijke mate eens is geworden. Een
indruk van de aldus bewerkte 'marktwaar' geeft bijlage 8.
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VI11.2.2.4 Andere programma-onderdelen.

Behalve de regie voor deze markt, inclusief de voorbereidingsfase, werden nog
enkele programmapunten gepland, waaronder:
-  opening van de manifestatie, door de Minister van VRC (deze was tenslotte op

3 juni verhinderd doordat enkele dagen daarvoor het kabinet demissionair was
geworden en de nieuwe minister nog niet was geinstalleerd)

- ludieke ondersteuning (tijdens de opening en bij de afsluitende „evaluatie-door-
een-forum") door leden van het Werktheater

- gedurende de gehele dag werden deelnemers geinterviewd (door studenten
van de Erasmus Universiteit) over hun verwachtingen, ervaringen en meningen

-  alle onderdelen van de manifestatie werden nauwkeurig 'gevolgd' en vastgelegd
door een professionele videofilm-ploeg (0.1.v. regisseur Joes Odufr6 en Susan-
ne Piet).

VI11.2.2.5 Ondersteuning door gespreksbegeleiders.

Een bijzonder element in de regie waren de diverse groepsbesprekingen, eerst van
de belangengroepen onderling, daarna van de vertegenwoordigers van de belan-

gengroepen gezamenlijk.

Omdat er in deze perioden een groot beroep werd gedaan op de communicatieve
vaardigheden van de deelnemers en op hun eventuele ,,groepsproces"-gevoelig-
heid, leek het raadzaam om, waar nodig, deze gesprekken te laten ondersteunen
door ervaren gespreksbegeleiders. Daartoe werden een twaalftal min of meer
beroepsmatige groepstrainers bereid gevonden om die dag gratis hun medewer-
king te verlenen.

De meeste van hen hadden ooit een post-academiale opleiding tot begeleider van
organisatie-ontwikkeling en groepstrainingen (leerproject „BOOG") gevolgd bij de
externe 00-begeleider van de opdrachtgever. Zij werkten als personeelschef,
opleidingschef, opleidingsfunctionaris of organisatie-adviseur in diverse organisa-
ties - maar niet 66n van hen was werkzaam .in de bouw"

Tijdens de dag zelf waren zij op afroep beschikbaar voor de belangengroepen (die
daar slechts incidenteel behoefte aan bleken te hebben) en zij hielpen mee met het
produceren van de marktkraamborden, door het „vertalen" van de vertegenwoor-
digers-discussie in korte duidelijke samenvattingen.

VI11.2.3 Resultaten van de manifestatie.

In bijlage 9 is aangegeven hoe de in totaal 127 deelnemers waren verdeeld over de
hoofdthemas en de belangengroepen. Deze opkomst viel enigszins tegen (maxi-
maal was aanvankelijk gerekend op ca. 350 deelnemers. Na de uitnodigingsbrief
hadden zich 212 deelnemers opgegeven) waarbij naast het warme weer, ook de,
politieke onrust op dat moment wellicht als factor van betekenis kan worden
aangemerkt.
Een voordeel van deze relatief kleine groep was weI dat hierdoor de ontworpen
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regie optimaal kon worden gevolgd.
De algemene indruk bestaat dat dit markt-model als zodanig zeker goed heeft
gefunctioneerd en dat de primaire doelstelling kon worden gerealiseerd (n.1.: een
grote verzameling van mensen met uiteenlopende belangen bij de bouw in
Nederland met elkaar in gesprek brengen, zodanig dat zij kennis kunnen nemen
van elkaars .,definities van de werkelijkheid" - in termen van gepercipieerde
knelpunten en voorgestane oplossingen - waardoor enig inzicht kan ontstaan in de
richting waarin men gezamenlijk ,,vermaatschappelijking" meent te kunnen nastre-
ven).

Uit de interviews met een groot aantal deelnemers komt ook naar voren dat men
veel waardering heeft, zowel voor het initiatief tot - als voor de aanpak/regie van
deze manifestatie.

Deze waardering wordt benadrukt ondanks de constatering dat men „inhoudelijk
niet veel nieuws" heeft gehoord - behalve dan soms toch weI verrassende
meningen en opmerkingen van groeperingen waarvan men eigenlijk slechts een
vaag, onduidelijk beeld had. De ,,zelfwerkzaamheid" werd door iedereen hoog
gewaardeerd - en dat ondanks de vermoeiende hitte.

Hoewel aan een inhoudelijke analyse van de markt-resultaten op zich zelf niet te
veel waarde kan worden gehecht is aan dit verslag toch een overzicht toegevoegd
van - en kort commentaar op - de „handelsbalans" van deze opmerkelijke markt

(zie  bijlage  10).
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VI11.3 BEVINDINGEN
De bevindingen willen we onderscheiden naar:
1) het proces van voorbereiding
2) de manifestatie
3) het gehanteerde „model"

VI11.3.1 Het proces van voorbereiding.

Aan de opzet van de manifestatie ligt de veronderstelling ten grondslag dat een
gedachtenuitwisseling tussen belanghebbenden over de door hen ervaren knel-
punten en de door hen voorgestane oplossingen zal leiden tot een grotere
bereidheid tot samenwerking.

Dit proces van wederzijdse mentaliteitsbeinvloeding is een voorwaarde tot ver-
maatschappelijking. Zo gezien zou deze manifestatie versnelling aan het proces
van vermaatschappelijking kunnen geven.

Ontkend wordt niet dat zo'n proces al gaande was: onze inspanningen zouden
echter moeten leiden tot grotere betrokkenheid van meerdere belangengroeperin-
gen.

Het eigenlijke proces begon met het uitnodigen van allerlei mensen plaats te
nemen in een aan een hoofdthema gebonden denkgroep.

De volgende criteria werden hierbij gehanteerd:
- de deelnemers/genodigden zijn lid van een organisatie/instelling/groepering die

een belangrijke rol speelt bij of een duidelijk belang heeft bij het totale bouwpro-
ces in Nederland

- de deelnemers/genodigden zijn persoonlijk, door hun opleiding, ervaring en
functie, deskundig op 66n of meer kennisgebieden die relevant zijn in het
bouwproces en bij het streven naar vermaatschappelijking daarvan.

Er is niet gestreefd naar een representatieve vertegenwoordiging uit deze totale
doelgroep. De aanvulling met deskundigen die aan beide criteria voldoen, op
initiatief van de denkgroep zelf, werd noodzakelijk geacht om een zo breed
mogelijke representatie van de doelgroep te bereiken.

Ook op deze wijze, met een soort „zwaan-kleef-aan"-effect, zou een proces van
vermaatschappelijking geactiveerd kunnen worden. De deelnemers aan de mani-
festatie zouden zich als het ware tijdens het voorbereidingsproces aanmelden.

De denkgroepen hebben goed gefunctioneerd en door de stellingen die zij
formuleerden de uiteindelijke opzet van de manifestatie inhoudelijk ondersteund.
Per denkgroep zijn zes tot acht bijeenkomsten geweest. De leden bereidden zelf
de bijeenkomsten voor aan de hand van taken die zij elkaar stelden.

De discussies in de denkgroepen werden als waardevol ervaren, het bleek mogelijk
om met zeer uiteenlopende meningen tenslotte consensus te vinden.
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Het „zwaan-kleef-aan"-effect is niet opgetreden. Als probleem van „groeiende"
denkgroepen werd vooral gezien en soms ervaren het steeds terugkomen op
eerder gevoerde discussies.

Het idee om op deze manier de feitelijke manifestatie voor te bereiden en te
„bevolken" moest worden verlaten.

VI11.3.2. De manifestatie.

Het marktmodel zoals we dat hebben beschreven heeft goed gewerkt. Belangheb-
benden kregen de gelegenheid hun mening te vormen en deze mening onmiddel-
lijk te toetsen aan die van anderen. Er ontstond een levendige discussie over
meningen en ideeen, maar ook meer begrip voor elkaar. Vooroordelen blijken te
kunnen worden afgebroken en onderhandelen wordt mogelijk.
wordt mogelijk.

De tijd die de deelnemers kregen voor de voorbereiding van de markt is te kort ge-
weest. De geplande tijd (1-1,5 uur) werd ruim overschreden en nog had iedereen
het gevoel niet klaar te zijn

De gestructureerde opzet van vragen en problemensignalering als handreiking
voor de discussies heeft een belangrijke bijdrage geleverd om de beschikbare tijd
goed te benutten.

De indruk bestaat, dat de deelnemers zich niet door de vraagstelling en problemen-
opsomming belemmerd hebben gevoeld. Naar onze mening vooral als gevolg van
het werk van de denkgroepen waarop e.e.a. was gebaseerd.

De markt was levendig, er was veel belangstelling voor de marktwaar van de
andere hoofdthemagroepen.

Veelvuldig werden de instemmingsstickers en commentaarkaarten gebruikt. Op de
markt ontstonden levendige discussies en er werd gehandeld, om in markttermen
te blijven.

Hoewel belangrijke inhoudelijke resultaten van deze dag niet werden verwacht, is
er toch een aantal interessante uitspraken gedaan waarover vele actoren het
onderling eens bleken te zijn, of te kunnen worden, zoals blijkt uit de geplakte
stickers op de borden.

De meestbenadrukte (= bestickerde) uitspraken waren:
- wenken en voorschriften moeten worden aangepast, de overheid moet creatief

met regels omgaan
- werkgevers moeten op eigen rekening en risico innoveren
- bewoners moeten worden erkend als opdrachtgever
- bewoners vragen meer ruimte voor zelfwerkzaamheid (draagconstructie)
- leegstand aanpakken (krakers)
- leerlingplaatsen veilig stellen
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- inleveren architecten-pretenties
- emancipatie van belangengroepen.

VI11.3.3. Het gehanteerde model.

Onze doelstelling was als experiment een proces op gang te brengen van
informatie-uitwisseling en overleg van alle mogelijke betrokken belanghebbenden.

Met dit experiment moest de veronderstelling worden getoetst dat, ondanks vaak
grote tegenstrijdige belangen, door communicatie en onderhandeling, meer con-
sensus tussen personen mogelijk is dan vanuit institutionele kaders veelal wordt
verondersteld.

Uit reacties van de deelnemers en de gemaakte „marktwaar", alsmede uit de
betrokkenheid van de denkgroepleden roenen wij voorzichtig te mogen conclude-
ren dat deze doelstelling enigermate is bereikt.

Een waardeoordeel is nu echter moeilijk te geven, het wachten is op initiatieven van
organisaties en personen in de praktijk van alle dag experimenten tot stand te
brengen.

Over het model zoals op de manifestatie is gehanteerd, was iedereen positief. Dit
model is naar onze mening uitermate geschikt om bij „maatschappelijke discus-
sies" op welk terrein dan ook, op buurtniveau, binnen een organisatie of op landelijk
niveau (denk b.v. aan BMD kernenergie) te worden toegepast en ook inhoudelijk
kan het tot resultaten leiden.
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DEEL IV

VERMAATSCHAPPELIJKEND
ADVISEREN
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HOOFDSTUK IX

EEN PRAKTIJKTHEORIE OVER
INTERVENTIEKUNDE t.b.v.

VERMAATSCHAPPELIJKING
IX.1 BEPERKINGEN VAN EEN

CONTINGENTIETHEORIE
Het is verleidelijk om de veelheid van analyses en suggesties zoals weergegeven in
het voorafgaande te integreren in een soort contingentietheorie voor adviseurs,
zoals indertijd in ons land is voorgesteld door De Ruijter en Wiersema (1976) en
twee jaar later door Van de Bunt (1978). Zo'n theorie gaat ervan uit dat er niet 66n
beste manier van adviseren is maar dat de methode van de adviseur en het aspect
van het clientsysteem waarop hij zijn aandacht richt verschillend kunnen zijn al naar
gelang het type vraagstelling (strategisch, structureel, cultureel), het type organisa-
tie (bureaucratisch, professioneel, etc.), de penetratie-diepte van de problematiek,
de urgentiegraad van de problematiek, het waardensysteem van de adviseur e.d.
(zie bij De Ruijter & Wiersema, p. 40).

Dit zou betekenen dat elk advies (of beter: elk adviesproces) dient te beginnen met
een analyse van de vraagstelling of probleemsituatie en het selecteren van een
voor die situatie meest geschikte manier van adviseren. Doorgaans wordt deze
fase aangeduid als de „entreefase" (zie bij Zwart: 1972, p. 164 en 183-191) of als
de „intakefase" (zie bij Feltmann, 1976, p. 70-90 en bij Rubinstein, 1979, p. 91-94).

Als voordeel van deze aanpak zou men kunnen beschouwen dat de client een
helder beeld krijgt van wat de adviseur te bieden heeft en dat hij zijn initiale
vraagstelling nog wat kan toespitsen of uitbreiden of zelfs totaal veranderen. Ook
komt het weI voor dat de client zijn opdracht aan de adviseur terugtrekt omdat het
intakegesprek (of de gesprekken) op zichzelf al voldoende probleemverhelderen-
de elementen bevat. E6n zo'n probleemverheldering kan zijn het zodanig ordenen
en in verband met elkaar brengen van gegevens en informatie dat daardoor de
oplossing als vanzelf zichtbaar wordt.

De adviseur levert tijdens de intake dus een soort hulp die vooraf gaat aan de
eigenlijk gevraagde hulp In plaats van een direct, concreet advies te geven (of in
elk geval de opdracht te aanvaarden zoals die aan hem wordt voorgelegd) probeert
hij eerst met de client te onderzoeken hoe relevant de opdracht of vraag van de
client is voor wat deze ten slotte wil bereiken. Ook probeert hij inzicht te krijgen in
eventuele samenhangen van de probleemsituatie met andere factoren, die in
eerste instantie wellicht door de client over het hoofd zijn gezien. In principe kan dit
leiden tot de hiervoor al door anderen bepleite „kaderverruiming" of tot relativering
van een (doorgaans onbewuste) monoparadigmatische benadering.
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Hieruit blijkt overigens dat men met rede zou kunnen stellen dat de noodzaak van
een intakegesprek in feite het basisprincipe van een contingentietheorie onder-
graaft, zeker als blijkt dat het intakegesprek op zichzelf al advieskwaliteit heeft.
Kennelijk is er dan t6ch „one best way", n.1.: altijd beginnen met een intakegesprek,
ongeacht de vraagstelling of het type van de organisatie!

Wellicht belangrijker is echter de overweging dat een contingentietheorie pas
praktische waarde heeft als de diverse variabelen (aard van de vraagstelling, aard
van de organisatie, adviesmethode) ondubbelzinnig zijn vast te stellen. Dit nu is niet
het geval: in de praktijk komen van elke variabele vele varianten en mengvormen
voor die moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden. Bijvoorbeeld is het doorgaans
moeilijk om strategische, structurele en culturele vraagstellingen van elkaar te
onderscheiden. Veelal is een probleem een mengsel van alle drie of is een
probleem dat ogenschijnlijk structureel van aard is in feite een symptoom of gevolg
van strategische fouten of culturele spanningen.

Een andere fundamentele moeilijkheid is het vinden van de juiste contingentieregel
1in de zin van: ,,Strategische vraagstukken kunnen beter met de procesmethode

 4 van  adviseren  worden  benaderd  dan  met  een  expert-advies,  terwijl  bij  culturele
  problemen de inhoudelijke-methoden tot een hogere mate van succes leidt dan de
11 procesmethode" (Van de Bunt, 1978, p. 174).

De juistheid van zo'n regel is in feite niet ondubbelzinnig te bewijzen, zoals door en-
kele critici van de door Van de Bunt gehanteerde onderzoeksmethode is aange-
voerd.

Bovendien gaat een contingentietheorie over adviseren voorbij aan de invloed van
de persoonlijkheid van de adviseur (en die van de met hem werkende personen van      )
het cliant-systeem) Terecht wordt er door auteurs als Zwart, Verhaaren, Voigt en
Verhallen op gewezen dat adviseren steeds meer vraagt om inzet van „de
persoon" dan om inzet van de „methodieken" van de adviseur!

Naast deze principiele tekortkomingen van een contingentietheorie voor adviseren
kan ten slotte nog worden gewezen op een wellicht wat triviaal lijkend bezwaar dat
echter toch in de praktijk vaak tot wrevel bij de client kan leiden.

Ik bedoel hier de neiging van adviseurs om achter iedere „simpele" vraag van de
client een dieperliggend organisatorisch of persoonlijk probleem te bevroeden.
Sommige adviseurs schijnen er een eer in te stellen om hoe dan ook, het „echte"
probleem boven water te halen en proberen daarom de client te verleiden tot een
intakegesprek.

De cliant echter komt alleen maar vragen om enige organisatiekundige aanwijzin-
gen of om informatie die hij nodig heeft in een bepaalde situatie. Volgens de client
ligt deze informatie opgeslagen in of bij de adviseur of heeft de adviseur de
deskundigheid om deze informatie te vergaren of eventueel te produceren (= te
berekenen, in de vakliteratuur op te zoeken, etc.). Hoe dan ook: de client ervaart
geen „probleem", noch in zijn situatie, noch in zijn aanpak van het werk, noch in
zijn communicatie met anderen. In feite benadert hij de organisatie-adviseur alsof
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deze een hem ter beschikking staande deskundige is, zoals hem ook rekenmachi-
nes, telefoonboeken en andere informatiebronnen ter beschikking staan. Hij voelt
zich allerminst onzeker of op een bijzondere wijze afhankelijk van de adviseur en
zijn behoefte aan kaderverruiming of bewustwording van paradigma's is verre van
actueel.

In zo'n situatie zal een intakegebprek vermoedelijk niet veel m6dr opleveren dan
een nadere specificatie van de opdracht of vraagstelling. Pogingen van de adviseur
om ook het waar6m of waartoe van de opdracht ter discussie te stellen of om met
de client samen een keuze te maken uit verschillende manieren waarop hij als
adviseur in dit geval behulpzaam zou kunnen zijn, zullen zeer waarschijnlijk slechts
verbazing en al gauw irritatie en ongeduld bij de client opwekken.

Als conclusie van deze overwegingen wil ik vaststellen:
1)   een  intakegesprek  is een wezenlijke  vorm van adviseren  in alle gevallen waarin

niet met een direct antwoord op een ongecompliceerde vraag kan worden
gereageerd.

2) een contingentietheorie voor adviseren is (theoretisch) moeilijk op te stellen en
(praktisch) niet te hanteren.
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IX.2 VISIES OP DE FUNCTIE VAN ADVISEURS

Wanneer we nog weer even terugkijken naar de vele suggesties die de afgelopen
jaren zijn aangereikt door adviseurs en onderzoekers over de mogelijkheid voor
adviseurs om kwaliteitsverbetering van hun advieswerk te bereiken (zie de
samenvatting daarvan in hoofdstuk 111-2 - pag. 87. e.v. van dit boek), dan blijkt dat
daarin zes orientaties of voorkeuren zijn te onderkennen.

1. Een inhoudelijke orientatie.
Adviseurs moeten meer deskundigheid ontwikkelen op terreinen waar mana-
gers van organisaties onvoldoende in thuis zijn, zoals production-engineering,
marktanalyse, strategie-ontwikkeling, automatisering, enzovoort. (Zie bijvoor-
beeld Horringa en Willemse.)

2. Een methodische orientatie.
Adviseurs moeten hardere, meer directe en korter durende veranderingsstrate-
gieen ontwikkelen en invoeren dan de educatieve groeps- en organisatie-
ontwikkelingsstrategieen uit de jaren zeventig. Ook moeten zij weer leren
waarnemen. (Zie bijvoorbeeld De Man, Ten Dam en Voigt.)

3. Een politieke orientatie.
Adviseurs moeten zelf positie kiezen in de machtsspelen van actoren en zij
moeten hun clienten leren onderhandelen en strategische keuzen te maken. Zij
moeten een visie hebben op ontwikkelingen en helpen bij de koersbepaling van
organisaties. (Zie bijvoorbeeld: Ten Dam, Breuer, Zwart, Mastenbroek.)

4 Een pragmatische orientatie.
Adviseurs moeten zich leren inleven in de werkelijkheid van hun clienten en niet
vanuit eigen ideologieen en paradigma's diagnoses en .00-recepten" aanbie-
den die voor de client wereldvreemd zijn. (Zie bijvoorbeeld: Muntinga & Verhoe-
ven.)

5. Een culturele orientatie.
Adviseurs moeten andere normen en waarden introduceren t.a.v. de inhoud en
betekenis van arbeid, werkloosheid, doelstellingen van organisaties. Zij moeten
de aandacht van managers vestigen op de maatschappelijke nut/schade-ratio
van hun organisaties. (Zie bijvoorbeeld: Verhallen, Verhaaren, Feltmann.)

6. Een psychologische orientatie.
Adviseurs moeten hun clienten leren „onthechten"van vertrouwde en ingesle-
pen gewoonten, denkmodellen, sociale constructies en interpretaties van de
werkelijkheid, opdat er ruimte ontstaat voor het gezamenlijk zoeken naar nieuwe
waarden, normen, doelstellingen en vormen van samenwerking. (Zie bijvoor-
beeld: Verhallen, Feltmann, en ook het genoemde artikel van Roger Harrison.)

Met name de laatste twee orientaties, dus de culturele en de psychologische, lijken
uit te gaan van een andere visie op de functie van adviseurs dan de eerste vier.
Het verschil lijkt mij te zijn dat bij de eerste vier de adviseur zich orienteert en
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probeert invloed uit te oefenen op ddn of meer aspecten van een organisatie ten
dienste van het verbeteren en voortbestaan van die organisatie, terwijl bij de laatste
twee de adviseur zich bezig houdt met de persoon van de client en de ontwikke-
ling van behoeften en waarden in de ruimere samenleving, of in de maatschappij.

Dit lijkt mij m6ur dan een verschil in accentuering, want ook al zullen de auteurs uit
de eerste vier categorieen het belang van psychologische en culturele ori ntaties
voor het advieswerk ongetwijfeld erkennen, hun suggesties lijken toch in eerste
instantie gericht op bescherming van het bestaande ·(nl. de adviesaanvragende
organisatie), terwijl de twee laatste dit bestaande nu juist fundamenteel ter
discussie stellen.
Wanneer adviseurs willen bijdragen aan organisatie-ontwikkeling in de richting van
vermaatschappelijking van die organisaties, dan volgt uit de ,,moderne" organisa-
tietheorie dat zij daarbij niet het belang van de organisatie voorop moeten stellen,
maar juist wal het belang van actoren (personen, groeperingen) en daardoor dus
van de maatschappij.

De laatste twee benaderingen, dus de culturele en de psychologische orieritaties
sluiten beter aan bij die resultaten van het onderzoek naar het wezen en het
functioneren van organisaties, dan de eerste vier suggesties.
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IX.3 MODERNE VISIES OP ORGANISATIES
(een samenvatting)

Alvorens nu de suggesties voor kwaliteitsverbetering nader uit te werken tot een
interventiekundige praktijktheorie volgt hier eerst een korte samenvatting van de
voor de interventiekunde markante gezichtspunten uit de al eerder besproken
moderne organisatietheorie.
De bedoeling is niet een totale herhaling te geven van wat in eerdere hoofdstukken
aan de orde kwam, maar slechts om even de krenten uit de pap te vissen.

Allereerst valt het op dat onderzoekers van organisaties niet alleen in toenemende
mate aandacht besteden aan interorganisationele samenwerking en het ontstaan
van netwerken, maar ook dat zij in het verlengde daarvan steeds minder geneigd
zijn een organisatie te beschouwen als een ding, zo men wil een systeem, waaraan
bepaalde eigenschappen of hoedanigheden zijn toe te schrijven, zoals: rationeel,
doelgericht gedrag; een eigen structuur en cultuur; een meer of minder participatie-
ve managementstijl; en dergelijke.
De nadruk in hun studies is verschoven van functioneel-structurele vraagstellingen
naar cultuursociologische en sociaal-psychologische beschouwingen.

Steeds meer ook wordt er de nadruk op gelegd dat talloze belangengroepen of
actoren in de omgeving van de organisatie invloed hebben op bijvoorbeeld
strategische beslissingen, structurele veranderingen en ontwikkelingen van het
normen- en waarden systeem van de organisatie.

In plaats van als autonome, zelfstandige werkgemeenschappen zien organisatie-
sociologen organisaties tegenwoordig meer als „sociale actiesystemen" (zie
Godfroy, 1982, p. 93-101) waarbij niet meer sprake is van zelfstandige strategiekeu-
zes maar waarbij het handelen van alle betrokken actoren ("intern" en „extern")
wordt bepaald tijdens een voortdurende „strategische interactie"

„Organisaties moeten worden gezien als complexe en dynamische betekenisstruc-
turen die door de onderscheiden partijen worden gebruikt om hun medespelers zo
te beheersen dat hun op eigen belang gebaseerde definitie van de maatschappelij-
ke problemen uitgangspunt vormt voor een oplossing daarvan, die in hun ogen
doelmatig en doeltreffend is." (Vroom, 1980, p. 155)
Het samenspel of het machtsspel of de onderhandelingen tussen interne en
externe actoren kan leiden tot geheel nieuwe sociale constructies c.q tot „ver-
maatschappelijking van organisaties"

Is er bij organisatiesociologen zoals Godfroy en Vroom nog weI een onderscheid
tussen organisaties en omgeving, volgens de organisatiepsycholoog Karl Weick is
ook deze tweedeling niet meer adequaat omdat beide termen niet verwijzen naar
een objectieve realiteit maar naar een subjectieve beleving van een strikt persoonlij-
ke werkelijkheid.

De omgeving zoals de organisatie die ervaart is volgens Weick een „enacted
environment",  dat wil zeggen het resultaat van activiteiten die weer berusten op
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selectieve perceptie, „bounded rationality" en interpersoonlijke onderhandeling.
In die zin is de omgeving dan ook beter op te vatten als een 'output' van
organisaties dan als een 'input' (Weick, 1979, p. 164-170).

Een andere opmerking van Weick die zeker van belang is voor organisatie-
adviseurs is dat „problems within organisations must be approached at both the
psychological and sociological level- Cop. cit. pag. 33) Want hoewel de vorm in
termen van structuur en werkprocessen van organisaties relatief ongevoelig is voor
wijzigingen in personeelsbestand - in tegenstelling tot bijvoorbeeld gezinnen waar
deze gevoeligheid juist zeer groot is - is het gedrag van organisaties toch altijd het
gedrag van mensen (op. cit. pag. 31, 35).

Het belang van dergelijke studies is vooral dat zij aantonen dat termen zoals
„organisatie" - ,,omgeving" - „doelstelling" - ,,belang" - ,,probleem" en dergelij-
ke, niet verwijzen naar een objectieve werkelijkheid maar dat dit termen zijn
waarmee mensen de door hen ervaren werkelijkheid beschrijven en vormgeven.
We hebben te maken met „social constructions of reality" en met werkelijkheids-
belevingen die het gevolg zijn van onze interactie met anderen.

Niet alleen de inhoud van deze interactie, dus datgene waarover men met elkaar
communiceert, maar ook het belang dat men hecht aan wat anderen zeggen en
zelfs de keuze van de personen waarmee men weI of niet wil interacteren komt
voort uit een selectieve interpretatie van wat men selectief waarneemt.

De wijze van selecteren wordt in de loop van het leven aangeleerd en is historisch
en cultureel bepaald. Wie zich los kan maken van deze culturele conditionering van
het waarnemen kan tot andere, nieuwe, originele visies op de werkelijkheid komen.

Wht mensen zien als (eigen)belang of als doelstelling, walke werkelijkheid zij als
realiteit ervaren is een gevolg van de mate waarin zij zich laten beinvloeden door
communicatie, niet alleen met elkaar, maar ook met anonieme informanten zoals
pers, reclame, literatuur, beeldende kunst, actiegroepen, popmuziek, schreeuwen-
de tribunes, massademonstraties en nog veel meer.

Communicatie is het middel bij uitstek om veranderingen in perceptie en beleving
van de werkelijkheid te stimuleren en daardoor een belangrijk instrument voor wie
macht wil hebben over anderen. Macht kan men zien als het vermogen van mensen
om de werkelijkheidsdefinities van elkaar te beinvloeden, niet allaan in de richting
van het eigen belang (zoals in veel klassieke definities van macht als criterium
wordt gesteld) maar zeker 66k om gezamenlijk nieuwe interpretaties van de
werkelijkheid te ontdekken en op basis daarvan nieuwe „sociale constructies" te
ontwerpen, die tegemoet komen aan de belangen en behoeften van meerdere
actoren dan de huidige bureaucratieen.
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IX.4 NADERE ANALYSE VAN HET ADVIESPROCES

In het dagelijks leven zijn wij ons meestal niet zo bewust van deze macht van de
communicatie, misschien wei omdat, zoals Watzlawick stelt er nooit sprake is van
een toestand van non-communicatiel We zijn er z6 aan gewend, dat het verschijn-
sel en de conditionerende werking daarvan op onze visies, meningen, stemmingen
en gedragingen, ons eigenlijk niet meer opvalt als iets bijzonders. „Pas op de kar
van de visboer ontdekt de vis dat hij een waterdier is!" Met andere woorden, omdat
mensen hun situatie en eventuele problemen daarin waarnemen en analyseren op
basis van door interactie met anderen ontwikkelde paradigma's of werkelijkheids-

 jdefinities, zullen zij ook de oplossingen voor hun problemen zoeken binnen het
hun vertrouwde paradigma of denkmodel. Het komt niet in ze op dat hun
probleem een artefact van communicatie kan zijn!

Het rationele denken volgens de regels van de logica is bijvoorbeeld zo'n paradig-
ma waardoor zeker dan van de vele mogelijke inzichten in - of uitzichten op - „de
werkelijkheid" kan worden verkregen, maar andere inzichten juist verborgen
blijven.

Mensen ervaren het soms als onmogelijk om hun situatie te veranderen of een
probleem op te lossen (volgens Weick niet als resultaat van actie maar als gevolg
van vooronderstellingen, waardoor ze zichzelf weerhouden van het toetsen van
probleemoplossend gedrag. (Zie Weick, op. cit. pag 149-152)). Als mensen vast
zitten in of aan hun denkmodel of visie op de werkelijkheid, zijn zij niet in staat om
Andere zoekacties te ondernemen dan de hun reeds bekende - en die brengen

geen oplossing. Soms probeert men tot een oplossing te komen via een indirecte
benadering van de problemen, n.1. door het inschakelen van een adviseur of
deskundige. Men verwacht van de adviseur een grotere deskundigheid t.a.v. ,,het
probleem" dan men meent zelf te hebben. In zo'n geval zal de adviesvrager
(persoon of groep), het niet vreemd vinden als de adviseur zijn advisering begint
met een intakegesprek om meer helderheid te krijgen over „het probleem" en zijn
mogelijke bijdrage aan de oplossing daarvan. Integendeel, zoiets wekt vertrouwen
in de deskundigheid en de motivatie van de adviseur!

Hoe maar echter de adviseur, in de beleving van de client, belangstelling toont voor
de situatie, het probleem of de vraag van de client en hoe meer hij zich bereid toont
om mee te helpen zoeken naar mogelijke oplossingen daarvoor, des te meer

J bevestigt de adviseur de werkelijkheidsdefinitie van de client als juist of
tenminste als adequaat. Maar het kan nu juist die werkelijkheidsdefinitie zijn, die
de client een gevoel van onmacht geeft.
Indien een client bij een adviseur komt met een probleem dat hij duidelijk buiten
zichzelf percipieert - en dat is het geval met vrijwel elke organisatiekundige
vraagstelling! - zal op grond van de theorie van het symbolisch interactionisme
(betreffende „the social constructions of reality") de werkelijkheid of het probleem
er voor de client anders uit gaan zien. De client voegt immers lets toe aan de
werkelijkheid, te weten een adviseur die veelal andere vragen stelt over die
werkelijkheid dan de client tot dan toe zelf had gedaan. (Als het tenminste een
„ideale" adviseur is!)
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Juist door zijn vraag voor te leggen aan iemand die tot op het moment van
adviesvragen geen factor van betekenis was in de werkelijkheidsconstructie van de
client is het mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk dat die werkelijkheidsconstructie
verandert.

Het kortst denkbare adviesgesprek doet zich dan ook voor wanneer iemand aan
een adviseur heeft uitgelegd wat zijn probleem of vraag is en prompt daarop
doorgaat met een opmerking in de trant van: „ah, wacht even, ik zie het al. Wat gek,
jij hebt nog niets gezegd en toch weet ik nu het antwoord op m'n vraag." (Zo
iemand lijkt mij de „ideale" client!)

Vaak is het zo dat een poging uit te leggen aan iemand anders wat nou eigenlijk je
probleem is een nieuwe wijze van kijken naar dat probleem genereert: de client
probeert zich te verplaatsen in de positie van een buitenstaander, ofwel hij probeert
de ander deelgenoot te maken van zijn zienswijze en krijgt alleen al daardoor een
nieuw zicht op zijn werkelijkheid.

Problemen, evenals oplossingen, zijn produkten van interactie, en door een
adviseur te raadplegen wordt een „interactor" toegevoegd waardoor ogenblikkelijk
ook het produkt van de interactie zoals het op dat moment was wordt beinvloed.

Betekenis geven (en dus ook: problemen zien en/of oplossingen zien) is volgens de
symbolisch interactionisten een proces van communicatie met zich zelf:

„Dankzij dit proces van zelfcommunicatie wordt verklaren een kwestie van het
hanteren van betekenissen. De handelende persoon kiest, controleert, stelt uit,
hergroepeert en verandert de betekenissen in het licht van de situatie waarin hij
zich bevindt en o.g.v. de richting van zijn handelen. Daarom moet verklaren ook niet
beschouwd worden als een louter werktuigelijk toepassen van vastgelegde beteke-
nissen, maar als een scheppend proces waarin betekenissen gebruikt en herzien
worden als instrumenten voor het richting geven en vormen van de handeling"
(Blumer, 1974, p. 16).

De wezenlijke functie van een adviseur is dan ook het intensiveren of weer op gang
* \.   brengen van dat „scheppend proces" bij de client, waartoe de client een eerste
- aanzet geeft op het moment dat hij besluit zijn situatie of werkelijkheid tijdelijk om te

vormen tot een werkelijkheid-plus-adviseur, ofwel tot een adviessituatie.

In ieder adviesproces zijn echter een veelheid van variabelen die maar zeer ten dele
door de adviseur gekend en beinvloed kunnen worden.

Achtereenvolgens zijn dat in ieder geval:
1. De adviseur. zoals hij zichzelf ziet.
2. De adviseur, zoals hij door de client wordt gezien.
3. De client, zoals hij zichzelf ziet.
4. De cliOnt, zoals hij door de adviseur wordt gezien.
5.  De informatie van de client, over diens probleem, zoals de client het bedoelt te

zeggen.
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6.  De informatie van de client, over diens probleem, zoals de adviseur dat hoort.
7. De werksituatie van de client, zoals de client die ervaart
8. De werksituatie van de client, zoals Andere betrokkenen die ervaren
9. De werksituatie van de client, zoals de adviseur die gaat zien.

10. De werksituatie van de client, in „objectieve" zin (slechts theoretisch denk-
baar).

11. De suggesties van de adviseur, zoals de client ze hoort.
12 De suggesties van de adviseur, zoals hij ze zelf bedoelt.

Van de adviseur wordt doorgaans verwacht dat hij iets zegt over of iets verandert in
(10).

De adviseur realiseert zich echter dat hij, in een gesprek met de client (persoon of
groep) geen juist beeld kan krijgen van „de objectieve werkelijkheid" (10), noch van
de beleving daarvan door de client (7).

Zelfs als de adviseur, zelfstandig of samen met de client, een onderzoek zou
instellen naar (10) zou het beeld dat hij daarvan krijgt (9) vermoedelijk toch niet
hetzelfde zijn als het beeld dat de client daarvan heeft (7) of als het beeld dat
andere betrokkenen daarvan hebben (8). Zijn adviezen hebben dan betrekking op
een andere „werkelijkheid" dan op die van de client en het is dan ook maar de
vraag of de client zich door zulke, op „onderzoek" gebaseerde adviezen geholpen
zal voelen.

De adviseur kan eigenlijk alleen maar invloed uitoefenen op de werksituatie, c.q. het
probleem van de client (nader gespecificeerd als (7)) via informatie die hij geeft als
(2) aan (4), waarbij hij niet de zekerheid heeft dat wat hij bedoelt (12) ook precies zo
door de client wordt begrepen (11).

Als de adviseur er vanuit zou gaan dat er een relatie bestaat tussen de beleving van
de werkelijkheid (7) en de zelfbeleving van de client (3) (bijvoorbeeld door aan te
nemen, op gezag van de symbolisch interactionisten Mead en Blumer, dat de
buitenwereld een symbolische afspiegeling is van de binnenwereld van mensen,
c.q. van hun identiteitsgevoel) dan zou hij kunnen aannemen dat clients vraag om
hulp of advies (bij (10)!), door de adviseur mag worden opgevat als een verzoek om
beinvloeding van (7), en dus om impulsen van de adviseur (2) aan (4), waardoor de
client tot een nieuwe zelfdefinitie of zelfbeleving (3) komt.

De client kan dit ervaren als een proces van onthechting van wat hij tot nu toe
belangrijk vond waardoor hij nieuwe waarden en belangen gaat ontdekken en
erkennen.

Deze aanname of opvatting van de adviseur is, lijkt mij, de impliciete vooronderstel-
ling bij adviseurs die vernieuwing van hun vak zoeken vanuit een culturele en/of
psychologische onentatie.
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IX.5 DE ADVISEUR ALS „HULPLIJN" BIJ
VERMAATSCHAPPELIJKING.

In het voorgaande is opgemerkt dat adviseurs tijdelijke toevoegsels zijn aan of in de
werkelijkheid van mensen, waardoor die werkelijkheid er voor die mensen anders
uit gaat zien c.q. een andere betekenis krijgt.

Adviseurs zijn in die zin vergelijkbaar met de hulplijnen uit de meetkunde: door een
hulplijn te trekken worden bepaalde berekeningen mogelijk en springen kwaliteiten
of eigenschappen van een figuur in het oog die z6nder hulplijn verborgen blijven.

Hulplijnen stimuleren het scheppend proces van mensen die op zoek zijn naar
oplossingen van vraagstukken, doordat hun aanwezigheid eventuele fixaties in het
waarnemen en interpreteren van figuren of „gestalten" doorbreekt. Hulplijnen
halen kwaliteiten naar de voorgrond die tot dan onopgemerkt verzonken lagen in de
achtergrond van de werkelijkheid zoals die wordt gezien. De hulplijn stimuleert tot
herdefiniering van de werkelijkheid en relativeert de waarde of het belang van
wellicht lang gekoesterde zienswijzen.

Zo ook kan de functie van adviseurs worden gezien: als noodzakelijke hulpcon-
structie in het eveneens noodzakelijke proces van relativering van lang gekoester-
de denkpatronen en zienswijzen, waardoor nieuwe kwaliteiten en mogelijkheden
van en in de werkelijkheid zichtbaar worden en op de voorgrond treden, vooroorde-
len naar de achtergrond verschuiven en vastgelopen structuren en constructies uit
hun verstarring worden verlost.

In andere woorden: de wezenlijke functie van adviseurs of interventiekundigen is
systeemdoorbreking of bijdragen aan de ontwikkeling van systemen.

Met „systemen" worden hier dan bedoeld zowel de patronen in processen van
waarnemen, interpreteren en denken van/over de werkelijkheid, als de sociale
constructies die daarvan, via de interactie van waarnemende, interpreterende en
denkende actoren het gevolg zijn.
Beide soorten van systemen (dus zowel de psychologische processen in de client,
als de sociale constructies van de client) worden door de interactie van de client
met de adviseur in (een volgende fase van) ontwikkeling gebracht.

Natuurlijk zijn ook andere bijdragen of functies van (organisatie-) adviseurs denk-
baar, bijvoorbeeld het uitvoeren van onderzoek, het ontwerpen van een strategisch
plan, het introduceren en zelfs uitvoeren van een functiewaarderingsmethodiek,
het opstellen van een reorganisatieplan of het helpen vinden van oplossingen in
conflictsituaties. Dergelijke bijdragen reken ik niet tot het wezenlijke van de
adviesfunctie, c.q. de interventiekunde.
Het gaat daarbij immers om het aanbieden van doorgaans monodisciplinaire
deskundigheid of kennis, waar de client in principe ook zelf over zou hebben
kunnen beschikken wanneer hij in de gelegenheid zou zijn geweest om de
organisatiekunde te bestuderen. Bovendien beogen dergelijke bijdragen niet
uitdrukkelijk een leer- of ontwikkelingsproces bij de client te stimuleren.
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Adviseren, in de zin van intervenieren zoals in dit boek bedoeld, is wezenlijk iets an-
ders, namelijk het functioneren in de kwaliteit van „hulplijn" in de werkelijkheidsop-
vatting van de client, waardoor de figuur-grond (of voorgrond-achtergrond) inter-
pretatie van de client als het ware in beweging komt, transparant wordt en een
totaal andere kwaliteit kan krijgen.

De voorbeelden uit de waarnemingsleer zijn overbekend: jonge vrouw en oude
dame als twee interpretaties van 66n zelfde tekening; negen punten, die in drie rijen
van drie punten onder elkaar zijn getekend verbinden door dan ononderbroken
gebroken lijn; de vele geniale vondsten van schilders als Magritte en Esscher.

Maar wellicht indrukwekkender nog dan dergelijke visuele herdefinities van de
werkelijkheid zijn de herdefinities of paradigma-verschuivingen die zich voltrekken
(en voltrokken hebben) in diverse concepten en wetenschappelijke theorieen
omtrent de werkelijkheid, inclusief de wetenschap omtrent het wezen van de
wetenschap zalf.

Ean van die paradigma-verschuivingen werd al eerder in dit boek besproken,
namelijk de overgang van een structureel-functionalistische benadering van - of
zienswijze op organisaties naar een actor-georienteerde benadering.

Ook is gewezen op de consequentie die daaruit kan worden getrokken t.a.v.
organisatie-ontwikkeling, namelijk dat ook „externe" actoren erkend en betrokken
moeten worden als participanten in het proces van overleg en besluitvorming over
de ontwikkelingsrichting (in termen van doeleinden, middelen, werkmethoden, en
dergelijke) van organisaties.

Bij de bespreking van ontwikkelingen in het vermaatschappelijkingsdenken is
vervolgens de aandacht gevestigd op een mogelijke inconsequentie in dat denken,
die op den duur tot ernstige teleurstellingen, zo niet tot heftige conflicten kan
leiden.
Ik bedoel de neiging van onderzoekers, adviseurs, managers en andere geinteres-
seerden in organisatie-ontwikkeling om „de organisatie" als uitgangspunt van hun
denken (en handelen en beslissen) te nemen.

Het lijkt mij een bevrijdende sprong vooruit als deze fixatie op historisch gegroeide
sociale constructies kan worden losgelaten en er gezocht gaat worden naar
mogelijkheden om, wellicht in veel lossere en minder duurzame netwerken van met
elkaar interacterende actoren, via samenwerking en ruil van informatie, kennis,
energie en materiele hulpmiddelen, menselijke behoeftenbevrediging te realiseren.

In feite is een dergelijke ontwikkeling al gaande, op grote schaal, nationaal zowel als
internationaal op velerlei terrein: we kennen netwerken van kunstenaars, van
intellectuelen, van krakers, van misdadigers, van drugsdealers, van journalisten,
van vrachtautochauffeurs, van milieuactivisten en ongetwijfeld van nog veel meer
actoren met een gelijksoortig belang.
In haar al eerder genoemde boek beschrijft Marilyn Ferguson (1980, p 231-241)
netwerken als „a tool of transformation":
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,,While   most   of   our  institutions  are  faltering,   a  twentieth-century  version   of  the
ancient tribe or kinship has appeared: the network, a tool for the next step in human
evolution. Amplified by electronic communication, freed from the old restraints of
family and culture, the network is the antidote to alienation. It generates power
enough to remake society. It offers the individual emotional, intellectual, spiritual
and economic support. It is an invisible home, a powerful means of altering the
course of institutions, especially government. (. . .) The network is the institution of
our time: an open system, a dissipative structure so richly coherent that it is in
constant flux, poised for reordering, capable of endless transformation."

In ons land is de belangstelling van onderzoekers en adviseurs voor netwerken van
organisaties en voor interorganisationele samenwerking de laatste jaren sterk
gegroeid, met name voor de gezondheidszorg en de welzijnszorg (zie bijvoorbeeld:
De Greve en Vrakking (red.), 1980 en Van Keulen (red.), 1982).
In de laatstgenoemde publikatie pleit bijvoorbeeld Van Dijck (p. 26 en 27) voor een
planningsproces via „wegwerp-netwerken" als alternatief voor al te straf geformali-
seerde „coalities" van professionals waarin de client of patient, als actor onvol-
doende aan z'n trekken kan komen als gevolg van verschillen in kennis en status en
dus machtspositie Als voorbeelden van nieuwe organisatievormen waarin meerde-
re disciplines en werksoorten gecombineerd worden noemt hij de RIAGG's (Regio-
nale Instituten voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) en de wijkgerichte
gezondheidscentra. Dat toch ook binnen dergelijke kleinschalige samenwerkings-
verbanden zich diverse problemen van taakverdeling, machtsverhoudingen, finan-
ciering e.d voordoen en dat deze vormen op zichzelf nog geen garantie zijn voor
een gelijkwaardige belangenbehartiging van Alle actoren (met name van de
patienten) wordt helder uiteengezet door Verhaaren (1984).

Boeiend is in dit verband ook de studie van Leemans en Geers (1983) over de
steeds wisselende posities, strategieen en deskundigheden van de zeer vele
actoren bij het project afsluiting van de Oosterschelde. Zij wijzen onder meer op het
grote belang van de media voor de aanvankelijk niet tot het officiele netwerk
behorende milieu-organisaties en actiegroepen. „Hun invloed op het beleid is
gering (begin 1970, CEF). We/ zijn zij zeer effectief in het onder de aandacht
brengen van de ernstige bezwaren tegen afsluiting van de Oosterschelde bij een
groeiend publiek dank zij het toegang krijgen tot de media. Hiermee leggen ze de
grondslag voor een sterkere machtsbasis in het volgende traject. Bovendien kan de
instelling van de milieu-afdeling bij de Deltadienst niet los worden gezien van de
maatschappelijke en politieke druk door de milieu-organisaties en actiegroepen in
gang gezet. (.  .) Meer in het algemeen hebben milieu-organisaties en actiegroe-
pen grote invioed uitgeoefend op de algemene publieke en op de politieke opinie.
Zonder deze zouden niet vrijwel alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma
1971 nadruk hebben gelegd op milieu." (p. 164)

Uit deze voorbeelden blijkt dat vorming van tijdelijke, flexibele netwerken wellicht
een goede stap is op de weg naar vermaatschappelijking, in de zin van belangen-
behartiging van actoren in een onderling overleg c.q. onderlinge onderhandeling,
zoals werd beoogd met het eerder beschreven experiment ,,Maatschappelijk
Bouwen"

212



Van belang is echter op te merken dat het daarbij (dus bij netwerkvorming) dan niet
gaat om een vernieuwing of ontwikkeling van bestaande organisaties met behoud
van de identiteit van die organisaties of om het laten ontstaan van samenwerkings-
netwerken van reeds bestaande organisaties, maar juist om het ontwikkelen van
nieuwe, nog niet bestaande netwerken van actoren, waar Andere machtsverhou-
dingen en wellicht ook andere waarden kunnen prevaleren dan in de huidige
sociale constructies.

Veelal zullen in het proces van vermaatschappelijking de bestaande organisaties
als het ware oplossen en onherkenbaar opgaan in andere sociale constructies. Ze
verliezen hun „gestalt"-kwaliteit, die ze nu nog hebben in de beleving van „interne"
en „externe" actoren.
Het is dan ook van belang de bestaande organisaties te herdefinieren als „netwer-
ken-in-statu-nascendi".
Dat wil zeggen:
1.   als  netwerken van interdependente groepen waartussen diverse typen  van

relaties bestaan (Mastenbroek (1981) beschrijft vier van die typen, te weten
machtsrelaties, onderhandelingsrelaties, instrumentele relaties en sociaal-emo-
tionele relaties, en hij wijst op het gemengde karakter: cooperatie en competitie,
de noodzaak tot samenwerking un de behartiging van eigen belang);

2. als onvoltooide netwerken: sommige groepen of partijen of actoren zijn als het
ware nog bezig toegang te krijgen tot het netwerk en erkend te worden als
gelijkwaardige partner (zie het voorbeeld van de milieu-actiegroepen in het
netwerk Oosterschelde of de categorie bewoners in het „Maatschappelijk
Bouwen" experiment!).

Ontwikkeling van bestaande organisaties tot volledig „open" netwerken betekent
voor de reeds binnen de organisatie werkende actoren of partijen een herdefinie-
ring van hun identiteit. Men is niet langer werkgever of werknemer bij deze of gene
organisatie, maar zelfstandig individu met eigen belangen en daardoor actor in
meerdere doorgaans multifunctionele netwerken. Van belang is dan weI dat
mensen 66k leren hun eigen belang(en) te relativeren!
De huidige cultus rond assertiviteitstrainingen, conflicthantering, omgaan met
macht, onderhandelingsvaardigheden en andere op profilering van het eigen ik
4gerichte activiteiten is wellicht eerder een hinderpaal op de weg naar vermaat-

' '  Aschappelijking dan een wezenlijke bijdrage. Immers hoe krachtiger en veelomvat-

     ender mensen hun .eigen belangen" gaan poneren, hoe moeilijker het wordt om
fl  iedereen tevreden te stellen. Een omgekeerde beweging, namelijk het leren

1  relativeren van rechten en eigen belangen, zowel de materiele als de psychologi-

L,1
sche, lijkt mij een heilzame weg.  „Zen or the Art of Lifecycle Maintenance'' zou een
interessant vervolg kunnen zijn op Robert Pirsigs bestseller.

Welnu, in dit proces van vermaatschappelijking of netwerkontwikkeling van acto-
ren, en in het daartoe noodzakelijke proces van herdefiniering en herwaardering
van waarden en belangen en bestaande sociale constructies, ligt een nieuwe taak
voor organisatie-adviseurs of interventiekundigen.

De paradigmaverschuiving die zich heeft voorgedaan, zowel in de praktijk als in de
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theorie over het functioneren van organisaties en de daaruit af te leiden noodzaak
tot omvorming (of vervanging) van bestaande constructies, structuren en instituties
tot netwerken van actoren of partijen, c.q. tot vermaatschappelijking, moet door
adviseurs worden vertaald in een praktijktheorie over „vermaatschappelijkend
adviseren"

Zo'n theorie zal antwoord moeten geven op de vraag wat adviseurs kunnen doen
om hun clienten te stimuleren tot - (of helpen bij) .ontwikkeling", dat wil zeggen tot
herdefinieren van hun problemen, hun identiteit en hun beelden van - en betrekking
tot de werkelijkheid.

De volgende paragraaf geeft 66n mogelijk antwoord op die vraag, maar heeft niet
de pretentie beter te zijn dan andere mogelijke antwoorden.

Het is het voorlopige resultaat van reflectie op eigen ervaringen als begeleider/trai-
ner van individuen en kleine groepen en als adviseur bij organisatie-ontwikkelings-
projecten, waarbij het samenwerken met collega's en publikaties van onderzoe-
kers, trainers, adviseurs en psychotherapeuten voor mijn eigen leerproces onmis-
baar waren en zijn.

De volgende gedachten zijn dan ook zeker niet strikt origineel, maar het combine-
ren van inzichten omtrent vermaatschappelijking en interventiekunde binnen een
praktijktheorie voor adviseurs is naar ik meen nog weinig gedaan.
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IX.6 EEN DRIEDIMENSIONALE INTERVENTIEKUNDE
t.b.v. VERMAATSCHAPPELIJKING

Mensen kunnen op verschillende manieren zich een beeld vormen van de werkelijk-
heid en doorgaans zullen de doelen die zij zich stellen en de middelen die zij
gebruiken om die doelen te bereiken passen in dat beeld of daarvan zijn afgeleid.
Anders gezegd: gedrag van mensen is op te vatten als een gevolg van hun
werkelijkheidsbeleving en tegelijkertijd als een veroorzaker van die werkelijkheids-
beleving.

Adviseren is op te vatten als een vorm van beinvloeding, hetzij van gedrag, hetzij
van de werkelijkheid(sbeleving) van de client, en steeds zal het dan het ander tot
gevolg hebben (beinvloeding van gedrag leidt tot verandering in het werkelijkheids-
beeld van de client, en omgekeerd).
Directe beinvioeding door een adviseur van gedrag van de client veronderstelt
macht van de adviseur over de client.
Ik ga er van uit dat de client voortdurend vrij is om de adviseur, c.q. diens adviezen,
te negeren, en zelfs op elk moment dat hij dat wil de adviseur te ontslaan. In zo'n si-
tuatie heeft de adviseur, lijkt mij, onvoldoende macht om direct het gedrag van de
client te beinvloeden maar is het waarschijnlijker dat de adviseur w61 mogelijkheid
heeft om het werkelijkheidsbeeld van de client te beinvloeden, via een „hulplijn"-rol.

In principe kan de adviseur daartoe uit drie verschillende benaderingen kiezen,

terwijl ook een combinatie of opeenvolging van die benaderingen mogelijk is.

Deze drie benaderingen corresponderen met drie dimensies van de interventiekun-

de, namelijk:
1) in de eerste dimensie: monoparadigmatisch of probleemoplossend adviseren

2) in de tweede dimensie: multiparadigmatisch of kaderverruimend adviseren

3) in de derde dimensie: metaparadigmatisch of persoonsontwikkelend advise-
ren.

In de eerste en in de tweede dimensie richt de adviseur zijn aandacht op de
werkelijkheid of de situatie waarin de client functioneert. Het verschil is dat in de
eerste dimensie de adviseur de werkelijkheidsopvatting van de client overneemt en
daarbinnen naar antwoorden op dienst vraagstelling zoekt, terwijl hij in de tweede
dimensie de vraagstelling als zodanig ter discussie stelt door er op te wijzen dat An-
dere interpretaties van de werkelijkheid in termen van normen, waarden, belangen,
spelregels, kunnen leiden tot Andere vraagstellingen.

In de derde dimensie richt de adviseur zijn aandacht niet op de situatie of op
mogelijke alternatieve werkelijkheidsinterpretaties, maar hij richt de aandacht van
de client (en dus ook van zichzelf!) op de wijze waarop de client zich beelden
vormt van de werkelijkheid, ongeacht de inhoud van die beelden.

Men zou de drie dimensies ook kunnen benoemen als een benadering in de
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breedte (alternatieven zoeken binnen 66n model of paradigma), in de diepte (als
het ware achter het probleem kijken naar de culturele context waarin het zich
manifesteert als een artefact van een cultureel bepaalde manier van waarnemen en
denken) en in de hoogte (als het ware over alle mogelijke paradigma's heen kijken
en zien welke psychologische processen zich in de client afspelen die zijn denken
fixeren en die hem verhinderen om andere oplossingen of interpretaties van de
werkelijkheid te vinden dan hij tot nu toe vond).

De aanduidingen .probleemoplossend", „kaderverruimend" en .persoonsontwik-
kelend" lijken echter goed weer te geven wat de client zal ervaren bij elk van deze
benaderingen en zijn daarom minder versluierend dan andere typeringen.
De aanduidingen mono-, multi- en metaparadigmatisch geven de dominante
orientaties of denkwijzen van de adviseur aan. Zij beschrijven de kunde van de
interventiekundige.

Overigens is het in alle drie de benaderingen de bedoeling (van de adviseur) dat de
client wordt geactiveerd, door blikverruiming of door kaderverruiming of door
deconditionering, tot herwaardering van belangen, tot relativering van gekozen
doelstellingen en strategieen en in het algemeen tot onthechting van/aan ingesle-
pen gewoonten, rechten en eigendomsgevoelens.
Ik zal nu eerst elk van de drie dimensies of benaderingen wat nader uitwerken en
daarna ingaan op de vraag of deze dimensies afzonderlijk, tegelijk of successieve-
lijk aan de orde zijn bij pogingen tot vermaatschappelijking.

IX.6.1 Probleemoplossend adviseren (de eerste dimensie:
monoparadigmatisch).

Deze benadering kan soms leiden tot vermaatschappelijking, vooral als de client
een extern-georienteerde vraagstelling heeft (m.b.t. doelstelling en/of strategie van
zijn organisatie). De adviseur volgt de client in een doorgaans monoparadigmati-
sche definitie van belangen.
In principe wordt hierbij de initiele vraagstelling van de client niet ter discussie
gesteld.
De adviseur leeft zich zo goed mogelijk in, in de situatie van de client, tracht zich te
identificeren met de doelstellingen en probleemervaringen van de client en helpt
dan oplossingen te zoeken binnen het paradigma omtrent de werkelijkheid, dat
kennelijk door de client wordt gehanteerd.

Wanneer de adviseur echter wil dat zijn bijdrage zal leiden tot vermaatschappelij-
king, moet hij meestal nog iets toevoegen aan deze probleemoplossende activitei-
ten, eventueel op z'n eigen houtje, d.w.z zonder expliciete opdracht daartoe te
hebben gekregen van de client.
Deze eigen activiteit bestaat uit het maken van een „actor-gerichte" (of „actoren-
gerichte") analyse van de situatie van de client. De adviseur probeert een beeld te
krijgen van alle actoren of belanghebbenden bij de situatie (of organisatie) van de
client en van de mate waarin elk van deze actoren voordeel of nadeel ondervindt
(volgens de adviseur) van de strategische keuzen en handelingen van de client c.q.
het clientsysteem (de organisatie).
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Vervolgens confronteert de adviseur de client met het resultaat van deze analyse
en attendeert, zo nodig, de client op de noodzaak, terwille van de maatschappelij.
ke legitimering en dus levenskansen van de betreffende organisatie, de strategi-
sche keuze en handelingen meer in overeenstemming te brengen met de belangen
van Alle belanghebbenden dan wellicht tot dan toe is gedaan.
Hij wijst er daarbij met nadruk op dat n6ch de client, n6ch de adviseur zich een
reeel beeld kunnen vormen van het netwerk van belanghebbenden en hun
belangen zolang zij niet in direct contact of directe onderhandeling treden met
deze actoren.

Op deze wijze argumenterend probeert de adviseur, clients aandacht te vestigen
op de multifunctionele (of maatschappelijke) kwaliteiten van diens organisatie en
daardoor invloed uit te oefenen op de normen, waarden en werkelijkheidsinterpre-
taties van de client.

Als voorbeeld kan worden verwezen naar de organisatie-ontwikkelingscase in
hoofdstuk VII, paragraaf 2.5, waar de externe adviseur voor een groep managers en
directeuren van de betreffende organisatie te kennen gaf dat naar zijn mening het
„interne" 00-proces zou kunnen (moeten) worden doorgetrokken naar ook „exter-
ne" belangengroepen, als bijdrage aan een verdere vermaatschappelijking van
deze organisatie.
Ook het publiceren van artikelen (of van dit boek) door adviseurs kan worden

gezien als een vorm van adviseren in de eerste dimensie Een expliciete vraagstel-
ling van een client is in deze dimensie dus niet strikt noodzakelijk.

Het wezenlijke kenmerk van adviseren in de eerste dimensie is dat de adviseur zich
opstelt als een deskundige binnen het paradigma of denk- en belevingskader
van de client en als diens bondgenoot („Jouw zorg voor jouw organisatie is ook
mijn zorg en samen zullen we deze organisatie door deze moeilijkheid heen

I helpen").

„Vermaatschappelijking" introduceert hij als een wenselijke strategische handeling
van de client, uitgaande van diens behoefte om het bestaande te beschermen, te
verbeteren en te behouden

Het gemeenschappelijke in alle drie de dimensies is dat de adviseur niet zalf
aangeeft wat maatschappelijk weI of niet aanvaardbare doelen, belangen, strate-

gieen, structuren, normen en waarden zijn.
Bij probleemadvisering confronteert hij de client met mogelijke conflicten tussen

»»* belangen van diens organisatie en belangen van andere maatschappelijke groepe-
ringen of actoren, en hij helpt de client met het ontwerpen van een strategie om op
een voor de client voorlopig veilige manier in contact (of onderhandeling) te komen
met die andere actoren.

Bij advisering in de beide andere dimensies is de psychologische afstand tussen
adviseur en client aanzienlijk groter, omdat de adviseur zich niet intentioneel
verbindt met de „overlevingswens" van het clientsysteem, maar zich opstelt als
een toeschouwer.
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IX.6.2 Kaderverruimend adviseren (de tweede dimensie: multiparadigma-
tisch).

Bij kaderverruimend adviseren draagt de adviseur niet zelf oplossingen aan voor
het probleem van de client, maar hij attendeert de client op de mogelijkheid „de
werkelijkheid" vanuit meerdere gezichtshoeken te beschouwen, waardoor het
oorspronkelijke probleem een ahdere waarde of betekenis kan krijgen voor de
client.
Centraal staat de vraag vanuit welk(e) paradigma(s) de client zijn situatie beleeft
waardoor hij als het ware zelf zijn probleem creeert en in stand houdt.
Bij kaderverruimend adviseren gaat het erom dat de adviseur de client ziet als
iemand die bijvoorbeeld door zijn rol of maatschappelijke positie geleerd heeft op
66n bepaalde manier waar te nemen en te interpreteren wat er in en om hem
gebeurt.

1 Door vanuit een andere positie waar te nemen kan de adviseur ontdekken vanuit
C welke vooronderstellingen of paradigma's de client handelt en hem helpen om

andere paradigma's te leren kennen. Ook kan hij de client vervolgens dialectisch
leren denken over de verschillende paradigma's, analoog aan de wijze waarop

  Astley en Van de Ven (1983) de diverse dilemma's in de organisatietheorie wisten te
overwinnen.,

De adviseur distantieert zich dus van het „ feitelijke probleem" van de client en right»»ziln aandacht op de culturele of historische oorzaak van de probleembeleving.
Dat wil zeggen hij probeert zich een beeld te vormen van de (organisatie)cultuur
waarin zijn client leeft en werkt en de stijl van denken, waarnemen en handelen die
daarin domineert c.q. van de paradigma's die in die cultuur worden gehanteerd.
Door Drukker en Verhaaren (1976) wordt het als volgt geformuleerd: „De consulent
kan waarnemen en oordelen vanuit een positie, die buiten het kader - het
verwachtingspatroon, de gewone routine, de vanzelfsprekendheden - van de
client ligt. Zijn mogelijkheden liggen juist in het felt dat hijde probleemstelling vanuit
een ander perspectief kAn waarnemen. Interventies van de consulent zullen er dan
ook op gericht zijn het probleem zo te verhelderen dat steeds de context, het kader
van het clientgedrag zichtbaar wordt. Het doorbreken van dit vertrouwde kader
schept  pas  de  verwarring  die  ontwikkeling  en  vernieuwing  mogelijk   maakt."

Het doel is dus dat de client uiteindelijk vanuit Andere paradigma's naar zijn situatie
gaat kijken om dan opnieuw te kunnen beoordelen 6f er sprake is van een
probleem en zo ja, van welk probleem. De veronderstelling daarbij is dat de client
ten slotte zijn probleem zal gaan herkennen of definieren als een gevolg van
onvoldoende aangesloten zijn op de behoeften van andere actoren, c.q. op
„vermaatschappelijking" en dat daardoor de client ten slotte ook de vermeende
noodzaak van het voortbestaan van „zijn" organisatie zal kunnen relativeren.

IX.6.3 Persoonsontwikkelend adviseren (de derde dimensie:
metaparadigmatisch).

Als bijdrage van adviseurs aan vermaatschappelijking is deze benadering de minst
directe, maar mogelijk weI de meest effectieve.
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Persoonsontwikkelend adviseren is minder direct dan de beide vorige omdat de
adviseur niet attendeert op maatschappelijke groeperingen en belangen en even-
min op andere optieken of opties op de werkelijkheid c.q. de context van de client.

De buitenwereld, die in de eerste en tweede adviesdimensie juist weI door de
adviseur expliciet aan de orde wordt gesteld, zij het op twee geheel verschillende
manieren, staat in deze derde dimensie niet tot nauwelijks in de belangstelling, laat
staan dat de adviseur expliciet aandacht zou vragen voor Andere belangen dan die
welke de client naar voren brengt. Het doel van de adviseur is eventuele fixaties in
het denken en waarnemen van de client op te heffen of „los te weken", waardoor
deze minder belang zal blijven hechten aan „het bestaande- en zich vrijer zal
kunnen bewegen in het spel met de andere actoren.
Deze benadering is mogelijkw61 de meest effectieve omdat vermaatschappelijking

 

zoals we al zagen, een proces van identiteits- en mentaliteitsontwikkeling bij
1

actoren vooronderstelt, waarin onthechting van waarden en (wellicht ook sommige)
71 eigendommen, evenals deconditionering van waarnemings- en denkpatronen ver-

( 'J moedelijk een onvermijdelijke fase zal blijken te zijn.

En juist op dat proces van identiteits- of zelfontwikkeling richt de adviseur zich in
deze derde dimensie.
Hij houdt zich bezig met de vraag: „Hoe komt het dat deze persoon - of groep van
personen - nu meent niet zelfstandig verder te kunnen? Wat maakt deze pers(o)on-
(en) tot client?" en hij concentreert daartoe zijn aandacht en die van de client op
het waarnemen, selecteren, interpreteren, waarderen en nadenken over de werke-

lijkheid, zoals de client dat doet, in zijn interactie met anderen.

De adviseur probeert tenslotte de client te attenderen op de patronen en fixaties
die hem opvallen in dat proces van waarnemen, enzovoort, en die er toe kunnen
hebben geleid dat de client zelf zijn situatie tot een probleem voor zichzelf heeft ge-
maakt (zie Weick, 1979, p. 130 e.v.).

Het aangrijpingspunt voor de adviseur is hier de interactie tussen de client en
hemzelf waarin zij zich beelden van elkaar en van hun situatie vormen. Het gaat er
immers om dat de client (en eventueel ook de adviseur) ontdekt hoe hij in interactie
met anderen een beeld van de werkelijkheid vormt, ongeacht de inhoud van dat

 beeld, en hoe daarin allerlei „eigenbelang" en historisch gegroeide, in de biografie
van de client ingeslopen vooroordelen omtrent de werkelijkheid (beliefsystems) een
rol spelen.

Onbevanqen en onbevooroordeeld waarnemen door de adviseur van de client is
daartoe een eerste stap De client zal dit veelaervaren als „niets doen": de
adviseur manifesteert zich immers niet als een deskundige binnen het problem-
solving model van de client, maar als een buitenstaander die zelf geen belang heeft
bij of oordeel over het denken en doen van de client.

Deze afstandelijke, belangeloze houding van de adviseur zal voor het merendeel
van de clienten een niet alleen onverwachte maar ook nieuwe ervaring zijn. Mensen
zijn er nu eenmaal aan gewend geraakt dat zij, zeker in werksituaties, opereren in
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een veld of netwerk van belangen, behoeften en doelstellingen waarin zij voortdu-
rend worden geconfronteerd met andermans oordelen en verwachtingen omtrent
hun gedrag. Bovendien worden de belangen, doelstellingen, e.d. vrijwel altijd
gedefinieerd in termen van buitenpersoonlijke situaties of kwaliteiten die bereikt
moeten worden. Gedrag wordt beoordeeld tegen criteria die buiten de beoordeel-
de liggen: gedrag is weI of niet, meer of minder ,,functioneel", zowel in termen van
geleverde prestaties als in termen van „prettig om mee samen te werken".

Een gesprekspartner die kennelijk gddn buitenpersoonlijke criteria hanteert, noch
expliciet, noch impliciet, en die derhalve ook geen aanwijzingen of voorschriften
geeft over hoe een buitenpersoonlijke (probleem)situatie kan of moet worden
aangepakt is dan ook een wonderlijke ervaring voor de meeste clienten.

Deze verwondering kan de start zijn van een proces van losweken of onthechten en
daardoor de weg openen voor ontwikkeling van het vermogen tot creatieve
„enactment", ofwel het vermogen situaties te construeren en eraan deel te nemen
vanuit verschillende werkelijkheidsconstructies - en dht is tenslotte een wezenlijke
voorwaarde voor „organisatie-ontwikkeling"I

In deze derde dimensie werkt de adviseur mee aan een kwalitatieve transformatie
van het clientsysteem (de organisatie van de client) via een proces van zelfbeeld-
ontwikkeling van de client als persoon, waarbij onder zelfbeeld wordt verstaan het
geheel van belangen, wensen, strevingen van iemand, die voortdurend zich
vormen in interactie met anderen. De adviseur let meer op het zelf-als-proces dan
op het zelf-als-structuur.

Een opmerkelijk verschil tussen (persoons)ontwikkelingsadvisering en de beide
andere vormen is dat bij ontwikkelingsadvisering de aandacht van de adviseur zich

»        in eerste instantie richt op de wijze waarop de client zijn werkelijkheid „con-
strueert" in plaats van op de inhoud van die constructie.

Ontwikkelingsadviseren gaat uit van de veronderstelling dat organisatie-ontwikke-
ling bereikt kan worden via identiteits-, mentaliteits- en gedragsontwikkeling van
66n of meer bij de organisatie betrokken actoren.

Het voert hier te ver om nader in te gaan op de mogelijke methoden voor
< persoonsontwikkelings-advisering Volstaan kan worden met verwijzing naar een

interessante bijdrage uit de Palo-Alto school van Watzlawick en zijn medewerkers.
r  Twee van hen, Bandler en Grinder introduceerden de methode van Neuro-

r= Linguistic Programming (NLP) (Bandler & Grinder, 1975, '79 en '82). Als ingang voor
hun therapeutische hulpverlening kiezen zij een nauwkeurige en systematische
observatie van het taalgebruik en de oogbewegingen van de client, in het gesprek

i met de therapeut.
Hun verrassende ontdekking is dat wijziging van de patronen die de therapeut
opmerkt, leidt tot een proces van zelfbeeld- en identiteitsontwikkeling bij de client

\ en ten slotte tot herdefiniering van de vermeende werkelijkheid („Reframing").

Een wezenlijk verschil tussen adviseren in de derde dimensie en adviseren in de
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eerste of tweede dimensie is dus dat het aandachtsgebied dat de adviseur kiest in
de beide eerste dimensies buitenpersoonlijk is, terwijl in de derde dimensie de
aandacht van de adviseur juist volledig intrapersoonlijk en interactioneel gericht

)   is -

IX.6.4 Adviseren: een ritmisch en cyclisch proces.

In publikaties over stijlen van adviseren (bijvoorbeeld De Ruyter en Wiersema, 1976,
Van de Bunt, 1978 en Prein, 1982) wordt doorgaans benadrukt dat elke beschreven
adviesstijl slechts effectief is (of maximaal effectief) onder bepaalde condities.
Deze condities betreffen dan de aard van de vraagstelling (strategisch, structureel,
cultureel, sociaal-emotioneel), penetratiegraad en urgentiegraad van de problema-
tiek, leiderschapsstijl van de organisatie, type organisatie en de motivatie van de
client. Veelal gaat men uit van - of concludeert men tot - een contingentiemodel
voor adviseurs.

Op enkele theoretische en praktische bezwaren van zo'n model of theorie is in het
voorgaande al gewezen.
Er zijn echter ook principiele bedenkingen tegen de tot nu toe ontwikkelde
modellen aan te voeren. Deze richten zich tegen het paradigma van waaruit de
modellen zijn ontworpen.

Allereerst gaat het om het uitgangspunt dat men kiest: adviseren organisatie-
adviseurs aan en over sociale constructies (of organisaties) of adviseren zij aan de
actoren die problemen hebben met - of vragen over die sociale constructies?
In de contingentie-modellen waarin variabelen worden genoemd zoals strategische
of structurele of culturele vraagstelling, leiderschapsstijl, urgentiegraad e.d., gaat
men er van uit dat dergelijke variabelen kwaliteiten of kenmerken zijn van organisa-
ties.
Dat is echter een misleidende reificatie. Dergelijke variabelen zijn immers geen
kwaliteiten van organisaties, maar werkelijkheidsinterpretaties of -opvattingen van
mensen die ze tot uitdrukking brengen in hun gedrag ten opzichte van elkaar
Veel contingentiemodellen over adviesstijlen lijken zich te baseren op een functio-
neel-structuralistische opvatting over organisaties en impliciet wordt daarin aange-
nomen dat organisatie-adviseurs kunnen adviseren &An organisaties en 6ver
organisaties of kenmerken daarvan.

Zo vindt men bijvoorbeeld bij Van de Bunt (1978, p.137) als indicatie voor het soort
problemen „die tot inzet gemaakt waren van de organisatie-adviesprojecten" (en
die hij vervolgens indeelt in '„strategische", „structurele" of „culturele" proble-
men):
- het beter bestuurbaar maken van de organisatie
- het opzetten van een nieuwe organisatie
- het opstellen van een nieuw beoordelingssysteem
- het invoeren van werkoverleg
- het doorlichten van een minder bevredigend functionerende organisatie
- verschillen in visie op de te volgen koers van de organisatie
- afnemende afzet die een reorganisatie vereist
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- het bepalen van doelen en taken van een welzijnsorganisatie
- het saneren van een organisatie t.g v verminderde inkomsten.

De contingentietheorie van Van de Bunt is gebaseerd op deze (en nog 30 andere)
soorten vragen en suggereert een verband tussen adviesstijl (procesmethode of
expert benadering) en type vraagstelling (strategisch, structureel, cultureel).

Elk van deze vragen geeft wellicht een indruk van de werkelijkheidsbeleving van de
betreffende vraagsteller of actor.
Door Van de Bunt zijn deze vragen echter opgevat als vragen van organisaties (hij
merkt tenminste op: „uit dit overzicht blijkt een rijk geschakeerde verzameling
organisatieproblemen", p. 138) en bovendien als strategisch 6f structureel 6f
cultureel getypeerd. Zelfs al zou zijn opvatting stroken met die van de vraagsteller
of vraagstellers, dan nog lijkt het onwaarschijnlijk dat zijn (of hun) interpretatie en
opvatting gedeeld wordt door alle andere actoren die de vraagsteller tot „zijn
organisatie" rekent.

Kortom, een contingentiemodel waarin verbanden worden gesuggereerd tussen
adviesstijlen enerzijds en kwaliteiten of kenmerken van organisaties en vraagstellin-
gen van organisaties (of „organiatieproblemen") anderzijds, berust op een objecti-
verend paradigma omtrent organisaties, waarin het subjectiverende, actor-georien-
teerde gezichtspunt ontbreekt. Zo'n model kan niet voor Alle adviseurs en hun
clienten als richtlijn voor hun interactie gelden.

Een tweede bedenking tegen contingentiemodellen voor adviseurs is de veronder-
stelling van .orde en rust" die eraan ten grondslag ligt. Indien de uitgangscondities
zouden kunnen worden vastgesteld zou duidelijk zijn welke stijl of strategie de
adviseur kan kiezen.
Zo'n opvatting gaat voorbij aan de voortdurende „wanorde en onrust" die zo
kenmerkend is voor mensen-in-interactie: er is eigenlijk nooit sprake van een
uitgangspositie. Zodra de client zich tot een adviseur wendt is, alleen al daardoor,
de situatie van de client anders dan vlak daarvoor, en ook is de kans groot dat an-
dere actoren gaan reageren op de aanwezigheid van een adviseur, 66k als zij zelf
geen direct contact hebben met de adviseur.
De gepercipieerde probleemsituatie verandert voortdurend en zeker wanneer een
of meer betrokkenen daarover in gesprek raken met een adviseur.

Een zekere beweeglijkheid in de aanpak of stijl van de adviseur lijkt me daarom
meer tegemoet komen aan de dynamiek van sociale actiesystemen dan een rigide
zich vastleggen op  an stijl, omdat een contingentie-theorie dat zou aanbevelen.

Een derde bedenking heeft te maken met een element van adviseren of intervenie-
ren dat vooral in het kader van pogingen tot vermaatschappelijking belangrijk is, te
weten de educatieve, lerende, ontwikkelende kwaliteit die interventies dan behoren
te hebben.

Intervenieren of adviseren, en zeker adviseren bij vermaatschappelijking is een
samenspel tussen client (dan of meer personen of actoren) en adviseur dat tot doel
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heeft ontwikkelingsprocessen bij, in of van de client te ondersteunen of zelfs op
gang te brengen. Het gaat erom dat de client het samenspel met de adviseur
ervaart als een indringend leerproces.

-   In het volgende hoofstuk wordt daar wat nader op ingegaan maar hier kan er alvast
' op worden gewezen dat mensen zeer verschillende leerbehoeften en leerstijlen

r hebben, zodat niet met Ibdn stijl van adviseren of stimuleren kan worden volstaan

,  als een adviseur met meerdere actoren werkt, terwijl bovendien leren eerder

 
bevorderd wordt door een voortdurende afwisseling van stimuli en situaties dan
door een eenzijdige of „monostylistische" benadering.

1 Bovenstaande bedenkingen tegen een contingentie- of situationele benadering
van het adviseren leiden tot de vraag: wat dan wdl? Wat is goed adviseren?

Mijn antwoord op die vraag is gegeven in de aanduiding van deze paragraaf: goed
adviseren is een ritmische en cyclische „beweging" van de adviseur door de
drie dimensies van de interventiekunde.

Ritmisch wil zeggen dat het proces wordt gekenmerkt door afwisseling van rust en
onrust, dynamiek en bezinning, spanning en ontspanning, inzicht en verwarring. De
adviseur moet er voor zorgen dat de client deze ervaringen ondergaat of
doormaakt, zonder in dan van die stemmingen of gemoedstoestanden te blijven
steken.

Het tempo waarin deze wisseling van ervaringen of gewaarwordingen zich voltrekt,
of dient te voltrekken is niet van te voren aan te geven: al werkend met een client
(persoon of groep van personen) kan de adviseur ontdekken welk ritme de client
het meest aanspreekt en stimuleert. Hetzelfde geldt voor de duur van het
adviesproces: doorgaans zal een adviesgesprek met dan persoon niet langer dan
66n A anderhalf uur moeten duren, terwijl het aantal adviesgesprekken dat iemand
aankan c.q nodig heeft en de frequentie daarvan van persoon tot persoon kunnen

, verschillen. Bij groepen kan dat een geheel ander patroon zijn, zoals blijkt uit
ervaringen met diverse groepstrainingen en werkconferenties, maar ook daarvoor
geldt dat de adviseur moet zorgen voor een duidelijk voelbare afwisseling van rust-
onrust, dynamiek-bezinning, enzovoort, bij voorkeur in een ritme dat al doende
wordt afgestemd op de client, cq. het client-systeem.

Cyclisch wil zeggen dat de adviseur er naar streeft in een adviesproces, zeker als
dat uit maar dan dan ontmoeting met dezelfde client bestaat, 6lk van de drie
dimensies van de interventiekunde toe te passen of aan te bieden. Niet tegelijk
(dat zou niet eens kunnen), maar zo veel mogelijk cyclisch, dus beginnend in 66n
van de dimensies, bijvoorbeeld kaderverruimend, en dan overspringend op ontwik-
kelend adviseren (door toepassing van metacommunicatie of door de client te
confronteren met patronen in zijn gedrag) en daarna, desnoods onverwacht,
probleemoplossende suggesties aanbiedend. Vervolgens weer overstappend op
kaderverruiming, en zo verder.
Op zo'n wijze wordt de client uitgenodigd om als het ware met zijn hele persoon in
het adviesproces te participeren en zich daarin niet op te stellen als een rolspeler,
een functionaris of een consument van de goede ideeen en inspanningen van de
adviseur.
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i
Een indicatie voor de timing van deze cyclische beweging door de adviseur, is het
moment waarop hij merkt zalf actiever, energieker, meer ingespannen bezig te zijn
dan de client. In zo'n geval doet de adviseur er verstandig aan over te gaan naar
een andere dimensie van intervenieren. De client heeft dan kennelijk een verzadi-
gingspunt bereikt, is niet meer in staat om zelf zijn leerproces te sturen, verliest zijn

<      concentratie

en aandacht en heeft een nieuwe impuls nodig. De adviseur dient er
dan op te letten dat zijn opmerkingen (of non-verbate signalen!) kwalitatief Anders
worden, ofwel niet van een „meer van hetzelfde" type.

De „ideale" combinatie van ritmisch (wat betreft de sfeer van het proces) en
cyclisch (wat betreft de dimensie of het abstractieniveau waarop het interactiepro-
ces tussen adviseur en client zich afspeelt) zal elke keer opieuw door de adviseur
moeten worden gecreeerd en ontdekt.

»    Daarom is intervenieren behalve een kunde ook een fascinerende kunst. Evenals bij
andere uitingen van kunst is er ook bij adviseuren weI sprake van kwaliteitsverschil,
maar daarmee wordt niet bedoeld dat bijvoorbeeld adviseren in de derde dimensie
kwalitatief hoger scoort dan adviseren in de eerste dimensie, of omgekeerd.
Het vakmanschap van de adviseur is zijn vermogen om de client „kwaliteitsspron-
gen" te laten maken,  in  de zin van verrassend nieuwe gezichtspunten en intuities
omtrent de werkelijkheid.

In dat opzicht is de adviseur vergelijkbaar met andere kunst-beoefenaren: s6mmige
pianisten, schilders, schrijvers, beeldhouwers, toneelspelers, dansers, bezorgen
(s6mmige) mensen een „transcendente" ervaring, een diep doorleefd moment van
„inzicht in de waarheid", een krachtige stimulans tot herdefiniering van hun
bestaan, hun leefwijze, hun beroepskeuze, hun smaak, hun belangen en hun
doelstellingen.

Andere pianisten, schilders, schrijvers, etc., lukt dat niet of niet in diezelfde mate,
zelfs niet als ze toch dezelfde thema's aanbieden als hun hoogbegaafde collega's
en ook de techniek van hun professie weI onder de knie hebben.

Bovendien is niet ieder mens onder de indruk van als „hoogbegaafd" erkende
kunstenaars, of is tenminste meer gevoelig voor de ddn dan voor de ander, voor de
Sne stijl dan voor de andere still, voor de dne vorm van kunst dan voor andere
vormen.

Het vakmanschap van de adviseur toont zich 66k als het gevoelig zijn voor die
verschillen in voorkeur of sensitiviteit/sensibiliteit van zijn/haar clienten.
Het is niet genoeg om de „technieken" van de drie dimensies van adviseren te
beheersen: de ware adviseur herkent men aan zijn/haar onvoorwaardelijke vertrou-
wen in en inzet en belangstelling voor mensen en hun streven naar zinvolle
samenwerking en een leefbare samenleving.
Een hoogwaardige adviseur is allebesbehalve de reductionist die de wereld om
zich heen ziet, ervaart en beschrijft in termen van „niets anders dan": „a perfor-
mance of a violin sonata is nothing but the scraping of horsehair on catgut" of „love
is nothing but glandular secretion"I (Nozick, 1981, p. 627 e.v.).
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Integendeel, een belangrijke dimensie  in  het  werk van adviseurs  is  hun  „ way  of
coming to know what that other person is doing, namely the route of verstehen, -
empathic understanding", een vermogen dat zij kunnen hebben juist omdat zij,
evenals hun clienten, „human subjects" zijn, „who have a view of what they are
doing which affects their actions" (Nozick, p. 636).

Goed, hoogwaardig, professioneel adviseren is dan ook, in mijn ogen, maar dan
alleen maar doen wat de client vraagt, medi dan alleen maar uitrekenen hoe een or-
ganisatie kan bezuinigen op loonkosten of overleven in een steeds lastiger
wordende omgeving.

Dat meerdere kan zich op vele manieren tonen en laten merken, maar in wezen is
het iets ondefinieerbaars. Het is de zeer persoonlijke manier waarop de adviseur
eigen energie en eigen diepere ervaringen van vreugde en pijn laat doorklinken in
het ritmische en cyclische samenspel met de client.

Het meerdere kan zich nu eens tonen (in de eerste dimensie) als een pleidooi voor
onthechting en vermaatschappelijking, dan weer (in de derde dimensie) als een
geconcentreerde inspanning tot ,,empathic understanding" van de wijze waarop
een client zijn/haar leven vorm, inhoud en betekenis geeft.

Goed adviseren toont zich tenslotte ook als een voortdurend zelf in beweging, in
ontwikkeling zijn, als een gevoel van milde argwaan of onrust ten opzichte van al te
triomfantelijke zekerheden, als een onwil om zich langdurig te engageren aan dan
ideaal, dan doelstelling, dan structuur of dOn praktijktheorie.

Adviseren, kortom, is leren, maar niet: „niets anders dan" dat!
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HOOFDSTUK X

PROFESSIONALISERING VAN
INTERVENTIEKUNDIGEN*

X.1 INTERVENTIEVAARDIGHEDEN
In het vorige hoofdstuk is gesteld dat adviseurs die zich als doel stellen een
professionele bijdrage te leveren aan vermaatschappelijking zich thuis moeten
voelen in drie dimensies van de interventiekunde.
In dit hoofdstuk wordt een suggestie gedaan voor het opleiden van interventiekun-
digen, c.q. voor hun verdere professionalisering.

Uit de beschrijving van de drie dimensies kwam naar voren dat de daarbij
passende vormen van adviseren verschillende mentale vaardigheden vereisen.
Met vaardigheden worden hier bedoeld kwaliteiten van het „zelf", die tot uitdruk-
king komen in de interactie met anderen, en die iemands identiteitsgevoel bepalen.
Verondersteld wordt dat in het zelf vele kwaliteiten als potentie of als dispositie
aanwezig zijn, en dat de aard van de interacties gedurende het leven bepalen
welke kwaliteiten of vaardigheden tot ontwikkeling komen. Vaardigheidsontwikke-
ling kan worden gestimuleerd door het varieren van de interactie (qua inhoud en
vorm) met de omgeving. Opleidingen kunnen worden geinterpreteerd als bewuste
„enactments" van nieuwe omgevingen, door de lerende personen en dus niet als
(hoe goed ook bedoelde) manipulaties van opleiders of docenten.

Bij toepassing van de hier beschreven interventiekunde is een hoog ontwikkelings-
niveau wenselijk van een viertal vaardigheden of kwaliteiten.

1. Cognitief-intellectuele vaardigheden zijn nodig om diagnoses en analyses  te
kunnen maken van het „machtsspel" van alle actoren die belang hebben bij het
doen en laten van een clientsysteem.
Naast gezond verstand en een brede maatschappelijk-culturele orientatie is het
daarbij ook van belang dat de adviseur specialistische kennis heeft of kan
vergaren over organisatiekunde en veranderkunde. Tevens moet hij/zij in staat
zijn om zich op korte termijn een adequaat beeld te vormen van de belangen,
gebruiken en problemen die een rol spelen in de sector van maatschappelijke
bedrijvigheid waarin de client actief is of wil zijn.
Vooral bij adviseren in de eerste dimensie zijn deze vaardigheden nuttig.

2.  Een tweede groep van vaardigheden zijn de communicatieve/sociale vaardig-
heden, zoals: gespreksvoering, argumentatie, doceervaardigheid, luistervaar-
digheid, expressie van eigen gevoelens, kunnen reageren op emotionele uiting-
en van anderen, omgaan met feedback en metacommunicatie, in groepssitua-

7  Dit  hoofdstuk  is een bewerking  van een eerdere publikatie (Feltmann,  1983)
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ties zowel taakgerichte, als vormgerichte, als procesondersteunende rollen
kunnen vervullen en gevoelig zijn voor het onderscheid tussen de inhouds- en
betrekkingsaspecten in de communicatie, zoals beschreven door Watzlawick,
CS.

In dit domein liggen ook de vaardigheden die behoren bij de rol van trainer of be-
geleider van vele soorten clienten in vele soorten situaties (teamontwikkeling,
werkbesprekingen, conflictoplossing, onderhandelingssituaties)

3. Een derde gebied waarin interventiekundigen relatief sterk moeten zijn is te
omschrijven als dat van de emotionele of affectieve vaardigheden. Het gaat
daarbij vooral om de vaardigheid tot het kunnen reguleren van de eigen
emotionele (on)afhankelijkheid en zelfstandigheid t.o.v. anderen. Met name bij
advisering in de tweede en derde dimensie (kaderverruiming en persoonsont-
wikkelend adviseren) is het van belang dat de adviseur zorgvuldig zijn/haar
mentale of psychologische afstand tot de client bewaakt. Vooral kan dat lastig
zijn wanneer zich in het interactieproces tussen adviseur en client „overdrachts-
verschijnselen" manifesteren, zoals die bekend zijn uit de werkkamer van
psychotherapeuten. (zie: De Moor, 1975, pag. 127-131 en Groen, 1980, pag. 179-
196).

Adviseurs die voor hun gevoel van zelfvertrouwen en emotionele stevigheid
behoefte hebben aan warme relaties met hun clienten, zullen in de tweede en
derde dimensie zelden effectief kunnen intervenieren.

)
Dit betekent dat interventiekundigen het vermogen moeten hebben, of misschien is
het beter om hier te spreken van een attitude of neiging, het gedrag, het optreden,

; de gedachten en gevoelens van andere mensen waar te nemen, z6nder daar
     waardeoordelen over

te vormen en z6nder dat alles „op zich zelf te betrekken"
1 De interventiekundige hoeft, met andere woorden, zichzelf niet te zien als bron van

vreugde, opwinding, woede of verdriet van de client, hoewel veel clienten dergelij-
ke sterke emoties naar hem/haar zullen uiten of „overdragen"
De interventiekundige moet het belang van zijn/haar eigen persoon sterk kunnen
relativeren in het contact met de client en zich realiseren dat de client weliswaar de
aanwezigheid en volle aandacht van een adviseur nodig kan hebben voor de
ontwikkeling van nieuwe identiteitsgevoelens, en voor het vertrouwd raken met
nieuwe paradigma's, maar dat het er niet om gaat dat de adviseur zijn/haar
persoonlijk stempel drukt op de client. Paradoxaal genoeg impliceert dit dat de
adviseur zelf een stevig ontwikkeld zelfgevoel moet hebben, echter zonder de
client daardoor te domineren,

Intervenieren in de tweede en zeker in de derde dimensie is de kunst van het
afstand bewaren. van het belangeloos aanwezig zijn, van het „niets" dos(wat niet
het zelfde is als niet communiceren!). Het gaat erom een psychologische ruimte te
creeren waarin de client kan binnenstappen, rondkijken en nieuwe werkelijkheden
ontdekken. Of deze werkelijkheden inmiddels al voor de adviseur bekend en
vertrouwd zijn, of juist niet, doet daarbij niet ter zake.

4. Ten slotte kan nog worden gewezen op een vierde vaardigheidsgebied waarin
de interventiekundige sterk ontwikkelde kwaliteiten moeten hebben.
Dat is het gebied van de hogere geestelijke vermogens, van de spiritualiteit,
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van de intuitie, van de levenswijsheid, van de bezielende, scheppende kracht of
inventiviteit.
Het gaat hier om de beleving van het „zelf" als deelgenoot van het universum,
van het bovenmenselijke of transcendentale zijn, van het onstoffelijk levensprin-
Cipe, van de tijd als ..eeuwigheid zonder duur", van de vrijheid zich te verbinden
aan wat men wil zijn.
Vanuit zo'n vrijheidsbeleving is het mogelijk dialectisch te denken, meta-
paradigmatisch waar te nemen en de werkelijkheid te doorschouwen, energie
en vitaliteit aan te bieden in situaties waar anderen (de clianten) ervaren dat ze
zijn vastgelopen in onoplosbare problemen, en visies aan te bieden die anderen
kunnen stimuleren tot nieuwe inzichten en hen aanmoedigen tot eigen
persoonsontwikkeling en tot vermaatschappelijking van hun sociale construc-
ties.

Ik ben mij ervan bewust dat deze aanduiding van vier vaardigheidsgebieden die
wenselijk zijn voor interventiekundigen sterk subjectief is gekleurd. Wellicht zijn het
niet meer dan projecties van eigen vaardigheidswensen bij mijn werk als organisa-
tiepsycholoog.
Deze analyse is dan ook niet bedoeld als een norm voor eventuele opleidingspro-
gramma's voor organisatieadviseurs. Het ging er slechts om te accentueren dat in
het leerproces tot interventiekundige de totale persoonsontwikkeling in het aedincl
is. Bovendien suggereert deze beschrijving van vier groepen van vaardigheden dat
voor het vak organisatieadviseur mOer nodig is dan kennis van organisatie- en
veranderkunde, terwijl anderzijds het in sommige kringen gehuldigde adagium: „de
persoon van de adviseur is zijn belangrijkste instrument" hierdoor wellicht enigszins
kan worden gerelativeerd. Adviseren is en blijft een (moeilijk) vak, hoezeer ook de
adviseurs daarop hun persoonlijke stempel zullen moeten drukken, ter wille van de
ontwikkelingsvrijheid van hun clienten!

Het tot ontwikkeling brengen van de vaardigheden die in zo'n paradoxaal lijkende
beroepssituatie noodzakelijk zijn vereist meestal een diepgaand en tamelijk langdu-
rig leerproces, waarover in de volgende paragraaf een beschouwing wordt gege-
ven.
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X.2 HET LEERPROCES

X.2.1 Drie fasen van een leercyclus.

Met het begrip „leerproces" wordt in het volgende bedoeld: het zich bewust
worden of maken (in de sfeer van kennis, houding, gevoel) en het zich eigen
maken (in de sfeer van vaardigheden) van mogelijke andere interacties met de
omgeving en van een ander identiteitsgevoel of zelfbeeld. De persoon wordt hier
opgevat zoals in het symbolisch-interactionisme, dat wil zeggen als een organisme
dat een zelf heeft, dat zichzelf aanwijzingen kan geven, dat betekenis geeft aan
dingen en gebeurtenissen in de omgeving als gevolg van interactie met andere
personen
Het leerproces kan worden beschouwd als een zich herhalende cyclus van drie
fasen,

Fase 1:

Zich bewust worden van andere opvattingen en gedragingen en dus van
mogelijke andere interacties met de omgeving. Deze andere interacties zijn
denkbaar of voorstelbaar, maar nog niet actueel. Men heeft de ervaring dat ze aan
het ontstaan zijn. Dit bewust worden is zowel extravert gericht (adaptatie) als
introvert (individuatie). Het ontstaat als gevolg van externe stimuli en/of als gevolg
van reflectie op eigen gedrag.

Fase 2:

Uit de maardere mogelijke andere interacties maakt de persoon een keuze. Deze
keuze impliceert ook de keuze om ,,alles bij het oude te laten", m.a.w. om niet mee
te doen aan ontwikkeling, althans niet als eigen bewuste activiteit.
Deze keuze is doorgaans niet eenvoudig. Wie zich realiseert een persoon te zijn te
midden van andere personen, waartussen zich processen afspelen van „differenti-
atie" en „hierarchisering" zal bij de keuze van de eigen ontwikkelingsrichting een
soort „feeling" moeten hebben voor de entelechie van het grotere systeem
waarbinnen men een element is, zowel als voor de entelechie van het eigen „zelf"
als systeem. Wie een dergelijk bestemmingsgevoel mist kan in feite niet bewust
kiezen op basis van innerlijke zekerheid, maar is afhankelijk van uitwendige stimuli.

Ook het feit dat er sprake is van hierarchisering, ervaren mensen soms als een
probleem, maar dan van ideologische, religieuze, morele of ethische aard: wie zich
ontwikkelt en daarbij zelfstandige keuzen maakt over de aard en de richting van die
ontwikkeling, schept voorwaarden voor positieverbetering in de hierarchie van
elementen. Dit kan strijdig zijn met de belangen van andere elementen - tenzij
wordt aangenomen dat in het totale bouwplan ook al de plaats en ontwikkelings-
weg van elk afzonderlijk element besloten ligt. Z6ver echter reikt de menselijke
kennis over de morfogenetische velden niet en met zo'n aanname of verwerping
daarvan betreedt men derhalve het gebied van geloven of speculeren.

Ten slotte is deze keuze 66k moeilijk omdat hierbij de identiteitsbeleving van de

persoon in het geding komt. We kunnen vermoedelijk weI stellen dat velen hun
bewuste professionele groei of leerperiode doormaken tussen ongeveer het
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dertigste en veertigste levensjaar. Dit is de periode waarin men (mannen althans)
doorgaans een nieuwe fase in het totale individuatieproces doormaakt: de over-
gang naar - en intrede in de middelbare leeftijd Hierover zegt Levinson (1978): „De
belangrijkste opgave van het individuatieproces tijdens de middelbare leeftijd, is
het oplossen van de volgende vier polariteiten: 1) jong-oud, 2) vernietigen-schep-
pen, 3) mannelijk-vrouwelijk, 4) binding-afzondering."
Het leren van nieuw gedrag zal stellig een zwaar appdl doen op de beleving van
deze polariteiten.
Het kiezen voor nieuw gedrag dat afwijkt van de eigen identiteitsgevoelens die men
op dat moment ervaart, zal velen grote moeite kosten en derhalve het leren van dat
gedrag bemoeilijken. Lukt zo'n keuze toch dan gaat het leerproces verder, wat
men ervaart als een nieuwe en uitdagende aspiratie. De eigen identiteit is in
beweging gebracht.

Fase 3:

De volgende fase in het leerproces is te typeren als een periode van oefening van
het nieuwe gedrag in de praktijk. Hierin zit het risico dat de omgeving dit nieuwe
gedrag niet meteen aanvaardt en de aarzelende, zich nog oefenende leerling
afwijst of zelfs terugwijst naar zijn oorspronkelijke gedrag. Een zekere mate van
wilskracht, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen, voortkomend uit het in fase 2
or,tv:El(kclde  nie,-!,Ne  irientiteitsgevoel,  is dan nodig  om het totale leerproces
succesvol te kunnen voortzetten.

Enigszins suggestief kan dit leerproces worden weergegeven als een cyclisch
proces dat in feite voortdurend zich herhaalt en zich versterkt en regelmatig nieuwe
inhoud krijgt. In elk van de drie fasen zijn subfasen te herkennen. terwijl ook
duidelijk wordt dat de drie dimensies van ons bewustzijn (denken, voelen, willen)
achtereenvolgens een centrale functie vervullen in de gehele gang van de cyclus.

Het beeld van d6n leercirkel of spiraal zou een simplificatie zijn. Doorgaans is
iemand met meerdere leerinhouden tegelijkertijd bezig. Bijvoorbeeld kan een man
tegelijkertijd in beslag genomen worden door:
a) het leren omgaan met macht en afhankelijkheid (bv. in contacten met zijn

superieur, collega's en clienten);
b)  het leren een stimulerende vader te zijn voor zijn kinderen, die zulke uiteenlopen-

de karakters hebben;
c) het leren uiting geven aan - en openstaan voor gevoelens van tederheid en

hartstocht in de relatie met zijn vrouw en/of vriendin(nen);
d) het leren begrijpen, kiezen en experimenteren van nieuw professioneel gedrag,

in zijn beroepspraktijk of in zijn opleidingsgroep.

In zo'n situatie kan zijn leervermogen weI eens overbelast raken de energie wordt
geabsorbeerd door - of weggezogen naar - de emotioneel meest moeilijke
leerinhoud. Het lijkt dan of zo iemand voor andere inhouden niet gemotiveerd is.
Vandaar ook dat het leertempo van mensen grote verschillen kan vertonen,
individueel en onderling.

Naast dit verschil in leertempo vertonen mensen ook verschillen in leerstijl.
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Sommige mensen leren bijvoorbeeld makkelijker via reflectie of conceptualisering
dan via actief experimenteren of concreet waarnemen en bij anderen is dit precies
andersom. leder mens zou op grond van die voorkeur een eigen leerstijl hebben
ontwikkeld. Volgens sommige onderzoekers (bijvoorbeeld Kolb, 1974) is de leerstijl
van iemand te typeren als een voorkeur voor 66n van vier mogelijke posities (of
kwadranten), zoals weergegeven in figuur  1.

concreet

1 11

actief reflectief
IV                         111

abstract

Figuur 1: vier leerstijlen volgens Kolb.

Zo zou een „typische manager" voorkeur kunnen hebben voor stijl 1, een personeel-
werker voor stijl 11, een organisatie-adviseur voor stijl 111 en een trainer voor stijl IV.
Echter komt in zo'n beschouwing of typologie onvoldoende tot uitdrukking dat een
eventuele „voorkeursstijl" iemand niet levenslang hoeft te typeren: in de verschil-
lende levensfasen kunnen deze voorkeuren immers verschillend zijnl Vandaar dat
het leerproces hier wordt opgevat als een cirkelgang of een spiraal door diverse
mentale activiteiten, waarbij de lerende persoon sommige activiteiten wellicht als
moeilijker zal ervaren dan andere (zie figuur 2).
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In tekening:

7=1

6. confrontatie, het „nieuwe" 1. gewaarwording, van een
wordt aanvankelijk nog 14' „andere" adviesstijl dan men
wat „onhandig" , ;

\& gewend is, of van de
toegepast. Men is

1 :QZ#,/ ontoereikendheid
gevoelig voor 6 94 / van het eigen
feedback en ft. adviesgedrag.
krijgt doorgaans          0 --                                        

2 reflectie op de
te maken met .0*SE eigen stijl en
„onthechtings" trf       evaluatie van de

verschijnselen, -- --    -1-     sterke en zwakke
van zichzelf en -- / kanten daarvan. Dit

van de omgeving \/ -- *- kan leiden tot

6'                               verwerping van het''. \..// nieuwe 6f totn,
/                                                             toenemende

voelen"
5. aspiratie   ,'

In deze fase wordt  Ass
2 nieuwsgierigheid en

3. verwondering over de
men zich bewust relatieve waarde van het eigen

4             adviesgedrag tot nu toe.van een groeiend Doorgaans is dit een emotionele
verlangen om het „nieuwe"
identiteitsgevoel naar buiten ult „schok" van herkenning, soms ook een

schrik of anybtgevoc!. Dezp schok of
te dragen en te toetsen op helderheid
en kracht aan reacties en oordelen van schrik zet aan tot 4. identificatie, dit is

het gevoelsmatig kiezen voor en inpas-de omgeving. Men wil bevestigd wor-
den in de juistheid van de zojuist ge-

sen van nieuwe elementen of een nieu-
maakte keuze: zowel moreel als prag

we „verhouding tussen de elementen"
matisch. van het eigen zelf, de eigen persoonlijk-

heid Men stelt zich open voor het inter-
naliseren van impulsen uit de „buiten-
wereld". Het tot nu toe „wezensvreem-
de" wordt ,,wezenlijk bij mij passend"
gedrag. Naast dit gevoelsmatig kiezen
gaat het hier dus ook om een cognitie-
ve activiteit, namelijk het begrijpen van
nieuwe concepten of abstracte begrip-
pen en het inpassen daarvan in be-
staande denkkaders en/of kennissyste-
men.

De energiestroom „schommelt'' als het ware van buitenkant, naar binnenkant, naar
buitenkant, etcetera.

Figuur 2: de leercyclus.

X.2.2 Voorwaarden voor leren.

De zes gemarkeerde momenten in het leerproces zijn in zekere zin „kritische"
punten, omdat steeds in zo'n periode het leerproces kan worden afgebroken  Of dit
gebeurt kan men zich afhankelijk denken van de mate waarin de vier door ROmke
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genoemde „voorwaarden voor ontwikkeling" in de lerende persoon beschikbaar
zijn:

1) „elan vital" is nodig als drijfveer, als energiebron voor het totale traject.
2)  „entelechie" zal met name in fase 2, bij de stappen 3,4 en 5 bepalend zijn voor

de keuze om identiteitsvernieuwing toe te staan en na te streven
3)  „posodynie" Dit vermogen tot „lijden" wordt aangesproken in fase 3. waar de

vernieuwing van het uiterlijke gedrag en optreden gepaard gaat met weerstan-
den in de eigen persoon en in de omgeving om het oude, vertrouwde patroon
van waarnemen, denken. interpreteren en interacteren te vervangen.
Men moet het vertrouwde verlaten om het nieuwe tot ontwikkeling te kunnen
brengen en vaak wordt dit ook als pijnlijk, verdrietig ervaren, soms zo sterk dat
wezenlijke vernieuwing niet mogelijk is.

4) „retardatie", het vermogen_tfbehee[sing, tot remming van spontane
reflexhandelingen tollempove[kaging is nodig om ook de hogere of diepere
lagen van het zelf in het leerproces te kunnen laten participeren. Anders
reduceert  men het leerproces tot de stappen  1 -2-6-1  etc,  dat wil zeggen  tot het
inprenten van „trucjes". Assagioli (1976, p. 30) zegt hierover:
„Onmiddellijke reactie op prikkeling is een functie van de zenuwcentra in het
ruggemerg, terwijl een van de voornaamste functies van de hersenen is om
dergelijke reacties tijdelijk te beheersen. Dit stelt de prikkel in staat om zich naar
andere gebieden van de hersens te verspreiden, waar hij associaties teweeg
brengt, die vaak veelvormig en complex zijn, en die dan weer een hoger soort
antwoord mogelijk maken dat intelligent is, zeer geschikt en nuttig. Dit geldt niet
alleen voor fysiologische processen maar ook voor psychische activiteiten "

Vanuit deze visie op leren, is het dus van belang dat in beroepsopleidingen voor or-

ganisatie-adviseurs expliciet aandacht wordt besteed aan (versterking van) deze
„voorwaarden voor ontwikkeling", alvorens diverse cognitieve en andere leerstimuli
zinvol kunnen zijn.
Het feit dat veel adviseurs pas enige jaren nA hun opleiding ervaren dat zij „nu
eigenlijk pas beginnen het vak te leren", kan betekenen dat een (aanzienlijk) deel
van de aangereikte leerstof op dat moment niet door de „cursist" kon worden
geabsorbeerd en verwerkt, of niet aansloot op zijn leervermogen en leerstijl van dat
moment.
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X.3 OPLEIDEN VIA LEERGROEPEN

De voorgaande beschouwing leidt tot de praktische vraag hoe een opleidingspro-
gramma voor organisatie-adviseurs c.q. interventiekundigen moet worden opgezet,
om een zo gunstig mogelijk „rendement" (verhouding tussen input van energie en
informatie door docenten en output in termen van ontwikkelde vakkundigheid bij de
cursisten) te mogen verwachteh.

Het is mij bekend dat in kringen van het SIOO deze vraag voortdurend alle
aandacht krijgt, terwijl ook een werkgroep van leden van de OOA onlangs (1983) in-
tensief daarover heeft nagedacht.

Ter afsluiting van dit hoofdstuk over professionalisering volgt hier een korte
beschrijving van een model, of een aanpak waarmee al geruime tijd gunstige
ervaringen zijn opgedaan, niet alleen in het kader van professionalisering van
interventiekundigen, maar ook als methodiek voor management development voor
managers van zowel profit- als non-profit organisaties: het leergroepmodel.

Een wezenlijk kenmerk van dit model is dat de cursisten zich opstellen als een min
of meer autonoom clientsysteem, waarbij zij zich laten adviseren of begeleiden
door een ervaren interventiekundige, die behalve als informatiebron vooral ook als

",    voorbeeld kan dienen van het principe van ritmisci i en cyclisch intervenieren.  Het
  eigenlijke curriculum of leerprogramma van de groep ontstaat in een overleg tussen

 

de deelnemers en hun begeleider.
Uitgangspunt is een globale indicatie, opgesteld door de initiator/begeleider van de
leergroep, over de aandachtsgebieden die centraal zullen staan en de duur van de
leergroep.
Ter illustratie geef ik hier een voorbeeld van zo'n indicatie.
„De leergroep is een part-time opleiding in advies-, begeleidings- of interventiekun-
de, voor mensen die al als organisatie-adviseur, opleider, trainer, personeelswerker
ervaring hebben.
Parttime betekent: 35 dagen, verdeeld over een heel jaar, in blokken van 5 of 3 aan-
eengesloten dagen, in een conferentieoord.
Behalve aan de praktijkervaringen van de deelnemers en de begeleider zal ook
aandacht worden besteed aan organisatietheorie, interventietheorie en andere
relevante literatuur.
De leergroep heeft een open karakter, dat wil zegen dat de deelnemers hun
clienten of collega's kunnen uitnodigen een blok of deel daarvan mee te maken,
terwijl zij ook elkaar kunnen ondersteunen in de eigen praktijk."

Op basis van deze zeer ruime aanduiding over de bedoeling wordt een groep
gevormd  van  8  A 1 2 sterk gemotiveerde deelnemers.

Deze groep werkt de doelstelling nader uit op basis van eigen leerbehoeften en
belangstelling, kiest leervormen en didactische middelen, plant de inhoud en
aanpak van de „blokken", welke worden voorbereid door wisselende subgroepen,
bewaakt het tempo en de voortgang, evalueert en stuurt het eigen groepsontwikke-
lingsproces en geeft opdrachten aan - en feedback op de begeleider(s).
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De begeleider treedt op als adviseur of interventiekundige bij de leergroep, waarbij
hij, binnen de afgesproken opdracht omtrent zijn rol, werkt vanuit de „drie
dimensies" van de interventiekunde en probeert een ,,ritmisch en cyclisch"
adviesproces op gang te brengen en te onderhouden.
Hij fungeert als professioneel voorbeeld en als mentor voor de groepsleden.
Aanvankelijk wordt hem doorgaans veel deskundigheid en deskundigheidsmacht
toegeschreven, waar sommige deelnemers hoog tegen opzien en anderen zich
juist tegen verzetten: onzorgvuldige hantering van deze verschijnselen kan het
totale groepsontwikkelingsproces en/of de individuele leerprocessen ernstig be-
lemmeren of zelfs schaden.

In de leergroep wordt er naar gestreefd dat alle deelnemers de diverse fasen van
de leercyclus (het leerproces) intensief beleven, in een voortdurende cyclische
beweging.
De aandacht voor en acceptatie van verschil in tempo en leerstijl dat er tussen de
deelnemers onderling kan bestaan, mobiliseert de energie die voor werkelijk leren

  nodig is. Een klimaat waarin de prestatiemotivatie domineert over de ontwikkelings-
motivatie zal slechts tot partiele gedrags-resultaten kunnen leiden en kan zelfs voor
sommigen in emotionele of andere psychische schade resulteren.

Het is dan ook een taak van begeleiders van leergroepen naast het aanreiken van
informatie en oefeningen de individuele leerprocessen te stimuleren en te begelei-
den.
Gastdocenten voor speciale thema's kunnen door de leergroep worden uitgeno-
digd, terwijl soms ook clienten van deelnemers worden gevraagd medewerking te
verlenen als „sparring partners"

Een belangrijke praktische consequentie van deze benadering is dat leergroepen in
omvang beperkt zullen moeten worden tot ongeveer 10, maximaal 12 deelnemers.
Wordt de leergroep groter, dan zullen de groepsdynamische krachten en spannin-
gen doorgaans zoveel aandacht vragen van de deelnemers, dat dit het individuele
leerproces ernstig kan belemmeren. Zoals dit vaak ook in het normale leven het
geval is en een bekend verschijnsel in sommige beroepsopleidingen.
Onvoldoende is nu nog bekend hoe lang een leergroep voor de leden motiverend
kan zijn. De mij bekende leergroepen varieerden in tijdsduur tussen de 8 en 14
maanden, met een frequentie van dan bijeenkomst per maand van twee A drie
aaneengesloten dagen.

Ter nadere verduidelijking van wat wordt bedoeld met een „leergroep" is een
schematische vergelijking gemaakt met een andere didactische vorm, namelijk de
„cursus". Beide geschetste beelden zijn uiteraard modellen. In de praktijk kunnen
allerlei afwijkingen van deze modellen worden aangetroffen, maar het principiele
verschil tussen beide vormen  komt toch weI duidelijk naar voren (zie schema  1).
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Schema 1.

Vergelijking van cursus en leergroep op enkele parameters.
cursusmodel leergroepmodel

1.  aard  van de voornamelijk reflectie door deelnemers op
leerstimulansen informatie-overdracht door eigen werksituatie(s) en ei-

docenten over kennis die gen gedrag daarin, aange-
cursisten verondersteld wor-  vuld met informatie („theo-
den nog niet te bezitten rie") over door hen relevant

geachte kennisgebieden,
waarbij soms „docenten"
worden ingeschakeld

2. selectie van wordt gedaan door deskun- wordt gedaan door de deel-
leerinhouden digen en/of docenten en/of nemers, waarbij zij zich kun-

chefs van cursisten nen laten adviseren door
deskundigen en/of hun
chefs en/of hun begeleiders.
Begeleiders bewaken het
kwaliteitsniveau.

3. keuze van di- idem als boven idem als boven
dactiek en leer-
middelen

4. aard van didac- in een cursus wordt gewerkt in principe staat een leer-
tiek en leermid- met inleidingen en literatuur- groep hetzelfde arsenaal
delen studie en audiovisueel mate- van didactische vormen ter

riaal ter stimulering van de beschikking als hiernaast
kennisoverdracht. Daarnaast genoemd. Doorgaans leg-
wordt gebruik gemaakt van gen leergroepen het accent
groepsdiscussie, rollenspel,  bij hun keuze op die leersi-
case-behandeling en andere tuaties waarin zij zelf een ac-
gestructrureerde oefenin- tieve, creatieve en/of onder-
gen. Doorgaans kiest de do- zoekende rol vervullen. Het
cent het leermiddel in relatie consumptief absorberen van
tot een door hem/haar geko- informatie komt in leergroe-
zen „leerdoel" en niet pri- pen weI voor, maar dan uit-
mair in relatie tot de ontwik- drukkelijk als een welover-
kelingspotentie of leerstijlen wogen keuze van de deelne-
van de cursisten mers. M r dan in het cur-

sus-model worden leerme-
thoden gekozen in overeen-
stemming met de individuele
leerstijlen van de deelne-
mers (zie het schema van
Kolb en de leercirkel)
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cursusmodel leergroepmodel
5. Timing van de dit gebeurt incidenteel, op dit gebeurt continu, als on-

toetsing van momenten die tevoren door derdeel van het leerproces,
leerresultaten de docenten zijn gepro- ter ondersteuning van het

grammeerd, doorgaans als proces van assimilatie van
formeel een afgerond ge- nieuwe informatie en ge-
heel van kennis of vaardig- dragsvarianten. Momenten
heden is behandeld (aange- van evaluatie en feedback
boden) worden gekozen in overeen-

stemming met het leertem-
po van de deelnemers en
niet op basis van formele of
kennisinhoudelijke overwe-
gingen

6. aard van de de toetsing bestaat uit het de toetsing bestaat uit on-
toetsing van vergelijken van doorgaans derlinge evaluatie- en feed-
leerresultaten verbale reacties van de cur- back-sessies van de deelne-

sisten op instructies of vra-  mers en hun begeleiders,
gen (in multiple-choice vorm waarbij de voortgang in ter-
bijvoorbeeld) met externe men van het leercirkelproces
kennis/prestatie normen die wordt besproken. Kennis- en
door de docenten worden prestatienormen worden
gehanteerd. Het doel van de daarbij door de begeleiders
toetsing is na te gaan of de wei aangereikt, maar vooral
cursisten zich de aangebo- ter stimulering van het aspi-
den stof voldoende hebben ratieniveau van de deelne-
eigengemaakt op cognitief  mers en als „kompas" voor
en vaardigheidsniveau hun verdere leerprocesplan-

ning
(vervolg schema  1)
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(vervolg schema 1) cursusmodel leergroepmodel
7. aandacht voor in een cursus worden de de wisselwerkingen (positief

en functie van cursisten aangespoord om en negatief) tussen groeps-
groeps dynami- zich te conformeren aan de dynamische en individuele
sche verschijn- programmering, het tempo, leerprocessen worden in
selen (leider- de themakeuze, de didac- een leergroep beschouwd
schap, interac- tiek, het leiderschap, etc. als reele fenomenen.
tie- ontwikke- van de docent. Een deel van de leerenergie
ling, klimaat ont- Er wordt daarbij weinig tot wordt gericht op het leren
wikkeling, exter- geen ruimte gelaten voor in- onderkennen en begrijpen
ne relaties, etc) dividuele behoeften en inte- van deze sociaal-psycholo-

ractie-ontwikkeling van/tus- gische dynamiek.
sen cursisten. De taak van de begeleiders
Spanningen die daardoor in  is vaak om de deelnemers te
en tussen cursisten kunnen attenderen op hun neiging
optreden worden door de om relationele- en/of andere
docent ervaren als „storin- groepsdynamische ver-
gen" of als „conflicten", die schijnselen te bagatelliseren
moeten worden vermeden ter wille van de ,,eigenlijke"
(of soms worden bestraft). leertaak.
Spanningen tussen de do- Klimaatverzorging is een
cent en de cursisten (als hoofdtaak van leergroepbe-
groep of individueel) worden geleiders, terwijl dit door do-
6f genegeerd 6f „buiten" centen vaak wordt gezien
de cursus door de docent als een lastig en oneigenlijk
besproken („weggepraat" in  deel van hun werk.
een cafa)

Het leergroepmodel moet niet worden opgevat als „niets anders dan" een variant
op sensitivity of T-group training (hoewel het zeker kenmerken daarvan heeft) en
ook niet als een te ver doorgeschoten vorm van democratisering van het onderwijs
waarbij de studenten zelf wei bepalen wat goed voor ze is, ongeacht het oordeel
daarover van docenten en/of anderen.
Principieel is echter dat het omgekeerde van die regel (de docenten weten wat
goed is voor de studenten) ook niet als juist wordt erkend, maar dat leren wordt op-
gevat als een heuristisch proces, waarbij zowel de ervaringen, inzichten en kennis
van de begeleiders (en eventuele docenten) als die van de deelnemers/studenten
de input vormen van het leerproces.

Principieel is ook de opvatting dat er voor het vak interventiekunde (of management
of organisatiekunde of personeelwerk of verpleegkunde, enzovoort) geen te
objectiveren kwaliteitscriteria bestaan, juist omdat dit vak (deze professies) voort-
durend in ontwikkeling is, zowel inhoudelijk als methodisch en zelfs paradigma-
tisch.
Geobjectiveerde leerdoelen of vaardigheids- en kenniscriteria waar de cursisten
aan zouden moeten gaan voldoen, lijken dan ook eerder belemmerend dan
bevorderend voor het ontwikkelen van interventiekundige inzichten en vaardighe-
den, waarmee overigens niet gezegd is dat men dit vak zou kunnen leren z6nder
cognitieve studie en/of geduldige en systematische oefening.
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Er is al opgemerkt dat het leergroepmodel als didactische formule hier niet als een
noviteit wordt geintroduceerd. Waar het om gaat is erop te attenderen dat dit
model zich uitstekend leent voor professionalisering van interventiekundigen, juist
omdat vorm en inhoud hier zo uitdrukkelijk onderling consistent zijn en een
uitdrukking of operationalisatie zijn van de waarden en doelstellingen van dit vak.
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HOOFDSTUK XI

TUSSEN HEGEL EN ZEN:
DE ADVISEUR ALS FILOSOOF

Adviseren of intervenieren is getypeerd als een ritmische en cyclische beweging
van de aandacht van adviseurs.
Ritmisch wat betreft de „peristaltiek", de afwisseling van spanning en ontspanning
in het interactieproces met de client.
Cyclisch wat betreft een rondgang op drie dimensies of abstractieniveaus in het
waarnemen en denken over de werkelijkheid door de client.

Waarom zo ingewikkeld? Waarom kan adviseren zich niet beperken tot „niets
anders dan" twee typen antwoorden:

type a:
„Laat mij dat maar even doen of oplossen" of

Dne  maar 71 iS p.n  7n.  dAt iS  in dit geva! de beste aanpal</cploccing"  cf
„lk zal dit onderzoeken (volgt een reeks interviews en analyses van notulen,
verslagen en rapporten door de adviseur) . uit mijn onderzoek blijkt dat de
volgende strategie, structuur, werkmethode, leiderschapsstijl, doelstelling, prijsstel-
ling, bemanninsgraad, functiewaardering, opleiding, reclamecampagne, informa-
tieverwerkingstechnologie, of taakverdeling in de top nu met spoed moet worden
ingevoerd." Waarvan akte plus declaratie.

type b:
-Dat weet/kan ik niet." Gaan actie, g66n declaratie.

Veel clienten zouden immers een dergelijke recht-door-zee benadering van advi-
seurs waarderen, dus waarom zouden adviseurs dan ingewikkeld (moeten) doen?

Het antwoord op die vraag is tweeledig: pragmatisch en principieel.
Het pragmatische deel van het antwoord is dat dergelijke recht-door-zee adviezen
niet berusten op de waarheid of werkelijkheid zoals de client die ziet, maar op die
van de adviseur. Ze geven de client niet die totale beheersing over de situatie
waarnaar hij/zij zoekt.
Tijdens de uitvoering van zo'n advies (de implementatie fase) ontdekt de client dat
er iets niet klopt, „de organisatie werkt niet mee", „de adviseur heeft het probleem
niet goed begrepen", het advies is misschien theoretisch heel goed, maar het past
niet bij de werkelijkheid waar de client nu eenmaal mee te maken heeft.

Of, als „de opdrachtgever" zich al verheugt vertoont met het advies en ook meent
dat de implementatie daarvan zonder problemen verloopt, zijn er doorgaans toch
vele andere betrokkenen die de juistheid van het advies (soms inclusief het besluit
tot inschakelen van een adviseur en/of de gevolgde adviesmethode en procedure)
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betwijfelen of afkeuren. Zo'n aanpak kan schadelijk zijn, niet alleen voor het
clientsysteem. maar ook voor het beeld van „de organisatie-adviseur".

Het principiele deel van het antwoord is: adviseren of intervenieren m6et wei lets
(of veel) meer zijn dan een recht-door-zee aanpak omdat de adviseur maar wil zijn
dan het knechtje van de client, omdat hij/zij zich verantwoordelijk wil voelen voor
het effect van een advies(proces), omdat hij/zij wil dat de client door het samenwer-
ken met een adviseur anders naar de werkelijkheid gaat (leert) kijken waardoor,
tenslotte, als gevolg van het adviesproces organisaties c.q. de sociale constructies
van actoren worden „vermaatschappelijkt"

Dit antwoord, hetzij een van de delen ervan, zal niet iedereen aanspreken of
overtuigen. Dat kan ook niet, omdat zo'n opvatting zdlf een interpretatie van de
werkelijkheid impliceert, in dit geval over de werkelijkheid van het adviseren als
mogelijkheid of wenselijkheid tot het beinvloeden van de werkelijkheidsopvattingen
van anderen.

Wie adviseren ziet als „niets anders dan" een mogelijkheid tot beinvloeding kan
volstaan met recht-door-zee reacties op vragen van opdrachtgevers

Wie echter veronderstelt dat inschakeling van een adviseur vooral een poging is
van mensen, door het trekken van hulplijnen nieuwe inzichten en - of visies op hun
werkelijkheid te krijgen, zal adviseren interpreteren als een wens tot beinvloeding
en zich daarbij realiseren dat dat een ingewikkeld proces is

Intervenieren berust op ethische en epistemologische overwegingen. Het impli-
ceert een speurtocht naar de determinanten en de betekenissen van menselijk
handelen: waaruit ontstaat dat handelen, waar leidt het naar toe? Welke informatie
kan worden verzameld en met welke methoden, om het handelen van mensen te
kunnen begrijpen en sturen?

Bij die arbeid stuit de adviseur op wensen en interpretaties van actoren omtrent de
zin van hun handelen, die zij doorgaans als belangen ervaren.

Zulke belangen kunnen van materiele aard zijn (voldoende voeding, kleding,
beschutte woonruimte) maar in onze Nederlandse samenleving zijn de meeste
materiele belangen vertalingen of symbolen van psychologische waarden of
sociale constructies.
Dat geldt niet alleen voor de meer individuele belangen zoals het kunnen kiezen van
een auto, kleuren TV, boeken, belangrijke en boeiende baan, liefhebbende (huwe-
lijks)partner, kleding en meubilair naar eigen smaak en andere „bezittingen" waarin
mensen tot uitdrukking brengen wie zij willen zijn. Evenzeer geldt deze symbool-
waarde voor de meer universele belangen zoals schoon milieu, sociale zekerheid,
goed onderwijs, privacy, veiligheid, gelijke rechten voor vrouwen en mannen, en
talloze andere politieke thema's en twistpunten.

Deze belangen vormen de wezenlijke context, ja zelfs de bestaansgrond van
adviseurs of interventiekundigen: zij worden gevraagd zich in te zetten voor het
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realiseren van de belangen van anderen, vooral daar waar die belangen botsen of
moeilijk bereikbaar lijken te zijn.

In dit boek is er op gewezen dat het er daarbij niet om gaat dat adviseurs hun eigen
belangen eveneens aan de orde stellen of dat zij hun oordeel over- of waardering
voor de belangen van hun clienten als richtsnoer voor hun interventies nemen.

Integendeel, de functie van adviseurs zou juist kunnen zijn hun clienten te
attenderen op de relatieve waarde van belangen, op de niet-vanzelfsprekend-
heid daarvan. Zij zouden hun clienten kunnen leren dialectisch denkend ogen-
schijnlijk strijdige belangen op een „hoger" niveau te integreren in nieuwe
sociale constructies, of andersom, door onthechting van vermeende belangen
energie vrij te maken voor ontwikkeling van versteende vormen en voor
„diepere" vormen van levensvreugde.

Dit laatste dilemma, het besef dat ook op meta-niveau een keuze mogelijk is voor
een weg naar het „hogere" of een weg naar het ,,diepere", de weg via Hegel of de
weg via Zen, is misschien wei het meest wezenlijke kenmerk van zowel intervenie-
ren als organiseren en het is dan ook op het kruispunt van die twee wegen dat advi-
seurs en clienten elkaar als qelijkwaardige partners steeds opnieuw kunnen leren
zien en waarderen.
De keuze zalf is vermoedelijk voor interventiekundigen minder belangrijk dan het
inzicht in het bestaan daarvan en de bereidheid om de keuze die de ander maakt
onvoorwaardelijk te respecteren.

De adviseur als persoon zal wellicht voorkeur hebben voor „Hegel" of „Zen", de
adviseur als professional hoeft, of beter moet zich niet vastleggen op d6n van
beiden maar zich bewegen tussen die twee, en zich zo mogelijk ontwikkelen tot
een betrouwbare gids op beide wegen. In die zin hoort de adviseur behalve
Kunstenaar ook Filosoof te zijn.

Intervenieren is een moeilijk vak en een fascinerende kunst, maar het is geen
levenshouding, laat staan een religie.
Het is een vak voor mensen die stilstand niet synoniem verklaren aan achteruitgang
en die niet elke verandering interpreteren als vooruitgang.

Het is een vak voor mensen die zowel vanaf een tree „hoger" als vanuit een laagje
„dieper" naar de wereld willen kijken dan vele anderen die zich juist als actor in de
wereld willen manifesteren.

In de ontmoeting van die twee heel verschillende manieren van omgaan met de
werkelijkheid ligt de basis voor een steeds verder gaande ontwikkeling van de
interventiekunde en van de sociale constructies waaraan mensen behoefte heb-
ben.

Vandaar dat dit boek niet de eerste en ook zeker niet de laatste beschouwing zal
zijn over „adviseren bij organiseren."
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HOOFDSTUK XII

SAMENVATTING
1.  Probleemstelling
Adviseren of intervenieren is een ingewikkeld vak (geworden), zeker sinds de
opkomst van organisatie-ontwikkeling als strategie van organisatieverandering en
als stijl van adviseren („procesbegeleiding"). In kringen van organisatiekundigen en
-adviseurs wordt naarstig gezocht naar aanpassing van het vak aan de nieuwe
vragen van clienten die het gevolg zijn van ontwikkelingen in wetenschappen en
maatschappij.
Het gaat behalve om vernieuwing van de organisatiekunde ook om ontwikkeling
van de interventiekunde of advieskunde, dat wil zeggen het vermogen mensen te
helpen hun problemen op te lossen via een multiparadigmatische benadering van
hun werk- en leefsituatie.
Het doel van zo'n nieuwe interventiekunde is een stimulans te geven tot vermaat-
schappelijking, ofwel tot nieuwe manieren van maatschappij-georienteerd organi-
seren door diverse actoren.

Deze doelstelling sluit aan bij de moderne actie-theorie omtrent organisaties en bij
ontwikkelingen die zich in en om organisaties in de praktijk voordoen. Bijvoorbeeld:
toename en politisering van belangen, afname van het aantal banen, technologi-
sche ontwikkelingen, opkomst van de informatiemaatschappij en de geleidelijke
ontbinding van de verzorgingsstaat.

Vernieuwing van de interventiekunde zal echter niet alleen en zeker niet als vanzelf
het gevolg zijn van wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen: be-
langrijk is 66k of en hoe dergelijke ontwikkelingen worden gezien en geinterpre-
teerd door praktizerende vakgenoten. Een conservatieve vraagstelling van de
clienten leidt makkelijk tot een conservatieve reactie van de adviseurs.
Dit boek biedt een praktijktheorie aan voor in Nederland werkende adviseurs en
hun clienten ter doorbreking van deze vicieuze cirkel.
Deze praktijktheorie stoelt op een zestal theoretische overwegingen of vertrekpun-
ten die in de eerste zes hoofdstukken van het boek worden besproken.

2. Theoretische vertrekpunten
Het wetenschapsparadigma van deze studie.

Centraal staan de indertijd door het Symbolisch Interactionisme aangereikte theorie
omtrent de „social constructions of reality" en de communicatie- en veranderings-
theorieen uit de Palo Alto school van Watzlawick, c.s., met name hun onderschei-
ding van veranderingen van de eerste orde en veranderingen van de tweede orde.
Nauw hieraan verwant is de (wetenschaps)opvatting dat uitspraken omtrent de
(sociale) werkelijkheid pas als wetenschappelijk worden erkend als het paradigma
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waarbinnen de uitspraak wordt gedaan maatschappelijke erkenning geniet. Een
theorie omtrent aspecten van de sociale werkelijkheid is derhalve niet in absolute
zin (on)waar of (on)wetenschappelijk, maar kan dat worden naarmate meer
mensen het onderliggende paradigma omtrent de werkelijkheid als (on)toereikend
erkennen.
In deze studie wordt de nadruk gelegd op een multiparadigmatische en meta-
theoretische interpretatie en integratie van sociale theorien en opvattingen over
organisaties en organiseren.

Moderne zienswijzen op organisaties.

In de organisatietheorie wordt tegenwoordig een actietheoretisch paradigma
geplaatst naast of tegenover het structureel-functionalistische systeemdenken.
Uitgangspunt daarbij is dat organisaties moeten worden gezien als netwerken van
partijen of belangengroeperingen of actoren, die door middel van strategische
keuzen uit gedragsalternatieven proberen hun belangen (en die van de andere
actoren) te realiseren.
Volgens de theorie van het Symbolisch Interactionisme is het belang dat mensen
zien, of hun interpretatie van de werkelijkheid, een functie van hun onderlinge
interactie of samenhandeling. De betekenis van iets of het belang dat mensen
prgens hij (menen te) hebben is dan ook geen obiectief qecleven maar een
dynamische, subjectieve „sociale constructie"
Beinvloeding, door interactie, van elkaars werkelijkheidsopvattingen zal derhalve
kunnen resulteren in vernieuwing van bestaande sociale constructies, ofwel in
organisatie-ontwikkeling en vermaatschappelijking van organisaties.

Onderzoekers van organisaties bestuderen het functioneren en de veranderbaar-
heid van organisaties doorgaans 6f vanuit een deterministisch, Of vanuit een
voluntaristisch perspectief of paradigma. Ook vragen betreffende de doelstelling
en structuur van organisaties worden vanuit verschillende perspectieven bestu-
deerd (macro, meso, micro).

Deze ogenschijnlijke tegenstellingen in benadering resulteren in een zestal kernde-
batten in de organisatietheorie. Het blijkt daarbij niet om elkaar uitsluitende visies te
gaan: door de tegengestelde paradigma's op te vatten als these en antithese in
een dialectisch verband kunnen aanzetten worden gevonden tot een hoger niveau
van functioneren van organisaties, in termen van een gedifferentieerder structuur,
nieuwe functies ten opzichte van de omgeving en betere behartiging van de
belangen van meerdere actoren.

Een multiparadigmatische, dialectische en meta-theoretische benadering, zoals
door sommige organisatiesociologen en -psychologen wordt bepleit en toegepast,
kan ook leiden tot nieuwe inzichten omtrent adviseren bij organiseren en tot een
praktijktheorie voor interventiekundigen, zoals deze studie hoopt aan te tonen.

Maatschappelijke ontwikkelingen.

Adviseren speelt zich af in een context van verandering en ontwikkeling, niet alleen
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van sociale constructies maar vooral ook van de cultuur en de verhoudingen tussen
belangengroeperingen in de „umwelt" van die constructies, ofwel van de maat-
schappij.

In publikaties van adviseurs wordt de nadruk gelegd op macro-economische
veranderingen, op snelle ontwikkelingen in de technologie, op de tendens tot
politisering van actoren en op het belang van toekomststudies door middel van
scenario-techniek. Men pleit voor een no-nonsense beleid in organisaties en voor
invoering van Japanse managementmethoden om aan de turbulenties in de
omgeving van organisaties het hoofd te kunnen bieden. Veel van dergelijke
aanbevelingen lijken uit te gaan van een conservatieve premisse, namelijk dat
bestaande organisaties en structuren moeten worden beschermd tegen bedreigin-

1  gen uk de omgeving. De constructies worden belangrijker gevonden dan de
interactieprocessen tussen actoren, waaruit ze zijn ontstaan.

0 Hiertegenover staat de opvatting dat maatschappelijke ontwikkelingen ook kunnen
worden geinterpreteerd als een reactie op de ontoereikendheid van bestaande
structuren en verhoudingen, voor het bevredigen van de belangen van mddrdere    1
actoren die Andere prioriteiten stellen en dat de omgeving een „enactment" is, een      I
werkelijkheidsconstructie van actoren, en niet een objectief, autonoom gegeven    j
-waarop men geen invloed zou hebben.
De keuzen van tijdsduur, abstractieniveau en schaalgrootte zijn medebepalend
voor wat men ziet als relevante maatschappelijke ontwikkelingen en welke interpre-
tatie men daaraan geeft. Voorbeelden daarvan zijn te vinden in de interpretatie van
het provo-verschijnsel, van moderne kunst als signaal van wijzigingen in leefpatroon
en ziektebeeld in de maatschappij en van de werkloosheidstoename als teken van
menselijke evolutie of als knellend politiek probleem.
Men kan zich zorgen maken over het verval van de verzorgingsstaat en over de
dwingelandij van een manische bovenstroom, 6f men kan onder de indruk zijn van
de kracht waarmee diverse alternatieven en tegenbewegingen zich manifesteren.
Steeds echter zullen adviseurs clienten ontmoeten die moeite hebben met het
interpreteren van - en deelnemen aan maatschappelijke ontwikkelingen. Misschien
zullen die moeilijkheden voorlopig nog door de clianten worden geinterpreteerd als
organisatieproblemen. Het is dan van belang dat hun adviseurs de culturele en
psychologische ondergrond van dat soort probleemstellingen herkennen en begrij-
pen.

Het begrip „Ontwikkeling".

Ontwikkeling is het centrale thema van de interventiekunde. Het is zowel de
„oorzaak" als het ,,doel" ervan.
De betekenis van het begrip varieert met de context waarbinnen het wordt
gebruikt. In sommige Afrikaanse culturen is het begrip totaal onbekend en in
Westerse culturen wordt ontwikkeling vooral opgevat als resultaat van menselijke
activiteit, als een proces van voortdurende geplande en gemaakte vooruitgang.
Daardoor is ontwikkeling in onze cultuur ook een ethisch en waardegebonden
begrip.
Positief geformuleerde waarden, of „values", kunnen in de loop der tilden verande-
ren, terwijl de „un-values", of ondergrenswaarden, meer stabiel zijn
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Waarde-ontwikkeling of vooruitgang kan worden opgevat als het resultaat van een
dialectisch proces van technologie-ontwikkeling als stuwende kracht en „un-
value"-bewaking als behoudend principe.
Ontwikkeling manifesteert zich als het streven naar materiele en wetenschappelijke
vooruitgang, maatschappelijke bestuurbaarheid en individuele geluksbeleving.
Systemen in ontwikkeling ondergaan processen van differentiatie, hierarchisering,
crisis en overgang naar een volgende fase van hogere complexiteit. Degeneratie of
het verval van een systeem kan het gevolg zijn van onvoldoende krachtige
ontwikkelingsvermogens van het systeem, zoals: „dian vital" (levensdrang), „ente-
lechie" (vormgevoel), „posodynie" (het kunnen verdragen en verwerken van pijn en
verdriet) en „retardatie" (tempobeheersing).

Organisatie-ontwikkeling (00).

In Nederland is de belangstelling voor organisatie-ontwikkeling als strategie en als
methode afgenomen.
De aandacht is hier verschoven naar „kwaliteits"-thema's (Kwaliteitscirkels), naar
hardere methoden, zoals onderhandeling en conflicthantering, naar vraagstukken
van machtsverhoudingen en politisering, zowel binnen als buiten als tussen
organisaties.
In het buitenland, met name Noord-Europa en Amerika lijken methoden ter
verbetering van de kwaliteit van de arbeid meer dan hier geintegreera rot een
sociotechnische benadering van 00, terwijl in de Latijnse culturen een psychoana-
Iytische benadering overheerst.

Totale afwijzing van 00 is onverstandig, zeker voor zover dat de typische 00-stijl
van adviseren („procesbegeleiding") betreft.
00 heeft in ons land ten minste vijf verschillende accenten of betekenissen
gekregen, waarbinnen zich voortdurend nieuwe ontwikkelingen voordoen:
a)  in de betekenis van historisch proces (levenscyclus van organisaties) is er een

sterk toegenomen belangstelling voor de afbouwfase van organisaties.
b) in de betekenis van taak van het topmanagement valt de nadruk tegenwoor-

dig op kwaliteitsverhoging van arbeid, produktiemethoden en produkt.
c) in de betekenis van ontwikkelingsstrategie is er sprake van toenemende

integratie van „zachte" en „harde" disciplines.
d) in de betekenis van interventiekunde heeft zich een explosieve uitbreiding van

methoden en tactieken voorgedaan, met name in de sfeer van trainingen en
modellen uit de psychotherapie. Ook wordt gezocht naar de voorwaarden
waaronder varianten van procesbegeleiding en expert-advisering het meest
succesvol zijn.

e)  in de betekenis van ideologie is er sprake van een verschuiving van het willen re-
aliseren van humanistische waarden binnen organisaties naar het behartigen
van belangen van actoren, zowel binnen als buiten de organisatie („vermaat-
schappelijking").

Maatschappij-georienteerd organiseren of Vermaatschappelijking.

Zowel in de theoretisch-wetenschappelijke organisatiesociologie als in meer prak-
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tisch georienteerde publikaties over 00, maatschappelijke verslaggeving en Public
Relations wordt de noodzaak van vermaatschappelijking of actor-georienteerd
organiseren gesignaleerd. Een belangrijke stap in die richting zou zijn het betrekken
van externe belanghebbenden of ,,stakeholders" bij de besluitvorming over het te
voeren beleid van organisaties. Dit is niet alleen een organisatorische uitdaging,
maar vooral vooronderstelt zo'n stap een mentaliteitsombuiging van alle betrokke-
nen.

Een nog meer consequent doortrekken van de moderne organisatietheorie naar de
praktijk zou betekenen dat meer gezocht wordt naar „vermaatschappelijking van
behoeftebevrediging van actoren" dan naar „vermaatschappelijking van organisa-
ties", opdat totaal nieuwe sociale constructies kunnen ontstaan.

Vermaatschappelijking impliceert een intensief leerproces in het (leren) omgaan
met of uitwisselen van informatie over belangen en definities van de werkelijkheid,
zodanig dat de betrokken actoren hun belangen en zienswijzen gaan herdefinieren
in de richting van elkaars belangen.

3.   Praktijkvoorbeelden
In deel 111 van het boek wordt de voorgaande theorie geillustreerd met twee in
elkaars verlengde liggende praktijkvoorbeelden.
Het eerste voorbeeld is een beschrijving van een proces van organisatie-ontwikke-
ling, gedurende een periode van zeven jaar, bij een middelgrote bouwonderneming
in Nederland. De nadruk valt op de keuze van de „hulpconstructies" (participatie bij
beleidsplanning, groepstrainigen, lijnmanagers in de rol van trainer, reorganiseren
met hulp van een ,,denk- en toetsgroep"-model, leergroepen bij management-
development) en op de toenemende aandacht in de organisatie voor vermaat-
schappelijking.
Het tweede voorbeeld is de beschrijving van een experiment (,,manifestatie
Maatschappelijk Bouwen"), dat in opdracht van bovenbedoeld bouwbedrijf werd
ontworpen en uitgevoerd ter gelegenheid van hun 60-jarig bestaan. In dit experi-
ment is de moderne theorie over vermaatschappelijking geoperationaliseerd rond
het thema: bouwen in Nederland.
Door een groot aantal actoren met verschillende posities en belangen t.o.v. het
bouwen is tijdens een intensief voorbereide „marktdag" onderhandeld over elkaars
wensen en mogelijkheden tot verbetering van vier knelpunten in de bouw (bouwvo-
lume, regelingen en procedures, kwaliteit en arbeid). Hoewel het er slechts om ging
een overleg- en onderhandelingsproces in gang te zetten, en er geen opzienbaren-
de inhoudelijke resultaten werden verwacht van dit experiment, was het toch
opmerkelijk dat vele actoren met geheel verschillende en soms strijdige belangen
het onderling eens bleken te kunnen worden over een groot aantal te realiseren
verbeteringen. In de Bijlagen in dit boek zijn deze suggesties vermeld.

4. Een praktijktheorie t.b.v. vermaatschappelijkend
adviseren.

In publikaties van adviseurs zijn de laatste jaren vele suggesties gedaan over de
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richting waarin het adviesvak zich zou moeten ontwikkelen. Naast inhoudelijke,
methodische, politieke en pragmatische orientaties, zijn daarin ook culturele en
psychologische visies herkenbaar. Deze laatste twee richtingen sluiten het best
aan bij de jongste stand van zaken van de organisatiewetenschap.

Een (symbolisch interactionistische) analyse van het adviesproces leidt tot een visie
op de functie van adviseurs als ,,hulplijn" bij vermaatschappelijking, ofwel bij het
doen ontstaan van netwerken van actoren. Deze hulplijn-functie kan op drie
manieren worden vervuld, of in drie dimensies worden onderscheiden:
1. monoparadigmatisch of probleemoplossend adviseren (eerste dimensie)
2. multiparadigmatisch of kaderverruimend adviseren (tweede dimensie)
3 metaparadigmatisch of persoonsontwikkelend adviseren (derde dimensie)

In de eerste dimensie accepteert de adviseur een monoparadigmatische zienswij-
ze van de client op de werkelijkheid en helpt oplossingen aan te dragen voor
problemen. Daarbij kan hij attenderen op de noodzaak tot vermaatschappelijking
van doelstellingen en strategie van het clientsysteem.
In de tweede dimensie wordt de client gestimuleerd tot verbreding of verdieping
van zijn kijk op de werkelijkheid door daar multiparadigmatisch naar te (leren)
kijken. De adviseur draagt daartoe niet zelf oplossingen aan, maar stimuleert tot
kadprverruiming en aanvulling van vertrouwde, cultureel geconditioneerde en
verankerde zienswijzen met andere paradigma's.
In de derde dimensie richt de adviseur zich op identiteits- en zelfbeeldontwikkeling
van de client (als persoon, niet als functionaris), door te attenderen op fixaties en
patronen in het waarnemen en denken door de client. Het doel van deze wijze van
adviseren is deze fixaties op te heffen waardoor de client kan onthechten van
bepaalde belangen en zich vrijer kan bewegen in het spel met andere actoren.

Een belangrijk element van deze praktijktheorie voor een vermaatschappelijking
bevorderende interventiekunde is dat deze drie dimensies nu niet, zoals gebruike-
lijk, worden ingevoegd in een contingentiemodel, omdat zo'n model stoelt op een
objectiverend, functioneel-structuralistisch paradigma omtrent organisaties.
De kunst van adviseren is juist in een adviesproces alle drie dimensies aan bod te
laten komen, door een voortdurende ritmische en cyclische aandachtsbeweging
van de adviseur ten opzichte van de client.
Ritmisch wat betreft de afwisseling van spanning en ontspanning in het interactie-
proces met de client, cyclisch wat betreft een rondgang op drie abstractieniveaus
(mono-, multi- en metaparadigmatisch) van het waarnemen en denken over de
sociale werkelijkheid.

Deze kunst en de daarbij behorende interventievaardigheden kan men leren.

Omdat het leerproces een appal doet op het „ontwikkelingsvermogen" van de
lerende persoon en niet alleen op diens cognitieve en sociale vaardigheden en
omdat mensen van elkaar kunnen verschillen in leerstijl en leertempo, lijken
leergroepen zeer geschikt als hulpmiddel tot professionalisering van interventie-
kundigen.
Een leergroep is te beschouwen als een relatief kleine groep van clienten die op ba-
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sis van beweeglijke leerdoelen een flexibel programma van leeractiviteiten plannen
en uitvoeren en zich daarbij (kunnen) laten begeleiden door een professionele
interventiekundige.
Deze begeleider fungeert onder meer als voorbeeld of professioneel model. Hij/zij
past tijdens de begeleiding de beschreven praktijktheorie toe, zodat de deelne-
mers aan de leergroep worden gestimuleerd tot een ritmische en cyclische
rondgang door drie dimensies van hun werkelijkheid.

  Het wezenlijke,

ten slotte, van deze bijdrage aan vernieuwing van de interventie
kunde is de veronderstelling dat zowel een dialectisch zoeken naar hogere
waarheden als een zich openstellen voor diepere inzichten via onthechting van

, gevestigde belangen, kan leiden tot vermaatschappelijkend organiseren.

Adviseurs zullen daarom behalve Kunstenaar ook Filosoof moeten zijn.

1
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CONSULTING AND ORGANIZING

SUMMARY
1. INTRODUCTION AND PROBLEMFORMULATION
Since the introduction of the theory and practice of „Planned Change" and
„Organization Development" (OD), consulting or intervention has become a sophis-
ticated profession, especially by supplementing the expert style of consulting with
(variants of) „processconsultation".

Nowadays there is a growing sensitivity in organizations for the many external
stakeholders who claim (and sometimes really have!) strong influence on the policy
and behavior in and of organizations.
Social developments, like rapid changes in technology, increase of the unemploy-
ment rate, the social-political interplay of powerful actors, the computerizing of
large bureaucracies, all lead to a need for ways of society-, or actor-oriented
organizing.

Nevertheless it seems that many cliet,ts ii,sist in pu tting conservative auestions to
consultants, in order to protect their organizations from a threatening environment.
This conservative attitude of clients generates conservative answers or reactions of
consultants.

The aim of this study is to break this vicious circle, by offering an intervention-theory
that supports the need for actor-oriented organizing. and is in accordance with
recent developments in the fields of OD and organization theory.

11. THEORETICAL STARTING POINTS
In the first six chapters of the book some fundamental issues are discussed, that
constitute the theoretical basis of the suggested intervention theory. These issues
are:

a The scientific paradigm of this study.
In accordance with modern thinkers on organization, this study is based on the
theories and concepts of symbolic-interactionism and on the theories of prag-
matic communication and change (first order changes, second order changes)
of the Palo Alto school of Watzlawick, c.s.
This study emphasizes the importance of a multiparadigmatic and metatheoreti-
cal focusing, in theory as well as in practice, In the field of organizing and
consulting.

b. Modern views on organizations.
A review is given of the action-frame of reference as a more elaborated view on
the functioning of organizations than the functional-structural systems ap-
proach.
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Some authors have shown how six debates in organization theory, that emerge
from systemetically juxtaposing four basic perspectives on organizations (deter-
ministic versus voluntaristic views, and analyses on macro or micro levels), can
be integrated at a metatheoretical level. According to the symbolic-interactionis-
tic concept of organizations as „social constructions", it is suggested that totally
new social constructions or networks can emerge from intensifying interactions
between actors of stakeholders.

c. Social developments.
Consulting is enacted in the context of change and development, not merely in
organizations but by and large in the context of changes in culture or the
extended society.
How one „sees" these developments depends on three variables: 1) the time-
length or the period observed, 2) the level of abstraction and 3) the scale where
changes occur.
Social developments can be seen as a threat for existing organizations, but also
as a reaction against the inadequacy of structures and power-relations that are
in force. Environmental developments can be interpreted as outputs or „enact-
ments" of organizations in stead of inputs.
Interventionists have to be fully aware of these paradigmatic differences.

d. The concept of „Development".
Development is the central theme in consulting. It is also the cause and the
effect of interventions.
In some African cultures the concept is unknown. In Western societies develop-
ment is associated with planning, construction, progress and improvement. The
concept of development has an ethical connotation and is value-bound.
Value development can be seen as a result of a process of technological
improvements  on  the  one  hand and, ,un-value" protection  on the other.
Development is experienced in the domain of scientifical progress, of social
administration and of individual prosperity.
Systems in development undergo processes of differentiation, hierarchysation
crisis and transformation to a level of higher complexity.
Degeneration or complete collapse of systems (individuals as well as their social
constructions) can occur if one or more of the following four conditions are
weak: 1) „ulan vital", 2) a feeling of one's genetic morphology, 3) the ability to
suffer material and psychological losses, and 4) the ability to temporize one's
speed of thinking, feeling and acting.

e Organization Development (OD).
In Northern Europe and the USA OD is at present associated with a sociotechni-
cal approach and with improving QWL (Quality of Working Life). Latin countries,
like France and Italy, are dominated by a more psycho-analytical and power
oriented approach.
In Holland the enthusiasm for traditional humanistic OD-strategies and methods
is diminishing. Here also there is a growing interest in quality issues („quality-
circles") and in problems arising from powerdifferences in and between organi-
zations. Developments in the field of OD move rapidly.
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1.  When OD is considered as the description of the life-history of organizations,
there is an increasing interest for - and analysis of the terminal stage of the life-
cycle of organizations.

2 When OD is considered as a task of topmanagement, there is a growing
interest for quality issues, in combination with a „no-nonsense" style of manage-
ment.

3   When OD is considered as a strategy of development, there is an increasing in-
tegration of insights from the .,soft" social sciences with those of the „hard"
(statistical, technical, quantitative) disciplines.

4.  When OD is considered as a way of consulting or an intervention-theory, there
has been an explosion in training models (in negotiation, conflicthandling,
assertivity) and in the application of psychotherapeutic methods in organizatio-
nal settings (e.g. Transaction Analysis) Also some research has been done in
the contingency aspects of processconsultation.

5. When OD is considered as an Ideology or Philosophy, there is a shift from the
introvert Human Relations paradigm, to a more extravert actor-oriented and
society-oriented paradigm.

f. Society- or actor-oriented organizing.

Modern organization theory - as well as the more pragmatic publications on social
auditing and Public Relations/Industrial Aelations - btresses thc necessity of a
„stakeholders approach" ( = actor orientation) in organizational policies and strate-
gies. This suggestion implies an intensive learning process and an attitude change
in all the internal and external parties involved. All those people concerned will have
to learn to reframe their interpretation of social reality, by exchanging interests and
points of view.

111. TWO CASES

In part Ill of the book the foregoing theory is illustrated by two cases both taken from
the same organization (a Dutch middle-sized building contractor).
The first case describes the OD-process over a period of seven years. Emphasis
is laid on the organization auxiliaries used (employee-participation in the policy
formation, grouptraining, managers training their subordinates communication
skills, the learning group as a tool of Management Development) and on the ever
growing attention topmanagement gives to actor-oriented organizing.

The second case describes an experiment in actor-oriented organizing, that was
initiated by this building contractor in the form of an anniversary gift to a large group
of people involved in the building process in Holland
In a step-by-step model at least a hundred and fifty „stakeholders", all from
different backgrounds and interests, negotiated about their possible contributions
to solving four of Hollands most serious problems related to constructing and
building.
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IV. AN INTERVENTION THEORY FOR
ACTOR-ORIENTED ORGANIZING

Diverse suggestions are offered by consultants for the improvement of their

profession. Some accentuate the intrinsic content of the consult, others suggest
renewal of strategies or political orientation, or that a more pragmatical approach
should be adopted, to keep in tune with the client. While a small group emphasizes
cultural and psychologial aspects of the consulting process, i.e. the interaction
between consultant and client. This suggestion fits best with the modern state of
the art of organization theory.
The consultant, as a result of a symbolic-interactionistical analysis of the consulting
process, acts as a subsidiary in the client's definition of reality. The latter will then
be able to perceive other qualities of social reality.
Consequently, the consultant, wishing to stimulate the client to become more actor-
oriented (and less organization-oriented), can be active in three dimensions of the
client's reality, namely:
1   In the first dimension the consultant acts as a monoparadigmatic problemsol-

ver.
2.  In the second dimension he helps reframing the client's definition of reality, by

offering a multiparadigmatic view
3.  In the third dimension the consultant takes a metaparadigmatic point of view,

regarding the client (not regarding the problem of the client!), and he analyses
how the client observes, selects, and interprets information. He helps or teaches
the client to disengage from fixed patterns and biases of thinking and „self
definition". This can give room to renew and develop new relationships and
Interaction patterns with the environment.

These three dimensions are not to be seen as different variables in a contingency-
model of intervention-strategies.

The art of the interventionist or consultant is to offer the client each of these three
dimensions in every consulting-process, as a rhythmical and cyclical movement of
his attention and mental energy.
Rhythmical with regard to the alternation of tension and relief in the interaction-
process, cyclical with regard to the perambulation through the mono-, multi- and
metaparadigmatic dimensions of the reality of the client.

This „art" can be learned, preferably in „learning groups", small groups of junior
consultants who plan their own learning-curriculum with the help of a professional
senior consultant or interventionist, who demonstrates this rhythmical and cyclical
way of intervening. In other words: he acts as a professional „model".

Actor-oriented organizing can be the result of either a dialectical search for higher
knowledge of the ultimate truth, or a process of ceding one's interests, in order to
experience the freedom of deeper insights in the meaning of life.

In order to help their clients find new ways of organizing, the interventionist must be
both an Artist and a Philosopher.
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Bwage 1

Het initiatief tot het hier beschreven experiment werd genomen door de N.V.
Struktongroep: een middelgrote bouwonderneming, in Maarssen, die het experi-
ment („Manifestatie Maatschappelijk Bouwen") heeft gefinancierd, ter gelegen-
heid van haar 60-jarig bestaan.
Dit bedrijf besloot om een verdere inhoudelijke uitwerking te laten geven aan het
begrip „vermaatschappelijking" van de bouw en om daarover een landelijke
activiteit te laten organiseren, door een „voorbereidingscommissie" bestaande
Uit:

1. Drs. C. E. Feltmann, voorzitter, organisatie-psycholoog
2. Mevrouw L. Ruiter, secretaresse, studente psychologie
3. Drs. H. J. G. Verhallen, organisatie-adviseur
4. Drs. G. van Weelden, organisatie-socioloog
5. Ir. A. Volbeda, organisatie-adviseur
6. Hr. C. Janssen, voorlichtingsdeskundige
7. Hr. E. Rijlaarsdam, organisatie-adviseur
8. Hr. P. Mouissie, marketing deskundige.

respectievelijk verbonden aan of medewerking verlenend aan:
- het IGOP (Instituut voor Groeps- en Organisatie-psychologie)

te Amsterdam (nr. 1 tot en met 4)
- het Bouwcentrum te Rotterdam (nr. 5 en 6)
- de N.V. Struktongroep te Maarssen (nr. 7 en 8).

In een latere fase werden aan deze groep toegevoegd,

9. Drs. Susanne Piet, communicatie-consulent en journalist
10. Drs. H. J. Bakker, redacteur „PLAN", te Amsterdam

Wetenschappelijke adviseurs voor de commissie waren:

11. Prof. Dr. J. J. J. van Dijck, Hoogleraar Sociologie van
Arbeid en Organisatie te Tilburg

12. Dr. Th. P. van Hoorn. Adviseur en docent bij de leerstoel Be
drijfsorganisatie en Arbeidsverhoudin
gen van de economische faculteit aan
de Universiteit van Amsterdam.
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Bijlage 2

Uit het verslag van de bijeenkomst met de leden van de denkgroepen d.d. 11
november 1981

Het begrip „vermaatschappelijking"
a. Een pragmatische benadering.

De term „vermaatschappelijking" wordt in meerdere betekenissen gebruikt,
vaak met een sterk normatieve ideologische en/of politieke lading. Soms wordt
niet meer bedoeld dan een constatering van het verschijnsel dat steeds meer
maatschappelijke groeperingen (overheid, vakbonden, kerken, actiegroepen
die opkomen voor de belangen van „het milieu", „de derde wereld", enzovoort)
invloed hebben op - of tenminste oordelen uitspreken over - het beleid en het
gedrag van organisaties en met name van ondernemingen.
Dat geldt zeker ook in de bouw.
De CVC bedoelt met de term iets maar dan koele observatie of wetenschappe-
lijke analyse, en veel minder dan revolutie of prikkelende politieke actie. Tussen
neutraal waarnemen en betweterig drammen ligt het brede veld van pragma-
tisch handelen, gebaseerd op waarneming en interpretatie, gestuurd door
realiteitszin, creativiteit en wellicht een vleugje idealisme.

b. Effecten van bouwen: nut naast schade.
Het bouwen is vanouds een doeltreffende verdediging tegen de gevaren en
ongemakken van het leven in de ruige natuur, alsook tegen vereenzaming en
krankzinnigheid (zie de dagboek-aantekeningen van Robinson Crusoe, in 1659
e.v.).

Het opdracht geven tot bouwen, het financieren van een bouwproject, het
construeren van een gebouw, het ruimtelijk ordenen van gebouwen en bouw-
sels, het bouwen zelf, het bewonen of gebruiken van gebouwde produkten: dat
alles is dus zeker nuttig, ja zelfs nodig.
Niettemin blijkt dat aan ieder van deze activiteiten ook bezwaren kleven:
- wij bouwen van het 6dn soms te veel (wegen, ziekenhuizen, fabrieken,

kantoren: zo vinden sommigen) en van het ander juist te weinig (huizen,
goedkope huizen, alternatieve leefvorm-woningen, opera's, gezondheids-
centra: zo vinden anderen)

- veel gebouwen zijn te vroeg verouderd, of al vanaf de start onbruikbaar
- veel bouwsels staan in de weg
- en over goede smaak valt kennelijk h661 lang te twisten.
Kennelijk, zo kan men generaliserend stellen, heeft elke beslissing en handeling
in het totale bouwproces, vanaf conceptie tot en met het gebruik en zelfs nog
verder, zowel v66r- als nadelen en resulteert in zowel ,,NUT" als .SCHADE"
voor „de maatschappij"

Vermaatschappelijken is: bewust werken aan vergroten van dit nut en/of verklei-
nen van deze schade. Maar wat is nuttig of schadelijk?

c. Stakeholders: actief en slapend, dichtbij en veraf, altijd en incidenteel.
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Bij alles wat een organisatie doet, en ook bij de manier waarop daartoe wordt be-
sloten en bij de manier waarop iets wordt gedaan, blijken mensen zich gesteund
of gestoord te voelen in hun belangen en behoeften. Stel dat we dit „steunen"
nuttig noemen en dat „storen" schadelijk, dan is er dus niemand (geen individu,
maar evenmin adn groep of d6n organisatie) die op zichzelf kan bepalen wat
nuttig c.q. schadelijk is aan het gedrag van een organisatie. De gesteunde of
verstoorde mensen zijn er doorgaans veel, en zij zijn zeker niet beperkt tot de le-
den van dan groep, organisatie of groepering.
Deze verzameling van mensen met zeer uiteenlopende behoeften en belangen,
die positief of negatief geraakt worden door het gedrag van een organisatie,
worden de stakeholders van die organisatie genoemd.
Sommige stakeholders zijn direct en eenvoudig te signaleren of te lokaliseren, te
meer omdat zij meestal wei van zich laten horen: leveranciers, afnemers,
werkgevers en werknemers van de betreffende organisatie, overheidsdienaren.
Anderen ontdekken soms pas ,.halverwege" dat hun belangen in het geding
zijn: gebruikers, aandeelhouders, buurtbewoners, vakbonden, actiegroepen.
Weer anderen merken weI ooit dat er iets gaande is, of is gebeurt, in hun nadeel
of voordeel, maar zij zijn nauwelijks zelf in staat om te achterhalen waar de bron
of oorzaak van hun vreugde of onheil ligt: eenvoudige ambachtslieden in „de
derde wereld", consumenten die de prijzen „horen" stijgen, de middenstander
die zich niet dagelijks verdiept in ruimtelijke ordeningsplannen, enzovoort.
Een organisatie of netwerk van organisaties dat bewust zijn gedrag wil vermaat-
schappelijken (uit overwegingen van P.R. of uit behoefte aan continuiteit, of uit
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, of met welke overweging dan
ook) staat voor de moeilijke taak om een inventarisatie te maken van Alle
stakeholders: zowel van hen die zich als belanghebbende aandienen als van
hen die, volgens het oordeel van anderen belanghebbend zijn of zullen worden,
zowel van de direct waarneembare als van de nog onbekende, zowel van de
voortdurend bij alles betrokkenen als van degenen die slechts incidenteel bij d6n
enkel aspect van het organisatiegedrag of het effect daarvan betrokken (zullen)
zijn

d. Het wegen van de belangen: een moeilijk karwei voor de stakeholders
De volgende fase bestaat uit het analyseren en onderling wegen van belangen,
via diepgaand overleg (eventueel onderhandeling) van alle stakeholders geza-
menlijk, waarbij de initierende organisatie 66n van de partners is in dit overleg.
In principe zijn alle stakeholders daarbij aanvankelijk gelijkgerechtigd: pas
tijdens dit overleg, en niet al daarv66r, kan door hen gezamenlijk worden
aangegeven of een groter gewicht of prioriteit moet worden toegekend aan
sommige belangen (= stakeholders) t.o.v. anderen.
Het doel van het overleg is om een voor allen aanvaardbare en rechtvaardige
hierarchie van belangen  vast te stellen,  die op zichzelf voortdurend  aan
verandering onderhevig zal zijn als gevolg van ontwikkelingen in de maatschap-
pij, van de techniek, de economie, de sociale verhoudingen, en zo meer.
Inderdaad ,,in principe", want in de praktijk zal het er op neer komen dat een
dergelijk overleg van Alle stakeholders gezamenlijk niet uitvoerbaar is. In dat
geval kan worden gezocht naar een structuur en fasering van dit overleg die het
ideaal-model van een totaal-participatie benadert. Dit doet uiteraard een groot
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beroep op de fantasie, creativiteit en wijsheid van de initiatief nemende
organisatie dn van de andere betrokken stakeholders.
De bereidheid en het inzicht dat de „eigen" belangen niet altijd en bij voorbaat
kunnen prevaleren zullen daarbij van doorslaggevende betekenis blijken te zijn.

e. Besluitvorming: kiezen voor het maatschappelijk meest nuttige en minst
schadelijke alternatief.
Als de belangenhierarchie is vastgesteld kunnen alternatieven worden ontwor-
pen voor de wijze waarop het oorspronkelijke plan (tot het bouwen van een of
meer produkten) kan worden gerealiseerd. Ec#n van die altematieven is: totale
verwerping van het plan.
Waar het in deze fase om gaat is dat de initiatiefnemer(s) (persoon, groep,
organisatie of netwerk) zijn oorspronkelijke plan toetst aan de door de stakehol-
ders aangegeven hierarchie van belangen: d.i. per definitie de „maatschappelij-
ke waarde" op dit moment van het initiatief. Van belang daarbij is dat door de
stakeholder niet alleen wordt rekening gehouden met de belangen op korte
termijn. Zeker voor bouwbeslissingen geldt dat men een visie zal moeten
hebben op „de toekomst", eventueel neergelegd in alternatieve scenario's.
Daarbij zal dan blijken of een kleine of grote wijziging van het oorspronkelijke
plan nodig is om de maatschappelijke waarde van het gedrag van de betreffen-
de organisatie of organisaties te doen toenemen.
„Vermaatschappelilking'' in deze fase betckent dat men kiest voor een aanpak
die het meest past bij de aangegeven belangenhierarchie - 66k als hierdoor een
of meer ,,eigen" belangen slechts ten dele worden gehonoreerd. Openbaarheid
en informatie aan alle stakeholders omtrent de argumenten die tenslotte tot een
keuze c.q. besluit hebben geleid is daarbij uiteraard noodzakeljk.

f. „Vermaatschappelijking": bovenal een kwestie van mentaliteit.
Uit het voorgaande moge blijken dat deze benadering van het thema niet alleen

vraagt om intelligente analyses en een zorgvuldige regie van overlegprocedu-
res, maar vooral om hoog ontwikkelde sociale vaardigheden en een mentaliteit
die menselijke en maatschappelijke gezondheid en continuiteit hoger waardeert
dan het welzijn en voortbestaan van organisaties. Vermaatschappelijking van
„het bouwen" is daarbij belangrijker dan vermaatschappelijking van „organisa-
ties in de bouwnijverheid", hoewel het laatste een wellicht noodzakelijke
voorwaarde zal blijken te zijn voor het eerste.

Hoe dan ook, aan de opzet van dit congres ligt de veronderstelling ten grondslag
dat een bundelin  en confrontatie van de inzichten, ervaringen, behoeften en
noden, wijsheid en creativiteit van diverse maatschappelijke groeperingen en
wetenschappelijke disciplines een ontwikkeling op gang kan brengen van de
houding, de instelling, het denken en het gedrag van mensen die belanghebben-
den zijn bij „het bouwen en het gebouwde" welke zal resulteren in het beoogde en
beschreven proces van vermaatschappelijking.

Vraagstelling aan de denkgroepen
Door de CVC zijn vier aandachtsvelden gesignaleerd die gezamenlijk en in
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onderling verband, zowel bij het publiek (zie kranten en TV) als bij de specialisten
(zie vakbladen en rapporten) worden aangeduid als belangrijke maatschappelijke
bouwvraagstukken, te weten:
1. de problemen van bouwvolume en woningnood
2 de voor velen onduidelijke en/of ontoegankelijke procedures in het gehele

beslissingsproces in de bouw
3. de problemen van werkgelegenheid, kwantitatief en kwalitatief (arbeidsvoor-

waarden) in de bouw. inclusief het verschijnsel/probleem van de koppelbazen
4. de problemen rond de kwaliteit (doelmatigheid, bruikbaarheid, vormgeving,

kosten, e.d ) van gebouwde produkten en de gebouwde omgeving.

Daze groep van 25 deskundigen (en de hierna nog uit te nodigen deskundigen),
wordt verzocht zich te verdelen, op grond van persoonlijke voorkeur en specialis-
me, in vier denkgroepen, die elk 66n van deze vier aandachtsvelden voor haar
rekening neemt.

Elke denkgroep wordt gevraagd om zich te bezinnen op de vraag 6f en hoe een
verdere vermaatschappelijking kan worden bereikt van het betreffende aandachts-
gebied.

Zoveel mogelijk dient daarbij te worden gestreefd naar een praktische, empirische
aanpak, bij voorkeur resulterend in een demonstratie of experiment, waarin de
congresgangers op 3 juni 1982 kunnen participeren of reeds daarv66r als belang-
hebbenden (stakeholders) kunnen worden betrokken.

Indien de geschetste aanpak/opvatting van vermaatschappelijking van organisatie-
gedrag daarbij kan worden gevolgd als uitgangspunt of doelstelling van zo'n
demonstratie, wordt dit op prijs gesteld, ook omdat daardoor een gemeenschap-
pelijk werkkader wordt gehanteerd.

Mocht een denkgroep echter van mening zijn, of al werkend daartoe komen, dat
een andere opvatting van vermaatschappelijking meer kans van slagen biedt dan
wordt zij verzocht dit op c.q. met het congres inzichtelijk te maken.

Bij voorkeur dient het werk van de denkgroepen te resulteren in een experiment c.q.
aanpak, welke ook nA de congres-datum kan worden voortgezet.

Verdere taak van de CVC-leden
De CVC-leden zullen zich beschikbaar houden voor de denkgroepen, bijvoorbeeld
als gespreksleider en secretaris, doorgaans niet als inhouds-deskundigen.

Tevens zullen zij waar nodig zo veel mogelijk de inhoudelijke en organisatorische
coordinatie tussen de denkgroepen verzorgen.
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Bijlage 3-1

STELLINGEN VAN DENKGROEP

thema: WONINGNOOD

la.  De gebruiker wordt te weinig als belanghebbende bij de besluitvorming in de
woningbouw betrokken.

b.  Door de voorgenomen verlaging van de stichtingskosten van woningen zal de
invloed van de toekomstige gebruiker op de kwaliteit nog minder worden.

c.  De bouw van cascowoningen, waar in de afbouwfase de gebruiker afhankelijk
van zijn wensen en middelen zijn directe woonomgeving kan bepalen, kan
deze problematiek ten goede doen keren.

d. De ..wenken en voorschriften" werken vertragcnd op innovaties I,-i deze
richting en bevorderen daarmee, door de slechte afstemming tussen het
gebouwde en de behoeften, leegstand/woningnood (kwalitatief).

2a. Subsidiering van het bouwen of gebruiken van bouwwerken is na vergelijking
van stichtingskosten en aanvaardbare huren onvermijdelijk.

b Subsidiering van bestaande woningen, legt een toenemend beslag op de
middelen van Volkshuisvesting, waardoor nieuwbouwplannen in gevaar ko-
men. Dit betekent dat we subsidies moeten afschaffen.

c. Door kunstmatig laag gehouden huren zijn bestedingspatronen geweven die
de financiering van de woningbouw in gevaar hebben gebracht en daardoor de
woningnood hebben bevorderd. „Wonen moet concureren met Toyota en
Neckermann"

d. Subsidiering van het bouwen (object-subsidie) leidt ertoe dat veel gebruikers
te goedkoop (aandeel woonkosten in het inkomen) wonen en zou daarom
volledig plaats moeten maken voor subject-subsidie (bijvoorbeeld individuele
huursubsidie).

e. Het is maatschappelijk onaanvaardbaar om gebruikers die minder dan de
woonquote verwonen te dwingen een andere woning te zoeken. Er zijn
trouwens niet voldoende alternatieven.
„Als je iedereen op het strand zet en de woningvoorraad naar inkomen verdeelt
ben je van het subsidie-probleem af."
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3a. Alleen w6nen (in de betekenis van een dak boven het hoofd) zou gesubsi-
dieerd moeten worden, grotere woonkwaliteiten moet door de gebruiker
betaald worden.

b.  Versobering van de woningbouw (normwoning gerelateerd aan de woonquote)
kan bij gelijkblijvend budget leiden tot de bouw van grotere aantallen wonin-
gen. „Kwaliteit en bouwvolume zijn elkaars rivalen" „Beter permanent in een
noodwoning dan permanente woningnood".

c. Kwalitatieve woningnood komt vooral voor bij het woningbestand, gebouwd in
de vijftiger jaren.
„Vooroorlogse woningen moet je renoveren, na-oorlogse woningen moet je
slopen"

4. Wanneer de huurbescherming minder stringent toegepast zou worden is een
belangrijk deel van de woningnood voor jongeren opgelost.

5.   Er bestaat een grote heterogeniteit binnen de groep  1 - en 2-persoonshuishou-
dens. Indien geen betere afstemming op de specifieke behoeften van de
diverse groepen binnen de  1 - of 2-persoonshuishoudens plaatsvindt zal  men  in
de toekomst geconfronteerd worden met enerzijds leegstand en anderzijds
onveranderde woningnood.

6. Binnen het overheidsbudget moeten prioriteiten worden afgewogen tussen
bijvoorbeeld de Deltawerken, de aanleg van Rijkswegen en de woningbouw.
Het tijdverlies van alle automobilisten, veroorzaakt door onvoldoende capaciteit
van het wegennet, in files bedraagt 50 miljoen manuren per jaar.
„Beter woningnood dan uitbreiding van de file-misdre"

7. Door gedurende lange tijd het bouwprogramma van huurwoningen op het
huidige peil te houden zullen de prijzen van vergelijkbare koopwoningen nog
verder dalen, waardoor de nieuwbouw van koopwoningen zal stagneren.
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Bijlage 3-2

STELLINGEN VAN DENKGROEP

thema: PROCEDURES

la. Als gevolg van de neiging om door middel van regels en voorschriften enerzijds
de rechszekerheid en belangen van elke burger of groepering te beschermen
en anderzijds een democratisch besluitvormingsproces tot zijn recht te doen
komen, is t.a.v. het bouwen een situatie ontstaan waarin een individu of zeer
geringe meerderheid volkomen legitiem (d.i. volgens de regels van de wetge-
ving) de wensen en belangen van de gemeenschap of andere personen/orga-
nisaties kan traineneren en zelfs schaden.

b.  Er is dus sprake van een te ver doorgevoerde „vermaatschappelijking" van de
regelgeving, waardoor een resultaat wordt bereikt dat „onmaatschappelijk" is
terwijl ook scms groeperinge,1 worden geprikkeld tot gedrag dat storend of
schadelijk is in de beleving van anderen.

c Vaak worden besluiten genomen op een „hoger" niveau dan dat waarop de
effecten van het besluit worden ervaren.

d.  „Vermaatschappelijking" in deze kan nu worden bereikt door vereenvoudiging
of sanering van de procedures, onder meer door:
op bestuurlijk niveau eerder tot keuzes of besluiten te komen en vervolgens
deze besluiten definitief en onherroepelijk te verklaren (afschaffen van de

mogelijkheid van protest na de besluitvorming, niet afschaffen van de moge-
lijkheid tot beinvioeding tijdens de besluitvorming)
op ambtelijk niveau de controles te vereenvoudigen en te integreren en
sterker een beroep te kunnen doen op - en vertrouwen te hebben in - het
gezond verstand en praktisch inzicht van bouwers en toekomstige bewoners,
tijdens de bouwfase.

e. Besluiten dienen op een zo laat mogelijk moment te worden genomen, en de
besluitvorming dient van onder af te worden opgebouwd (volgens het Zwitser-
se model), waarbij de bewoners een globaal houvast wordt geboden (bijvoor-
beeld wei de huurprijs tevoren vaststellen, maar niet wht daarvoor zal worden
gebouwd).

f. De bewoner/gebruiker moet worden gezien als de opdrachtgever van de
„hogere niveaus" (gemeente, provincie, rijk).
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2a.  De overheid dient zich te beperken tot het aangeven van kaders en mogelijkhe-
den, zonder zich te mengen in het zoeken naar oplossingen

b. Sterkere delegatie van besluitvormings-plicht en -bevoegdheden naar lagere
niveaus is wenselijk en mogelijk. Bijvoorbeeld:

1.  Initiatief en beslissingsmacht (dichter) bij gebruiker.

2. Overheid stelt alleen normen en middelen ter beschikking, maar onthoudt
zich van beoordeling van plannen.

3. Maatschappelijke controle op initiatieven van gebruikers of de door hen
aangewezen vertegenwoordigers, op verschillende schaalniveaus:
parlement of kamercommissie: normen en middelen vaststellen, verdeling
over provincies
provinciebestuur of -commissie: verdeling (uitkering) over gemeenten
gemeentebestuur of -commissie: toewijzng aan vereniging of onderneming
woningbouwvereniging/onderneming: voorbereiding en uitvoering bouw-
plannen
bewoner/gebruiker: opdrachtgever, toezichthouder, beheerder middelen
vrijheid en verantwoordelijk binnen elk niveau.

3a. De „wenken en voorschriften" voor de afbouwfase van woningen zijn „on-
maatschappelijk": zij geven aanleiding tot ,,kapitaalvernietiging" of betutteling.
Dit blijkt uit de neiging van eerste bewoners om direct na binnenkomst een
groot deel van de bijgeleverde inventaris te slopen of te verwijderen en soms te
vervangen door materialen en objecten van eigen keuze.
Aanpassen, versoberen ten dele afschaffen van deze „wenken en voorschrif-
ten" leidt derhalve tot een maatschappelijk meer aanvaardbare situatie.

b.  De „wenken en voorschriften" moeten stimuleren tot maar casco-bouw dan tot
nu toe wordt gedaan.

c. Bouwers moeten zich toeleggen op het aangeven van .mogelijkheden", i.p.v.
op het voorschrijven van „oplossingen"

4a. Directe inspraak van (toekomstige) bewoners in de eerste stadia van het
bouwproces leidt niet zonder meer tot „vermaatschappelijking", want:

- de insprekers van nu zijn niet per se de bewoners van straks

- meedenken en beslissen in de eerste fasen van het bouwproces (opstellen
bestemmingsplan) vereist abstracte denkvaardigheid en dus specifieke
deskundigheid en ervaring.

b. een oplossing kan zijn dat bewoners zich organiseren en vervolgens (via door
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hen aangewezen „deskundigen") zich laten representeren in alle fasen van het
besluitvormings- en bouwproces.

c. Bij stadsvernieuwing is oplossing 4b verder gevorderd dan bij nieuwbouw.

d. Vertegenwoordiging van bewoners door „deskundigen" leidt tot vervreem-

ding, zeker op buurt- of strbatniveau.

e. Het inschakelen van „deskundigen", in plaats van de werkelijke bewoners,
leidt tot „deskundologie" en niet tot vermaatschappelijking.

5a. Bij het bouwen bestaat er doorgaans een incongruentie of zelfs tegenstelling
tussen de belangen van de private sector (het kapitaal) en die van de publieke
sector (bewoners, gebruikers, gemeentelijke overheid). Ook binnen deze

sectoren kunnen er belangenfricties zijn

b. Waar zich dergelijke knelpunten voordoen dient het belang van de publieke
sector te prevaleren boven dat van de private sector.

c. Vertegenwuuidigers (wethouaers, ambtenaren) van de publieke sector dienen
hun eventuele persoonlijke banden met de groeperingen uit de private-sector,
die betrokken zijn of kunnen worden bij de besluitvorming over bestemmings-
plannen, bouwplannen etc., te gebruiken ten nutte van de gemeenschap en
niet ten nutte van eigen belangen indien daardoor gemeenschapsbelangen
worden geschaad.

d. Projectontwikkelaars beschikken (doorgaans) over een grotere en gevarieer-
der deskundigheid en ervaring dan vele gemeentelijke en provinciale bestuur-
ders en ambtenaren. Daardoor komen zij in een machtspositie die zij niet
(altijd) gebruiken in termen en volgens criteria van algemeen maatschappelijk
belang.

e. Verhoging van de deskundigheid van met name de gemeentelijke overheden
(gekoppeld aan stelling c) is noodzakelijk.

f. Wanneer gemeenten samenwerken met projectontwikkelaars dient de verant-

woordingsplicht van de gemeente te overstaan van het „publiek", ten aanzien
van elke stap in het besluitvormingsproject te worden nageleefd, ter beperking
van de macht van de projectontwikkelaar.

g. Een projectontwikkelaar kan weI adviseren en uitvoerende bevoegdheid ont-
vangen van een gemeente maar geen (mede-)beslissingsbevoegdheid.

6a. De woonruimteverordening dient zodanig te worden gewijzigd dat een betere
gebruikmaking van reeds bestaande bouwprodukten worden bereikt voor
jeugdigen.
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b. Dit geldt eveneens voor de toepassing van de huurbescherming.

7. Regelingen, voorschriften, procedures etc., dienen te worden gericht op het
doen ontstaan van bouwwerken die niet voortdurend, gedurende de 50 A 100
verander(en)de behoeften en maatschappelijke normen.
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Bijlage 3-3

STELLINGEN VAN DENKGROEP

thema: KWALITEIT

la. Een definitie van kwaliteit is alleen maar nodig, als er een grote afstand is
tussen makers en gebruikers.
Het zou beter zijn voor elk geval tussen makers en gebruikers af te spreken,
wat zij voor dat geval goede kwaliteit vinden. Zonodig ziet de overheid toe, dat
zo'n afspraak niet beneden een zeker minimum komt.

b. Kwaliteit kan niet door makers en gebruikers bepaald worden, omdat hun
belangen tegengesteld zijn; onafhankelijke, door ieder aanvaarde deskundi-
gen moeten hepalen wat kwalitcit voor een gegeveli geval is.

c. Kwaliteit (van gebouwen, woningen) kan vanuit zoveel kanten bezien worden,
dat die kwaliteit niet objectief te bepalen is. Discussie over kwaliteit is verspilde
tijd en derhalve onmaatschappelijk.

2a.  De kwaliteit moet bepaald worden door wie de macht heeft, financiert. Dat zijn
voor vele zaken allerlei overheden, soms de opdrachtgever (eigenaar), de
projectontwikkelaar of de architect en zelden de gebruiker/bewoner.

b Wij vergeten dat wij allemaal als bewoners ook mondige burgers zijn.
Kwaliteit is ongrijpbaar, maar is weI de uitkomst van regelingen, die wij met
elkaar ontworpen hebben in ons perfectionisme. Dit mechanisme is nodig om
tot een maatschappelijk goed afgewogen kwaliteit te komen.

c  De kwaliteit wordt bepaald door wie betaalt, als er maar geen schaarste is,
waardoor slechte kwaliteit wordt opgedrongen.

d. Architecten dienen kwaliteit te bepalen van het gebouwde en spreken daarbij
namens opdrachtgevers en gebruikers.

3a. Probeer niet de manier van beslissen te veranderen; deskundigen en overhe-
den bepalen de kwaliteit van het bouwen. Als de „burgers" die kwaliteit zelf
willen gaan bepalen, moeten zij zich organiseren, institutionaliseren, professio-
naliseren, met als effect vervreemding van die burgers.
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b.  De invloed van de burgers op de beslissingen moet veel groter worden. Als dat
niet bij alles kan, moet heel duidelijk worden aangegeven waarover de overheid
beslist (b.v. openbare veiligheid en milieu) en waarover de burger.

c. Bij het nemen van beslissingen moet voor alles plaats gemaakt worden voor
meedenken en meebeslissen door de zwakkeren.

d. De invloed van de burger op de beslissingen over kwaliteit zou vergroot
moeten worden, maar alleen als daarbij voorkomen kan worden dat telkens
verlangd wordt dat de overheid voor meer kwaliteit meer geld op tafel legt

e. Bewoners kunnen meer greep op kwaliteit krijgen, als vloeren, wanden en
aansluitingen van nutsbedrijven beschikbaar worden gesteld en zij de rest van
hun woning zelf kunnen (laten) afbouwen.

4a. Normen en regels moeten beter op elkaar en op gebruikerseisen worden
afgestemd en een maatschappelijk aanvaarde basis-kwaliteit garanderen

b  De kwaliteitsverschillen van de gebouwde omgeving weerspiegelt die van de
samenleving. Dit betekent globaal, dat hogere inkomensgroepen goed en de
lagere inkomensgroepen slechter zijn gehuisvest. Dit is onvermijdelijk of
misschien zelfs weI noodzakelijk voor het goed functioneren van die samenle-
ving.

c.  Omkering van stelling B: de verschillen, al zijn ze kleiner dan in andere landen,
doen veel meer pijn dan vroeger en veroorzaken grote onvrede.
Ze zouden opgeheven moeten worden. De dan onontkoombare nivellering
moet worden geaccepteerd.

d. Enkele kwaliteitsaspecten die op korte termijn problemen geven (geluidshin-
der, energie/isolatie) dreigen andere te overvleugelen. Er is voor die extra's
onvoldoende geld en die gaan dus ten koste van andere kwaliteiten.
Die tendens moet worden teruggedrongen.

5a. Als bewoners meer zeggenschap krijgen over de kwaliteit, zal blijken dat zij
veel meer begrip op kunnen brengen voor wat niet kan (b.v. wegens de
buurvrouw), dan wanneer iets van bovenaf wordt opgelegd.

b. Vermaatschappelijking vergt dat alle partijen die aan het bouwen te pas komen
wat zullen willen inleveren, terwille van de andere partij. Dit is een illusie.
Regelgeving van de overheid is voor een goede afweging van strijdige
belangen onmisbaar.

c. Vermaatschappelijking vergt een heldere scheiding tussen drie soorten kwali-
teitseisen:
- uit algemeen belang (overheidszorg)
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- uit eigenaarsbelang
- uit bewonersbelang
Over de laatste moet alleen de bewoner/gebruiker beslissen. Van de overheid
en van de eigenaren (b.v. woningbouwverenigingen) wordt gevergd te zorgen
dat er voor „bewonerskwaliteit" voldoende ruimte blijft.

6a. Vermaatschappelijking impliceert beperking van de ontwerpvrijheid van de
architect.

b Vermaatschappelijking beperkt rendementseisen van beleggers.
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Bijlage 3-4

STELLINGEN VAN DENKGROEP

Thema: ARBEID

Basisschema: +SOCIAAL BELEID

- in de bouw

- op ondernemingsniveau
:

ARBEIDSVOORZIENING 0-
%                          - MAATSCHAPPELIJKE

+MALAFIDITEIT 4------ + ONTWIKKELINGEN

1.  In de arbeidsvoorziening is er sprake van vicieuze cirkels. Veranderingen zullen
alleen dan effect opleveren wanneer op verschillende plaatsen gelijktijdig
problemen worden aangepakt. De overheid kan door regelgeving geen door-
braak bewerkstelligen.

Maatschappelijke ontwikkelingen.

2. Maatschappelijke opstelling van de belanghebbenden betekent machtsafna-
me die op korte termijn ervaren wordt als in gevaar brengen van eigen doelen:
langere termijn geeft baten te zien. Vermaatschappelijking breekt zijn nek op
het korte-termijn-denken.

3. De keuze om aan arbeid een centrale plaats te geven in onze maatschappij
impliceert de keuze tot verbetering van de kwaliteit van arbeid (WRR).

4. Instituties (bij voorbeeld werkgevers- en werknemersorganisaties) hebben als
zodanig soms andere belangen dan de individuen en groepen die ze geacht
worden te vertegenwoordigen. Afspraken op institutieniveau hebben alleen
dan zin als zij te controleren zijn en gecontroleerd worden.

5.  Regels die tussen werkgevers- en werknemersinstituties zijn vastgesteld moe-
ten gesanctioneerd kunnen worden op het niveau van de individuele onderne-
ming.

6. Hoe meer collectieve regels, hoe meer ontduiking.

7. Nivelleringstendens inzake beloning van werknemers werkt malafiditeit in de
hand.
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8.  De overheid moet niet trendvolgend, maar trendsettend zijn op het terrein van
de beloning: een van die trends zou moeten zijn het laten vallen van een
diplomering als criterium voor salariering.

9. De overheid moet de individuele burger uitsluitend een basisvoorziening
garanderen.

10. Werkgevers- en werknemersinstituties moeten uitsluitend collectieve regelin-
gen voor kortlopende risico's van individuele werknemers met elkaar afspre-
ken.

11 Individuele werknemers moeten op eenvoudige wijze kunnen controleren of
hun werkgever afspraken zoals onder 10 bedoeld nakomt: onder deze voor-
waarde zijn zij zelf verantwoordelijk voor die controle.

12. Langlopende risico's dient een werknemer zelf al dan niet te verzekeren.

13. Eens per x jaar zou elke wet vervallen verklaard moeten worden.

Arbeidsvoorziening

14. De overheid kan niet meer dan de ondergrens in de bouwvraag garanderen,
maar moet dat dan ook doen.

15. Daar waar werk door eigen werknemers kan worden uitgevoerd zouden deze
werknemers in staat moeten worden gesteld te verhinderen, dat hun werkge-
ver werk uitbesteed.

16. Een ondergrensgarantie voor het bouwvolume door de overheid leidt tot de
morele verplichting van werkgevers tot het opleiden van het „gegarandeerde"
arbeidsbestand.

17. Arbeidsbureaus dragen niet bij aan de vermaatschappelijking in de bouw en
kunnen, wat de bouw betreft, worden afgeschaft. Werkgevers en werknemers
(hoe dan ook georganiseerd) zijn samen bij machte het werk over het totale
bestand (actieven en niet-actieven) eerlijk te verdelen.

Sociaal beleid

18. Sociaal beleid per individuele onderneming is in hoge mate bepalend voor het
arbeidsmarktgedrag van werknemers individueel en collectief.

19. De mogelijkheid tot het doorbreken van malafiditeit in de bouw ligt binnen het
bereik van de partij, die op korte termijn gezien bij die doorbreking het minst
heeft te winnen. Deze partij is de individuele werkgever.

20. De individuele werkgever die, te zamen met zijn werknemers. op het gebied
van afdracht van sociale premies en BTW uitsluitend bonafide werkt en
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uitsluitend bonafide onderaannemers laat werken, kan ter dekking van het
risico dat deze houding zijn concurrerend vermogen vermindert, een beroep
doen op de overheid (zie ook stelling 24).

21. Werknemers zijn in het algemeen te eenzijdig vaardig en daardoor beperkt
inzetbaar. Verandering dient zowel via het sociaal beleid van de individuele
ondernemer (werkstructurering) als via het beleid van de werknemersorganisa-
ties tot stand te komen.

Malafiditeit

22.  Als op het congres niet over malafiditeit in de bouw wordt gesproken, is de titel
„maatschappelijk bouwen" ongeloofwaardig.

23. Onderaannemers zouden pas werk opgedragen kunnen/mogen krijgen als zij
de werknemers van de hoofdaannemer kunnen aantonen bonafide te zijn.

24.  Artikel 7 van de organisatiewet Sociale Verzekering dient gewijzigd te worden.
Vervolgens dienen werkgeversorganisaties hun leden te balloteren op bonafidi-
teit.

25. Veel werknemers accepteren malafiditeit als zij er persoonlijk voordeel van
hebben. Werknemersorganisaties zouden leden die malafiditeit accepteren
moeten weren.

26.  Opdrachtgevers en ontwerpers dragen bij tot malafiditeit door de aanbiedings-
prijs als enig criterium voor gunning te handhaven.

27.  De overheid, in haar rol van opdrachtgever van pim. 80% van de bouwopdrach-
ten, lokt malafide praktijken uit.
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Bijlage 4

Belanghebbenden bij het bouwen, een ordening

• Opdrachtgevers • Omringende • Brancheverenigingen:
a) overheid omgeving • Werknemers-
b) profit (van het bouwwerk)
c) non profit organisaties
d) institutionele • Banken/financiers • Belangengroepen/

beleggers actiegroepen
e) particulier • Beheerders van

bouwwerken • Kwaliteitsinstituten
• Projectontwikkelaars • Bemiddelaars: • Onderzoekinstituten
• Ontwerpers/ a) Arbeid • Onderwijsinstellingeningenieursbureaus: b) Bouwwerken- Architecten • Sociale verzekerings-- Raadgevend ingenieurs instellingen

- Adviseurs
• Beleidsvormende/-

• Bouwbedrijven bepalende overheid
0 Onderaannemers • Politieke partijen
• Toeleveranciers

• Werknemers

• Gebruikers van
bouwwerken

• Regelende/
controlerende overheid

DIRECTE BETROKKENHEID BIJ  IN BOUWWERK:

 GROOT GERING  7 r
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Bijlage 6-1

MAATSCHAPPELIJK BOUWEN
Manifestatie  3  juni  1982

Aan mogelijke belangstellenden.

Geachte heer/mevrouw,
Op 3 juni 1982 zal in het Bouwcentrum in Rotterdam een landelijke manifestatie
worden gehouden over het thema: „MAATSCHAPPELIJK BOUWEN"
Bijgesloten zenden wij u enige nadere informatie over doel en opzet van deze
manifestatie.
De ruimte in het Bouwcentrum is beperkt, zodat het maximum aantal deelnemers is
gesteld op 350.
Wij nodigen u uit om na te gaan of het voor u en/of uw organisatie/instelling
interessant kan zijn om aan deze manifestaie deel te nemen.
Voorwaarden voor deelname zijn:- duidelijke betrokkenheid bij 6 n of meer van de vier centrale thema's:

• bouwvolume/woningnood
• procedures in de bouw
• kwaliteit van gebouw en gebouwde omgeving
• arbeidsverhouding/arbeidsmarkt

- bereid en in staat zijn om met de overige deelnemers in open overieg te
treden, teneinde gezamenlijk aan te geven hoe „maatschappelijk bouwen" kan
worden bereikt (waarbij u gebruik kunt maken van „stellingen" die zijn geformu-
leerd door enkele „denkgroepen").

- bereid en in staat zijn om eigen houding en gedrag (als persoon, als organisa-
tie) ter discussie te stellen, indien zou blijken dat daardoor „maatschappelijk
bouwen" kan worden bevorderd.

Indien de groep van belangstellenden die positief reageren op deze voorinschrij-
ving groter is dan 350, zal door de voorbereidingscommissie een selectie worden
gemaakt. Daarbij zal worden gestreefd naar een zo groot mogelijke differentiatie
van belangengroepen.
Deze uitnodiging tot voorinschrijving is verzonden naar vele organisaties, instellin-
gen, groepen of personen, waarvan wordt verondersteld dat zij belang hebben bij -
of tenminste geinteresseerd zijn in - de ontwikkelingen in „de bouw" in Nederland.
Indien u aan deze manifestatie wilt meedoen verzoeken wij u bijgesloten antwoord-
kaart in te vullen en omgaand op te sturen.
Deelname aan de manifestatie, inclusief koffie en lunch, is gratis.
V66r  15 mei zullen wij aan allen die een plaats reserveerden bekend maken wie tot
de manifestatie kunnen worden toegelaten.
Alle deelnemers zal tevoren een map met informatie worden toegezonden, waaron-
der een deelnemerslijst en een overzicht van de ,,stellingen" welke op de manifes-
tatie worden gepresenteerd.

Hoogachtend,
Namens de Voorbereidingscommissie,
Drs. C. E. Feltmann,
voorzitter

Billage: zie 6-2
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Bi lage 6-2

MAATSCHAPPELIJK BOUWEN
Manifestatie  3 juni  1982

INFORMATIE
over de

MANIFESTATIE
„MAATSCHAPPELIJK BOUWEN"

op  3  juni  1982
in het Bouwcentrum te Rotterdam.

1 Maatschappelijk Bouwen
11 Vier thema's
111    Voorbereiding van de manifestatie
IV Deelnemers
V    Een „ongewone" opzet
VI    Financiering en organisatie van de manifestatie

De organisatoren:
• Bouwcentrum, Weena 700, Rotterdam
• Instituut voor Groeps- en Organisatiepsychologie, IGOP, Amstel 330, 1017 AR

Amsterdam
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1. Maatschappelijk bouwen

Wie beweert dat er over de bouw in Nederland onvrede bestaat, zegt niets nieuws.
Werkeloosheid, woningnood, koppelbazen, leegstand, fraude, ontoegankelijke
besluitvorming, vertragende beroepsprocedures, smakeloosheid en slechte kwali-
teit zijn bekende onderwerpen van ontevredenheid.

Op die onvrede is en wordt op veel plaatsen gestudeerd. Wetenschappelijke
bureaus, belangengroepen, overheidsinstanties produceren talloze rapporten en
adviezen: het lijkt er nu op dat vele deskundigen en politici wei weten wat er moet
gebeuren. Maar toch: praktische oplossingen of reele verbeteringen zijn er
onvoldoende uit voortgekomen: de onvrede bij velen duurt voort.

Maatschappelijk Bouwen kan worden opgevat als een voortdurend streven naar
bevrediging van in brede kringen van de samenleving gevoelde behoeften.

Versnelling van dit proces van „vermaatschappelijking" in de bouw is gewenst, met
name als het gaat om voor iedereen belangrijke zaken als wonen en werken.

Gezocht moet worden naar mogelijkheden om meer mensen in Nederland invloed
te geven op het bouwen en de gebouwde omgeving, zodat kan worden voldaan
aan een grotere verscheidenheid van belangen dan tot dusver werd bereiki. De
bouw kan dan resultaten opleveren die voor grotere groepen financieel mogelijk,
aanvaardbaar en nuttig zijn.

Met de manifestatie „Maatschappelijk Bouwen" wordt bedoeld een contact tot
stand te brengen tussen 350 mensen, met onderling zeer uiteenlopende belangen,
die via overleg en onderhandeling kunnen ontdekken en aangeven hoe, waar en
met wie verdere vermaatschappelijking van bouwen in Nederland mogelijk is.

Zij kunnen daarbij gebruik maken van de inzichten van deskundigen, welke in de
vorm van een groot aantal stellingen voor de manifestatie beschikbaar zijn
gemaakt. Niet het bedenken van oplossingen, maar het gezamenlijk besluiten tot
invoering van aanvaardbaar geachte oplossingen is het doel van deze manifestatie.

11. Vier thema's

De vraagstukken rond het bouwen lijken zich toe te spitsen op vier hoofdthema's,
die dan ook op de manifestatie aan de orde zullen worden gesteld, zowel
afzonderlijk als in onderling verband.

Deze thema's zijn:

1 Bouwvolume:
Het gaat hierbij om de vraag naar de meest geschikte omvang en aard van de
totale bouwproduktie in Nederland, waarbij oplossingen gezocht moeten wor-
den voor de bestaande onvrede over woningnood, leegstand, alternatieve
woonvormen, woningen voor jongeren, etc.
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2. Procedures en besluitvorming:
Veelvuldig zijn de signalen van misnoegen over de ontoegankelijkheid van
besluitvormingsprocedures voor de „minder machtigen" in de samenleving
zoals met name de bewoners en gebruikers van gebouwen
Ook de relatief hoge kosten en ondoelmatigheid van bureaucratische regelge-
ving en overheidsbemoeienis wekt bij velen wrevel en wanhoop.

3 Kwaliteit van produkten en de omgeving:
Sterk uiteenlopende opvattingen en wensen bestaan er tussen opdrachtgevers,
architecten, bouwers en bewoners over de noodzakelijke kwaliteit van een
bouwprodukt in termen van vormgeving, materiaal, constructie, kosten. doelma-
tigheid, leefbaarheid voor de omgeving, en dergelijke.

4. Het arbeidsaspect van de bouw:
Het aandeel van de bouwsector in de inkomensvorming en de werkgelegenheid
is aanzienlijk: ruim  11% van de totalen van de bedrijven in Nederland. Aan elke
100 arbeidsplaatsen in de bouw zijn 44 arbeidsplaatsen in Nederland gekop-
peld. Arbeidsvoorwaarden, arbeidsvoorziening en werkgelegenheid in de bouw
zijn een probleem geworden, en de omvang van de fraude, door malafide
koppelbazen gepleegd, wordt een bedreiging voor de samenleving genoemd.

111.  Voorbereiding  van de manifestatie

Ongeveer een half jaar geleden werden circa 25 mensen, die volgens een ruime
opvatting te maken hebben met de bouw in Nederland (onder wie ambtenaren van
rijk, provincie en gemeente, architecten, aannemers, juristen, leden van consumen-
tenbond, vakbond en werkgeversverenigingen, sociologen, psychologen, project-
ontwikkelaars en anderen) uitgenodigd om A titre personnel deel te nemen aan de
voorbereiding van de manifestatie.

Deze mensen verdeelden zich over vier denkgroepen, die elk *#an van de vier
hoofdthema's zouden uitwerken. De taak van elke denkgroep was twee-ledig:

a) Geef aan wat de problemen en mogelijke oplossingen zijn voor verdere
„vermaatschappelijking- van het eigen denkgroep-thema.

b) Nodig andere personen uit voor deelname aan de denkgroep, van wie belang-
stelling en betrokkenheid bij vermaatschappelijking voor de bouw kan worden
verondersteld.

De discussieresultaten in de denkgroepen werden ten slotte ingedikt tot een groot
aantal „stellingen". Sommige stellingen zijn uiterst provocerend, diverse stellingen
zijn met elkaar in tegenspraak, maar alle stellingen zijn gericht op acties die
belanghebbenden bij het bouwen kunnen ondernemen om verdere „vermaat-
schappelijking" te realiseren.

Ook uit deze stellingen blijkt dat vermaatschappelijking niet wordt geblokkeerd
door gebrek aan visies of ideeen, maar door de moeilijkheid om met alle belangheb-
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benden en partijen in overleg en onderhandeling tot gezamenlijke besluiten te
komen.

Kennelijk is er tot nu toe onvoldoende contact tussen de betrokkenen. Er is te veel
„verkokering"

Het feit dat langzaamaan vooroordelen zijn gegroeid, van groeperingen die met
bouwen te maken hebben of dat willen, t.o.v. elkaar, vormt een signaal voor
oorzaak en gevolg.

IV. Deelnemers: bewoners, bouwers en anderen
Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 350: de capaciteit van het Bouwcen-
trum is niet onbeperkt.

Uitgenodigd worden groeperingen die op het gebied van bouwen een belang
hebben en die bereid zijn een actieve bijdrage te leveren op de manifestatie.

Gedacht wordt aan personen uit kringen van de diverse overheden, de financie-
ringswereld, de architectuur, bouwondernemers en aannemers, juristen en krakers-
collectieven, actie-An helangengropeen. enzovoort.

Uitdrukkelijk wordt geprobeerd de doorgaans „minder machtige" groeperingen op
deze manifestatie een duidelijke inbreng te kunnen laten hebben, zoals bewoners,

ondememingsraden, jongeren e.d.

Voor een deel zullen gerichte uitnodigingen worden gestuurd naar deze groeperin-
gen. Daarnaast wordt er ook gerekend op deelnemers die op eigen initiatief
inschrijven.

V. Een wat „ongewone" opzet
De manifestatie Maatschappelijk Bouwen is niet het begin of einde van een proces
van vermaatschappelijking. Dat proces is uiteraard al lang aan de gang.

De manifestatie - die eigenlijk al een half jaar geleden is begonnen - kan wellicht
een versnelling van dat proces betekenen.

In de opzet van de manifestatie op 3 juni is nauwelijks ruimte voor een passieve op-
stelling van de deelnemers. Wie komt moet bereid zijn een mening te hebben en
die te uiten.

ledere deelnemer wordt als deskundig beschouwd. In tegenstelling tot wat gebrui-
kelijk is op congressen zullen er geen inleidingen-met-sprekers zijn.

Hoofdmoot van de manifestatie vormt een markt. In de .,marktkramen" worden
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geen goederen verhandeld. maar ideeen en visies. De „koopwaa< bestaat  uit  de

stellingen die door de denkgroepen in de afgelopen zes maanden zijn geprodu-
ceerd. Volgens bepaalde regie-aanwijzingen wordt in de „marktkramen" onderhan-
deld over de thema's die te maken hebben met maatschappelijk bouwen.

De organisatoren verwachten uit deze onderhandelingen geen onmiddellijke oplos-
singen voor allerlei onvrede. Belangrijk vinden zij het dat er contact kan ontstaan
tussen mensen die wei met elkaar te maken hebben, maar die elkaar tot nu toe mij-
den of elkaar om andere redenen niet ontmoeten.

Het effect daarvan kan zijn, dat de aangedragen stellingen zo worden bijgesteld
dat ermee te werken valt voor verschillende partijen. Heel wat zou ook gewonnen
zijn als partijen ontdekken dAt er met de andere partij te praten valt. Dat is
noodzakelijk, want tot dusver blijken regelingen van de overheid ontoereikend om
de maatschappelijke onvrede over het bouwen weg te nemen.

Overigens hebben de organisatoren minister M. van Dam van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening verzocht zijn medewerking te geven aan de manifestatie.

VI.  Financiering en organisatie
De manifestatie „Maatschappelijk Bouwen" is gratis toegankelijk.

Zij wordt gefinancierd door de nv Struktongroep, te Maarssen, die een bedrag
beschikbaar heeft gesteld, ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan in dec. '81.
De Struktongroep draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en opzet van
de manifestatie en heeft daarop ook geen dwingende invloed gehad of willen
hebben.

Aan het Bouwcentrum te Rotterdam en het Instituut voor Groeps- en Organisatie-
psychologie, IGOP, te Amsterdam, werd verzocht om gezamenlijk een opzet voor
deze manifestatie te ontwikkelen en de organisatie daarvan te realiseren.

Nadere informatie kan worden verstrekt door:

Bouwcentrum, Weena 700, Rotterdam, tel. 010-116181
- ir. A. Volbeda.

IGOP, Amstel 330, Amsterdam, tel. 020-234635
- Drs. C. E. Feltmann

279



Bijlage 7-1

MAATSCHAPPELIJK BOUWEN
Manifestatie  3  juni  1982.

Programmapunt: Voorbereiden van de markt

WONINGNOOD
Problemen: Er is woningnood in Nederland. Als noodsituaties varierend van
schrijnend tot treurig, worden bijvoorbeeld aangemerkt:

1. Sommigen hebben helemaal geen woning.

2. Sommigen hebben veel te weinig woonruimte.

3. Sommigen kunnen hun wonen/woning niet betalen.

4. Sommige jongeren kunnen geen zelfstandige woning krijgen.

5. Sommige bejaarden kunnen geen aangepaste woning krijgen.

7. Sommige alleenstaanden kunnen geen zelfstandige woning krijgen.

8. Sommigen zijn ontevreden over de kwaliteit van hun woning.

9. Sommigen zijn ontevreden over hun woonomgeving.

10. Sommigen zijn ontevreden over de plaats van hun woning.

11.

12.

13

eventueel door u zelf
14. in te vullen

Vragen:

1.   Welke van deze noodsituaties (maximaal 3) moet voorrang worden gegeven bij

het aanpakken van de woningnood?

2. Via • welke van de aangeboden stelling(en)
• combinatie van deze stellingen en/of
• nieuw te formuleren stelling(en)

kunnen de door u aangegeven noodsituaties worden opgelost?
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3. Deze stelling(en)/oplossing(en) kunnen worden gerealiseerd door bijdragen van:

4. Deze oplossingen moeten worden uitgevoerd in de volgende volgorde:

•  a)  eerst  wij dan anderen  (.    . + .+.+..+..)
• b) wij gelijktijdig met anderen (. .+ .  .+   .+   .+   .)
• c) eerst anderen (. .+ .+   .+ .  .+   .) dan wij
• d) uitsluitend door anderen (. .+ .+..+.+.)

5. Wie zal deze groep als gespreksvoerder in het komende gesprek met andere

belangengroepen vertegenwoordigen?

1
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Bijlage 7-2

MAATSCHAPPELIJK BOUWEN
Manifestatie  3 juni  1982.

Programmapunt: Voorbereiden van de markt

PROCEDURES
Problemen De besluitvormingsprocedures t.a.v. het bouwen deugen niet. Veel

mensen menen bijvoorbeeld dat:

1. bewoners/gebruikers te weinig invloed hebben

2. de bureaucratisering te ver is doorgevoerd
(kosten langzamerhand 20 & 25% van de stichtingskosten)

3. het „kapitaal" meer macht heeft dan past in een democratie

4. de ,,voorschriften en wenken" ondoelmatig zijn geworden

5. de wetgeving het ontstaan van „onmaatschappelijke" situaties
in  de hand werkt (zie stelling  1)

6. minderheidsbelangen niet gediend worden

7. inspraakprocedures ondoorzichtig zijn

8. inspraakprocedures niet leiden tot bevredigende situaties

9. inspraakprocedures

10

11. eventueel door u zelf

in te vullen
12.

13

Vragen 1. Welke van deze fouten (maximaal 3) moeten met voorrang wor-
een verbeterd?

2. Via • welke van de aangeboden stelling(en)
0 combinatie van deze stellingen en/of

0 nieuw te formuleren stelling(en)
kunnen de door u aangegeven fouten worden opgelost?
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3. Deze stelling(en)/oplossing(en) kunnen worden gerealiseerd door
bijdragen van:

4. Deze oplossingen moeten worden uitgevoerd in de volgende vol-
gorde:
•  a)  eerst  wij dan anderen  ( . . + . . + . + . + . )
• b) wij gelijktijdig met anderen (.  .+   .+ .  .+   .+   .)
•  c) eerst anderen  (.    . + .+.+ . +  .    .)  dan  wij

•  d)  uitsluitend door anderen  ( . . + . + . + . . + . )

5. wie zal deze groep als gespreksvoerder in het komende gesprek
met andere belangengroepen vertegenwoordigen?
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Bijlage 7-3

MAATSCHAPPELIJK BOUWEN
Manifestatie  3  juni  1982

Programmapunt: voorbereiden van de markt

KWALITEIT
Problemen Er bestaat nogal wat onvrede over de kwaliteit van sommige wonin-

gen, gebouwen, viaducten, kortom van „bouwprodukten" en de
plaatsing daarvan in de ruimte.

Aanmerkingen worden bijvoorbeeld gemaakt op:
1. het uiterlijk van een B.P. (= bouwprodukt)

2. de bruikbaarheid van een B.P.

3. het niet „multi-functioneel zijn" van een B.P.

4. de levensduur van een B.P.

5. de prijs van een B.P.

6. de onderhoudslasten van een B.P.

7. de gebruikskosten van een B.P.

8. de ondeugdelijke bouwwijze van een B.P.

9. de ondeugdelijke constructie van een B.P.

10. de ondeugdelijke materialen in/van een B.P.

11. de overlast van een B.P. voor anderen

12. de plaatsing van B.P.'s in het landschap

13. de ruimtelijke ordening van steden

14.

15.
eventueel door u zelf

16.                                       in te vullen

17.
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Vragen: 1.   Welke van deze kwaliteits-manko('s) (maximaal 3) zijn volgens u
het meest storend?

2. Via • welke van de aangeboden stelling(en) en/ot
• combinatie van deze stellingen
• nieuw te formuleren stelling(en)

kunnen de door u aangegeven manco('s) worden opgelost?

3. Deze stelling(en)/oplossing(en) kunnen worden gerealiseerd door
bijdragen van:

4. Deze oplossingen moeten worden uitgevoerd in de volgende
volgorde:
• a) eerst wij dan anderen (.  .+ .  .+   .+   .+   .)
•  b)  wij  gelijktijdig met anderen  (.    . + . + . . + . . + . )
• c) eerst anderen (.  .+ . .+ .+   .+ . .) dan wij
•  d)  uitsluitend door anderen  ( . . + . + . + . . + .    .)

5.  Wie zal deze groep als gespreksvoerder in het komende gesprek
met andere belangengroepen vertegenwoordigen?
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Bijlage 7-4

MAATSCHAPPELIJK BOUWEN
Manifestatie  3  juni  1982

Programmapunt: voorbereiden van de markt

ARBEID
Problemen Er bestaat nogal wat onvrede over de arbeidsverhou-dingen, de ar-

beidsinhoud, het arbeidsmarktgedrag, e.d., binnen de bouwnijver-
heid. Veel mensen maken bijvoorbeeld bezwaar tegen:

1.  koppelbazen

2. fraude

3. het uitbesteden aan onderaannemers

4. het functioneren van arheidsbemiddeling

5. arbeidsmobiliteit

6. discontinuiteit van werkgelegenheid

7. arbeidsomstandigheden

8. arbeidsverhoudingen binnen de bouwondernemingen

9. het vakmanschap van bouwvakkers

10. de opleiding(smogelijkheden) van bouwvakkers

11. kwaliteit van de arbeid in de bouw

12. de grote afstand tussen „instituties" en hun individuele leden

13. de centralistische regelingen en regelgeving

14.

15.                                        eventueel door u zelf
in te vullen

16

17.
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Vragen: 1.  Welke van deze bezwaren Onaximaal 3) zijn volgens u het meest
kwalijk?

2. Via • welke van de aangeboden stelling(en)
• combinatie van deze stellingen en/of
0 nieuw te formuleren stelling(en)

kunnen de door u aangegeven bezwaren worden opgelost?

3. Deze stelling(en)/oplossing(en) kunnen worden gerealiseerd door
bijdragen van:

4. Deze oplossingen moeten worden uitgevoerd in de volgende vol-
gorde:
• a) eerst wij dan anderen(.  .+ .  .+   .+   .+ .  .)
•  b)  wij  gelijktijdig met anderen  ( . . . + . . + . + . . + . )
• c) eerst anderen (.  .+   .+ .  .+   .+   .) dan wij
• d) uitsluitend door anderen (.  .+ .  .+   .+ . . .+ .  .)

5. Wie zal deze groep als gespreksleider in het komende gesprek
met andere belangengroepen vertegenwoordigen?
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Bijlage 9

Codering Belangengroepen

Code Belangengroep Woningnood Procedures Kwaliteit Arbeid

1 Werkgevers     -6 6 9
2 Bewoners      9 7 9
3 Opdrachtgevers (profit)              7          5
4 Belangengroepen    7 4 9-
5 Opdrachtgevers (non-profit)          7          4
6        Overheid-Regelend                                      1 1                       7
7 Volkshuisvesting     7 9 7
8 Onderzoekinstituten    8 9 8
9 Architect/Ir. bureaus                            10                 10                8                 -
10 Jongeren/krakers     5  -
11 Opleiders bouwwereld                -                      -         6
12 Werknemers      -     -8
13 Aroeidsvoorztening    -     -7
14   Vakbond                           -                     -         5

Aantal deelnemers

per hoofdthema                    71          61         47        35

Aantal aanwezige
belangengroepen                            9               9              6              5

N.B.:       1) de cijfervolgorde  is  door het toeval bepaald
2) niet alle groepen zijn volstrekt „homogeen"
3) aantal deelnemers volgens aanmelding
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Bijlage 10

MAATSCHAPPELIJK BOUWEN
Manifestatie  3  juni  1982

Resultaten van onderhandelingen en markt
Een samenvatting

Woningnood biz. 294 t/m 299
Procedures biz. 300 t/m 304
Kwaliteit biz. 305 t/m 307
Arbeid biz. 307 t/m 310

Samenvatting biz. 310 t/m 313
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WONINGNOOD Meningen en uitspraken van de belangengroepen
voorbereiding van de onderhandelingen

BELANGRIJKSTE WAT MOET GEBEUREN WIE MOET WAT DOEN?
(DRIE) PROBLEMEN OM DE PROBLEMEN AAN WELKE BIJDRAGE?

TE PAKKEN?

* te weinig goede betaalbare wo- *   meer geld overhevelen uit andere Bieden: deskundigheid, technisch
ningen budgelen en zakelijk

E   * bipa niets anders dan eenge- *  decentraliseren van overheidsbe- * deskundigheid als bewoner
  zinsbouw leid * tijd, initiatief, ideevorming

2                                                        * minder regelen, meer aan bewo- Eisen: creatievere opstelling van
ners onderling overlaten woningbouwverenigingen

* bij projectorganisatie op niveau en plaatselijke overheid bij
van gemeenten moeten bewo- het oplopen tegen regule-
ners belangrijke inbreng knigen rende overheid

_     * sommigen hebben gen woning * via de stellingen 3a + 3b + 2d Bieden nieuwe financieringsvor-
   * sommigen kunnen woning/wo- men (b.v. inschakelen klei-
h        nen niet betalen ne spaarders)
e   * geen aangepaste woning voor * meehelpen aan diversificatie van
% gehandicapten bouwvormen (versobering, cas-
0                                                                                                  cobouw e.d.)

Eisen: van bewoners positief

i                                                                                                 mee«enken
* van overheid herzien beleid t.a.v.

grondpolitiek en positie nutsbe-
drijven

* sommigen hebben te weinig * de aangeboden stellingen zign * gaat om samenwerking aan de
6 woonruimte niet relevant basis: dit is: bewoners + romo-
>          *  wonenMoningen niet kunnen be- *   eventueel   stelling la, geschikt raties + lokale overheid
Se talen voor krakers: die kunnen partici- * zie aankoopbeleid van de wo-

·     * ontevredenheid over kwaliteit peren en weten goed wat ze wil- ningbouwcorporaties en de ge-
woning len meente in Amsterdam

E §                                       * nieuwe stelling: herwaardeer fi-
nancieringsmiddelen t.b.v. stads-
vernieuwing

I E     * te weinig woonruimte * geen versobering Bieden: kennis, informatie, mee-
B e     * betaalbare woning/wonen * garantie minimum kwaliteit doen, stimuleren/onder-. 2     * kwaliteit steunen van bewonersI.

* sommigen hebben geen woning * keuze maken voor norm basis- Bieden: versimpelen van de rege-
*  woningen/wonen niet kunnen be- kwaliteit van „dak boven het lingen

talen hoofd'' woning * realiseren wetgeving
* te weinig woonruimte * differentiatie tussen nieuwbouw Eisen: bewoners: behoeften ken-
* aanbod niet afgestemd op be- en vernieuwbouwen, beter af- baar

-O belangengroepen: invloedhoefte sternrnen op behoeften
=I                         * grondig onderzoeken wat be- uitoefenen op maatschap-

                                                    *  prionteiten bij Rilksoverheid ver- * opdr.gever profit: .,dak boven
hoeften zijn                                   pij

schuiven hoofd" van basiskwaliteit
*  Rijksoverheid moet instrumenten * i.d. non profit: meewerken aan

aanreiken t.b.v. doorstroming basiskwaliteit, doorstroming, be-
tere afstemming op behoeften

* architecten: ontwerpen vig basis-
kwaliteit

* geen zelfstandige woning voor * via stelling 5: beter afstemmen Bieden: verdeling bestaande
alleenstaanden: deze zijn er in di- woningbouw op diversiteit van woonruimte en vemieuw-

w verse leeftijdsgroepen niet, zeer behoeften bouw beter afstemmen op0 uiteenlopende wensen/behoeften * MURO: regeling herzien behoeften
S                                                                                    *   belangengroepen: deskundigheid * huurstelling kleine woningen her-
&                                                 inbrengen en pressle uitoefenen zien

2                                                                                       * flexibel bouwen bevorderen

 
Elsen: * opdrachtgevers (WO-

ningbouwver.): machts->
positie niet misbruiken,
meer aansluiten OP
volkshuisvesting beleid
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* scheef getrokken huurstructuur * huurharmonisatie koppelen aan Bieden: feiten verschaffen over be-
tussen oud en nieuw normhuurquote voor de gesubsi- hoehen en voorraad

g     * objectsubsidie gaat boven sub- dieerde Eisen: centrale overheid: vereen-
5 jectsubsidie * subjectsubsidie i.p. v. objectsub- voudig de regels, ga over
S          *  er is geen afstemming van belan- side (stelling e.d.) op subjectsubsidie, ge(lit
2         gen tussen specifieke groepen * uitbreiden mogelijkheid voor le- ferentieerder bouwen

ningen eigen woningbezit *  architecten + op(jr.g. flexibeler
* kwalitatieve oplossing zoeken bouwen

voor verbouw * lagere overheid: niet aan woon-
4;                                                                                                                                              bestemming onttrekken, legege-
8 bouwen woonbestemming geven

* jongeren: samenwerking met la.
gere overheid bij verbouw in gro-
te steden

m      * helemaal geen woning * zorgen voor betaalbare woning Bieden: flexibiliteit bij het oplossen
g      * te weinig woonrulmte voor iedereen en van de belangentegenstel-
2        * geen (betaalbare) woningen voor * aanpasbaar bouwen (50% is lingen tussen gebruikers
3 iongeren/alleenstaanden vroeg of laat minder valide) en en opdrachtgevers

                                                  de minderheden
* rekening houden met niet erken-

W
* Zie de stellingen la, lc, ld, 2a,

2c, 2d, 4,5,6 en 7

         *  de gestelde vragen zijn niet rele- * bouvven richten op behoeften * verbouwen, opknappen, be-
vant. wonen is: ruimte hebben van individuen: dat kunnen de woonbaar maken van panden

i voor behoeften bewoners trouwens heel goed ook voor niet-krakers
2 Niet iedereen heeft behoefte aan zelf

     een traditionele woning. eigen
2        W.C.. keuken etc. is niet nodiga

Kanttekeningen bij/van belangengroepen

Bewoners kwamen voornamelijk uit „Centraal wonen" groepen.

Woningbouwcorporaties (opdrachtgevers non profit)

1. Leegstand breidt zich uit. Dit is een structureel probleem: we bouwen woningen
die leeg blijven.

2.  Wij werken met krakers. „Woongenot" is voor hen iets anders dan wat daar in 't
algemeen onder verstaan wordt. Zij leveren traditioneel „wooncomfort" in t.b.v.
lage huur. De HAT-regeling moet worden geschrapt t.b v. krakers.

3. Investeren in hoeveelheid woningen is strijdig met verbeteren kwaliteit en
tegengaan leegstand.

4.  Accent moet liggen op bouwen in stadsvernieuwingsgebieden i.p.v. op bouwen
„in de wei." Veel mensen in grote steden wonen in een te kleine woning.

Architecten/ingenieursbureaus

- groep dient belang van woners

- woningnood kwantificeren t.b.v. prioriteitskeuzen.

- welke normen zijn er voor woningnood

Onderzoekers

Wij hebben als groep geen belang, weI een standpunt
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Thema: WONINGNOOD

Door belangengroepen aangegeven stellingen van de denkgroep, die belangrijk
zijn bij het aanpakken van de problemen.

la.  De gebruiker wordt te weinig als belanghebbende bij de besluitvorming in de
woningbouw betrokken.

b.  Door de voorgenomen verlaging van de stichtingskosten van woningen zal de
invloed van de toekomstige gebruiker op de kwaliteit nog minder worden.

c.  De bouw van cascowoningen, waar in de afbouwfase de gebruiker afhankelijk
van zijn wensen en zijn middelen zijn directe woonomgeving kan bepalen, kan
deze problematiek ten goede doen keren.

d. De „wenken en voorschriften" werken vertragend op innovaties in deze
richting en bevorderen daarmee, door de slechte afstemming tussen het
gebouwde en de behoeften, leegstand/woningnood (kwalitatief).

2a. Subsidiering van het bouwen of gebruiken van bouwwerken is na vergelijking
van stichtingskosten en aanvaardbare huren onvermijdelijk.

b Subsidiering van bestaande woningen legt een toenemend beslag op de
middelen van Volkshuisvesting, waardoor nieuwbouwplannen in gevaar ko-
men. Dit betekent dat we subsidies moeten afschaffen.

c. Door kunstmatig laag gehouden huren zIJn bestedingspatronen geweven die
de financiering van de woningbouw in gevaar hebben gebracht en daardoor de
woningnood hebben bevorderd. „Wonen moet concurreren met Toyota en
Neckermann."

d. Subsidiering van het bouwen (object-subsidie) leidt ertoe dat veel gebruikers
te goedkoop (aandeel woonkosten in het inkomen) wonen en zou daarom
volledig plaats moeten maken voor subject-subsidie (bijvoorbeeld individuele
huursubsidie).

e. Het is maatschappelijk onaanvaardbaar om gebruikers die minder dan de
woonquote verwonen te dwingen een andere woning te zoeken. Er zijn
trouwens niet voldoende alternatieven. „Als je iedereen op het strand zet en de
woningvoorraad naar inkomen verdeelt  ben je van het subsidie-probleem af."

3a. Alleen wonen (in de betekenis van een dak boven het hoofd) zou gesubsi-
dieerd moeten worden, grotere woonkwaliteit moet door de gebruiker betaald
worden.

b.  Versobering van de woningbouw (normwoning gerelateerd aan de woonquote)
kan bij gelijkblijvend budget leiden tot de bouw van grotere aantallen wonin-
gen. „Kwaliteit en bouwvolume zijn elkaars rivalen." „Beter permanent in een
noodwoning dan permanente woningnood."

c. Kwalitatieve woningnood komt vooral voor bij het woningbestand, gebouwd in
de vijftiger jaren. „Vooroorlogse woningen moet je renoveren, na-oorlogse
woningen moet je slopen."

4. Wanneer de huurbescherming minder stringent toegepast zou worden is een
belangrijk deel van de woningnood voor jongeren opgelost.

296



5.   Er bestaat een grote heterogeniteit binnen de groep  1 - en 2-persoonshuishou-
dens Indien geen betere afstemming op de specifieke behoeften van de
diverse groepen binnen  de  1 - of 2-persoonshuishoudens plaatsvindt zal  men  in
de toekomst geconfronteerd worden met enerzijds leegstand en anderzijds
onveranderde woningnood.

6. Binnen het overheidsbudget moeten prioriteiten worden afgewogen tussen
bijvoorbeeld de Deltawerken, de aanleg van Rijkswegen en de woningbouw.
Het tijdverlies van alle automobilisten, veroorzaakt dOQr onvoldoende capaciteit
van het wegennet, in files bedraagt 50 miljoen manuren per jaar. „Beter
woningnood dan uitbreiding van de file-mis6re."

7. Door gedurende lange tijd het bouwprogramma van huurwoningen op het
huidige peil te houden zullen de prijzen van vergelijkbare koopwoningen nog
verder dalen, waardoor de nieuwbouw van koopwoningen zal stagneren.
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WONINGNOOD

DE MARKTWAAR is gemaakt door de gespreksleiders en de woordvoerders geza-
menlijk.
Het is een weergave van de gemeenschappelijke punten uit de rapportages, met
weglating van suggesties die niet de instemming kregen van alle negen woord-
voerders. De stickerverdeling is aangegeven in bijgevoegde weergave van het
marktprodukt.

Totaal geplakt: 160 stickers: won proc kwal arb

bij eigen produkt                           8       56     65     31

Bij kommentaar: 8 stickers:     0        4      0      4

168

Score per belangengroep op eigen produkt.
Bewoners:                            8
opdrachtgevers-profit 19 + 3 rode
belanger:gr.                       15
o.g.-non profit:              6
regelende overh.: 12 + 2 rode
volkshuisvesting:                        11
onderzoeksinst.:                      6
architecten:                             21
jongeren/krakers:                26

Totaal bij „bijdragen": 124 + 5 rode

won = woningnood rode stickers
proc = procedures blauwe stickers
kwal = kwaliteit groene stickers
arb = arbeid gele stickers
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MARKTWAAR THEMAGROEP WONINGNOOD AAN-/OPMERKINGEN MARKT INSTEMMINGSSTICKERS

Aan te pakken problemen: woon proc kwal arb totaal
- dak voor iedereen                                                                                                         2               2
- individuele woonbehoefte gebruikers is in gang                                                                                         1                  1

Te realiseren door:
Stelling  1 a gebruiker betrekken 1.   bouwen  in  de  stad  ipv op weide 4 1 5
stelling 3a basiskwaliteit 2. flexibel bouwen 224
stelling 5 betere afstemming 3. minder regelingen 33219

differentiatie 4. nwe financieringsvormen                                                                       1          1
behoeften 5. overheidsbeleid van centraal naar decentraal = voorwaarden scheppend                 1          1

6. verschuiving tussen budgetten 1        1

Bijdrage:
non profitopdr. initiatief bij aankoop in stadsvernieuwingsgebieden 3216
bewoners initiatief + tijd + deskundigheid 53 8
belangengr. stimuleren/ondersteunen initiatief van bewoners 5 9 1  15
Profitopdr. draagstructuren met optimale flexibiliteit voorinbouw 378 4  22

nieuwe financieringsvormen aanbieden dat betekent niets  (1 xbl) 4217
Onderzoekinst. verschaffen info over behoeften + voorraad 1236
Architecten ontwikkelen van flexibele bouwvormen voor eigen risico (3xgeel) 5 8 8 21
Regel. overheid opzetten instrumenten 2 3 1        6

openstaan voor ideeen van anderen 2518
Volkshuisvesters (ver)nieuwbouw beter afstemmen op behoeften o.k., maar in overleg met                   1      7      3    11
Jongeren kraken-verbouwen-opknappen-bewoonbaar maken van projectgroep van betreffende

leegstaande panden, niet speciaal voor krakers wijken (met meerderheidsbe-
Wij zijn geen belangengroep, maar personen met eigen lang van bewoners) ten einde 14 9 3  26
belangen stadsvernieuwing/her- huis-

vesting niet te bemoeilijken
(1 xgeel, 3xblauw)

£8
TOTAAL 8  56  65  31  160
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PROCEDURES Meningen en uitspraken van de belangengroepen
voorbereiding van de onderhandelingen.

BELANGRIJKSTE (DRIE) WAT MOET GEBEUREN WIE MOET WAT DOEN?
PROBLEMEN OM DE PROBLEMEN AAN WELKE BIJDRAGE?

TE PAKKEN

* Bureaucratisering moet worden * Kortere besluitvormingsprocedu- * Bieden: meer inbreng van know
cn     teruggedrongen: de bemoeienis res, overheid alleen toetsen, zie        how
 -        van ovemeidsinstanties. ook stelling 2b. * Eisen: minder regelgeving   van    * Inspraakprocedures duren te *   Inspraakprocedures in tijd beper- overheid, realiteitszin bil de be-
& lang, terwijl de sprekers vaak de ken, eenmaal bestoten dan gen woners, financieel inzicht, eva-
z        bewoners niet zijn. afwijking meer. zie ook stelling luatie, geen artistieke pretenties
         *  De voorschriften/wenken zijn on- ld. van architecten.

3          doelmatig en soms tegenstrijdig. * Zinloze wenken/voorschriften er
uit, zie ook stelling 3a.

*  Bewoners en gebruikers hebben * Betere besluitvorming, bewoner *  Bieden: * afzien van „buitenparle-
te weinig invloed: geen initiatie- als opdrachtgever, zie ook stel- mentaire" acties.

I        frecht en geen machtsmiddelen. ling  1 f. * eigen deskundigheid
    * Voorschriften/wenken zijn con- * Maatschappelijk conservatisme *   Eisen: * positie als opdrachtge-
c servatief: bestendigen bestaan- uit voorschriften/wenken weg, ver incl. machtsmidde-

       de maatschappijvormen als ge- zie ook stelling 3a. ten van overheid en wo-
0 zin. ningbouwcorporaties.
0      *  Procedures zijn ondoorzichtig en * inleveren van macht en

leiden niet tot bevredigende si- andere partijen.
tuaties.

* Bureaucratisering intern bij part- * Partijen moeten eigen en ander- * Bieden: meer respect voor ander-
ners en extern (tussen partners mans procedures ontzien. mans procedures.

E         en overheid) moet terug. Proce- * Meer mogelitkheden scheppe,1 * Eisen: Procedures van en tussen
dures zijn niet op elkaar afges- dan regels scheppen, zie ook partijen, niet via over-

0 temd. stelling ld. heidswirwar.
9        * Wetgeving leidt tot ondemocrati- * Wenken en voorschriften sane- Overheid schept kaders.
-g sche situaties, het aanvankelijk ren.
co _      gepiande produki Kon,1 11;ei rui

a 2    * W nken/voorschriften gevenO a geen mogetijkheden, maar oplos-
singen; geen procedures maar
kaders.

non-profit=

8SS
aAK

f/
b,

* Zowel landelijk als lokaal ontbre- * Zichtbaar maken van beleidsvi- * Bieden: creatiever omgaan met
ken beleidsvisies, resp. zijn deze sies. zie ook stelling ld. bestaande regels, meer verschui-
ondoorzichtig. * Kaders bieden, geen oplossingen ven naar particuliere instanties.

v     * Bureaucratisering vinden wij ook voorschrijven, zie ook stelling 2a. * Eisen: meer get)ruik van -parle-
·0         te ver doorgevoerd: overheidsaf- * Delegatie naar lagere niveaus, mentaire" beinvioedingsmoge-
€ delingen beconcurreren elkaar wei handhaven van een aantal lijkheden door pressiegroepen
0 onderling. normen, zie ook stelling 2b. (bewoners).
       *  De wetgeving is in het algemeen

goed, maar regets en beschikkin-
gen lopen achter de ontwikkelin-
gen aan.

* De wijze van financiering maakt * Politieke besluitvorming stimule- * Bieden: afstemming van advie-
volkshuisvesting afhankelijk van ren, zodat Rijk een algemene zen op bestaande problemen.

c      de kapitaalmarkt. dienst en een kapitaaldienst * Eisen: Financiering woningbouw
4 2   * Goede voorschriften moeten in splitst, zie experiment Schaeffer. los van kapitaalmarkt (politieke
0 2 stand gehouden worden - geen * Handhaven van een aantal nor- partilen).

P .M
noodwoningen. men, zie regetende overheid.

o c  * Kwaliteit van de besluitvorming * Geen drie besluitvormingsni-
--         staat los van de kwaliteit van het veaus meerjaren afspraken ma-

produkt: niet volstoppen met ken.

procedures.

* Te geringe invloed gebruiker/be- * Delegatie en decentralisatie van * Bieden: inleveren van artistieke
woner, maar... WIE zijn de ge- bevoegdheden. pretentie. eigen emancipatie.

ch bruikers? * Rucksichtlos schrappen elkaar * Eisen: * Onderzoeksopdrachten
c    * In bureaucratisering moet wor- tegensprekende voorschriften, naar     particuliere     bu-
S m den gesneden, schaalniveau van nieuwe beschermende regels reaus (overheid).

€      bestissingen is fout, er
moet makeri. * Emancipatie van andere

.- meer gedecentratiseerd worden. * Belangengroepen, architecten, belangengroepen.
m n   * De plaats van architecten in de bouwers etc. rechtstreeks con-

procedures is voor hen zelf en tact, niet alleen via overheid(sre-
voor anderen onduidelijk. gels). Emancipatie van partijen.
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Thema: PROCEDURES

Door belangengroepen aangegeven stellingen van de denkgroep, die belangrijk
zijn bij het aanpakken van de problemen.
1 a. Als gevolg  van de neiging  om door middel van regels en voorschriften  de

rechtszekerheid en belangen van elke burger of groepering te beschermen en
anderzijds een democratisch besluitvormingsproces tot zijn recht doen komen,
is t.a v. het bouwen een situatie ontstaan waarin een individu of zeer geringe
meerderheid volkomen legitiem (d.i. volgens de regels van de wetgeving) de
wensen en belangen van de gemeenschap of andere personen/organisaties
kan traineren en zelfs schaden.

b. Er is dus sprake van een te ver doorgevoerde „vermaatschappelijking" van de
regelgeving, waardoor een resultaat wordt bereikt dat „onmaatschappelijk" is,
terwijl ook soms groeperingen worden geprikkeld tot gedrag dat storend of
schadelijk is in de beleving van anderen.

c. Vaak worden besluiten genomen op een „hoger" niveau dan dat waarop de ef-
fecten van het besluit worden ervaren.

d.  „Vermaatschappelijking" in deze kan nu worden bereikt door vereenvoudiging
of sanering van de procedure, onder meer door:
op bestuurlijk niveau eerder tot keuzes of besluiten te komen en vervolgens
deze besluiten definitief en onherroepelijk te verklaren (afschaffen van de mo-
gelijkheid van protest na de besluitvorming, niet afschaffen van de mogelijk-
held lot beinvloeding tijdens de besluitvorming).
op ambtelijk niveau de controles te vereenvoudigen en te integreren en ster-
ker een beroep te kunnen doen op - en vertrouwen te hebben in - het gezond
verstand en praktisch inzicht van bouwers en toekomstige bewoners, tijdens
de bouwfase.

e. Besluiten dienen op een zo laat mogelijk moment te worden genomen, en de
besluitvorming dient van onder af te worden opgebouwd (volgens het Zwitser-
se model), waarbij de bewoners een globaal houvast wordt geboden (bijvoor-
beeld wei de huurprijs tevoren vaststellen, maar niet wht daarvoor zal worden
gebouwd).

f.  De bewoner/gebruiker moet worden gezien als de opdrachtgever van de „ho-
gere niveaus'' (gemeente, provincie, rijk).

2a. De overheid dient zich te beperken tot het aangeven van kaders en mogelijkhe-
den, zonder zich te mengen in het zoeken naar oplossingen.

b. Sterkere delegatie van besluitvormingsplicht en -bevoegdheden naar lagere ni-
veaus is wenselijk en mogelijk. Bijvoorbeeld:
1. Initiatief en beslissingsmacht (dichter) bij gebruiker.
2. Overheid stelt alleen normen en middelen ter beschikking, maar onthoudt

zich van beoordeling van plannen.
3. Maatschappelijke controle op initiatieven van gebruikers of de door hen aan-

gewezen vertegenwoordigers, op verschillende schaalniveaus:
2b. 3. parlement of kamercommissie: normen en middelen vaststellen, verdeling

over provincles
provinciebestuur of commissie: verdeling (uitkering) over gemeenten
gemeentebestuur of commissie: toewijzing aan vereniging of onderneming
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woningbouwvereniging/onderneming: voorbereiding en uitvoering bouw-
plannen
bewoner/gebruiker: opdrachtgever, toezichthouder, beheerder middelen
vrijheid en verantwoordelijk binnen elk niveau

3a. De „wenken en voorschriften" voor de afbouwfase van woningen zijn „onmaat-
schappelijk": zij geven aanleiding tot „kapitaalvernietiging" of betutteling. Dit
blijkt uit de neiging van eerste bewoners om direct na binnenkomst een groot
deel van de bijgeleverde inventaris te slopen of te verwijderen en soms te ver-
vangen door materialen en objecten van eigen keuze.
Aanpassen, versoberen en ten dele afschaffen van deze „wenken en voor-
schiften" leidt derhalve tot een maatschappelijk meer aanvaardbare situatie.

Kanttekeningen bij/van belangengroepen

VVerkgevers: Wijzen ook naar (semi)overheidsinstituten als instanties,

die zaken nodeloos ingewikkeld maken (zoals TNO, Nor-
minstituut, KOMO).

Bewoners: Wij laten, waar dan ook, zoveel mogelijk van ons horen, wij
m6eten wei „buiten-parlementair" optreden, want proce-
dures zitten 16 in elkaar dat wij niAt als opdrachtaever
kOnnen optreden.
Alle participanten moeten zowel hun oncontroleerbaar-
heid als een deel van hun macht inleveren. Wij hebben
ook nog eigen deskundigheid te bieden inzake kwaliteit,
procedure besluitvormingsstructuren.

Opdrachtgevers: Doen 66k een beroep op de politiek(e partijen) om het
overheidsapparaat allaen principebesluiten te laten ne-
men.

Overheid: Stelt dat b.v. structuurplannen (Als ze al nodig zijn zeggen
anderen) door ambtenaren in een taal moeten worden ge-
schreven die niet alleen door ambtenaren te begrijpen is,
maar ook door participanten als, onder andere, bewoners.
Verder wordt t.a.v. non profitopdrachtgevers, met name
woningbouwverenigingen en -cooperaties, door de
woordvoerder van de regelende overheid nog opgemerkt,
dat deze zich niet zo als projectontwikkelaar moeten op-
stellen.

Onderzoekinstituten: Benadrukken nog eens, dat bij woningbouw die van de
kapitaalmarkt rechtstreeks afhankelijk is, veel wensen vro-
me wensen blijven.

Architecten/ Roepen zichzelf, en anderen, op te emanciperen en ver-
Ingenieurs: volgens als pressiegroep naar de overheid op te treden,

juist om directere contacten met elkaar tot stand te kun-
nen brengen.
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PROCEDURES

DE MARKTWAAR werd uiteindelijk geformuleerd door de gespreksleiders en
woordvoerders gezamenlijk.

De stickerverdeling is aangegeven in bijgevoegde weergave van het marktpro-
dukt.

won. proc. kwal. arb.

Totaal geplakt bij eigen produkt
151 stickers     55    28    39    29

Bij commentaar 19 stickers        6       7       5       1

170 stickers

Score per belangengroep: op eigen produkt

Werkgevers 12 + 2 x blauw

Bewoners 22 + 18 x blauw
Architecten 30 + 3 x blauw

Overheid 21 + 5 x blauw

Opdrachtgevers                    9
Onderzoek inst.             14
Totaal bij „bijdragen 108 + 28 x blauw

Won. = woningnood - rode stickers

Proc. = procedures - blauwe stickers
Kwal. = kwaliteit - groene stickers
Arb. = arbeid - gele stickers
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MARKTWAAR THEMAGROEP PROCEDURES AAN-/OPMERKINGEN MARKT INSTEMMINGSSTICKERS
Aan te pakken problemen: woon proc kwal arb tot.

*  het regelen van overheid in termen van tegen-
stellingen, pietluttigheden, maatschappetijk
conservatisme. verhinderen van rechtstreeks
contact tussen partijen

* duldelljker beleid t.a.v. kapitaalmarkt
* ontbreken van machginvloed bij belangen-

groepen                                                                       1                    1     2

Te realiseren door:
* saneren. consistent maken van wenken en

voorschriften, alleen beschermende lunctie
overhouden                                                                    2                          2

* ambtelyke stukken In hun consequenties voor
alle partqen duidelijk maken                                                          2                            2

* duidelijker beleidsvisies door politieke par-
tijen, overheidsinstanties

* emancipatie door:
- alstand van macht door overheidsinstan-

ties, delegatie door verschaffen van
machtsmiddeten aan gebruikers bij begin
van procedures                                                              2             7            9

-  door meer inzlcht in eigen plaats in het be-
sluitvormingsproces

Bijdrage:
Werkgevers:

te bleden; meer inbreng van know how
eisen 1 minder regelgeving, recht-

streekse contacten (overh.) 2 1 1 4 8
2. realiteitszin (bij bewoner) 2 1 1 2 6
3 fin inzicht, evaluatie, geen

artistieke pretenties (archi-
"rten)

Bewoners:
te bieden atzien van ,,buitenparlementai-

re'' acties 4     11 7 1     23
eisen: - positie als opdrachtgevers onzin nooit doen (3xro.  1 xge)

incl. machtsmiddelen (over- denk aan verantw.heid in totaliteit
hed, woningb.corp.) (lxbl) 2 1 5

- Inleveren van macht van an- uiteraard moet je je recht op zulke
dere partilen (overheid en acties niet laten afnemen.
bouwers) (2xro, 2)(bl, 3xgr) 1 6 2   9

Architecten:
te  bieden·      Inleveren   van   ..a4istleke'' pre- 5 1 2 7    15

tentie, eigen emancipate
eisen (onderzoeks»pdrachten naar 62 2    10

part. bureaus (overheid)
emancipatle van andere belan-
gengroepen                                                        2             6            8

Reg. overheid:
te bieden creatiever omgaan met bes- meer decentr. door centr. overheld

taande regels.
meer verschuiven naar part. In- verschuiven is afschuiven  (1 xbl) 10     1 1 4    16
stanties

eisen meer gebruik van „parlementai- nodig Is nlet alleen parl. belnvloe-
re' beinvioedingsmogelijkhe- dingsmogelijkheden. deze moeten
den door pressiegroepen (be- worden uitgebreid (wijk- en buurt-
vvoners) besturen met werkelijke Invioed +

budget) 243 1 10

Opdrachtgevers:
te bieden· meer respect voor andermans (3xbl.  1 xro.  2xgr)

procedures
eisen · procedures van en tussen par-

tilen, niet via overh. wirwar,
overheid schept kaders (ov)                                                  3               2       4      9

Onderz.inst.:
te bleden afstemming van adviezen op                                          7              1       2     10

bestaande problemen
eisen financiering woningbouw los

van kapitaalmarkt (politieke
part.)                                                                                                     2                     1          1         4

TOTAAL   55    28    39    29   151
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KWALITEIT

DE MARKTWAAR werd uiteindelijk geformuleerd door de gespreksleiders en
woordvoerders gezamenlijk.

De stickerverdeling is aangegeven in bijgevoegde weergave van het marktpro-
dukt.

Totaal geplakt won. proc. kwal. arb.

Bij eigen produkt 196 stickers 107      53       6     30

Bij commentaar 30   stickers                          1 0                       8                       4                       8

Totaal 226 stickers

Score per belangengroep: op eigen produkt

Architecten 51 +  1 x groen
Werkgevers 23 +  2 x groen
Bewoners                               33
Belangengroep                    27
Onderz.instituten 37 +  2 x groen

Totaal bij „bijdragen 171 + 5 x groen

Won. = woningnood - rode stickers

Proc. = procedures - blauwe stickers
Kwal. = kwaliteit - groene stickers
Arb. = arbeid - gele stickers
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MARKTWAAR THEMAGROEP AAN-/OPMERKINGEN MARKT INSTEMMINGSSTICKERS
KWALITEIT

Aan te pakken problemen: woon proc kwal arb tot

• gebruiker meebeslissen over kwaliteit overheid/woningbouwer/-
architect: erken ons (gebruiker/-
bewoner) als opdrachtgever (4 x
rood, 3 x groen. 5 x blauw. 3 x
geet) 3     2                      5

Te realiseren door:
0 toerusten van gebruikers macht?? ja, macht!! nou en .  .,

(meer inzicht, info en macht) daar draait het toch om                      4               4        5
• erkennen  van de gebruiker

als deskundige en ruimte ge-
ven om te partlaperen (1 x rood) 5 4 1     10

Bijdrage: aan:

9) architect:
aanbod
1.  voorlichting

woonmogeliikheden 9 1 2     12
2.  georg.    ,,druk"    op    wo-

ningbouwer/coop. 8     2       1            11

vraag:
1 regels aanpassen o.a. overheid wo-

toekomstgericht ningbouwver. 12 7 2     21
2. maak bewoner beslis-

ser/zelf alleen randvoor-
waarden 4 3 18

1)    werkgevers:
aanbod
1.  zelfinitiatief toI innova-

tie/investeren zell 3 5 1    6     15

viddy.
1.  min. norm gebruiker overheid/instit. mits. alle besparingen t.b.v. lagere

moet min. norm huur wordt aangewend         1     4       2     2       9
2. alleen zelfrisico werkg. overheid/wo-

als gebruiker invloed ningbouwver aangepast Subsidiebeleid (1
x rood, 1 x geel, 1 x blauw, 1
x groen)                       1                             1

2) bewoners:
aanbod:
1. zelf organiseren om zelfwerkz.heid alleen t.b.v. lagere

mee te bes!issen huren ook zonder zelfwerkz.heid
moet wonen betaalbaar ziln (3 x r,
1 x bl. 1 x geel)                      1                             1

2. zelfwerkzaamheid mag een bouwvakker zelf zijn huis
bouwen? (flexibiliteit, weet je wei)
(1 x rood, 1 x blauw) 11 6 9     26
voor zover zellwerkz.heid neer

vraag: komt op lichte te overziene onderh-1. geel ons de ruimte overheid/ werkzaamheden o.k, maar wan-daarvoor woningb. neer het neerkomt op substantiele
vermindering van de bouwwerkge-
legenheid (b.v. renovatie nieuw-
bouwprojecten) dan zeer grote be-
zwaren (3 x geel) 4     2                      6

4)  belangengroep:

aanbod
1. kennis-inzicht gespec

gebruikersgroepen 6     1                      7
2 hun pers. inzet (presste-

groepen) 3                          3

vraag:
1. erken ons als „deskun- overh./arch./

dig/mondig woningb. 11 5 1 17

8) instituten:
(onderzoek)
aanbod
1.  inspelen op ontwikke-

lingen.
a. regets aanpassen 12 4 2     3     21
b. v00rlichten 13 3 2     18

TOTAAL 107    53     6 30 196
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KWALITEIT

Kanttekeningen bij/van belangengroepen
Architecten: - Men zou als architect „collectief" die projecten kunnen wei-

geren waar o.a. woningbouwverenigingen, geen directe in-
vloed van de uit-eindelijke bewoner zouden toelaten.
Met andere woorden de bewoner als beslisser een stem, an-
ders is het een „besmet" project.

-  Er zijn nogal wat regels die de toekomstige „waarde" van de
woningen bestemmen.
Deze regels zijn niet gericht op besparing, kwaliteit en nau-
welijks afgestemd op specifieke en andere wensen van de
consument/bewo-ners.

VVerkgevers: - Norm van de overheid wijkt af van de normen van de klant

De boven- en ondergrens passen dus niet op elkaar. De kloof
moet worden verkleind. De overheidseisen worden nu als
maximum ervaren en zijn bovendien niet afgestemd op ande-
re normen van gebruik dan het „standaard gezin."

Bewoners: -  Vertrouw ons en laat experimenten toe op wat grotere schaal

Onderzoek- - Willen onderzoek doen naar actuele behoeften van gebrui-
instituut: kers en dat onderzoek mogelijk zelf financieren.

Voor de discussies was het jammer dat de overheid en woningbouw-verenigingen
niet waren vertegenwoordigd.

ARBEID
Wat werd als grootste probleem gezien?

VVerkgevers: * discontinuiteit van de werkgelegenheid

* arbeidsomstandigheden
* opleidingsmogelijkheden

Vakbonden: * het sociale beleid van de individuele werkgever t.a.v. de
werkgelegenheid

* malafiditeit

Arbeidsvoor- * malafiditeit
ziening: * scholing/opleiding
Werknemers: * malafiditeit

* discontinuiteit van de werkgelegenheid
* opleiding en vakmanschap

Opleiders * vraag en aanbod probleem (stelling 14 en 16)
bouw: (14: De overheid kan niet meer dan de ondergrens in de bouw-

vraag garanderen, maar moet dat dan ook doen.
16: Een ondergrensgarantie voor het bouwvolume door de over-
heid leidt tot de morele verplichting van werkgevers lot het
opleiden van het ,,gegarandeerde" arbeidsbestand)
* opleiding jongeren.
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ARBEID

DE MARKTWAAR
De stickerverdeling is aangegeven in bijgevoegde weergave van het marktpro-
dukt

Totaal geplakt won proc kwal arbeid

Bij eigen produkt 71 stickers     26     25    17     3

Bij commentaar 9 stickers        2        2       2       3

Totaal 80 stickers

Score per belangengroep op eigen produkt
Soc. partners 22 + 2
Werknemers 6+1
Overheid                                4
Werkgevers                       24
Onderneming
(O.R. + werkn.
+ ondernemer)            3
Totaal bij „bijdragen" 59 + 3

won = woningnood rode stickers
proc = procedures blauwe stickers
kwal = kwaliteit groene stickers
arb = arbeid gele stickers
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MARKTWAAR THEMAGROEP ARBEID AAN-/OPMERKINGEN MARKT INSTEMMINGSSTICKERS

Aan te pakken problemen woon proc kwal arb totaal

1. discontinutteit werkgelegenheid (stelling  14)
2. werkomstandigheden                                                                  2                 2
3. malafiditeit                                                                        5        1        64. opleiding                                                                              1             1
Te realiseren door:
ad  1:    stelling 14: ondergrensgarantie/pooling
ad 2: verbetering werkmethoden/concretisering ARBO-wet
ad 3: bestrijding ??

Bijdrage:

" 1 1   1 1,11 ...11.lhet bepalen van onder,rens +

volumebeleid) evenzo gewenst i.v.m. kontinulteit
overheid wijzen op „TAAK": eisen stellen (t.a.v. ondergrens akkoord, bovengrens 15 2   2    10

(2 x geel, 1 x rood, 1 x blauw,
1 x groen)

verantwoordelijkheid t.a.v. 12 3
onderling verdeling werkgelegenheid
werknemers: over loonmatiging valt te praten of verhoogde inzet voor het 2 3 1 1 7

bedrij f/organisatie   (1  x geel,
1 x rood,  1 x blauw,  1 x groen)

ad 2:      overheid: sancties t.a.v. werkverstrekking bij niet naleven                                         3           1          4
ARBO-wet

,r werkgevers: voorlichtingsuitbreiding werkmethoden/verbete- 43  7
ring

1

werkgevers: onderlinge consensus opvoeren over sanctione-                                           2           1           3
ren van overtreding c.q. in gebreke blijven

ad 3:    soc. partners: invoeren bouwpaspoort wat over wet ketenaansprakelijk-    2   3  6     11
O.R. + werkn.   O.R. in keuze van werk in eigen beheer/uitbeste- heid? 21  3

1
+ ondememer  ding en van wie

ad 4: werkgevers zeker stellen van deel Bouwvolume voor bv leer- 3     8    3         14

lingbouwplaatsen

TOTAAL 26 25 17 3 71
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Uitspraken:
- Bouwvakker is en blijft avonturier.
- Kleinere bedrijven werken met vast personeelscircuit.
- Een goede aannemer „regelt" in dit circuit op grote schaal.
- Ploeg personeel is ongrijpbaar voor justitie.
- Ploeg vangt intern haar eigen zwaktes op.
- Massale vlucht van bouw naar metaal moet mislukken:

1.  mentaliteitsverschillen
2. kwaliteitsverschillen
3. te weinig avontuur

- Arbeidsbureaus moeten ,,pooling" gaan stimuleren.
Pool: alles wat niet werkt, komt in een pool en hier gebeuren zaken van tertiaire
aard:
- vorming en opleiding
- pre-pensionering
- omscholing
- bijscholing etc. tevens onderzoek!!

* Wetgeving en diensten lopen achter feiten aan.
* Koppelbaas moet je internationaal aanpakken.
* Wie ondervindt nu cir'cnlijk nadecl van de koppelbaas.
* Werkeloosheid van 2 A 3 maanden welke door CAO'er niet als probleem wordt

ervaren, wordt door arbeidsbureau zeker niet als probleem ervaren.
* WW is voor CAO'ers an voor aannemers een prachtige „winterstalling"
* Overheid moet je onderscheiden van justitie (Begripsverwarringen).
* Justitie: controle maar ook signalering en waarschuwing.
* Verstrekken van inlichtingen over bedrijven moet gereguleerd worden. Politiek

blokkeert hier voortdurend.
* Justitie heeft veel „informele" kennis van malafiditeit, maar kan deze moeilijk

operationeel maken.
* Wie kan nu eigenlijk de gehele bouwcyclus (planning t/m gebruiker) overzien.
* Wal zeggen cijfers nog, wanneer er zo'n immens informeel (zwart) circuit

bestaat.

Samenvatting

1. Theoretisch hadden 1905 stickers geplakt kunnen worden. Er zijn er 644 geplakt
of 34%.
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Geplakt door: ROOD BLAUW GROEN GEEL TOTAAL
woningnood procedures kwaliteit arbeid

Bij:
ROOD                        8                  60                  65            35             168
woningnood

BLAUW                    61                   35                  44            30             170
procedures

GROEN 117           61           10       38        226

kwaliteit

GEEL            28         27         19       6       80
arbeid

Totaal geplakt 214 183 138 109 644

Theoretisch
mogelijk 645 495 420 345 1905

Niet geplakte
stickers 431 312 282 236 1261

2. Blauw plakt verhoudingsgewijs meer dan de anderen (37% tegenover 33%). Dit
verschil verdwijnt als we constateren, dat blauw disproportioneel op eigen
produkt plakt. Van de geplakte stickers 19% tegen 5%).

3. Er hadden zich 25 bewoners opgegeven voor de manifestatie, 9 bewoners
meldden  zich  aan de balie   maar er presenteerden  zich   17.
Bij onderzoekinstituten zijn de cijfers 25, 11 en 15
Bij belangengroepen 19,14 en  9
Bij volkshuisvesters 23, 11 en 7

4.  Bij alle „kleuren" was de tijd te kort voor de onderhandeling. De rapportage uit
de belangengroepen duurde langer dan was verondersteld.

5. Meest benadrukte (= bestickerde) uitspraken:

- Wenken en voorschriften moeten worden aangepast, de overheid moet
creatief met regels omgaan.- Werkgevers moeten op eigen rekening en risico innoveren.

- Bewoners moeten worden erkend als opdrachtgever.
- Bewoners vragen meer ruimte voor zelfwerkzaamheid (draagconstructie).- Leegstand aanpakken (krakers).
- Leerlingplaatsen veilig stellen.
- Inleveren architecten pretenties.
- Emancipatie belangengroepen.
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Uit de interviews:

*  Het belang van deze dag is, dat we vandaag in de gelegenheid worden gesteld
op de vrije markt in contact te komen met elkaar. Dan blijkt dat de partijen
constructief met elkaar omgaan. Het woord geld hoor ik weinig noemen. Mijn
opvattingen zijn niet veranderd, maar mijn inzichten zijn weI verdiept. Wat mij
heeft gefrappeerd is dat de meningen over woonlasten, woonquotes en werk-
loosheid achterhaald zijn.

*  Voor buitenstaanders is dit misschien onzin, maar voor ons niet. Ik denk dat wat
ik vandaag heb gehoord niet iets anders is dan wat ik wist. Maar ik zat aan tafel
met een bouwvereniging en toen dacht ik: ik wou dat dit de bouwvereniging van
xxx (plaatsnaam) was, want helaas ligt de praktijk op lokaal niveau weI anders.
En xxx was niet aanwezig. Ik hoop, dat ook andere mensen zullen nadenken over
maatschappelijk wonen, wij gaan meer informeren en ik denk zelf aan actie,
politiek en pers.

* Het voorschriften en wenken verhaal: er is nu te veel afstemming op gezinnen.
Dit congres geeft in kader besluitvorming en regelgeving bepaald nieuwe
ideeen. Ik heb als actievoerder in zaken als deze weI wat te bieden: cr:aring,
plannen, de ku,idighe,a. Wat ik van de ander zou willen: dat groepen macht
inleveren. Die uitwisseling. Ik ben niet uit op kaartjes verhangen.

* In de centrale groep dreigde het conflict te worden dat de bewoners de zaken,
de macht overnamen. Er is gewoon een discussie aan de gang. Zo'n congres als
dit haakt daar op in. Maar dat er veel verandert, geloof ik niet. Stel je ook voor:
dat gaat nooit snel, mensen nemen dat niet. ledereen wil weI, maar ze wijzen
naar de overheid. Contact is er blijkbaar ergens niet.

*  Het bleek, dat zowel werkgevers als werknemers weI wat willen inleveren. In het
algemeen is er een tendens dat er te weinig gepraat wordt. Maar wat er
veranderd moet worden ligt structureel, bouwen heeft een diepe historische
cultuur en dat verander je niet op zo'n congres.

* Hier hoor je meer bereidheid dan ik in de praktijk aantref.

* Financieel aspect komt niet naar voren, je kan het met veel eens zijn, maar wie
betaalt?

* Architecten kwamen niet op voor esthetische- en kostenkant.

* ,,Aangepasten" waren er meer dan „onaangepasten"

* Voorbereiders weten er veel van af, alles stond weI in de stellingen. Deze aanpak
is goed. Er is echt geprobeerd om uit alle lagen mensen hier te krijgen. Gelukkig
geen politieke geluiden zoals bij andere congressen, dit is erg zakelijk.

*  Er wordt voor je beslist hoe je moet wonen (eigen w.c., eigen keuken, etc.). Wij
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zijn allemaal verschillend, maar het moet allemaal hetzelfde zijn, conform de
wensen en normen van de „poengevers"

* Bij andere congressen zit je passief te luisteren naar coryfeeen. Hier: enthou-
siast en intensief, goed initiatief. Materieel effect is moeilijk in te schatten. Het is
erg belangrijk dat zo'n gem&leerd gezelschap met elkaar praat.

*  In onze groep/kleur was er geen overheid bij. Niemand is gelukkig met de rol van
de overheid.

* Bij velen: voor discussie was er te weinig tijd.
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STELLINGEN bij het proefschrift
ADVISEREN BIJ ORGANISEREN van C. E. FELTMANN

1. Het toevoegen van stellingen aan dit proefschrift is niet in overeenstemming
met een multiparadigmatische visie op wetenschap en draagt niet bli tot
veroleping van inzicht in de interventiekunde

2.  Niet de organisatiekunde of de veranderkunde, maar de interventiekunde dient
centraal te staan in de beroepsopleiding van organisatie-adviseurs

3. De benaming ,,organisatie-adviseur", ter aanduiding van iemands beroep, is
een misleidende generatieve metafoor: de indruk wordt gewekt dat zo iemand
kan adviseren Ahn organisaties en/of 6ver organisaties. Men kan echter slechts
adviseren Aan actoren, aver sociale constructies en/of over werkelijkheidsop-
vattingen. Benamingen zoals ,,management consultant', of ,,organiseer-advi-
seur', of „interventiekundige zouden een scherper beeld geven van iemands
professionele bezigheden.

4  Nog te veel wordt door organisatie-adviseurs gezocht naar mogeliJkheden tot
verbetering en bestendiging van bestaande organisaties, waarbij de visies en
belangen (c.q. opvattingen over de werkelijkheid) van hun opdrachtgevers
zwaarder wegen dan die van andere actoren

5 In de Uitgangspunten bij de Gedragscode voor leden van de OOA dient de
zinsnede: „Dit vraagt van de organisatie-adviseur een instelling van objectivi-
teit, alsmede een werkwijze waarin de organisatiekundige kennisbeheersing
een belangrijke rol speelt'' te worden vervangen door. ,,Dit vraagt van de
organisatie-adviseur (interventiekundige) een brede maatschappelijke orienta-
tie, en een werkwijze die blijk geeft van een grondige beheersing van de
interventiekunde" (Zie Gedragscode - editie 1980 - punt e. van de Uitgangs-
punten. op pag. 129 van het jaarboek 1983/1984 van de OOA)

6   In de driegeledingen-theorie van antroposofen dient het pleidooi voor decentra-
lisatie van het geestesleven, het rechtsleven en het economisch leven te
worden vervangen door een pleidooi voor integratie van de hieraan ten
grondslag liggende belangen of waarden-orientaties (,,Vrijheid, Gelijkheid, en
Broederschap") in multifunctionele netwerken van actoren. Interventiekundi-
gen dienen zich in te spannen voor zo'n integrale netwerkontwikkeling

7. Analoog aan Weick's opvatting dat de omgeving van organisaties beter kan
worden opgevat als .output" van actoren dan als ,,input'' voor organisaties,
kunnen ook opleidingsprogramma's beter worden beschouwd als een ,.out-
put' ' van- , dan als een „input" voor lerende personen

8 Relativering van individtible, materiele belangen wordt door sommige polittcl
ten  onrechte wei voorgesteld  als een -onsympathieke  maatregel''



9.  De conclusie van A. D. de Groot dat „There is only one Methodology" dient op
methodologische overwegingen te worden verworpen.

10 Kortzichtig gedram over de noodzaak van een ,,no-nonsens'' beleid, kan
slechts als nonsens worden begrepen.

11 Het verband tussen de aard van hun doelstelling en de wilze waarop daaraan
wordt gewerkt kan voor veel organisaties worden aangegeven met de regel
-Hoe linkser, hoe rechtser

12 In Nederland praat je met kunstenaars net zo makkelijk over geld, als met
bankiers over kunst

13 Zelfkennis leidt tot Wetenschap. eigendunk niet lot Liefde

4 1: ,   1
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