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Organiseren weerspiegeld in de natuur.

Voorwoord:

"Kijk toch eens hoe mooi de zon ondergaat!" zegt een deelnemer. En hij onderbreekt zijn activiteiten
om te genieten van het landschap waarin de hemel van blauw, over rood, tot paars kleurt - met een
oranjerode bol die traag achter de horizon verdwijnt. In de Middeleeuwen zou die uitspraak een juiste
weergave van de feiten geweest zijn. Maar sinds de moderne tijden kunnen we ons afvragen of die
uitspraak niet veeleer van onzorgvuldig taalgebruik getuigt. Of geeft deze persoon een loutere
beschrijving van wat hij waarneemt? Indien hij het Middeleeuwse geocentrisme als wereldbeeld heeft,
klopt zijn waarneming en taal met zijn denken. Of weet de persoon weI bee maar spreekt hij zo
vanwege het kerkelijke dogma en onwetend dat in 1992 paus Johannes Paulus officieel de filosofie van
Galilei heeft onderschreven?

Die vragen gaan over de relatie tussen de mens en de natuur. Maar ik kan ze net zo goed stellen over de
relatie tussen de mens en een organisatie. Wanneer een manager bijvoorbeeld zegt dat 'de fusie
afgerond is', wat zegt hij dan eigenlijk? Welke betekenis heeft zijn uitspraak? Waarover gaat ze? Is het
een waarneming? Waarvan? En vooral; hoe?
Het beeld van de zonsondergang bewijst dat de waarneming niet altijd strookt met onderliggende
wetmatigheden.  Doet de manager een uitspraak op basis van organogrammen, grafieken en
cultuurvragenlijsten? Praat hij over cijfers en grafieken als een metaforische taal om economische,
financiele en sociaal-culturele werkelijkheden te duiden? Of beschouwt hij die voorstellingen als de
organisatie zelf, waarbij net zoals in moderne kunst een kunstwerk geen weergave meer is van iets
anders, maar van zichzelf? Wanneer dat het geval is, zullen zijn klanten zich er niet over verbazen dat
de manager in het restaurant de menukaart verorbert.
Is die manager misschien een positivist, die hardnekkig vasthoudt aan het idee van een organisatie als
een zelfstandig geheel? Een 'machine rond de machine', objectief te kennen met theorieen en modellen
die alles verklaren en voorspellen? In dat laatste geval hoop ik dat het, zoals bij Galilei, geen 356 jaar
duurt voor de wetenschap hem zal vertellen over de 'Myth of the Given' (Rorty, 1979). Over het
inzicht dat kennis nooit zal leiden tot totale zekerheid en dat men de waarde van een sociale theorie
beoordeelt op haar scheppende of generatieve kwaliteiten (Gergen, 1982). Zelfs dat verhalen over
ervaringsleren een vorm zijn van wetenschappelijk onderzoek (Polkinghorne, 1988).

Het bij elkaar brengen van beide werelden kan worden beschouwd als een bron van leren. Door
opdrachten te organiseren en te verwezenlijken in de natuur komen de deelnemers in aanraking met de
grootste levende organisatie: de natuur zelf. Het verbinden van beide werelden leidt tot een wederzijds

begrijpen van de natuur als organisme waar innerlijke sturing zorgt voor evenwicht en groei en over
organiseren als methode om een sociale werkelijkheid te creeren. De gelijkenissen en verschillen
tussen de natuur en organisaties als sociale constructies, zijn een bron van kennis over organiseren.
Maar ook een bron om te begrijpen hoe beide werkelijkheden kunnen gekend worden. Kennis over hoe
we kennen. Tot voor enkele decennia werd aan beide werelden eenzelfde werkelijkheidswaarde
toegeschreven. Men maakte geen onderscheid tussen wetenschappelijke principes om kennis op te
bouwen over natuurlijke en sociale fenomenen.

Door het spiegelen van de organisatie aan de natuur komen deelnemers voor een verrassing te staan;
een organisatie wordt niet weerspiegeld als een object. De spiegel weerkaatst geen objectief kenbaar
iets zoals een steen of een boom. Dit nodigt uit om anders te gaan kijken en denken over organiseren en
organisatie. Bij nader toezien ontdekken mensen wei gelijkenissen met de natuur. Zo zien deelnemers
de weerspiegeling van zichzelf in relatie tot anderen en zien ze hoe het handelen van het geheel

gestuurd wordt op een innerlijke wijze. Organisatie is een relatie- en een taaknetwerk dat zich door
ogenschijnlijk mysterieuze krachten als een levend organisme gedraagt. En net zoals de natuur behoeft
het geen externe beheersing en controle om zijn identiteit te bewaren. Identiteit is een proces van
continue groei en vernieuwing. Analoog met de natuur ont(lela men dat organiseren erop gericht is om
op een zinvolle manier te interageren met zijn omgeving Organiseren wordt gezien als het proces
waarbij door het creeren van gedeelde betekeniskaders ambigurteit wordt gereduceerd met als gevolg;
een zinvolle interactie met de omgeving.

Het weerspiegelen is geen statisch gebeuren. Doorheen het programma vindt een evolutie plaats. Of
misschien een kleine revolutie wanneer de deelnemers ervaren dat hun modellen en theorieen over
georganiseerd handelen hen niet langer de controle en voorspelbaarheid geven over datgene wat
verwezenlijkt wordt. Naarmate uitzonderingen op de regel meer regel dan uitzondering zijn, bekruipt

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR
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hen een gevoel van onzekerheid. Het gekende pad van verandering met gevoelens van vrees, onmacht
en zoeken naar alhankelijkheid wordt doorkruist door een waarderende aanpak die verbijstering
verandert in verwondering. Verwondering door 'anders    te gaan kijken'    naar    wat    is?    Niet    de

objectiverende kenwijze doch ervaringskennis gebaseerd op het zich onderdeel maken van. Door rich
te verbinden met elkaar en het proces van organiseren evolueert men van individuele inzichten naar

gedeelde betekenissen. Vanuit verwondering en waarderend onderzoeken gaan deelnemers zich nieuwe

mogelijkheden verbeelden die getoetst worden in de gezamenlijke verwezenlijking.

Dit boek gaat over twee thema's. Wat wordt er geleerd over organiseren door een methode te hanteren
die een combinatie is van waarderend onderzoeken en opdrachten in de natuur? En wat zijn de
generatieve krachten van deze methode? Generatief staat voor het stimuleren van nieuwe inzichten wat
leidt tot nieuwe alternatieven van handelen.

Deze thema's zijn twee kanten van dezelfde munt; de weg is het doel. De wijze van leren staat

metafoor voor het processen van organiseren en theoretiseren over organiseren. Wanneer de weg het
doel is, is het goed om af en toe halt te houden en elkaar te vertellen over de tocht.
Dit boek is mijn mijlpaal om te vertellen over mijn tocht.

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR
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De opbouw van dit boek:

In het eerste hoofdstuk vertel ik de ontwikkelingsgeschiedenis van de methode. Deze geschiedenis
loopt synchroon met mijn zoektocht gespreid over twintig jaar om tot een methode te komen die onder-
steunend werkt bij organisatieveranderingen.

In hoofdstuk twee geef ik een beschrijving van de Outdoor Appreciative Inquiry-methode (OAI-
methode). Een beschrijving die start met de methode te situeren binnen het rijke palet aan programma's
met activiteiten in de natuur. Deze situering tussen andere programma's verfijn ik door het specificeren
van de hoofdthema's of doelstellingen van mijn methode. Vervolgens besteed ik aandacht aan erva-
ringsleren. In het ervaringsleren is er een spectaculaire ontwikkeling gaande, zowel in de theorie als de
praktijk. Deze ontwikkeling noemt Appreciative Inquiry en deze bespreek ik aan de hand van de onder-
liggende principes en de fasen in het leerproces. Het verbinden met datgene wat men wenst te onder-
zoeken is een cruciaal aspect van de methode. Dit impliceert ook een rijkere rol voor de begeleider.
Met een exploratie van deze rol rond ik mijn beschrijving van de methode af.

De Outdoor Appreciative Inquiry-methode en de opvattingen over organiseren die aan bod komen,
behoren tot het sociaalconstructionisme. Ook het onderzoek naar het wat en hoe is opgebouwd vanuit
dit paradigma. In hoofdstuk drie bespreek ik het sociaalconstructionisme en onderbouw mijn onder-
zoeksopzet. Als een reflective practitioner (Argyris & SchBn, 1978) had ik heel wat vragen over het
doen van kwalitatief onderzoek. Een verkenning van deze vragen is het eerste deel van dit hoofdstuk.
In deel twee beschrij f ik het sociaalconstructionisme en de rol van verhalen als onderzoeksvorm. Naast
verhalen speelt ook dialoog een belangrijke rol in mijn onderzoek. Validatie van generativiteit gebeurt
immers door dialoog. De concrete aanpak om onderzoek te doen op de Outdoor Appreciative Inquiry
als methode beschrijf ik in het derde decl van dit hoofdstuk. De methode om de methode te onder-
zoeken!

Deze drie hoofdstukken volmen samen het eerste decl. Decl twee is een fictief verhaal over een vijf-
daags programma als illustratie van hoe de methode werkt en wat er geleerd wordt. Gezien de rijkheid
van de OAI-methode en het geleerde enerzijds en de hoeveelheid gegevens anderzijds (video's, ver-
slagen en dagboeken van deelnemers en begeleiders afkornstig uit 300 groepen), leek een verhaal mij
een gepaste wijze om te trachten een zo rijk mogelijk beeld te geven van de OAI-methode en de
thema's waarover geleerd wordt.

In deel drie doe ik een verdere reflectie op de OAI-methode en beschrijf ik aan de hand van drie ken-
merken van de methode over het wat en hoe er geleerd wordL Het eerste kenmerk is de natuur. Wat be-
tekent de confrontatie van twee werelden; de natuur en de sociaal geconstrueerde wereld, voor het leren
over organiseren?
Tweede kenmerk is de natuurlijke kwaliteit van relaties. Wat leert men over relaties en organiseren
wanneer relaties hun instrumentele kwaliteiten overstijgen? Het derde kenmerk gaat over het ervarings-
leren zelf. Wat is de relatie tussen meemaken, verwonderen en betekenisgeving om te komen tot
inzichtkennis over organiseren? En wat is de rol van taal hierbij?

In hoofdstuk acht maak ik een synthese over wat er geleerd wordt over organiseren. Dit doe ik door het
contrasteren van het meest gekende en vaak gehanteerde model, welke gebaseerd is op een statisch
mineraal wereldbeeld met nieuwe inzichten die tijdens de workshop zijn verworven. Namelijk de mo-
dellen die gebaseerd zijn op het organische wereldbeeld en het denken in termen van de wereld als
betekeniscreatie.

Hoofdstuk negen is een korte exploratie van twee thema's. Thema 66n is een reflectie op Appreciative
Inquiry. Wat hebben we geleerd over deze methode door ze te hanteren in een rijke doch betekenisloze
omgevingscontext? Twee is een verkenning van een nieuw mensbeeld. Door het anders beleven van
organiseren verandert ook het mensbeeld. Een evolutie van de mens gekenmerkt door een rationele
essentie (McNamee, 1996) naar een mensbeeld gekenmerkt door een relationele essentie (Getgen,
1990).

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR
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DEELI
De onderzoeker, zijn onderwerp

en onderzoeksmethode
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Hoofdstuk 1. Geschiedenis van een methode om gebruikmakend van de
natuur te leren over organiseren

1.1. Als een kind in de natuur

Net zoals de meeste kinderen hield ik van spelen in de natuur. Ik ben opgegroeid in een stuk natuur dat
nu een beschermd landschap is. Een dergelijk begrip bestond tijdens mijn kinderjaren niet. Samen met
mijn vrienden, mijn neven en mijn broer kon ik vrijelijk spelen in bossen, heide en velden. Hoogstens
een prikkeldraad sloot soms de toegang af en beperkte onze mogelijkheden. Al doende leerden we
boomhutten maken, boogschieten, vissen. Bij kampen maken was het prettigste deel het bouwen zelf.
Eens het kamp af was, gingen we al snel op zoek naar andere uitdagingen. Op natuurlijke wijze daag-
den we onszelf en elkaar uit om grenzen te verkennen en nieuwe zaken te exploreren. Grenzen van wat
kon en mocht. Vaak was het een kwestie van waarnemen en aanvoelen. We leerden wat durf was en
hoe we eigen angsten konden overwinnen. Spelenderwijs kwamen we in aanraking met thema's die
later in de organisatiepsychologie- en managementliteratuur terug zouden komen, zoals: het opbouwen
van een visie (een kamp boven of onder de grond), het inventariseren van de vereiste competenties
(touwen knopen, bomen omhakken), leren 'on the job', plannen, afspraken maken en die opvolgen. En
tal van intermenselijke vaardigheden zoals leiderschap, coachen, motiveren, conflicthantering, onder-
handelen en succes of overwinningen vieren. Niet dat we 'reflective practitioners' waren, bewust na-
denken om lessen te trekken uit wat we meegemaakt hadden beperkte zich immers tot heldhaftige
kampvuurverhalen. lien zeldzame keer gebeurde het grondiger, wanneer we bijvoorbeeld door onze
ouders ter verantwoording werden geroepen, vooral op momenten dat er iets fout was gegaan; een fikse
onderlinge ruzie, een wond die gehecht diende te worden of iets dat stuk was gegaan. Dit proces ligt
waarschijnlijk meer aan de basis van de opvatting dat ervaringsleren gebaseerd is op het leren van fou-
ten. Leren via trial and error, en niet via tria/ andsuccess.
Toen viel me ook al op dat er niet 66n verhaal was, maar dat feiten los aan elkaar hangen naargelang de
betrokkenheid van de verteller. Het spelen in de natuur bood ons een rijkdom aan groei- en ontwikke-
Iiitgsmogelijkheden.

1.2. Natuur en jeugdbeweging

De natuur expliciet koppelen aan leren is iets wat begon met de scouting. Scouting is een van de jeugd-
bewegingen die aan vorming van de persoonlijkheid doet op basis van opvoedkundige principes. De
principes van de scouting werden geformuleerd door Baden Powell, een Engels officier die vond dat
opvoe(ling volgens de principes van het leger het beste op jongere leeftijd toegepast kon worden. Deze
principes hadden te maken met leiderschap, teamspirit, discipline en aandacht voor de medemens (66n
goede daad per dag). De scoutingmethode is voornamelijk gebaseerd op leren vanuit de ervaring welke,
bij  voorkeur, uit activiteiten in de natuur af te leiden  is.
De periode dat ik was opgeklommen tot hoofdleider bij de scouts, viel samen met mijn afstuderen als
organisatiepsycholoog. Het was tevens de periode waarin heel wat opvoedkundige principes in vraag
werden gesteld en de jeugdbewegingen in een identiteitscrisis verkeerden. Er was discussie over de
antiautoritaire opvoeding; het al dan niet integreren van meisjes en jongens, of de waarde van het uni-
form. Die discussies waren een microkosmos voor de evolutie op breder maatschappelijk vlak. Het was
een debat over de mogelijkheid van aanpassen en vernieuwen, dan wel het verloren laten gaan van de
waarden en principes (van scouting). Een debal ook over verdraagzaamheid en over omgaan met ver-
schillen en met complexiteit.
Dat debat kende elk jaar een pauze toen ze overkoepeld werd door de nood aan eensgezindheid over

het jaarlijkse kamp in de Ardennen: het organiseren van een avontuurlijk, leerrijk en prettig verblijf
voor honderd jongeren van alle leeftijden. De nog vrij ongerepte natuur bracht meer begrip en accep-
tatie voor ieders standpunten en waarden. Bij grote opdrachten, zoals tweedaagse tochten, een katrol-
baan (death ride) over het water bouwen of een nachtspel, was er een eensgezinde visie: hoe maken we
het spannend en zorgen we ervoor dat iedereen behouden terugkeert?
Een van de nuttige inzichten voor mijn latere werk in organisaties was de ervaring dat wanneer alles
goed gaat, een groep, ongeacht de leeftijd, de 'leiding' als storend en overbodig ervaart. Bij een crisis
echter (een terrein staat in brand, een medelid komt niet opdagen na een tocht) blijkt een lei(ling-
gevende instantie plotseling erg belangrijk. Leiding om de verantwoordelijkheid over de situatie te
nemen of om emotioneel comfort en geruststelling te brengen.

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR
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1.3. Outward Bound: teambuilding en persoonlijke ontwikkeling

Mijn volgende contact met de natuur als leersituatie was met de Outward Bound School Belgie. Die
school zocht een organisatiepsycholoog als aanvulling voor het merendeel van de begeleiders met een
'sportkotopleiding' (master in lichamelijke opvoeding). Outward Bound is een methode die vanuit een

bepaalde visie op mens en maatschappij een leeraanpak heeft waarbij opdrachten in de natuur een we-

zenlijk onderdeel vormen. De leermethode steunt op de inzichten van Kurt Hahn, een Duitse pedagoog.
Twee van zijn basisopvattingen zijn dat onze westerse opvoeding te eenzijdig cognitief gericht is om
mensen voor te bereiden op een verantwoordelijke rol in de samenieving, en dat leren over persoonlijke
ontwikkeling gebeurt in moeilijke, veeleer ongekende situaties, situaties waar niet onmiddellijk een

oplossing voorhanden is.
Vanuit deze principes werd tijdens de Tweede Wereldoorlog een school gesticht door William Holt,
een Engelse reder. Tijdens de oorlog was de Engelse handelsvloot bemand door oude of zeer jonge
matrozen. Bij schipbreuken werd vastgesteld dat de overlevingskansen van de oudere, ervaren matro-
zen aanzienlijk groter waren dan die van de fysiek sterkere, maar onervaren jonge matrozen.
Om de jonge matrozen beter voor te bereiden op de stressvolle situaties, namen ze deel aan een drie
weken durend programma.
De moeilijke, ongekende situaties. om te leren uit ervaring, waren voornamelijk activiteiten op zee,
maar ook hindernissenparcours en trektochten door Wales. De begeleiding bestond uit fysieke instruc-
teurs. In het programma was er geen of weinig formele reflectie. De methode was: "Nature speaks for

itself".
De Outward Bound School was succesvol en ging zich ontwikkelen en verspreiden, omdat de

methode werd gehanteerd voor andere doelgroepen. Programma's werden ontwikkeld voor tal van be-

roepsgroepen met een verantwoordelijke rol in de samenleving. De verspreiding gebeurde door het
oprichten van scholen in meer dan zeventig landen. Zo werd ook een Outward Bound School Neder-

land opgericht, al spoedig gevolgd door een vertakking naar het Vlaamse land.
Drie weken is in bedrijfstermen een eeuwigheid, zeker wanneer het gaat om opleiden. Om het leer-
proces te versnellen ging men in de Belgische school exploreren met een combinatie van actie en re-
flectie. Reflectie om mensen sensitiever te maken voor de relationele processen die invloed hebben op

het succesvol uitvoeren van taken.
Vanuit mijn studie, die ondertussen aangevuld was met een opleiding in groepsdynamica, zag ik
meteen het potentieel van de methode om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en het leren over
samenwerken.

De eerste programma's over groepsdynamische processen in organisaties, de beroemde of
soms beruchte 'sensitivity-trainingen', waren immers in onbruik geraakt (Yalom, 1975). Ook de Euro-
pese tegenhanger, de Tavistock-benadering, die gebaseerd is op psychoanalytische principes en ont-
wikkeld werd in het werken met patienten, vond nog weinig weerklank bij managers. Deze en aanver-

wante programma's waren al een tiental jaren in onbruik geraakt. Voor het opleiden van managers en
medewerkers werd gedacht in termen van sociale vaardigheden en leiderschapsstijlen. Vanuit organi-

saties was er een vraag voor training in vaardigheden: vergadertechnieken, communicatiecoachings,

functioneringsgesprekken en conflicthantering. Dat bracht ook een verschuiving mee in de methode:
van ontwikkelen naar let:en. Leren als een proces dat doelgericht is en gemakkelijker te sturen is voor
trainee en trainer.

Die trend in de opleidingswereld om korter aan te sluiten bij de specifieke opleidingsvragen

van organisaties, creeerde na verloop van tijd een vacuum: namelijk de vaststelling dat het leren van

vaardigheden managers onvoldoende voorbereidde op het begeleiden van de complexe menselijke pro-
cessen in onbekende en uitdagende situaties, zoals veranderingen. De vraag naar programma's gericht
op de ontwikkeling van de totale persoon en teambuilding groeide.
Door opdrachten in de natuur te combineren met meer of minder gestructureerde nabesprekingen werd

een antwoord gegeven op deze groeiende behoefte. De aanpak 'de natuur doet zijn werk' werd verrijkt
met het faciliteren en het bewust maken van de groepsdynamische processen. Die combinatie van actie

en reflectie maakte dat programma's herleid werden tot 6611 week.

1.4. Kenmerken van ervaringsleren in de natuur

Door het toevoegen van de taakdimensie in relatiegerichte ontwikkelingsprogramma's wordt het leer-
materiaal rijker. Onder leermateriaal versta ik oneerbiedig de varieteit aan handelingen waarover de
deelnemers kunnen reflecteren.
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Bij de klassieke programma's bestaat het handelen uitsluitend uit praten over hoe de relatieprocessen
ervaren worden. Bij de opdrachten dienen de deelnemers met elkaar oplossingen te bedenken en plan-
nen te maken: gezamenlijk te beslissen. Die activiteiten en het bijbehorende gedrag acht ik gevarieerder
dan programma's waar het gedragsmateriaal hoofdzakelijk bestaat uit praatgedrag, zoals bijvoorbeeld
de eerder genoemde Tavistock- en sensitivity-benaderingen.

Een tweede kenmerk is dat bij buitenactiviteiten, zoals het klimmen in een groep, het verken-
neIl van een grot of een orientatietocht; processen die te maken hebben met emoties, met het geloven in
de slaagkansen en met inturtie, op natuurlijke wijze aanwezig zijn in het samenwerken. Het verband
tussen succesvol zijn in de (taak)opdracht en het sturen van de metarelationele processen wordt op deze
manier op een natuurlijke wijze onderdeel van het leren over succesvol zijn.

De derde factor heeft te maken met feedback als onderdeel van het leerproces. Terwijl bij de
'indoor'-programma's expliciete feedback slechts na verloop van tijd onderdeel wordt van het relatie-
ontwikkelingsproces is het bij de outdoor van bij de aanvang aanwezig. Feedback komt ten eerste van-
uit de taak. De resultaten zijn fysiek zichtbaar: nat is nat, niet komen opdagen is verloren gelopen. Het
fysieke aspect maakt deelnemers erg zichtbaar voor zichzelf en elkaar. Ten tweede heeft men door deze
fysieke zichtbaarheid van bij de eerste opdracht al veel gedragsinformatie en beelden over elkaar. Bij
programma's met overwegend praatgedrag is dat minder het geval en het duurt ook langer voor je in-
formatie hebt over de gelijkenis of verschillen tussen wat iemand over zichzelf zegt en wat hij doet

Een vierde element, dat als zeer relevant kan worden beschouwd, is dat de kennis die opge-
bouwd wordt 'theory-in-use' is. 'Theory-in-use' wordt door Argyris (1992) beschreven om onder-
scheid te maken tussen de theorie over wat mensen zeggen dat ze doen (espoused theory) en de doe-
theorie; opgebouwd vanuit het handelen. Door vanuit de gedragsinformatie te werken, ontstaat er con-
sistentie tussen wat mensen doen en datgene wat ze denken of zeggen dat ze doen.

Een vijfde en laatste voordeel van opdrachten in de leersituatie is de gelijkenis tussen de leer-
en de werksituatie, waardoor de transfer van ontwikkelen en leren tijdens het programma naar veran-
dering in het organisatiegedrag toeneemt. In de outdoor programma's ervaren deelnemers bijvoorbeeld
hoe tijdsdruk leidt tot gebrekkige communicatie, wat verstorend kan werken voor de taak en voor de
relatieprocessen.

1.5. Diversiteit aan programma's: familiegroepen

Aanvankelijk gebruikte ik de Outdoor-methode in het kader van opleidingen. De groep bestaat dan uit
deelnemers die niet in direct werkverband met elkaar staan. De deelnemers kunnen van een verschil-
lend of van 66nzelfde bedrijf zijn. Het doel van een dergelijk programma is gericht op de ontwikkeling
van het individu, de groep en/of leren leren.
De transfer van ontwikkeling en leren naar verandering in de eigen werkomgeving is bij dergelijke
programma's de verantwoordelijkheid van elk individu.
Daarnaast zijn er ook programma's voor family groups of familiegroepen: groepen van mensen die in
een min of meer vast relatieverband aan een gezamenlijke opdracht werken. Ze hebben een gedeelde
verantwoordelijkheid voor een netwerk van interafhankelijke activiteiten. Het betreft dan manage-
mentteams, mensen die op eenzelfde afdeling werken of projectteams. Meer en meer ging ik ook die
familiegroepen begeleiden.

De aard en wijze van leren en ontwikkelen, zo kon ik vaststellen, vertoont behalve gelijke-
nissen ook heel wat verschillen met opleidingsprogramma's. Zo is het herschrijven van de geschiedenis
die de personen met elkaar delen, een belangrijk deel van het programma. Relatiepatronen worden vaak
ervaren als 'karrensporen' waar men uit moet geraken. De voor- en nadelen van een dergelijk karren-
spoor zijn door iedereen gekend (Van Dooren,  1991). De durf en de wil om ze te verlaten is dan een
belangrijke stap in het ontwikkelingsproces van de groep. Dit verschilt met niet-familygroepen, waar
juist samen geschiedenis wordt geschreven. Mensen ontwikkelen relatienetwerken die vaak nog jaren
nadien in de organisatie herkenbaar zon en gebruikt worden.
Werken met bestaande teams, zo ondervond ik, vereist meer dan andere programma's maatwerk. De
complexiteit en diversiteit aan thema's is groter. Om een workshop zo succesvol mogelijk te maken
vond ik het belangrijk om voorafgaandelijk individuele gesprekken te hebben met de deelnemers. Ge-
sprekken die inzicht geven in al dan niet aangevoelde noden, in persoonlijke agenda's en in verschillen
in perceptie. Tijdens die gesprekken worden, naast het creeren van een band tussen de deelnemers en
mezelf, de deelnemers ook aan het denken gezet over het functioneren van hun team en over wat ze
willen.
Die band was soms minimaal. Toch was er het voordeel, voor de deelnemers en mij, dat er Un onbe-
kende factor minder was. Deze 'intake'-gesprekken maken de programma's doelgerichter en succes-
voller.                                                                                                                                                                        1
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Door de relevantie van het leren en ontwikkelen tij(lens de programma's ontstond meteen ook de vraag

vanuit de teams om hen te ondersteunen bij het operationaliseren van het geleerde in hun dagelijkse

praktijk.
Met het toevoegen van voor- en natrajecten evolueerde mijn werkdomein. Mijn interesse verruimde
van outdoor als een methode voor opleiding naar het begeleiden van verandertrajecten met behulp van
een outdoor-methode.
Ondertussen had ik de Outward Bound School verlaten en, na een korte tussenstap als intern manage-

menttrainer bij een Amerikaanse multinational, werd ik zelfstandig consultant in een netwerk met zes

collega' s.

1.6. Outdoorworkshops als methode voor organisatieontwikkeling

Naarmate ik meer programma's begeleidde, viel me op hoe deelnemers soms tevre(len en enthousiast
terug in de organisatie kwamen, maar soms ook in verwarring waren. Edn van de opmerkingen was dat
men het geleerde waardevol vond, maar dat men niet altijd kon of mocht toepassen wat men geleerd

had. En het betrof niet, zoals bij sensitivity-trainingen, het 'geitenwollensokken'-gedrag, een over-
geerfde uitdrukking waarmee men het eenzijdig focussen op het relatieasped bedoelt.
Deze verwarring, ook wel verwoord als een lichte kritiek, kwam beduidend minder vanuit familiegroe-
pen dan van deelnemers aan opleidingsprogramma's.

Wat hadden die laatste minder of anders geleerd? Enig inzicht in de verwarring werd gegeven door de
deelnemers van vaste teams. Zij vertelden, in alle vertrouwen, dat ze als team beter functioneerden
omdat ze ook de condities van de samenwerking hadden gewijzigd. Bij de bestaande teams, zo leerde

ik, werd de kwaliteit van de ontstane relaties en de leerinzichten benut om de eigen taak en relatie-

processen te reorganiseren. "We werken wel niet helemaal volgens de formele regels, maar de afspra-
ken, wat we met elkaar doen en hoe we het doen, die werken wel.""We onderhandelen met elkaar over

rollen en verantwoordelijkheden." "Eigenlijk organiseren we ons zoals we geleerd hebben tijdens de
outdoor." Dat waren enkele uitspraken.
Die uitspraken komen in de literatuur van de jaren negentig terug onder de noemer 'zelfsturende

teams'. Mijn conclusie was dat familiegroepen meer delen met het geleerde dan andere deelnemers. En

dat 'meer' ging niet alleen over het samenwerkingsaspect, maar wel over het samen organiseren van
hun werk.
Het werd me duidelijk dat het om een verschillend niveau van activiteiten ging, maar dat het onder-

scheid niet altijd duidelijk aangegeven kon worden.
Samen met collega's gingen we experimenteren met de ruimte die we deelnemers boden. De

opdrachten werden nog meer open geformuleerd. Het beslissen over thema's, de keuze tussen ver-
schillende opdrachten en het bepalen van de moeilijkheidsgraad werden een expliciet onderdeel van het

leerproces. De situatie werd als ambigu ervaren met als gevolg dat er meer overlegd werd. De gesprek-

ken gingen over het al dan niet aanvaar(len van een opdracht, geexpliciteerd in de vragen: "Wat wil ik,
jij, hij, wij?" "Wat durven we aan?" en "Welke kennis en kunde is er in deze groep aanwezig?" Op
basis van de beschikbare informatie in combinatie met gelijkaardige ervaringen uit het verleden tracht-

ten de groepsleden een beeld op te bouwen van wat hen te doen stond.
Door die gesprekken ontstonden gedeelde beelden waarin de deelnemers zich kon(len vinden.

Maar toch een gedeeld beeld met een varieteit aan enthousiasme en geloof. 'Zich vinden' als synoniem
van het 'zinvol vinden'. Het opbouwen van een gedeeld beeld hielp meestal ook bij het maken van  ver-

dere, concretere afspraken zoals: "Hoe pakken we het aan?" en "Wie gaat wat doen?" Tijdens die ge-
sprekken, maar vooral tijdens de reflectie, vertelden de deelnemers hoe het opbouwen en bewaken van

een gedeeld beeld hen zekerheid gaf. De situatie werd er minder ambigu door. De deelnemers wisten
beter wat te doen, welke methoden en middelen te kiezen, wanneer elkaar aan te spreken en waarop

men elkaar kon bijsturen. Hier ontstond voor mij een eerste begrip over wat deelnemers bedoelden met

leren over organiseren. Het woord 'betekenis' kreeg betekenis en dook nu overal op. "Wat betekent dat
voor mij?" "Wat is de zin om het zo te doen?" "Ik snap niet waar we met deze bespreking naartoe gaan.

Het klinkt allemaal logisch en toch zegt het me niks."
In volgende workshops ging ik expliciet vragen naar wat mensen leerden over veranderen en waar de

outdoor gezien kon worden als een metafoor voor processen in de organisatie.
De interventie om even het 'hier en nu' los te laten en te reflecteren over de parallellen met de werk-
gituatie bleek zeer nuttig voor het leerproces, nuttig omdat het voor enige ademruimte zorgde in het
relatieontwikkelingsproces. Gesteld kan worden dat de focus op het hier en nu maakt dat mensen be-

kornmerd raken over hun gedrag in relatie tot de ander en zichzelf, waardoor een stuk spontaneiteit en

speelsheid verloren gaat.
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Nuttig was vooral, dat door het exploreren van gelijkenissen in processen; het formuleren van visie,
plannen, communiceren, vertrouwen en rolverdeling, de relevantie van het geleerde expliciet ter dis-
cussie werd gesteld.
In aanvulling op het ontwikkelen van de relatiebekwaamheid en de aanwezige relaties ontwikkelden de
deelnemers schatten aan inzichten, die ze als metaforen konden meenemen naar de werksituatie.
Het ontwikkelen van kennis over organiseren betekende dat er een vierde leerdomein ontstond. Naast
persoonlijke ontwikkeling, leren over samenwerken en leren over leren uit eigen ervaring (uitgebreid te
lezen in hoofdstuk 2), kwam er nu 'leren over het samen organiseren van werk' bij.

De Outdoor-methode zag ik nu als een vorm van Action Research (Schein,1992; Argyris & SchOn,
1978; French & Bell, 1973). Action Research is een veranderingsaanpak die ondersteuning biedt door
te focussen op de processen die aanwezig zijn bij een verandering. Vandaar ook de benaming 'Proces
Consultation'. Bij het proces van veranderen onderscheidt men volgende fasen: 1) het bedenken van
een visie; 2) de besluitvorming over het hoe, het wat en wie; 3) de vertaalslag van denken naar doen; 4)
het communiceren en implementeren. De leden van het werksysteem, een afdeling of een hele organi-
satie, zijn verantwoordelijk voor het inhoudelijke gedeelte. De begeleider heeft de verantwoordelijk-
heid om het proces te begeleiden en de deelnemers al doende te laten leren over deze processen. Dit
laatste gebeurt door de medewerkers geregeld uit te nodigen om te rellecteren over het proces en elkaar
hierover feedback te geven.

Deze lerende aanpak is een alternatief voor de meer klassieke verandermethoden waar men
via de inhoud vorm geeft aan de nieuwe organisatie. Het basisidee van procesmatig veranderen is dat
organisatieleden door gezamenlijke reflectie op de eenheid 'denken, beslissen en doen', het functio-
neren van de organisatie verbeteren. De begeleider ondersteunt het veranderen door het proces van
collectief leren te faciliteren. Hij is niet de expert die na een diagnose met een nieuwe inhoudelijke
oplossing komt. In de jaren negentig werd Proces Consulting geactualiseerd en kreeg het een nieuw
elan onder de benaming 'Lerende Organisatie' (Senge, 1990; Swieringa & Wierdsma, 1990).

De overstap van outdoor als opleidingsmethode naar de methode van organisatieverandering
is historisch gezien gemakkelijk te begrijpen. Sensitivity-trainingen en Action Research zijn beide ge-
start vanuit Lewins onderzoek in de veertiger jaren. In tegenstelling tot klassiek at'standelijk onderzoek
koppelde Lewin zijn observaties (en zijn theoretische inzichten) terug aan het sociale systeem dat hij
observeerde. Ongeacht of zijn theoretisch inzicht bevestigd of weerlegd werd, beinvloedde het de ont-
wikkeling. Vandaar zijn uitspraak "Nothing so practical as a good theory" (Lewin,  1951).Door de op-
drachten in de natuur werden sensitivity-trainingen aangevuld met een taakaspect in aanvulling op de
voorheen eenzijdige focus op relaties.

In mijn werk als consultant werd ik gevraagd om grotere verandertrajecten te begeleiden. Meestal kon
ik mijn klanten ervan overtuigen om medewerkers die een voortrekkersrol hadden in het traject zo
vroeg mogelijk in het traject te laten deelnemen aan een outdoorprogramma. Niet zelden botsten hier
de meningen. 'Teambuilding' werd door de klanten gezien als iets dat meet- naar het einde toe moest
komen, 'om de relaties te vormen en als een stuk nazorg'. Vaak lukte het me toch vanuit het argument
'verandercompetentie'. Soms lukte het zo aardig dat het bedrijf dertig of meer medewerkers tegelijk
stuurde. Gezien het verandertraject was er geen mogelijkheid om ze in kleine groepen te spreiden in de
tijd.
Dertig mensen is 'te veel' volgens de modellen die ik hanteerde over groepsdynamische processen.
Wel was ik vertrouwd met werken in parallelgroepen en intergroepsfenomenen. De werkvorm om met
parallelgroepen te werken groeide uit tot de voorkeurformule. Een eerste reden hiervoor is dat decl-
nemers en begeleiders kunnen experimenteren met intergroepsfenomenen en de dynamiek van grotere
projecten. Bij de vlotoefening kan men bijvoorbeeld drie bestaande teams in interafhankelijkheid plaat-
sen, of de hele groep opsplitsen in meerdere nieuwe teams.
Een twee(le reden was de samenwerking met andere trainers, waardoor er tijdens het programma nog
een groep bijkwam, de stafvergaderingen. Tijdens die vergaderingen werd het programma gecreeerd en
gestuurd, werd er aan intervisie gedaan en werd er vaak behoorlijk ruzie gemaakt.
Expliciet leren over veranderen en organiseren was, naast de andere thema's, een vast gegeven gewor-
den. Een boeiend gegeven ook, omdat we met z'n allen, deelnemers en begeleiders, steeds nieuwe ont-
dekkingen deden over dit thema. Elke opdracht kan gezien worden als het organiseren van een project-
organisatie. Zeker met de toegenomen complexiteit van grotere groepen werd de nood om goed te 'or-
ganiseren' duidelijker aangevoeld. Bij het organiseren van de complexe opdrachten constateerden de
aanwezigen, deelnemers en begeleiders in hun gezamenlijke zoektocht, dat bij het toepassen van de
bekende 'klassieke' opvattingen van veranderen uitzonderingen op de regel meer regel dan uitzonde-
ring waren. Bij het werken in kleine groepen, wanneer iedereen betrokken was bij de voorbereiding,
liepen de zaken meestal vlot. Dat had te maken met de grootte van de groep en met de complexiteit van
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de opdracht maar ook, zo konden we constateren, met de betrokkenheid van iedereen bij het bedenken

van de organisatie. Bij grotere projecten liep het fout en kreeg men eindeloze discussies over wat, hoe
en wie. De discussies werden nadien vaak beschreven als frustrerend en irrelevant voor de uitvoering.
Bij andere groepen trachtte men de grote discussies te vermijden door een projectteam of directie aan te

stellen die het allemaal ging bedenken. Daar ging het meestal dubbel fout. Bij de communicatie ont-
stonden de discussies toch. Wanneer die wer(len stopgezet 'wegens tijdsgebrek' ging het fout bij de
uitvoering, door chaotische situaties. Fout omdat deelnemers gingen afhaken. Of nooit aangehaakt ble-
ken te zijn, wat zichtbaar werd op het ogenblik dat 'iedereen op het vlot' mocht.
Daar waar het goed ging, zo ontdekten we, was wanneer er voldoende tijd werd uitgetrokken om de
'waarom'-vraag te beantwoorden. Die waarneming werd bevestigd in situaties waar de terugkoppeling
door de 'directie' gevolgd werd door een 'waarom'-gesprek. "Waarom bouwen we zo en niet anders?

Wat willen jullie bereiken met de groepen zo in te delen? Waarom kunnen we niet...T' De vraag die het
bij mij opriep, was: "Waarom een directie al dit werk laten doen om te constateren dat het nadien wordt

overgedaan en een ander resultaat oplevert?"
Anders, zowel naar betrokkenheid en als naar eigenaarschap van de hele groep. Anders ook omdat er
nieuwe afspraken kwamen.
Die situaties bevestigden mijn eerdere bevindingen. Ik kreeg meer vat op het concept 'organiseren'.
Mijn beschrijving werd "organiseren is een proces van creeren van gedeelde betekeniskaders, waardoor
ambiguiteit wordt gereduceerd. Dit proces speelt zich af zowel op het niveau van praten als van han-

delen".
Edn handeling van een deelnemer, het volgen of niet volgen van een afspraak (anders begrepen), kan
naast zijn bijdrage aan het uitvoeren van de opdracht ook de hele wijze van samenwerken beinvloeden.
Behalve de verschuiving van de organisatie als ding naar organiseren als een proces van creeren van

een gedeeld betekeniskader treedt er ook een verschuiving op in de criteria van wat 'goed georgani-
seerd zijn' is. Organisatie is geen streven naar zekerheid vertaald in predictie en controle.

1.7. Het zoeken naar aansluitende literatuur

Al mijn ervaringen en ontdekkingen besprak ik, ook buiten de context van de outdoorprogramma's,
met mijn collega's. Vooral mijn collega Luc Hoebeke, met zijn systematische kijk op organiseren, kon
me stimuleren en ondersteunen met theoretische verwijzingen. Zo kwam ik in aanraking met werken
van Beer, Checkland en Hoebeke zelf, die vanuit ingenieurshoek organisaties bestudeerden als syste-
men. In elk van hun werkdefinities kwam het woord 'meaning' voor. Hun systernatische benadering
was een epistemologische en geen ontologische benadering (Viable Systems Method van Beer (1979);
Human Activity Systems van Checkland (1989a)). Zinvolle werksystemen (Hoebeke, 1994) hebben

allen gemeenschappelijk dat het een intermenselijke wijze van denken en kijken is.
In mijn eigen vakgebied hernam ik het twintig jaar eerder het gepubliceerde en voor mij tijdens mijn

studententijd onbegrijpelijke werk van Weick (1979); 'The Social Psychology of Organizing', weer tel·
hand. Deze keer was zijn theorie zeer herkenbaar en bruikbaar in vereenvoudigde versie. Ze kon ge-
bruikt wor(len bij de aanvang van programma's over organiseren. *How do I know what I think until I
see what I say7"' Zo kwam ik al lezend tot het inzicht dat ik werkte vanuit het sociaalconstructionistisch

perspectief (Gergen, 199la).
Het sociaalconstructionisme is cert benadering die organisatie beschouwt als een menselijke constructie
die onlosmakelijk verbonden is met de organisatieleden.
Organisaties zijn geen logisch geconstrueerde machines. Organisaties zijn co-creaties van mensen die

door dialoog hun waarden, visies en dromen vertalen in acties en met elkaar de vereiste systemen, me-
thoden, middelen, structuur en strategie bedenken om hun werk op georganiseerde wijze te laten verlo-

pen.

Organiseren wordt gezien als het proces waarbij mensen met elkaar een gedeeld betekeniskader creeren

en onderhouden. Weick heeft het over "a consensually validated grammar for reducing equivocality by
means of sensible interlocked behaviours". "To organize is to assemble ongoing interdependent action

into  sensible  sequences  that generate  sensible outcomes"  (Weick, 1919, p. 3)
Al lezend kreeg ik bevestiging van een aantal intunief aangevoelde ideeen die ik nu een plaats kon ge-
veil.
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1.8. Overstijgen van de splitsing tussen subject en object

Bij het kiezen van een opdracht en het organiseren van taken is het proces van betekenis geven impli-
ciet aanwezig. Wanneer een opdracht wordt onderbroken door een time-out om te vragen wat de zin is
(of nog is) van een opdracht of zijn verderzetting, komen deelnemers verbazend snel tot een gesprek
over de zin en betekenis van wat ze aan het doen zijn. Dit leidde tot het inzicht dat het relatienetwerk
waar de deelnemer toe behoort, twee taken heeft; enerzijds het creeren en onderhouden van de beteke-
niscontext en anderzijds het zelf aan de slag gaan binnen deze context.

"When we look at individual behavior in organisations, we are actually seeing two entities:
the  individual  as  himself and  the  individual  as  representative  of this  collectivity...  Thus,  the
individual not only acts on  behalf of the organisation  in  the usual  agency sense,  but  he also
acts, more subtly, "as the organisation" when he embodies the values, beliefs, and goals of
the collectivity. As a result, individual behaviour is more 'macro' than we usually recognize
(Chatman, 1986, p. 211).

Vanuit het klassieke denken over organisaties betekent dit de opheffing van de Cartesiaanse opsplitsing
tussen subject en object. Een organisatie behoort niet tot een endogene wereld, een wereld die buiten
ons ligt en kenbaar is door logische deductie. Het is een intersubjectief gebeuren en dus niet objectief
kenbaar.
In tegenstelling tot de 'feitelijke' kennis, die overdraagbaar is, gaat het bij betekenis om een proces dat
telkens dient te worden waargemaakt. Zo zijn visie en waarden, in een kader aan de muur, slechts tekst.
Wanneer men aan organisatieleden vraagt hoe richtinggevend en enthousiasmerend deze tekst is voor
hun acties, komt de volle betekenis tot uiting.

1.9. Organiseren overstijgt het logische denken

Terugdenkend aan de gesprekken met managers over het tijdstip van een outdoorinterventie in een ver-
andertraject werd het verschil in opinie helder. Deze gesprekken werden gevoerd vanuit verschillende
opvattingen over organisatie en verandering. Organisatie en veranderen zijn voornamelijk gebaseerd op
logische kennis. De nieuwe organisatie wordt bedacht op een logische manier. Veranderen kan worden
beschouwd als het betrekken van de medewerkers. Organiseren daarentegen is een proces waar ieder-
een bij betrokken is, waarin naast logica ook een beroep wordt gedaan op datgene waar mensen in ge-
loven, op wat ze willen en hoe ambitieus ze zijn, op wat ze durven.
Vanuit organisatie als een logisch geconstrueerd geheel, de klassieke idee van de 'machine rond de
machine', is de mens een 'resource' die een plaats dient te krijgen binnen het geheel. In deze opvatting
zit ook het mensbeeld met als eigenschap 'weerstand tegen verandering'. En zit ook de verantwoording
om medewerkers ongerust te maken over de huidige wijze waarop de organisatie functioneert.
Een organisatie of een geslaagde verandering staat dan voor zekerheid vertaald in predictie en controle.
Die denkwijze berust op de principes van de exacte wetenschappen. Organisaties worden geconcipieerd
vanuit algemene, onveranderlijke wetmatigheden die inherent zijn aan het object Net zoals je de natuur
kunt bestuderen. En niet organisaties als menselijke constructies met steeds nieuw bedachte wetmatig-
heden en modellen.

De verschillende opvatting over organisatie en organiseren maakt ook de kritiek duidelijk die stelt dat
Action Research slechts een verbeter- en geen verandermetho(le is. Het onderscheid wordt gemaakt aan
de hand van de theorie van Argyris (1992). Verbeteren staat voor 'Single Loop Learning' en betekent
dat er binnen de bestaande kaders wordt gewerkt. 'Double Loop Learning' is het proces waarbij be-
staande kaders in vraag worden gesteld en veranderd.
De kritiek dat Action Research slechts kan bijdragen aan verbetering klopt mijns inziens, omdat mede-
werkers worden aangesproken nadat de organisatie gedesigned is. Men blijft ervan uitgaan dat er een
scheiding is tussen 'de organisatie' en de medewerkers.
Argyris beschrijft nog een derde vorm van leren, met name 'Deutero Learning'. Die term hanteert hij
om het leren over het leren te benoemen. En dat was wat ik trachtte te doen door na te denken hoe ik de
outdoormethode verder kon ontwikkelen om leren over organiseren te bevorderen.
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1.10. Een sabbatjaar aan de Case Western Reserve University

Nieuwe inzichten kwamen er vanuit mijn eigen ervaringen als deelnemer aan een teambuildingpro-
gramma. De research- en consultingorganisatie waartoe ik behoorde, en die bestond uit zes consultants,
was aan een strategische herorientatie toe. Hiervoor hadden we een beroep gedaan op Suresh Srivastva.
De werkvorm was de outdoormethode. Niets liep zoals verwacht en het resuttaat was verbluffend.
Waardoor ik degene was die in verwarring was
Ik had nu zel f ervaren wat elke deelnemer en onderzoeker weet, namelijk dat het potentieel van de out-
doormethode sterk bepaald wordt door de kwaliteiten van de begeleiding (Hovelynck, 2000). Hier was
ik met vijf ervaren consultants, allen met een grondige kennis van de psychoanalytische processen in
individu en groep, welke het verleden gingen waarderen en vanuit die waardering een toekomst zouden
creeren die het analyseren van de 'bestaande' problemen en conflicterende meningen overbodig
maakte. Bestaande, vastgeroeste relatiepatronen gingen ontwikkelen. De moed die werd opgebouwd bij
bepaalde mensen om afscheid te nemen.
Een belangrijk leerinzicht uit deze ervaring is dat waarderen een kenwijze is met een eigen relationele
dynamiek. Een kenwijze die stimuleerde tot andere kennis en tot anders denken over het gekende en
die daardoor nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden creeerde. Ervaringskennis had meer dimensies dan
ik tot dan toe vermoedde.

Op uitnodiging van Suresh bracht ik, samen met mijn jong gezinnetje, het volgende acade-

miejaar (1991-1992) door aan de Case Western Reserve University, waar ik deelnam aan het PhD-pro-
gramma in Organisational Behavior. Tijdens dat jaar kon ik me theoretisch herbronnen en verdiepen in
onder andere het sociaalconstructionisme en in de Appreciative Inquiry als verander-filosofie. Dat gaf
me een aantal inzichten welke het uitgangspunt zouden worden voor mijn verdere werk en onderzoe-
ken. Ik maakte kennis met theoretici als Cooperrider, Kolb, Gergen, Barrett Pasmore, Weick, Wolfe,
Fry en anderen. De gemakkelijke wijze waarmee ze vanuit en over hun denken modellen kon(len
creeren vormde een stimulans om hun theorieen te bestuderen.

Wat in een dialoog als een eenvoudige essentie werd gebracht bleek bij lezing vaak toch heel
wat complexer. De 'ongoing' dialoog, op de onmogelijkste uren en plekken met mijn zeven collega
Phd-studenten stimuleerde tot verdere verdieping in het postmodernisme en het sociaalconstructivisme.

Appreciative Inquiry, ontwikkeld door Srivastva en Cooperrider tijdens de tweede helft van de jaren
tachtig, is een filosofie, maar het is vooral bekend als een methode voor het veranderen van sociale

systemen. Als methode kan het gezien worden als de voortzetting van de Action Research, maar nu
vanuit het sociaalconstructivistisch paradigma. De auteurs beschrijven de methode als volgt: "A/I is
about the co-evolutionary search for the best in people, their organizations, and the relevant world
around them.  In its broadest focus, it involves systemic discovery of what gives 'life'  to a living system
when it is most alive, most effective and most constructively capable in economic, ecological and
human terms."
Appreciative Inquiry werd ontwikkeld vanuit de overtuiging dat in onze maatschappij theorie een cen-
trale rol speelt in het tot stand komen en behouden van de sociale werkelijkheid: "Never befbre in
history have ideas, information and beliefs - or theory - been so central in the formulation of reality
itsdf (Cooperrider & Srivastva, 1987, p. 133).

Vanuit die observatie ontwikkelden Cooperrider en Srivastva een methode om het scheppende
vermogen van theorie te verhogen. Dat scheppende of creerende vermogen omschrijven ze met het
door Kenneth Gergen beschreven concept 'generatief'. In zijn meta-theoretische werk 'Towards trans-

formation of social sciences' beschrijft Gergen  de term 'generatief   als:  "accounts  of our  world  that
challenge taken for granted conventions of understanding, and simultaneously invite us into new
worlds  of meaning  and action"  (Gergen, 1982, p.  109).
Cooperrider en Srivastva beschrijven vijf principes in de A/I-methode die de methode haar generatieve
capaciteit geeft. Die pnncipes zijn enerzijds gericht op het verruimen van het denken en anderzijds op
het creeren van energie om ideeen te vertalen in werkelijkheid.
Drie van de vijf principes hebben met 'anders denken' te maken. Het eerste, constructivistisch principe
stelt dat de sociale wereld een maakbare wereld is. Dat vormt de basis van het gehele sociaalconstructi-
vistisch paradigma. Het tweede, anticipatorische principe zegt dat we ons een toekomst kunnen ver-
beelden die een causale factor kan worden voor het heden. Daarmee wordt afkomst gemaakt met het
deterministische denken. In het westerse denken vinden we het principe terug bij zowel Schopenhauer
als Nietzsche. Beiden legden op het eind van de negentiende eeuw de basis voor het indeterminisme -
door het accent te leggen op de vroe wil. lien derde principe is het poetische principe: taal is geen re-

presentatie, maar creatie. Taal behoort niet tot het object dat beschreven wordt, maar is een betekenis-
drager binnen een sociale context. Dat principe gaat terug op de taalfilosofen met onder andere

Wittgenstein en later De Saussure.
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Het vierde en vijfde principe hebben betrekking op het feit dat methode generatief is door haar vermo-
gen om visie te vertalen in daadwerkelijke actie. Hier beschrijven Cooperrider en Srivastva principes
die zich meer in het relationele en emotionele domein bevinden. A/I start namelijk vanuit een waarde-
ren van datgene wat succesvol is in het verle(len, datgene wat de organisatie of een ander sociaal sys-
teem dat onderzocht wordt, karakteriseerde wanneer het op zijn best was.
Het vierde, positieve principe gaat over de positieve energie die vrijkomt tijdens het proces van ' in-
quiry'. Onder de vorm van vertrouwen, enthousiasme, geloof in de toekomst. De zuurstof, de energie
die maakt dat visie wordt opgepakt en vertaald in actie.
Het vijfde principe, dat van simultaneneit, staat voor 'simultaan in de tijd': datgene wat bevraagd
wordt, datgene waarover men gaat nadenken is tegelijkertijd de start van de verandering op actie-
niveau. Diagnose is verandering. Door de aandacht te richten, gaan vragen leven en vormen zich beel-
den die men later in de realiteit zal herkennen.
Na een jaar studie, en verruiming van zowel kennis als denken, kwam ik terug naar het oude continent
vol nieuwe ideeen en plannen om te exploreren.

1.11. Outdoor en Appreciative Inquiry

Ik hernam mijn activiteit als consultant en ook het gebruik van opdrachten in de natuur met nabespre-
kingen, maar nu verrijkt met de appreciative inquiry-aanpak. Die aanpak gaf meteen een andere dyna-
miek aan de wijze van leren over organiseren en relatieontwikkeling.
Vanuit de klassieke procesbenadering bestaat de rol van de trainer er veeleer in om de processen zoals
hij ze waarneemt, terug te koppelen aan de groep. Vanuit A/I geredeneerd gaat datgene groeien wat
onder de aandacht wordt gebracht. Als begeleider ging ik samen met de deelnemers onderzoeken wat
de groepsleden als meest waardevol hadden ervaren, wat de leden als sterktes hadden ervaren in het
proces, waar men herkenning had met positieve aspecten van organiseren. Op die manier verbinding
maken met de deelnemers, creeert andere processen dan diegene welke traditioneel worden beschreven
vanuit de Tavistock of de sensitivity-benadering. In de Tavistock zit de trainer ook fysiek buiten de
groep. Aangezien deze benadering ontwikkeld werd vanuit het werken met psychiatrische patienten, is
het ook niet Verwonderlijk dat de trainer een wijze van interageren koos waardoor hij moeilijk opge-
nomen kon worden door de groep.
Het onderwerp dat besproken wordt, is herkenbaar in de kwaliteit van het proces. Door het exploreren
van onderwerpen als vertrouwen, delen van invloed, angst en verbinding, gaan ze meer leven. Alsof het
onbewuste bewust wordt en dus ook hanteerbaarder wordt.
Gaandeweg, naarmate ikzelf een Co-Inquiry-benadering ontwikkelde vanuit het waarderen, groeiden
de programma's, zowel in hun design als in de begeleiding tot Appreciative Outdoorprogramma's. Zo
starten de meese programma's met een fase 'verwonderen' onder de vorm van een natuurwandeling in
tweetallen met als opdracht het vertellen van succesverhalen. Vanuit die verhalen worden dan de
thema's gedestilleerd voor de workshop.
Gedurende een aantal jaren kon ik in tal van workshops rekenen op de aanwezigheid van Suresh om de
methode verder te ontwikkelen. Hij vestigde mijn aandacht op de natuur als generatieve component in
de methode. Generatief voor het ontwikkelen van een gedragstheorie over organiseren. Generatief ook
omdat de natuur een Icrachtig middel is om aan relaties te werken. En omdat de kwaliteit van relaties op
haar beurt het proces van organiseren en samenwerken beinvloedt
Zo groeide er een methodologie of benadering waarbij het design en het verloop gelijk van vorm zijn
met wat er geleerd wordt. De workshop kan gezien worden als een tijdelijke organisatie.
Na tien jaar exploreren ben ik tot een methodologie gekomen. 'Methode' klinkt me te veel 'af. Af in
de zin van afgerond, af in de zin van zelfstandig product. Methodologie wijst op de continue beweging,
op de evolutie die erin zit. Het staat voor een wijze van benaderen, van denken en handelen in outdoor-
situaties.

Vraagstelling

Mijn onderzoek richt zich op twee thema's, De eerste is "Wat leert men over de natuur van organise-
ren?" Het tweede welke zijn de generatieve aspecten in de Outdoor Appreciative Inquiry-methode die
dit leren stimuleren?
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Betekenisgeven als belangrijkste proces van organiseren

Toen mijn kinderen nog kind waren en ze kwamen thuis van een logeerweekendje bij vriendjes hadden
ze steeds verhalen  over hoe 'anders'  het  er  daar aan toegaat.  U it hun verhalen begreep  ik  dat  er  drie-
maal daags gegeten werd, afgeruimd. gespeeld, tv-gekeken. dat er speelgoed werd opgeruimd en gesla-
pen. "Anders" duidde op kleine verschillen in de waardepatronen van dat gezin in vergelijking met
onze leefgewoonten.
Wanneer we in een ander waardepatroon of cultuur terechtkomen, leren we niet alleen  iets over de an-
dere cultuur, maar we beseffen voorai datgene wat we als vanzelfsprekend ervaren, niet langer 'ge-
woon'  hoeft  te  zijn. Zo wordt  ook ons denken  en  doen over organiseren en werken zichtbaar wanneer
we ons in een andere organisatiecultuur begeven.
Door het denken en doen met betrekking tot organiseren te plaatsen in een omgeving die a-cultureel is,
wordt datgene wat we normaal vinden. weerspiegeld in wat 'natuurlijk' is. De natuur geeft ons op een
neutrale manier feedback over ons handelen en denken.

Bij reflectie over wat de natuur weerspiegelt over organiseren. komen deelnemers tot het inzicht dat er
geen helder zichtbaar beeld is van wat de essentie van organiseren en een organisatie is. Wat ze zien, is
zichzelf samen met de anderen in een geheel van activiteiten die een zekere coherentie en consistentie
vertonen. Men heeft geen structuur noch functies vastgelegd, er is geen externe controle en toch ver-
loopt de interactie met de natuur via de taken op een vlotte wijze. Naarmate het programma vordert,
wordt de groep performanter in het organiseren en verwezenlijken van haar opdrachten.

Een zonsondergang en een organisatie behoren tot twee verschillende werelden. De zon en het heelal
bestaan al miljoenen jaren, organisaties niet: die zijn er gekomen door de mens. Wellicht is organiseren
6dn van de primaire menselijke activiteiten. Andere levende wezens interageren ook op georganiseerde
wijze met hun omgeving (Maturana & Varela, 1987). Dieren zoals mieren, bijen en apen doen dit zelfs
in samenwerking met elkaar. De mensen gingen zich ook organiseren: om te overleven, om te leven,
om te werken en om kunst te creeren (Abram, 1997). De menselijke manier van georganiseerde inter-
actie leidde al snel tot kleine en grote wijzigingen in zijn omgeving. Daar waar planten en dieren hun
interactie aanpassen of migreren  is de mens in staat op een creerende manier zijn omgeving te wijzigen,
zich een eigen omgeving te creeren. Ondertussen leeft de mensheid in een wereld die haast los staat
van de natuurlijke wereld. De mens leeft in een wereld van betekenissen. Door de confrontatie natuur
versus cultuur ontdekken de deelnemers de kwaliteit van betekenisgeven als belangrijkste medium om
zinvol om te gaan met hun omgeving. Ongeacht of dieren en planten een bewustzijn hebben en al dan
niet in staat zijn om betekenis te geven, is het de mens die via betekenisgeving een gehele samenleving
heeft gecreeerd. Betekenisgeven komt dan centraal te staan in het proces van organiseren.

Organiseren als proces van betekenisgeving en organisaties als betekenissystemen zijn wat betreft hun
'zijn' en hun ontologisch karakter verschillend van de natuur. Vandaar dat er ook een andere kenwijze
of epistemologie nodig is. Een epistemologie gekenmerkt door een andere relatie tussen kennen en
datgene wat gekend wordt.

Een zonsondergang als natuurfenomeen kun je bestuderen en dan vastleggen in algemene wetmatig-
heden. De natuur heeft wetmatigheden die inherent zijn. Ze behoren tot het object en kunnen ook ob-
jectief vastgelegd worden. Op basis van de wetmatigheden kan men natuurfenomenen verklaren en met
enige zekerheid voorspellen. De wetten van de fysica liggen besloten in het onderwerp dat men bestu-
deerd. De zwaartekracht verhindert ons niet om een vliegtuig te bouwen, maar we moeten weI rekening
houden met die wetten.
Met kennis van organisaties en andere door de mens gecreeerde betekenissystemen zoals gezin. cul-
tuur, onderwijs, politiek, economie en kunst   is dat anders. Voorbeelden   als ' Balanced Scorecard'
(Kaplan & Norton, 1992), 'Value Chain (Porter,  1985) of 'Activity Based Costing'  illustreren  hoe
door de mens bedachte modellen werkelijkheid worden. De rol van kennis in de sociale wetenschappen
is dus meer dan louter verklaren en voorspellen: het is hoofdzakelijk creeren.
Door het intersubjectieve karakter van betekenis kan deze niet afstandelijk worden waargenomen. De
producten van dit proces. zijnde structuur, functies, procedures en methoden, kunnen dat weI. Het wer-
ken met deze elementen veronderstelt echter dat men de betekenis ervan vat. Organisaties kunnen enkel
psychologisch 'objectief gekend worden (Putnam. 1997).
Consequentie hiervan is dat in de sociale wetenschappen theorieen beoordeeld worden op hun genera-
tief vermogen: het vermogen om de gangbare wijze van functioneren te bevragen en zodoende voor
nieuwe alternatieven te zorgen. De theorie dient niet om de wereld beter te leren kennen. maar ze dient
te stimuleren tot het creeren van een betere wereld.
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Dit roept dan meteen de vraag op naar de generatieve krachten van de Outdoor Appreciative Inquiry-
methode om te leren over organiseren.

Generatieve krachten van de Outdoor Appreciative Inquiry-methode om te leren over organi-
seren?

De natuur in al haar levenskracht en verscheidenheid was altijd al een lastig gegeven voor het westerse
denken. Onze wortels liggen in het Griekse denken, waarbij volgens Plato onder de overvloed aan ver-
schijningsvormen de algemeen geldende en dus onveranderlijke ideeen verborgen zitten. Onverander-
lijkheid en volmaaktheid worden dan gezien als synoniem. In die opvatting is een steen volmaakter dan
een boom (Libbrechts, 2003).
Lijkt een organisatie meer op een steen dan op een boom? Opdrachten organiseren in de natuur leidt tot
het inzicht dat datgene wat wij als normaal beschouwen, niet noodzakelijk 'natuurlijk' is. Het explore-
ren van de kennis over het organische in de natuur levert een rijkdom aan concepten op die deelnemers
stimuleren om ook meer de organische eigenschappen van een organisatie te zien. Of de organisatie
niet langer als een ding te ervaren weI als een reeks processen waar men deel van uitmaakt.

Organiseren is een intersubjectief gebeuren. Organiseren omschrijf ik als het creeren van gedeelde be-
tekeniskaders waarbij ambigurteit wordt gereduceerd om tot een zinvolle interactie te komen met ande-
ren. De kwaliteit van de relaties wordt hierbij weerspiegeld in de kwaliteit van organiseren. Hoe stevi-
ger de relaties hoe hechter de gekoppelde betekeniskaders. En hoe meer vertrouwen hoe beter een rela-
tienetwerk kan omgaan met complexiteit en ambigurteit. In de outdoor ervaren de deelnemers de fy-
sieke afhankelijkheid van elkaar als een conditie om succesvol een opdracht uit te voeren. Het anticipe-
ren van mogelijke fysieke consequenties bij het verwezenlijken stimuleert deelnemers om hun onder-
linge relaties te exploreren (Hovelynck, 2000). Informatie over hoe iemand emotioneel tegenover een
opdracht staat (hoogtevrees, fitheid, enthousiasme), wordt als een vanzelfsprekend element gezien in de
besluitvormingsprocessen met betrekking tot het waarom, wat, wie en hoe. Het ontwikkelen van kwa-
litatieve hoogwaardige relaties is dan ook een wezenlijk element in het leren over organiseren.

Het derde kenmerk  gaat over ervaringskennis. Het 'objectieve' weten en ervaringskennis  zijn  twee  ver-
schillende wijzen van kennen. in de sociale wetenschappen en zeker bij de processen van organiseren,
zijn beiden belangrijk. Net zoals een goede kok kennis heeft van recepten en kunde van koken. De
combinatie van de twee verheft koken tot een kunst en maakt van de kok een meester in zijn vak.
Organiseren vereist ook meesterschap of leiderschap. De outdoor richt zich op het ontwikkelen van
inzichtmodellen op basis van ervaringsleren en inzichtkennis. De Appreciative Inquiry filosofie verheft
ervaringsleren   tot   een rijk proces. Rijker   dan het 'leren uit fouten'. Zo heeft  A/I een sterke relatie-
ontwikkelende component en leidt het tot integratieve inzichtkennis. De deelnemers komen met elkaar
tot inzichten op basis van de cognitieve, de emotionele en connatieve drijfveren. Dit leidt tot modellen
die een interactie met de werkelijkheid toelaten gebaseerd op kennis over het goede, het ware en het
schone. Deze rijkdom zo ontdekken deelnemers wordt het beste verwoord via verhalen en metaforen.

Wat wordt er geleerd over organiseren en welke zijn de drie kenmerken die de methode haar genera-
tiviteit geeft? Deze vagen vormen de leidraad van dit onderzoek. Alvorens deze vragen te beantwoor-
den op een verhalende wijze ga ik nog in op twee andere thema's. In het volgende hoofdstuk bespreek
ik het ontstaan en de belangrijkste kenmerken van de Outdoor Appreciative Inquiry-methode. Het
derde en laatste hoofdstuk van het eerste deel is de opbouw en wetenschappelijke verantwoording van
de onderzoeksmethode.

Samenvatting:

In dit hoofdstuk kon de lezer kennismaken met de relatie tussen de auteur als een reflective practitioner
en het ondenverp van zijn onderzoek. Het hoofdstuk eindigt met een verkenning van de onderzoeks-
thema's.
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Hoofdstuk 2: De Outdoor Appreciative Inquiry-methode

2.1. Inleiding

In dit hoofdstuk beschrijf ik de Outdoor Appreciative Inquiry-methode. Eerst tracht ik de methode te
situeren tussen andere programma's. Een eerste onderscheiding is deze tussen programma's in de natuur

die expliciet gericht zijn op leren en andere programma's. Vervolgens maak ik onderscheid tussen vier
soorten leerprogramma's aan de hand van de twee activiteiten actie en reflectie. Door ze als twee varia-
belen te hanteren maak ik onderscheid tussen vier leerdomeinen Deze afbakening is tevens gebaseerd op

een systemisch perspectief op leersituaties. De domeinen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, daar
het telkens om dezelfde handelingen en relaties gaat. Het verschil zit vooral in waarover geleerd wordt:

eigen ontwikkeling, groepsdynamica, organiseren of ervaringsleren over ervaringsleren. Bij de methode
die ik heb ontwikkeld is leren over organiseren het perspectief waar de andere domeinen aan raken.

Vervolgens zoom ik in op het ervaringsleren of contextgebonden kennis.  Na een kort historisch overzicht
met als doel deze vorm van leren te situeren kom ik bij de Appreciative Inquiry benadering. Dit is een
methode met als filosofisch uitgangspunt het ontwikkelen van de generatieve capaciteit van theorie over
sociale systemen.
Sociale systemen, waaronder organisaties, worden beschouwd als fysisch en biologisch ongedeter-
mineerde constructies en zijn bepaald door het menselijke denkvermogen, inclusief de capaciteit om te
verbeelden en de kracht om woorden te laten spreken.
De sociale context is wel een belangrijke factor in het proces van organiseren. Vandaar dat Appreciative
Inquiry als onderzoeksmethode veel aandacht besteed aan het creeren van een relatienetwerk gekarakte-
riseerd door onderlinge waardering.
Een derde element dat de methode zijn eigenheid en kracht geeft is de stijl en de persoon van de begelei-
der. Dit onderwerp heb ik besproken aan de hand van de soorten en de stijl van intervenieren.

Deze mix van factoren vormen de basis van de methode. De eigenlijke werking wordt bepaald door het
relatienetwerk van deelnemers en begeleiders tijdens elke workshop.

2.1.1.     Afbakenen van de methode: natuur kent geen begrenzing

In de afgelopen vijfentwintig jaar hebben heel wat organisaties hun medewerkers naar de "Ardennen"
gezonden om deel te nemen aan programma's in de natuur. Het aanbod aan programma's was en is nog

steeds groot en divers. De doelstellingen en resultaten eveneens. De zin of betekenis van deelname aan

activiteiten in de natuur kan sterk verschillen. In het introductieverhaal komen activiteiten in de natuur
reeds in drie vormen voor: als scoutingactiviteit, als opleiding en als onderdeel van een organisatie-
verander-traject.

Ik tracht ordening aan te brengen, eerst door onderscheid te maken tussen de outdoor als methode om te
leren en andere activiteiten die in de natuur worden georganiseerd. Binnen de outdoor als methode om te
leren situeer ik mijn eigen benadering door verder onderscheid te milken tussen thema en vorm van leren.

Specifiek thema is leren over organiseren. De vorm van leren heeft te maken met de Appreciative inquiry

benadering als vorm van ervaringsleren.

2.1.2.    Programma's in de natuur: van inspanning tot ontspanning

Een eerste indeling om naar het aanbod van outdoorprogramma's te kijken is door het op een continuum

te plaatsen  met aan  het elle uiterste de inspanning  en aan het andere ontspanning.

Onder inspanning vallen dan de survivalprogramma's, die gekenmerkt worden door een command and

control-stijl waarbij het behalen van resultaten belangrijk is. Vaak wor(it competitie aangewend om de
deelnemers te stimuleren hun uiterste best te doen. De wijze waarop de deelnemers de taken aanpakken

wordt regelmatig getypeerd door "een meer van hetzelfde" stijl. De focus ligt op overleven en dit wordt

vereenzelvigd met een 'survival of the fittest'. Wat betreft leren en experimenteren met nieuw gedrag
wor(len er geen onnodige risico's genomen. Men houdt eerder vast aan datgene waar men goed in is.
Indien meer van hetzelfde niet genoeg is, wanneer de grenzen tot het uiterste zijn verlegd, gebeurt het

wel eens dat door de groepsdruk mensen over hun grenzen gaan. Zowel mentaal, fysiek als emotioneel.
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Hier worden dan wel risico's genomen. Het programma kan als metafoor staan voor de organisatie waar-
in men ten koste van alles moet trachten te overleven.

De recreatieve programma's richten zich in de eerste plaats op het buitenleven zelf: het doel ligt net zoals
bij survival in het beoefellen van de activiteiten. Bij recreatie gaat het voornamelijk om de ontspanning.

Deze vorrn van actieve recreatie, met een combinatie van enerzijds de kick en anderzijds het zorgeloze
plezier is mede populair geworden door de hernieuwde roep van "terug naar de natuur" en de preoccupa-
tie met gezond leven. De "kick" en het "zorgeloze plezier" worden gezien als kenmerken van de beleve-
niseconomie (Nolan). Naast productie- en service-economie is er nu ook de beleveniseconomie. Net
zoals men met kinderen naar Euro Disney gaat om er maanden nadien nog over te kunnen praten, organi-
seert men om dezelfde reden een orientatietocht waarbij men met de helikopter wordt gedropL Of men
besluit te gaan bungeespringen. Deze recreatieve programma's, georganiseerd in de context van de orga-
nisatie als sociale entiteit, geeft organisatieleden de mogelijkheid om later in de werksituatie de beleve-
nissen gezamenlijk op te roepen: 'denk aan de gezellige sfeer van onze uitstap.'

De overeenkomst bij beide programma's is de rol van de deelnemers ten aanzien van het programma. De
deelnemers krijgen een programma aangeboden dat ze (in het geval van survival moeten) consumeren,
net zoals elke andere georganiseerde groepsreis of voorbedacht event Eigenaarschap is geen vereiste.

2.13 Leren in de natuur

Bovenvermelde programma's in de natuur hebben weinig of geen geexpliciteerde kaders betreffende de
processen van leren en ontwikkelen. Ook ontbreekt de conceptuele onderbouwing van de thema's waar
de naam van het programma soms naar verwijst: leiderschap, samenwerken, teambuilding of challenge.

Twee opmerkingen sluiten hierbij aan. Edn is dat ondanks het gebrek aan theoretische onderbouwing
deze programma's best een positieve invloed kunnen hebben, zowel op de onderlinge relaties als op de
eigen individuele ontwikkeling. 'Mensen kunnen het leren niet laten,' is een uitspraak van een collega
(Hoebeke, 1994). Hetgeen zeker geldt voor deze situaties. De inhoud en richting van het leerproces
kunnen echter zeer divers zijn, zeker bij survivalprogramma's. Een veel gehoord commentaar hier is dat
mensen hebben geleerd om nooit meer aan zulke programma's deel te nemen.

Ten aanzien van de recreatieve programma's heb ik de bedenking dat ze eerder de individuele "wellness"
beogen dan het ontwikkelen van relaties. Onze westerse maatschappij stimuleert een "egocultuur" waar-
bij het zich goed voelen en identiteit ontleend wordt aan zelfreferentie dan wel aan de appreciatie die we
van anderen krijgen (Fukuyama, 2002). In recreatieve programma's is de interafhankelijkheid vaak
helleid tot minimale vereisten om elke emotionele spanning te vermijden. Ieder mag zich goed voelen
zoals hij is. In een volwassen relatie mag de persoon er zijn met zijn volledige schaal aan emoties:
mensen zijn droevig over wat anderen hen aandoen, worden ook kwaad, uiten zich wanneer men iets of
iemand vreest of zich angstig voelt. Dit alles in een kader van genegenheid, warmte, vriendschap en
liefde. Angst, agressie, verdriet en blijheid worden gezien als de hoofdkwadranten (Yalom, 1980).

Bij recreatieprogramma's echter wordt alles in het werk gesteld om mensen zich te laten goed voelen.
Andere emoties vallen schijnbaar niet binnen het normale en dienen weggeorganiseerd te worden uit de
hoofdstroom van de belevenis. Op deze wijze wordt het dan onmogelijk om te werken aan de groei van
volwassen relaties. In mijn overtuiging vormen deze weggecijferde relaties net de context voor het proces
van organiseren. Als ik het continuum survival-recreatie herneem, dan situeer ik outdoorprogamma's in
het midden.

Schema 2.1: Gel)ruik van opdrachten in de natuur.

Recreatie Ervaringsleren Survival

4

Net als bij recreatie is het plezier scheppen in de opdrachten een noodzakelijke conditie. Spelenderwijs
kunnen lachen om eigen mislukkingen is een mogelijkheidsvoorwaarde om uit wat men meegemaakt of
beleefd heeft te leren, zonder te vervallen in ontkenning of camouflage van het gel)eurde. De externe
taakcomponent is ook bij outdoor als leermethode belangrijk.
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2.2.         Situering van de Outdoor Appreciative Inquiry-methode

Als ik het in de tekst heb over outdoorprogramma's, dan heb ik het over programma's die expliciet

gericht zijn op leren en ontwikkelen. Leren en ontwikkelen, doordat de opdrachten en de bekomen re-

sultaten gekoppeld worden aan reflectie en onderlinge feedback. Deze wisselwerking tussen activiteiten

in de natuur met expliciete ruimte en tijd voor reflectie worden gezien als een vorm van ervaringsleren

(Lewin, 1947). De actie-reflectie-cyclus is de kern van de leermethode (Kolb, 1976).

Om deze ervaringskennis te verankeren en te vertalen (transfer) naar andere situaties, wordt de ervaring

vaak onderbouwd aan de hand van theoretische modellen (Kolb, 1976). Dit kan zijn om het proces van

ontwikkelen te sturen (Harrison, 1970; Bouwen, 1983) of om kennis te verankeren en transfer mogelijk te

maken. Een conceptuele inbreng is echter nooit een vervanging van het reflecteren. De wisselwerking
tussen actie en reflectie vormt de kern van wat ervaringsleren wordt genoemd. Veel mee-maken is geen

garantie voor ervaring (Hovelynck, 2000).

2.2.1. Actie

Door het binnenbrengen van concrete opdrachten in de natuur onderscheidt de outdoormethode zich van

de sensitivity-trainingen die populair waren midden de vijftiger en zestiger jaren. De sensitivity-trainin-
gen zijn ook op ervaringsleren gebaseerd en hebben vaak dezelfde leerdoelstellingen als bepaalde out-
doorprogramma's, doch een externe 'taak' ontbreekt hier. Outdoorprogramma's liggen wel in het ver-

lengde van sensitivity-programma's omdat ze zich ook richten naar het ervaren van de totale persoon

(Hovelynck, 2000).

Bij het geven van opdrachten kan men onderscheid maken tussen gestructureerde of open taken. Deze

dimensie verwijst naar de relatie tussen de deelnemers enerzijds en de begeleiders en het programma

anderzijds. Wie een opdracht geeft stuurt niet enkel een inhoudelijke boodschap maar definieert ook een

relationele context (Watzlawick e.a., 1967) en bepaalt daardoor de mate waarin de deelnemers hun leer-

proces zelf kunnen meesturen.

In een sterk gestructureerde setting worden de opdrachten zelf niet ter discussie gesteld. De initiele

afhankelijkheid van de begeleiders wordt aanvaard en zelfs versterkt. Het zijn de begeleiders die weten

wat er moet gebeuren, wanneer en hoe. De deelnemers leren door de begeleiders te volgen en kunnen tot

op zekere hoogte terugvallen op hull vertrouwde rol van "consument" van een opleiding.

Wanneer het doel van de workshop er echter in bestaat de autonomie en verantwoordelijkheid van de

deelnemers in hun werk te verhogen, heeft het weinig zin om de opdrachten op deze wijze op te leggen.

Een open benadering betekent bijvoorbeeld dat de deelnemers bij elke opdracht zelf dienen te beslissen

of zij de opdracht (en de bijbehorende spelregels) aanvaarden of niet. Ook kunnen alternatieven worden

aangeboden, zodat de groep zelf de moeilijkheidsgraad kan bepalen. De deelnemers krijgen ook de ver-
antwoordelijkheid voor het beeindigen van de oefening: ze kunnen op elk ogenblik beslissen een

opdracht te onderbreken. Dit impliceert wei dat zij zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun

eventueel mislukken. Het komt voor dat een groep het hier zo moeilijk mee heeft dat zij blijft proberen,
ook al hebben de meeste leden al lang het geloof in het uiteindelijke resultaat verloren. Tenslotte krijgt de

groep ook de kans een opdracht te herhalen. Hierdoor wordt de factor onbekendheid geelimineerd en
heeft de groep de mogelijkheid om te kijken hoe zij haar opgedane ervaring weet te get,ruiken waardoor

zichtbaar wordt wat men geleerd heeft. De deelnemers moeten echter zelf beslissen of en wanneer ze

deze confrontatie willen aangaan. In een dergelijke "open" benadering wordt de initiele afhankelijkheid
van de begeleiders tot op zekere hoogte gefrustreerd. Bij aanvang van een workshop vertrouwen de

deelnemers nog sterk op het gezag en de ervaring van de begeleiders, maar naargelang het programma
vordert komen er discussies en dialogen en begint de groep haar eigen leerprogramma te ontwikkelen.

Op deze manier verschuift de rol van de deelnemers van consument naar ontwerper.

Tussentijdse observaties

Consequentie van deze "open" benadering is dat de keuze voor een oefening een belangrijke plaats krijgt
Wat willen we? Wat is zinvol? Wat is de betekenis van het gekozene voor onze leerdoelstelling? Hoe
zien we onze leerdoelstelling? Kunnen we een gedeeld beeld creeren van de opdracht? Spreekt het beeld

aan? Wat willen we ons verbeelden? Durven we dit aan?
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Al deze vragen hebben betrekking op het proces van het creeren van een betekenisvol toekomstbeeld. In
de organisatietheorie zijn deze processen onderdeel van de visie en strategievorming (Mintzberg,1987).
Dit zijn duidelijk activiteiten van een andere orde dan diegene die betrekking hebben op het samen
functioneren binnen een gegeven werkcontext bestaande uit geformuleerde taken en rollen.

Een andere observatie is dat bij het beantwoorden van deze vragen, de deelnemers zich sterk bewust
worden hoe de kwaliteit van hun relaties invloed heeft op dit "organiseerproces". Er vindt een omwisse-
ling plaats. Het gaat niet langer om leren over de kwaliteit van relaties tijdens het werken aan cert taak
binnen een gegeven taakcontext. Het thema wordt nu; wat leren we over de relationele condities om een
groepsopdracht bestaande uit een geheel van taken en relaties te ontwerpen? (Watzlawick e.a., 1970)
Het woord relatie is gelinkt aan een dubbele opdracht: het creeren en organiseren van een groepsopdracht
en het samenwerken aan de opdracht. De organisatie als een gegeven entiteit waarbinnen men samen-
werkt, verdwijnt waarover ik nog kom te spreken verderop in de tekst.

Dit levert een interessante paradox op. Het is perfect denkbaar en mogelijk om de diepgang van een
outdoorprogramma te beperken. Het leerproces kan worden gericht op het thema samenwerken aan een
opdracht. Hierdoor kan het leren worden afgebakend, althans het officiele gedeelte. De deelnemers
behouden voor zichzelf de vrijheid om ten persoonlijke titel meer te leren dan wat formeel is besproken

(Hoebeke, 1995).

Gezien het holistische karakter van de ervaring besloot ik deze rijkdom aan bod te laten komen tijdens de
nabesprekingen. Ook hier koos ik voor een open aanpak.

2.2.2 Reflectie:

"Experience  is  not  what  happens  to  us,  but what we do with what  happens  to us"
(Weick, 1969).

De nabespreking of reflectie is zoals eerder vermeld een wezenlijk onderdeel van het veranderingsproces.
Het ondersteunt de deelnemers om uit hun concrete ervaring nieuwe inzichten te conceptualiseren, die
via experimenteren de ervaring verder kunnen verrijken (Kolb, 1984).

Het gezamenlijk terugkijken op het creeren en de uitvoering van de opdrachten vervult een belangrijke
functie, zowel voor het leerproces tijdens de outdoor als voor de overdracht naar de werksituatie later. De
groepsopdrachten leveren de deelnemers in de eerste plaats individuele belevingen op. De nabesprekin-
gen hebben als functie uit deze individuele ervaringen een gezamenlijke realiteit te destilleren. De deel-
nemers reconstrueren wat er is gebeurd en wat de betekenis ervan is, omdat deze betekenis niet "gege-
ven" is en de opgedane ervaring niet enkelzinnig (Weick, 1986; 1979) Hiertoe wisselen ze belt:venissen
en observaties uit, leggen ze verbanden, genereren ze beelden, en gebruiken ze impliciete theorieen. De
nabesprekingen kunnen met andere woorden ook worden beschouwd als opdrachten die op een bepaalde
manier door de groep wor(len aangepakt, en  dus ook zelf bespreekbaar zijn.

Om dit soort leren mogelijk te maken, is het nodig dat de groep voldoende ruimte wordt gegeven tijdens
de nabesprekingen. Een van de rollen van de begeleiders is het creeren en bewaken van de condities van
dit proces. Dit zijn dan de klassieke procesinterventies, zoals het verwoorden van thema's waarmee de

groep worstelt, het inbrengen van procesobservaties, het bieden van steun of het confronteren. (Schein,
1969; Dunette, 1983; Bouwen, 1998; 1994) Het aanvaarden en verduidelijken van zowel psychodynami-
sche als organisatorische thema's zijn hierbij van groot belang. Naarmate het programma vordert, worden
de besprekingen rijker en heeft de groep meer tijd nodig om al het ervaringsmateriaal te verwerken.

De systematische reflectie creeert een netwerk van gekoppelde betekenissen die de diverse individuele
ervaringen verdichten tot een gedeelde betekenis of ervaring. Door het open karakter van de nabespre-
kingen kan de inhoud handelen over volgende thema's: 1) persoonlijke ontwikkeling; 2) samenwerken en
3) samen werk organiseren. Steeds gaat het over dezelfde individuen en hun onderlinge relaties, doch
telkens berladerd vanuit een verschillend standpunt. Wanneer tijdens de reflectie wordt gereflecteerd over
"Hoe zijn we hier samen aan het leren?" komt er nog een vierde thema bij, dat van het "leren leren"
(Overlaet & Wittockx, 1996). De combinatie van de vier thema's resulteert in een hechte verbinding van
de onderlinge relaties.
Uit de bespreking weerhoud ik uiteindelijk twee dimensies om de gangbare benaderingen van outdoor te
positioneren. Op de ene dimensie plaats ik het onderscheid tussen individuele en groepsopdrachten. Op
de andere het onderscheid tussen gestructureerde programma's met zeer beperkte of zeer gestructureerde
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nabesprekingen en anderzijds open programma's, waarin de deelnemers tijdens de opdrachten en de
nabesprekingen worden gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen over hun leerproces.

Het dubbel onderscheid, zoals weergegeven, kan worden gebruikt om de doelstellingen van een concreet
outdoorprogramma te situeren. Enkele mogelijkheden worden in de figuur bij wijze van voorbeeld

aangegeven. In het eerste en derde kwadrant gaat het om zeer gerichte programma's waar de leerinhou-
den vooraf grotendeels vaststaan (Newman, 1987). Hier komt men zelden tot leren waarbij men zijn

eigen referentiekaders bevraagt. Wat wordt aangeleerd zijn individuele, respectievelijk collectieve han-
delingsroutines. In het tweede en vierde kwadrant gaat het leren dieper (Harrison, 1970) en spreekt het de
deelnemers aan in hun bereidheid zichzelf te bevragen. De klemtoon ligt niet op het aanleren van speci-
fieke vaardigheden, maar eerder op groei en ontwikkeling, op het zelf ontdekken en bevragen. In het
tweede kwadrant is dit zoekproces vooral gericht op het individueel functioneren, terwijl in het vierde
kwadrant over de organiseerprocessen zelf wordt geleerd. Meteen heb ik de eigen metho(ie gesitueerd.

Schema 2.2: leerdoelen (Overlaet & Wittockx, 1996)
INDIVIDUELE OPDRACHTEN

Sociale Vaardighe(len [ziderschap & Persoonlijke ontwikkeling

GERICHT OPEN
LEREN LEREN

Teamvaardigheden Ik in relatie tot de andere
Samen organiseren
Samenwerken
Samen leren over leren
(Appreciative Inquiry)

GROEPSOPRDRACHTEN

2.3. Leerdomeinen

De vier domeinen die ik hierboven heb aangeduid (relatieontwikkeling, samenwerken, organiseren en
leren leren) kan men uit elkaar houden door de groep te beschouwen als een systeem. Hetzelfde ge-
dragsmateriaal leidt namelijk tot andere inzichten, naargelang er gekeken en gerntervenieerd wordt vanuit
een bepaald perspectief. Door een systemische bril op te zetten kan men deze perspectieven van elkaar
onderscheiden. Daarvoor is het nodig om eerst enkele eigenschappen van het systeemdenken even kort
toe te lichten.
Essentieel in het systeemdenken is dat de karakteristieken van het systeem bepaald door de kwaliteiten
van de interacties tussen de elementen en niet door de elementen zelf. Bij een groep zijn dit de taak-
relatie en betekenisprocessen.

Verder is het nodig om een groep als systeem te begrijpen van naar de begrenzing te kijken. Elk systeem
is namelijk dubbel begrensd; het is onderdeel van een groter geheel; het metasysteem. En het is zelf sa-
mengesteld uit interagerende subsystemen.

De binnengrens heeft betrekking op het raakvlak met de subsystemen of elementen waaruit de groep
bestaat. De groepsleden vormen de subsystemen en het makvlak wordt gevormd door hun onderlinge
relaties, Elk groepslid heeft zijn eigen intrapsychische, neurologische en biologische processen doch zijn
deze geen onderwerp van studie. De interacties met zijn collega's, de patronen die hierin ontstaan, of met
andere woorden; de relaties, vormen de binnengrens en behoren tot de groep als systeem.

De buitengrens wordt gevormd door de interactie met het metasysteem, het geheel waar de groep als deel
samen met andere delen onderdeel van vormt. Het raakvlak of de grens is dan het geheel van activiteiten
die het metasysteem oplegt. Het metasysteem is dan de organisatie die de opdracht heeft geformuleerd.
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De doelstelling van het programma wordt gevormd door de taken die behoren tot de opdracht: leren en
ontwikkelen.

Er is met andere woorden een hierarchische systeemstructuur, waarbij het metasysteem steeds complexer
is, zodat het ook meet complexiteit aankan of in systeemtermen "een hoger recursieniveau" heeft. De

groep als systeem heeft een identiteit die complexer is dan de optelsom van de aanwezige persoonlijk-
heden en heeft dus een hoger recursieniveau. Ze kan met andere woorden complexere taken aan.

Schema 2.3: Hierachische systeemstructuur

Organiseren als intermenselijk proces Niveau 5

META-Systeem Niveau 4Organisatiefenomenen

BUITEN-Grens
Taaksysteem      

Taakgroep Niveau 3

BINNEN-Grens
Relatiesysteem    

Niveau 2

SUB-Systeem Intrapsychisch Niveau 1

Niveau 1: persoonlijke ontwikkeling
Het handelen van de groep kan gebruikt worden om te kijken naar hoe personen functioneren crl wat hun
drijfveren zijn om te doen wat ze doen. Dit is het domeinen van individuele ontwikkeling. Groepen met
deze doelstelling gebruiken de groep als kader om te werken aan persoonlijke ontwikkeling. Het kan
gaan om programma's rond persoonlijke effectiviteit, stijlen van leidinggeven of meer therapeutisch
gerichte groepen zoals diverse counselling groepen. (Yalom,  1980; Bion 1959; Perts 1965, Rogers,1963)

Niveau 2: groepsdynamica
De groep kan ook haar eigen handelen als onderwerp nemen om te kijken naar de relatieontwikkeling.
Men kijkt naar de wijze van communiceren, naar hoe deelnemers omgaan met de processen van accepte-
ren, bemvloeden en intimiteit ontwikkelen (Schurtz, 1957; Tuckmann; Bennis,1970). Dit is wat men
meestal verstaat onder groepsdynamica of leren over groepsdynamische processen. Tijdens het program-
ma leert men hoe de identiteit van het geheel functioneel of disfunctioneel kan zijn (Bion, 1965). De
meeste Outdoorprogramma's hebben groepsontwikkeling als hoofdthema. De buitenopdrachten vormen
de context om relaties te ontwikkelen (Wittockx, Stiphout & Lagrou, 1985)

Niveau 3: teamontwikkeling
Wanneer de groepsleden leren over het verband lussen de kwaliteit van hun relaties en de samenwer-
kingsprocessen om taken uit te voeren dan heeft men het over teambuilding. Wat is het interactieve
proces tussen relatieontwikkeling en de wijze waarop men taken aanpakt een uitvoert. Wat is de impact
van de wijze van plannen, probleemoplossen, en besluitvorming op de onderlinge betrokkenheid. Hoe
wordt de onderlinge machtsverhouding zichtbaar in de besluitvorming? Hoe stimuleert men elkaar om
het beste in elkaar naar boven te halen om de groepsopdracht te realiseren. (Hovelynck, 2000). Men leert

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR



29

over hoe men als groep functioneel of disfunctioneel kan ontwikkelen. Een opdracht kan bedreigend
worden ervaren voor de samenhang van de groep waardoor deze gaat investeren in haar 'groep' zijn al
dan niet ten koste van de taak die ze heeft (Hirshorn, 1992; 1991; Wittockx, 1994).

Niveau 4: leren over processen in de organisatie
De relatie- en taakprocessen van de groep worden beinvloed door de karakteristieken van de organisatie
waar de deelnemers werken. De waarden, de cultuur en de wijze waarop processen gestructureerd en ge-

organiseerd zijn worden beleefd tijdens een outdoorworkshop. De complexe identiteit van de organisatie
wordt vaak weerspiegeld in het functioneren van de groep. De weerspiegeling is geen exacte kopie.
Sommige processen zijn uitvergroot. Andere zijn, omwille van de lagere taakcomplexiteit van de out-

dooractiviteiten, herkenbaar op simplistische wijze. Weer anders worden een aantal basisdynamieken
zichtbaar in al hun eenvoud.
Door het werken met parallelgroepen heeft men echter ook intergroepsfenomenen in het programma. De
setting laat toe om te leren over de identiteitsbepalende factoren van het grotere geheel en de interactie
tussen de delen.

Niveau vijf: leren over organiseren
Wanneer de groepsleden haar handelen gaat exploreren vanuit de processen van betekenisgeving wordt
er geleerd over organiseren. Hoe komt men via voorbesprekingen, handelen en nabesprekingen tot zin-

volle interactie met de natuur als omgeving? Wat zijn de processen en de elementen die een rol spelen
om tot een zinvolle interactie te komen als geheel?
De impliciete modellen die men in de eigen organisatie hanteert vormen aanvankelijk de leidraad om te

handelen. Door het handelen te bevragen worden deelnemers zich bewust van de modellen die ze hante-

ren om zich te organiseren.
Concluderend zie ik hetzelfde relatienetwerk met vijf verschillende domeinen.

Schema 2.4: Relatienetwerk

Leren over organiseren:
Niveau 5 het creeren van betekeniskaders

*
Nivea, 4 De teamprocessen als metafoor

voor organisatiefenomenen

*
Niveau 3 SAMENWERKEN

teambuilding

*
Niveau 2 RELATIEONTWIKKELING

groepsdynamica

*
Niveau 1 INTRAPSYCHISCHE

ONTWIKKELING
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2.4. Ervaringsleren (Action Research)

Ervaringsleren in de context van organisatieverandering kent reeds een geschiedenis die teruggaat tot
vlak na de tweede oorlog. In het eerste hoofdstuk heb ik reeds toegelicht hoe het ervaringsgericht leren in
de vijftiger jaren twee richtingen uitging: de persoonsgerichte en de organisatiegerichte ontwikkelingen.
De tweede vond plaats binnen organisaties, werkend met bestaande werksystemen (Argyris, 1958;
Schein, 1987) Het begeleiden van veranderingen binnen de organisatie werd dan ook toepasselijk 'Proces
consultatie' genoemd (Schein, 1987), of ook nog Action Research (AID om de betrokkenheid aan te
duiden.
Sinds de ontwikkeling door Lewin begin jaren vijftig, waren de verwachtingen over Action Research
hooggespannen, zowel vanuit de theoretische als de praktische hoek. Heeft AR een wezenlijke bijdrage
geleverd tot het goed functioneren van menige organisatie, op het wetenschappelijke domein zijn de
bijdragen eerder beperkt gebleven. Tot midden jaren tachtig leek er een status-quo te bestaan, zij het dat
methoden en technieken verfijnder en gevarieerder werden (Schein, 1999).

2.4.1.    Geschiedenis van ervaringsleren in organisaties

Op de Connecticut conferenties observeerde het team van sociale wetenschappers rond Lewin de discus-
sies die door gespreksleiders werden begeleid. Het doel van deze observaties was meer inzicht te krijgen
op de intermenselijke processen. 's Avonds bespraken ze hun indrukken met de gespreksbegeleiders. De
deelnemers wer(len nieuwsgierig naar wat er over hun gedrag gezegd werd en vroegen of ze bij deze
besprekingen aanwezig mochten zijn. Toen dat gebeurde, ontstonden besprekingen van de eigen relatio-
nele processen tijdens de afgelopen sessies dn tijdens de bespreking zelf; "hier-en-nu". De leermomenten
tijdens deze discussies werden door iedereen rijker gevonden dan de oorspronkelijk geplande sessies, wat
Lewin ertoe deed besluiten deze te schrappen en enkel nog de T-groepen te doen doorgaan: sessies waar
deelnemers en begeleiders vanuit hun ervaring leren over zichzelf, hun relaties met andere mensen, en de
dynamiek binnen de groep.
De basisvorm van de sensitivity training lag daarmee vast. Zoals de naam aangeeft, staat het gevoelig
worden voor het socio-emotionele gebeuren in de groep centraal. Trainers en deelnemers proberen via
gesprekken over het doen en laten in de groep hier-en-nu te komen tot een gedeeld begrijpen van de
factoren die het functioneren van de groep bepalen. Feedback is de basis van dit leerproces. Zowel voor
trainers als deelnemers gold dat het verifieren van hun theorie over hoe 6dn en ander functioneerde
slechts getoetst kon worden door het in de groep te brengen en te kijken hoe erop gereageerd werd. Werd
het herkend en opgepikt, was er een emotionele reactie, werd het heftig ontkend?
De training bood ook geen standaard antwoord op wat er daarna met die feedback moest gebeuren. In de
idiosyncrasie van hier-en-nu-relaties bleek 'the one best way' een illusie. Deelnemers wer(len terugge-
worpen op het steeds opnieuw zelf vinden van de aanpak die in een specifieke situatie aan hun doel
beantwoordde.

Het kenmodel dat in dergelijk programma voor ervaringsleren wordt gehanteerd staat haaks op het posi-
tivistische: het subject maakt er essentieel deel uit van het object van kennis, en dat object wordt niet
begrepen in termen van universeel geldende wetten maar in termen van de specifieke kenmerken die het
groepsfunctioneren hier-en-nu wei of niet werkbaar en leefbaar maken. De terugkoppeling van observa-
ties en interpretaties ervan, met andere woorden de feedback, werd een centraal leerelement, eerder dan
een bias in de relatie tussen het kennend subject en zon object

2.4.2.    Appreciatie van ervaringsleren vanuit positivistisch perspectief

We kunnen ondertussen met enige afstand terugkijken hoe de omgeving op dit nieuwe kenmodel rea-
geerde. In een bedrijfsomgeving die gebouwd was op de standaardtoepassing van regels en het wegwer-
ken van onzekerheid bleek het hanteren van de nieuwe competenties vaak niet gemakkelijk. De procedu-
res waar de mechanistische organisatie op stoelt, werden gerelativeerd en de omgeving accepteerde dat
vaak niet. Met de crisis van de jaren zeventig hechtte het bedrijfsleven nog meer belang aan "harde
feiten" dan daarvoor al het geval was, en de lessen uit de sensitivity training kwamen nog moeilijker te
liggen: automatisering en informatisering werden de oplossing voor organisatieproblemen waar relatio-
nele processen de aandacht verloren.

Ook de wetenschappelijke evaluatie van sensitivity training viel niet erg positief uit. Campbell en
Dunette (1968; 1970) probeerden aan het eind van de zestiger jaren een balans op te maken van de T-
groep trainingen voor het organisatieleven en schreven in hun conclusies:
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"examination of the research literature leads to the conclusion that while T-group training
seems  to  produce  observable  changes  in  behavior,  the utility  of these  changes for performance
of individuals  in  their  organisational  roles  remains  to  be  demonstrated"  (Campbell en Dunette,
1968, p. 73).

De oplossing daarvoor wordt gezocht in meer gevalideerde attitudevragenlijsten en het systematischere
gebruik van controlegroepen.
In de context van ons opzet is het interessant te noteren dat Campbell en Dunnette zich wel bewust zijn
van het feit dat sensitivity trainers van hun programma's geen eenduidig resultaat verwachten. In het
kenmodel van de sensitivity training is de idiosyncrasie immers het uitgangspunt. Hun positivistische
methode dwingt hen echter dit uitgangspunt links te laten liggen. Hun onderzoeksmethoden worden
ondanks deze moeilijkheid op geen enkel moment bevraagd. Campbell en Dunnette wijten het ontbreken
van duidelijke resultaten in het veelvuldige onderzoek aan de benadering van de trainers:

"in  the  opinion  of the  present authors,  one  can  not  come  away from  an  examination  of T-group
literature without a strong impression of its humanistic and sometimes aistential flavor. even
when  the  intended focus  is  the  development of individuals  in  their organisational roles"
(Campbell en Dunette, 1968, p. 101).

Net zoals de managers rond het vlot veronderstellen ze met deze uitspraak dat de organisationele rol
losstaat van de idiosyncratische invulling ervan. Ze gaan er impliciet van uit dat een organisatie bestaat
uit posities die voorgeschreven functies uitvoeren. Mensen in hun organisationele rol hebben niets te
maken met diezelfde mensen buiten deze rol. Aangezien idiosyncrasie slechts bestaat buiten hun rol, is
meteen ook gezegd dat wat niet onderzocht kan worden voor het bedrijf irrelevant is.

We besluiten dat zowel de organisatie als het wetenschappelijk onderzoek moeilijk met het nieuwe ken-
model overweg kon. Voeg daaraan toe dat de groeiende populariteit van de sensitivity training steeds
meer ondeskundige begeleiding meebracht (Hellinga, 1982), en we kunnen begrijpen dat het bedrijfsle-
veil sinds de late zeventiger jaren nog weinig beroep deed op sensitivity training. Het einde van deze pro-

grammavorm was echter niet het einde van de onderliggende epistemologie.

2.4.3.    Actieonderzoek en procesbegeleiding

2.4-3.1.6 Process consultation' heeft de T-groep benadering binnen de bedrij fsmuren gebracht.
Zoals gezegd bleek het voor de werknemers die van een sensitivity training terug kwamen niet makkelijk
met de geleerde inzichten en vaardigheden in hun bedrijf verder te werken. Om de implementatie van
"laboratory-training skills" te bevorderen wer(len een aantal oplossingen gezocht die samen uiteindelijk
de organisatie-ontwikkelingsrichting uitmaakten. Een eerste daarvan was het bijstaan van de lijnrnana-
gers van de betrokken werknemers, een andere het opzetten van leerlabo's voor bestaande teams, en
verder nog de aandacht voor het systematisch, top-down doorvoeren van dergelijke programma's (French
& Bell, 1973).
Voor ons zijn in dit gebeuren twee elementen belangrijk: het gebruik van actieonderzoek en het verlaten
van een expertmodel daarin. De combinatie van deze elementen leidde tot de "process consultation" of
procesbegeleiding crl in deze context werd het nieuwe kenmodel voor het eerst verantwoord.

2.4.3.2. Actieonderzoek: aandacht voor intentie en context
"Actieonderzoek" is een term die veelal aan Kurt Lewin toegeschreven wordL In elk geval gaf Lewin er,
ondermeer in de context van de bovenvermelde Connecticut conferentie, inhoud aan. Als we het concept
in termen van onderzoeksfases belichten, wijkt het in eerste instantie niet ver af van het klassieke veld-
onderzoek. Nadat over een sociaal systeem de nodige gegevens verzameld werden, wordt in het systeem
een verandering doorgevoerd, en tenslotte verzamelt men opnieuw gegevens om de verandering te kun-
nen evalueren. Drie stappen. Vernieuwend is daarbij dat Lewin feiten onderzoekt in relatie tot een plan,
een intentie, eerder dan een louter beschrijvende hypothese, en dat hij daar consequenties aan verbindt
met betrekking tot de methode. Hij vestigt de aandacht op speci/leke kenmerken en niet alleen op alge-
merle wetten en benadrukt het belang van "ingrjpen" voor een correct "begrupen". Lewin presenteert het
actieonderzoek met het beeld van de medicus:

'To  act  correctly  it  doesn't  sullice.  however  if the  (..)  surgeon  knows  the  general  laws  of (.)
physiology. He  has  to  know  too  the specific character  of the situation at  hand.  This character  is
determined  by a scientific fact-finding called diagnosis" (Lewin, 1948).
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Na de diagnosestelling volgen een ingreep en een evaluatie daarvan. Deze heeft een praktische 6n een
wetenschappelijke waarde: de ingreep geeft essentiele informatie over de accuraatheid van de diagnose
dn stuurt op die manier de verdere behandeling mee. Tenslotte heeft de wetenschapper in deze context
niet alleen het interventiemodel van de geneeskundige maar ook zijn actieverantwoordelijkheid - de
ingreep kan immers verregaande consequenties hebben voor de betrokkenen.

2.4.3.3. Procesbegeleiding: kennisontwikkeling als een proces
De "procesbegeleiding of process consultation" krijgt vorm als Schein (1969), zelf ook een T-groep-
trainer, een aantal aspecten  van deze medische metafoor verder  naar de achtergrond schuift. Lewin's
geneeskundige diagnosticeert samen met zijn clientsysteem de specifieke situatie maar kent daarnaast de
algemene wetenschappelijke wetten die hij in de gediagnosticeerde situatie toepast. Op dezelfde manier
herkent de actieonderzoeker weliswaar het belang van de lokale kennis van de practicus maar hij blijft
optreden als expert in het domein:

"The practitioner (must) understand that through social sciences and only through them he can
hope to gain thepower necessary to do a goodjob" (Lewin, 1948, p. 213).

Schein neemt verder afstand van dergelijke expertbenadering. Hij beschrijft hoe hij bij zijn eerste op-
drachten als organisatieadviseur een arsenaal had van modellen voor effectieve intermenselijke relaties
en groepsgedrag en hoe hij vanuit het reeds genoemde driestappenmodel werkte. En toch veranderde er,
ondanks de expertise van de consultant en de uitdrukkelijke of "uitgedrukte" veranderingswens van de
client, niets (Schein, 1990). Vanuit deze ervaring herdefinieert Schein zijn interventiemodel. De nadruk
verschuift van een wetenschappelijke diagnose door de actieonderzoeker naar een permanente uitnodi-
ging tot zelfdiagnose van door procesbegeleider.

Deze verschuiving heeft twee implicaties: een eerste betreft het statuut van algemene kennis en een
tweede de relatie waarin kennis wordt opgebouwd.
Waar Lewin (1948, p. 203) met zijn actieonderzoek twee vormen van kennis beoogt, 'namely the stz14 Of
general laws of group life and the diagnosis  of a  specific situation', stelt Schein (1990, p. 7) dat het doel
"niet het verzamelen van gegevens maar het oplossen van problemen" is. Hij richt zich in zijn pro-
cesbegeleiding uitsluitend nog op de specifieke situatie. Waar Lewin stelt dat "research that produces
nothing but books  wiN not st(#ice" (Lewin,  1948, p.  203) gaat Schein  een stap verder, en beoogt zelfs
niet de gegevens te verzamelen om een boek te schrijven.
Toch schrijft Schein een paar boeken en hij synthetiseert die zelfs in een overzichtsartikel onder de titel
"Een algemene theorie..." (1990). Een conclusie zou Schein uitsluitend oog hebben voor idiosyncrasie
lijkt dlls niet gerechtvaardigd. Zijn theorie presenteert echter geen algemeen wetenschappelijk model
over de situatie waarin hij intervenieert Zij stelt een relatie voor die de opbouw van een generatieve
actietheorie bevordert. Schein stelt het proces waarin actietheorie tot stand komt centraal en situeert dat
proces relationeel. Zijn artikel behandelt nagenoeg uitsluitend de positionering van de consulent in de
relatie met zijn client. In de beschrijving van deze relatie onderscheidt hij zich verder van het actieonder-
zoek A la Lewin.
Een eerste kenmerk van de relatie die Schein voorstaat, is getekend door zijn ervaring dat zijn sociaal
wetenschappelijke modellen dn zijn diagnose niet per se hielpen bij de oplossing van problemen. Hij
komt tot het inzicht "dat hij niet kon helpen voordat hij afstand deed van zijn eigen opvatting". Om de
client te helpen bij constructie van kennis met een probleemoplossend potentieel zijn onderzoeksmetho-
dische vaardighe(len dus minder bepalend dan de relationele competentie om de client te betrekken in een
quasi-permanente zelfdiagnose (Schein, 1969).

Een tweede kenmerk dat deze relatie onderscheidt van de relatie met de positivistische onderzoeker of
actieonderzoeker is de rol die wordt toebedeeld aan een aantal klassieke metho(len van gegevensver-
zameling, zoals enquttes. Volgens Schein (1990) zijn deze als startinstrument ongeschikt omdat ze de
positie van de procesbegeleider als helper ondermijnen. In onze lezing van procesbegeleiding heet het dat
een relatie niet geopend wordt met 'instrumenten': deze tekenen de relatie als instrumenteel en eenzijdig.
Voor zover enquttes bekeken worden als een antwoord op de vraag eerder dan als een basis voor ge-
sprek, is onze vraag overigens of hun "ondermijnend" effect ook niet voor het verdere verloop van de
relatie geldt.
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2.5. Appreciative Inquiry

2.5.1. De geboorte van Appreciative Inquiry

In 1986 formuleren Srivastva en Cooperrider hun bedenkingen bij de Action Research methode. Volgens
beide auteurs is deze methode van ervaringsleren geassimileerd of "Fallen in Isve" met de praktijk.
Action Research, zo stellen ze vast, brengt geen nieuwe inzichten of theorieen tot stand over organiseren
en veranderen. Dit heeft niet allen consequenties voor de waardering van deze benadering vanuit weten-

schappelijke hoek. Ook vanuit de praktijk is er laitiek. Zo wordt Action Research slechts nuttig geacht
als methode om verbetertrajecten te begeleiden, veranderingen binnen de organisatie als systeem en niet
veranderingen aan de organisatie als systeem. In termen van Argyris gaat het hier over veranderingen van
eerste orde (Argyris, 1976) geen tweede orde veranderingen. Voor het bevragen van bestaande para-
digma's, geldende normen en waarden of tweede orde verandering wordt Action Research niet geschikt
geacht.

In het departement van Organizational Behavior aan de Case Western Reserve University liep er een
Action Research traject met de Cleveland Clinic. Een aantal professoren en PhD-studenten kwamen
tijdens het uitwisselen van de diagnosegegevens tot de volgende vragen: "Waarom wordt de organisatie
in de eerste plaats als probleem omschreven? Wat zijn de dieperliggende beelden en waarden die als
impliciete ideaal ter vergelijking met de problemen dienden? Wat is de relatie tussen hoe het is en hoe
het zou moeten zijn? Vanuit een sociaalconstructionistisch denkkader ontstond de idee om mensen te

bevragen over wat er wel goed gaat, over wat mensen waardevol vinden in zichzelf, hun werk en hun or-
ganisatie. Welke successen had men in het verleden gerealiseerd en welke waren de condities? Deze aan-

pak bracht veranderingen teweeg in relaties tussen de medewerkers van de Cleveland Clinic maar vooral
in de organisatie als een geheel (Barrett & Srivastva, 1991; Barrett & Cooperrider, 1990; Cooperrider &
Srivastva, 1987).

Zo constateerde men dat de wijze waarop mensen de organisatie beleefden en erover spraken dynami-
scher werd. Deelnemers zagen de organisatie niet langer als een "ding dat problemen heeft" maar als een
proces waar men onderdeel van uitmaakt. Het inzicht ontstond dat medewerkers tijdens probleemsituaties
over het verleden spraken en ze door oplossingen te bedenken probeerden het verleden ongedaan te
maken.

Al sprekende over datgene wat men waardeert in het verleden en heden legden de subjecten al snel de
link met de toekomst, met de "ideale organisatie". Anders gezegd, door te starten vanuit "het beste van
wat is", kwamen ze tot het verbeelden van een gewilde toekomst. Dit toekomstbeeld genereerde zoveel

positieve emotie dat het de belangrijkste sturende factor werd voor het gedrag in het he(len.

Een ander markant fenomeen was dat de gespreksronden, oorspronkelijk als diagnose bedoeld, al veran-

deringen initieerden. Tussen de zogenaamde diagnose fase en de terugkoppeling bleek dat mensen in

dialoog met elkaar over de positieve kanten spraken. Die gesprekken gaven hen durf en vertrouwen om
afspraken te maken over het gewenst gedrag en de gewilde wijzigingen in systemen van planning, stu-

ring, het gebruik van middelen en van samenwerking in het algemeen. Er was met andere woorden een

gelijktijdigheid van diagnose en interventie. Medewerkers voelden zich onderdeel van een organisatie
waar ze trots op zijn dn door dit positieve gevoel durfden ze gewoon meer.

Action Research kreeg nu een nieuw theoretisch elan. Zowel de kennis over organiseren en veranderen
als de link tussen theorie en praktijk werden grondig gewijzigd. De nieuwe inzichten werden gegroepeerd
en in een nieuwe theorie waarvoor de benaming 'Appreciative Inquiry' werd gekozen.

Het belangrijkste doel van AA is het ontwikkelen van een theorie die impact heeft op de werkelijkheid en
vernieuwend is. Cooperrider en Srivastva (1987) beschrijven drie fundamentele premissen om deze
aanpak te ondersteunen. De eerste premisse is de rol van de theorie als stimulerende kracht voor verande-
ringen. De twee onderzoekers argumenteren dat theorie eigenlijk zelf een sociale constructie is die vorm
geeft aan de sociale werkelijkheid en dat daarom het effect van theorie als sociale actie verondersteld

mag en ook zo bestudeerd dient te worden.
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"Ideas,  information, and beliefs - or theory - are central  in the formulation of [sociall  reality
itself Today, the very fact society continues to exist at all is experienced not so much
mechanistically  (an  extension  of machines)  or even naturalistically  (a  by-product  of fateful
nature),  but more  and  more  humanistically  as  a social construction  of interacting  minds....  As  a
part of the change from an agrarian society. to a goods-producing society,  to an information
society, ideas and meaning systems take on a whole new life and character. Ideas are thrust
center stage as  the prime unit of relational exchange governing the creation or obliteration of
social  existence....  To  the  extent  that  the  primary  product  of science  is  systematically  rejined
idea systems - or theory - science too must be recognized as a powerful agent in the
enhancement or destniction of human life" (Cooperrider & Srivastva, 1987, p. 133).

Door de mens ontworpen wetmatigheden en modellen liggen aan de basis van sociale actie waardoor
theorie werkelijkheid wordt. Dit ontwerpen van modellen en theorie is niet gebonden aan biologische,
mechanische of fysische wetmatigheden. Theorie speelt bij A/i, in tegenstelling tot de AR-aanpak, een
scheppende rot.

Dit leidt tot de tweede premisse, met name dat de rol van theorie voor de praktijk in eerste instantie niet

gericht is op begrijpen en voorspellen maar op creeren (not proving but improving). Theorie en theorie-
vorming dienen volgens Cooper·rider en Srivastva beoordeeld te worden op haar scheppend vermogen.
Ze gebruiken hiervoor het concept generatief dat eerder door Gergen is omschreven als:

"That which has the capacity to challenge the guiding assumptions of culture, to raise
fundamental questions regarding contemporary social life, to foster reconsideration of that
which is taken for granted, and thereby furnish new alternatives for social action" (Gergen,
1982, p. 109).

Het generatieve vermogen is gekoppeld aan het zichtbaar maken van verbanden, al dan niet causaal, en

assumpties die vanzelfsprekend zijn in de huidige sociale context en dus niet benoembaar. Theorie als
sociale constructie bevat de waarden van de cultuur waarin ze is tot stand gekomen. Ze draagt waarden
over via onderliggende onuitgesproken veronderstellingen over de aard van sociale fenomenen (Gould,
1996). Theorie wordt hierbij in een jargon verwoord die deze assumpties bevestigd en onbespreekbaar
maakt (Rijsman, 1997). Generatieve theorie creeert een conceptueel kader waarin deelnemers kunnen
leren om de niet-uitgesproken assumpties die de realiteit bepalen te bevragen. Zo worden mogelijkheden
gecreeerd om expansiegericht te denken.

Hun derde premisse was dan om die elementen te identificeren die theorie haar generatieve capaciteit
geeft. Deze naar actie gerichte theorie creeert een conceptueel en contextueel kader voor het leerproces,

waarin deelnemers kunnen leren om de niet-uitgesproken realiteit te bevragen (constructionisme). Theo-
rie is uitgesproken krachtig wanneer ze zo vorm geeft aan verwachtingen zodat deze een leidraad vormen
voor verdere actie (anticipatorisch). Ze helpt mensen een gemeenschappelijke taal te creeren en verlengt
de visies over mogelijkheden en obstakels (poetisch). Kortom, generatieve theorie steunt op de mogelijk-
heid om expansiegericht te denken over gedeelde doelen. Het derde punt in Cooperriders & Srivastva's

betoog stelt dat A/1 de condities blootlegt die het ontstaan van deze generatieve theorie stimuleren. De
generatieve capaciteit heeft te maken met het verkrijgen van nieuwe ideeen enerzijds en de relationele
kracht om datgene wat bedacht wordt ook te verwezenlijken in actie. Deze opsplitsing vindt men ook

terug in de dubbele betekenis van het woord 'appreciative'.
Appreciative of "waarderend" staat onder andere voor het idee dat; "wat aandacht krijgt, gaat groeien".
Een gekozen onderwerp gaat onder de emotionele aandacht die het krijgt evolueren, meer betekenis

krijgen en daardoor meer leven en waarde krijgen. Appreciatie heeft dus 'an emotional, evaluative
component where one  has  a  "sensitive awareness  or  enjoyment"  (Webster's,  1997)  toward some object.'
Mur appreciatie is ook een proces waarin ' the worth or value of some target "rises  in value"  or price".'
Binnen Appreciative Inquiry verwijst de appreciatie tegelijk naar beide connotaties: wat gewaardeerd
wordt in de eerste betekenis, verhoogt de waarde in de tweede betekenis (Bright, Fry, & Powley, 2004;

Barrett, 1995; Cooperrider, 1987).

De term 'inquiry' gaat terug op het Latijnse 'questare' en heeft dezelfde stam als het woord "queeste".

Een onderzoek  is  een reis, een onbekende zoektocht waarin de avontuurlijke groep of het individu zich
onderzoekend opstelt, meer ontvankelijk is voor het ongemak niet te weten en cognitief ingesteld om
nieuwe, vooraf oningebeelde mogelijkhe(len te ontdekken. Onderzoeken  is in vraag stella  van de voor
waarheid aangenomen beeklen en representaties van een aanvaarde realiteit. In Appreciative Inquiry
genereert dit de constructie van andere alternatieven.
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2.5.2. De vij f principes

Vanuit hurl derde premisse formuleren  ze vijf principes, die ik hier toelicht.

2.5.2.1. Het constructionistische principe
Appreciative inquiry neemt afstand van het objectivistische, waardevrije crl reductionistische perspectief
bij de bestudering van sociale systemen. Organisaties zijn gtkn logisch geconstrueerde machines, maar
co-creaties of sociale constructies van mensen die door relaties waarden en dromen vertalen in gedrag.
Ze zijn relationele ruimtes waarin deelnemers de vereiste systemen, methoden, middelen, structuur en
strategie bedenken om hun gedeeld werk op georganiseerde wijze te laten verlopen.

Organisaties zijn menselijke constructies, geen levenloze objecten. Welke vorm krijgen door mensen en
bestaan "only to the extent that people act to produce and reproduce the structures that form them"
(Bright, Fry, Barret, Cooperrider, Powley, 2004, p. 16). Organisaties behoren niet tot de wereld van
fysieke of biologische wetmatigheden, maar tot de wereld die zelf door de mens gecreeerd wordL Rorty
(1979) spreekt in dit verband over de 'Myth of the Given' om aan te duiden dat er geen kenbare wereld
"an sich"  is. En zeker niet voor wat betreft door de mens zelf gecreeerde sociale systemen. Het uitgangs-
punt is een sociale orde die fundamenteel onstabiel is en slechts het product van een brede sociale in-
stemming of opvatting.

Organisaties maken deel uit van de werkelijkheid die ontstaan is door het creeren van betekenis. In deze
werkelijkheid kan kennis niet louter herieid worden tot haar verklarende, begrijpende en voorspellende
rol die ze in de wereld van de exacte wetenschappen heeft. In de werkelijkheid van de betekenissystemen
zijn kennistheorieen generatief of scheppend. Kennis van de baan van de maan om de aarde zal deze
baan niet veranderen, terwijl dat wel het praktische doel is van de kennis van sociale systemen. Mense-
lijke kennis en de organisationele toekomst zijn dlls nauw verbonden. Organisaties moeten begrepen,

gelezen en geanalyseerd worden als menselijke constructies. Willen leiders, executives, en veranderings-
onderzoekers effectief zijn, dan is het besef essentieel dat de kennis van organisaties in het middelpunt
staat van elke verandering. Hoe we weten is beslissend voor de toekomst van de organisatie.

In hun artikel geven Cooperrider en Srivastva (1987) een mooie illustratie: in de jaren zestig was er
sociale onrust in Engeland. Zo gebeurde er ook een onderzoek naar de kans op arbeidsonrust in een van
de Vauxhall fabrieken. Het twee jaar durende onderzoek wees uit dat de kans op onrust zeer klein was,
haast onbestaand. De arbeiders waren passief en apathisch, ze werkten sterk gersoleerd en er was weinig
groepsgevoel. Dat was misschien ook zo, maar toen het rapport uitlekte en de arbeiders op de hoogte
kwamen van de resultaten, sloeg de vlam in de pan. Het gevolg was een aantal stevige rellen, lange
stakingen en een einde aan de arbeidsrust. Dit objectieve rapport greep in op de feiten en creeerde een
volledige verandering in de situatie in het bedrijf. Zodra het rapport bekend werd, hield het op te bestaan
(Cooperrider en Srivastva, 1987). Het voorbeeld toont aan dat de sociale werkelijkheid, in dit geval die
van de werknemers in het bedrijf, altijd een product is van gedeelde sociale afspraken.

Vanuit het sociaalconstructionisme, ziet Appreciative Inquiry organisaties als gevormd door continue
dialogen tussen leden onderling en klanten over de zin en onzin van de organisatie, haar visie, strategie,
de middelen, methoden structuren en regels. De manier waarop de dialoog gevoerd wordt bepaald mee de
leefbamheid van de organisatie en is richtinggevend voor de houding ten opzichte van toekomstige
gebeurtenissen. Een organisatie wordt gecreeerd door de beelden van haar leden en kan daardoor nooit
objectief gekend zijn.

2.5.2.2. Het anticiperende principe

"Logic  takes us from A to B, imagination takes us everywhere" (A. Einstein).

Constructionistisch denken overstijgt de logica, of wat men het "logisch positivistisch" denken noemt.
De diversiteit van het denken wordt duidelijk als we onszelf de volgende vraag stellen: 'Wat stuurt het
menselijk gedrag?' We kunnen het antwoord in het verleden zoeken en een verklaring vinden in gene-
tische factoren, of in opvoeding, ervaring, cultuur, karakter, enz. Maar ons gedrag wordt ook bepaald
door wat zich nu in de (sociale) omgeving voordo« zoals emoties, vrienden, financiele toestand, de
normen en regels in een maatschappij. Als we de driedeling volledig willen maken, moeten we ook nog
onze visies, ambities, verwachtingen, dromen, geloofen idealen vermelden.
Deze opsplitsing in de sturing van ons gedrag wijst respectievelijk naar verleden, heden en toekomst.
Naast het verleden en heden oefenen visies of beelden over toekomst ook een invloed uit op het hande-
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len, en dit vooral op lange termijn. Op korte termijn wordt ons gedrag meer bepaald door situationele
factoren, hetgeen de toekomstgerichtheid allesbehalve uitsluit. Op organisatiegebied is de strategie ook
een vertaling van de missie en de visie van een organisatie.

Het belang van deze inleiding is de vaststelling of bevestiging aan te tonen van (het denken over) toe-
komst als causale factor. Om het met de woor(len van Jantsch (1989) uit te drukken:

"Mental    anticipation   now   pulls    the   jitture    into   the   present   and   reverses    the    direction   of
causatity

"
(Jantsch, 1989).

Dit indeterminisme rekent ook af met de illusie van rationele besluitvorrning (Kepner en Tregoe,  1972).
Beslissingen in het heden worden genomen met de intentie iets te realiseren in de toekomst. We missen
echter de data over of feitelijke gegevens van de toekomst, met als gevolg dat beslissingen het karakter
hebben van gissingen, extrapolaties en veronderstellingen (Overlaet, 2001). Beslissingen wor(len niet
alleen bepaald door rationele overwegingen, maar ook het visionaire vermogen is cruciaal, de voorstel-
ling van een onbestaande realiteit door fantasie, dromen en het scheppen van verwachtingen.

Filosofen en sociologen wijzen er ons op dat in de komende maatschappij het aandeel van het logisch
denken meer ondergeschikt zal raken aan de verbeeldingskunst. Maar wat weten we van de kunst van de
verbeelding? Kunnen ze werkelijk een leidraad zon voor ons gedrag hier en nu?

Placebo ejfect
Zo kan de medische wereld niet rond de evidentie van het bestaan van de verbeelding. In onderzoeken
tracht men door het gebruik van placebo's op positief wetenschappelijke wijze de werking van medicatie
te achterhalen. Men stelt echter herhaaldelijk vast dat wanneer de patient gelooft in de werking van de
medicatie, dit het genezingsproces stimuleert. Ongeacht of hij medicatie  dan weI een 'nep'pil of placebo
heeft gekregen. Dit fenomeen heeft aanleiding gegeven tot een nieuwe discipline binnen de medische
wetenschap: de psychoneuro-immonulogie, die onderzoek doet naar de relatie tussen psychologische pro-
cessen als hoop, geloof, sociale beTnvloe(ling enerzijds en hun fysiologische impact anderzijds.

Het is opmerkelijk dat een wereld die nog zo geworteld is in het positivistische denken in staat is om
kennis over de invloed van het geloof en de verbeelding te genereren. Cooperrider's conclusie van deze
studies  is:

Mental   phenomena   must   be   recognized   as   being  at   the   top   of  the   brain's    'causal   control
hierarchy'  whereby,  after  milienniums  of evolution,   the  mind  has  been  given  primacy  over  bio-
evolutionary  (Darwinian)  controls   that   determine  what   human  systems  are  and  can  become"
(Cooperrider, 1992).

PygmationeKect
Men ziet eveneens dat het placebo-effect sterker werkt als ook de artsen niet op de hoogte zijn over hun
deelname aan een experiment en overtuigd zijn of geloven dat ze een correcte farmacologische behande-
ling uitvoeren (het zogenaamde double blind effect).
De invioed van de relationele component sluit aan bij wat men het Pygmalioneffect noemt: de verwach-
ting van anderen over ons heeft een invloed op ons zelfbeeld en ons toekomstige gedrag. In de afgelopen
vijfentwintig jaar von(len meer dan driehonderd onderzoeken plaats naar de invloed van de verwachting
van leerkrachten op de prestaties en de ontwikkelingen van kleuters, scholieren en studenten. De resulta-
ten van deze onderzoeken toon(len aan dat proefpersonen die als intelligent en leergierig werden aange-
duid, significant beter evolueren en presteren dan de groep die "neutraal" werden behandeld, terwijl
zogenaamd minder intelligente personen er nauwelijks op vooruitgaan.

Ook toepassingen in de sport zijn legio. Net als bij de vorige experimenten, wordt hier vaak gebruik
gemaakt van het creeren van een positief beeld om betere prestaties te bekomen. Zo werd een aantal
golfers in drie groepen opgedeeld . Een eerste subgroep kreeg door videoanalyse enkel hun goede slagen
te zien, de tweede groep analyseerde enkel hun slechte slagen en de derde zowel goede als slechte. Na
drie maanden stelden de onderzoekers vast dat alle drie de groepen beter presteerden, maar dat de eerste
groep grootste vooruitgang had geboekt en beter presteerde dan de andere (Barret, 1995; 1991).

Het anticiperen van de toekomst speelt ook in grotere sociale verbanden. Amartya Sen's stelling, ver-
woord in zijn Armoede en Hongersnood houdt in dat hongersnoden in Afrika niet zozeer het gevolg zijn
van armoede maar van de overtuiging dat er een probleem van voedselvoorziening zal zijn omwille van
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de natuurelementen. In een eerste fase gaat de bevolking aan het hanlsteren uit vrees voor toekomstige
tekorten. De combinatie van een fors stijgende vraag en een relatief beperkt aanbod van voedsel veroor-
zaakt sterke prijsstijgingen op de afzetmarkten. Door het ingrijpen van de rijkere landen zien de boeren

hun inkomsten dalen terwijl de arme bevolking zich bijna geen voedsel meer kan veroorloven. Aldus
wordt het gevreesde tekort de werkelijkheid. Sen ontving  in  1998 de Nobelprijs in de economie voor zijn
inzichten.

A/I onderkent dat de belangrijkste bron voor het aanwakkeren van een constructieve organisatieverande-
ring ligt in de collectieve verbeelding van de toekomst. Volgens het anticiperende principe leidt het beeld

van de toekomst naar wat we het huidige gedrag van de organisatie kunnen noemen. In de veranderings-

aanpak van organiseren wordt gewerkt aan een gezamenlijke toekomst, eerst op denkniveau en vervol-

gens op gedragsniveau. Op beide niveaus is het aandeel van de verbeelding in het proces aanzienlijk.
Door de gedeelde verbeelding of de gedeelde projecties over de organisatie te beschouwen als de drij-
vende kracht in het proces van organiseren, krijgen deelnemers inzicht dat er geen sprake is van zoiets als

lineaire causaliteit.

"Organizations are enacted entities that emerge when people both represent images of a system
and contribute by acting in relation to these images in a way that brings the system into reality
(Ash,  1952). Organizing representations are templatesfor action and are discussed in various
forms:     rules,    schema's,    mental    maps,    metaphorical    images,    or    stories    and    narratives.

Representations form  the  basis for action  because  they convey  the unspoken assumptions, impli-
cit norms, and role identity characterizations that allow social actors to coatesce in their contri-
butions to organizational life. Inquiry into organizing images and representations makes them
more explicit,  and therefore accessible, as a potentially generative force of action"  (Bright, Fry,
Barret, Cooperrider, Powley, 2004, p. 17).

Wandaar  dat  AA  stelt  dat  de  vmgen  "of any  inquiry or  significant  change  should first focus,  not  on  the
gap between the real and the ideal but on the idea/ itseif' (Bright, Fry, Barret, Cooperrider, Powley,

2004, p. 21). AI wil de bestaande problemen niet negeren, maar ze nodigt deelnemers eerst en vooral uit
om elke situatie op een ander niveau te lezen en begrijpen: 'Wat willen we bereiken en aansluitend; hoe
doen we dit samen?' Deze vragen naar de ideale situatie roepen beelden op waarin mensen de kans
krijgen samen te werken aan de organisatie door te luisteren naar de verschillende antwoorden, die op

hun beurt de alternatieven en de beel(len van samenwerking verdiepen en verbreden.

2.5.2.3.  Het poftische principe
Appreciative Inquiry beklemtoont de waarde van taal en dialoog als de bouwstenen in de menselijke
relaties: 'Relational spaces are shaped by language used in dialogic conversation, by a common focus on

' some purpose or action, and by the normative assumptions made of others by interacting participants'
(Bright, Fry, Barret, Cooperrider, Powley, 2004, p. 13).

Bij theorievorming, bij verbeelding, bij het koppelen van ideeen aan gedrag speelt taal een belangrijke

rol. In het postmodernisme speelt taal een essentiele rol. Het filosofische uitgangspunt van het post-

modernisme is dat de grote verhalen van de Westerse rationaliteit bepaalde contrastemmen heeft uitge-
sloten en gebrandmerkt. Het postmodernisme stelt dat de wereld een tekst is die op verschillende manie-

ren kan geinterpreteerd worden. Dominante zienswijzen duwen hierbij altijd alternatieve inzichten weg.
De postmoderne bevraging wil de onuitgesproken veronderstellingen die schuilgaan onder de opper-
vlakte aan het licht brengen en onderzoekt hierbij in de eerste plaats de taal.

In de postmodernistische filosofie is taal geen spiegel van de vermeende externe werkelijkheid, maar

heeft ze net als kennis een creerend vermogen. Franse filosofen als Derrida en Deleuze hanteren juist taal
om de werkelijkheid te deconstrueren. Evenmin als theorie, is taal geen oefening om de werkelijkheid zo

accuraat mogelijk te beschrijven, maar wel, om Cooperrider te citeren, werel(len te creeren: "Words
create worlds."
Waarin ligt nu het organiserende en creerende vermogen van taal?

In het hoofdstuk over epistemologie (cf. infra) toon ik aan dat de (taal)filosofie van afgelopen eeuw het

rationalistisch empirisme een flinke deuk heeft gegeven. Vanaf Saussure's aanval op het gedachtegoed

van de Verlichting - taal geeft op objectieve wijze en onalhankelijk van de mens de wereld neutraal weer
- groeit steeds meer inzicht dat taal een eigen betekenissensysteem heeft. Terwij! de navolgers van

Saussure nog een logisch systeem in de taal en het denken vooropstelden, keerde Wittgenstein zich van

die positivistische idee af. Taal en denken zijn in zijn filosofie niet langer een systeem, maar een instru-
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ment is van een sociale groep, waarmee zij hun sociale realiteit trachten te bevestigen of te veranderen.
Taal is dlls geen reflectie van de realiteit, maar een penseel waarmee men de wereld kan beschrijven,
meet· nog, waarmee men haar kan veranderen.

Bij sociale realiteiten als organisaties horen woorden niet bij het "object" dat beschreven wordt. Volgens
waarderend onderzoek maken taal en vooral de beeldende taal van metaforen crl verhalen de essentie uit
van wat een organisatie is. Narratieve en symbolische taal drukken de waarden uit die in een organisatie
leven.

Nemen we de metafoor; "ons bedrijf is als een toneelstuk dat elke dag wordt opgevoerd en nooit het-
zelfde is". Welke kenmerken van de organisatie wor(len er blootgelegd? De organisatie is opgevat als iets
dat slechts bestaat als het ten tonele wordt gevoerd. De spelm geven het stuk gestalte. En net zoals bij
een toneelstuk wijzigt de organisatie wanneer het door andere acteurs wordt gespeeld, of wanneer de
decors wor(len gewijzigd, het publiek ontroerd, enthousiast of gematigd is. Denken we aan netwerk-
organisaties, projectorganisaties, maar ook fusies of de snelle opeenvolging van opsplitsingen en het
terug bij elkaar brengen, dan komt de vluchtigheid van de organisatie als toneelstuk in deze metafoor als
belangrijkste kenmerk aan bod.

Vandaar dat in AI veel belang wordt gehecht aan het kiezen van de thema's en de beschrijving ervan. Het
vierde principe beklemtoonde de grote waarde die Al-onderzoekers aan taal hechten. Door de taal van
anderen te bevragen treedt er zowel een verdieping als een verbreding van kennis op. Welke beel(len over
de organisatie vin(len we in de woorden van deelnemers terug?

Door deze drie principes komt men tot het besef dat noch organiseren, noch wat men als organisatie in
gedachte heeft , gedetermineerd is door 'vaste' wetmatigheden buiten de mens. Men komt tot inzicht dat
het communiceren over en het in vraag stellen van gedeelde beelden over de toekomst een belangrijke
stap is in het proces van wat men later zal ontdekken als 'testaand realiteit". Deze drie principes hebben

hoofdzakelijk betrekking op de generativiteit van denken en de creatie van nieuwe theoretische modellen.

2.5.2.4. Het positieve principe

We  learn from  our  mistakes,  we  grow from  our successes.

Appreciative Inquiry  is een relationeel proces. Het vierde principe besteed hier expliciet aandacht  aan.

Veranderstrategieen gaan vaak gepaard met gevoelens van vrees en onzekerheid. Sommige veranderstra-
tegieen baseren zich juist op deze gevoelens, aangezien vrees de horizontale relaties verarmt - eerst ze-
kerheid voor mijzelf- terwijl in de verticale relaties de afhankelijkheid toeneemt (burnedplagorm). Ap-
preciative Inquiry stimuleert juist de ontwikkeling van volwassen relaties.

Onderzoeken is zich mentaal openstellen door te luisteren en te leren. Als mensen uitgenodigd worden
om met anderen te denken over vragen die een hogere, gedeelde grond hebben, dan zal de dialoog over
zulke thema's zoals teamwork, het delen van informatie, etc. een atmosfeer met gedeelde emoties en

psychologische steun creeren. Deze positieve emoties zullen de denk en actiemogelijkheden verbeteren
en verbreden. De alternatieven zullen, gedeeld met anderen, innovatie, creativiteit en groepsinteractie
stimuleren.

"When people are fearjill or angry. these negative emotions interact with cognition to reduce
the  range  of thought  possibilities  to focus  on escape,  caution,  defensiveness,  or revenge.  In  an
atmosphere that is dominated by such emotions, it is difficult (perhaps impossible) to think
beyondsurvival andprotectionicm

"
(Bright, Fry, Barret, Cooperrider, Powley, 2004, p. 16).

Vooraleer organisatieleden in een groep deze denkwijze leren ervaren als een vrijheid om de toekomst te
verbeeklen en te creeren, is het noodzakelijk te werken aan vertrouwen, meer bepaald het vertrouwen om
herkenningspatronen los te laten en verwonderd te zijn over het unieke van elke situatie:

"Seeds for change in  both  individual and organization action can be enabled through a shift in
images  or  representations  that  perpetuate  organizing structures"  (Bright,  Fry,  Barret,  Cooper-
rider, Powley, 2004, p. 17).

Wat dan nog moet volgen is de moed om met deze inzichten aan de slag te gaan. Ook hier is relationele
kenmerken als enthousiasme, passie, vertrouwen een steun om het onzekere en onbekende te durven
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exploreren. De ervaring leert dat hoe positiever de sfeer des te duurzamer en effectiever zullen de veran-

deringsinspanningen zijn.

Met de succesverhalen expliciteert Appreciative Inquiry de waarde die gehecht wordt aan het positieve
principe. Positieve verhalen ontspannen en stimuleren de verwondering. Een gebeurtenis kan vanuit
verschillende standpunten benaderd worden, wat aanleiding geeft tot nieuwe visies op het verleden. Het
exploreren van het wereldbeeld van elkaar maakt duidelijk dat het vanzelfsprekende niet langer vast-
staand is. Deze verwondering over het verleden stimuleert om instellingen die we 'normaal' vinden in
onszelf te herontdekken en als positieve krachten te gebruiken in de toekomst. Na verloop van tijd leert
men tij(lens een gesprek op meer ontspannende wijze te luisteren en te vragen. Positieve emoties  "bui/d a
reserve of strength that can be drawn on during times of crisis" (Bright, Fry, Bmet, Coopetrider,
Powley, 2004, p. 25 & Fredrickson, Tugade, Waugh, & Larkin, 2003). Luisteren is ook een gevoelsmatig
proces en kan energie, betrokkenheid en vertrouwen stimuleren.

2.5.2.5. Het principe van simultaneiteit
Het laatste principe betreft de mysterieuze link tussen denken en actie. Appreciative Inquiry als methode
is niet alleen sterk in het creeren van nieuwe denkbeelden over verle(len en toekomst, haar sterkte ligt
ook in de link tussen denken en doen. Al te vaak wordt bij verandering nog gedacht op een lineaire wijze

waarbij denken oorzaak is voor actie, waarbij er een strikte grens is tussen beide. Denken als het proces
van betekeniscreatie komt pas tot zijn volle betekenis door interactie met de wereld. Maturana & Varela
hebben  het over "knowing is doing".  En ook Weick stelt  dat  er  een onlosmakelijk verband is tussen

denken en doen (Weick, 1979).

Klassiek onderscheidt men diagnose en implementatie als twee stappen in een veranderproces waarbij het
ene geassocieerd wordt met denken en het andere slaat op uitvoeren, of actie. Begrijpen echter is een
eerste vorm van ingrijpen, ofzoals Lewin (1952) stelt:

"Onderzoeken is een interventie die mensen aan het denken en praten zet".

Verwonderen (Discovery)

De eerste stap is het waarderen van het verle(len. Waarderen van de diversiteit aan realiteiten ten aanzien
van een sociale constructie als een groep of een organisatie leidt tot verwondering. Verwonderen, zo zal
ik later stellen, is durven loslaten van vanzelfsprekendheden. Het loslaten van het gevoel dat in het
verleden zeker en gekend is. Dit proces van verwonderen start door een waarderend bevragen van het
verleden. Door het bevragen heeft men een begin gemaakt van verandering - dit zijn de zaken waar
mensen aan denken en over praten, die ze ontdekken en leren, die de dialoog ondersteunen en beelden
van de toekomst inspireren - die impliciet aanwezig is in de eerste vragen die worden gesteld. De eerste

vragen zetten de fundering voor wat men zal "vinden" en "ontdekken". Vragen starten de dialoog en dus
het verhaal waaruit de toekomst wordt gevormd en geconstrueerd.

'Questions  always  contain  the seeds  of their own answers  (Cooperrider  &  Barret.  1990)  and
they convey the underlying assumptions and images of the inquirer. In essence, questions
narrow  the  cognitke focus  to a  range  of potential  answers  that  often  point  back  to  and validate
or  re-enact  the  very   images  that  produces  the  question  in  the first  place"  (Bright,  Fry,  Barrel,
Cooperrider, Powley, 2004, p. 20).

Ha waarderen van het verleden, het stimuleren van verwondering is als proces van wezenlijk belang. Dit
onderscheidt Appreciative Inquiry van het zogenaamd verzamelen van 'best practices' waarbij de rela-
tionele processen losgekoppeld wordt van de inhoud. Door deze ontkoppeling ontstaat meteen ook de
oude dichotomie tussen denken en doen. Door het benadrukken van het relationele karakter van Succes-

verhalen stimuleert de methode de integriteit van de deelnemers.

Verbeelden

De tweede fase die wordt onderscheiden, richt zich op de toekomst. Het accent ligt hier op het kunnen
verbeelden van een visie over wat zou kunnen, los van hoc het heden eruitziet.

Pratend over de ideale situatie, vallen deelnemers terug op persoonlijke succesverhalen uit het verle(len.
Deze roepen ook de herinnering op van andere successen. De eeloofwaardigheid van de thema's is
verzekerd. Hoe weinig samenwerking, vertrouwen of resultaatgerichtheid ook aanwezig mogen zijn, deze
thema's staan niet los van de realiteit zoals ze beleefd wordt door de groepsleden. De deelnemers vinden
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elkaar terug in het succes door te luisteren naar de andere, te denken vanuit het standpunt van de andere
en vervolgens ermee actief in dialoog te gaan. Dit "verdiepen(ie" onderzoek katalyseert het ontstaan van
een apprecierende dynamiek.

Ferankeren

Verankeren is de fase waar vanuit de visie naar het he(len wordt toegewerkt. Dit gebeurt op twee ver-
schillende manieren. Een is het betrekken van meerdere mensen bij het proces van betekenisgeving over
de toekomst Het tweede wijze is het zichtbaar maken over vertalen van de betekeniskaders in andere

organisatieaspecten.

De verdieping en verbreding staat voor de graduele ontdekking en de verspreiding door mensen aan het
denken en dromen te zetten over het opgeroepen beeld. Door medewerkers te bevragen wordt de aan-
dacht gericht op deze beelden. Deelnemers gaan doorheen de beelden naar de organisatie kijken en als
dusdanig de organisatie beleven.
Tijdens deze gesprekken verbeteren de dialoogpartners hun expertise. Ze verzamelen tientallen anekdotes
waarin het bevraagde thema aan bod komt. Ze krijgen inzicht in hoe "teamwerk", "zelfontplooiing" of
"de klant als partner" bijdragen aan het functioneren van de organisatie en verzamelen beelden over hoe
de organisatie eruit zou zien indien een thema nog meer sturend aanwezig zou zijn. De bevraging gaat
immers over zowel de "Ist"- als "de Soil". "De Soll"- verhalen gaan over de structuur, de middelen, de
methodes als processen en de systemen van de organisatie.

Daar waar verbreden en verdiepen een proces van socialiseren is gaat de tweede stap van het verankeren
over het vertalen van de verbeeldde thema's naar structuur, werkprocessen, communicatie en bes luit-

vorming. Een consequent herdenken van de organisatie in al zijn aspecten (Kotter, 1986). Van belang
hier is dat alle medewerkers betroken wor(len bij dit proces. De valkuil van het schei(len van denken-
beslissen-doen is niet ondenkbeeldig. Daar waar het juist belangrijk is dat elk individu op zijn niveau van

verantwoordelijkheid deze drie eenheid volbrengt. Dit proces dat plaatsvindt op elke systemisch niveau is
uiteraard een sociaal gebeuren. Organiseren als het creeren en vorm geven aan gedeelde betekeniskaders
is een interpersoonlijk proces (Hoebeke, 1994).

Verwezenlijken

Bij het maken van een plan is het proces van planning cruciaal. Het plan is een vet-taling in logische
stappen van de gewenste visie naar middelen en metho(len, gespreid in de tijd. Een plan is het logisch
eindproduct van een psychologisch proces. Het uitvoeren van een plan is het terug tot leven brengen van.
Medewerkers geven het plan terug betekenis zodat ze keuzes kunnen maken en tot actie overgaan.
1ndien men de visie en de waarden niet helder heeft of men is niet betrokken geweest bij het proces van
visie bestaat het risico dat medewerkers zelfstandig betekenis geven aan een plan en volgens hun eigen
betekeniskader gaan handelen. Dit proces van betekenis wordt vaak slechts zichtbaar in de actie. Het ver-

wezenlijken vereist dus een blijvend nadenken en naspreken over het waarom van het wat, wanneer, wie
en hoe (Cooperrider & Srivastva, 1987; Whitney, 1994).

Een belangrijk aspect in het verwezenlijken is dan ook het reflecteren over het gebeurde. Reflectie en
feedback kunnen gehanteerd worden in het proces van retroactieve betekenis. Betekeniscreatie gebeurt
niet alleen over de toekomst. Het bepalend handelen en de dialoog erover is de stap naar het waarderen
van wat is en maakt op deze wijze de cyclus rond.

2.6.         Integratie van outdoor en Appreciative Inquiry: de rol van de begeleider

De persoon en de rol van de begeleider is een cruciale factor in het totale proces van leren en ontwikke-
len (Yalom, 1980; Hovelynck, 2000).
De integratie van outdoor en Appreciative Inquiry betekent een verrijking voor de rol van begeleider. Als
trainer beschikt men in de diverse activiteiten van de methode over een veelheid van mogelijke bijdragen
(Ringer, 2002). Het totale design van het programma is een eerste co-verantwoordelijkheid van de bege-
leider (Priest, Gass, & Gillis, 2000).Vervolgens is er binnen elke stap van de gekozen leercyclus moge-
lijkheid om bij te dragen aan het proces van leren en ontwikkelen.

Ik wens hier reeds een korte verkenning van de verschuiving in rol van de begeleider en de aard van
intervenieren.
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2.6.1. Het maken van generatieve interventies

Het begeleiden van groepen vanuit de Appreciative Inquiry benadering heeft een aantal specifieke ken-
merken in aanvulling op de meer klassieke benaderingen vanuit de vijftiger en zestiger jaren (Lippitt &
This, 1973). In tegenstelling tot de Tavistock benadering en anders dan de sensitivity benadering, gaat
men als begeleider een relatie aan met de deelnemers. Bij de Tavistock blijft de begeleider op afstand zo-
dat in de relatie tussen de begeleider en de groep ruimte ontstaat om andere en meestal onverwerkte auto-
riteitsrelaties te projecteren (Bion, 1965, 1959). Dit fenomeen noemt men overdrachtsrelatie. Gezien
Bion zijn methodiek van groepsbegeleiding ontwikkelde door het werken met patienten, is deze aanpak
voor de psychische gezondheid van de trainer begrijpelijk.

Ook bij sensitivity programma's start de begeleider op een non-directieve wijze die ruimte laat voor deze
overdrachtsprocessen. De reden hier is het creeren van ruimte zodat de deelnemers kunnen exploreren
met macht en invioed (Bennis & Shepard, 1978, 1973 & Yalom, 2004,1989). Door de afwezigheid van
autoriteit ontstaat hier een "invloedsvacuum" waar de deelnemers kunnen exploreren. Het ontwikkelen
van een relatie met de begeleider als persoon met expertise is, in tegenstelling tot de Tavistock, onderdeel
van het groepsontwikkelingsproces.

Bij de Appreciative Outdoor methode is de begeleider een persoon met speciale expertise. Gezien de op-
drachten onverwachte en soms reele fysieke risico's inhouden, is het kunnen vertrouwen op de informatie
van de begeleiders levensbelangrijk. Vandaar de noodzaak van de begeleider om zich authentiek op te
stellen. Dit kan doordat de begeleider, net als alle deelnemers, in zijn acties, zijn praat en doe gedrag,
zichtbaar is voor de deelnemers. Door deze zichtbaarheid ontstaat al snel een band met de deelnemers.
Een band die mee ontwikkelt net zoals de andere relaties.

Een tweede verschil met beide voorgaande trainingsvormen is de wijze van intervenieren. Twee duide-
lijke verschillen zijn het bewust intervenieren vanuit gekozen waarden en het verlaten van het 'hier en
nu'.

Appreciative Inquiry is. zoals de benaming zegt, niet waardevrij (Cooperrider & Srivastva, 1987). Daar
waar men in de andere benaderingen "neutraal" tracht terug te geven wat men "objectief' heeft waarge-
nomen gaat men bij Al juist kiezen om te intervenieren vanuit de door de groep gekozen thema's. Een
interventie start dan met het concreet benoemen van enkele acties zodat de mterventie gegrond is in "wat
is". Soms gaat dit over beperkte processen en is het thema slechts in de kiem aanwezig. Door de concrete

verwijzing echter richt men de aandacht op het mogelijke (Cooperrider & Srivastva, 1987).
Het verband tussen de geobserveerde actie en het gewenste thema is ook nooit eenduidig en blijft open
voor andere betekenissen (Gergen, 1992). Bij het ontstaan van een dialoog over het al dan niet herkennen
van een verband blijft het thema wel onder de aandacht.

Het verlaten van het "hier en nu". In tai van benaderingen waaronder de sensitivity maar vooral de
"gestalt" variant (Perls, 1968; Nevis, 1998) tracht men te werken vanuit het hier en nu. Verwijzingen
naar ginder en toen worden dan beschouwd als een ontwijken van de concrete situatie. de relaties op dat
moment. Naast het waarderen van wat is. gaat Appreciative Inquiry ook de aandacht vestigen op wat zou
kunnen. Om de verbeelding te stimuleren wordt gebruik gemaakt van de betekenis van het verbeelde
thema in het organisatieleven. Deze verbeelde realiteit stimuleert de deelnemers tot een gezamenlijk
onderzoeken van het thema.

Een voorbeeld:
'Als ik naar het functioneren kijk van deze groep nu, dan merk ik dat mensen elkaar ruimte geven. Ingrid
gaf daarstraks haar mening en Peter reageerde door te zeggen dat hij emotioneel geraakt was. Dit is voor
mij een voorbeeld van luisteren. Daar waar men eerder zei dat luisteren ontbrak of moeilijk is. zie ik nu
dat het deel uitmaakt van de wijze waarop de groep met elkaar en de onderwerpen omspringt. in vergade-

ringen is luisteren ook belangrijk, niet alleen voor onze eigen betrokkenheid bij de organisatie maar ook
om het geheel van de organisatie sterker te maken doordat door te luisteren de diversiteit aan waarne-

mingen een stem krijgt. Wat zijn de factoren die het luisteren bevorderen?'

Deze interventie is voldoende ambigu om op meerdere wijzen geYnterpreteerd te worden: Het kan opge-
nomen worden in een verhaal over 'luisteren' waarbij de thema's kunnen zon. luisteren vanuit emoties;
luisteren als groepskarakteristiek versus persoonlijke kwaliteit, luisteren als het toelaten van diversiteit in
de organisatie
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Door het starten met een waargenomen proces wordt de nadruk gelegd op een gewenste omgangsvorm
die tot het bestaande gedragsrepertorium behoort. Tegelijk wordt ook de nieuwsgierigheid opgewekt naar
hoe deze omgangsvorm die voordelen heeft voor het organisatieleven daar wordt gebezigd.

2.6.2.    interventies ter ondersteuning van deelaspecten in het ervaringsleren

Het proces van ervaringsleren is beschreven in het model van Kolb (Kolb, 1991; 1976). Kolb onder-
scheidt vier basisprocessen die samen een cyclus vormen welke voldoende bekend zijn. Hieronder staat
deze cyclus afgebeeld

Schema 2.5: Ervaringsleren (Kolb, 1976)

MEE MAKEN
ACTIEPLANNING9

REFLECTIE
CONCEPTUALlSEREN &

FEEDBACK

Interventies kan men opdelen naargelang het accent dat men legt op 6dn van de subprocessen. Daar waar
deze interventies bij groepsgerichte programma's hoofdzakelijk van toepassing waren op de besprekin-
gen (Harrisson, 1970) of diverse vormen van organisatie-interventies aanduiden (Bouwen, 1984), zijn
deze bij de outdoor mogelijk in alle stadia van het proces.

2.6.2.1. Mee-maken
Het voorbereiden van activiteiten, het verwezenlijken ervan zijn activiteiten die erg zichtbaar zijn en
waarbij naargelang de opdracht (klimmen, grotten) de begeleider erg nabij is.
Interventies plegen in dit kwadrant betekent gedragsalternatieven aanreiken in het hier en nu. In de
outdoor gebeurt dit door vragen te stellen of opmerkingen te maken tijdens de opdrachten. Dit kunnen
vragen zijn om mensen te laten nadenken over het wat, met wie, waarom en hoe ze aan de slag zijn. Dit
nodigt de deelnemers uit om een stuk reflectie in actie te plegen (Schon, 1983). ln andere gevallen kan
het gaan om 'Model' gedrag. Bijvoorbeeld wanneer de groep aan het klimmen is en er is weinig onder-
Steuning, zijn aanmoedigen of aanmanen tot rust en het "vinden van eigen ritme" ideale gedragingen

2.6.2.2   Reflectie: van mee-maken tot retroactieve betekenisgeving
Tijdens de reflectie is de rol van begeleider het meest uitgesproken. De activiteiten hier zijn er in eerste
instantie op gericht de deeinemers te stimuleren om afstand te nemen  en te zoeken naar verbanden.  Op
groepsniveau gaat het over het proces van retroactieve betekenisgeving. Wat is de gedeelde betekenis van
datgene wat we meegemaakt hebben?
De sterkte van dit kwadrant is het potentieel voor diepgang (Priest, Gass & Gillis, 2000, Bouwen, 1984).

"Rejlection in a broad sense implies, making meaning of past experiences. In the Outdoor
experience,  we reflect on our behaviors and our feelings  as well as on our wai· of thinking and
believing.  This  process  enables  us  to  base  our actions  on vision,  instead of merely  responding
out  of reflex.  in  organizational  life  it  supports  our  decision  making  by making  us  aware  of the
difference between urgency and relevance"
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Door stil te staan komen de deelnemers in contact met de diepere aspecten van hun zijn. Activiteiten
krijgen betekenis en vinden een plaats in het opbouwende verhaal van de diverse leerdomeinen.

2.6.2.3.  Conceptualiseren en korte verhalen
Interventies hier trachten de betekenis van het gebeurde te plaatsen in een groter verhaal, zodanig dat het
ook hanteerbaar wordt in andere situaties en of dat het plaats krijgt in een groter betekenisgeheel. Dit kan
zowel onder de vorm van een formele of informele lecturette (korte lezing), waarbij een kader wordt
aangereikt om de ervaringen te ordenen. Of een kort verhaal om een leermoment te verbinden met het
grotere verhaal van organiseren.
Dit soort interventies blijkt erg nuttig, voornamelijk bij twee situaties. De eerste is bij een groep die
'blokkeert'; Tijdens het ontwikkelingsproces kunnen de deelnemers met elkaar emotioneel vastzitten  in
een bepaald waarden en normenpatroon waardoor het proces blokkeert (Berg & Smith, 1995; Bennis,
1970). Een korte lezing helpt de deelnemers afstand te nemen van hun eigen emoties zodat ze deze kun-
nen plaatsen in een ruimer kader. Door deze interventie wordt de groep alternatieven geboden voor ge-
sprek en actie.
Een tweede situatie is het omgekeerde van de eerste. De nabesprekingen kunnen zo rijk zijn op de
diverse domeinen van leren en ontwikkelen (Overlaet & Wittockx, 1996) dat het aangewezen is om enige
structuur aan te bieden onder de vorm van ecn model om dc deelnemers gelegenheid te geven om hun
ervaringen te plaatsen en zo verballd en structuur te creeren in het geleerde.

2.6.2.4.   Actieplanning: het proactief creeren van een betekeniskader
Kennis en nieuwe modellen over de werkelijkheid dienen zichtbaar gemaakt te worden in het handelen.
De begeleider heeft hier een tweevoudige mogelijkheid om te sturen en te intervenieren. De eerste mo-
gelijkheid is uiteraard het kiezen en voorstellen van een opdracht. Naargelang de ervaring van de bege-
leider met opdrachten en hun leerpotentieel in combinatie met kennis van de streek kan de begeleider
voorstellen maken. Bij de methode die ik hier beschrijf gaat de voorkeur voor een eerste opdracht uit
naar een activiteit in een natuurlijke omgeving. Deze keuze steunt op het generatieve aspect van de
relatie mens en natuur.
Eens een activiteit gekozen kan men als begeleider de opdracht formuleren door het veranderen van
deelaspecten zoals; tijdslimiet, materiaal ter beschikking, voorbereiding binnen of op de plaats van actie.
(Hovelynck, 2000). Analoog aan de uitspraak van Jung dat elke patient recht heeft op een gepersonali-
seerde therapie, kan men met het designen van de opdrachten elke groep zijn gepersonaliseerd pro-
gramma aanbieden (Yalom, 2).

Het designen van de buitenopdrachten kan gezien worden als het creeren van condities van leren waar-
binnen de deelnemers de vrijheid hebben om te handelen. Ook binnen de gecreeerde situatie kan de
begeleider intervenieren. Actieplanning heeft te maken met de processen tussen denken en handelen. het
kiezen voor een aanpak. Net zoals het proces om van beleven over waarnemen naar betekenisgeving te
komen een reductieproces is, is dit ook zo bij de actieplanning. Dit is het proces waarbij men uit de
overvloed van mogelijkheden via keuzeprocessen tot een gedeeld betekeniskader tracht te komen. Een
kader over het waarom dat als leidraad dient voor verdere wat, hoe en wie vragen. Analoog aan het re-
flecteren (retroactief) is er bij actieplanning (proactief) een overvioed aan betekenissen mogelijk. Het
kiezen is dan eigenlijk een proves van cocreatie (Hoebeke, 2004). De cocreatie van een gedeeld beteke-
niskader over de toekomst (Wierdsma, 2002;1995).
Ook hier kan de begeleider sturen; door de groep attent te maken op de relationele processen die zich
afspelen; door hen te confronteren met mogelijke fysieke consequenties van de gebezigde aanpak, door
het onder de aandacht brengen van eerder aan bod gekomen thema's over organiseren.

Samenvattend zijn de mogelijkheden van de begeleider zeer gevarieerd. De keuzemogelijkheid uit de
overvloed aan mogelijkheden is ruim. Elke interventie van iedereen is een bijdrage aan het verhaal dat
zich ontwikkelt. En de begeleider is onderdeel van het verhaal. Hij is niet de stuurman op de waI maar zit
mee op het vlot. Hij is onderdeel van het proces en tracht mee te zoeken naar generatieve kennis. Hiertoe
draagt hij bij aan het bouwen van een gedeeld verhaal dat betekenis geeft aan wat de groep heeft meege-
maakt. Zijn verantwoordelijkheid zit ook in het creeren van de condities om vrije exploratie (Inquiry) te
stimuleren in alle aspecten van het programma.
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2.7. Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik de Outdoor Appreciative Inquiry-methode beschreven. Ik ben gestart vanuit
de varieteit aan activiteiten die plaatsvindt in de natuur. De term outdoor heb ik gereserveerd voor
programma's die als hoofddoel hebben; het leren en ontwikkelen. Binnen het leren en ontwikkelen
heb ik een verdere indeling gemaakt naargelang de focus van een programma. Deze focus komt tot
stand door varieren van de vrijheidsgra(len van nabesprekingen en fysieke opdrachten. Vanuit een
systematisch kader heb ik vervolgens verduidelijkt hoc eenzelfde handeling tijdens de reflectie
gehanteerd kan worden als bron om te leren over individu, groep, organisatiefenomenen, organiseren
en leren leren
De drie laatste thema's vormen de focus van de methode die hier beschreven en onderzocht wordt.
Het vernieuwende element in de methode is het beschouwen van deze onderwerpen vanuit een
sociaal constructionistisch perspectief De bijhorende filosofie en methode van onderzoek is de door
Coopperrider en Srivastva ontwikkelde filosofie en methode van appreciative inquiry. De
ontstaansgeschiedenis van Appreciative Inquiry alsook haar belangrijkste principes heb ik vervol-
gens beschreven.
De Outdoor Appreciative Inquiry-methode is geen methode die los staat van de begeleider. In het
laatste deel van dit hoofdstuk heb ik een korte verkenning gegeven van de rol van de begeleider. Dit
heb ik gedaan door het beschrijven van de mogelijke bijdragen in het proces van ervaringsleren ge-
baseerd op het ervaringsgerichte kermodel van Kolb (1984).
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Hoofdstuk 3: Onderzoek vanuit een sociaalconstructionistisch perspectief

3.1 Spanning tussen theorie en praktijk

3.1.1 Inleiding

"if the world  that  science  tells  us  about  is  reality.  how  does  it  happen  that we  don't feel  more
at  home  in  it?  If my most direct  experiences  of reality  is  my own conscious  awareness,  why
doesn't science  have  more  of a place for consciousness?" (Harmann, 1998, p. 56)

in het voorwoord van 'Narrative Knowing and the Human Sciences' wijst Polkinghorne op de discre-

pantie van zijn positie in de psychologie als academicus enerzijds en als practicus anderzijds:

"frhere isl an unresolved personal conflict between my work as an academic researcher on
the one hand and as a practising psychotherapist on the other. 1 view my discipline, psy-
chology, as a unijled enterprise, and  have supported the  ideal  of the  integration of its scien-
tijic  and professional aspects;  yet  I  have not found  the findings  of academic  research  of much
help in my work as a clinician, something that  i find disconcerting"  (Po\kinghome, 1988)

De zorg van Polkinghorne, als persoonlijkheidspsycholoog, is ook terug te vinden in de kritieken van
talloze andere sociale wetenschappers zoals Weick (1997), Perrow (1997), Harmann (1996), Gergen

(1982, 1976) Srivastva & Cooperrider (1987), Reason (1994), Denzin & Lincoln (1994), Torbert
(1996), Schwand«1996), Bouwen (1999), Checkland (2002), enzovoort. Die zorg is gegroeid uit een
reactie op de wetenschappelijke pogingen om het menselijk sociaal gedrag in nomothetische modellen
vast te leggen en evolueerde tot een nieuwe rol voor theorie.

In het eerste deel van dit hoofdstuk exploreer ik enkele thema's die gelinkt zijn aan sociaalwetenschap-

pelijk onderzoek, zoals de mogelijkheid van transhistorische wetmatighe(len, waardegebondenheid, de
link tussen theorie en werkelijkheid, taal als representatie en de rol van de onderzoeker.

3.1.2 Nomothetisch denken in de organisatiewetenschappen

"The conduct of daily life is a far closer approximation to modern dance than classical
ballet" (Gergen, 1982, p. 82).

Naar het voorbeeld van de exacte wetenschappen, waarvan de successen in de vorige eeuwen keer op
keer het religieuze wereldbeeld aantastten (Latour, 2001) en de menselijke welvaart verhoogden,
trachtte het veel jongere onderzoek van de sociale wetenschappen volgens vaste methodes tot een ob-
jectief verantwoorde zekerheid en voorspelbaarheid van het menselijke gedrag te komen. De navolging
van de natuurwetenschappen kende zijn hoogtepunt in het behaviorisme (met onderzoekers als Skinner
en Watson) dat menselijk gedrag opvatte als een respons op stimuli die op de mens inwerken (Meyers,

1993). Zo leek het behaviorisme de bekroning op vierhonderd jaar positivisme, want na de natuur kon
nu ook het door allerlei onbewuste krachten gedreven menselijke gedrag in enkele goed onderbouwde

algemene wetten vastgelegd worden.
Het behaviorisme maakt van het menselijke bewustzijn een causale realiteit. Mede onder invloed van
het behaviorisme zijn organisatietheorieen de organisatie als een object blijven definieren, los van de
subjecten die de organisatie dagelijks gestalte geven vanuit hun bewustzijn en denken, en vanuit dialo-

geren en handelen.

Die extreme variant van de 'exogenische' visie op menselijk gedrag werd sedert de jaren twintig hevig
bekritiseerd door tal van onderzoekers (voor een overzicht zie o.a. Scott, 1993). Het was duidelijk dat
een louter positivistische benadering geen afdoende verklaring kon bieden voor het menselijke sociaal

gedrag, laat staan dat ze dezelfde voorspellende kracht aan de dag kon leggen als in de natuurweten-
schappen. Sindsdien werd almaar duidelijker dat sociaal gedrag nia objectief te begrijpen valt.

Een gevolg daarvan is dat ook organisaties als artefacten van menselijk bewustzijn dezelfde grilligheid
vertonen als hun scheppers Wie sociale creaties, zoals organisaties, louter positivistisch benadert,
wordt al vlug met de neus op dat algemene deficiet in de sociale wetenschappen gedrukt:
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"It is quite possible that our social theories in general, and organizational theory in
particular, have been too rational altogether.  We live with rationalizations for a long time
without  examining  them...  In  addition  to  peeling  away  the  myth  of rationality we  live  by,  such
views  might  explain why  the social sciences  are  poor predictors  of behavior  and can jind only
weaksupportfor their theories" (Perrow, 1989, p. 121).

Ook Gergen bespreekt hoe wetenschappers in de voorbije eeuw tevergeefs een gesloten geheel van
transhistorische, universele wetten wilden opstellen, die ons handelen zou verklaren. Maar hoe kan een
wetenschap aan dergelijke kennis komen? Positivistisch onderzoek kan ons menselijke gedrag niet
verklaren. Want:

"the  mere  observation  of people moving  through  space  or  emitting sounds  would not  appear
to furnish  grounds for concluding  that  they are  engaged  in marriage ritual, a dance,  or play"
(Gergen, 1982, p. 82).

Vandaar ook het onderscheid tussen gedrag en handelen: handelen is bewust gedrag vanuit een intentie
en in een context.

"We are always within the situation, and to throw light on it is a task that is never entirely
complete" (Gadamer, 1975, p. 268).

Gedrag is dan slechts een component van handelen, of handelen ontdaan van bewustzijn en context
zodat transhistorische wetmatigheden mogelijk zijn. Maar dat laatste is onmogelijk. Menselijk hande-
len, waaronder ook wetenschappelijk onderzoek, heeft nu eenmaal een historische dimensie. Dat impli-
ceert dat een theorie die het menselijke gedrag wil verklaren zelf ook aan verandering onderhevig is en
dus onmogelijk een objectief voorspellende waarde kan hebben.

Weick formuleert ook zijn bedenkingen over het 'wetenschappelijk' karakter van modellen en theo-
rieen in het domein van de organisatietheorie. Hij stelt dat in de sociale wetenschappen men altijd ab-
stractie moet maken van een van de drie voorwaarden waaraan theoretische modellen moeten voldoen:
algemeenheid, accuraatheid en eenvoud. De perfecte theorie is een mythe: wil ze tenminste twee voor-
waarden veilig stellen, dan zal ze hiervoor een derde moeten opgeven of inruilen voor een andere:

"It  is  impossible for a  theory of social  behavior  to  be simultaneously general, accurate,  and
simple" (Weick, 1979, p. 35).

Dat helpt om tot het inzicht te komen dat de ideale theorie niet bestaat maar altijd een tijdelijke
constructie is. Hetzelfde geldt voor het bestuderen van organisaties als menselijke constructies. Als
mensen de schepper zijn van de organisaties, die ze bestuderen via die theorieen, dan is het onmogelijk
om transhistorische wetmatigheden te bereiken.

"Organisations, despite of their apparent preoccupation with facts, numbers, objectivity,
concreteness and accountability, are in fact saturated with subjectivity, abstraction,  guesses,
making  do,   invention  and  arbitrariness...  just   like   the  rest  of  us.   Much  of what  troubles
organisations  is  of their  own  making"  eNeick,1979, p.  S.

Menselijk handelen blijkt moeilijk te voorspellen en laat zich niet opsluiten in transhistorische wetma-
tigheden.

"In fact history does not belong to us, but we belong tot it. Long before we understand
ourselves  through  the process of self examination, we  understand ourselves  in a self-evident
way in the family, society and state in which we live. ... That is why the prejudices of the
individual, far more than his judgements, constitute the historical reality of his being"
(Gadamer, 1975, p. 245).

Kennis van een sociaal systeem, zoals een organisatie, heeft de mogelijkheid om het systeem met de
bestudering onmiddellijk te veranderen (Cooperrider & Srivastva, 1987; Gergen, 1982). Op die manier
creeert theorie een werkelijkheid. En het wordt almaar duidelijker dat er maar weinig fenomenen van
menselijke ontwikkeling en specifieker, 'organisational behavior' verklaard kunnen worden in termen
van oorzaak en gevolg of stimulus en respons. Met andere wool:len: het oorspronkelijke succes van het
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behaviorisme is niet zozeer een gevolg van de 'waarheid' van de theorie, dan wei van de wereldwijde
overheersing van stimulus-responsapplicaties.

"Applications change the world. If the applications of one theory predominate, than the world
will increasingly exemplify the principles of this  theorie" (Gergen, 7979,p. 25).

De kritiek vanuit het positivisme dat de sociale wetenschappen, en de organisatietheorieen in het bij-
zonder, als wetenschap amper in hun kinderschoenen staan, houdt hier niet stand. Wellicht juister is de
opvatting dat het positivistische paradigma van de natuurwetenschappen niet geschikt is voor de studie

van sociale systemen. Ook de link tussen data (gedrag) en theone wijst daarop.

3.1.3 Kenmerken van positief sociaalwetenschappelijk onderzoek

3.13.1. Verificatie: theorie onderbouwd door data
Zoals in de fysische wetenschappen willen onderzoekers vanuit het positivistische denken theorie over

het menselijke gedrag op hypothetisch-deductieve wijze met data verifieren. Ze vertrekken van een of

meerdere theorieen om een hypothese te formuleren en onderwerpen die aan een experiment. De re-

sultaten toetsen 72 aan het theoretische uitgangspunt en zo kunnen ze de verwachte of conflicterende

data bevestigen of corrigeren. Dat is het falsificatieprincipe van Popper (Guba & Lincoln,  1994).

In een experiment (Gergen, 1982, p. 34-43) toont Gergen aan dat empirische resultaten in het domein

van de sociale wetenschappen niet eenduidig te verklaren zijn, maar dat menselijk gedrag vanuit ver-
schillende theorieen kan geduid worden. In zijn onderzoek legde hij gevorderde studenten in de sociale

psychologie empirische gegevens voor: onderzoeksdata die ze moesten gebruiken om zeven verschil-
lende theoretische modellen in de sociale psychologie te verklaren (dissonance theory, balance theory,

schachter's two factors theory of emotion, self esteem theory, social comparison theory, mere exposure

theory and equity theory). Elke student kreeg vier willekeurige theorieen van de lijst die vervolgens

willekeurig bij een van vier datasets geplaatst werden. De studenten moesten toelichten hoe de theorie

de gekoppelde gegevens kon verklaren. De resultaten tonen aan dat de studenten de empirische resul-
taten correct verklaren aan de hand van verschillende theorieen. In zijn kritiek op de hypothesetoetsing
toont Gergen aan dat de relatie tussen onafhankelijke variabelen, afhankelijke variabelen en variabelen

in het onderzoek niet eenduidig zijn.

Met andere woorden: als je je alleen baseert op empirische gegevens zijn meerdere interpretaties mo-
gelijk. Daaruit volgt dat geen enkele theorie een grotere mate objectiviteit kan opeisen dan de andere.

Gergen besluit laconiek dat:

one can well appreciate why there are virtually no critical debates among the competing
theories   in  social  psychology  that   have  yet  been  decided  on  the  basis  of empirical  evidence"

(Gergen, 1982, p. 74).

Vanwege die ambigue link tussen theorie en praktijk moeten onderzoekers er rekening mee houden dat

verschillende interpretaties over het menselijke gedrag mogelijk zijn. Van waar dan nog de nadruk en

de dominantie van hypothetisch-deductief onderzoek?  Met de woor(len van Gergen:

"With  the  status   of.fundamental  laws   thus   impugned,   traditional  research  pursuits   are  also

thrown  into jeopardy.  What function  is  to  be  served  I...  ]  in  the  attempt  to  verify or discredit

basic theories of human conduct?" (Gergen, 1982)

En Gergen besluit:

"In sum, myriad relationships between internal processes and resulting effect are both
reasonable and probable. Which relationships exists and to what degree are primarily
historical matters. In elIect, we may anticipate continuous fluctuation  in the support furnished
to any hypothesis relating internal processes or structure and subsequent behavior" (Gergen,

1982, p. 39-40).

Volgens Gergen reageert een subject niet op de stimulus op zich, maar op de betekenis of conceptua-

lisering ervan. Die geestelijke capaciteit of kwaliteit van elk individu bevrijdt hem van stimulus-

controle, het uitgangspunt van de behavioristische succesformule. Zijn conclusies werpen niet alleen
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een andere licht op de relatieve waarde van het experiment in de sociale wetenschappen, ze vertellen
eveneens iets over de juistheid van gedragstheorieen:

"I...1   any  theory  is   true  of  those  who  happen   to   be  employing  it  at  the   time  as  a  basis  for
action. And by the same token, any  theory may be true or false. depending on whether people
chose at that time to act upon its premises" (Gergen,  1982, p. 42).

Men kan zich afvragen wat de waarde is van theoretische modellen als ze, net als het menselijke han-
delen, aan tijd en ruimte onderhevig blijken te zijn? Van waar de nadruk op stabiele, cumulatieve ken-
nis over de mens buiten de mens, als blijkt dat die kennis over de mens in de mens ligt, en dus situatie-
gebonden en veranderlijk is?

3.1.3.2   Taal als spiegel
De relatie tussen theorie en data of meer algerneen de relatie tussen theorie en praktijk wordt ook in
vraag gesteld vanuit de taalfilosofie. De eerste controverse over taal kwam uit de hoek van de zoge-
naamde nominalisten. Ze argumenteerden dat de wereld bestaat uit 'particuliere elementen' van een ca-
tegorie. Zo is het algemene begrip 'hond' geen representatie van het 'hondendom', maar een nominale
term die verwijst naar gedachten die door ons denken zijn geconstrueerd. Die opvatting verwierp het
streven naar objectieve kennisontwikkeling om algemene waarheden en kennis te ontdekken. Ze stelt
de vraag naar de status van de wereid waar algemene uitspraken naar verwijzen. Slaan de uitspraken op
de werkelijke wetten en regels van de natuur of zijn het slechts mentale constructies die niet de 'echte'
wereld beschrijven?

De ommekeer in het denken brak pas echt door met de ideeen van de taalkundige Ferdinand de
Saussure.  In zijn Cours de Linguistique Gindrale (1911) argumenteert  hij  dat de focus  van  het  taal-
onderzoek niet diachronisch maar synchronisch moet zijn. Niet de historische ontwikkeling staat cen-
traal, maar wel de manier waarop een taalsysteem betekenis genereert. Met die verschuiving ontkende
Saussure het verlichtingsidee dat taal gedetermineerd wordt door de werkelijkheid, meer nog, dat ze er
een spiegel van is. Betekenis van woorden komt niet voort uit een directe relatie met het object, maar
een woord krijgt betekenis, omdat het in een negatieve relatie staat met andere woorden en dus andere
betekenissen. De taal bestaat uit verschillende taalsystemen die elk andere conceptuele en expressieve

mogelijkheden of regels hanteert om de werkelijkheid te beschrijven. Betekenis in taal kan alleen intern
verklaard worden en is geen gevolg van een onafhankelijke externe realiteit

De navolgers van Saussures denken namen zijn principes gedeettelijk over en pasten ze toe om de men-
selijke ervaring te verklaren. Maar volgens Saussure was de ervaring een gevolg van het taalsysteem
waarvan een subject gebruikmaakt.

Ook Ludwig Wittgenstein komt tot soortgelijke inzichten nadat hij eerst de taal wilde bestuderen als
een logisch systeem. In zijn Tractatus (1913) splitst hij taal op in twee domeinen. Net als Saussures
fundamenteel onderscheid tussen langue (taalsysteem) en parole (het idiosyncratisch gebruik van taal),
waarbij Wittgenstein het systeem centraal stelt in het taalonderzoek. Wittgenstein argumenteert dat we
enkel kunnen spreken over de logica in de taal.

Wittgenstein zal de betekenis van woorden niet meer koppelen aan een logisch systeem dat eraan ten

grondslag ligt, maar aan de sociale regels die leden van een gemeenschap in staat stelt om met elkaar te
communiceren. Woorden zijn dus niet rechtstreeks afgeleid van ideeen in ons denken over entiteiten in
de wereld. Ze wor(len gedragen door het wereldbeeld of het geloof van bepaalde groep  en  zijn dus het
product van een veranderlijke sociale realiteit.

Om te kunnen deelnemen aan de conversatie van een gemeenschap dient men de onzichtbare regels en
normen te kennen van het wereldbeeld van die groep om betekenis te geven aan woorden. Er is dus
geen sprake van een logische, neutrale taal waarmee men de wereld an sich kan beschrijven.

Wittgensteins filosofie ontkrachtte de opvattingen van logisch-positivisten als Moore dat er een objec-
tieve kennis huist in de taal en dat daarmee een extralinguistische realiteit kan bewezen worden. Voor
Kuhns invloedrijke  The  Stnicture  of Scient* Revolutions (1962) stelde Wittgenstein  dat elk onder-
zoek en mogelijke antwoorden bepaald worden door een aantal aanvaarde paradigma's, die ook evolu-
eren en soms zelf door een revolutie (Einsteins relativiteitstheorie bijvoorbeeld) kunnen omverge-
worpen en vervangen worden door nieuwe paradigma's.
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Volgens Wittgenstein gaat elk denken (en dus ook elke wetenschap) uit van een 'systeem van geloof.
Hij gebruikt daarvoor de metafoor van de rivier van gedachten die stroomt in de bedding van geloofs-
overtuigingen:

"De  oever  van  die  rkier  bestaat voor  een  ded  uit  hard  gesteente  dat  geen  of een  onmerkbare
verandering ondergaat, en voor een deel uit zand dat nu eens hier, dan weer daar wegspoelt
of'aans/ipt" (Over Zekerheid, uitspraak 99).

3.1.3.3.  Transhistoriciteit en waardevrij onderzoek
Wat betreft het verband tussen data en theorie, en het onderscheid tussen gedrag en handelen, wordt er
abstractie gemaakt van de veranderlijkheid in het menselijke gedrag. Bij hypothesetoetsing, door het
meten van afhankelijke variabelen, wil de onderzoeker het menselijke gedrag in een gecontroleerde
omgeving voor eens en voor altijd verklaren. Die zoektocht naar transhistorische wetten van het gedrag
herleidt de mens tot een object.

Behalve de geschetste tekortkomingen van positivistisch onderzoek op het vlak van verklaring en voor-
spelling van sociaal gedrag, rijzen ook morele vragen. Onderzoek moet waardevrij zijn. Uit de illustra-
tie over het behaviorisme blijkt al dat onderzoek altijd plaatsvindt in een historische context en met

impliciete aannames over waarden die zo versterkt zijn dat ze niet langer zichtbaar zijn, zelfs niet voor
de binnen dat paradigma ontwikkelde onderzoeksmethoden (Gergen, 1982; Gadamer, 1975). Die dra-
gen juist bij tot het onzichtbaar maken van de aannarnes. In antropologie is dat thema onderwerp van

discussie vanwege de vraag of een antropoloog onderzoek kan doen over zijn eigen cultuur. En of een

antropoloog vanuit Zijn waardekader wel iets objectiefkan zeggen over de aard van een andere cultuur.

"The  gap  between  engaging  others  where  they are  and  representing  them  where  they  aren't,
always immense but not noticed,  has suddenly become extremely visible"  (Geertz,  1988, p
130).

Door positivistisch onderzoek als objectief en wetenschappelijk te beschouwen, spreekt men een waar-
deoordeel uit over andere kennisvormen. Tegelijk cretert men een maatschappij die gebaseerd is op die
objectieve kennis. Een maatschappij die zich daardoor moreel onmogelijk heeft gemaakt. Harmann

(1996) stelt dat doorheen de geschiedenis en over heel de wereld individuen en culturen een varieteit
aan methodes en onderzoekswijzen hebben ontwikkeld die een waaier van aspecten van onze kosmos
en onszelf aan het licht hebben gebracht. De westerse samenleving en de moderniserende samen-

levingen in de wereld neigen ertoe het westerse wetenschappelijke denken te beschouwen als de enige

epistemologie die gevalideerde kennis oplevert. Dat paradigma leidt tot de vaststelling dat de westerse
wetenschap en technologie bijdragen tot een samenleving die haar eigen leefbaarheid en welzijn be-

dreigt (Harman, 1996)

"Positivist research is still useful for prediction, control, and the design of manipulative
technologies.  But that science is in no way qualijied to provide a woridview adequate to guide
individual and societal  decisions"  (Humann,  1994).

3.1.3.4 De onderzoeker als passieloze en onwetende observator
Waardevrij onderzoek naar transhistorische wetmatigheden heeft implicaties voor het mensbeeld dat
zichtbaar wordt in de data, maar ook in de rol van de onderzoeker. In een onderzoek mag de persoon
van de onderzoeker op geen enkel moment een 'variabele' zijn Lakatos (1994) merkt op dat bij een
onderzoek, ook al stelt de onderzoeker zich neutraal op, het onderzoeksobject de onderzoeker kan aan-

spreken en er zich wei degelijk een relationele band vormt. Rijsman haalt een onderzoek aan waarbij de
resultaten van het onderzoek significant verschilden naargelang de deelnemers aan het onderzoek de
onderzoeker al dan niet als sympathiek beoordeelden.

De rol van de onderzoeker wordt nog belangrijker bij het verzarnelen van data. Hoe kun je data op een
objectieve manier registeren? Dat zou betekenen dat de onderzoeker geen voorkennis heeft van het

onderwerp. Maar hoe worden de data dan geordend? Neutraal objectieve observatie lijkt fictie. Want
voor men gaat observeren heeft men al vooronderstellingen van wat men wil observeren (Gergen,
1982). Zeker 'systematische' observatie houdt al een idee in Van wat systematisch betekent.

Behalve geen voorkennis mag de objectieve onderzoeker ook geen emotionele of intentionele band
hebben  met geen enkel aspect  van zijn onderzoek.  Dus  ook  dus geen fascinatie of passie voor het on-
derwerp van zijn onderzoek. Dat neigt uiteindelijk naar een object-objectmensbeeld. Czarniawska con-
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cludeert terecht dat het profiel van de onderzoeker erg veel gelijkenis vertoont met een 'unharmful
idiot' (Czarniawska, 1997).

De thema's die ik hier verkende - link tussen data en modellen, taal als neutrale spiegel, transhisto-
rische wetmatigheden en de neutrale onderzoeker - sluiten eveneens aan bij de principes die Guba en
Lincoln (1989) vermelden als de basisaannames van het positivistische onderzoek. Ze identificeren vijf
principes waaronder de al besproken waardevrijheid, de rol van de onderzoeker en de veralgemeen-
baarheid van de onderzoeksresultaten. Twee andere principes zijn die van de enkelvoudige werkelijk-
heid die beantwoordt aan oorzaak-gevolgwetten.  Of met andere woorden de aanname van een objectief
kenbare wereld.

Die opvattingen blijken moeilijk houdbaar te zijn in de sociale wetenschappen. Daarom worden ook
andere onderzoeksmetho(len verkend. Een illustratie daarvan is de ontwikkeling van een onderzoeks-
methode door Glaser en Strauss.

3.1.4 'Grounded theory': theorie als proces

De relatie tussen theorie en praktijk werd ook vanuit de andere richting geexploreerd. In navolging van
de antropologische en etnografische disciplines (waar onderzoek over de mens de mens, zoals die leeft
in een bepaalde context gebonden aan omgeving en tijd, centraal staat) verschuift de onderzoeksinvals-
hoek van deductie naar inductie, van het onderwerpen van data aan een theorie naar het bouwen van
een theorie op basis van verzamelde data.

Volgens Glaser en Strauss (1967) moet theorie ontdekt worden vanuit de gegevens. De link tussen
praktijk en theorie is van een andere aard: theorie wordt gegenereerd in een praktisch proces. Concep-
ten wor(ten gaandeweg ontwikkeld in relatie met de gegevens die tij(lens het onderzoek verzameld
worden. Elke theorie is dus nieuw en roept zichzelf in het onderzoek tot leven. Met de verklaring die ze
biedt, kan de situatie waaruit ze is ontstaan, begrepen en in zekere mate voorspeld worden. Daartoe
stelt de onderzoeker in de theorie een bepaald perspectief of invalshoek voorop.

Centraal in de ontwikkeling van 'grounded' theorie staat de vergelijkende analyse: de 'constant compa-
rison' (Glaser & Strauss, 1967, p. 110). Op basis van de gegevens genereert de onderzoeker conceptu-
ele categorieen, die hij daarna illustreert met extra gegevens. Het ontwikkelen van een theorie veron-
derstelt dus accurate beschrijvingen en verificaties. De theorie integreert de beschrijvingen maar die
staan ook in functie van het generatieve proces van theoretiseren.

Het resultaat van vergelijkende analyse houdt tegelijk enkele conceptuele categorieen in (het conceptu-
ele element van de theorie) met eigenschappen (aspecten van de categorie) dn veralgemenende relaties
tussen categorieen en hun eigenschappen.

Het proces waarin de analyticus, gestuurd door de emergente theorie, data verzamelt, codeert, analy-
seert en opzoekt om de theorie ver(tel, te ontwikkelen, noemen Glaser en Strauss 'Theoretical
Sampling' (Glaser & Straus, 1967). Bij het uitwerken van de verschijnende categorieen houdt de onder-
zoeker altijd de vraag naar de theoretische relevantie voor ogen. Hij kiest contexten voor gege-
vensverzameling waarvan hij verwacht dat ze verdere eigenschappen van de categorieen aan het licht
zullen brengen en zoekt verbanden tussen categorieen onderling en hun eigenschappen.

In tegenstelling tot de logisch-deductieve methode vergt 'grounded theory' dus niet dat de onderzoeker
data in vooropgestelde betwijfelbare categorieen splitst. Glaser en Strauss (1967) stellen dat vooraf-
gaande hypotheses secundair zijn om theorie te genereren: beter is het om geen prehypothese te hebben
en open te staan voor alle mogelijke theoretische relaties tussen de variabelen. Door het open coderen
en de continue vergelijking, creeert de onderzoeker een theorie die nauw aansluit bij de sociale
interacties in het onderzoeksveld.

Dat uitgangspunt roept nochtans de vraag op of de onderzoeker een 'unharmful idiot' dient te zijn.
Neen, zo argumenteren ze, de onderzoeker is meer dan een neutrale, niet-gepassioneerde observator.
Zijn inzichten en 'theoretical sensitivity' vormen de basis van de theorievorming (Glaser & Strauss,
1967, p. 46). Persoonlijke ervaringen en reflecties moeten niet onderdrukt worden, maar vormen mee
de grond voor een systematische theorie. De onderzoeker is zozeer betrokken in het ontwikkelen van de
theorie dat de inzichten uit zijn 'grounded theory' aan overtuigingskracht winnen.

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR



51

Om de geloofwaardigheid van de theorie over de brengen op de lezers, moet de onderzoeker een uitge-
breide voorstelling geven van zijn 'framework' en de belangrijkste theoretische stellingen daarin. Wat
in hun methode onduidelijk blijft,  is de interactie tussen theorie en onderzoeker.  En  of de theorie uit de
data groeit of de theorie cert manier is van interageren van de onderzoeker met zijn omgeving.

De inzichten van Glaser en Strauss (1967), en nadien Corbin & Strauss (1990), hebben op verschil-
lende disciplines van de sociale wetenschappen een grote impact gehad. De auteurs beklemtonen het
belang van het bevragen van de data om een rijke, haarfijne verklarende theorie te verkrijgen, die de
realiteit zo goed mogelijk benadert. De theorie moet zo levendig mogelijk voorgesteld worden, waarbij
de data voortdurende gebruikt wordt om de gegrondheid van de theorie te staven.

'Grounded theory' is relevant voor mijn onderzoek om twee redenen. In het ontwikkelen van mijn drie
lokale theorieen over organiseren en de generatieve kracht van de Outdoor Appreciative Inquiry-
methode bouw ik modellen of theorie op vanuit mijn verhaal volgens de principes van 'grounded
theory'. De theorie is voor een andere reden nog belangrijk: ze laat me toe om in wat volgt over het
sociaalconstructionistisch paradigma de nieuwe rol van theorie te verduidelijken.

Kenmerken die ik verder zal exploreren zijn: 1) De moeilijkheid die Glaser en Strauss hadden om de
rol van de onderzoeker te verduidelijken. Die rol impliceert nog altijd de subject-objectrelatie. 2) Het
benadrukken van de nauwe band tussen data en theorie. Glaser en Strauss, en nadien Corbin en Strauss,
valideren hun theorieontwikkeling door ze terug te koppelen aan de bestaande data. Zo hebben ze een
inherente rem in hun proces van theoretiseren als mogelijkheid voor radicale vooruitgang ingebouwd.
3)  Het beklemtonen dat sociaal onderzoek als generatief proces, een proces  is om theorie te genereren.
De onderliggende aanname is nog altijd dat de rol van theorie voorspellen en controleren is wat uitein-
delijk moet uitmonden in zekerheid. in het sociaalconstructionisme wordt theorie gezien als een manier
om nieuwe werkelijkheden te genereren.

Wat is werkelijkheid? De bijdrage van sociaal onderzoek aan de sociale werkelijkheid? Criteria van
goede theorie? De rol van de onderzoeker? Al deze die thema's herneem ik vanuit een sociaalconstruct-
tionistisch perspectief.

32 Sociaalconstructionisme

3.2.1. Inleiding

De breuk met de modernistische wereldopvatting en de positivistische onderzoekbenadering binnen de
sociale wetenschappen wordt door Gergen aangeduid als een revolutie. In zijn inleiding van Toward a
Transformation Of Socia/ Know/edge stelt hij dat er een revolutie in het menselijk denken is van de-
zelfde orde als de theoretische verschuiving die optrad bij de ideeen van Copernicus, Darwin en Freud

(Gergen, 1982). Copernicus legde de fundamenten voor de herontdekking van het Heliocentrisme en
ontnam de mens zijn centrale plaats in het heelal. Het Darwinisme leidde tot een mensbeeld waarbij de
mens niet langer geschapen was naar Gods evenbeeld, maar onderdeel werd van de evolutie van alle
levende wezens. Het 'ego' gekenmerkt door zelfbewustzijn (wat de mens onderscheidt van de andere
levende wezens) blijkt volgens Freuds psychoanalytische theorie niet de enige basis te zijn om de mens
zijn handelen te verklaren. Freud toonde aan dat de zichzelf rationeel  verantwoordende mens vaak han-
delt op basis van motieven die hem niet eens bekend zijn. Met het sociaalconstructionisme blijkt dat de
idee van 'kennis die leidt tot zekerheid' een illusie is. De mens is in de onmogelijkheid is om de sociale

werkelijkheid en de werkelijkheid als geheel, objectiefte kennen.

"We  confront  the  loss of the  human capacity for objective  knowledge"  (Gergen,  1982)

Hier bespreek ik het sociaalconstructionisme. In een eerste deel verduidelijk ik de werkelijkheidsop-
vatting van het sociaakonstructionistisch paradigma door terug te grijpen naar de fenomenologische
filosofie die een soortgelijke opvatting heeft. Het aspect dat ik verduidelijk, is de relatie van de mens in
de wereld
In het tweede deel volgt een verbijzondering van de mosofische zijnsvraag. Dan heb ik het over de rol
van theorie of beter die van theoretiseren. Ik tracht te verduidelijken dat de theorievorming niet gericht
is op het maken van modellen van de werkelijkheid, maar dat mensen theoretiseren voor de werkelijk-
heid, om een zinvolle interactie te bewerkstelligen. Die nieuwe rol van theorie vergt andere criteria
voor goed onderzoek.
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In het derde decl sta ik stil bij Gergens concept van generativiteit.
Deel vier gaat over verhalen als vorm van modellen maken.

3.2.2. Werkelijkheidsopvatting

"To say that the world is out there, that it is not our creation, is to say, with common sense,
that most things in space and time are the effects of causes which do not include human
mental states" (Rorty,  1989).

Het sociaalconstructionisme behoort tot een brede stroming binnen de sociale wetenschappen die een
andere opvatting heeft over werkelijkheid en de rol van wetenschappelijk onderzoek dan het moder-
nisme. Die opvatting over de werkelijkheid sluit aan bij de fenomenologische filosofie, een stroming
die ontstaan is met het gedachtegoed van Husserl en verder geexpliciteerd werd door Heidegger,
Merleau Ponty (zintuiglijke waarneming), Gadamer (hermeneutiek) en Rorty (sociale implicaties).
Heidegger hanteerde de concepten 'Dasein' en 'Geworfenheit' om te argumenteren dat er een funda-
mentele band bestaat tussen het subject en de werkelijkheid. Hij verwerpt de gedachte dat het object en
het subject los van elkaar kunnen beschouwd worden. De werkelijkheid bestaat niet buiten de interpre-
tatie of betekenis, en de mens als betekenisgever kan niet los gezien worden van de werkelijkheid.  De
eerste aanwezigheid van de mens, zo stelt hij, is er een van praktische betrokkenheid: de mens is een
actieve participant in de wereld. Zijn aanwezigheid is gekenmerkt niet door te zijn maar door te intera-
geren en daardoor tot inzicht te komen van zijn zijnde, de 'Geworfenheit'. Die actieve prereflectieve
aanwezigheid illustreert hij aan de hand van hameren. Tijdens het hameren is er geen besef van de
hamer als object. Het vermogen tot deze handeling hangt niet af van de kennis van de 'hamer' maar
van de vertrouwdheid met de handeling, het hameren. Reilectie om tot kennis te komen is dan een on-
derbreking van de interactie. Een onderbreking die op zich weer een interactie is, omdat het nu eenmaal
onmogelijk is om buiten de interactie te tre(len. Onze eerste contacten met de werkelijkheid komen er
door actieve directe aanwezigheid en niet via representaties. Daar waar de westerse traditie afstande-
lijke kennis hoger stelt dan ervaringskennis, keert Heidegger dat om en stelt dat onze aanwezigheid in
eerste instantie verloopt via het handelen.

Het talige handelen krijgt in de fenomenologie speciale aandacht. Het leidt tot een eigen school van
denken (Gadamer, en nadien het deconstructionisme van Derrida). Voor mijn onderzoek is het belang-
rijk om communicatie te zien als bepalend handelen. Heel wat van ons handelen get,eurt namelijk via
taal. Door het benoemen van dingen en concepten in een interactieproces doet de actor meer dan alleen
beschrijven. Door te vcr'woor(len wordt de aandacht gericht en verandert de situatie. Zo ontstaan ob-
jecten in de werkelijkheid via de taal

Die filosofische inzichten kunnen we herkennen in de basisaannames van het sociaalconstructionisme.
Hieronder geef ik ze kort weer zoals ze beschreven worden door Cooperrider en Srivastva.

Sociaalconstructionisme:( (Cooperrider & Srivastva, 1987)
1.     De sociale orde op ieder moment wordt gezien als het product van een algemene sociale overeen-

komst (tacit of expliciet).

2.    Op geen enkele biologische of fysische manier zijn patronen van sociale organisatorische actie
voorspelbaar. Het grote deel van sociaal gedrag is eigenlijk stimulusvrij en er zijn ontelbare con-
ceptuele variaties mogelijk.

3.  Als observator staan alle sociale acties open voor meerdere interpretaties. Op geen enkel
geobjectiveerde manier is een van de interpretaties superieur aan een andere. De interpretatie
waarvoor gekozen werd binnen een bepaalde historische context, kan misschien vervangen wor-
den door een andere als de context verandert.

4. Historische vertellingen en theorieen bepalen wat voor waar of waardevol wordt aanzien, en ze
bepalen voor een groot gedeelte waartoe wetenschappers en leken in staat zijn te zien. Alle obser-
vaties zijn daardoor gefilterd door overeengekomen verhalen, geloofssystemen en theoretische
lenzen.

5.     In de mate dat actie is gebaseerd op verhalen, ideeen, geloof, meningen en theorieen ingebed in de
taal, zijn mensen vrij om verandering te zoeken in overeengekomen gedrag door verhaalpatronen
te wijzigen.

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR



53

6.    Het machtigste middel dat gemeenschappen hebben om verandering te brengen in sociale orde is
de dialoog, mogelijk gemaakt door de taal. Wijzigingen in het taalgebruik hebben een grote in-
vloed op veranderingen in de sociale uitvoering.

7. Soc:iale theorie kan gezien worden als een hoog geraffineerd verhaal met een gespecialiseerde
grammatica. Als een machtig taalkundig middel (gecreeerd door getrainde taalexperts, weten-
schappers) kan theorie het conceptuele betekenissysteem van een cultuur binnendringen, en zo pa-
tronen van sociale actie wuzigen.

8. Alle theorieen zijn. opzettelijk of niet, normatief en hebben de mogelijkheid om de sociale orde te
beinvloeden.

9.     Hierdoor zijn alle 'narrative accounts' (inclusief sociale theorie) feitelijk relevant: ze kunnen de
dagdagelijkse manier van leven van mensen, in relatie tot elkaar, beinvloeden. Dat brengt met zich
dat er geen losstaande, technische, wetenschappelijke methode bestaat voor het beoordelen van
'the ultimate worth of value claims'.

10. Gevalideerde kennis of sociale theorie is daarom een vertellende creatie. Sociale kennis is niet
'daar buiten' in de natuur wachtend om ontdekt te worden door losstaande, waardevrije observa-
tiemethoden (logisch empirisme). het kan evenzeer verbannen worden naar de subjectieve ge-
dachten van gersoleerde individuen (cognitivisme). Sociale kennis zit, vanuit dat perspectief, in de
verhalen van het collectieve; het is gecreeerd, onderhouden en in gebruik genomen door mensen.
Dialoog. vrij van 'constraint of distortion', is noodzakelijk om de 'nature of things' te bepalen
(sociaalconstructionisme).

3.2.3 Wetenschapsopvatting: modetten als middel voor zinvolle interactie de werkelijkheid

Het sociaalconstructionisme postuleert dat sociale kennis niet ergens buiten ons ligt te wachten op
ontdekking, maar iedere mens via zijn eigen theorieen en modellen deel uitmaakt en deelneemt aan
kennis. Het is via ervaringsmodellen en afslandelijke modellen dat we kunnen interageren met de wer-
kelijkheid. Wanneer we waarnemen, theoretiseren we, maar hoe gaat dat feitelijk in zijn werk?

Mensen zijn op zoek en op weg in een queeste naar de beste manier om om te gaan met de overvloed
aan *werkelijkheid' waarin ze leven (Feyerabend, 2004). Van in het begin zijn modellen of theorieen
werktuigen, die mensen gebruiken  in die 'queeste'. Zelfs ons centrale zenuwstelsel  is een fysiologische
modellenmaker. Op elk ogenblik bereiken ons ontelbare zintuiglijke gewaarwordingen. We zijn be-
kwaam om die grondig te filteren, er uit te puren wat voor ons essentieel is en ondanks die reductie te
blijven functioneren. Mensen zijn abstraheerders: we maken abstractie van wai voor ons op bepaaide
ogenblikken onbelangrijk is en kunnen vanuit deze abstracties relevant handelen in de oneindig rijke
werkelijkheid, die ons omringt. Abstractie is dus niet alleen het vak van wetenschappers en filosofen
maar de noodzakelijke voorwaarde voor betekenisgeving

Het is verwonderlijk hoe een van de oudste en meest fundamentele wetenschappen, de sterrenkunde,
vertrokken is van de onoverzienbare nachtelijke sterrenhemel. In die sterrenhemel bewoog er weinig.
Maar in een eerste werk van abstractie vestigden astronomen en astrologen hun aandacht op wat zich
onzichtbaar bewoog ten opzichte van al die lichtpunten. Zo werden planeten en kometen van sterren
geabstraheerd: ze kregen een eigen behandeling (de eerste lichtpunten; de sterren. bleken uiteindelijk
ook niet zo vast te staan: ze bewogen alleen nog trager dan planeten en kometen). Hoe men ooit uit die
duizenden sterren de dierenriem heeft kunnen abstraheren is mij een compleet raadsel.
Zo is elke definitie of beschrijving een abstractie uit de werkelijkheid (Winograd & Flores,  1987). Het
is een bewuste of onbewuste keuze van wat wij op de voorgrond willen zien, van  wat op de achtergrond
verdwijnt en van een mogelijke omkering tussen voorgrond en achtergrond. Elke definitie of
beschrijving stoelt op die labiele grens. Telkens als we het woord 'is' gebruiken, hebben we een keuze
gemaakt: en die keuze is noodzakelijk om tot betekenis te komen. Het risico van de keuze is dat ze ook
on-zinnig kan zijn.

De menselijke competentie om patronen te herkennen en modellen te maken is dus onze manier om
zinvol te interageren met de werkelijkheid waarin we ons bevinden. Het maken van modellen is heel
bruikbaar. zolang we de vergissing niet begaan om de patronen die we herkennen, meer te laten zijn
dan abstracties van de werkelijkheid. We kunnen ze zelfs nemen voor de werkelijkheid waarnaar ze
verwijzen. Erger nog; we kunnen ze voor een diepere werkelijkheid nemen dan de werkelijkheid zelf.
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De Griekse Platonische traditie, dominant aanwezig in de klassieke wetenschappen, heeft die denkfout
tot een dogma verheven. Het maken van theorieen, het maken van modellen om ons in staat te stellen
met de overvloed van de werkelijkheid relevant om te gaan, werd vervangen door het maken van mo-
dellen van die werkelijkheid, van modellen die beter dan de 'beleving van die werkelijkheid, haar
konden 'beschrijven'. Modellen die ons helpen om te gaan met de werkelijkheid werden vervangen
door modellen van die werkelijkheid.

De grootheid en de vioek van Plato ligt in het feit dat hij zich helemaal aan die verleiding heeft overge-
geven. Als we zijn allegorie van de grot doortrekken, dan kunnen we stellen dat de mens zelfs niet
meer uit de grot komt. We worden verblind door het licht van de abstracties die we maken en denken
dat we het licht hebben gezien. Toch hebben we alleen maar modellen van gemaakt, in het duistere van
de grot.

1nzicht in de betekenis van het maken van modellen, biedt Checkland. Hij heeft, vanuit de Engelse
pragmatische en sceptische traditie, een boeiende kennisleer en methodologie ontwikkelt om met mo-
dellen om te gaan in wat hij messy problematic situations noemt (Checkland, 2002). Dat begrip is vrij
te  vertalen als 'overvloed' : de onuitputtelijke weelde   van de werkelijkheid.   Schema 3.1 toont   een
eenvoudige manier om met modellen voor de werkelijkheid om te gaan (naar Peter Checkland). Het is
als het ware een model in het kwadraat.

Schema 3.1: Gel)ruik van modellen voor de werkeliikheid (naar Peter Checkland, 2002)

-.   V.

,·"    De werkelijkheid in   ''.,
i          al haar overvloed        \

Relevante
modellen
voor de

werkelijkheid
Actie in de
werkelilkheid

Vergelliken van
modellen en

werkelijkheid,
accommodatie tot

actie in de
werkelijkheid

3.2.4. Van validiteit naar generatieve dialoog

Wetenschappelijke modellen binnen het sociaalconstructionisme hebben een creerende functie: het zijn
modellen voor de werkelijkheid. 1n het kader van mijn onderzoek rijst dan de vraag wat een goed
model is. In de modernistische wetenschapsopvatting betekent dat vragen naar validiteit, naar generali-
seerbaarheid (transferentie naar andere contexten) en betrouwbaarheid. Het zijn lastige vragen bij kwa-
litatief onderzoek, bijvoorbeeld in verband met senistivity trainingen (Yalom en Liebermann,  1962),
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die altijd een uitdaging zijn en vaak onderwerp van controverse (Denzin & Lincoln, 1994; Kvale, 1992;
Gergen, 1982). De vraag naar validiteit is die naar het waarheidsgehalte (Kvale). Maar wat is waar?
Vroeger was het antwoord representatie: is overeenkomst tussen het model en de werkelijkheid waar-
naar het verwijst. Maar het postmoderne denken heeft het subject-object doorbroken, we maken deel uit
van een werkelijkheid die niet objectief kenbaar is. Binnen de varieteit aan disciplines en methodolo-
gieen in het postmodernisme is er ondanks de diversiteit aan opvattingen een brede consensus dat de

werkelijkheid niet kent)aar is (Denzin & Lincoln, 1994). Met het concept van 'generative theory' zou
de vertaling van 'waar' als 'een weergave van de werkelijkheid' ook overbodig zijn. Goede theorie be-
tekent hier juist mogelijkheden om nieuwe werkelijkheden te kunnen creeren.

Onze waarnemingen worden gevormd door de aannames, overtuigingen en interpretaties die onze cul-
tuur ons geleerd heeft. Maar theorie kan ons ook veranderen. Als systeem van gedeelde ideeen kan ze
een invloed uitoefenen op de werkelijkheid. Theorie is dus meer dan een verklaring van een oneindige
interpreteerbare overvloed. Het sociaalconstructionisme stelt dat het veel interessanter is om te kijken
naar de generatieve capaciteit van een theorie.

De waarde van theorie wordt dus geenszins ontkend. Integendeel, terwijl in de vorige eeuwen theoreti-
sche kennis verstarde, beschouwen sociale wetenschappers kennis nu als een vruchtbaar proces van
betekenisgeving in het menselijke leven. Sociale theorie dient om de werkelijkheid te bevragen en een

generatieve dialoog tot stand te brengen, die kan leiden naar de creatie van andere werkelijkheid.

De rol van wetenschap is niet een betere kennis van de werkelijkheid, maar kennis die tot een betere

werkelijkheid bijdraagt. Theorie moet dus niet geevalueerd worden ten opzichte van haar capaciteit om
het menselijke gedrag in transhistorische wetten vast te leggen, maar ten opzichte van haar scheppend

vermogen of generativiteit.

" [..1    generative    capacity,   that   is,   the   capacity   to   challenge   the   guiding   assumptions   of  the
culture, to raise findamental questions regarding contemporary social life, to foster
reconsideration of that which is "taken for granted", and thereby to generate fresh
alternatives for social action. It is the generative theory that can provoke debate, transform
social reality, and ultimately serve as a stimulus to reordering social conduct" (Gergen, 1982,
P. 109).

In die visie zijn wetenschap en theorievorming een van de krachtigste middelen van de mens om ver-
andering, ontwikkeling en innovatie te genereren in dat aspect van de werkelijkheid waarop ze zich

toespitsen. De validiteit van kennis ligt volgens het sociaakonstructionisme in haar relevantie voor het
collectieve handelen (Kvale,  1989).

"It  is  the generative  theory that can provoke  debate,  transform social  reality, and ultimately
serve as  a stimulus  to reoder social  conduct"  (Gergen, 1982, p.  109J.

Theorie heeft een rol te spelen in het omgaan met de werkelijkheid en ze kan die rol vervullen als een
aantal aannames uit het positivisme opzij worden geschoven. Anders wordt de generatieve capaciteit
van theoretische modellen door de wetenschappelijke premissen van het positivisme beperkt.

I.  Assumptie  van objectievefeiten.

Volgens Gergen wijzen zowel 'grounded theory' als 'generative theory' het hypothetico-deductive pro-
ccs af. Maar 'grounded theory' blijft door de nadruk op data en observatie een zoektocht naar een beter
kennen van de werkelijkheid.

"The focus  of grounded  theory is on  generating theory, on  theory as a process,  whereas  the
focus of generative  theory is on generating reality, on theory as a vehicle for social action"

'Grounded theory' stelt dat men, in de theorievorming, door het aanbrengen van systematische verban-
den tussen data kort bij de geobserveerde werkelijkheid blijft. Maar dat wat men waarneemt als objec-
tfbve data een uitdrukking is van de heersende theorieen, waarden en sociale conventies.

"It  is  the  theory  that  determines  what  is  to  count  as  a fact  and  how facts  are  to  be  distin-
guished from one  another"  (Unger, 1990).
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Daarom hebben Glaser en Strauss het moeilijk met de rol van de onderzoeker. Ideaal zou hij 'tabula
rasa' moeten observeren. Maar zonder een model van de werkelijkheid neem je alleen chaos, klanken
en bewegingen van mensen waar. Daarom stellen ze het concept 'theoretical sensitivity' voor of 'the
ability to give meaning to data, the capacity to understand, and capability to separate the pertinent from
which isn't" (Strauss & Corbin, 1990). Geen eenvoudig proces, vervolgen ze. Het proces van nauwkeu-
rige observatie krijgt meer aandacht dan het proces van theorievorming. En dat laatste wordt geremd
door bet voorgaande.

"Admittedly,  it  is  not  easy  to  make creative use  of one's  knowledge  and  experience  while  at
the same  time holding on to the reality of a phenomenon rather than just thinking imagina-
lively about it".

De creatie van generatieve modellen wordt dus afgeremd door de bestaande modellen die men onbe-
wust hanteert om kort bij de werkelijkheid te blijven. Gergen concludeert daarom:

"The theoretical accounts will unwittingly approximate "common sense", a problem with
which psychologists  have  been struggling for decades.  When one  begins with the facts,  one
has alredady incorporated the common consensus  and the potential for a genreative outcome
is thereby reduced" (ibid p. 135).

2. Empirische validatie

Vanuit de positivistische traditie moet er een nauwe relatie bestaan tussen theorie en de bestaande wer-
kelijkheid. Zodat theorie niet alleen uit de praktijk ontstaat maar, eens ontwikkeld, ook getoetst wordt
aan de bestaande werkelijkheid.

In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk, bij het problematiseren van de klassieke onderzoeksbenade-
ring, haalde ik al het experiment aan van Gergen om de onmogelijkheid aan te tonen van falsificatie
van een hypothese op basis van 'empirische' data, omdat de relatie tussen beide berust op bestaande
betekeniskaders. Daardoor ontstaat de normatieve druk om gangbare modellen te valideren en een sta-
tus quo te bestendigen.

"As  long as  the  discipline  remains  committed  to  the  view  that  the chief criterion for evaluation
theory is its correspondence wit the fact,  the vast share of scientific ejfort will be directed
toward empirical work and the investment in theoretical speculation minimized" (Gergen,
1982, p. 136).

Een illustratie is het beleid van overheid en universiteiten om vooral onderzoek te promoten en te fi-
nancieren dat gebaseerd is op statistisch onderzoek. Daarbij is de vooruitgang gebaseerd empirische
validatie van stellingen. Een statistisch model om data te groeperen, gedemonstreerd op een beperkte
set van data, is dan wat wetenschappelijk gewaardeerd wordt. Zolang de menswetenschap vasthoudt
aan  'empirische  data'   "we  can  anticipate  the  maintenance  of a  discipline  that  will  ofer  little  of
significant  intellectual  or social challenge for a  community  of the whole"  (Gergen, 1982, p. 131) Wet-
licht heeft men het om die reden in de wetenschap over research en niet over search.

3. Transhistorische processen van de werkelijkheid
Een laatste belemmering om theorie generatief te maken, volgens Gergen, is wat ik noem het wan-
trouwen tegen de overvloed van de werkelijkheid: de oude Platonische idee dat onder de rijkdom van
de werkelijkheid vaste wetmatigheden bestaan, onveranderlijk, tenzij in hun verschijningsvorm. Vanuit
die gedachte is het nieuwe te verklaren met bestaande modellen. Het menselijke handelen, individueel,
in groep of in grotere georganiseerde gehelen, hoeft niet te verwonderen:  het zijn uiteindelijk patronen
die te verklaren zijn vanuit dieperliggende transhistorische patronen. De rol van de onderzoeker bestaat
erin om in het unieke het algemene te ontdekken.

"There is little reason either for studying the past or constructing alternative jittures. In
contrast, if the theorist considers current patterns of action as fragile, temporary, and capable
of alteration,  theoretical  analysis  need  not  be  circumscribed  by  a  consideration  of  'what  now
exists"' (ibid, p.  137)

Die aanname van transhistorische wetmatigheden zit diepgeworteld. Ze is gegrondvest in het determi-
nistische wereldbeeld met als geruststellende gedachte dat kennis leidt tot zekerheid.
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Dat theorie geen model is 'van' de werkelijkheid maar 'voor' de werkelijkheid (en dat het om een
scheppende rol pat) roept vragen op naar wat goede theorie is, en vooral naar de evaluatiecriteria van
goed onderzoek? Het antwoord op de eerste vraag volgt uit de rol van taal binnen het sociaalconstructi-
onistische denken. Voorts kan ik enkele criteria uit het voorgaande betoog afteiden.

3.2.5. Verhalen als generatieve modellen voor de werkclijkheid

Maar boeken liegen, zegs de meest oprechte Minder bekwame schrijvers, die niet over de
juiste woorden en zinnen beschikken om het leven te vatten, geven er een viak en pover beeld
van; mensen als Lucanus verzwaren het en beladen het met een plechtigheid die het niet heeft.
Anderen daarentegen, zoals Petronius, ontnemen het zijn zwaarte, maken er een holle,
kaatsende bal van, gemakkelijk te vangen en op te gooien in een gewichtloos heelal.

De dichters voeren ons mee naar een wijdere of mooiere wereld  ... De filosofen laten de
werkelijkheid, om haar in zuivere toestand te klinnen bestuderen, ongeveer deze'fde
transformaties  ondergaan  als  die waaman  het vuur of de stamper  de  lichamen onderwerpt
niets  van een  ievend wezen  of van  een feit  zoals  wij  het  hebben  gekend  lijkt overgebleven  te
zijn   in  die   kristallen  of die  as    ...   De  vertellers,   de  scheppers  van   Miletische  vertellingen,   doen
niet veel anders dan wat slagers doen die aun hun snijbank kleine stukjes viees hangen waar
vliegen op af komen.  Ik zou me niet thuis voelen in een wereld zonder boeken, maar de
werkelijkheid vind je  er niet,  want die  past er nietin  haargeheelin (Yourcenar,  1998, p. 28).

Het verhaal is de taalvorm waarbij de generatieve capaciteit van taal pertinent aanwezig is. De verha-
lende vorm creeert een eigen betekeniscontext (Kessels, Boers en Mostert, 2002). De opbouw creeert
een kader waarbinnen het vertelde, de inhoud, betekenis krijgt (Czarniawska, 1997; Polkinghorne,
1988; Barthes, 1977).

Organisaties zoals sociale constructies worden gevormd door de formele en informele verhalen onder
de organisatieleden. Organiseren als het creeren en onderhouden van een betekeniscontext is een aan-
censchakeYing van verhalen. Het is  "a  pluralistic  construction  of a  multiplicity  of story storytellers  and
story performance events" (Boje, 1998).

Zo bieden verhalen het kader van waaraan mensen betekenis kunnen ontlenen; documenten, e-mails,
memo's, lijsten en grafieken kunnen geinterpreteerd worden omdat er betekeniskaders aanwezig zijn.
De  verhalen van managers over goede vooruitzichten, groei, vertrouwen  in  de  toekomst, . bepalen
mee hoe medewerkers andere bronnen en elkaars gedrag interpreteren. De formele en informele ver-
halen die de ronde doen over wie belangrijk is, vormen de basis waarop medewerkers kiezen wat zin-
vol handelen is.
Een voorbeeld. Bij een mutatie in een organisatie zal een manager over wie lovende verhalen de ronde
doen (loyaal, harde werker, staat achter zijn mensen,   ..) een positief gedrag initieren bij zijn nieuwe
collega's. Dat in tegenstelling tot een manager die een carrierebeest zou zijn en om de drie jaar van
bedrijf verandert Die manager zal weinig respons krijgen op zijn rondschrijven om mensen warm te
maken voor een strategisch project'dat aanvankelijk pijnlijk kan zijn maar waarvan we op termijn met
z'n allen de vruchten zullen plukken'

In de wetenschapsopvatting van het sociaalconstructionisme worden verhalen gezien als een goede

vorm van theoretiseren. Ze voldoen uitstekend aan de voorwaarden die Gergen stelt aan een theorie om
generatief te zijn. Zo is een verhaal geen weergave van feiten; het start vanuit feiten maar krijgt een
samenhang en plot door een verteller met een boodschap. Een verhaal wordt ook niet gevalideerd door
het terug te koppelen aan empirische data. Een verhaal wordt verteld of gelezen en is een uimodiging
voor anderen om in dialoog een eigen verhaal te maken. Verhalen leiden tot tijdelijke modellen en
theorieen. Dat een verhaal nooit af is, is veeleer een sterkte dan een zwakte. "

"The narrative structure of human  life requires unpredictability, and this  is, paradoxically,
why  the  alleged failure of the social  sciences  is  in fact  their  greatest  achievement,  namely  their
failure to formulate  laws and,  consequently, to predict" (Czamiawska, 1991)

Verhalen als een goede manier van theoretiseren roepen de vraag op wat goede theorie is. Daarop

geven Cooperrider en Srivastva (1987) een antwoord met vij f kenmerken van een goede theorie is.  lk
pas die kenmerken hier op verhalen toe.
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a) Verhalen bieden een perceptueel en contextueel frame:

Verhalen vormen een lens om naar de werkelijkheid te kijken en ermee te interageren.

"The very act of theoretical  articulation,  therefore  highlights not only  the parameters of the
topic or subject matter, but becomes an active agent as a cueing device, a device that subtly
focuses attention on particular phenomena or meanings while obscuring others.  In the manner
of a telescope or  lens, a new theory allows one to see the world in a way perhaps never before
imagined" (Cooperrider & Srivastva, 1987, p. 141).

In de inleiding van mijn verhaal baken ik het thema van de workshop af. En met het verhaal van de vos
en het konijn bied ik de deelnemers een referentiekader van waaruit ze kunnen waarnemen. Dat kader
haalt thema's naar de voorgrond en duwt andere naar de achtergrond. Zo komt het leren over orgallise-
ren op de voorgrond met individuele en groepsontwikkelprocessen als achtergrond. Het verhaal blijft
door zijn eenvoud en herkenbaarheid hangen in het denken van de mensen en wordt de lens waarmee
ze naar hun eigen handelen kijken.

b)  Verhalen reiken een  logica aan voor begrijpen en  handelen:

Eerder in dit hoofdstuk heb ik aangetoond dat aanwezig zijn in de wereld en kunnen omgaan met de
overvloed van de werkelijkheid mogelijk is omdat mensen patronen zoeken. We zijn voortdurend rati-
oneel op zoek naar verbanden tussen onze waarnemingen. Een verhaal is een groter geheel van verban-
den met een dynamiek van sequenties die leiden naar een plot (een plot is, denk ik, iets anders dan wat
jij vermoedelijk bedoelt). De interne logica van een verhaal brengt onderwerpen en thema's met elkaar
in verband: verhalen verduidelijken een situatie. Zo bieden ze niet alleen een conceptueel frame om
waar te nemen maar ook een proactieve component waarmee ze verwachtingen over de te vinden (oor-
zakelijke) verbanden. Zo bepalen ze het handelen.

"Theories are also powerful to the extent to which they help shape common expectation of
causality,  sequence  and relational  importance  of phenomena within a  theoretical  equation"
(Cooperrider & Srivastva, 1987).

Een voorbeeld in mijn verhaal komt uit de eerste nabespreking. De groep reflecteert op de eerste bui-
tenopdracht en de deelnemers doen hun best om beschrijvend te blijven. Ze trachten de persoonlijke
beleving te minimaliseren. Zo lijkt het alsof ze spreken over een afstandelijk gebeuren, afstandelijke
problemen die ze kunnen oplossen.

Door die manier van reflecteren zichtbaar te maken, en vanwege de consequenties voor leren en de
uitnodiging om het beleefde te vertellen, krijgen de deelnemers inzicht in de samenhang van processen.
Als ze werken vanuit de nieuwe inzichten creeren de deelnemers een proces waarvan ze de samenhang
al vermoedden. Ze vervolledigen het model door te reflecteren en verbin(ling te maken. Dankzij het
verhaal kunnen ze een rijkere weergave bieden van wat gebeurd is en dat is meteen een uitnodiging
voor wat nog komen zal. Door het verhaal eenmaal te vertellen is het niet af: verhalenmodellen hebben
een open einde.

c)  Verhalen dragen holistische en  integratieve kennis over:

Verhalen hebben een holistisch karakter: delen worden vanuit het geheel begrepen. Verhalen integreren
momenten of fases in een groter tijdsbestek en ruimte. Vanwege het verhaal gaat de organisatie bewe-
gen en wordt ze ervaren als een proces waarvan de leden decl uitmaken.

"The appeal of narratives for organizational research comes from their ability to capture
more  of the richness  and  complexity  of organizational  life  than  can  be  accessed  through  more
traditional  sources  of data,  such  as  surveys or  structured  interviews"  (Padent, 'Lawrence &
Matlis, 2003).

Het integratieve aspect heeft betrekking op de impliciete waardering voor de diverse kennisdomeinen
van waaruit we interageren met de werkelijkheid. Ik heb het over de kennis van het Goede, het Ware en
het Schone. Bij het waardeaspect als een ander kenmerk van verhalen kom ik hierop terug. Integratief
heeft ook nog een andere betekenis. lien verhaal wordt verteld of is geschreven met een intentie en
vanuit een emotie. En het heeft de intentie om verwachtingen en emoties op te roepen. Dat kan omdat
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een verhaal beelden oproept (Kessel, Boers en Mostert, 2002) en omdat beelden een integratie van onze
drijfveren zijn; willen, kennen en voelen.

d) Verhalen zijn geschreven vanuit waarden en brengen waardesystemen over:

Taal, zo stelde ik eerder, is een sociale constructie die waarden impliceert: taal is niet waardevrij

(Winnograd & Flores, 1986). Verhalen zijn dat nog minder terwijl een logisch model de indruk kan
wekken dat het neutraal en objectief is. In een verhaal zijn de waarden van de verteller expliciet aan-
wezig: een verhaal een voorstelling, een interpretatie gebaseerd op waarden. In die zin heeft elk verhaal
heeft zijn waarheid. Beschrijvingen van een tocht als een wandeling, overlevingstocht of orientatieloop
drukken een andere waardering uit.

Bovendien drukt taal impliciet of expliciet waarden en normen uit Als in een gesprek verschillende
partijen andere woorden gebruiken om dezelfde werkelijkheid te beschrijven, dan is er een verschil in
waardering of betekenis. Ook dat is een sterkle van het verhaal. Zo brengt een verhaal niet alleen ken-
nis over maar is het tegelijk een uitnodiging om waar(len en betekeniskaders van de verteller over te
nemen, of juist niet. Zo zijn verhalen een toegang of springplank voor een morele dialoog, een kataly-
sator voor leren over heersende waarden. In het verhaal wordt de verteller zich ervan bewust dat zijn
waarnemingen gefilterd zijn door zijn waarden (Cooperrider & Srivastva, 1987).

Omdat een verhaal geen objectieve beschrijving is, wordt de lezer of luisteraar zich bewust van de
waarden. Door de constructie van het verhaal, toevoegen en weglaten, en door het taalgebruik worden
verteller en toehoorder zich er in de dialoog van bewust dat de ze de betekenis van waarden niet op een
logische waardevrije wijze kunnen communiceren. Dat is een van de krachten van verhalen.

e) Verhalen bevestigen de verscheidenheid aan ervaringen en nodigen uit tot een volwaardige dialoog

Men kan zich gemakkelijk in een verhaal inleven en een verhaal laat veel ruimte voor interpretatie:
iedereen kan er een eigen betekenis aan geven, een verhaal heeft open einden. Dat maakt een verhaal
toegankelijk en nodigt uit tot een dialoog. Verhalen bieden de ruimte om de eigen realiteit te introdu-
ceren en te toetsen aan die van anderen. Er is bovendien geen enkel bezwaar voor te bedenken om met
verschillende verhalen (representaties) tegelijk te werken. Anders gezegd is het absoluut onbelangrijk
een debat te hou(len over wat het juiste verhaal is: er bestaat geen juist verhaal. Elk verhaal is een keuze
om de onvatbare werkelijkheid te beperken tot een betekenisvolle articulatie. Vanuit de toegan-

kelijkheid en gelijkwaardigheid creeert het vertellen van verhalen een wederzijdse ruimte tot beknvloe-

ding

"Dialogue is the opportunity available to me to open up to the thinking of others, and thereby not
wither away in isolation" (Freire,  1994, p.  119).
Vanuit die dialoog kunnen deelnemers hun eigen verhalen samenbundelen tot een verbonden verhaal

waarbij een overlappende betekenis ontstaat over de heersende en de gewenste werkelijkheid.

3.2.6      Samenvatting en overzicht

Sociale theorieen zijn vertellende creaties. Kennis over sociale werelden kan niet ontdekt worden door
de waardevrije observatiemethoden van het logisch empirisme, en ze is evenmin de verzameling van
het subjectieve gedachtegoed van geTsoleerde individuen. Sociale kennis zit vervat in de collectieve
verhalen. Ze wordt geschapen, onderhouden en gebruikt door (de dialogen tussen) mensen. Kennis van
het sociale leven spruit voort uit de dialoog

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR



60

Overzicht van de metatheorie van sociaalconstructionisme tegenover positivistische stromingen in de

wetenschap.

Schema 3.2: Overzicht van de metatheorie van sociaalconstructionisme tegenover positivistische stro-

mingen in de wetenschap
Vergelijkingsaspect Logisch positivisme Sociaalconstructionisme

1. Primaire functie van de Vooruitgang op het gebied van Verbeter het begrip van de ma-
wetenschap begrijpen, voorspellen en beheer- nier waarop betekenis wordt ge-

sen, door algemene wetten en geven via concepten. Wetenschap
principes te benoemen voor ob- is een middel om flexibiliteit en
sen'eerbare verschijnselen. keuzemogelijkheden te vergroten

in een culturele evolutie.
2.    Theorie van kennis en geest Exogeen: hecht het grootste be- Endogeen: ziet processen van

lang aan de externe wereld bij het geest en symbolische interactie
produceren van menselijke ken- als de belangrijkste bron van
nis. Het objectieve staat centraal. menselijke kennis. De geest is
De geest is een spiegel. zowel een spiegel als een lamp.

3.    Perspectief op tijd Aanname van tijdelijke irrele- Aanname van historische en
vantie: zoeken naar principes die contextuele relevante betekenis-
door de eeuwen heen geldig zijn. sen. Bestaande regelmatigheden

in sociale orde dragen bij tot
heersende betekenissystemen.

4.    Aanname van stabiliteit van Sociale fenomenen zijn vol- Sociale orde is fundamenteel on-
sociale patronen doende stabiel, blijvend betrouw- stabiel. Sociale fenomenen wor-

baar en reproduceerbaar om er den geleid door cognitief syste-
wetmatige principes uit af te lei- matisch onderzoek, alleen beperkt
den door de menselijke verbeelding.

De sociale orde is een subjectief
iets, dat in staat is om oneindige
variatie te creeren door het ver-
binden van ideeen en actie.

5.    Houding to.v. waarden Scheiding van feiten en waarden. Sociale wetenschappen zijn fun-
Mogelijkheid van objectieve ken- damenteel niet objectief. Elk
nis door waarneming van gedrag. gedrag staat open voor bijna elke

interpretatie. Elke interpretatie
wordt gekleurd door de filters van
de heersende cultuur: er is geen
beschrijving zonder voorschrift.
(recept, bril waarmee je kijkt)

6.   Kenmerken van goede Het ontdekken van principes die De mate waarin een theorie alter-
theorie door de eeuwen heen geldig zijn: natieven of sociale innovatie aan-

de theorie moet kloppen met de brengt en daarbij zicht opent op
feiten actie/ Uitbreiding van de rijkdom

van het mogelijke.

7.    Criteria voor bevestiging of Logische consistentie en empiri- Overtuigende uitstraling, inhoud

toetsing (het leven van een sche voorspelling Onderwerp en algemeen opwekkend vermo-
theorie) van falsificatie. gen. Onderwerp van gezamen-

lijke overeenstemming. De waar-
heid komt voort uit de gezamen-
lijkheid van waarheidsmakers.
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8.   Rol van de wetenschapper Onpartijdig omstaander en niet- Actieve waarnemer en mededeel-
betrokken waarnemer van het nemer die allereerst een bron is
onvermijdelijke. Tevre(len met van taalkundige activ iteit (theo-
het aanvaarden van wat gegeven retische taal), die dient als input
lijkt voor het ontwikkelen van geza-

menlijke betekenissystemen.
Geinteresseerd om los te komen
van de wurggreep van wat vast
lijkt te liggen in de menselijke
aard.

9. Belangrijkste product van het Verzamelen van objectieve ken- Voortgaande verbetering in het
onderzoek nis, het produceren van empirisch vermogen om theorieen te ont-

te toetsen hypotheses. wikkelen. Verbetering van het
vermogen om theoretische taal te
creeren.

10.  Nadruk in het onderwijs op Vast omschreven experimentele Theorieopbouw op basis van

toekomstige sociale weten- metho(len en statistische analyses. hermeneutiek De aandacht ligt bij
schappers De methode is het belangrijkste de theoretische verbeeldings-

(training in het bouwen van een kracht.

theorie is een uitzondering). Sociaalrationalisme nodigt uit tot
intellectuele expressie in dienst
van opvatting over het goede.

3.3 Eigen onderzoeksopzet

3.3.1. Thema's of onderzoeksvragen

Mijn onderzoek behandelt twee thema's: wat deelnemers leren over organiseren en organisatiefeno-
menen, en de generativiteit van de methode. Ervaringsgericht leren over organiseren via opdrachten in
de natuur stimuleert deelnemers om hun modellen over organiseren te ontwikkelen.

Organiseren

De Outdoor Appreciative Inquiry-methode (0Al-methode) verkent hoe individuele modellen over
organisatie en organiseren evolueren tot gedeelde betekeniskaders die de deelnemers in staat stellen om
via gezamenlijk handelen opdrachten te verwezenlijken.

De verbinding tussen mens en natuur

Lijkt een organisatie meer op cell steen dan op een boom? Opdrachten organiseren in de natuur leidt tot
het inzicht dat wat we als normaal beschouwen, niet noodzakelijk 'natuurlijk' is. Het verkennen van de
kennis over het organische in de natuur levert een rijkdom aan concepten op die deelnemers stimuleert
om meer de organische eigenschappen van een organisatie te zien. Om de organisatie niet langer als
een ding te ervaren maar als een reeks processen waartoe men behoort. De werkelijkheidsbeleving van
de natuur en die van organisaties als sociale systemen is soortgelijk maar ook anders. De interactie met
de natuur en met een georganiseerd menselijk systeem verloopt via de processen van betekenisgeving.
Maar omdat natuur en sociale constructies van elkaar verschillen, wordt men zich bewust van de pro-
cessen van betekenisgeving die impliciet aanwezig zijn.

De verbinding tussen mensen in de natuur

Organiseren is een intersubjectief gebeuren. Ik beschrijf organiseren als het creeren van gedeelde bete-
keniskaders waarbij ambigurteit wordt gereduceerd om tot een zinvolle interactie te komen met ande-
ren. De kwaliteit van de relaties wordt weerspiegeld in de kwaliteit van organiseren. Hoe steviger de
relaties, hoe hechter de gekoppelde betekeniskaders. En hoe meer vertrouwen, hoe beter een relatie-
netwerk omgaat met complexiteit en ambiguiteit. De ontwikkeling van kwalitatieve, hoogwaardige
relaties is een wezenlijk element in het leren over organiseren.
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Valoriseren van ervaringskennis door waarderen van overvioed

Het derde kenmerk gaat over ervaringskennis. Het 'objectieve' weten en inzicht of ervaringskennis zijn
twee verschillende manieren van kennen. In de sociale wetenschappen, en vooral bij de processen van
organiseren, zijn beide belangrijk. Net zoals een goede kok 'kennis' heeft van recepten en 'kunde' van
koken. De combinatie van beide verheft koken tot een kunst en maakt van de kok een meester in zijn
vak.

Organiseren vereist ook meesterschap of leiderschap. De outdoor richt zich op het ontwikkelen van
inzichtmodellen op basis van ervaringsleren. De Appreciative Inquiry-filosofie verheft ervarings leren
tot  cell rijk proces. Rijker dan 'leren uit fouten'.  Dat  komt  door de generatieve principes waarop  de
0Al-methode steunt: een sterk relatie-ontwikkelende component, ontwikkeling in het hier en nu, den-
ken in modellen 'voor' en niet 'van', de verbeelding en verwondering, en taal als het creatieve element.

De deelnemers komen samen tot inzichten op basis van cognitieve, emotionele en connatieve drijf-
veren. Dat leidt tot modellen die een interactie met de werkelijkheid mogelijk maken, gebaseerd op
kennis over het Goede, het Ware en het Schone. Die rijkdom, zo ontdekken deelnemers, wordt het best
verwoord via verhalen en metaforen.

3.3.2. Onderzoeksmodel:

If we  substitute  the  illusion  of the  split  between  object and subject for an intersubjectivity,  if
we  give up  the  idea  of general  truth for  the contextualization  of knowledge,  if we  change  the
role of the researcher from distant observer to relationally involved participant, if we see
research  as  just  another  way  of doing  practice,   if we  consider  language  as  a  constitutive  act
instead  ofas  a  picturing  mirror  and  if we  give  up  the   illusion  of rational  control for  the  joint
project of co-creation of social reality by all the agents involved, then we line up some
assembly rules for a social construction of the world.  The essence  is  indeed the fundamental
relational  quality of our social  world.  Also  doing research  about  this  world  is  an act of co-
creation and can  be conceived as following the same principles (Bouwen, 1993).

3-3.2.1.  Onderzoek naar een onderzoeksmethode
Hoe ga ik te werk? Onderzoek vanuit een sociaalconstructionistisch perspectief is een geengageerd
sociaal gebeuren. Daarom is dit onderzoek een cyclisch proces waarbij individuele reflectie en dialoog
elkaar afwisselen. De aanpak vertoont gelijkenis met de methode die het onderzoekL Bij een Outdoor
Appreciative Inquiry-programma gebeurt het ontwerp in onderlinge dialoog tussen de trainers. De
voorgestelde opdrachten worden gezamentijk besproken, vooral tussen de deelnemers, maar ook in
samenspraak met de trainers. Ze zijn een dialoog tussen de deelnemers met een minimale interferentie
door de begeleiders. Maar aan de nabesprekingen en informele reflectiegesprekken neemt iedereen
decl.

Deze cyclus van onderzoeken tracht ik ook te hanteren in mijn onderzoeksopzet. Ik geef een korte be-
schrijving van de elementen in elke stap. Nadien werk ik ze uit.

Dataverzamelen

In mijn onderzoek start ik van een overvloed aan gegevens. Oven'loed zowel door de veelheid aan
bronnen als de vorm van de data. De bronnen zijn de deelnemers en de begeleiders, zowel tijdens als na
de programma's. De gebruikte data zijn bijzonder divers: het gaat zowel om mondeling, schriftelijk als
visueel materiaal.

Verhaal

Vanuit die meerstemmigheid maakte ik een eigen verhaal: een fictief model over de OAI-methode.
Vanuit de data en mijn eigen inzichten schreef ik een verhaal waarbij ik mij vooral liet leiden door het
thema; "organiseren". In feite neem ik als onderzoeker het risico dat ik de overvloedige rijkdom aan
gedeelde ervaringen omzet in een vorm van afstandelijke kennis.
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Focusgroepen

De derde fase van mijn onderzoek bestaat erin het verhaal opnieuw te kleuren met meerstemmigheid.
Het vergelijken van een model met de beleving van de sociale werkelijkheid door de ander. de dialoog.
is altijd een spannende gebeurtenis. Het is duidelijk dat het model niet kan en mag kloppen met reali-
teiten van de aanwezige deelnemers. De vergelijking moet een dialoog zijn die verloopt via herkenning,
al dan niet erkenning of verwondering, tot het uiteindelijk opnieuw in vraag stellen van eigen inzichten.

Door middel van een uitgebreide focusgroep van deelnemers en begeleiders werd een dialoog tot stand
gebracht tussen mijn verhaal en de ervaringen van de deelnemers. in welke mate was er herkenbaarheid
in termen van gelijkenis en verschillen met eigen ervaringen. Die bijeenkomst was voorbereid omdat de
deelnemers het verhaal vooraf hadden gekregen. Nieuw tijdens de bijeenkomst voor de deelnemers was
een presentatie over mijn bevindingen in verband met de twee thema's: wat wordt geleerd over
organiseren en wat geeft de methode haar generativiteit. Die voorstelling was opgebouwd aan de hand
van  de vier modellen die nadien verder zijn uitgeschreven; organiseren, natuur, relaties en ervarings-
kennis.

Ontwikkelen van modellen over organiseren en de generatieve kenmerken van de methode

Die dialoog wordt een monoloog in het laatste decl van mijn onderzoek. Een monoloog waarin ik mijn
inzichten toelicht in dialoog met bestaande modellen en theorieen. Eenvoudige modellen mobiliseren
tot onderzoek door actie. De afstand van het model tot de werkelijkheid is enerzijds zo evident dat dis-
cussies over de waarheid van het model overbodig zijn, anderzijds blijken ze toch generatief genoeg
om de vergelijking met de werkelijkheid aan te gaan. Ze zijn niet wars van tegenstellingen, paradoxen
en dilemma's.

3.3.2.2  Samenvatting: een model van organiseren gebaseerd op de Outdoor Appreciative Inquiry-
methode.

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR



64

Schema 3.3: Onderzoeksmethode naar wat wordt geleerd over organiseren aan de hand van de Outdoor
Appreciative Inquiry

Sociale werkelijkheid om te
leren over organiseren

- Multivoice -

4*
DATA DATA DATA DATA

Dagboeken Video Notities van Gesprekken
deelnemers opnames begeleiders onder

en begeleiders

begeleiders

- Multivoice - - Multivoice - - Multivoice - - Multivoice -

1                                                                                  1                                        1

1
FICTIEF VERHAAL

Vertellend model  over de methode

-Single voice -

1
FOCUSGROEPEN

Dialoog tussen fictie en realiteit van deelnemers en begeleiders
Dialoog over model van organiseren en modellen over de

generatieve kenmerken
- Multivoice -

MODELLEN
Ontwikkeling van modellen op basis vanhet verhaal en de

dialoog met de leden van de focusgroep.
- Verbin(ling mens - natuurals generatieve kracht
- Verbinding mens - mens
- Waarderend ontwikkelen van inzichtkennis

- Single voice -

CONCLUSlE
Een model over organiseren gebaseerdop leren in de

Outdoor Appreciative Inquiry-methode
- Single voice -

3.3-3. Opbouw

3.3.3.1.  De overvioed van de werkelijkheid:
De eerste taak om tot een 'goed' verhaal te komen is beginnen met een diversiteit aan materiaal in de
wetenschap dat de schrijver van het verhaal met zijn eigen inzichten op zoek gaat naar materiaal en de
passages selecteert.
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Video-opnames en videobesprekingen
Bij heel wat opdrachten worden video-opnames gemaakt die op diverse manieren gebruikt worden tij-
dens de programma's (meestal tijdens de nabesprekingen, soms ook als ontspanning). Vaak gaan de
opnames over opdrachten waarbij deelnemers geblinddoekt zijn. De video wordt dan gebruikt om deel-
nemers een 'kijk' te geven op het verloop van de opdracht en hun voorstelling ermee te vergelijken.

1n het totaal werden 124 videobanden opgenomen  met een gezamenlijke speelduur  van  meer dan  160

uren. Voor elke opdracht die in het onderzoek beschreven wordt, werd een selectie gemaakt van drie tot
zes video-opnames.

Criteria waren:

• Datum: gezien de methode continu evolueert, zijn de opnames zoveel mogelijk van recente

datum.
•    Beschikbaarheid van materiaal: het materiaal komt zo veel mogelijk van programma's waar-

over ook andere data (video van andere opdrachten, dagboeken, ...) voorhanden zijn.

De opnames boden zowel visueel als auditief materiaal. De dialogen tijdens de buitenoefeningen,  die  in

het onderzoek zijn opgenomen, zijn grotendeels hierop gebaseerd.

Dagboeken
In programma's met drie parallelgroepen, zoals het programma dat in dit onderzoek beschreven staat,

werd aan de deelnemers gevraagd elke dag op de volgende drie vragen een antwoord op een kaart te
schrijven en als een 'muurkrant' op te hangen:

•     Wat is mij opgevallen?
• Welke inzichten heb ik bevestigd of ontdekt?
•     Wat heb ik geleerd over organiseren?

De muurkrant had een dubbele bedoeling: mensen uitnodigen tot reflectie door hun gedachten op
papier te zetten en het uitwisselen van gedachten over ervaring en leren. In totaal werden 1.262 derge-

lijke 'dagboeken' verzameld.

Verslagen van deeinemers
Enkele programma's vonden plaats in het kader van ruimere opleidingen, zoals MBA-programma's.
Daarin werd aan de deelnemers gevraagd om een ervaringsverslag te schrijven als een verhaal met als

enige richtlijn: een chronologisch verhaal dat de opge(lane leerinzichten zou verduidelijken. In totaal

werden 98 dergelijke ervaringsverslagen gebruikt om momenten te selecteren waarin het specifiek over

organiseren of de drie generatieve kenmerken ging.

Notities en verslagen van trainers
Naarmate ik langer met groepen werkte, begon ik meer te noteren. Die notities hadden enerzijds tot

doel observaties tijdens de buitenopdrachten vast te houden met het oog op de nabespreking, en ander-

zijds om tijdens de nabesprekingen - een activiteit waarin voor mij als begeleider blijkbaar enige rou-

tine sluipt - de eigen verwondering te stimuleren. Ook collega's namen, in wisselende mate, nota's
tijdens de programma's en tijdens de gesprekken onder begeleiders. Sommige collega's bezorgden me

kopies van hun notities.
De laatste jaren wer(len die 'field notes' aangevuld met een verslag dat ik schreef, onder meer om mijn
verhalende stijl te oefenen. Per groep schreef ik verhalen, gevolgd door eigen leerinzichten.

33.3.2 Het Verhaal
Een verhaal schrijven is een opwindend, spannend en frustrerend proces. Opwindend omdat je de
momenten herbeleeft na de keuze van een thema en de selectie van de data. Spannend vanwege de af-
bakening: wat weerhouden wat niet. Als begeleider heb ik de meeste opdrachten meermaals mee-

gemaakt. Uit de diversiteit aan bronnen maakte ik een selectie en hoopte ik dat de opdracht voldoende

bpiend zou zon. Een verhaal schrijven  is ten slotte frustrerend omdat je altijd de achterliggende ideeen

om een of andere passage te vermel(len wilt verduidelijken, vanuit je positie als verteller. De vorm-
keuze is bepaald door de keuze uit diverse stijlen die Van Maanen (1988) beschrijft in zijn Tales From
The Field.
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3-33.2.1. Positie van de Verteller

Bij de opbouw van een verhaal is het belangrijk de positie van de auteur te bepalen In de relatie tussen
het onderwerp en het verhaal bepaalt het standpunt van de auteur wat zichtbaar wordt. De keuzes
worden door Marie Jo Hatch (1996) duidelijk gemaakt aan de hand van twee criteria: perspectief en
stem. Perspectief staat voor de relatie tussen de verteller en het onderwerp: of het onderwerp al dan niet
wordt beschreven vanuit de subjectiviteit van de verteller. Het tweede criterium gaat over de relatie
tussen de verteller en het verhaal: komt de verteller als persoon in het verhaal of niet

Schema 3.4: Positie van de verteller (Marie Jo Hatch, 1996)
Wie ziet? (observatie)

Interne analyse Externe analyse

Verteller als Ik vertel: Minor vertelt:
kamkter in het voelen en interne reflecties onze dialoog
verhaal. kleuren het verhaal. 'Sherlock's Watson'

Wie spreekt?
(terugkoppeling)

Verteller komt Analytische, anonieme Verteller als
niet voor in het 'omniscience' observator:.
verhaal.

Als je vanuit dat schema naar het onderzoek kijkt, dan blijkt dat het om een interne analyse gaat. "It is
the most potent because it offers the narrator the flexibility to move between internal and external
perspectives and to use a variety of voices available so that the best communicative strategy for a
particular idea can be exploited" (Mary Jo Hatch, 1996). Het is de rijkste dn moeilijkste vorm omdat
het de monotone stijl doorbreekt maar ook storend en verwarrend kan overkomen bij de lezer.

Voor het verhaal koos ik daarom voor de externe analyse: de verteller komt in het verhaal voor als een
ander persoon. En ik kan mijn 'Ik' gemakkelijk vervangen door een willekeurige naam want het ver-
haal bevat geen eigen reflecties. De lezer belandt meer in de rol van ontdekker: hij wordt uitgenodigd
om zelf naar de betekenis van het handelen op zoek te gaan. Het zou de generatieye dialoog niet ten
goede komen mocht ik het verhaal geschreven hebben na de keuze voor bepaalde passages en al een
reflectie in het verhaal over het gebeurde opgenomen hebben. Daardoor verdwijnt de verteller zoveel
mogelijk uit het verhaal tenzij als een van de trainers.

3.3.3.2.2. Stijl

In  Tales »m  the Field:  on  Writing Emography bespreekt John Van Maanen,  1988, de etnografische
geschriften als een evolutie in de vertelwijze van drie soorten verhalen: realistische, confessionele en
impressionistische. In wat volgt tracht ik Van Maanens beschouwingen op een overzichtelijke manier
samen te vatten en te verruimen naar de scheppende rol die sociaalwetenschappelijke teksten kunnen
spelen.

Realistische verhalen
1n de zogenaamde realistische verhalen beschrijft de onderzoeker in de derde persoon de gebeurte-
nissen: de volledige afwezigheid van de auteur dient de wetenschappelijke objectiviteit of neutraliteit
van het relaas en de narratieve autoriteit te bekrachtigen (institutional voice). De beschreven gebeurte-
nissen in het realistische betoog moeten als het ware voor zichzelf spreken, zodat de teksten bijna vol-
ledig focussen op wat de te onderzoeken subjecten zeggen, doen en denken. Een twee(le kenmerk of
conventie is dat het realistische verhaal getuigt van een documentaire stijl, gericht op het precieze en
alledaagse leven van de onderzochte personen. De toon van de tekst is droog, vlak en zelfs bewust saai,
een gevolg van de nadruk op repetitieve, geobserveerde patronen die volgens de onderzoeker in het
groepsleven te onderkennen zijn. De details in het verhaal dienen dan ook enkel om die volgens de
onderzoeker terugkerende elementen te ondersteunen.

Abstractie is uit den boze: de onderzoeker celebreert de concrete beschrijving om intimiteit met en de
nadrukkelijke aanwezigheid in de onderzochte groep te beklemtonen (wie anders zou die dingen kun-
neil weten?). Een derde conventie is de zoektocht van de onderzoeker naar een manier om zo waar-
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heidsgetrouw mogelijk het standpunt van het groepslid in te nemen, en zo een analytisch kader van het
relaas te leveren. Dat gebeurt vooral door de invoeging van uitgebreide en nauwgezette citaten. Ten-
slotte worden realistische verhalen gekenmerkt door een interpretatieve alwetendheid: de onderzoeker
heeft het laatste woord over hoe een bepaalde cultuur of organisatie geinterpreteerd en gepresenteerd
moet worden. In die bijna 'goddelijke' positie is zelfreflectie of twijfel aan de juistheid van het onder-

zoek ondergeschikt aan de eis van de grootst mogelijke accuraatheid, omvang en precisie.

De interpretaties van de auteur nemen stillistisch de vorm aan van 'didactisch materiaal', waarin ab-
stracte definities, axioma's en theorema's op een logische manier de empirische velddata moeten on-
derbouwen. De auteur eist daarbij de interpretatieve autoriteit op: een realistisch verhaal levert een le-

zing op, en ordent de data in een wijze die alleen maar de 'juiste' lezing onderbouwt.

Alternatieve lezingen worden in realistische verhalen bewust uitgesloten, als een argument voor de
kennis van de etnograaf of de autoriteit van de tekst. De typische metaforische stijltechniek om de auto-
riteit te bevestigen is wat Van Maanen, 1988 een 'synecdoche' noemt, (p. 65) waarin het onderzoek een

deel van een sociale wereld (een enkele representatieve groep, typische activiteit, emblematische rol,
.) verklaringen biedt voor het geheel ervan.

Confessionele verhaal:
Terwijl in realistische verhalen de verteller zich tracht te verbergen of uit te wissen, staat hij in confes-

sionele verhalen als empathische deelnemer op de voorgrond. Als reactie op de realistische verhalen

poogt de confessionele verteller in een hoogst persoonlijke stijl het veldwerk of het standpunt van de
deelnemerobservatie expliciet te demystificeren door te tonen hoe het er in de praktijk aan toe gaat.

Omdat de totstandkoming van het geschreven onderzoeksproject in een confessioneel relaas centraal

staat, is een gepersonifieerde autoriteit in de verhalen een eerste conventie. De auteur spreekt in de
eerste plaats de lezer als mens aan en niet als onderzoeker. Hij en probeert die door uitgebreide be-
schrijvingen van de gebruikte methodes te overtuigen van zijn humane kwaliteiten. Door zichzelf op te

stellen als lerende student van de geobserveerde groep, of als vertaler ervan, wijst de onderzoeker in het
confessionele relaas op de rijkheid van een andere cultuur. Het avontuur en de inventiviteit van de
actieve onderzoeker zet zijn betrokkenheid en de authenticiteit van het veldwerk in de verf.

De verteller verstopt zich in het confessionele verhaal niet achter het standpunt van de onderzochte

subjecten, maar wil, door een overvloed aan autobiografische details, de lezer erop wijzen dat hij in een
leerproces (met centraal de gebruikelijke kleine overwinningen en blunders) nieuwe inzichten heeft

gekregen in een bepaalde cultuur. En dat hij zonder verlies van de eigen culturele achtergrond beter is
ingewijd in de andere sociale wereld. Niet alleen de voorafgaande training, maar ook het geluk om op

het juiste moment op de juiste plaats te zijn, samen met een intensief contact met de bestudeerde groep,

lijken in het confessionele verhaal de normatieve richtlijnen te leveren voor een succesvol onderzoek.

Tech dient de natuurlijkheid (de ups en downs tijdens het onderzoek) van het confessionele relaas het-

zelfde doel als het realistische: de juistheid van het onderzoek. De impliciete verhaallijn is dat de
onderzoeker en de onderzochte groep, na enkele aanvankelijke misverstanden en wrijvingen, elkaar

uiteindelijk vinden en op dezelfde lijn zitten. Gaten, een tekort aan data, onvolledigheid crl andere

obscuriteiten worden toegelaten in het relaas. De bedoeling daarvan is de mantel van mysterie die over
het veldwerk hangt te bewaren en de niet zo bijzondere of al te menselijke methodologie te explici-
teren.

Het ontstaan van het confessionele verhaal wijst volgens Van Maanen op een ommekeer in het sociale

denken. Niet langer bestaat de sociale wereld uit neutrale, objectieve en feiten, ze worden bovendien

beschouwd als menselijke constructies waarvan de oorsprong onderworpen kan worden aan sociaal

onderzoek. Het onderzoek is nu een constructie ontstaan uit een hermeneutisch proces: een interpreta-
tieve act, geen descriptieve.

Onderzoekers zijn er zich almaar meer van bewust geworden dat culturele data op verschillende manie-

ren te interpreteren zijn. De data die geconstnieerd worden van gesprekken en acties, zon interpretaties
van interpretaties en worden niet enkel gefilterd door de opvattingen van de onderzoeker, maar ook
door die van de informanten (de normen voor een goed onderzoek van de discipline waarin de onder-

zoeker zich beweegt). Elk van die instanties kan misleid worden en een andere interpretatie teweeg-

brengen. Een belangrijk verschil met het realistische verhaal is dat de confessionele onderzoeker beseft
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dat alle data al vastgelegd, geclassificeerd of 'getekstualiseerd' zijn als een bepaalde 'soort' data
(Ricoeur, 1973).

"The process  of analysis  is  not  dependent on  the events  themselves,  but on a second  order,
textualized, feldworker-dependent version of the  events. "  (Nan Maanen)

Impressionistisch verhaal:
Net als Monet, Renoir, Seurat en anderen in de schilderkunst, willen impressionistische vertellers-
onderzoekers hun publiek verrassen met opmerkelijke of ongewone verhalen over een sociale wereld.
Ze gebruiken metaforen en verbeelding in een uitgebreide, levendige en nauwgezette weergave van het
onderzoek. De scheppende kracht van taal staat in de impressionistische verhalen centraal. In dramati-
sche vorm wordt het proces van het onderzoek, en vooral de voor de wetenschapper markante gebeur-
tenissen of belevenissen, gereconstrueerd. Epistemologisch gezien worden zowel het onderzochte als
de onderzoeker voortdurend geevoceerd in de vertelling, wat wijst op een verzoening tussen de realis-
tische en het confessionele verhaalkenmerken.

Een eerste karakteristiek van de impressionistische vertelling of dramatische reconstructie is de zoek-
tocht om op imaginaire wijze het publiek in de situatie van het onderzoek te plaatsen, om zoveel mo-
gelijk de lezer mee te laten ervaren wat de onderzoeker ziet, hoort en voelt. Die intense evocaties wor-
den afgewisseld door een analyse van de story, waarbij geprobeerd wordt de lezer niet de indruk te
geven dat de continuTteit of de draad van het verhaal verloren raakt en ophoudt de vertelling te absor-
beren;

"by   holding   back   on    interpretation   and   sticking   to   the   story,    impressionists   are   saying,   in
€Bct,· here is the world make Ofit what you will" (Van Maanen, 1988, p.  103).

Het publiek wordt gevraagd het verhaal te herleven, niet om het te interpreteren of te analyseren. Om-
dat het impressionistische verhaal zich ontplooit van gebeurtenis naar gebeurtenis, komen dingen van
methodologisch belang voor het publiek op een onregelmatige manier voor. Sociale kennis wordt niet
overgeleverd in de vonn van een consistent gedisciplineerd betoog, maar gefragmenteerde. Het impres-
sionistische verhaal wil zo een leerproces suggereren, waarbij aanvankelijk onbelangrijke zaken op het
einde van de vertelling hun cruciale belang vrijgeven. Het publiek blijft tot op het einde (en soms zelf
daarna) onwetend over welke details wel of niet instructief zullen blijken in het onderzoek.

Het impressionistische verhaal wordt net als het confessionele verhaal getypeerd door een uitgebreide
karakterisering van de verteller en zijn ervaringen, van de mensen die hij ontmoet, namen, activiteiten,
gezichten, motieven, vrij te geven. De interesse en de belevenis voor het onderzochte is de drijfkracht
van de vertelling.

Een ander kenmerk is de dramatische beschrijving van situaties en gebeurtenissen zoals de onderzoeker
die toen en daar heeft beleefd. In de verhaalwereld wordt de aanwezigheid van een alwetende verteller
vermeden, om de lezer op emotionele wijze duidelijk te maken hoe de onderzoeker tot bepaalde in-
zichten is gekomen. De verteller weerhoudt er zich van het einde vrij te geven en de spanning door
contextuele, rijke beschrijvingen almaar verder op te bouwen. De literaire kwaliteiten van het verhaal
zijn minstens even belangrijk als de wetenschappelijke. Het publiek moet niet zozeer bezorgd zijn om
de juistheid van de vertelling - hun afwezigheid sluit zoiets bij voorbaat uit - maar wel om de attractie,
de coherentie en de betrouwbaarheid ervan.

Een goede impressionistische vertelling slaagt erin om het publiek alert en geinteresseerd te houden.
Het lijkt op een essay over wat er op de achtergrond gebeurt bij een sociaal onderzoek: niet het typi-
sche, maar het particuliere en ongewone van het onderzoek wordt uit de doeken gedaan. Van Maanen
wijst ons erop dat het impressionistische verhaal zo dichter aansluit bij een echte story dan de realis-
tische of confessionele vertelling:

"Stories are not made from  common and routine occurences.  Impressionist  tales  suggest  that
we  lean  more from  the exceptional  than from  the  topical."

Overdrijvingen, het weglaten van saaie documentatie, entertainment, openlijke sympathieke of anti-
pathieke opmerkingen.  ... Om de allegorische functie van het verhaa! in de verf te zetten mag de ver-
teltechniek van de impressionistische verteller niet afgeremd worden. Aan de basis ligt de overtuiging
dat de sociale wereld niet kan ontdekt worden in een vooropgestelde set van observaties die op een of
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andere wijze opgesomd en narratief georganiseerd kan worden. Gesprekken en gebeurtenissen worden
oneindig opnieuw geinterpreteerd in het licht van nieuwe inzichten en continue dialogen met de onder-
zochte groep. Verhalen vertellen meer over de sociale wereld dan theorieen:

"Stories,  by their ability to condense. exemplify. and evoke a world, are as valid a device for
transmitting cultural understanding as any other researcher-produced concoction. The fact
that they can do so without recourse to disciplinary hedges makes them in some ways very
appealing,  since  they  can  be  read and appreciated  by a  general audience"  (p.  1 19).

impressionistische verhalen wijzen de lezer op de complexe, ambivalente en episodische realiteiten die
in realistische of confessionele verhalen vaak te oppervlakkig worden weergegeven. De onzekere we-
reid krijgt nu haar neerslag in verhalen die even aarzelend en open tegenover de toevalligheid en inter-

pretaties staan als de sociale gebeurtenissen die ze evoceren. De analyse is nooit gedaan. Verhalen
kunnen almaar opnieuw verteld worden en creeren dankzij die reproductieve eigenschappen ook
nieuwe manieren om de sociale voorvallen te begrijpen.

Net zoals in de sociale wereld tonen impressionistische stories verschillende perspectieven, beogen ze

verschillende doelen, ruilen ze data om voor andere informatie, en wijzen sociale wetenschappers erop
dat mensen een grotere rol spelen in het onderzoek dan de eersten zelf denken of durven toe te geven.
Met Van Maanen kunnen we besluiten dat  "we need more, notfewer,  ways  to tell ofculture".

Eigen keuze:
Voor welke stijl heb ik gekozen? Vanuit de realistische stijl heb ik de veeleer documentaire stijl ge-
volgd. De verteller komt nagenoeg niet in het verhaal voor en de dialogen zijn zo concreet mogelijk.
Maar in tegenstelling tot de realistische stijl is dat niet met als doel om objectief en neutraal te zon. Ik
sluit op dat punt aan bij de impressionistische en confessionele stijl. De lezer weet dat het om fictie
gaat. De onvolledigheid toont aan dat het niet om een exacte weergave gaat en dat de methode met

'menselijke onvolkomenheden' in zich draagt.

Schema 3.5: Keuze in stijl
De dialoog van de deelnemers staat cen-   derde persoon niet-verfraaide dialoog
traal

Maar a verhaal                                            -       elke realiteit is beperkt en dat is ook zicht-

Het is een fictief verhaal      -     v dt mijn realiteit geschreven met be-
hulp van data

Lezer als onderzoeker . -> de beweegredenen van deelnemers zijn

onbekend

33-33. Focusgroepen

33.3.3.1. Theorie
Kennis  is  in de sociale wetenschappen een intersubjectief proces. Het toetsen  van de ontwikkeling  van
nieuwe modellen gebeurt aan de hand van de focusgroeptechniek. Focusgroepen gaan om een inter-
ventiemethode waarin een georganiseerde groepsdiscussie plaatsvindt over een specifiek thema zonder
restricties in de vorm van beperkte antwoordmogelijkheden of het uitsluiten van bepaalde gerelateerde
onderwerpen. De nadruk ligt op attitudes, percepties en opinies van groepsleden (Krueger, 1994).

De focusgroeptechniek als interventiemethode streeft niet naar consensus in de groep: verschillen in
meningen, ideeen en ervaringen kunnen blijven bestaan. Omdat er niet gestreefd wordt naar consensus

en er geen sprake is van goede of foute antwoorden of opmerkingen kunnen de deelnemers zich focus-

sen op het thema. Volgens Greenbaum (1998) is het bij deze interventiemethode juist een voordeel om
te werken in groepsverband omdat de respondenten elkaar kunnen stimuleren in het geven van ant-
woorden en elkaar kunnen helpen bij het formuleren van hun gedachten.

33.3-3.2. Praktij k
1) Selectie van deelnerners op grond van betrokkenheid bij het thema.

Bij dit onderzoek koos ik voor twee groepen, voormalige deelnemers en collega-trainers.
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2) Aantal deelnemers
Voor de groepsgrootte geldt dat die klein genoeg moet zijn om elk groepslid aan het woord te laten
komen en groot genoeg om de volledige diversiteit aan betekenissen aan het licht te brengen. De focus-
bijeenkomst vond plaats met tweeentwintig deelnemers. De twee dialoogrondes gebeurden in groepen

van vijf tot zes personen.

3) Bepalen van het thema
Deelnemers aan de focusgroepen kregen vooraf het verhaal te lezen. De dialoog van het eerste deel
ging daarover. Het tweede gedeelte was een dialoog over de drie generatieve kenmerken van de metho-
de. De deelnemers kregen een korte uiteenzetting van mijn bevindingen, in dialoogvorm. Na elke le-
zing was er ruimte om eigen ervaringen te delen.

33333. Verloop: van eenstemmig naar meerstemmig verhaal

Het derde luik in mijn onderzoek is de dialoog tussen mijn verhaal en de verhalen van de deelnemers.

Context en  deelnemers  aan  de focusgroepen
Op de avond voor de sessie (in een hotel naast de Universiteit van Tilburg) zorgde de natuur voor
spanning: Nederland en Belgie werden getroffen door de ergste sneeuwstorm van de voorbije zestig
jaar. In Nederland stond een totaal van 800 km aan files en de overheid raadde iedereen aan om binnen
te blijven. Hulpdiensten deelden dekens en voedsel uit aan mensen die in hun wagen moesten blijven.
Zaterdagochtend om acht uur vroeg iemand telefonisch of de sessie wel doorging. Uit andere oproepen
bleek dat de meeste genodigden onderweg waren. Om half elf, met amper een halfuur vertraging, be-
gon de sessie met twintig van de tweeentwintig gasten. De sfeer was vrolijk en de groep telde elf men-
sen die al ten minste eens deelnemer aan een workshop waren geweest, bijvoorbeeld in een MBA op-
leiding. Er waren ook acht collega-trainers.

Design en verloop
Alle deelnemers hadden vooraf als voorbereiding het verhaal gekregen. Na een korte inleiding over de
onderzoeksmethode en de rol van focusgroepen, werd iedereen gevraagd om op basis van dat verhaal
de eigen ervaring te verhalen en te delen in trio's. De meeste deelnemers waren opgetogen over het
verhaal, om twee redenen. Het eerste was herkenbaarheid: 'terwijl je het leest, voel je wat er gebeurt. Ik
kom mij onmiddellijk de gangen in de grot opnieuw voor de geest halen'. Het tweede argument heeft te
maken met de verbinding tussen de deelnemers van de focusgroep zelf. Als je spreekt over generativi-
teit en je kijkt naar de relationele verbinding, dan was het boeiend om te zien hoe dit verhaal en de
ervaringen uit de outdoor zo snel tot goede contacten leidden: 'enkele mensen kende ik niet maar tij-
dens dat eerste gesprek stelde ik vast dat wat de anderen me vertelden me ook makle';  'in de discussies
nadien kreeg ik het gevoel van met een groepje ervaringsdeskundigen te spreken'; 'het is mooi om te
zien hoeveel zo'n gesprek terug boven haalt'; 'er zijn dingen die ik nu pas begin te snappen'.

Een deelnemer vond het verhaal minder boeiend, oppervlakkig zelfs; 'Er staat dat Joan iets tegen Ingrid
zei, maar er staat niets bij over het waarom en over hoe ze zich voelde'. Een andere opmerking ging
over het mogelijke gevaar voor de waarde van een workshop als potentiele deelnemers eerst het verhaal
lezen. Die opmerking werd door anderen gerelativeerd: 'jij herkent je ervaringen in het verhaal, voor
jou is het inzichikennis. De betekenis die het voor jou heeft zal het niet hebben voor iemand die nog
niet heeft deelgenomen.'

De resultaten van de focusgroepen zijn in mijn onderzoek op twee manieren uitgewerkt. Tijdens de
focusgesprekken werd gevraagd om de dialoog (over het verhaal) schriftelijk voor te bereiden. Die
commentaren zijn letterlijk opgenomen in het verhaal. Op het einde van een programma volgt er een
eindwaardering door de deelnemers. In mijn verhaal bestaat die eindronde uit de commentaren van de
focusgroep. Zo is er een 'natuurlijke' overgang naar het tweede gedeelte dat al naar abstractere model-
len evolueert. De commentaren van de focusgroep werden ook gebruikt bij het schrijven van die mo-
dellen: ze maken impliciet deel uit van de tweede monoloog.
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3.4 Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik het doel van mijn onderzoek verduidelijkt en vanuit het sociaal-
constructionistische paradigma verklaard. De keuze voor een onderzoeksmethode volgens de
principes van het sociaal constructionisme heb ik toegelicht door de relevantie te bevragen van het
positivistische paradigma.

De gekozen methode telt drie delen:

-      een verhaal als single voice, grounded in data die ik de voorbije twaalfjaar heb verzameld.
-      de dialoog over het verhaal en over mijn eerste bevindingen.
- single voice waarin ik aan de hand van drie generatieve kenmerken van de Outdoor

ApI)reciative Inquiry-methode aantoon wat er geleerd wordt over organiseren.
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Hoofdstuk 4: Een verhaal

Verhalend theoretiseren over wat en hoe deelnemers leren over organiseren

4.1. De opwarming van de trainers

Een workshop met als thema leren over organiseren in de natuur is een proces van leren en ontwikke-
len. Er is geen methode (product) die los staat van de begeleiding en deelnemers. Bij aanvang van de
workshop is het dan ook belangrijk dat de trainers verbinding maken met elkaar en met het pogramma-
in-wording.   Wat   we als begeleiders gemeenschappelijk   hebben   is   de   filosofie   van   'Appreciative
Inquiry', expertise met ervaringsleren in de natuur, liefde voor de natuur en onderlinge vriendschap. De
metafoor die ik hiervoor gebruik is deze van een 'Jazzband voor zijn optreden; er valt veel voor te
bereiden en tegelijkertijd is het onvoorbereidbaar. Hoe beter voorbereid hoe meer improvisatie, hoe
beter we op elkaar kunnen inspelen.
Het verschil met een Jazz-band is weI dat de belangrijkste spelers de deelnemers zijn

Dit gedeelte schetst de achtergrond van de groep en de reden van het programma. Daarnaast tracht ik
een gevoel te geven over zowel het rituele als het inhoudelijke aspect van een voorbereiding.

Het is een mooie zondagnamiddag midden juni. -Prachtig, die natuur" zegt Lut. Ze kijkt naar de vallei
die licht glooiend naar de rivier de Ourthe leidt.
"Ja, mooi en zo rustgevend" vult Bart aan.
Lut: -De rust en de geruststelling van zo'n magische bondgenoot te hebben"
"Klinkt al mooi. Wordt dit een interventie", repliceert Bart.
Lut: "Neen, ik bedenk gewoon hoe rustgevend het is om te weten dat tegen het eind van de week dit
landschap wel 1000 herinneringen rijker is".
Vanuit het Training Center staan we te genieten van het landschap. 'We', dat zijn Bart, Danielle, Hans,
Lut en ikzelf. Het wachten is nog op Jean en Johan. Een uitgebreide staf voor wat mijn collega's en ik
een "groot programma" noemen: een groep van zesentwintig deelnemers verdeeld over drie parallel
groepen en dit gedurende een ganse week.

Vijf dagen lijkt me een heerlijk vooruitzicht. Vijf dagen, zo realiseer ik me, is een grote investering
voor mens en organisatie.
De beslissing in de klantorganisatie was ook het resultaat van een forse discussie. 'Dit is een investe-
ring op lange termijn', zo werd geargumenteerd. 'We willen een cultuur waar onze medewerkers meer
verantwoordelijkheid nemen voor het mee vormgeven aan de organisatie'. Werd door iedereen beaamd.
"Vijf dagen zonder middenmanagement is ai een hele cultuurverandering. Wie gaat hun werk doen?
Wie gaat al de vragen van hun medewerkers managen?" "Kan het niet in modules?" "Waarorn geen
kleinere groepen?" Tai van praktische vragen die de Human Resources manager en ik hadden trachten
te weerleggen om zoveel mogelijk vast te houden aan de ' ideale' aanpak.
"De workshop kadert in een traject waarvan wij, directieleden. reeds weten dat ze grote veranderingen

zullen teweeg brengen. En we weten allemaal uit het verleden hoe belangrijk het is van een sterk rela-
tienetwerk te hebben." Deze argumenten van de algemene directeur onderlijnden nog eens de strategi-
sche impact van het programma. "Dit is voor ons een kans om te tonen dat het ons ernst is. En tevens is
het een mooie gelegenheid om ervaring op te doen met het managen van regio's" waren andere ar-
gumenten geweest die in het voordeel spraken.
Wat in het besluitvormingsproces het meest gewicht had, was de ervaring van elk directielid uit hun
eigen driedaagse teambuilding het jaar voordien. "Wat we toen de derde dag als groep deden en be-
spraken, was inderdaad van een heel andere orde en intensiteit dan datgene we op de eerste dag met
elkaar deden". "Zijn we dan nu met z'n allen over de muur?" had de marketing directeur gevraagd. Met
zijn opmerking refereerde hij naar een leerervaring van het team uit deze workshop. Een metafoor die
het team hanteerde om het besluitvormingsproces te bevragen op zijn authenticiteit.

Ook de deelnemende managers hebben een beetje verbaasd gereageerd: vijf dagen van huis, weg van
partner en kinderen. En al het werk dat blijft liggen. De deelnemers hebben een introductievergadering
gehad waarbij het voltallige directieteam aanwezig was. Het kader en de toedracht werd geschetst en
wat de managers vooral was opgevallen, zo vertelde men me nadien, was 'the medium is the message'.
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Elk van de directieleden had met eigen anekdotes verteld over de betekenis van de ervaring voor zijn
functioneren en die van het team en de organisatie.

Voor ons trainers is het ook spannend. Een procesgestuurde workshop is noch naar vorm noch naar in-
houd op voorhand te plannen. Zoveel elementen bepalen mee het proces: de samenstelling van de
groepen, de bestaande en niet bestaande onderlinge relaties, de fvsieke moizeliikheden van de deel-
nemers, hun verwachtingen en interesses, het weer, berichten van buitenaf. de samenwerking onder de
staf. De onderlijnde lijken specifiek voor 'outdoor' eerder dan voor 'een procesgestuurde workshop'.
Wat we bij aanvang wel kunnen doen, is de introductie plannen en een aantal scenario's voorzien. Sce-
nario's die wellicht na een paar uur reeds gewijzigd worden in functie van het lukken of mislukken van
een oefening, het verloop van een nabespreking of een opdracht die uitloopt. Een terugkerend span-
ningsveld is ook de balans tussen het werken in kleine groepen, het werken met intergroepsoefeningen
en de community meetings.
Vij f dagen hebben ook iets geruststellends, door de ruimte om stil te staan bij de varieteit aan thema's.
Thema's die te maken hebben met samenwerken, samen werk organiseren, persoonlijke ontwikkeling,
leren leren.

"Zullen we alvast de agenda opmaken?" stelt Bart voor,
"Goed idee, dan hebben we alvast iets, want we dienen ook gastheer te zijn. Of gastvrouw. excuseer",
corrigeer ik mezelf.
Het pand waar we ons bevinden is afgehuurd zonder personeel. Het huishouden en de bereiding van
maaltijden zijn onderdeel van het programma. Bij aanvang is het gastheerschap ook onze taak.

Aan de slag gaan, is voor mij een manier om met eigen spanning om te gaan. We zijn allen mensen met
jarenlange ervaring in het begeleiden van groepen, het begeleiden van verandertrajecten en het werken
met elkaar. Doch het blijft steeds uniek. Een workshop is het co-creeren van een tijdelijke organisatie.
Het doet me denken aan het antwoord van Ferrari telkens hem gevraagd werd welke van zijn modellen
hij de beste vindt. Zijn antwoord: "De volgende die ik ga maken".

Danielle gaat van start "Volgen we de methode?"
"Ah, is er een methode?" repliceert Bart.
Danielle: "Ik heb de afgelopen negen maanden geen programma begeleid, dus ik veronderstel dat er
weer wat veranderd is"
"Programma's die werken aan relatieontwikkeling die herleid kunnen worden tot een methode, doet
tekort aan de mensen" zegt Lut.
De toon is gezet. lk herken de sfeer van werken waarbij eigen inzichten delen op een beknopte wijze,
gelardeerd met vrolijke opmerkingen onderdeel zijn van het 'organiseren'. Voor diegenen onder ons
die minder frequent hebben samengewerkt, is dit best vermoeiend.  :let kost hun moeite om de 'tacit
knowledge' van dit tijdelijke professioneel netwerk te grijpen. Voor mezelf is het een uitstekende gele-
genheid om de intuRief verworven inzichten te expliciteren.
Danielle vervolgt: "Praten over een methode is nuttig om er terug in te komen.

4.2.       De agenda

"Kunnen we een lijst maken van wat we met elkaar willen bespreken", oppert Bart.
"Ok, ik noteer al". Danielle gaat naar de flipchart en klikt de dop van een stift. "Roep maar!"
Er komt een lijstje tot stand:

"Wat weten we van het bedrijf?"
-     "Wat is de concrete aanleiding van dit traject?
-     "Wie zijn de deelnemers en hoe goed kennen ze elkaar
-     -Wat weten deze mensen al van het programma? Hoe staan ze tegenover het programma?
-     "Hoe eaan we van start?

"Ja, hoe gaan we van start, wie werkt met wie. en waar, wat is de eerste opdracht? Hoe delen we de
groepen in? Wie gaat wat zeggen tijdens de introductie? "
"Wat is het weerbericht?"
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Er wordt op de deur geklopt Jean en Johan komen binnen. De begroeting verloopt hartelijk. Sommigen
hebben elkaar lang niet gezien en hebben blijkbaar behoefte om bij te praten. Jean gaat ondertussen
voor het bord staan: "Ah, jullie zijn al begonnen, zie ik. Vertel maar wat ik moet doen."
"Jij mag heel de introductie doen", krijgt hij als antwoord. In duo's en trio's nemen we enige tijd om
wat nieuwtjes en wetenswaardigheden uit te wisselen.

Vervolgens richten we ons op de taak. Ik vertel over de organisatie en hoe het traject tot stand is geko-
men, Over het directieteam dat via eigen ervaring heeft geleerd over de kracht van deze benadering. Ik
rapporteer over het belang dat de directie hecht aan het creeren van een breed draagvlak dat kan mee-
werken aan de toekomstige processen van organiseren. Specifiek ook het belang om ervaringskennis
over organiseren op te bouwen met gans het netwerk.
"Mooi", zegt Bart, "ze gaan aan het dak werken tijdens de zomer?"
We kijken allemaal in zijn richting.
"Wel, ze investeren op een moment dat alles nog goed gaat, proactief'
lk kan dit beamen. "Ze hebben een duidelijke visie van wat ze willen zijn en op welke wijze".

Ik geef ook wat meer algemene informatie: korte historiek, marktpositie nu, visie huidige structuur,
grootte van de organisatie,
Daarnaast heb ik ook meer specifieke informatie. In het kader van een kwalitatieve audit hebben Lut en
ikzelf een vijftiental 'appreciatieve' gesprekken gehad met organisatieleden, individueel of in groepjes
van drie. De inhoud van deze gesprekken hebben alle trainers reeds per e-mail ontvangen.

Al pratende en discussierend ontstaat er beelden over 'het' programma.
Het belangrijkste stuk informatie ontbreekt nog! "Wie zijn de mensen die deelnemen? Wat is hun
functie? Hoe zijn ze geselecteerd? En wat weten ze over dit programma?"

"Wat heb je hun al verteld?" vraagt Johan. Ik geef aan er een inleiding van een halve dag is geweest.
Hier werden de interviewgegevens teruggekoppeld en besproken. Tijdens deze bijeenkomst heeft de
algemeen directeur geschetst hoe hij de toekomst van de organisatie ziet. Hij heeft benadrukt dat om
een succesvolle klantgerichte organisatie te zijn, het belangrijk is dat iedereen die bij de organisatie
werkt ook de verantwoordelijkheid heeft om aan de organisatie te werken.
Nadien heb ik over de methode verteld en vooral vragen gestimuleerd die vaak door de directie werden
beantwoord. Dit persoonlijke en anekdotische van de directieleden heeft de groep nieuwsgierig ge-
maakt. "Daar is toch iets gebeurd, want zo kwetsbaar zouden ze zich vroeger nooit hebben opgesteld",
was 6dn van de commentaren.
Ze hebben ook een syllabus gekregen met praktische informatie en het artikel dat ik met Bert schreef
over de outdoor-methode
Johan: "Ah, dan weten ze dat alcohol niet is toegestaan."
Danielle: "Voor diegene die het artikel gelezen hebben weI". "Neen, ze weten het allemaal want dat
heb ik vermeld, samen met de boodschap dat een aantal mensen hun kamer delen met een collega en
dat huishou(len en maaltijden onderdeel zijn van het programma."
"En", iedereen kijkt. Alcohol, kamer delen, zelf koken, zijn punten die delicaat liggen. Ook de
woorden 'opdrachten in de natuur' in combinatie met 'feedback' en 'psychologen' roepen bij mensen

fantasieen op al dan niet gebaseerd op verhalen of eigen prettige of mindere prettige ervaringen.

"Dat ging wel goed. Ik heb naar best vermogen geantwoord. Mijn inschatting is dat de meesten met vrij
realistische verwachtingen komen. Ze hebben zich reeds een beeld kunnen vormen. Een aantal fanta-
sieen en ervaringen uit het verle(len over 'incentives' en 'survivals' heb ik hopelijk kunnen ontkrach-
ten"

"Mag ik voorstellen van naar het programma te kijken?" vraag ik. Dat kan. "Ok, wat zijn de dingen die
we tijdens de introductie gaan doen? Hoe ziet de eerste avond en ochtend eruit?
"Is iedereen er vanavond?" vraagt Johan.
"Goe(le vraag. Wat ik vrijdag gehoord heb is dat 66n iemand pas morgen komt en er was iemand

afwezig vorige week, het is niet zeker dat zij aanwezig is".

4.2.1.      Opbouwen van de introductie

"Jij doet de opening met een overzicht van de onderdelen van de introductie en dan stellen we ons kort
voor" zegt Jean en kijkt me aan "Dat ging goed vorige keer".
"Stellen de deelnemers zich dan ook voor?", vraagt Johan.
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Jean: "Vragen we aan de deelnemers van zich te introduceren en iets te vertellen over hun
verwachtingen of vertellen we eerst iets over het programma."
Johan: "Dit is wel cruciaal het geeft meteen aan wat voor programma het is. Zij eerst, confronteert hen
meteen met 'Wat gebeurt er met mij in een beginnende groep? Wat vertel ik, wat vertel ik niet. En
daannee wordt ook hun 'rol' sneller duidelijk."
"Het alternatief van eerst over het programma te vertellen, is rustiger. Mensen hebben tijd om te landen
en eerst wat te horen alvorens ze uitgenodigd worden om hun actieve rol te nemen", probeer ik.
Johan: "Als we eerst het programma geven, ontstaat misschien de gedachte dat alles voor hen is
georganiseerd, ook al vertellen ondertussen dat dit niet zo is."
Danielle: "Misschien kunnen we toch eerst iets vertellen aan de deelnemers zodat ze bij het formuleren
van hun verwachtingen reeds naar iets kunnen refereren."
Bart: "Sturen we dan niet teveel?"
"Dat kan, voor mij mag dat zelfs. Onmiddellijke vragen wat hun verwachtingen zijn, levert vage uit-
spraken. Het resultaat is dat we een illustratie hebben over de link tussen kwaliteit van informatie en
een summiere relatiecontexL Willen we dat?"
Lut: "Je bedoelt dat ze het moeilijk hebben om zomaar in een grote groep iets te vertellen over hun ver-
wachtingen."
Ik: "Precies."
Lut: "Elke aanpak en alle varianten hebben hurl waarde. Kunnen we het eens zon over twee principes:
Wat zou(len de deelnemers zelf het liefst hebben en wat is het meest relevant in het kader van het
thema?"

Deze principes helpen en na enig over en weer gepraat, komen we tot volgende agenda.

-    welkom (Ik)
-      elke begeleider stelt zich voor.
- opfrissen context en het thema van de workshop (lk)
-     de leermethode (Jean en Hans voor het gedeelte buitenopdrachten)
-      structuur en eerste afspraken (Bart)

verwachtingen (Johan)
-      organisatie van het huishou(len (Lut)
- introductie eerste opdracht (Danielle)

"Hoezo, eerste opdracht?    Ik heb een tijdje geen workshop met jullie gedaan", zegt Johan.
Johan wordt bijgepraat door Lut. "Vermits 66n van de thema's is 'waardengestuurd organiseren' in
tegenstelling tot de nu nicer klassieke 'command en control' stijl. Starten we met een onderzoek naar
de gewenste waarden startend vanuit succesverhalen."
Johan is vertrouwd met de Appreciative Inquiry en herkent de methode: "Ik wist niet dat Appreciative
Inquiry zo expliciet in het programma zat".
"Herman en ik hebben er een aantal goede ervaringen mee gehad", vult Bart aan.
"In het verdere verloop van het programma is het ook nuttig daar de succesfactoren als thema's wor(len
geexploreerd tijdens de besprekingen. Zeker bij de eerste nabesprekingen ondersteunt dit de deel-
nemers bij het exploreren van eigen ervaringen".
"De succesfactoren of woorden zijn dan eigenlijk een transitional space'" vraagt, zegt Lut.
Bart en Jean knikken, Johan en Danielle kijken een beetje niet begrijpend.

De deur gaat open en twee hoofden kijken nieuwsgierig de zaal rond "Excuseer, is het hier dat we",
begint dkn, daarop herkent hij mij. 'Ua, het is hier. Goede namiddag. We zijn wat vroeg."
We verwelkomen hen, handen worden geschud, "aangenaam, ik ben Luk, aangenaam en ik ben Joan."
"Inderdaad jullie zijn mooi op tijd. Wij zijn nog even bezig met de laatste afspraken. Ik stel voor dat
jullie het gebouw verkennen. In de keuken staat koffie en andere drank. Maak het jullie gezellig, we
komen zo bij jullie."
"Goed, goed, gaan jullie maar rustig verder."

1 Transitional space is een concept uit de object-relatie psychonanalytische benadering. Transistional
space wordt door Winnicott beschreven als een ruimte in het bewustzijn tussen binnen en buitenwereld
waar het individu spelenderwijze leert over zijn beeld van de realiteit A potential space between the
individual  and  the  environment  .  an  intermediate area of experience, unchallenged  in  repsect  of its
belonging  to  inner  or  external  (shared)  reality,  constitues  the  greater part  of the  infants'  experience
and throughout /(fe is retained (Winnicott,  1971, p.  118).
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"Doorwerken mannen", zegt Lut. "We zullen nu wei meer gestoord worden en onze rol van gastheer-
vrouw wacht op ons".
"Ja, over een kleine driekwartier start het programma". De klok wijst kwart voor vier. 'Waar waren

we?" vraag ik
"Transitional space", zegt Danielle.
Bart: "WatT' Geen tijd voor de filosofische discussies, die houden we later wel nu even de praktische
kant."

"En is er al beslist wie met wie gaat werken?" wil Lut weten.
Tij(lens het contacteren van mijn collega's heb ik al gepraat over mogelijke duo's. Iedereen wil wel met
iedereen samenwerken en iedereen vindt wei dat hij/zij bepaalde dingen zou willen leren van een ander.
Het is cert luxe probleem. "Als ik een voorzet mag geven. Ik heb me gebaseerd op volgende factoren:
'vertrouwd met de mogelijkheden van de fysieke omgeving', 'een mix van meer of minder individu
dan wel organisatiegerichte praktijkervaring en man/vrouw. Ik dacht aan Johan en Lut, Danielle en Bart
en Jean en ikzelf. Nia tegenstaande iedereen graag met iedereen werkt, denk ik dat dit voorstel ook
aansluit bij eerste voorkeuren."

"Of heb je de criteria bedacht in functie van de voorkeuren?" vraagt Bart al half lachend.
"Tuurlijk, Ik rationaliseer eigenlijk maar wat we hern hebben toegefluisterd", vult Danielle aan. Het
lijkt me dat iedereen tevre(len is.

"Wat mij opvalt", zegt Johan, "is dat die voorbereidingen zo snel gaan. Soms wordt el jargon gebruikt
en ik weet niet of ik me daardoor steviger voel of nia."
Er valt een korte stilte. "Een goede voorbereiding is dat we met vertrouwen het programma kunnen

aanvangen. Het is goed dat je de opmerking maakt. Met dit als criterium wil ik even verifieren of ie-
mand nog iets wil zeggen of wil weten." Danielle.
Na enige reflectie blijkt iedereen zich goed te voelen. Jean wil samen met Johan nog iets doornemen
over de leermethode.

"En hoe delen we de groepen in?" Gezien er de eerste avond nog geen vaste groepen zijn, besluiten we
dit later, wanneer de deelnemers met eerste opdracht bezig zijn, met elkaar op te pakken.

4.2.2 De introductie

Mede-eigenaarschap creeren voor het programma is het thema's van de inleiding.
Mede eigenaar van een tijdelijke organisatie die staat voor persoonlijke ontwikkeling en leren over or-
ganiseren. Dit betekent vanuit de begeleiding heel wat informatie geven.

Het thema van de workshop, leren over organiseren, wordt gepresenteerd aan de hand van het organi-
satiemodel In de workshop is dit model de rode draad die gehanteerd wordt om te intervenieren. Ook
deelnemers worden uitgenodigd dit model hanteren om hun ervaringen te organiseren. in een notendop
worden hier een aantal concepten gegeven, een skelet, dat door de deelnemers en begeleiders tot leven
wordt gebrachL

De methode van ervaringsleren wordt als een cyclisch proces gerntroduceerd. Aan de hand van Kolb's
cirkel wordt zowel het pro-actief betekenis creeren (kiezen voor een actiestrategie) als het reflectief
betekenis toekennen (van belevenis naar ervaring) toegelicht. Ook de natuur als spiegel voor ons cultu-
reel 'embedded' denken wordt gerntroduceerd.

in het deel over structuur worden de deelnemers expliciet uitgenodigd om zel f verantwoordelijkheid  te
nemen voor hun leren en ontwikkelen. Structuur en afspraken zijn de condities opdat we met z'n allen
kunnen leren en deze sturen is ieders verantwoordelijkheid.

Eigenaarschap wordt verder bevorderd door te peilen naar de verwachtingen tijdens het kennisma-

kingsrondje.

Consistentie in de aanpak is belangrijk. Zo wor(len de deelnemers uitgenodigd om mee de avondmaal-
tijd klaar te maken. Deze ervaring is reeds bruikbaar in de organisatie van het huishouden. Deze op-
dracht vormt de rode draad doorheen de ganse workshop.
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Doorheen de informatie, het delen van vet'wachtingen, de maaltijd en de organisatie van het huishouden
wordt reeds een deel van de ambiguiteit ten aanzien van de vijf dagen gereduceerd. Er ontstaat een mi-
nimale vorm van organisatie. Een geheel waar mensen zich al wat comfortabeler in voelen.

De hall staat vol met tassen, rugzakken en valiezen. In de leefruimte klinkt een gezellig geroezernoes.

We lopen er binnen. Links aan de haard zit een groepje van acht. Twee anderen zijn houtblokken aan
het stapelen in de haard en trachten een vuur te maken. In het zithoekje rechts heeft zich ook een clubje
verzameld. Edn groepje van vijf heeft de schuifdeuren geopend en staat buiten. E6n iemand komt uit de
keuken met frisdrank. Even kijkt hij wat verschrikt: "Dat mocht toch?" vraagt hij. Danielle stelt hem
gerust. Ook anderen hebben al koffie, thee of frisdrank genomen. Op het grasveld loopt nog iemand te

ijsberen met een gsm aan zijn oor. Dit is een van de voordelen van een start op zondag, denk ik. Er is
nu weinig noodzaak ofmogelijkheid om collega's of klanten te bellen.

Elk van ons loopt langs de groepjes. Namen worden gewisseld, handen geschud. "Kennen jullie elkaar
allemaal?" vraagt Bart. Neen, dat blijkt niet zo te zijn. De namen zijn bekend, sommige enkel via e-
mail, ook de meeste gezichten zijn gekend.

De enkele mensen die in het traject met de directie deelgenomen hebben aan de interviews, ken ik van
gezicht. Na enig tellen en rondvragen blijkt dat er nog drie mensen ontbreken. We besluiten een tiental
minuten te wachten.
"Wordt het mooi weer?" spreekt iemand mij aan. "Mooi weer, eigenlijk weet ik het nief'. Zijn buurman
heeft naar het weerbericht geluisterd. De voorspellingen zijn goed.
"Of ik hier in de buurt woon?"

"
"Neen, maar het is wel een plek waar ik veel en graag werk.
Ondertussen komen de drie ontbrekende mensen binnen. Ze worden luidruchtig begroet door het duo
bij de haard. Uit de korte uitwisseling blijkt dat ze een eindje zijn verloren gereden. "Gps werkte
slecht".
"Zullen we?", vraagt Bart "Gun de nieuwkomers even een moment", antwoord iemand uit de groep.

Jean en Bart lopen langs de groepjes om hen uit te nodigen om binnen vijf minuten te starten in de
conferentiezaal.

De stoelen raken bezet. Mensen komen binnen, kijken even naar de flipcharts en zetten zich van achter
neer. Voor zover er een van achter is, in een cirkel. Het is een grote cirkel, 28 mensen. Ik ga voor de
flipchart staan. " lk heet iedereen van harte welkom op deze workshop. Ik overloop de introductie en de
eerste stappen van het programma voor zover we het kennen."

FLIP een

De stafteden introduceren zichzelf: wat ze doen, wat ze boeiend vinden aan deze werkwijze en hun
verwachtingen voor de week. Al luisterend krijgen de deelnemers cert diversiteit aan ervaringen en
achtergronden te horen; managen, therapeutisch werk, academisch onderzoek, ondernemen, fusies be-

geleiden, een voettocht naar Compostella. In al deze diversiteit zitten ook verbindende factoren: het
begeleiden van relatieontwikkeling in de context van organiseren, het geloof in de kracht van op-
drachten in de natuur, Appreciative Inquiry".
Hans is de laalste om zich voor te stellen, hij is fysiek instructeur?! Blijft, wat mij betreft, een vreemde
term en zorgt voor de begeleiding van de 'gevaarlijke opdrachten'. Althans zo worden sommige op-
drachten gepercipieerd: klimmen, abseilen, grotten, Zonder enig 'macho' vertelt hij een aantal zaken
over zijn verleden en zijn rol in het programma. Er wordt geluisterd met een ander soort aandacht. Zijn
professionele voorgeschiedenis is duidelijk niet te vergelijken met het pad dat deze managers hebben

afgelegd.

4.2.3 Thema: Een relationeel model van organiseren

Het 'thema' en de context van waaruit we werken, is mijn deel van de introductie. "Ik herneem de
woorden van de algemeen directeur: "B# Intervillage werken is aan Intervillage werken. De komende
twintig minuten zal ik een model neerzetten dat wij, begeleiders, hanteren wanneer het over orga-
niseren en veranderen hebben. Het geeft een referentiekader om het geheel aan opdrachten en
nabesprekingen te kaderen. Het model werd door de jaren heen ontwikkeld en verfijnd. Organiseren
door deze te contrasteren met de statische of minerale denkwijze en het systeerndenken.
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Het is een model waarbij ik eigenlijk het woord 'organisatie' als zelfstandig naamwoord vermijd, of
zou moeten vermijden, omdat het de illusie versterkt van een organisatie als zelfstandige entiteit, los
van de organisatieleden. Deze week hebben we hier een tijdelijke organisatie met als opdracht: geza-
menlijk leren over organiseren. In dit programma gaan we ervaringsgewijs leren over de essentie van
organiseren. Of, met andere woorden, dat organisatie het netwerk is van alle activiteiten in combinatie
met het netwerk van relaties en dat het creeren van gedeelde betekeniskaders het proces is waardoor er
orde ontstaat en de ambiguReit of onzekerheid wordt gereduceerd.
Een belangrijk criterium van organiseren is het ontstaan van consistentie en coherentie zowel in het
gedrag als de wederzijdse verwachtingen. Bijvoorbeeld dat wat er gezegd en gedaan wordt, overeen-
stemt, dat regels en waarden overeenstemmen. Kortom een gezamenlijk functioneren waarvan een
buitenstaander zegt, dit lijkt coherent, consistent en nog waardevol ook.
in de volgende twintig minuten ga ik enkele elementen van het model toelichten. Later in de workshop
zullen we er soms naar verwijzen vanuit concrete ervaringen en hopelijk is het een ondersteuning bij
het organiseren van opdrachten.

Ik   presenteer een kenmodel van organisaties. "Eigenlijk   gaat  het  om drie werelden. Organisaties
kunnen op meerder verschillende manier gekend worden. Ik beschrijf drie werelden om over
organiseren en een organisatie te denken. Naargelang het wereldbeeld gaat het ook om een andere
manier van denken en kijken. Van afstandelijk als buitenstaander tot geengageerd. ik hoop ook dat het
model jullie helpt om jullie ervaringen te ordenen."

"Organiseren is iets dat tussen mensen en met mensen gebeurt. Dus het gaat ook over de relaties die we
met elkaar hebben. Organiseren gaat over samen doen en denken. Kennis gebaseerd op kunde en vice
versa. Leren via eigen en uit andermans ervaring met andere woorden.
Het programma kan je zien als een micro-cosmos van organiseren. Je kunt het zien als 'organising
unplugged'. De opdrachten die we hier met elkaar gaan organiseren, zijn niet zo complex als die in de
dagelijkse werkelijkheid. Wel krijgen we hier zicht op een aantal basis processen en dynamieken over
organiseren maar dan in alle eenvoud.
Het organisatie model dat gehanteerd werd om deze workshop te ontwerpen en dat we tevens voorstel-
len als kader om te leren over organiseren, gaat in wezen over dit relationele netwerk dat door het
creeren van gedeelde betekenis orde schept in de ambigurteit van de wereld rondom ons.
Door het creeren van gedeelde betekenis over hoe we wensen te leven en leren met elkaar krijgen we
een kader waarbinnen we zinvol met elkaar en met de taken kunnen omgaan. Deze zinvolheid wordt
onder andere duidelijk in de coherentie en consistentie in ons handelen."

4.2.4 Werkelijkheid en realiteit

"Waarom leren in de natuur en leren waarover?" De wereld waarin we leven is dermate complex dat
we hem onmogelijk volledig kunnen begrijpen. Dit heeft als gevolg dat ieder individu een eigen stukje
van de werkelijkheid kent. Om verwarring te voorkomen noemen we dit de realiteit die iemand leeft.
Realiteiten zijn verschillend van persoon tot persoon. Alleen reeds de positie die we in een organisatie
bekleden maakt dat we heel anders tegen 'de' organisatie aankijken. Alsook naar aspecten ervan zoals
verandering, klanten, resultaten etc. Het feit dat we economic, scheikunde of geschiedenis hebben ge-
studeerd geeft ons ook een andere kijk op de werkelijkheid, maakt dat we een bepaalde situatie anders
beleven. Honderd medewerkers en iedereen heeft zijn realiteit over wat de ervaren organisatie is en
doet

Terwijl ik hier deze inleiding geef, ontstaan diverse realiteiten. Wat ik vertel, krijgt een andere
betekenis naargelang je bijvoorbeeld al eens een survivalprogramma of een Outdoor-programma hebt
meegemaakt. Of het feit of je al dan niet sportief bent. Het zijn allemaal factoren die maken dat we uit
de complexiteit van de wereld bepaalde dingen tot onze realiteit maken of niet. Hoewel we onderdeel
uitmaken van deze werkelijkheid teken ik de persoon erbuiten.
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Schema 4.1: Werkeliikheid en realiteit

A A  A

Werkelijkheid  

U V V
Filters

"Het creeren  van cell realiteit is geen passief gebeuren. Onze interactie  met de omgeving gebeurt  via
het proces van betekenisgeving. Wij nemen waar, wij selecteren informatie en geven hieraan betekenis.
Het geheel van betekenissen is dan onze realiteit. Het is onze manier om te interageren met de werke-
lijkheid. Het gaat dus niet om de vraag of het een juiste representatie is. Wei of we zinvol kunnen in-
terageren op basis van dit realiteitsbeeld. Het proces van betekenis geven om te komen tot een realiteit
is best complex. Er bestaan dan ook verschillende denkwilzen. Verschillende denkwijzen die we ook
toepassen om te praten en te handelen in organisaties.-

ik zet mijn verhaal verder. Ik maak duidelijk dat filters kunnen opgedeeld worden in drie gewoontes.
De gewoonte van te begrijpen, de gewoonte van te voelen en onze gewoonte om iets te willen.

4.2.5. Drie relatiegewoontes

We kunnen dus een onderscheid maken tussen de werkelijkheid en onze eigen realiteit. Onze realiteit is
een persoonlijke constructie van de werkelijkheid. Deze realiteit bouwen we op doorheen drie ge-
woontes die we hebben in ons contact met de werkelijkheid. In onze relatie met elkaar, met wat buiten
ons  ligt en eigenlijk  ook met onszelf hebben  we drie 'gewoontes'.  Een  heeft te maken met kennis  die
we hebben opgedaan in het verleden. Het is onze denk gewoonte . Door onze kennis, door het hanteren
van modellen en theorieen zijn we in staat om verbanden te herkennen in wat om ons heen gebeurt. Als
het model dat ik hier uiteenzet onderdeel wordt van jullie gedachtegang, dan zullen we straks over onze
ervaringen kunnen praten en dingen herkennen.

Een tweede gewoonte heeft te maken met het feit dat we allemaal een beetje in de toekomst leven. We
zijn naar hier gekomen met bepaalde verwachtingen, ambities. Dat is de gewoonte van de verbeelding
We hebben allemaal het vermogen om ons iets voor te stellen wat nog niet is. Ik kan me verbeelden hoe
ik morgen met enkele van mijn collega's door een touw verbonden aan een rots hang. Ik kan ook
verbeelden dat we nadien tevreden op een terrasje zitten na te genieten bij een lekker pintje. Onze ver-
beelding helpt ons duidelijk te maken wat we willen. Wanneer ik in de organisatie aan een project werk
en ik wens acceptatie te krijgen voor mijn project, dan zal ik vanuit mijn geloof in het project op zoek
gaan naar signalen die mij bevestigen dat anderen ook geknteresseerd zijn. Meer nog dan geinteresseerd
naar die ook willen wat ik wil. Wat we geloven, wat we willen kleurt onze relatie met de werkelijkheid.
Dit is de gewoonte van het verbeelden. We willen iets in de toekomst en dit beinvloedt onze relatie met
de werkelijkheid.

Nummer drie, naast denken en verbeelden  zijn we gewoon  van te voelen. Gevoelens of emoties kleuren
sterk wat we oppikken. Onze aandacht is anders wanneer we iets prettig dan wei als negatief ervaren.
Daarnet wanneer het beeld opkwam van 'hangen aan de rots' was er een onmiddellijke reactie: som-
migen klampten zich reeds vast aan hun stoel, anderen keken met en veelbetekenend knikje naar elkaar
zo van "dat zijn wij, daar zijn we voor gekomen"
In alles wat we doen, in alles wat op ons afkomt, speelt onze gewoonte van te voelen.
Uit de theorie zowel als uit ervaring weten we dat wanneer we opgewekt en onbevreesd zijn we meer
signalen opnemen uit onze omgeving. En dat we alerter zijn aan wat er om ons heen gebeurt. "We staan
open voor wat op ons alkomt'. Wanneer we ons project presenteren aan de directie en we voelen ons
zelfzeker dan staan we open voor vragen. Vragen worden ervaren als 'ze zijn geinteresseerd', 'ze zijn
aan het nadenken'. 'ze trachten zich een beeld te vormen om te kijken of we hetzelfde willen'. We gaan
meedenken. meevoelen waar ze zitten. Wanneer we minder rustig zijn, zelf nog vertwijfeld zijn, dan
werken vragen eerder verwarrend. Dan is de kans groot dat ons denken ook rigider wordt, dat we
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terugvallen op wat we al weten. Een slimme directe zal ons dan geruststellen. Vanuit hun gewoontes
voelen ze dat er iets niet klopt, ze krijgen geen helder beeld van wat we nu eigenlijk willen en in welke
mate we zelf geloven in wat we staan te verkondigen. Wellicht zullen ze suggereren van het allemaal
nog eens te herdenken.
Wanneer we droevig zijn of angstig, dan zijn we geneigd ons af te schermen; we wensen niet met nog
meer mogelijke 'pijn' of andere bedreigingen geconfronteerd te worden. We kunnen het er gewoon
even niet erbij hebben.

Met deze drie gewoontes in ons te verbinden of te relateren  met de werkelijkheid, construeren we onze
realiteit. Deze week komen er ogenblikken waarop iemand een oplossing of activiteit alkeurt omdat het
niet "realistisch" is. In zijn realiteit is het onmogelijk. Dit terwijl anderen waarover het ook mag gaan
stellen dat het een reele oplossing is, of een realistisch alternatief. Uit de voorbeelden die ik gegeven
heb mag duidelijk zijn dat onze gewoontes zowel filteren als versterken. Een model of theorie hanteren
maakt dat een deel van de werkelijkheid helder wordt terwijl andere kenmerken of gebeurtenissen naar
de achtergrond verdwijnen. Wanneer we een heldere visie hebben van de toekomst. visie is een beeld,
dan herkennen we een opportuniteit.

De combinatie van de drie processen of gewoontes creeert een cocktail die ik betekenis noem.
Onze realiteit is betekenisvol, zinvol. We zijn dus voortdurend bezig met het geven van betekenis aan
alles wat we doen en aan alles wat om ons en in ons is en gebeurt. Zo hoop ik dat jullie hier blijven
zitten niet omdat het moet maar ook omdat hetgeen ik vertel als betekenisvol wordt ervaren; je snapt
ongeveer waarover  het  gaat, het geeft een perspectief naar de komende dagen  toe  en het voelt  'Ok',
althans, dat hoop ik tenminste.

De gewoontes behoren ook tot onze realiteit, doch we zijn ze niet altijd bewust. Belangrijk voor ons
leren is het vergelijken van wat we beleeft hebben. Doordat iemand eenzelfde oefening anders heeft
beleeft krijgen we door bevraging zicht op onze gewoontes. Het ontwikkelen van onze gewoontes zal
een belangrijk aspect zijn van het leerproces.

Als je kijkt naar de drie gewoontes en hun varieteit en veranderbaarheid dan zal het duidelijk wezen dat
onze realiteiten danig van elkaar kunnen verschillen; het ene moment denk ik van iets te begrijpen en
het volgende moment zit ik in verwarring. Het voelde goed aan en plots wordt er iets gezegd of gebeurt
er iets en nog voor ik begrijp wat er aan de hand is, voelt het al helemaal anders. Hier ligt een belang-
rijke uitdaging voor het proces van organiseren. Organiseren heeft in mijn optiek alles te maken met
het creeren van gedeelde betekeniskaders. Stel je voor dat je morgen een voorstel krijgt voor een op-
dracht en uit het gesprek over weI of niet aanvaarden, blijkt dat iedereen begrijpt waarover het gaai
iedereen kijkt er met vertrouwen naar uit. De conclusie is: dat willen we met z'n allen. Dan zal wat we
begrijpen, voelen en willen het betekeniskader zijn dat sturend wordt voor wat en hoe we dingen met
elkaar gaan doen. Organiseren als een proces van betekenis creeren. En het proces van betekenis
creeren dat beschreven wordt als een relationeel gebeuren dat metarationeel is.

Schema 4.2: Werkelijkheid en realiteit: wi.jze van relateren

Werkelijkheid  

VVJ
Gevoelens - Denken - Verwachtingen

4.2.6. De werkelijkheid: drie wereldbeelden

Het gedeelte dat we werkelijkheid hebben genoemd kunnen we ook onderscheiden in drie verschillende
werelden. Door dit onderscheid is het mogelijk om duidelijk te maken wat ik bedoel met: "organiseren
is het creeren van betekeniskaders". Door werelden te onderscheiden, kunnen we afbakenen welke as-
pecten van organiseren we wensen te benaderen in dit programma,
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De eerste wereld is deze van de dode materie; het zijn de rotsen, de rivieren, datgene wat we kennen als
de materiele wereld.
Deze wereld kennen we via analyse en logica. Als ik op een ladder sta met een appel in mijn hand en ik
los de appel, dan weet ik waar de appel naartoe gaat. Door de wet van de zwaartekracht valt de appel
naar omlaag. Hetzelfde geldt wanneer ik naast de ladder stap. Kennis van deze wetmatigheden helpt
ons om bepaalde dingen te realiseren. Als we een vliegtuig bouwen, dan zullen we de zwaartekracht
dienen te overwinnen. Als we tijdens deze week gaan klimmen, houden we ook rekening met de
zwaartekracht en we gaan ons beveiligen. Als mens beantwoorden we ook aan bepaalde wetmatigheden
van de materiele wereld.
Een organisatie heeft ook kenmerken van een dode wereld. Het gebouw, de grote van mijn kantoor, de
hardware van de IT. Als we de organisatie statisch willen voorstellen dan milen we net als het skelet
van een mens de structuur weergeven. Het statisch denken over een organisatie heeft zijn voor en na-
delen. Door de organisatie als een ding te beschouwen kan ik het in gedachte fragmenteren, de delen
verbeteren of herdenken en vervolgens alles weer trachten bij elkaar te brengen. Nuttig om op een ge-
ruststellende manier na te denken over verandering. Wat bedacht is in praktijk brengen; of met andere
woorden het collectieve gedrag aansturen zal dan weer een stuk moeilijker zijn. Levende wezens aan-
sturen vanuit een Structuur, regels en procedures.

Als we een hoogleraar scheikunde lang genoeg op een rots in de zon laten liggen, zullen de natuur-
krachten hem omzetten in eenvoudige verbindingen van koolstof, zuurstof, waterstof, stikstof, kalk,
fosfor en kleine hoeveelheden andere mineralen. Het is een reactie in den richting. Ongeacht welke
hoogleraar scheikunde we voor ons experiment nemen en ongeacht welk procddd we volgen, we kun-
nen met geen mogelijkheid uit deze verbindingen een hoogleraar scheikunde terugkrijgen.

Een poging om sociale morele patronen te verklaren vanuit anorganische scheikundige patronen, komt
op helzelfde neer als een poging om de plot van een met een tekstverwerkingsprogramma geschreven
roman te verklaren vanuit de elektronica van de computer. Maar dat betekent niet dat de roman een
uitdrukking of een eigenschap van de elektrische spanningen zou zijn. Dat gaat niet. Je kunt weliswaar
zien hoe de circuits de roman mogelijk maken, maar zij leveren geen plot voor de roman. De roman is
zijn eigen verzameling patronen. Zo ook kennen de biologische patronen van het leven en de molecu-
laire patronen van de organische scheikunde een interface in 'machinetaal' in de vorm van DNA, maar
dat betekent niet dat de koolstof-, waterstof- of zuurstofatomen het leven bezitten of sturen. Een pri-
maire bezigheid van elk evolutieniveau lijkt te bestaan uit het aanbieden van vrijheid aan lagere evolu-
tieniveaus. Maar zodra het hogere niveau geraffineerder wordt, street't het eigen doelen na.

Naast de dode wereld is er ook de wereld van de levende wezens: planten en dieren. Deze wereld ken-
nen we ook via wetmatigheden. Doch onze wijze van kennen hier, is niet puur analytisch. in deze
wereld komen we tot een begrijpen wanneer we naast het kijken naar de deeltjes ook de verbanden
tussen de elementen bestuderen.

Ik kan bij voorbeeld wandelend door een bos in de lente merken dat er veel vossen zijn en dat ik haast
geen konijnen zie. Dit in tegenstelling met enkele maanden ervoor waar ik juist het omgekeerde waar-
nam.

Een konijn is een konijn en een vos is een vos„ dat ken ik en kan ik beschrijven. Hun aantal kan ik
echter niet verklaren zonder iets te snappen van hun 0Ilderlinge relatie. Door een systematische denk-
wijze te hanteren en naar de eigenschappen van de relatie te kijken, kan ik begrijpen en verklaren dat
veel vossenjongen groot worden doordat er veel prooien aanwezig is. Konijn betekent voedsel voor de
vos. Dat is de relatie tussen beide.
De levende wereld is begrijpbaar en verklaarbaar door te kijken naar de karakteristieken van de relatie.
Ook het leven van een organisatie kan ik zo begrijpen. Wanneer de afdeling onderhoud weinig preven-
tief werkt zijn er op termijn grotere storingen doordat er dingen stuk gaan. Wanneer een farmaceutisch
bedrijf weinig investeert in R&D om meer te kunnen uitgeven aan marketing en het onderhouden van
klantenrelaties, dan loopt er op termijn iets fout. Het omgekeerde geldt ook; wanneer men nieuwe pro-
ducten heeft doch niemand kent ze, dan blijven ze op de plank staan. Vanuit een systematische bena-
dering zullen we dus steeds naar optima streven en nooit een element maximaliseren. Dit is reeds een
belangrijk gegeven als we het hebben over organiseren. De uitspraak "bomen groeien niet tot aan de
hemel" duidt op een wetmatigheid die ook voor organisaties belangrijk is.
Een ander voorbeeld is een directie die overleg pleegt met haar medewerkers voor ze haar beslissing
neemt. Door een balans te zoeken tussen inspraak en directiviteit stuurt de directie het evenwicht tussen
focus en betrokkenheid.
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Een voorbeeld van veranderen is wat we in organisaties proces design en re-engineering noemen. De
taakprocessen worden gezien als een systematisch geheel. Een organisatie kan gezien worden als een
systeem bestaande uit twee subsystemen. een taak en een relatiesysteem. Menselijke relaties zijn echter
niet grijpbaar of begrijpbaar enkel door ze systematisch te benaderen. Hiervoor verwijzen we naar de
drie gewoontes die hierboven werden beschreven. Dit brengt ons bij de derde wereld.

De derde wereld is de betekeniswereld. Als ik de Bijbei ter hand neem en ik lees het boek der schep-
ping, Genesis, dan wordt al het voorgaande geschapen. Doch nergens staat dat God op de zoveelste dag
een bank, een garage of een cultureel evenement geschapen heeft. God hield zich niet bezig met orga-
niseren. Organisaties, culturele, sociale, profit en non-profit, worden door mensen gecreeerd. De wereld
van betekenis is uiteraard ruimer dan organiseren. Alles wat we rondom ons zien dat door de mens
gemaakt is, is ontstaan in de verbeelding van de mens. En is dus ontstaan in de wereld van de
betekenis. Een belangrijk instrument bijvoorbeeld om betekenis met elkaar te delen is taal. Taal is dus
een betekenis creerend systeem. Later in het programma kom ik nog uitvoerig terug op het fenomeen
taal. Voornamelijk op het creerende vermogen van taal. Taal is immers niet de spiegel van de werke-
lijkheid. Taal brengt werkelijkheden tot stand.
Een ander voorbeeld is het betekenis systeem dat met ons geloof heeft te maken. We hebben het dan
over de diverse religies en geloofsopvattingen. Het geheel van waarden dat onze samenteving zijn
eigenheid en leelbaarheid geeft noemen we cultuur. Politiek en democratie als principe om een land te
besturen is weer een ander.
Wanneer we aan het einde van dit programma elkaar feliciteren met de zinvolle week die we gehad

hebben met elkaar, dan hebben  we dit zel f gecreeerd.

Met uitzondering van de natuur hier in onze omgeving is alles ontstaan vanuit betekenis. Om te leren
over organiseren als een proces van betekenisgeving is de natuur een uistekend medium.
Een grafiek, een kunstwerk, bij alles kunnen we de vraag stellen wat hier de betekenis van is.
Misschien komt het later in het programma aan bod maar een boom is niet gemaakt voor ons, hij heeft
op zich geen betekenis.

Een wezenlijk verschil met de twee andere werelden is dat de wetmatigheden van de betekenis wereld
niet besloten liggen in deze wereld maar dat ze bedacht zijn door mensen. Economische wetmatigheden
en principes van organiseren zijn dus eerst ergens ontstaan in de realiteit van een individu, die heeft er
vervolgens voor gezorgd dat deze wetmatigheid werkelijkheid werd. Heel het markt denken, of het
denken over organiseren en of veranderen is gebaseerd op modellen en theorieen die niet zijn afgeleid
uit observatie van de werkelijkheid. Het sturen van organisaties vanuit een balance score card, het
hierarchisch organiseren zijn aliemaal wetmatigheden, modellen en theorieen die eerst bedacht zijn
door mensen en vervolgens zon gaan leven. Zolang mensen zich gedragen naar deze wetrnatigheden
zijn ze waar, anders gezegd; zolang mensen zich gedragen naar deze wetmatigheden bestaan ze.

43 Minerale wereld

4-3.1. Het verhaal

Naargelang de denkwijzen die we hanteren kunnen we diverse aspecten van de werkelijkheid waar-
nemen. Deze denkwijzen zijn een stuk historisch opgebouwd. in de wetenschap is er zelfs een periode
geweest dat men ervan uitging dat er slechts Un wetenschappelijke en juiste manier was om kennis te
vergaren van de werkelijkheid, hierover later. Ik beschrijf kort drie aspecten van de werkelijkheid en de
erbij horende denkwijze.

De eerste de benadering is het denken over het minerale aspect van de werkelijkheid. Het zijn de sub-
stantie van de rotsen. het water in de rivieren, de samenstelling van de lucht. De denkwijze is het ana-
Iytische en logisch denken.
Neem een rivier, neem een staal water en analyseer het en je bekomt de minerale kennis van de rivier.
1120; 2 watersto f atomen en I zuurstof atoom.
Een organisatie wordt in dit wereldbeeld beschouwd en is gekend als ware het een ding. lets statisch
dat kan geanalyseerd worden.
Een statische voorstelling van een organisatie is dan de structuur. Net zoals we het skelet kunnen teke-
nen van een mens. Net zoals studenten in de medicijnen het menselijke lichaam bestuderen op lijken.
Excuseer de wat rare vergelijking. Een prettiger voorbeeld is het uit elkaar halen van een motor. kijken
naar wat de elementen zijn
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Door de organisatie als een ding te beschouwen, kan men het in gedachte fragmenteren, de delen ver-
beteren of herdenken en vervolgens alles weer trachten bij elkaar te brengen.

Een organisatie beschrijven als een statisch gehed kan nuttig zijn. Doch in tegenstelling lot een
machine  vertelt  het  niet veel over  hoe  het  geheel nu functioneert.  Door  het  statisch denken sluit  men
ook veranderen uit als inherent kenmerk.

Een eerste conclusie die we hier kunnen maken is dat organisaties niet gedetermineerd zijn. Het is
onze verbeelding die de grenzen bepaald van wat mogelijk is. Einstein was een van de eerste die hier-
over schreef. Hij stelde reeds  in de vijftiger jaren dat "imagination  is more important than knowledge".

Een tweede conclusie die we kunnen trekken is dat de rol tussen theorie en praktijk anders is dan in de
twee andere wereldbeelden. Kennis van de beweging van de maan om de aarde verandert deze baan
niet. Kennis van organiseren kan dat wei. Stel dat we een theorie hebben over leidinggeven die stelt dat
het belangrijk is dat medewerkers eerlijk hun mening mogen geven en dat mensen dingen goed doen
waarin ze geloven. Dit zal een heel andere organisatie opleveren dan wanneer we als leidinggevende
ervan uitgaan dat mensen niet graag verantwoordelijkheid nemen (McGregor, 1985). Vanuit de eerste
opvatting zullen we met mensen de toegevoegde waarde van hun taken en de zinvolheid bespreken.
Vanuit het tweede denken zullen we taken organiseren die controleerbaar zijn en zullen we de mede-
werkers 'moeten motiveren' Het is dus belangrijk om met elkaar te werken aan wetmatigheden,
methoden en theorieen die weergeven wat we wensen te zien in de toekomst.

Theorieen dienen niet beoordeeld te worden op hun verklarende en voorspellende capaciteit doch op
hun generativiteit het vermogen om ons denken en ons doen te verbreden (Gergen, 1982).

Schema 4.3
Werkelij kheid Realiteit
Betekenis Hollistisch:

kennis via
voelen/
denken/

geloven
Organische idem

Minerale idem

Ik kijk rond en het is stil. "lk kan me voorstellen dat dit nogal een boterham is".
Ik zie enkele mensen knikken.
"Is hetbegrijpbaar?
Ik zie enkele mensen knikken.
"Sluit het aan bij juilie eigen ervaring?"
Mark: "lk begrijp het, denk  ik toch, maar vraag me niet van het na te vertellen."
Ervaring heeft me geleerd dat dit inderdaad een moeilijk referentiekader is wanneer het nog niet gelar-
deerd is met eigen ervaringen. Uit ervaring weet ik dat naarmate de workshop vordert mensen meer en
meer naar dit model grijpen omdat het een gedeeld kader is om hun belevenissen le verduidelijken.
Temeer daar de ervaringen in de natuur zo rijk zijn. Vandaar dat ik het een generiek en generatief mo-
del noem.
Deze ervaring deel ik ook met de groep en voeg eraan toe:
" ..Tijdens de workshop komen we hier zeker op terug.
Er is nog iemand die een vraag stelt: "Waar plaats jij religie in dit schema?"
Wel  'expect the unexpected'. wat zal ik antwoorden.
"Het antwoord heeft te maken met je eigen religieuze overtuiging. denk ik, of je hebt het over de ganse
pagina of je plaatst religie in het bovenste wereldbeeld", probeer ik. "Het is alleszins een vraag die je
doet nadenken."
"Ja, want in het tweede antwoord heb je de natuur niet opgenomen.
"Als je de mens als onderdeel van de natuur ziet onrechtstreeks wei, maar ik begrijp je opmerking".
Bij aanvang van een programma, zonder relatiecontext, ik ken de persoon tenslotte nog niet, vind ik het
een lastig om een dialoog te hebben over zo'n existentieel thema. Er komt een andere vraag.
"Als je hier op doordenkt dan is organiseren toch zeer moeilijk?"
"Hoezo?"
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"Er zijn toch weinig zekerheid meer, dit verhaal toont toch aan hoe moeilijk het is om te controleren?"
"Ja, klopt, dat roept meteen de vraag op wat is goed georganiseerd? Betekent dat zekerheid? Dit is
zeker een thema waar we ruim tud aan gaan besteden. Het is misschien geen antwoord op je vraag
maar doorheen de week kunnen we vanuit eigen ervaring invullen wat we verstaan onder goed georga-
niseerd. Volgens mij is controle niet het belangrijkste criterium om te boordelen of iets goed georgani-
seerd is.."

Door de korte dialogen is er wat meer beweging gekomen in de cirkel met hier en daar wat gelluister.

"Kunnen we verder?" Even stilte. "Tijdens de workshop is het de bedoeling om eigen kaders te explici-
teren en ermee te exploreren". -Na elke opdracht hebben we besprekingen waar we vergelijkenderwijs
kunnen inzicht krijgen over ieders eigen 'theorietje' over hoe organiseren en samenwerken. Ik geef nu
graag het woord aan Jean om iets te vertelen van de methode."

43.2 De methode: ervaringsleren

Jean komt naar de flipchart, en ik geef hem de viltstiften.
'Yierman heeft reeds een aantal keren het woord ervaring en ervaringsleren laten vallen. Ik wil iets
vertellen over de wijze van leren die iedereen heeft en dit plaatsen binnen de leercyclus. Het is namelijk
zo dat ieder van ons zijn eigen favoriete manier van leren heeft.

Sommige mensen leren veel door te doen. Dat is ook wat hier gaat gebeuren. Er zijn de opdrachten
buiten, er is het huishouden, er is ook het voorbereiden van de activiteiten. Dit is het concreet bezig

zijn. Andere mensen leren meer vanuit het abstracte denken. Ze lezen een theorie  en gaan vervolgens
bedenken hoe de opgedane inzichten kunnen leiden tot een betere acties. Daarvoor gaan ze een actie-
plan ontwerpen. Er zijn twee richtingen: vanuit begrijpen naar ingrijpen en omgekeerd.

Schema 4.4 Vakmanschap opgebouwd uit diverse kennis

Ingrijpen
Doen / concreet - Denken abstract

BegrijpenMeemaken

Om tot ervaringen te komen hebben we ze allebei nodig. Als we blijven steken in de actie, dan gaat het
enkel over meemaken.  Of nog preciezer, over beleven. Meemaken  als je het opsplitst, betekent letterlijk
meemaken. Je creeert iets in de werkelijkheid. Dus van het doen, het samen maken dienen we afstand
te nemen en terug te kijken om te kijken wat het betekent. Het is door terug te kijken naar wat er ge-
beurt, is en door te vergelijken hoe iedereen het heeft meegemaakt dat er leerervaringen of ervaring
ontstaat. Dit is een belangrijke stap, het geven van een gezamenlijke betekenis. 'Stel je hebt bijgedra-
gen aan een oefening en denkt dit was leuk, ik heb mijn stukje gedaan' 'Anderen hebben het anders
beleefd en vinden jouw bijdrage getuigen van zorg van leiderschap of nog wat anders.  Door te vergelij-
ken ontstaat uit het meegemaakte een gedeelde betekenis; een leerervaring.
Al wat ik hier zeg kan samengevat worden in een zinnetje
"Experience is not what happen to us it, is what we do with what happens to us" (Weick, 1969). Hier-
voor is dus reflectie en feedback nodig. En dat zijn de momenten die we nabesprekingen noemen. In
principe is het programma zo opgebouwd dat er na elke opdracht een nabespreking volgt

Al deze leerervaringen kan men trachten in verband te brengen met elkaar. Je kunt ze in een model
plaatsen, een soort eigen minitheorie waarmee je de ervaringen vast houdt en ze tevens ook losmaakt
van de concrete situatie waar ze ontstaan zijn.
In het programma trekken we soms tijd uit om datgene waar we mee bezig zijn te plaatsen in een mo-
del. Wat ik daarnet deed en wat ik nu zelf sta te doen. We reiken een kader aan waarin de ervaringen
een soort van onderdak kunnen vinden.

Om de cirkel compleet te maken, zal je met het model of de theorie gaan exploreren in nieuwe situaties.

Je weet pas ofje iets geleerd hebt als je in je kijken naar de wereld of in je zeggen en doen merkt dat er
iets is verandert of dat anderen het merken. Als er een tweede zinnetje is waarmee je dit kunt onthou-
den dan is het:
"How do I know what I think until 1 see what i say?"
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Jean vervolledigt de cirkel. Hij kijkt de deelnemers aan speurend naar enige reactie.

Schema 4.5 Cyclus van ervaringsleren (Kolb 1976)  (zie ook Schema 2.5)

Doen / concreet

Actiestrategie Meemaken
Denken-beslissen doen

Denken / abstract Reflectie & Feedback
Model Betekenis
Theorie

Deze cirkel gaan we in het programma herhaaldelijk doorlopen. Hoe dit in z'n werk gaat laat ik graag
over aan Bart.
Bart blijft nog even zitten en vraagt aan de groep "Is het goed dat we even doorgaan of willen jullie
eerst even pauzeren."
"Edn korte plas pauze" roept een van de dames aan mijn rechterkant.
Haar voorstel wordt ondersteund door een aantal mensen die rechtstaan en naar buiten lopen.

4-3.3 Pauze

Met de trainers hebben we tussentijds even beraad. Even afstemmen hoe iedereen de situatie aanvoelt.
"Ze zijn wel aandachtig", begint Lut.
"Ze zijn ook nerveus. gespannen-Jean.
"Die eerste vraag was ook niet mis zeg". Danielle.
Bart: "Nou zeg"
"Dat wordt nog wat", voegt Johan toe "lk zag andere mensen een beetje kijken van 'zo'. Ik weet niet
hoe die persoon van de religie vraag in de groep ligf'
"Mhh, dat is een observatie om mee te nemen".
Ik vraag of we ons aan het schema houden.
"Het is nu zes uur twintig. Bart gaat door de structuur, dan toetsen we hun verwachtingen. Gaan we dan
aan  tafel of starten we met het organiseren  van de maaltijden?"
Ik stel voor van eerst aan tafel te gaan en het organiseren van de maaltijden nadien. "lk denk dat we
mooi op schema zijn. Als we ons aan de planning houde,n dan hebben ze reeds wat ervaring met de
keuken wanneer we starten met het organiseren.
"Je inleiding en die van Jean was trouwens goed", zegt Lut "Elke keer dat ik ze hoor, versta ik wei iets
anders, maar dat zal aan mij liggen", voegt ze eraan toe. "Wellicht een teken dat we allemaal leren"
"Jean, ga je nog iets vertellen over het verschil  over leren  en ontwikkelen?" vraagt Johan.
"Dat is wat veel voor een introductie. Ik zou wei graag nog iets vertellen over de rol van de natuur."
We stemmen in. "De natuur is belangrijk, het is goed zich bewust wordt van de kracht van de natuur."
De stoelen zijn terug bezet. Het is weI levendiger dan een uur geleden.

Natuur als bron van leren.
Jean vervolgt: "In het programma leren we over organiseren. De natuur is hierbij een belangrijk mid-
del. Belangrijk daar de natuur in tegenstelling tot organisaties niet door de mens is ontworpen, althans
niet de wetmatigheden ervan.
Stel, jullie gaan deze week vlotten bouwen voor elkaar en op een rivier varen. Juilie kunnen een organi-
satie bedenken die viotten kan bouwen en julI ie kunnen consensus bereiken over hoe zo'n vlot er nu
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moet uitzien. Wanneer het vlot zinkt of drijft, heeft te maken met de link tussen jullie gedeelde realiteit
van 'dit is een goede constructie' en de werkelijkheid. Het mooie van de natuur is dat haar feedback
meestal vrij eenduidig is en niet bepaald wordt door de hoogste in rang. In organisaties als betekenis

systeem is dat soms anders. Met "de laatste schandalen" in het achterhoofd weten ondertussen ook dat

'figures are never facts' en dat er boekhoudkundig gedeelde realiteiten zijn die weinig zeggen over de
leefbaarheid van een organisatie.

Daar de natuur geen menselijke constructie is, krijgen we zicht op onze eigen processen van betekenis

geven. Natuur staat hier tegenover cultuur. Vandaar dat we ook kunnen zeggen dat de natuur onze in de
cultuur ingekapselde wijze van denken weerspiegeld."
"Dit wilde ik er nog even aan toevoegen:" Ik laat nu het woord aan Bart.

43.4 Structuur van de workshop

Bart neemt het woord. In de komende minuten zet hij de structuur van het programma uiteen. De drie

settings, werkgroepen, intergroep en de community. "De community dat zijn we allen. De rol van de
community is om met z'n allen de condities te bewaken die het leren dienen te bevorderen. Hier wis-
selen we in formele setting onze ervaringen uit. Je kunt herhalen wat je reeds aan tafel of in jou groep
hebt besproken. Belangrijke regels zijn

Iedereen spreekt in eerste plaats voor zichzelf.
-    Elk thema waarvan iemand vindt dat het relevant is voor het leren en samenleven, mag aan

bod komen.

"Hier bespreken we ook het huishouden en af en toe zal ik" - hij kijkt onderwijl in mijn richting en

corrigeert zich - "of iemand anders een lezinkje geven".

Hij vervolgt met de vertaling van de leercyclus in de workshop; de opdrachten buiten, de nabespre-

kingen, het huishouden als rode draad doorheen het programma. Gezien leren een inspannende activi-
teit is, hebben we per etmaal acht uur aaneensluitend om te rusten. "Zoals ik al zei, het programma is
intensief. We vin(len het belangrijk om in optimale conditie te leren. Ik hoorde straks mensen praten
over oververmoeidheid en marathon settings. Net zoals we buiten geen survival doen, doen we dat ook
niet binnen.
Verder gaan we ervan uit dat leren  iets is waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Je bepaalt zelf mee de
condities. In die zin is elke opdracht een voorstel. Je krijgt gelegenheid om met elkaar te overleggen of

je een opdracht accepteert of niet".

"En als we weigeren, mogen we dan naar huis?" vraagt een man met bril. Straks ken ik de namen en

wordt het gemakkelijker.
'Neen, Frank, dan mag je gaan afwassen" repliceert iemand aan de overkant.
Bart tracht doorheen de hilariteit te antwoorden.
"Neen, als jullie aangeven wat de redenen zijn: fysieke inspanning, bang voor hoogte, geen relevantie
voor wat jullie willen leren of wat dan ook, dan kunnen we op basis hien'an een ander voorstel doen."

"We mogen dus niet kiezen uit een lijst?"
"De eerste dagen vragen we te vertrouwen op onze expertise in het maken van voorstellen. Doch, eens

jullie ervaring hebben met de methode, dan geven we jullie graag mee de verantwoordelijkheid. Beant-

woordt dit je vraag?"
"Ja, dank u. Het is dus niet dat je als je ja zegi dat je dan de andere keuze niet kan doen?"

"Neen, niet noodzakelijk. Er is ook geen andere keus voor handen. Als jullie neen zeggen, dienen jullie
aan te geven waarom en in functie daarvan komen we met een nieuw voorstel."
"En als we niks willen? Ik bedoel 's namiddags of 's avonds", vraagt een meer oudere man.
"Dan is er ofwel ontspanning ofwel stoppen we voor die dag."
"Hoe worden de groepen samengesteld?" wil nog iemand weten.
"De groepen worden samengesteld op basis van criteria die we eerst samen afspreken."
"En wanneerT'
'-Morgen in de voormiddag als de kleine groepen van start gaan."
"En mag er niet gewisseld worden?"

Het vragenuurtje lijkt wel aangebroken. Het gaat nu over concrete zaken. Zaken waar mensen zich ge-
makkelijk kunnen mee verbinden. Het vragen en antwoorden brengen wellicht tai van processen op

gang: men leeft zich expliciet in en wordt deel van de workshop; Men zoekt naar zekerheden, een stuk
duidelijkheid. Voor sommigen is het wellicht testen in welke mate men inderdaad de vrijheid en ver-
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antwoordelijkheid heeft die wij voorop stellen. Of hoort men ook graag zijn stem eens in de grote
groep.

Vragen, zolang er geen relatiecontext is, zijn moeilijk te beantwoorden. Om een relatie en betekenis-
context te creeren, is het evenwel noodzakelijk dat er dialoog komt. Doorvragen op wat men eigenlijk
met een vraag bedoelt is, bij aanvang, ook niet steeds de beste aanpak. Dus opteren we ervoor de vraag
op zijn logische inhoud te beantwoorden en te verifieren of de informatie hen helpt.

Op de vraag of het vaste groepen zijn verduidelijkt Bart dat er wordt geleerd over de verbanden tussen

kwaliteiten, het proces van organiseren en werken. Tijdens het programma is er met de intergroep en de
community gelegenheid om het geleerde te toetsen in andere relatiesettings. Door met vaste groepen te
werken kan men de evolutie en de verschillen ervaren.

Eigenaarschap voor de workshop: voorstelling en vet-wachtingen
"Dan rond ik hiermee af en geef het woord, geef het woord aan ...."
"Johan". zegt Johan.
"Ik wil nu iedereen even de gelegenheid geven om aan het woord te komen. Neem een vijftal minuten
om met je buren te praten over wat je gehoord hebt, wat je verwachtingen zijn. Na vijf minuten ga ik
vragen dat iedereen zich voorstelt, wat hij/zij professioneel doet en welke zijn haar verwachtingen
zijn."
De ogenblik dat hij zwijgt, komt het geroezemoes op gang, gelach, gegiechel en gepraat. Dit geroeze-
moes groeit aan en blijft doorgaan tot het na enkele minuten vermindert.

Mag ik jullie dan uitnodigen kort iets over jezelf te vertellen  en ook over je verwachtingen.
"Ik ben Ingrid, ik werk al vier jaar op de afdeling systems waar ik me bezig houd met de voorbereiding
voor de SAP-conversie. Wat ik hier verwacht? Zeker van een aantal mensen te leren kennen. De meeste

anderen op het hoofdkwartier ken ik of ik weet wat ze ongeveer doen. Van de field zie ik een aantal
mensen voor het eerst. Dlls dat is zeker 66n van mijn doelstellingen. Ja en verder heb ik veel te maken
met veranderen, dus als we daar over kunnen leren en onderling afspraken maken dan ben ik tevreden."

Het is even stil. Haar buurman wil het woord nemen samen met iemand die verderop in de cirkel zit. Ze
stoppen allebei onmiddellijk.
"Oh, gaan we het rijtje langs" zegt de ander.
"Neen neen," repliceert Ingrid's buurman "doe maar".
"Het is misschien gemakkelijker".

Dat is het zeker, denk ik, maar wat mij betreft minder werkzaam, men bereidt zich voor, men wacht op
zijn beurt en ontspant nadien. In deze groep zit reeds meer pit in de zin van men kiest zelf zijn moment.
"Ok dan, ik ben Filip en ik werk op de marketing. Ik werk al twaalfjaar bij het bedrijf, eerst de field en
sinds vijfjaar op marketing. Mijn verwachtingen zijn voor een stuk hetzelfde: ik wil een aantal mensen
beter leren kennen, En ook, ik sta al een tijd niet meer in leiding, ik werk vooral met externe bureaus en
misschien wil ik wel terug een leidinggevende positie. Dat is me gevraagd door de directie, en daar kan
ik hier hopelijk wat van opsteken. Verder denk ik dat het nooit kwaad kan om te leI·en over verande-
ren."

Mijn ogen kruisen die van Jean en Lut. De communicatie die erin te lezen staat: "Dit is een concrete
doelstelling, dit slaat ergens op". Het is ook te merken aan de aandacht die er is. Door verwachtingen
concreetneer te leggen, wordt een soort ruimte gecreeerd voor anderen om ook wat specifieker te zijn.

In het komende twintig minuten vertelt iedereen wat over zichzelf en over zijn verwachtingen.
Uit de verwachting, 'elkaar beter leren kennen' en de wijze waarop mensen naar elkaar luisteren, krijg
ik de indruk dat een aantal mensen elkaar helemaal niet zo goed kennen. Bij het formuleren van ver-
wachtingen is er ook een vraag: "Wat wordt hiervan teruggekoppeld aan de directieT'
"Gebeurt er na dit programma nog iets met datgene wat we hier leren?"

Ik neem het woord; "Als ik op de vraag van," "Peter" zegt hij, "Peter mag terugkomen. Het basisidee is
dat we optimale omstandigheden creeren voor leren. Leren vereist vertrouwen en veiligheid. Vanuit de
begeleiding is er geen terugkoppeling naar de directie of wie dan ook over personen. Aan het eind van
de workshop maken we samen een inventaris op van de belangrijkste leerinzichten. Die worden door
mij samen met enkele van jullie teruggekoppeld aan de directie, samen met aanbevelingen voor wat een
volgende stap kan zijn. Het getuigt trouwens al van een zeker niveau van vertrouwen om deze vraag te
stellen, dankjewel."
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Organiseren op vertrouwd domein
'Zoals je gemerkt hebt, of niet, maar er is geen personeel in het gebouw. Dit betekent dat zoals gezegd
we het huishouden zelf in de hand hebben. Na de maaltijd gaan we hierover een aantal afspraken ma-
ken. Maar voordien heb ik enkele mensen nodig die een handje willen uisteken in de keuken." Een
aantal mensen steken spontaan hun hand op. "Mooi, kunnen we dan afspreken binnen tien A twintig
minuten aan tafel. En na de maaltijd ruimen we op en komen dan terug naar hier."

"Kun je daar een tijd op plakken?" vraagt Joan.
"Niet onmiddellijk, laat ons afspreken dat we de maaltijd nemen plus de tijd voor een sigaretje, zo
hoeven we niet 'tegen' de tijd te werken."
"Ca va", hoor ik iemand zeggen.

Met z'n allen begeven we ons naar de grote leefruimte. Een aantal mensen komen door de flapdeuren
de keuken binnen. "Wat kan ik doen?" Jean en Lut zijn bezig met de ingredienten uit de koelkamer te

halen en op de centrale keukentafel uit te stallen. "Het wordt een hors d'oeuvre met Ardeens viees,
voorafgegaan door soep. De soep dient alleen opgewarmd te wor(len. De schotels kunnen we hier
klaarmaken en op tafel zetten. De tafel dient gedekt. Borden en glazen staan in het dressoir in het eet-
gedeelte, vorken en messen liggen hier. Drank staat in de koelkast„ hier is de koffiemachine met de

instructies erop."
Op een organische manier komt het hele gebeuren op gang. Mensen hebben ervaring en zien wat er al
wei gebeurd is en niet. "Nog iemand de soepborden", roept iemand. "Ik was de sla". "Ik help weI even,
mogen we deze kommen daarvoor gebruiken?" Met eigen initiatief en onderlinge aanwijzingen loopt
de voorbereiding. Er worden vragen gesteld die meestal via eigen zoeken worden opgelost.
Wout staat uien te pellen samen met Luk.
"Maar Luk toch, het programma is nog maar net begonnen en je staat al te huilen" lacht de eerste.

Doorheen alle gepraat heen is deze opmerking wel opgevallen want de reactie is alom.
"Luk zijn realiteit is veranderd", vult Peter aan, "hij ziet zichzelf niet meer zitten."
Luk veegt zijn tranen af. "Dit zijn tranen van het lachen", zegt hij, "ik ben zo gelukkig dat ik straks met
Bernard in 66n kamer mag slapen."
"Dat is goed", zegt deze, "maar dan mag je het niet vertellen aan mijn vrouw."

In een mum van tijd zit de ganse club aan tafel. De meeste zijn gaan zitten bij de mensen waarmee ze
daarstraks stonden te praten. De begeleiders zitten verspreid tussen de deelnerners. De gesprekken gaan

over wat mensen gedaan hebben tijdens hun weekend, over het werk, de markt, de concurrentie. Som-

mige mensen maken verder kennis met elkaar, waar iemand vandaan komt, kinderen, leeftijd.  Af en toe
komen er ook vragen naar ons. Hoelang we dit al doen? Wat zoal de resultaten zijn. Van welke streek

wij zijn: "Wonen jullie hier in de buurt?"
De sfeer is vrij ongedwongen. Wout zit een tafel verder en vertelt het "ween verhaal van Luk'
"Wordt er gehuild in dit soort programma's?" vraagt Nicole, mijn overbuurvrouw.
"Dat gebeurt al wel eens" antwoord ik naar eerlijkheid. "Niet dat we het hanteren als succescriteria,
zoals soms wel eens wordt beweerd. Het accent hier ligt op gezamenlijk leren over organiseren. Andere

Outdoorprogramma's zijn meer gericht op de individuele ontwikkeling en daar wor(len intrapsychische
processen begeleid2. In dit programma kijken we, althans ik naar de relationele processen. In die zin is
het ook duidelijker een opleiding en geen therapie."

Ze schijnt tevreden met het antwoord, gerustgesteld. Ook anderen rondom mij hebben zitten meeluis-
teren.

"Jij hebt toch eens in zo'n programma gezeten?" zegt Peter tegen Inge.

"Klopt",  zegt ze,  "dat was een heel aantal jaren geleden in een klooster. Op gegeven ogenblik gaven we
feedback aan elkaar en de begeleiders gingen daar bij sommigen dan op door. Dat was toch nia zo
prettig. Toch voor sommigen niet.

"

"Krijgen we hier ook feedback aan het einde?"
"Feedback is er steeds, als jullie een opdracht uitvoeren, krijg je feedback vanuit het resultaat, de
meeste opdrachten zijn daar zeer helder in."
"Ja maar ook andere feedback, van de trainers?"
"Wel, de meeste feedback geven jullie aan elkaar. Als jij tijdens een nabespreking praat over hoe jij de
oefening ervaren hebt, praat je automatisch over hoe jij anderen hebt ervaren. Dat is feedback. Indien
tijdens het programma de groep expliciete feedback wil, dan lassen we zo'n sessie in. Maar niet aan het
einde. Tussentijds zodat je er nog mee aan de slag kan. Ook uit zorg dat wanneer je zaken hoort waar je

2 Het onderscheid tussen opleiden en therapie is subjectief. In de aanpak hier trachten we te focussen op

relationele en niet op het individuele. Het werken met emoties beperkt zich tot de emoties in het hier en

nu.
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verwerkingstijd voor nodig hebt dat dit tijdens het programma gebeutt Maarhet is niet zo dat er speci-
ate feedback vanuit de trainers komt. Daar is onze rol eerder ondersteunend naar de wijze waarop het
feedback-geven verloopt."
"Dat is dan anders," Peter terug aan het woord, "anders dan ik gehoord heb van een ander programma
waar de trainers de eerste dagen gewoon meeliepen en je dan aan het einde hun feedback la:eeg."

Mensen spreken hun zorg uit en daarbij zijn blijkbaar nogal wat fantasieen opgebouwd gebaseerd op
'horen zeggen' en eigen vroegere ervaringen.
Het onderwerp wordt losgelaten en er ontstaat weer andere gesprekken. Het nu over de natuur, de om-
geving en wat ze allemaal wilden doen. Er zitten een aantal ervaren klimmers tussen. Ik hoor de namen
van Erwin en Erik vernoemen.
De tafel wordt afgeruimd, borden worden verzameld en de koffie wordt op tafel gezet.

Sommige mensen lopen na de maaltijd naar buiten om hun sigaretje te roken. Anderen staan recht en

beginnen met afruimen.

De organisatie van de maaltijden.

Vast onderdeel van het programma is het organiseren en marlagen van het huishouden.
Het huishou(len heeft een belangrijke functie in het programma. Het heeft te maken met de balans
tussen continutteit en verandering. Of ook nog met de balans tussen zijn en doen. Deze dynamiek is
ook herkenbaar in organisaties. Hier kan men onderscheid maken tussen activiteiten die gericht zijn op
het creeren van output Het zijn centrifugale krachten. Daarnaast zijn er ook activiteiten die gericht zijn
op het behouden en in stand houden van de identiteit. Het zijn de centripetale krachten. Overbodig en
wat te dicht bij de stereotypen waarvan je verder op deze bladzijde zegt dat ze "gelukkig enigszins ver-
dwenen zijn." Tussen centripetale en centrifugale krachten dient een gezond spanningsveld te bestaan.
Net zoals bij een verkoop organisatie waar er een gezonde spanning is tussen verkoop en ondersteu-
nende diensten. Het primaire proces is op output gericht. Staf diensten hebben meestal de zorgende
functies. De balans tussen rust en actie, zorg en presteren
Leren en uitvoeren. Het huishouden staat in dit programma voor zorg en rust, het bouwen aan een ge-
heel.
Wei anders dan bij de Outdoor-oefeningen: wat betekent consequent dan? Ze worden uitgenodigd om
eerst na te denken over de visie en vervolgens na te denken over de middelen, mensen en methoden.

Lut begeleidt de organisatie van de maaltij(len. Ze start met een mooie quote:
"Wie een boot wil bouwen praat niet over nagels en hout maar over avontuur en ongekende stranden."
Ze geeft de grenzen am."Het koken gebeurt in de kleine groepen. Inkopen en koken zijn een eenheid.
Men heeft verantwoordelijkheid voor 24 mir. Het totale budget wordt meegedeeld. "En dat is?" Lut
kijkt naar mij. Ik heb ondertussen mijn calculatie gemaakt, aantal personen, aantal dagen en een bedrag
wat beantwoordt aan wat ik als huisvader uitgeef als ik voor mijn gezin kook. Ruim als je met
ongeprepareerde of halfgeprepareerde ingredienten werkt. Krap om 'traiteur-maaltij(len' te kopen.

Ongeacht het bedrag , de reacties zijn steeds hetzelfde.
"Per persoonT'. "Per dag?"
Na de eerste kreten komt er een gesprek dat meer op feiten steunt: "Hoeveel kost een goede biefstuk?"
De prijs van brood kennen de meeste deelnemers wel, maar een pak koffie en hoe lang je daarmee
toekomt? De prijs van broodbeleg en vlees? De eerste emoties zakken wat weg. Ik ben er nog steeds
niet achter wat deze eerste reacties veroorzaakt. Baseert men zich op restaurantkosten? Dit zijn toch
mensen die over het algemeen gewend zijn om op basis van feiten, budgetten op te stellen.
De laatste jaren blijft de humor over vrouwen in de keuken meestal achterwege. De stereotypen zijn
gelukkig enigszins verdwenen. En het koken is blijkbaar eveneens opgewaardeerd. In elke groep zijn er
meerdere mensen die hun kookkunsten aanbieden.

Mag ik jullie uitnodigen voor een inleidende oefening. "Neem even de tijd om voor jezelf het verhaal te
verbeelden dat je volgende week tegen je partner en vrienden vertelt over de heerlijke week die je  in de
Ardennen had en de sfeervolle maaltijden. Maak vervolgens groepjes van vier, vijf en deel jullie
verhalen." Er is heel wat 'ambiance' en lawaai bij het vormen van de groepjes. "Vergeet de kroketten
niet!" roept Alain naar iemand die verderop naar een ander groepje trekt.
In de groepjes worden de verhalen verteld. De trainers blijven zitten. Onze rol in het huishoudelijke

proces is eerder beperkt. Waar mogelijk, gebruiken we deze tijd voor overleg en voorberei(len van op-
drachten. We laten de verantwoordelijkheid aan de groep over. Als we vrije tijd hebben sluiten we ons
graag aan bij wat in de keuken gebeurt. De gesprekken daar zijn vaak zeer waardevol. informele ge-
sprekken, zonder franje.
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Na vij f minuten vraagt Lut om terug in de grote cirkel te komen. Ze zegt; "roep eens wat."
"Elke dag warm" roept iemand, "verrassing; sfeer: ik ben vegetarier: samen: drie gangen:
alcohol; gelach; gevarieerd. vcrs: weinig werk. hou het simpel!-
"Zijn er ook dingen die te maken hebben met het samenzijn in het gebouw?" Ook hier volgen een aan-
tal ideeen: "propere gangen, lege asbakken, haardvuur. geen gsm's."
Zo gaat het nog even door. Lut vervolgt, "Goed, wat kunnen we hier als criteria uit weerhouden? Een
voor wat betreft de maaltijden, twee over hoe we samen in dit gebouw leven."

Alvorens zij iets opschrijft, verifieert ze of iedereen begrijpt wat er gezegd wordt en of men akkoord is.
"Samen, gezellig, dat betekent dus dat we 's avonds gezamenlijk met elkaar eten?"
"Dus tijdens de dag zijn we in de groepen?" vraagt Filip ter verduidelijking
"Spreken we dan een vast uur af?"
"Wacht, laat ons eerst kijken welke criteria we nog hebben en dan kijken welke afspraken we moeten
maken met de ganse groep.
"Warm en een apart menu voor de twee vegetariars" is aanvaard en wordt genoteerd.
"Variatie en zoveel mogelijk vers" komt er ook bij.
"Geen ingewanden vlees?" stelt iemand voor. Instemming.

"Dus als ik het goed begrijp, dan zijn de teams voor het huishouden ook de werkgroepenr wil Karel
nog eens weten.
" Dat klopt. En de samenstelling ervan doen we morgen.
-En wanneer wisselen de teams?" wil Daphne weten.
"He", roept iemand, "het begint wat door elkaar te lopen, kunnen we de maaltijden niet eerst afma-
ken?"

Lut geeft een stuk sturing:
"Laat ons eerst de lijst van criteria opschrijven. Morgen kunnen de teams dan aan de slag binnen die
criteria."

Er verschijnen twee flipcharts. 66n met de criteria van de maaitijden. Een tweede met de criteria van de
huishouding.

Maaltijden
Budget
Kwaliteit: Vers, samen, varieteit, warm, vegetarisch, geen ingewanden.
Tijd en tijdstip. Men besluit om te streven om 's ochtend samen te ontbijten. Met het avondmaal mikt
men op zeven uur. Er wordt een flipchart opgesteld in de eetruimte waar de tijd wordt aangekondigd zo
die afwijkt. Hoeveel tijd wensen jullie per dag te besteden aan de maaltijden? Maaltijden rekent men
twee uur, inkopen en voorbereiden vier uur. De shifts draaien van middag tot middag. Woensdag-
middag ten laatste bekijkt men hoe de tweede helft dient te lopen.

Huishouden
De organisatie van het huishouden loopt ook vlot:
Geen gsm tijdens de dag. Het argument waarmee men elkaar overtuigt: -Hoe vaak gaat het om urgen-
ties en niet over prioriteiten? Hoe vaak gaat het over delegatie naar boven 'toch even goedkeuring
vragen'. Er wordt afgesproken dat de gsm voor negen uur mogen gebruikt worden en 's avonds voor en
na het avondmaal. Nicole, wiens vader gehospitaliseerd is, krijgt een uitzondering.

Het thema alcohol wordt ook even kort aangeraakt. Hier vragen we te vertrouwen op onze expertise. Ik
tracht uit te leggen welk een vettragend effect alcohol kan hebben voor de nabesprekingen en het
fysieke gevaar tijdens de buitenopdrachten. "Ik weet dat dit geen afspraak is, het is een regel. Ik stel
hem graag ter discussie woensdag."
De uitleg werkt enigszins overtuigend. De regel is aanvaard.
Andere afspraken gaan over afsluiten van het gebouw, netheid van de gezamenlijke ruimten.
De laatste afspraak geldt de onderlinge afstemming. Er wordt afgesproken dat wanneer de groepen ge-
vormd zijn, men voor het avondeten nog een korte onderlinge afstemming mi hebben.

Het thema lijkt afgerond. Een aantal mensen maken een vermoeide indruk. Het is ondertussen kwart
voor tien.
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Waarderend onderzoeken: verbinding maken

De deelnemers krijgen als opdracht een korte wandeling in duo's. Tijdens de wandeling wordt ge-
vraagd om elkaar een verhaal te vertellen dat gaat over een eigen beleefd succes in teamverband.
Leren over organiseren bestaat in deze workshop  uit een aantal belangrijke elementen: Het ontwikkelen
van relaties. verhalen als dragers van bredere betekenisgehelen; verbinding  met de natuur  en  waar-
derend onderzoeken. De combinatie van deze vier elementen zit in de eerste opdracht.
De deelnemers gaan in duo een wandeling maken in de natuur bij invallende duisternis. Een wandeling
door het Ardeens landsehap met z'n bossen, met z'n valleien brengt voor de meeste deelnemers rust.
Ook de uitnodiging om een succesverhaal te vertellen is voor de meeste mensen een prettige ervaring.
Leren uit ervaring wordt nog vaak geassocieerd met leren van fouten. Tijdens de wandeling ontdekken
een de deelnemers het stimulerende effect van succesverhalen op het ontwikkelen van relaties. De
simultanetteit tussen inhoud en proces.

Het is negen uur vijfenveertig, kwart voor tien. Er zijn nog enkele subgroepjes die zaken met elkaar
uitwisselen over menu's, inkopen, koken, geld.

Danielle start haar inleiding: "We hebben vandaag nog een avondwandeling op het programma staan."
Onmiddellijk komen er reacties: instemming, enthousiasme, verwarring van 'nu nog', verrassing.
Danielle herneemt: "Het gaat om een wandeling op verharde wegen van ongeveer 66n uur tot anderhalf
uur waarbij je een kaart meekrijgt."
"Een kaart van de streek", grapt iemand.
-Met z'n allen of alleen?" is de volgende vraag die het geroezemoes overstijgt.
"Wei, dat wil ik nu gaan uitleggen" haakt zij in. Vervolgens verduidelijkt ze de achtergrond van de op-
dracht." Zoals Herman reeds verteld heeft, exploreren we de relationele aspecten van organiseren. Om
reeds een aantal thema's af te bakenen, zouden we jullie willen vragen om in duo's elkaar een succes-
verhaal te vertellen. Uit deze verhalen distilleren we morgen in subgroepen de succesfactoren. Factoren
die jul lie belangrijk achten om als teams en organisaties succesvol te functioneren."
Mensen knikken instemmend. Dit spreekt aan.
"Belangrijk, en dit verduidelijken we later, is de vorm, namelijk een verhaal. We vragenje om in een
verhaal te vertellen zoals je een sprookje vertelt aan kleine kinderen. Of zoals je een reisverhaal vertelt
aan vrienden. Diegene die luistert, mag vragen stellen om zich een zo voiledig mogelijk beeld te vor-
men.
"Moet dat een verhaal zijn van het werk?"
"Dat hoeft niet, de essentie is een verhaal  waar je met meerdere mensen een taak volbracht op succes-
volle wijze. We zullen jullie wegbrengen en op de wandeling terug kan je je verhaal vertellen. Is de
opdracht duidelijk?"
Er is instemming en geroezemoes. Sommigen zijn al opgestaan van hun stoel.
"Hola, wacht nog even" overstemt Danielle het gerommel, "jullie moeten nog duo's samenstellen."
"Iedereen zitten", wordt er geroepen. "Jullie moeten nog duo's vormen en ons voorstei is van iemand te
kiezen die je nog niet zo goed kent."
De meeste deelnemers zijn reeds met hun gedachten buiten of bij het verhaal. Iemand kiezen, dat kan
toch niet moeilijk zijn. Het vormen van de duo's verloopt vrij snel. Danielle roept dat men nu tijd heeft
om zich om te kleden en vervolgens naar de inkomhal te komen.

Bart, Hans. Johan en ikzelf nemen  elk een aantal mensen  mee  in een busje of een terreinwagen.  Ik  veri-
fieer nog eens op de stafkaart de punten waar ik mensen zal afzetten.
De eerste deelnemers komen in de hall. Het papier met de vragen in de hand. Al snel staan er een tien-
tai mensen.
"Zijn hier al duo's?" vraag ik. Er blijken al drie duo's te zijn. "Ok, deze mensen mogen met Bart mee.
Schrijf eerst je naam en die van je duo-maatje op de flipchart." De zes verdwunen, gevolgd door Bart.
Ondertussen zijn er een nog mensen bijgekomen. Zaklampen worden getest, mutsen in de jaszak gesto-
ken.

"Heb je al een verhaal?" vraagt iemand, met een kort snorretje. "Natuurlijk', antwoordt de aangespro-
kene. "Van het werk?" wil het 'snorretje' weten. -Ah", antwoordt de ander plagend, "dat vertel ik je
niet, dan had je maar met mij moeten lopen."
"He", zegt iemand tegen Erwin en Erik. 'Yullie kennen elkaar toch al?"
Erwin antwoordt: "Maar we zijn van een andere afdeling. Ik ken de successen van Erik niet." Hij zegt
het op lachende toon. Er gebeurt verder niets mee.
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We vragen de duo's hun naam op de flip te zetten en vervolgens van mee te lopen naar 6dn van de
voertuigen voor de deur.

In mijn busje stapt zeven man in. Dat klopt niet. Wie is met wie, wordt er gevraagd. Blijkt dat Joan zijn
partner in een ander busje zit. Lachend wordt hij aangemaand terug uit te stappen.
We vertrekken. In het busje is de sfeer gezellig. "Pff, eindelijk onze eerste activiteit buiten", oppert ie-
mand.
" "

De inleiding was inderdaad nogal lang.
"Nu zullen we snel weten of al die wilde verhalen over droppings kloppen."
Na een tiental minuten stop ik midden in een bos. "Ok, een eerste duo mag uitstappen". We staan met
z'n drieen in de lichtkegel van de autolichten met de kaart. Ik duid aan waar we staan en waar het eind-
punt is.
"En gaat dit lukken? Hier op de achterkant heb je het telefoonnummer van het Centrum. Nog vragen?"
"Neen, alles is helder, we zien jullie straks."
"Dan wens ik jullie veel succes en vertel mooie verhalen", zeg ik en verdwijn met de vier anderen.In
het busje heeft men het buitengebeuren gevolgd.
"Lopen er wei eens mensen verloren?" vraagt Karel.
Ik vertel dat dat wel eens gebeurt, doch slechts een enkel keertje tijdens een wandeling als deze.
"Komen jullie ons dan zoeken?"
"Indien jullie na twee uur nog niet terug zijn of ondertussen gebeld hebben, dan rijden we een rondje
over de meest 'logische' wegen."
"Is het al gebeurd dat mensen hun voet omslagen?" wil hij nog weten.
Net op dat ogenblik neem ik een bocht en midden op de weg, gevangen in het schijnsel de koplampen,
staat een everzwijn.
Ik trap op de rem. Iedereen kijkt en roept tegelijkertijd "Daar, daar een everzwijn". Het dier is onder-
tussen al verdwenen in het struikgewas.
"Zijn die gevaarlijk?" vraagt Karel.
Er volgt een geanimeerd gesprek tussen de vier over everzwijnen en of deze al dan niet aanvallen, wat
je best doet en niet.
'Nu wordt het allemaal een beetje 'echt"' zegt Paul.
Tijd om te stoppen en een volgend duo op pad te zetten. Karel zit bij de deur. "Ok", zegt hi j "dan is het
aan ons. "Succes!" roepen Mark en Paul tegen Karel en zijn kompaan, die ik nog niet bij naam heb
horen noemen. Bij het geven van de instructie vraag ik nog even zijn naam. Het is Fred.
Wanneer ik verder rijd, hebben de twee er wel schik in dat ze Karel een beetje hebben kunnen op stang

jagen met 'gevaarlijke' everzwijnen.
"Leuke vent," zegt Paul; "Ken je Karel?" vraagt hij aan Mark. "Niet zo, hij zit op de financiele
afdeling, dat weet ik, maar ik heb nog geen contact met hem gehad voor mijn werk."

Anderhalve kilometer verder maak ik mijn laatste stop en na het laatste duo op pad gezet te hebben,
vervolg ik mijn route. Na een kwartiertje ben ik terug bij het Center.
Johans busje staat er ree(is en terwijl ik uitstap, komt ook het derde busje aangereden, even later ge-
volgd door de terreinwagen van Hans.

Met z'n zevenen zitten we bij de haard. Het licht is gedimd en de vlammen dansen op de muur. Ik ver-
tel van het everzwijn.
"Rustig zo, de eerste opdracht."
"Bij mij in het busje hebben ze er zin in."
'Ua, ik heb de indruk dat ze er met open geest bijzitten."
Vervolgens kijken we terug op de inleiding. De meningen zijn gelijk: Het is een goede start geweest.

"WeI lang" zegt Lut.
"Ja, en toch is elk deel nodig, vind ik." Johan.
Vervolgens bespreken we de mogelijke opdrachten voor morgen.

Na driekwartier klapt er een deur. Stemmen. Het eerste duo komt binnen.
Wij: "Goedenavond"
Zij:"Goedenavond"
"Goede wandeling?"
"Uitstekend, zijn wij eerst misschien?"
"Klopt."
"Ja, we hebben goed doorgestapt."
"Deed het deugd?"
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"Ja, het is prachtig, een beetje fris, maar een heldere hemel, mooi" Arnold.
"En rustig", voegt Geert toe, "rustig en echt donker, je kan hier kilometers kijken zonder straatverlich-
ting, indrukwekkend."
"Als jullie iets wensen te drinken, in de keuken staat de drank en wij zullen hier wat plaats maken bij
de haard."
"All lekker, zal ik je een pilsje halen?"
"Geen alcohol", zegt Johan.
"Ah godverdomme!" Het wordt met enige authentieke teleurstelling gezegd.

"Hallo, hallo." Een volgend duo komt binnen en onderbreekt het gesprek.
In het komende uur komen alle duo's binnen. Allemaal een frisse kleur en tevreden over hun wande-
ling. De duo's hebben het goed met elkaar gehad.
"Kan ik iets meebrengen uit de keuken?"
Het valt me op dat wanneer iemand iets gaat halen om te drinken, hij of zij bijna automatisch vraagt of
anderen iets wensen.
Sommige duo's vertellen dat ze eerder zijn toegekomen, doch een extra rondje gewandeld hebben om
hun verhaal afte maken.
"Prettig zo kennis te maken met elkaar" zegt iemand.

Mijn collega's en ik zijn wat ver(tel· van het vuur gaan zitten. Mensen die zelf ook wat verder gaan zit-
ten, sluiten aan. Ze vertellen over de geslaagde wandeling en geen 'receptieconversaties' voegt iemand
eraan toe.
Ik ben moe en tevreden. Ook al is het de zoveelste keer, ook al zijn we als staf goed ingespeeld op
elkaar, elke groep blijft uniek en een goede start is steeds een succesje. Ik wens iedereen goedenacht en
verdwijn naar mijn kamer.

4.3.5 Het afl)akenen van thema's, relatieontwikketing in grotere groepen.

Waarderend onderzoeken start met het waarderen van 'wat is'. Kunnen waarderen heeft te maken met
het opschorten van oordelen, luisteren om te verbinden. Het vertellen van succesverhalen nodigt uit tot
luisteren. Ook al wordt men genoemd in het verhaal, dan hoeft men niet bevreesd te zijn om er
genoemd te worden bij het probleem of nog erger als oorzaak. Luisteren naar het verhaal bevordert
tevens de acceptatie van de verteller. Ook al zou men het verhaal zelf anders vertellen, dan ontbreekt
daar vaak de noodzaak toe. Het accepteren van de vertelleren zijn verhaal is meteen ook accepteren dat
er niet 66n realiteit is maar een veelheid
De deelnemers vertellen elkaars verhaal en luisterend trachten ze de factoren die bijdragen aan het suc-
ces te beschrijven. Uiteindelijk leidt dit tot een aantal lijsten die de ganse groep reduceert tot een zestal
thema's. Deze thema's alsook de attitude van waarderend begrijpen zijn verdere bouwstenen in het
programma.

Maandag Ontbijt
Het ontbijt verloopt vlot De mensen zien er goedgemutst uit. De 'service' vanuit de keuken loopt
prima. Er zijn een zestal vrijwilligers aan het werk. Af en toe loopt iemand anders de keuken in om iets
te zoeken. De sfeer is gemoedelijk. Hier en daar wordt nagepraat over de wandeling.
"Wat gek eigenlijk dat we zo weinig over successen praten. Het gesprek liep zo viot."
"Succes, dat klopt, ook de combinatie met de wandeling vond ik geslaagd. Zo mogen er meer op-
drachten komen."
"Ik heb dingen gehoord over onze organisatie waar ik anders nooit bij stil sta. De mensen in de field
hebben het soms ook best lastig, pelje af."
Het loopt tegen negenen. Het opruimen verloopt op spontane wijze. lien aantal mensen staan op van
tafel nemen enkele borden en wat andere spullen op tafel en lopen naar de keuken. Anderen volgen hun
voorbeeld, ieder op zijn manier. Ik zie een aantal mensen buiten staan met hun mobile telefoontjes.
Het is negen uur en we zitten met z'n allen terug in de grote zaal.

"Goedemorgen," ik.
"Goedemorgen," wordt door verschillende mensen geantwoord.
"Gisteren avond hebben we jullie gevraagd om een verhaal te vertellen. Het waarom hebben we er niet
bijgezegd. Dat ga ik nu in ongeveer een kwartier trachten duidelijk te maken. Ik ga een kader opbou-
wen en doe dit graag door jullie aan het denken te zetten. Kennis tot stand gekomen via eigen denken
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beklijft namelijk beter. Vandaar mijn vraag. De achtergrond van deze vraag is mijn overtuiging dat
verandering van een organisatie zichtbaar is in de activiteiten die mensen doen; mensen doen andere
dingen of doen dingen anders. Mijn vraag aan jullie is dan: wat stuurt menselijk gedrag?"
Het is even stil  'Kun je de vraag nog eens herhalen" vraagt iemand.
"Wat stuurt menselijk gedrag? Welke factoren beinvloe(len jouw gedrag of dat van anderen, je kinde-
ren, je collega's, vrienden. je baas?'
De antwoorden komen eraan  en ik schrij f ze op drie 11ipcharts.
"Sociale context", roept iemand.
Ik schrijf op. 1n de volgende minuten wordt er een varieteit aan zaken genoemd.
Bij sommige antwoorden vraag ik verduidelijking.
"Cultuur."
"Wat versta je onder cultuur? Ik ben het met je eens maar ik weet niet waarmee."
"Wei cultuur, onze gewoontes, datgene waarmee je bent opgegroeid."
"Wij drinken melk en jullie bier bij het eten", vult iemand aan.
Gelach.
-Sex", roept Erik.
Gelach.
"Voorbeeld, verduidelijken", zegt Wout.
De commentaren schieten alle kanten op.
Na enkele minuten zijn de drie flipcharts voigeschreven.

Flip

genen sociale context ambitie

persoonlijkheid agenda geloof

ervaring normen dromen
opleiding beloning verwachtingen
cultuur gezondheid visie

emoties (trauma) emoties emoties

"Wat schrijf ik boven deze drie categorieen die ik hier gemaakt heb? Je kan deze factoren op verschil-
lende manieren groeperen. Hier heb ik edn concept gehanteerd. Wat is dit. Wat schrijf ik?"
"Het ene is intern. Het andere is de omgeving en het derde, neen klopt niet." Erik
"Het ene is niet te veranderen, het tweede en derde, neen, neen", corrigeert de Arnold zichzelf.
lk moedig aan: "Het antwoord klopt voor een stuk, sommige factoren zijn makkelijk of weinig te bern-
vloe(len."

Een aantal mensen redeneert hardop en na enkele minuten komt het antwoord.
.' Eveline."Heeft het te maken met verleden, heden en toekomst.

Ik wacht even en zie mensen naar de flipcharts kijken.
"Simpel", zegt iemand. Ik zie andere mensen ook knikken, "Veel te eenvoudig".
Ik ga door: "Wat jullie aangeven, is dat de klassieke opvatting van de samenhang tussen causaliteit en
chronologie niet opgaat voor menselijk gedrag en nog minder voor het gedrag van een collectief. Wat
hier staat is dat gedrag veroorzaakt wordt door de beelden die we hebben van de toekomst."
In de komende minuten verduidelijk ik het punt dat ik wil maken en plaats het meteen in een modelle-
tje. "Het verleden kan niet ongedaan gemaakt worden. Het heden heeft een korte termijn effect; wat
sneller, wat trager, wat meer zus wat meer zo. Het zijn eerder contextfactoren waar we ons aan aanpas-
sen terwijl we blijkbaar een bepaalde koers aanhouden. Het begrijpen van de verbeelde en gewenste
toekomst van een persoon, groep of 'organisatie' echter maakt dat we de coherentie en consistentie
herkennen in het gedrag van het geheel."
"Causa effectans?!" hoor ik Bernard zeggen. Mensen kijken naar hern: "Causa eficiens?"
"Dat is Aristoteles", verduidelijkt hij, "de verbeeldde consequenties zijn oorzaak."
Goedkeurend -hmhm' vanuit de groep. lk ga verder.
"Wat we nodig hebben deze week is een gedeeld beeld over de toekomst. Wat vinden we belangrijke
thema's om rond te werken? Thema's die ons helpen om te leren wat samenwerken en samen werk
organiseren succesvol maakt. Om deze naar boven halen gebruiken we het verleden als bron. Vandaar
de eerste opdracht die Danielle jullie gisteren heeft meegegeven."
'De opdracht nu, is van in groepjes van vier duo's met elkaar de verhalen te delen en al vergelijkend te
komen tot een lijst met succesfactoren. Deze lijsten gebruiken om thema's te kiezen die belangrijk zijn
bU het samen werken en het samen werk organiseren. Is dit duidelijk?"
Een aantal mensen zit nadenkend te knikken.
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"Belangrijk is dat je het succesverhaal als verhalen brengt. Meer dan de loutere feiten of jouw conclu-
sies. Verhalen roepen immers beelden op en dat hebben we nodig om straks te kunnen verbeelden wat
we willen en durven met elkaar. Net zoals we gisteren het huishouden hebben georganiseerd. De toe-
komst helder maken en van daaruit terugredeneren naar het heden."
"Visie", hoor ik.
'Van verleden naar toekomst en dan terug naar het heden". vult Bart aan.
Een aantal mensen zitten te knikken.

4.3.6 Samenstellen van de teams

Bart neemt over: -Wat is nu nog rest is van achttallen samen te stellen. Dit zijn dan meteen ook de
teams waarin we de komende dagen gaan samenwerken. Zijn er voorstellen voor criteria om deze
groepen samen te stellen?"
"Staf en lijn", roept Ingrid.
Jan: "Achtergrond".
Inge: "Fysieke conditie.
Alain: -Geslacht-
Filip: "Leeftijd.
Geert: "Koks, in elk team dient een kok te zitten
Bart: "Kunnen jullie met deze criteria in het achterhoofd keuzes maken?"
"Mag ik dan vragen dat iedereen rechtstaat en samen bij zijn maatje van gisteren gaat staan en vervol-
gens gaat lopen en kijkt of men een groep kan samenstellen."

Mensen staan op, sommigen een beetje nerveus of onwennig en gaan lopen. Uit een ogenschijnlijke
chaos ontstaat structuur. Mensen lopen twee aan twee rond of staan te kijken. Er ontstaan grotere een-
heden. Viertallen, verderop een zestal. Het is kiezen en gekozen worden, mensen spreken elkaar aan.
praten en sluiten  zich aan of kijken rond  en gaan verder. Na een viertal minuten staan er drie groepen.

Later in het programma blijkt dat er de avond voordien reeds heel wat voorwerk is gebeurd, tijdens
informele gesprekken. In functie van 'wie men zag zitten' werden criteria bedacht en naar voren ge-
bracht. Deze discrepantie, tussen de criteria in 'use' en de 'espoused' criteria wordt verwoord later
wanneer er voldoende vertrouwen is tussen de deelnemers. Dan blijkt dat 'wie denk ik dat mij aanstaat
en wie niet' belangrijke factoren zijn. Bij aanvang van een programma is dit echter onbespreekbaar.

ledereen wordt gevraagd naar de samenstelling te kijken
Joan Paul, Eveline, 1Vout, Nicole, Ingrid, Peter, Frank, Karel,
Erik, Erwin, Bert, Arnold, Tania, Eis, Luk en Inge
Geert, Bernard, Fred, Daphne, Susanne, Filip, Jan, Alain en Marianne.

4.3.7 Succesfactoren

De groepjes krijgen een plaats toegewezen en gaan aan de slag. Als trainers staan we bij elkaar en
kijken elkaar aan: "Wie waar?" Niemand heeft een uitgesproken voor of afkeur. "Zeg maar", zegt
Johan. "Zullen wij de groep nemen met Tania. Els, Arnold". stelt Lut voor aan Johan, "Mij goed."
"Wij Nicole, Peter, de groep die nu bij de haard zit", stel ik voor aan Jean/
'*Kunnen jullie hiermee leven?" vraagt Jean aan Danielle en Bart.
Bart: "Dat lukt weI, het maakt mij niet zoveel uit."
Jean en ik reppen ons naar wat onze groep zal worden. Na een kort 'hallo' schuiven we aan en luisteren
mee.

Verduidelijken dat nu de uitwisseling van succesverhalen volgt.
Nicole vertelt het verhaal van Peter: "Het verhaal gaat over de voetbalclub van zijn zoontje. In die club
was een trainer en die stuurde teveel op de prestaties. Het gevolg was dat hij altijd dezelfde spelertjes
opstelde. De andere jongetjes speelden dan in een lager team of zaten op de bank. Tegen het einde van
het jaar was de ploeg erg uitgedund. De trainer werd weggestuurd en Peter nam als een van de ouders
de rol van trainer op zich. Peter bracht alle spelertjes samen in een ploeg. Ze trainden allemaal samen
en mochten om beurten spelen. Dat maakte dat er veel meer spelers kwamen zodat men na verloop van
tijd met twee volwaardige ploegen kon deelnemen aan het kampioenschap."
Dat is zo ongeveer het verhaal, denk ik.
"Ja". zegt Peter "dat is mooi verteld."
Frank zet zich recht om op de flip de succesfactoren neer te schrijven doch de anderen vragen aan
Nicole:

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUCR



97

'Hoe kwamen de ouders erbij om Peter te vragen, vroegen ze dat aan iedereen of?"
"Neen, neen" zegt Peter, "tijdens de matchen en tijdens de pauzes werd er met de ouders onderling
vaak gepraat over de aanpak. In het begin van het seizoen waren de resultaten nog goed, maar ik zag de
schaarste al aankomen. Ik besprak dingen met de ouders. Een aantal hadden ook wei door dat hun kin-
deren minder graag naar de training kwamen. lk heb hen gesproken over het belang van de kinderen
om hun zelfvertrouwen te ontwikkelen en zo op termijn resultaten te halen. Ik ben zelf een goede voet-
baller geweest en de andere ouders hadden respect voor mijn mening. Dus naar het einde van het sei-
zoen kwamen ze me vragen."
Karel: "En toenT'
"Een van de eerste dingen die ik gedaan heb bij mijn aanstelling was alle ouders bij elkaar roepen en ze
vertellen wat ik wilde. lk heb ze gezegd dat ik met twee teams wilde spelen maar dat ieder kind in elk
van de twee mocht spelen. Ik noemde ze het blauwe en het gele team.
Joan: "Het feit dat je voetballer was geweest, speelde dat ook een rol?"
"Ja zeker. De idee was om tijdens de training en de matchen de kinderen beter te laten spelen niet
alleen door techniek en tactiek maar ook door het zelfvertrouwen. Om hun respect te krijgen deed ik af
en toe een speciale dribbel. Dan stonden ze in bewondering voor hun trainer. Dan kon ik, als ze iets
lukte ook zeggen dat ik fier op hen was, dat was een wisselwerking. Ze hadden vertrouwen in mij."
"Zijn er ook ouders die hun kinderen naar een andere ploeg lieten gaan omdat ze niet altijd mochten
spelen?"
"Dat is gebeurd, in het begin is er edn ouder die het niet eens was. Daar tegenover staat dat we op het
eind van het seizoen weI dertig spelers hadden tegenover zeventien bij aanvang."
Frank: "Wanneer wist je dat het een succes ging worden?"
"In het begin speelden we gemiddeld, we verloren al wei eens, we wonnen ook. Tegen Kerstmis
stonden we half in de klassering maar de laatste vier matchen voor kerst hadden we allemaal gewon-
nen. Waarvan 66n tegen de ploeg die eerst stond. De tweede helft van het seizoen zijn we geklommen
en pas twee matchen van het einde zijn we aan de leiding gekomen"
Eveline: "En was er dan geen zwakke schakel?"
"Jawel, daar was den jongen, Dirk, en die was zwaarlijvig. Hij kon niet goed lopen maar ik had ge-
merkt dat hij sterk was en een stevige trap had. Ik bedacht voor hem een naam, ik zei "donderschoen"
tegen hem. Die jongen ging harder trainen en de anderen vroegen hem altijd om de vrijtrappen te
nemen."
Joan: "Wat bracht het succes?"
"Wel, elke keer er goede dingen gebeurden, bespraken de spelertjes en ik dat. We vertelden meer over
wat goed gegaan was dan wat verbeterd kon worden. Wat ook succes bracht, was de sfeer onder de
ouders; ze gingen uit eigen initiatief op zoek naar sponsors zodat de spelers allemaal een nieuwe uit-
rusting hadden, ieder met z'n eigen nummer.
Eveline: "En uw eigen zoontjeT'
"Met hem had ik de afspraak dat ik tijdens de training en de match zijn trainer was net zoals voor de
andere kinderen
"Hij was beslist trots."
"Ja, ja". Peter glundert zelf. "Op school vroeg men wat zijn vader deed en hij had geantwoord: mijn
papa is de beste trainer van de wereld."
Er komt een moment van stilte. Iedereen heeft zich blijkbaar een beeld gevormd en zit na te genieten
van Peters verhaal.
"Mooi verhaal", zegt Frank, "wat zal ik opschrijven?"
De volgende succesfactoren worden genoemd en opgeschreven

-    vertrouwen en
zelfvertrouwen

-   modelgedrag
-     betrokkenheid van

stakeholders
-     zicht op resultaten
- gepersonaliseerde

coaching
- complementariteit
- vrijwilligheid
- expertise
-    delen van succes
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Er volgt een verhaal uit de eigen werksituatie door ingrid. Het vertellen van de verhalen creeert een
sfeer van optimisme en luisterbereidheid. De groepsleden vinden het prettig om naar elkaars verhalen
te luisteren. Er worden vragen gesteld en hoe meer vragen men stelt hoe meer men zich gaat verwonde-
ren over de samenhang van factoren die succes brengen. Succes wordt onder andere bepaald door im-
provisatie, kunnen inspelen op samenloop van omstandigheden. "Het lijkt wel alsof bij Intervillage
niets op een gecontroleerde manier loopt", merkt Frank op. "Als je deze verhalen hoort. dan werken er
bij ons wei mensen die erg loyaal zijn", merkt Wout op.
Een rode draad doorheen de verhalen is inderdaad het menselijke vermogen om, eens men iets wil be-
reiken. creatief te zijn om zaken met elkaar in verband te brengen, mensen, regels en taken te combi-
neren. Mogelijkheden te zien en deze benutten. De organisatie blijkt helemaal niet zo star en 'gegeven'
te zijn zoals men aanvankelijk dacht.

Gedurende zeventig minuten komen er drie verhalen aan bod. De lust is ondertussen aangegroeid.

-    gevoel van urgentie
- positiefklimaat
- risico nemen
- toekomstgericht
-    waarderen van

diversiteit
-   gedeelde

verantwoordelijkheid
-     coherentie en

consistentie
- fouten mogen
- goede planning

Nu concentreren de leden zich op het maken van een selectie: "Welke vinden wij zeven belangrijke
factoren?"
Uit het gesprek blijkt dat er een soon 'spinnenwebben' of clusters ontstaan.
"Succes is blijkbaar een 'holistisch' gebeuren. Als je edn factor noemt en je beschrijft hem dan gebruik
je automatische andere factoren."
Peter: "Hoezo?"
"Kijk naar bijvoorbeeld euh, euh ja hier: respect. Karel en Frank verduidelijken respect en ze noemen
vertrouwen en ruimte geven." Peter.
Ook bij het kiezen is er een soort 'natuurlijke' balans tussen concepten in de relationele sfeer: vertrou-
wen, passie, spontanerteit ... en concepten in de taaksfeer: heldere visie, goede voorbereiding, feedback
over resultaten.
Jean en ik trekken ons terug. lk zeg: "Bedankt voor de mooie verhalen. Ik vind dat jullie een mooie
combinatie hebben van factoren. Ik wens jullie succes met een sprankelende presentatie. Denk eraan
om straks bij het presenteren gedragsvoorbeelden te vertellen om de succesfactoren te verlevendigen."

4.3.8     Voorstelling van de succesfactoren

De drie groepen komen terug bij elkaar. Johan neemt het initiatief en vraagt of elke groep kort iets wil
vertellen over het verloop. "Als ik voor ons mag spreken," zegt Ingrid "bij ons ging het eigenlijk heel
vlot. De verhalen waren boeiend."
In een mum van tijd staat er een lijst van positieve woorden op de flip:

-   Spannend

- Inspirerend
- Nieuw
-        Wein ig zakelijk  op  het

eerste zicht.

-   Verassend (je denkt er
niet onmiddellijk aan)
Moeilijk om niet in
problemen te vervallen

-  Accepterend (naar de
persoon toe)
Verwonderliik (Soms)
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Jean:  -Jullie  zijn er blijkbaar in geslaagd  om  een  klimaat te creeren waarbij men elkaar mag bevragen
en waarbij er verschillen mogen bestaan.
"Ja, dat klopt, bij de Intervillage verhalen hoorde ik een verhaal van een situatie dat heel anders is ge-
lopen. Soms heb je dan de neiging om te zeggen, neen, dat was anders, of die en die waren er ook bij.
Maar het is interessant om de het een keer anders te horen vertellen."
"Is het dan ieder zijn waarheid?" wil iemand weten.
"Neen, maar de interpretaties kunnen verschillen.
Bart: "Misschien wei meer dan alleen interpretatie, wellicht heeft iedereen niet dezelfde realiteit, denk
aan de introductie gisteren,  en  of dit te maken heeft met interpretatie of betekenis, wie zal het zeggen."
"Het waar gebeurde kan verschillen van realiteit tot realiteit."
"Waarom denken we dat we enkel van onze fouten kunnen leren", vraagt Geert zich hardop af.
"Eigenaardig toch", zo vervolgt Marc -dat we zo graag over problemen praten."
"Er wordt toch vaak gezegd dat managers goede probleemoplossers moeten zijn."
"Dat is dan de rommel opkuisen van anderen."
Het geeft wel vaak een veilig gevoel, zeker als je de problemen kent.

Ik voeg eraan toe: "Misschien hoort dit bij een bepaald beeld dat managers voor alles een oplossing
hebben. Problemen oplossen is wel overwegend bezig zijn om het verleden ongedaan te maken. In de
literatuur is dit vaak een verschil met wat men leiderschap noemt. Leiderschap als het creeren van een
toekomst.

Johan neemt de draad terug op en verzoekt elk team van zijn factoren toe te lichten.

"Wij hebben gekozen voor zorg, de illustratie komt uit een verhaal van Arnold." Arnold neemt het
woord en illustreert aan de hand van een verhaal hoe zorg iemand die reeds was afgeschreven terug
zelfvertrouwen gaf waardoor hij zichzelf en anderen hun verwachtingen compleet overtrof.
De volgende groep komt aan de beurt en heeft het over durf en risico nemen. Het verhaal dat durf illu-
streert, handelt over Eis die een conflict had met haar baas die erg opportunistisch handelde. Zij was
hoger in de hierarchie gaan pleiten voor het ongedaan maken van voorgestelde veranderingen daar ze
"nergens op sloegen" en nadelig waren voor zowel de kwaliteit van werk als de resultaten die dienden
geleverd te worden.
Elke illustratie roept de neiging op om door te vragen. Achter elke illustratie zit een wereld verborgen.
Uiteindelijk staat er een lijst van vijftien factoren.
Iedereen wordt gevraagd van een voorkeur aan te duiden door middel van streepjes op de flipchart.
Mensen pakken de stiften begeven zich naar de flipchart. Nadat iedereen gescoord heeft, blijken er
zeven factoren te zijn die zich afscheiden.

Vertrouwen
Heldere doelen
Durven/risico nemen
Leren van fouten
Waarderen/Zorg
Humor/Fun

Lut vraagt zich hardop af: "In welke mate jullie als managers bewust zijn van deze factoren en dus ook
de condities creeren voor eigen medewerkers om successen te halen."
Na enige stilte meldt Geert: "Veel van de factoren zoals, appreciatie, humor, vertrouwen worden
eigenlijk impliciet gernanaget terwijl datgene wat met de taken of activiteiten te maken heeft, meer
expliciet gemanaged wordt. Daar wordt alleszins meer rond vergaderd," besluit hij. Mensen knikkend
instemmend.

De voormiddag is reeds ver gevorderd. Danielle maakt de groep duidelijk dat er van nu in vaste
groepen wordt gewerkt. De groepen vormen de basisstructuur van het programma. acht a negen deel-
nemers met twee vaste begeleiders. Verder in het programma zijn er enkele intergroepsopdrachten. En
de community blijft ook zijn rol vervullen.
Ze wijst de drie groepen elk een zaal toe.
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4.3.9 Maandagmiddag: Exploreren met verbinding

De groepen die ontstaan zijn krijgen hun eerste opdracht. Sommige mensen kennen elkaar beter dan
anderen. Als groep hebben ze reeds een stuk kunnen kennismaken met elkaar tijdens de uitwisseling
van de succesverhalen. Nu gaat het om een opdracht waarbij men de fysieke consequenties van wat er
gebeurt gemakkelijk kan voorstellen.
Tijdens de opdracht dient men heel wat beslissingen te nemen, individueel en in groep. Dit zijn mo-
menten waar de kwaliteiten van de relaties of het ontbreken ervan zichtbaar worden. De opdracht biedt
echter ook enige veiligheid in de zin dat men door het nemen acties 'bezig' is. En door de acties, door
het leggen van verbindingen, met touw, door naar elkaar te reepen over het water exploreert men met
het maken van verbinding.

4-3.9.1. Inleiding
Dit is de eerste inleiding, elke inleiding bestaat uit drie delen: de leerthema's, het waarom van de
opdracht. Dit mogen jullie zelf meebepalen. Ik vermeld enkel thema's die met de aard van de opdracht
hebben te maken. plus af en toe enkele thema's die uit een vorige nabespreking komen. Vervolgens is
er de opdracht zelf: uit wat bestaat de taak. Bij de uitvoering horen een aantal criteria. Dat is het derde
deel. Dit zijn criteria die te maken hebben met veiligheid, tijd en kwaliteit. Elke opdracht is een voor-
stel. Na de inleiding is het aan jullie om te beslissen ofjullie de opdracht met de criteria aanvaarden.
Jullie mogen criteria wijzigen, doch eens de opdracht aanvaard ga ik ervan uit dat jullie ook deze crite-
ria managen.
Bij deze opdracht   ligt het accent  op   het  ontwikkelen van kennis tijdens   het gebeuren. Gezien   de
opdracht enigszins buiten jullie normale werk ligt zal je al werkend plannen dienen te maken en al
plannend te werken.

Flip

"Met gans de groep een rivier oversteken door middel van een eigen constructie met gegeven materia-
len. Bij de startsituatie zijn de groepsleden verdeeld over beide oevers. De opdracht is geslaagd
wanneer iedereen minstens 66n keer de rivier is overgestoken, dat iedereen droog blijft, ook tijdens de
constructie. Alies dient te verlopen op een veilige manier en binnen een tijdsbudget van 120 minuten.
120 minuten is de tijd voor planning, constructie, oversteken en demontage. Het gesprek over het aan-
vaarden van de opdracht is hier niet inbegrepen, evenmin de tijd om juilie te verkleden en het transport
naar de plek."

Aanvaarden van de opdracht en voorbereiding
"Een lang gesprek is blijkbaar niet nodig", zegt Paul. "Dit is een eerste opdracht en we zullen weI
zien". Hij zit reeds op het puntje van zijn stoel, klaar voor actie.
"Hoe diep is het water?" wil Peter weten.
"Dat hangt een beetje af van de exacte plek die jullie kiezen aan het riviertje. Ik zou zeggen maximum
anderhalve meter."
"En hoe breed is het?"
"Mijn antwoord is gelijkaardig, hangt af van de plek die jullie kiezen. Ik denk dat een verkenning van
de omgeving 66n van jullie eerste taken zal zijn."
"Mogen we het materiaal zien?"
"Zeker, alles ligt op de aanhanger achter mijn terreinwagen, doch dit is onderdeel van de opdracht, valt
binnen jullie tijdsbudget
"ls het doenbaar?" wil Karel weten.
"Elke opdracht is haalbaar. Of het haalbaar is voor deze groep, dat weet ik natuurlijk niet."
"We kunnen beter gaan en ter plekke kijken en dan vragen stellen", zegt Paul en veert recht. Frank,

Joan en Eveline maken ook aanstalten om op te staan.
Frant: -Spreken we dan af in de hall? Als iedereen daar is kunnen we vertrekken."
"Hoeven we hier niks afspreken? Over hoe we samenwerken of zo" vraagt Ingrid.
De sfeer is erg actiegedreven. De meesten willen blijkbaar naar buiten, naar hun opdracht. Om toch
enigszins iets van voorbereiding te doen, steit Nicole voor in het busje te praten over hoe ze gaan
samenwerken. Met een -Goed idee" van Peter verdwijnt iedereen naar zijn kamer. Paul en Frank
sprinten de trap op. Voor hen lijkt het moment van de waarheid te zijn aangebroken.

Met Jean sta ik in de hall te praten. Onze spullen en wat reserve kledij liggen reeds in de terreinwagen.
Paul en Frank komen als eerste toe gevolgd door Karel.
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"Wij kunnen al even naar het materiaal gaan kijken, dan winnen we tijd?" Terwijl Paul dit zegt, loopt
hij naar buiten. De twee anderen volgen. "lk laat mijn rugzakje hier even staan", zegt Karel.
Ingrid en Eveline komen bij ons staan gevolgd door Peter, Joan en Wout.
Wout kijkt naar het rugzakje van Joan.
"Wat zit daarin?"
"Een fles water, een handdoek en wat reservekledij."
"Hoezo" vraagt Peter lachend "vertrouw je ons niet?"
"Misschien moet dat ook maar doen", zegt Wout. "Ik loop even terug naar mijn kamer, we zijn toch
nog niet volledig." En hij loopt terug de trap op.
"Neen," vult Eveline aan. "Nicole komt direct, ze had een dringend berichtje op haar gsm."
Op dat ogenblik komen Paul, Karel en Frank terug binnen.
"Dat wordt een makkie", zegt Frank tegen de anderen "Er liggen genoeg palen op het aanhangwagende
om een vlot te maken dat drie man kan houden."
"Zon jullie gaan kijken?" wil Peter weten. Er klinkt enige irritatie in zijn stem.

"Karel: "Even naar het materiaal kijken, het is meer dan genoeg om een vlot te maken.
"We stonden hier wel te wachten", merkt Peter op "Dat was de afspraak".

"En waar zijn de anderen dan?" vraagt Paul.
"Wout is even terug naar zijn kamer en Nicole komt er zo aan", zegt Eveline.
Even later komt Wout er inderdaad terug aan. Eveline stelt voor dat ze even pat kijken waar Nicole
blijft.
Ondertussen begint Paul te vertellen over hoe je een vlot kan bouwen. "We maken een kader, de vier
hoeken moeten we stevig knopen. Dat doe je met sjorringen. Dan leggen we er de balken tussen en die

kan je met vier tegelijk vatsmaken."
Karel: "Ik kan wel geen knopen maken, kun je dat voordoen?"
Iedereen is er en de rit kan beginnen. De commentaren en het over en weer roepen van instructies bij
het instappen geeft een levendige indruk. Men is vooral druk pratend in duo's en trios

Actie in de natuur
Met het busje, de terreinwagen met aanhanger, begeven we ons op weg. De tocht daalt tot aan de
Ourthe om vervolgens langs de andere zijde weer uit de vallei te klimmen. Na een korte rit over het
Ardennen plateau dalen we opnieuw naar de Ourthe toe. Dit keer is het de bovenloop. Aan een brug
stop ik en loop naar het busje.
"De vier mensen voor de overzijde mogen hier uitstappen en 200 meter stroomopwaarts lopen".
"Vier mensen" roept Joan van achter het stuur.
"Wie is vrowilliger?" hoor ik iemand vragen.
'lin wat moeten die dan doen?" hoor ik iemand vragen.
"Hoe geraken die aan palen?" Wout.
"Opschieten want de tijd gaat zo lopen" Joan.
"Okee, ik ga wel", zegt Ingrid.  "Ga je mee?" vraagt ze aan Eveline.
"Okee," en ook Eveline stapt uit.
Wanneer ook Nicole zegt dat ze wel wil, wordt ze gestopt door Peter; 'Neen, we hou(len graag een
vrouw aan deze kant". Karel en Wout gaan ook naar de overzijde. "We zien jullie daar wel, gegroet."

Na tweehonderd meter rij(len, dalen we via een steil paadje tot op twintig meter van de oever. De vallei
is nauw met dennen bomen op de flanken. Bij het water is er het heldere groen van jonge struiken en
een varieteit aan oeverplanten.
Paul en Peter lopen naar de oever. Op 66n plek is de rivier slechts een zevental meter breed met snel-
stromend water. Veertig meter stroomopwaarts is de rivier dubbel zo breed en minder diep. Het water
stroomt er rustiger. Nicole gaat ook een kijkje nemen, Joan en Frank vervoegen haar.

Het viertal  aan de overzijde  komt toe.  Het is even zoeken  naar het juiste stemvolume om verstaanbaar

te zijn. "Wat gaat er gebeurenT' Het is eigenlijk roepen. Het water maakt best wat lawaai waardoor
men enige inspanning moet doen om gehoord te wor(len. Bij het smalle stuk is het nog erger, hier kolkt
het water en wringt zich door de vernauwing.

"

Joan: "We zijn er nog niet uit".
"Is het niet beter van een brug te bouwen", roept Wout Hij draait zich naar Ingrid, Eveline en Karel.
Wt de armen gesticulerend, grasstengels als hulpmiddel zoeken ze naar een aanpak.

Aan deze oever gebeurt iets gelijkaardigs. De groep staat ongeveer een minuut bij elkaar als Nicole
zich losmaakt van het groepje naar de aanhangwagen loopt. Zij verwijdert het touw en pakt een paal die
ze aan de oever neerlegt. Haar voorbeeld wordt gevolgd door Peter. "Sarnen is handiger", zegt hij. En
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de palen worden nu door beiden uit de aanhanger getild en op de oever gelegd. Paul gaat ondertussen in

gesprek met de mensen aan de 'overzijde'.
"We hebben beslist van een brug te bouwen, ginder." Al roepend gaat hij naar het punt waar gebouwd
zal worden. Het is de nauwe plek met bomen aan de ene oever tot aan het water en rotsblokken aan de
andere zijde. Aan de overzijde tracht men met takjes iets duidelijk te maken over de constructie.

Joan vervoegt Nicole en Peter bij de aanhangwagen en er ontstaat een volgende vergadering. Al pra-
tend en gesticulerend met de palen bespreken ze een mogelijke aanpak. Palen worden achter elkaar

gelegd, ander palen worden de lucht in gestoken. Ondertussen lopen Wout en Paul ieder op zijn oever,
een eindje stroomafwaarts,. Wout onderzoekt een boom die over het water hangt. De rivier is er be-
hoorlijk breed, doch ondiep met weinig stroming.

Paul roept: "He jongens kunnen jullie even komen ik heb jullie advies nodig."
Frank, Joan en Paul voegen zich samen.
"Het eenvoudigste is van een constructie te maken die over het water gaat. Op het smalste punt komen
we er met drie palen achter elkaar vast te maken en die te klemmen tussen de rotsen en aan deze zijde
door ze vast te maken aan de boom."

Joan: "Dat is dus op het smalste deel".
Paul: "Ja, dat klopt, dat hebben we net overlegd met de overzijde".
"En de idee van palen in het water te zetten."
"Dat zou ook kunnen, doch dat gaat veel meer tijd kosten. Het voordeel van het korte stuk is dat we
over het water werken. Het oversteken is ook veel korter."
Peter is er ook komen bijstaan. Alleen Ingrid blijft bij de palen.
Ze gaat iets roepen richting Nicole. Nicole lijkt het niet te verstaan, ze haalt haar schouders op en schud
van  'neen'.

Het gesprek bij het viertal leidt tot de conclusie dat men een brug bij het smalle gedeelte gaat bouwen.

"Kunnen wij van hieruit bouwen?" Eveline
"Neen, dat kan niet, we maken 66n constructie en die steken we dan door." Joan.
"Wij zijn dus technisch werkloos." Eveline.
"Ja, het kan even niet anders, geniet maar."
"Toch wel, ze kunnen al een touw spannen dat als handvat dienst doet." Frank.

De groep van vijf gaat aan de slag. Paul geeft instructies aan de anderen over hoe men knopen en sjor-
ringen maakt. De anderen trachten hem zo goed en zo kwaad als mogelijk na te volgen. Frank heeft een
tak aan het uiteinde van een lang touw bevestigd en gooit dit naar de overzijde. Wout en Karel maken

dit stevig vast aan een boom ter hoogte van waar de brug zal komen. In het volgende half uur worden

palen, drie breed en drie achter elkaar vastgesjord. Een constructie wordt zichtbaar.
"De wijze van knopen zou een groep scouts niet erg trots maken", merkt Nicole op. Zij heeft zich bezig

gehouden met bet op maat knippen van touw en iedereen te bevoorraden
Telkens men de constructie opligt blijkt deze vrij veel speling te vertonen. De oplossing die men hier-
aan geeft is een extra touw.

"He, hoeveel tijd hebben we nog? Dat is wel veel knopen ginder, als we dat allemaal moeten los-
maken" WouL Hij staat al een tijdje toe te kijken.
Hij wordt door Peter gerustgesteld: "Eens de constructie op zijn plaats ligt, gaat het allemaal snel. Het
oversteken neemt weinig tijd en bij het afbreken snijden we gewoon de knopen door."
Paul en Frank hebben ondertussen bedacht om enkele palen 'dwars eronder' te sjorren voor meer stabi-
liteit

"Zeg het maar", zegt Joan, "ik voer wel uit, want ik heb niet helemaal door hoe dit gaat werken, maar
ik heb het volste vertrouwen."
Paul instrueert Wout: "We makerl een touw vast aan dit uiteinde en gooien dit over en daarmee kunnen

jullie trekken."

Met vijf mensen tracht men het gevaarte nu  tot aan de juiste plaats te sleuren en wrikken. De bomen  op

de oever maken het er niet makkelijk. De constructie is log en zwaar.
"Dit is sleuren aan een dood paard," zucht Nicole.

Het eerste deel met drie balken naast elkaar gaat over de oeverrand heen en knikt gelijk naar omlaag.
Er is een touw aan bevestigd dat men naar de overzijde gooit Het trekken hieraan lukt maar matig. De
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constructie bevindt zich nog voor twee derde op de oever. De gemonteerde dwarsbalken blokkeren het
glijden.
"Gooi wat losse palen deze kant op dan kunnen we straks de brug deze kant laten opglijden." Eveline.
"Jullie moeten harder trekken zodat het geheel het water niet raakt" Paul.

*0*

-.
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Het gevaarte schuift verder over de oever heen. Nu komt de volgende moeilijkheid. De constructie
komt in het water te hangen. Er is naast een horizontale knik ook een zijwaartse knik door de druk van
de stroming. De palen die eerst nog naast elkaar zaten zitten onder en boven elkaar. De kracht van het
water maakt alle manoeuvreren zwaar.

Paul tracht beweging te krijgen door op de constructie te gaan staan. Hij houdt zich vast aan de boom
en drukt op de palen van het 'middenstuk'. Plots begint hij te molenwieken met zijn armen glijdt met
een nauwelijks te horen plons in het water. Zijn vioek is we I te horen. Hij schuift met z'n voeten over
de rotsbodem tot hij houvast heeft zich ondertussen vasthoudend aan de constructie. Iedereen schrikt.
Eveline laat een schreeuw. Paul staat echter reeds in evenwicht en er komt gelach.
"Gaat het Paul?" wil Ingrid weten. Een vioek en een glimlach op zijn gezicht is het antwoord.
Aan de overzijde roept een stem: "oh nu is het afgelopen". Het gesprek hierover vindt niet plaats. Paul
staat in het water en sleurt de constructie tot aan de andere oever. Met trekken en sleuren langs alle
kanten slaagt men erin om de constructie op de tweede oever te trekken. Ze ligt min of meer stabiel
gekneld tussen twee rotsen. Ze buigt weI vervaarlijk door in het midden. Karel en Wout hebben een
tweede touw over een overstekende tak gegooid en deze wordt door Paul vastgemaakt aan het midden
van de constructie. De tak is buigzaam en biedt geen extra stabiliteit.

"Een V", roept Frank "We moeten in het midden een V maken zodat de constructie daar op steunt."
Na enige verder uitleg wordt het geen V, al bouwend voegt men een derde paal toe zodat men een drie-
pikkel heeft.
"Dit heb ik van in het begin gezegd", tracht Joan nog zijn gelijk te halen.
Paul is al die tijd in het water blijven staan. Tot boven zijn knieen staat hij in het water, nat tot op z'n
hemd. Toch blijft hij door duwen en trekken tot de palen wat mooier naast elkaar liggen. In record-
tempo is de driepikkel af zij het met heel wat losse eindjes touw. Hij wordt over de brug naar het
midden geschoven. Paul tracht hem onder de brug te wrikken. Wout zet ook een stap in het water om
met een paal te duwen. De brug komt omhoog.
"Hoeveel tijd hebben we nog?" vraagt Eveline aan Ingrid.
"Nog zeker vijftig minuten."
"Kunnen we het dan nog verstevigen."
"Heb je er geen vertrouwen in?" komt Karel tussen beide.
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Eveline: "lk weet niet, ik moet eerst nog eens kijken
"Durft iedereen?" roel)t Ingrid met luide stem.
Karel: "Dat was toch de opdracht".
Ingrid: "Ja maar ja".
Ondertussen heeft Wout het eerder gespannen touw beter boven de constructie hangen.
Paul klautert uit het water en staat lachend naar zijn lekkende kleding te kijken.
" "Hd jongens, ik heb dit niet voor niks gedaan
Er is nu blijkbaar een moment van inactiviteit op beide oevers.
Dan roept Peter naar de overzijde: "zien jullie het zitten?"
"Is er een alternatief?" roept Eveline terug.
Joan: "lk denk dat er eerst een lichtgewicht dient le proberen."
"Maar neen, iemand zwaar, dan weten we meteen of het stevig is ', repliceert Ingrid.
"Ik kom", roept Wout, en de daad bij het woord voegend, balanceert hij met het touw in de hand over
de balken. De driepikkel verschuift een beetje doch houdt het.
Iedereen staat gespannen te kijken. Wout schuift met zijn voeten tot voorbij de driepikkel. Hij heeft nog
twee meter te gaan. De balken zijn nat en lopen schuin omhoog naar de oever.
"Hier pak mijn arm." Wout steekt zijn arm uit. Joan, Peter en Paul reiken naar zijn arm. Hij wordt bin-
nengetrokken.

Gejuich en geklap.
Dan vertrekt Nicole. Ze heeft goed opgelet op alle bewegingen die Wout maakte. Het touw goed vast-
pakken, zijdelingse stappen, niet met beide voeten op 66n balk. Voorzichtig over de driepikkel, nog wat
verder en met een kattensprong belandt ze op de oever waar ze wordt opgevangen door Ingrid, Eveline
en  Karel.

Weer handgeklap en gejuich. "Makkie", roept ze naar de overzijde en steekt haar duimen omhoog.
Frank is de volgende. Dit zou routine moeten zijn. Hij beweegt echter veel minder soepel dan Nicole.
Het gaat een stuk langzamer. Wanneer hij zich wil afdrukken om naar de kant te springen zakt de con-
Structie onder hem weg. Door de kracht is driepoot verschoven en verdwijnt een deel van de constructie
net onder het wateroppervlak. Frank hangt aan de armen van Karel en Nicole die hem de oever opsleu-
ren.

Door de kracht van het water gaat de constructie nu helemaal uit zijn vorm.
"Ik vind dat we moeten stoppen", stelt Peter voor, "we hebben alle criteria overschreden, we halen de
tijd niet, drie mensen zijn nat en ik begin het ook wat gevaarlijk te vinden."
"Wie weet nog iets anders?" roept Ingrid.
Het is stil. Wout duwt nog eens tegen de constructie. Het middengedeelte inclusief de driepikkel schuift
verder het water in. Het water kolkt over de horizontale balken heen.
"Aanvaarden we onze misiukking? roept Joan. Weer stilte. Iedereen staat wat voor zichzelf uit te sta-
ren.

"Het is ook maar de eerste opdracht", zegt Paul "anders hebben we niks te leren."
Eveline: "Dus we breken af?
Frank: "Ok."
"Ok, hoe breken we af?"
"Hoe krijgen we dit ding op de oever?"
Peter: "Kunnen jullie naar hier komen, via de andere brug."
Karel: "Hoe krijgen we de driepikkel eronderuit? Dat hebben we in het water gebouwd."
Het antwoord komt van Paul die resoluut terug in het water stapt en met enig wrikken de driepikkel
lostrekt.
Zonder veel overleg worden touwen doorgesneden en stukken van de constructie worden naar de oever
getrokken. Door de loshangende touwtjes is het gemakkelijk om de constructie op de oever te trekken.
Het vijftal aan de overzijde, Nicole, Eveline, Ingrid, Frank en Karel lopen stroomafwaarts terwijl de
vier aan deze zijde palen naar de aanhangwagen beginnen dragen. Peter verzamelt alle eindjes touw in
een plastic zak.
"Is het al gelukt op deze plek?" wil Joan van me weten.
"Ik weet niet of het antwoord zo belangrijk is voor jullie leren. Het is al gelukt maar onder ander om-
standigheden.  'You can never cross the same river twice'." Hij loopt verder.
Het vijftal van de overzijde voegt zich bij ons. Ik stel voor van terug te gaan, om te kleden en elkaar
dan  bij  de  ko ffie te treffen.
"Mag ik voorstellen van enkel om te kleden en niet te gsm-en of ander activiteiten te doen, zodat we
niet te lang op elkaar hoeven le wachten", voegt Peter eraan toe.
Terwijl het clubje in hun busje stapt, zegt Frank tegen Paul: "Volgende keer doen we het anders"
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4.3.10. Terugrit

"Zo", zegt Jean "Dat was het dan, hun eerste opdracht en dan nu de eerste bespreking."
"De eerste bespreking die vindt nu plaats in het busje", vul ik aan, "ik denk niet dat ze met een prettig
gevoel zitten."
"Ik vermoed ook van niet."
"De feedback vanuit de opdracht is wat dat betreft keihard."
"Hoe pakken we het aan?"
"Goede vraag, hoe pakken we het aan?"
Al rijdend bespreken we wat onze aanpak zal zon Belangrijk voor ons is dat de deelnemers de waarde
van de nabesprekingen ontdekken. Het vinden van aansluiting bij hun belevingswereld. het co-ontwik-
kelen van gezamenlijke thema's, ontdekken ;val hen bindt, geruststelling geven en nieuwsgierig maken
om zichzelf en anderen te bevragen. Kortom, het ontdekken en creeren van condities die leren en ont-
wikkelen stimuleren.
"lk leid kort in en dan hebben ze hun eigen ruimte."
"Ok, laat ze maar komen."
Ondertussen zijn we terug aanbeland bij het Centrum. Het busje parkeert naast onze wagen. De schuif-
deur gaat open en het groepje klimt uit de wagen. Er zijn geen grote dialogen gaande, er wordt ook niet
gelachen.

"Over hoeveel tijd zien we elkaar bij de koffie?" wil ik weten.
Na enig rondvragen wordt 30 minuten gezegd. Prima. En ieder trekt naar zijn kamer om zich orn te
kleden.

41.1 1. Eerste reflectie.

Tijdens de eerste bespreking wordt verder geexploreerd met het ontwikkelen van relaties in een taak-
context. De taak nu is via het delen van eigen belevingen en individuele leerervaringen te komen tot
gedeelde ervaringen. Het proces van retroactieve betekenisgeving. Deze opdracht vereist heel wat
kwaliteiten van de relatie en draagt heel wat kwaliteit bij. De deelnemers ervaren dat het maken van
verbinding via gesprekken moeilijk, zoniet moeilijker is dan in de natuur waar het gamma aan gedrags-
mogelijkheden veel ruimer is.
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De groep start met een opsomming van wat niet goed gegaan is. De oorzaken worden gezocht bij de
aard van de opdracht. Gaandeweg noemt men ook aspecten die te maken hebben met relatiekenmerken.
Ze hebben niet in de gaten dat hoe meer 'problemen' ze opnoemen hoe moeilijker het wordt om elkaar
te begrijpen.
Met een beetje hulp gaat men op zoek naar het positieve. Ook hier blijkt 'verbinden' niet zo evident.
Inhoudelijk 'positieve' of 'negatieve' boodschappen brengt geen wijziging in de gezamenlijke denk-
wijze die bestaat uit een zoektocht naar oorzaken en oplossingen
Een van de oorzaken blijkt 'gebrekkige communicatie' te zijn. Oplossing hiervoor is het binnenhalen
van experts. Daartoe worden we dan ook uitgenodigd. Relatieopbouw en het creeren van diepgaande
betekenis zijn processen waarbij enige expertise kan helpen doch het ontwikkelen blijft hun eigen
intersubjectief traject. Dit maken we ook duidelijk  aan de groep.

Ook het thema vertrouwen wordt geexploreerd. Deze exploratie, gebrek aan kennis van elkaar, is een
verdere illustratie van het trachten 'objectiveren' van intersubjectieve processen.
Het zoeken naar oorzaak, gevolg verbanden aan de hand van de 'waarom' vraag geeft mij een opening
om de beperkte waarde van het 'logisch begrijpen' voor het ontwikkelen van relaties te illustreren

Op dit moment aanbeland in hun exploreren, tracht ik duidelijk te maken dat denken en praten op logi-
sche wjjze niet de beste weg is om verbinding te maken, Door het binnenbrengen van de drie relatie-
gewoonten hebben de deelnemers een handvat om anders met elkaar om te gaan, om eigen en elkaars
gedrag te exploreren op een meta-rationele wijze. 1nhoud en proces van de bespreking krijgen een
nieuwe wending en dit geeft de deelnemers een gevoei van vertrouwen.

Het thema verbinding maken wordt hier ook zichtbaar in de metafoor van de rivier. Men zoekt fysiek
de meest nabije pick op. Doch om auditief contact te maken is het de moeilijkste pick. In de samen-
werking is er wel fysiek contact. Helpen bij het knopen leggen. Elkaar een hand geven bij het overste-
ken. Vaak zijn de fysieke grenzen minder afstand dan de mentale.
Mentaal blijft men op afstand door het gebeuren sterk te reificeren. Heel de beschrijving van het ver-
loop gebeurt op een wijze die de band tussen het subject en het gebeuren afstandelijk maakt. Het thema
rond de waarom-vraag heeft hier ook mee te maken. Door deze vraag te stellen houden de deelnemers
met elkaar de illusie in stand van een rationele verklaarbare wereld. Verklaren en te verhelpen.

ledereen zit in een cirkel, Jean en ik zitten schuin tegenover elkaar, zodat we oogcontact kunnen
houden.

"Jullie hebben een eerste opdracht gehad, jullie hebben letterlijk en figuurlijk heel wat mee-gemaakt.
Om tot leerervaringen te komen is het nodig om terug te kijken en met elkaar te exploreren hoe ieder-
een zichzelf. elkaar en het hele gebeuren heeft beleefd. Door te delen komen nieuwe betekenissen tot
stand. In dit proces leren jullie elkaar ook bee kennen woordoor jullie als groep groeien en ontwik-
kelen."

Wat ging niet goed?

"Dat is de inleiding?" wil Ingrid weten.
Ik knik.
"Hier zitten we dan," begint Wout, "dan was het ons toch bijna gelukt."
"Inderdaad, maar bijna is ook niet," voegt Karel toe.
"Hoe pakken we dat hier aan, wat moeten we eigenlijk bespreken?" wil Ingrid weten.
Eveline: "Wel, we kijken naar wat er goed en niet goed ging en trachten daar lessen uit te halen voor de
volgende opdracht. Want edn ding is zeker: er komen nog van deze opdrachten."
In de eerste vijftien minuten noteer ik volgende thema's:
"We hadden meer palen moeten hebben."
"De constructie had meer in de breedte gemoeten."
"Volgende keer moeten we beter voorbereiden. Nu stopte het busje en werden er zomaar vier uitgezet."
"Jamaar, buiten dat was er niet zoveel voor te bereiden. Zonder materiaal en zonder de plek gezien te
hebben, was er niets voor te bereiden"
"Ik vraag me af of we niet beter op het brede stuk hadden gebouwd.
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"De knopen deugden niet, toch niet allemaal, we hadden beter moeten knopen, dan hadden we het touw
ook nog kunnen gebruiken om een steviger leuning te maken."

"Langs de andere oever had men meer kunnen bouwen, ze hadden meer palen moeten vragen, of we
hadden jullie er meer kunnen geven."
"We hadden een coordinator moeten aanstellen om beide kanten te codrdineren."
"Toen we merkten dat het niet ging lukken, hadden we sneller moeten stoppen.

"

"De planning was te kort."
"Het ontwerp deugde niet helemaal, maar dat heb ik al gezegd nog voor we vertrokken."
"We hadlen beter moeten brainstormen."
"Met die touwen hadden we meer gekund."
"Ook met die bomen, er stonden veel bomen langs het water die bijna tot aan de overkant kwamen."
"Niemand wist ook hoeveel kracht het water had, dat konden we niet weten en dat is eigenlijk het
grootste probleem."
"Dus was kiezen voor het smalste stuk de goede oplossing.

"

4.We hebben nooit geverifieerd of iedereen wel akkoord was met het plan.
"

"En of iedereen er weI over wilde gaan."
"Wisten we eigenlijk wie er kon zwemmen, of er mensen waren die bang waren om in het water te
vallen."
Iedereen zegt wat, doch men gaat weinig op elkaar in, bevraagt niet wat de ander bedoelt. Eigen
thema's worden wel hernomen en wat meer toegelicht. Na verloop van tijd is de opsomming van
thema's uitgeput.

Wat ging goed?
Jean:   "Wat  ik  hoor  is  vooral  een  overzicht,  een  opsomming.  Een  opsomming  van  problemen,  van  oor-
zaken en oplossingen. Dit geeft jullie een over·zicht doch minder inzicht in de onderlinge dynamiek,
herinner de oefening van vanmorgen, hoe verhaal en verteller korter bij elkaar kwamen. En ook ver-
teller en luisteraar. Door alles te benoemen als probleem komen we ver te staan van hetgeen we ver-
tellen, maar ook ver van elkaar."
Men tracht de suggestie van Jean te volgen. Er volgt echter een nieuwe opsomming. Een opsomming
over positieve elementen deze keer. De dynamiek, hoe men met elkaar en met het onderwerp omgaat,
is nog niet gewijzigd.
"Het weer was in alle geval een treffer." Enig geamuseerd gegrinnik is hoorbaar.
"We hebben ons over het algemeen goed geamuseerd."
"Het was ook best spannend, dat was uitdagend, we hebben ons niet verveeld."
"Iedereen heeft gedaan wat hij kon."
"Het was best spannend en eigenlijk ook wei plezant toen Frank het water in viel."
"Iedereen schrok maar de hulp was snel, we waren betrokken op elkaar."
"Ik had het zien aankomen," zegt Frank, "de constructie bewoog en de knopen waren niet zo goed,
eigenlijk deugden ze nieL"
"Waarom ben je dan gegaan?"
"Iemand moest de volgende zijn en op dat ogenblik was het nog redelijk. Zo zag het er toch uit. Er
waren ook al verschillende mensen van de andere kant gekomen."

Het gesprek valt stil.

"Het was ook een mooie plek, niet zozeer om te bouwen, maar de natuur."
"Heb jij tijd gehad om daarnaar te kijken?"
"Het is eigenlijk wei prettig om dit te mogen doen terwijl we ervoor betaald wor(len."
"Wat? Hier zitten?"
'Neen, buiten die opdrachten doen." Gelach.

Na een verkenning van het verleden in termen van problemen en sterktes komt de oplossing voor het
gesprek, dat door gebrek aan inhoud een probleem dreigt te wor(len.

Oorzaken en oplossingen
"Kunnen we niet kijken naar wat we volgende keer anders willen doen?" herneemt WouL
"WeI, daarstraks is gezegd dat een goed team anders functioneert. Misschien moeten we elkaar beter
leren kennen."
"Ja en hoe doen we dat?"
"Door samen dingen te doen, door de oefeningen."
"....En door nabesprekingen"

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR



108

".la wat nog?"
"We moeten een coordinator aanstellen. Iemand die het gesprek beter coordineert."
"En hoe gaat dat dan?"
"Wel iemand die zorgt in de eerste plaats dat de communicatie goed loopt, dat alle ideeen worden

geinventariseerd, dat iedereen kan uitspreken en zo"
"

"Ja, de communicatie kan een stuk bee.
"Maar ja, als we op Mee oevers worden gezet, is dat natuurlijk een stuk moeilijker."
"Dat is wel zo, maar op het werk communiceer je toch ook vaak van op een afstand."
"Op het werk is er dan ook vaak slechte communicatie, geef toe."
"Dus een eerste oplossing is zorgen voor een goede communicatie."
"Moet ik dat opschrijven."
"Neen, nog nieL"
"Wat is dan een goede communicatie?"
"Elkaar laten uitspreken."
"

Open vragen stellen?"
"Wat is goede communicatie eigenlijk?"
"Communicatie heeft toch te maken met het overbrengen van informatie?"
"Wat zeg je nu Karel?"
66Wel bij ons op de afdeling was er een communicatieprobleem. Er werd toen een studie gemaakt om de
informatiestromen in kaart te brengen en sindsdien is het duidelijker welke informatie er nodig is om je
werk goed te doen en waar de informatie kan gehaald worden."
"En is het nu beter op jullie afdeling? Ik heb gehoord van iemand dat het er nog altijd vierkant draait..."
"Maar een goede oplossing bedenken, daarstraks, heeft toch niet zozeer met communicatie te maken",
verandert Paul het onderwerp. "We moeten hier onze informatiestromen niet in kaart brengen."
Er is nu weI wat animo in het gesprek. Er is zelfs gelach. "Onze informatie-STROMEN" wordt er gela-
chen.

"Wat is goede cornmunicatie dan wei, zeg het mijT'
"Gisterenavond en vanmorgen met die succesverhalen, dat was goede communicatie. Dat was ook
elkaar leren kennen. Die opmerking van de persoon en het verhaal in 66n dat maakt inderdaad dat je
iemand leert kennen."
"Hoe kunnen we dat hier toepassen?"

"Als we nu onze begeleiders eens inschakelen, Jean en Herman. Ze mogen ons toch helpen. Daar zijn
jullie toch voor?" Wout kijkt enigszins vragend in mijn richting.

Ik schiet in een lach. "Sorry dat ik even moet lachen, maar jullie vraag is zo herkenbaar. Eerst gaan
jullie op zoek naar de problemen. Dan wordt op aansturen van Jean gezocht naar sterktes. Maar als
jullie me excuseren op dezelfde afstandelijke manier. Er wordt gepraat over een opdracht. En eigenlijk
weinig gepraat tegen elkaar. Even terzijde. Dan de volgende stap, zoeken naar oplossingen. Maar op
dezelfde afstandelijke wijze. En dan hopla blijkt de oplossing ineens ook van extern te komen. Sorry,
maar ik kan jullie relaties niel oplossen. Relaties, elkaar willen begrijpen, elkaar aanvoelen, kwaad

mogen zijn is net iets te rijk dan het woordje communicatie. Jullie doen zichzelf tekort daarmee."

"Helpen communicatieregels dan niet, daar zijn toch veel trainingen over?"

"Oh, dat ben ik met je eens. Je kunt via regels een proces van communiceren bevorderen. En wellicht
kan je hierdoor ook de relaties ook verbeteren. Maar regels dienen om bepaalde processen in goede
banen te leiden en ik nodig jullie uit om met deze laatste aan de slag te gaan.

"

Ingrid: "Maar dan moet men communicatie verstaan als een verenging van relatie. Communicatie is
dan willen luisteren, is er voldoende respect om elkaar te willen begrijpen?

"

"Als er respect en acceptatie is dan kunnen we creatief zijn en samen een goede aanpak bedenken. Dat
bleek uit alle succesverhalen", vult Peter aan.
Frank: "Hoe doen we dat dan? Zeggen wat we voelen?"

Het is even stil als Eveline het woord neemt: "Bedoel jij nu dat we moeten kijken of wij al een groep
zij n T'

Karel vult aan "We kennen elkaar inderdaad nog niet zo goed..."
"Ja dat klopt: een team dat elkaar kent, functioneert inderdaad anders."
"Hoe kunnen we elkaar dan beter leren kennen?"
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"Ja maar, ik zeg ook iets over hoe wij naar de oefening zitten te kijken. Hoe zegt hij dat; we kijken
door een probleembril waardoor we alles uit elkaar halen."
"En daardoor valt het gesprek dan stil."
"Er wordt niets uitgediept, iedereen vertelt waar hij een probleem ziet en dat is het."
"En hoe komt dat?"
".la, maar wat is het alternatief?"
"En waarom is dat zo?"
--Stilte--
" Ja, waarom", herhaalt iernand, "als we dat weten, is het opgelost."
"Wat mij intrigeert", neemt Nicole het woord, "is waarom wij met z'n drieen niet bij elkaar mochten

zijn." Ze wijst ondertussen naar Eveline en Ingrid.
"Van wie mocht dat niet?"
"Is dat gezegd?"
"Ja, iemand heeft dat gezegd."
Niemand kan zich herinneren dit gezegd te hebben.
"Is het belangrijk?"
"Eigenlijk niet."
"Waarom mochten wij vrouwen niet bij elkaar?"
"Waarom ben je eerst gegaan?

"

"Waarom?"

lean pikt in. "Daarstraks  hadden jullie  het over communicatieregels,  hier is  er eentje dat nuttig kan
zijn in het opbouwen van relaties. De 'waarom-vraag' naar het verleden nodigt mensen uit om een
causaliteit te bedenken die er nooit is geweest. En logica drijft mensen uit elkaar eerder dan dat ze
verbindt.  Mensen voelen zich uitgenodigd om  het verteden  te reconstrueren  alsof alles  wat  gebeurde
logisch te verklaren valt. Relaties hebben geen logica. Waarop is (o.a.) Al dan gebaseerd? "Waarom
ging jij over  de  brug Frank?"  En  Frank  komt met  een uitleg.  Heel wat van  de dingen die we  doen,  van
de  beslissingen  die we  nemen  gebeuren omdat we ze  leuk  vinden  of gebeuren om  redenen waar  we  niet
eens  het  bes taan van  vermoeden
"De wat en hoe vraag informeert meer naar hoe mensen zich voelden, hoe ze elkaar vinden en dat
stimuleert  relaties,  niet alleen met elkaar maar  ook de  relatie met delen  in onszelf."

'Dus waarom levert niets op?" vraagt iernand zich hardop af.
"Mijn dochter zegt dit ook tegen mij, als ik vraag 'waarom eet je liever aardbeien dan een appel', dan

zegt ze 'omdat een appel naar appel smaakt en aardbeien naar aardbeien'."
"Dan is ze nog beleefd, mijn kinderen zeggen gewoon 'daarom'. Maar alle gekheid op een stokje de
waaromvraag levert enkel feiten en logica; zo had ik er nooit over nagedacht, maar nu je dat zo zegi hd
ik heb iets geleerd."

"En waarom heb je iets geleerd," probeert Wout bij Peter die net zijn ontdekking deelde. "En waarom

wil jij dat wetenT' repliceert deze. "Awel, daarom" Er is gelach. "Wel omdat ik geinteresseerd ben ge-
raakt in wat je ontdekt" ,flapt hij er spontaan uit.

De sfeer van het gesprek is meer ontspannen. In het volgende half uur krijgen thema's wat meer diep-

gang doordat de deelnemers elkaar meer bevragen. De onderwerpen sluiten nauw aan bij hoe men de
opdracht heeft uitgevoerd. Af en toe wanneer er een wijze van werken wordt benoernd die herkenbaar

is in de weksituatie wordt de link gelegd. De deelnemers trachten blijkbaar de relevantie voor wat ze
aan het doen zijn te toetsen.

Op de vraag van mijzelf met welke woorden ze het verloop zouden karakteriseren, komen er enkele
beelden:
"Eerst denken en dan doen!" roept iemand.
"Vertel eens."
"WeI daarstraks zijn we eigenlijk vrij snel aan de slag gegaan. Wat is hier binner afgesproken? Zo
goed als niets."
"Ja maar, dat kon toch niet want we hadden nog niks gezien, wat kunnen we dan bespreken?" verdedigt
Paul zich.
"Maar ook ter plekke, we ston(len daar, een paar lopen links een paar lopen rechts en ineens zijn we

aan het bouwen. We stoppen met de auto, vier man aan de overkant en we weten niet wie nog wat ze
moeten doen. En dan is er nadien natuurlijk een communicatie probleem."

"
"We zijn inderdaad nogal actiegedreven, dat zie je in de organisatie ook.
"Hoezo?"
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"Wel, hoe vaak komt er geen memo die een correctie of aanvulling is op een vorige memo."

"Samen uit samen thuis."
"Iedereen doet mee, we laten niet gemakkelijk iemand aan zijn lot over."

"Er schiet mij zomaar iets te binnen", zegt Nicole, "hoe zijn we eigenlijk als groep ontstaan. Hoe is dat
eigenlijk gelopen?

"

"Weet jij  dat niet meer?"
"Neen, hoe is dat eigenlijk gegaan?"
"Ook het feit dat we met negen zijn."
"We waren snel met z'n vieren: Wout met Karel en Eveline en Nicole"
"Hebben jullie dan gisteren met twee vrouwen in de duisternis gelopen." Joan.
"Ja."
"Mwa, dapper."
"Misschien waren er niet genoeg knappe mannen", zegt Nicole.
"En hoe is de samenstelling van de groepen dan verder gegaan?"
Met moeite weet men het verhaal te reconstrueren. Paul en Frank stonden in de buurt.
Peter is diegene vanmorgen is toegekomen en die zich aangesloten heeft bij Ingrid en Joan.
De energie daalt, er heerst een gevoel dat men iets bereikt heeft, alleen voelt men niet waL

Op vraag naar de volgende stap is er enige aarzeling. "Misschien nog een korte opdracht buiten?"
"Moeten we die dan nog nabespreken ookT'
"Nabespreken wel maar allicht niet vandaag."
"Het is al wei veel geweest, veel om over na te denken."

Uiteindelijk beslist men dat men nu nog niet gaat beslissen en men hier terugkomt na de maaltijd om te
kijken"
"Ok, laat ons hier verzamelen rond negen uur en dan kijken" is het voorstel.

Het is ondertussen bijna zeven uur. Een andere groep heeft het gastheerschap opgenomen voor het eer-
ste blok van vierentwintig uur. 'Onze' groep kookt de derde dag. Wanneer de groep de eetzaal betreedt
staan de tafels al mooi gedekt met kaarsen en een bloemetje. In de keuken is het een drukte van jewel-
ste. Iedereen heeft de neiging om even langs te lopen crl de geuren op te snuiven. Gezien de drukte
wordt na een korte begroeting en een drankje uit de koelkamer iedereen die hier niet moet zijn verzocht
bij de haard te gaan zitten waar men de aperitiefhapjes heeft klaargezet.

Koken voor 33 mensen is geen sinecure. Het koken en de maaltijd loopt dan ook uit. Het warme voor-
gerecht, champignons met spekjes en een lekker sausje wordt opgediend per tafel. Nadien is er een
lange pauze 'omdat er iets niet klopte met de oven'. Ondertussen gaan de gesprekken gezellig verder.
Men is erg benieuwd naar wat de andere groepen hebben gedaan. Er wordt wei verteld doch er blijft
een sfeer van geheimzinnigheid hangen. 'Om de truc niet te verklappen'.

Het loopt tegen tienen wanneer Jean en ik langs de deelnemers van onze groep lopen om te kijken of
men nog iets wil. Zoals verwacht en zoals ik mezelf ook voel,  is  er geen behoefte om nog iets formeels
te doen. We spreken af morgen na het ontbijt.

Na de maaltijd hebben we nog een vergadering met de begeleiders. De dag wordt overlopen. Er wordt
kort verteld wat elke groep gedaan heeft. En er wordt gekeken naar de dag van mogen. We beslissen

morgen verder te werken in kleine groepen zoals eerder voorgenomen.

4.3.12.   Werken met zintuiglijke informatie en vertrouwen

De groep heeft een opdracht die schittert door haar eenvoud. Een traject afleggen in een bos van
ruwweg tweehonderd meter. Handicap is dat men 681 zintuig minder heeft, het zien. Deze opdracht
stimuleert de deelnemers om te exploreren met hun zintuigen. Het uitsluiten van het gezichtsvermogen
voor mensen die gewoon zijn in een visuele maatschappij te leven brengt een hele bewustwording met
zich mee. Men is verplicht met heel gedetailleerde informatie te werken, om het unieke te ontdekken
aan elke situatie. Daar er teveel unieke informatie is beseffen de deelnemers hoe interafhankelijk ze
zijn om succesvol te zijn. En dit laatste is de onuitgesproken visie. De interafhankelijkheid en de wil
om te slagen maakt dat de deelnemers erg op elkaar en elkaars werk betrokken zijn. In dergelijke situ-
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atie is het hebben van vertrouwen onontbeerlijk. Vertrouwen geven en de behoefte om te controleren
wisselen elkaar af.
1n subgroepjes heeft men een verschillende wijze van aanpak ontwikkeld. Bij de uitvoering komen er
nieuwe elementen bij, gevoel van verantwoordelijkheid, mensen de fysiek aanleunen die noodzaken tot
het herdenken van oplossingen.

Na een lekker ontbijt zit iedereen weer op z'n plek. Het groepje zit er anders bij. De ervaringen van de
eerste dag hebben een aantal gerustgesteld of op z'n minst vertrouwd gemaakt met het fysieke aspect
van de opdrachten en hun eigen fysieke conditie. Ook de leermethode heeft men ervaren. Ook hoe
moeizaam een ongestructureerde nabespreking kan verlopen. En de steun of het ontbreken ervan van de

begeleiding. Anders ook door de groeiende relaties binnen het groepje. Het feit van met drie groepen te
werken maakt dat het ontwikkelen van een eigen identiteit snel gaat. Een identiteit die als een van zijn
kenmerken een stuk vertrouwdheid een stuk veiligheid biedt.

De opdracht
"Het doel van de opdracht is verder exploreren met de link tussen relatieontwikkeling en hoe jullie
taken organiseren en samenwerken. Specifiek aan deze opdracht is de link tussen planning en

operationalisatie. Ik gebruik opzettelijk niet het woord uitvoering daar dit de illusie wekt dat er tijdens
het operationaliseren niet meer hoeft nagedacht te worden. Deze oefening vereist zelfs dat je uitvoert
tijdens de planning. Je krijgt de kans om zelf bedachte oplossingen te testen en verbeteren.
De opdracht zelf, bestaat erin om met het hele team geblinddoekt van een punt A naar B te gaan in een
bos. De opdracht bestaat uit twee delen; bij deel tdn, de planning, mogen jullie zien. Dit geeft jullie de
gelegenheid om het terrein te verkennen en mogelijke manieren van aanpakken te oefenen. De criteria
hier zijn; veiligheid, wees voorzichtig wanneer je geblinddoekt bent. En respect voor de natuur. Jullie
mogen niets wijzigen of toevoegen aan de natuur. Tijd mogen jullie zelf bepalen indien jullie dit zelf
willen."

"We vertrekken allemaal samen in AT'
"Als iemand in B is, mag die dan zijn blinddoek afdoen?"
"Dat mag, doch op dat ogenblik mag hij/zij geen instructies meer geven of enige andere vorm van hulp

"
geven.

"Hoe weten we dat we in B zijn?"
"B wordt duidelijk aangegevenT'
"Hebben we dit allemaal nodig om te kunnen beslissen of hebben we de opdracht al aanvaard?"
Nicole wijst haar collega's erop dat ze erg taakgedreven zijn. "We moeten beslissen of we de opdracht
aanvaarden en waarom."
'Ua, ziet iedereen dit zitten?" vult Karel aan en hij gaat verder: "We moeten misschien eerst goed
afspreken wat we vorige keer hebben geleerd en dan afspraken maken."

"
"Als we leerpunten opschrijven, hebben we meteen ook een frame om straks over te praten.
"Dan is het niet zo snel stil, bedoelt u?" vult Wout aan. Blijkbaar heeft men de nabesprekingen nog na-
besproken.
"Maar vinden we de opdracht interessant, uitdagend genoeg?" wil Paul weten
"Laat ons eerst naar de leerpunten gaan."
Karel  is aan de ilipchart gaan staan en draait het vel om: "Wat schrijf ik op?"
'Naar elkaar luisteren." begint Eveline.
Joan: "Werkafspraken maken, wie doet wat". "En ze opvolgen", voegt hij eraan toe.

Ingrid: "Kijken of iedereen altijd mee is."
Peter: "Vertrouwen in elkaar."
"We kunnen misschien de succesfactoren van gisteren erbij nemen."
Dat vindt men een goed idee. "Wat waren deze ook al weer?"
Gezamenlijk zetten ze zich aan het denken.

"
"Vertrouwen, risico nemen, Fun, Waarderen en zorg, duidelijke doelen en en . leren van fouten.

Paul neemt het woord: "Ziet iedereen het zitten?"
"Willen we het en durven we het? Of we het gaan kunnen, weet ik nog niet", grapt Wout.
"]7og iemand een opmerking?"
"Spreken  we  een  tijd af?  Doen  we iets met dat criterium?"  wil  Ingrid nog weten. "Of beslissen we dat

later?" Neen, tijd zal men ter plekke afspreken, dat is onderdeel van de opdracht
"En dit keer gaan we voor resultaat" Het gezelschap knikt. Men is vastberaden, de geschiedenis mag
zich niet herhalen.
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"En hoelang voor we elkaar aan de deur zien?" "Geen telefoons", wordt er geroepen. Ondertussen staat
de meerderheid reeds recht en verdwijnen om him zich om te kleden.
Het bewuste bos ligt binnen wandelafstand. In groepjes van twee, drie loopt men emaar toe. Tussen de
groepjes is er ook overleg. Men deelt reeds met elkaar ideeen over wat belangrijk kan zijn: "Opsplitsen
van het terrein, wie heeft een visueel geheugen? Codes afspreken."

Jean neemt het initiatief, hij wandelt een heel stuk het bos in. Het is een dennenbos met hoge bomen.
De bodem is mals, bedekt met mos gras en dennennaalden. Tussen de bomen zijn er stronken van ge-
kapte bornen. Ook halfvergane takken en kleinere boomstammen liggen hier en daar met soms enkele
jonge dennetjes..

Jean stopt op een plek midden in het bos. Ik zie enkele mensen rondkijken op zoek naar een of ander
herkenningsteken. "Ik zou graag hebben dat jullie in een straal van vij ftien meter een boom kiezen die
jullie bevalt", geeft hij als instructie.
Er is even verwarring, dan verwondering. Iemand roept iets van 'praten tegen een boom'. Iedereen be-
gint weI rond te kijken en te zoeken naar een boom. Karel blijft gewoon staan bij een boom, Peter,
Frank en Eveline stappen naar rechts en zoeken ieder hun boom. "Oh", roept Eveline, "dit is er eentje
voor mij, kijk met veel mos, een echte knuffelboom." Ingrid en Joan hebben een boom in elkaars buurt.
Paul staat bij een heel dikke den. Nicole lijkt een beetje in het mid(len te staan.
"Ok, ik zie dat iedereen zijn boom heeft. Welnu, dit is punt B. Wanneer jullie straks in deze positie
staan, dan is de opdracht geslaagd."

"He, Frank en Peter waarom zijn jullie zo ver gaan staan?" roept Wout.
"Omdat ik hier graag sta", repliceert Peter. Wout lacht om zijn eigen vraag. "Had ik eerder moeten vra-
gen", mompelt hij.
Frank, Joan, Eveline, Wout, Nicole en Ingrid onderwerpen hun boom aan en minutieus onderzoek. Ze
sluiten hun ogen betasten de boom, openen hun ogen om te kijken en herhalen deze procedure enkele
malen. Paul telt zijn stappen tot bij Karel. Peter vervoegt hen.

(2353)

Seter
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"En punt A ligt 170 meter die richting uit. We wandelen er nu naartoe."
Terwijl men naar het vertrekpunt loopt, wor(len er grapjes gemaakt.
"Ik dacht dat we iets over onze boom zouden moeten vertellen!"
"Ik ook, ik had al een heel verhaal klaar."
"Deze boom die ken ik, ik kan hem blindelings herkennen."
Karel, Peter en Paul beginnen hun actiepian.

"We kunnen mijn boom als referentiepunt nemen", zegt Karel. Ik wou het me gemakkelijk maken dus
ik ben kortbij Jean gebleven. lk vermoedde iets."
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* 3,

Het valt me op dat de groepsleden erg veel de 'ik' vorm hanteren. Ze durven zich zichtbaar opstellen in
de groep. De groep begint te 'ikken', fluistert Jean me toe.

Aan punt A beland vraagt Jean of er nog vragen zijn. "Neen", men ziet het helemaal zitten. Met een
opmerking van "Wie bedenkt toch allemaal zo'n opdrachten?" in onze richting, zet de groep zich aan

het werk.
"Spreken we een tijd af?

"

"Laat ons eerst naar de aanpak kijken."
"Kunnen we het terrein niet opsplitsen in stukkenT'
"Het laatste stuk moeten we allemaal verkennen want ieder heeft zijn eigen boom."
"Blijven we niet best allemaal samen, Gisteren ging het moeilijk omdat we op twee oevers stonden."
"Dat gaat veel tijd kosten."
Het gesprek neemt een vaart en al vlug wordt er door elkaar gesproken, ideeen los van elkaar ontwik-
kelt.
"Stop, stop" roept Ingrid "Zo komen we er niet, rustig."
'Maar dit is brainstormen", onderbreekt Wout haar.
Joan: "Ok, laat ons wat afspraken maken, minimaal over de tijd, de tijd dat we wensen voor te
bereiden, anders vrees ik dat we blijven praten."
Het idee wordt opgepikt. Men komt tot de conclusie dat men op een half uur klaar kan zon met verken-
nen en dat het 'echte' stuk kan beginnen. Vervolgens gaat de vergadering door met een hoog 'brain-
storm'-gehalte. Er komen losse ideeen. Een aantal ideeen komen terug naarmate mensen hun eigen idee
verder hebben ontwikkeld. Mensen praten door elkaar, trachten vooral elkaar te overtuigen van hun
idee en dit voornamelijk door in subgroepjes aanhangers te winnen voor hun idee.

Er komt een volgende suggestie:
"Laat ons de verkenning in subgroepjes doen en na twintig minuten terug hier afspreken."
Het idee is duidelijk mee ingegeven om het communicatieprobleem op te lossen.
"lk stel voor adn groep die verkent van A tot aan die omgevallen boom, dat is een goed herkennings-
punt. Dan van de boom tot aan Karel zijn boom en vandaar ieder zijn eigen boom."
Peter: "Wie neemt het eerste stuk?"
Joan, Peter en Eveline kijken elkaar aan; "Wij" knikken ze en wijzen elkaar aan.
Paul: "Ik wil weI het tweede stuk." Ingrid en Nicole knikken naar elkaar. Ze sluiten zich aan.
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"De verkenning is nu dus een stuk korter, ieder hoeft maar een stuk te verkennen. Als we elkaar het
vertrouwen geven", voegt Frank nog toe. Hierop komt niet direct een antwoord. Het is blijkbaar ook
niet nodig want de mensen zetten zich in beweging in drie groepjes; beginnen ze te lopen en te praten.
Even later zie ik Paul grote passen nemen, hij is de totale afstand van zijn traject aan het afstappen.
"ingrid, kun je me verstaan" roept hij. "Ja, ok, kom maar terug dan kunnen we wat bedenken."
Joan, Peter en Eveline hebben duidelijk voor een ander benadering gekozen; ze hebben het terrein
verder opgesplitst en lopen van boom tot boom. Elke boom wordt nauwkeurig bekeken en vervolgens
blind bestast.

De voorbereiding is reeds twintig minuten ver. De groepjes werken zelfstandig. Proberen methodes uit
om richting te houden, om herkenningspunten te vinden. Het drietal van het beginpunt loopt de zone
van de midden groep naar de eindplek.
Paul, Ingrid en Nicole zijn nog steeds aan het oefenen om hun techniek te verfijnen. "15 stappen recht-
door dan 28 stappen op twee uur en dan recht op de boom af." Na enig roepen van de anderen vervoe-
gen zij zich ook bij het groepje.
Iedereen verkent zijn 'boom'. Ondertussen ontstaat er wei een vergadering over de algemene aanpak.

Jean merkt op dat de door hen gestelde 30 minuten voorbij zijn.
Peter: "Zien we het zitten, allemaal?"
Karel: "Nu nog wei maar zo dadelijk met de blinddoek zal het moeilijk zijn."
Paul: -We spreken af dat er per stuk den iemand de leiding neemt."
"Is er een volgorde?
Ze begeven zich naar het beginpunt. druk pratend en wijzend naar bomen op hun traject.
Joan: "Mogen we nog overleggen als we de blinddoeken op hebben?"
lk: -Dat mag, maar we I geblinddoekt; jullie hebben ook nog geen tijd afgesproken, wensen jullie een
tijd af te spreken?"
"Tot we geslaagd zijn", flapt Paul eruit.
Er is enig overleg en er komt een voorstel dat door iedereen beaamd wordt: "We willen slagen dit keer
en daarom zetten we onszelf niet onder tijdsdruk."

"Als iedereen luistert, dan leg ik uit wat onze strategie is" begint Eveline.
Eveline legt uit dat Peter, Joan en zijzelf elk twee stukken hebben verkend in de volgorde Peter,
Eveline, Joan. Eveline, Joan en Peter. Dit geeft kleine stukken om te onthouden en door ze af te wis-
selen zijn er zes gemeenschappelijke punten. Telkens vertrekt er iemand en wanneer deze persoon zijn
boom heeft gevonden roept  hij de volgende persoon. Wanneer deze bevestigt,  kan  de rest volgen.
ledereen is het erover eens dat dit een goed plan is.
"Jullie gebruiken de bomen als herkenningspunt?" wil Ingrid weten. Dit wordt bevestigd.

Peter vertrekt. Geblinddoekt stapt hij vooruit, zijn stappen tellend. Na acht passen stopt hij. "Nu moet
ik een boom vinden. Hij zwaait met zijn armen. Rakelings langs een boom. Hij buigt zich om zijn
lengte te vergroten en raakt schuin achter hem de boom. Hij stapt er naartoe en onderwerpt de boom
aan een minutieus onderzoek. Deze heeft twee wortels kort bij elkaar."la" zegt hij en zet zijn voet
tussen de twee wortels en neemt opnieuw zeven stappen.
De anderen zijn stil, ze luisteren mee en zien in gedachte waar Peter is.
Peter botst haast tegen zijn volgende herkenningspunt. Weer volgt een nauwkeurig onderzoek. Dit keer
is een dode tak boven zijn hoofd het herkenningspunt.

"Ok Eveline, hoorje mij, kom maar in de richting van mijn stem."
Eveline wordt vrolijk uitgezwaaid en stapt met de armen zwierend in de richting waar Peter "hier hier"
staat te roepen. De begroeting is hartelijk; een klein succesje.
"Het klopt, ik herken de boom jullie mogen komen."
De groep juicht en zet zich in beweging. Het valt me op hoe spannend men het vindL En hoe blij men
is om te ervaren dat de aanpak werkt.
Eveline begint  aan haar eerste  deel. "Acht, negen':  telt ze hardop.  Door het blind stappen  zijn  haar
passen eerder klein. Ze voelt ook de verantwoordelijkheid waardoor haar pasjes blijkbaar nog iets
voorzichtiger, nog korter zijn. Ze zwaait, ze zwaait nog eens. doet een stapje naar links, heel voorzich-
tig. nog altijd niks.
"Peter, sta ik in de goede richting."
Peter voelt aan een uistekende tak en zet zich in de richting.

"De richting klopt.-
Eveline aarzelt, zwaait nog eens in het ijle. Niks.
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"Wacht even, ik kom nog eens terug. Waar staan jullieT'
Eveline komt terug in de richting van de stemmen.
Het gezellige gekeuvel onderling dat net was begonnen, valt prompt stil. Er wordt niets gezegd of
gevraagd. Men wil Eveline blijkbaar niet uit haar concentratie halen.
Eveline start haar tweede poging, de stapjes lijken nog kleiner; temeer daar ze reeds vanaf stap zes
begint te zwaaien met haar armen en haar evenwicht dreigt te verliezen. "Negen". Weerom de ver-
kenning. Ze hurkt en tast in de rond; kleine takjes maar niks van een wortel of een boom.
De groep is stil.
"Het was toch negen", zegt ze hardop tegen zichzelf. "Peter, ik kom nog eens terug."
De anderen die nog altijd intens volgen wat er gebeurt, trachten haar gerust te stellen. leder op zijn
manier.
"Neem al de tijd die je nodig hebt, Eveline"
"Ja, we zullen niet gaan lopen."
"Als we kunnen helpen, zeg het maar"
"Eveline, ben je onzeker", vraagt Nicole.
".la. Neen, ik ben zeker dat de boom er nog is, maar ik zal nog eens zwaaien."
Wout: "Eveline, Eveline neem een stok zodat je breder kunt zwaaien."
"Goed idee". "Hier ik heb er een aan mijn voeten." Dat is Joan die een tak opraapt.
"Ik kom hem halen." En Eveline keert op haar stappen terug.
Met de stok en na met Peter nogmaals de richting geverifieerd te hebben, zet ze terug haar negen

stappen. Ze zwaait en met een 'tok' raakt ze haar boom.
"Yes", roept ze. Ze stapt op de boom toe en herkent hem aan de knoesten die in de schors zitten.
In de groep ontlaadt de spanning zich ook. "Goed werk meisje'; "Goed volgehou(len", "We vertrouw-
den je."
"Mijn stappen waren te kort", zegt ze.
"En nu moet ik nog zeven stappen en dan heb ik twee bomen vlak bij elkaar", roept ze.
Met de tak zwaaiend komt ze in een mum van tijd aan bij haar voorlopig eindpunt. Joan stapt naar haar
toe, positioneert zich tussen de bomen die slechts op twee meter van elkaar staan en de rest vervoegt
hen.

"Met de stok in de hand komt men door gans het....bos", roept Joan en gaat op verkenning.
In een mum van tijd heeft hij zijn eerste gedeelte volbracht. Het twee(le gedeelte verloopt reeds met

enige routine. Joan, Eveline en Peter zijn goed op elkaar ingespeeld.
De andere volgen en hebben een gezellige conversatie.
Het eerste traject van zestig meter is afgelegd. De groep staat aan de omgevallen boom.
"Ingrid, Nicole en Paul, jullie zijn onze leiders."

Paul legt hun aanpak uit. "Van hier tot aan het punt waar Karel het overneemt zijn er 54 stappen. Er is
eigenlijk een laan waarbij we tussen de bomen dienen te blijven. De bomen markeren de laan. Dus
wanneer we een boom links raken moeten we een beetje naar rechts en omgekeerd. Ingrid en ik hebben
dit gelopen naast elkaar. We stellen voor dat er twee man tussen ons in komt lopen en vijf erachteraan.

Op die manier houden we onze richting en blijven we als groep bij elkaar. "

"Is het niet verstandig om een vast punt te houden": een vraag die meet· een suggestie is van Wout.
Paul: "Is dat nodig? Het wordt misschien moeilijk om elkaar terug te vinden nadien" Hij vindt het
blijkbaar niet prettig dat er suggesties worden gedaan.
"Als je roept, vind je elkaar terug en ik wil gerust hier blijven", steunt Karel het voorstel. Nicole en
Ingrid steunen de idee. "Zoals we daarnet hebben gedaan met Eveline en Peter". 'Ok, voorstel aan-
vaard".

Joan en Frank zetten zich tussen Paul en Ingrid. Peter, Eveline, Wout en Nicole vormen de tweede rij.
Paul orienteert zich en vertrekt. Het geheel beweegt nogal onhandig. Joan en Frank die geen hand vrij
hebben, stappen met hun romp naar achter gebogen, alsof ze elk ogenblik een tak verwachten in hun

gezicht. Ingrid en Frank hebben gestrekte de armen waardoor er een knik ontstaat en het geheel naar
6/n zijde wordt opgeduwd. Na enige tijd botst Joan dan ook tegen een boom.
"Hola, een boom, ik loop tegen een boom."
"Dat is niks", zegt Paul dan moeten we nu eerst terug vijf stappen naar rechts zetta. Op zijn com-
mando gaat men zijdelinks naar rechts. "Ok en nu terug vooruit". Door het gedraai staat heel de club uit
de richting en weldra komt ook Ingrid een boom tegen aan haar rechter zijde. Het is een boom die de
linker kant van de ingebeelde laan staat. Terug oplijnen en nu staat de groep 90 ° van de oorspronke-
lijke route.
"Ik heb hier een stuk struik of tak aan mijn voeten, is dat normaal?" verifieert Joan.
"Gewoon overstappen", antwoordt Paul.
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Er komt een vraag van de achterste rij.
"Paul, herken je de bomen?"
'Neen, dat is ook niet nodig, we moeten juist van de bomen wegblijven."
'Ue komt ze wel tegen", zegt Wout, "maar dat risico loop je als je in een bos bent."
Er klinkt enige ironie in zijn stem.
Nog vijf minuten verder is het voor iedereen duidelijk dat er iets niet klopt Men durft blijkbaar Paul et)
Ingrid nog niet openlijk confronteren. Praten vanuit 'een gevoel' is niet zo vanzelfsprekend. Toch niet
tegen mensen die het weten.

Ingrid roept naar Karel en Karel roept terug.
"Karel staat niet achter ons" is de eenstemmige conclusie
"Karel roep nog eens." Karel roept nog eens. Zijn stem komt meer van rechts.
Paul heeft snel een analyse gemaakt en komt met een voorstel.

"Jongens we zijn wat afgeweken, we moeten terug. Wellicht zijn we uit de richting gegaan omdat we
bij het oefenen geen mensen achter ons hadden. Misschien moeten we het over doen, maar slechts met
vier mensen."

"Karel, maak eens geluid, we komen terug." Even later staat men terug bij Karel. De sfeer is wat aarze-
lend. Paul herhaalt zijn voorstel doch krijgt niet meteen het akkoord.
"Kunnen we niet nog iets bedenken waardoor we de aanpak verbeteren?" vraagt Ingrid "Daarstraks is
het ons gelukt", tracht Paul zichzelf en anderen gerust te stellen.

Paul, Ingrid en Nicole doen een tweede poging. Er wordt nu vaker met de anderen gecheckt of de rich-
ting van de stemmen klopL De preciesheid neemt echter af met de afstand. Geregeld komt men nu
bomen tegen en men weet niet of ze van de linkerzijde dan wel van de rechterzijde zijn. "Ik heb een
boom", klinkt niet meer zo grappig als daarstraks. Paul is zijn zekerheid kwijt, hij is verbaasd dat het zo
slecht loopt. Het trio onderneemt een derde poging. De rest blijft wachten.
Ik krijg het gevoel dat men Paul een beetje in zijn sop laat gaar koken. Ook al gaat dit ten koste van het
groepsresultaat.

"Paul, daarstraks had jij het over een hindernis op onze weg." Ingrid staat goed twintig meter in de
'laan'

".la, twee stronken vlak achter elkaar."
"Dat zou een goed herkenningspunt kunnen zijn. Weet jij nog na hoeveel passen dat was? En zou jij ze
herkennen?"
"Herkennen, ik denk van wel, er zat een rare kuil tussen, ik heb nog iets gezegd van stem dat we niks
mogen markeren of aanduiden. En die was een eind over de helft van het parcours.

"

"Kom we gaan terug, ik heb een plan." Ingrid vraagt de groep hen terug te halen door geluid te maken.
Gelijk begint men geluiden te maken, eentje begint zelfs te zingen van 'Ik ben zo eenzaam zonder jou'.
"Wij hebben te weinig herkenningspunten", verduidelijkt Ingrid zichzelf, maar half\veg de juiste route
staan er twee stronken die we kunnen herkennen. Als we nu allemaal naast elkaar stappen, dan raken
we de bomen links el) rechts van de ingebeelde laan en weten we dat we na dertig stappen langs twee
stronken komen."
"Ik weet nog iets dat ons kan helpen", vult Karel aan, "ik voel dat er een briesje waait dat van schuin
links komt, als twaalf uur de richting is die we moeten gaan,  dan is dat elf uur."
De rest concentreert zich op deze gewaarwording. "Welja verdomme, je voelt de wind, dat kan inder-
daad helpen", beaamt Peter, die er blijkbaar terug meer zin in krijgt.
"En twee, voel je ook aan het licht en de warmte op je blinddoek waar de zon staat. Af en toe zijn er
plekken waar de zon door de bomen komt, voel maar, hier waar ik sta."
"Waar sta je". "Hier" "Waar is hier?" Karel wenkt maar dat helpt niet veel. Hij betast iemand. "Wie is
dit?" "Ik, Nicole en doe een beetje voorzichtig". "Oh sorry, raakte ik je op een verkeerde plaats?"
Hij zegt het met zoveel oprechte schaamte dat de rest in een lach schiet. De sfeer gaat er een stuk op
vooruiL "En drie", zegt Karel, "als we het systeem van de laan gebruiken dan moeten we allemaal naast
elkaar zodat we van de ene naar de andere boom kunnen lopen.
Frank: "Karel je bent een genie!"

Ondanks de kleine dip die de groep heeft doorgeniaakt is er niemand die ook maar dan ogenblik een
opmerking heeft gemaakt over het afnemen van de blinddoek of het "den keertje eventjes kijken." Een
teken dat men nog stee(is gelooft in wat men aan het doen is.

"Zal ik dan in het midden lopen en de passen tellen?" stelt Paul voor. In zijn stem klinkt duidelijk door
dat hij verveeld is met de situatie. De groep stelt zich op Wn lange lijn naast elkaar. Karel blijft op zijn
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vertrouwde plek. "Armen strekken dat we een brede ketting hebben. Op mijn teken nernen we allemaal
een stap voorwaarts." Ingrid geeft de instructie.
Ingrid bevindt zich aan 66n uiteinde, Frank heeft het andere uiteinde. Beide hebben een stok in de vrije
hand.
Zo goed en zo kwaad mogelijk gaan ze vooruit. Het oneffen terrein maakt dat er flink aan elkaar

getrokken wordL Doch het geheel geraakt verder. Al mel raakt Ingrid een boom. "Ok, ik blij f even
staan tot Frank ook een boom te pakken heeft:" De groep scharniert met Ingrid aan de boom als schar-

nierpunt. "Ja, ik heb er ook 66n" roept Frank. Ingrid, jou beurt."
Mogen we geen merkteken aanbrengen?" vraagt Ingrid, "dan weten waar we geweest zijn in geval

"
van.

Er ontstaat een discussie. 'Fijdens de voorbereiding was er gezegd dat we niets mochten veranderen of
toevoegen aan de natuur." "Of was dat enkel tijdens de voorbereiding?" "Vraag het aan de trainers?"
Jean en ikzelf blijven  stil op hun vraag. Onze namen worden nog enkele keren genoemd. Het voelt een
beetje plagerig aan doch we hebben afgesproken dat we, tenzij de situatie onveilig wordt, niet zullen
inten'enieren.
"Volgens mij zijn die een pint gaan drinken, die zijn al lang niet meer hier", zegt Ingrid.
Frank: "Of ze hebben de stuip gekregen van het lachen met ons, negen blindemannetjes die halfweg
Parijs in een bos staan."
"Ze maken waarschijnlijk duidelijk dat het aan ons is om af te spreken."
Wout: "Dat is dan eindelijk eens een veelzeggende stilte."
Frank: "Herman en Jean jullie blijven goed in jullie rol, ik hoop alleen dat het straks allemaal goed te
zien is op video. Ik wil wel eens zien waar wij allemaal naartoe zon geweest.

'.

Peter neemt initiatief "Wat doen we, laat ons iets afspreken zodat we ons kunnen organiseren; wat ge-
beurt er als we de natuur wei veranderen?"
"Dan kunnen we overal een kledingstuk achterlaten zodat we weten waar we geweest zijn", roept
Karel, die heel het gesprek aandachtig gevolgd heeft.

"Wout: "Of een spoor leggen met takken.
"Dan moeten we wel goed afspreken welke merktekens en in welke richting we ze laten wijzen enzo",
vult hij zichzelf aan.
Eveline: "Ik zou het beter vinden mochten we ons aan de opdracht houden, anders kunnen we bij een
volgende moeilijkheid weer beslissen dat iemand even mag kijken. We hebben de opdracht aanvaard

en we mogen daar niet van afwijken."
Haar mening wordt bijgetreden door anderen die door elkaar heen hun instemming betuigen.
"We geloven toch in deze nieuwe aanpak, laat ons die verder uitproberen, we hebben toch geen re(len
om het nu al gemakkelijker te maken."
De groep bereikt een consensus: "we blijven bij de oorspronkelijke afspraken.

"

"Maar een tak gebruiken, mag wel", informeert Frank. "Dan kunnen we de ketting langer maken."
Deze idee wordt wel aangenomen. Wout vindt een tak en houdt hem tussen hemzelf en Ingrid.
Ook de anderen vinden takken of twijgen en maken zo de ketting langer. De groep kan nu uitwaaieren
over een lengte van wel 12 A 14 meter. De coordinatie om in elkaars verlengde te blijven is wel een
stuk lastiger. Ze overhaasten zich niet. Ze voelen dat deze aanpak hun redding kan zijn.
Zorgvuldig om geen boom over te slaan, stappen ze verder. Ze blijven geregeld staan om de wind te
voelen, de stem van Karel te horen en te voelen wat de richting van de zon is.
Bij de volgende zwaaibeweging struikelen Eveline en Joan haast over twee stronken die naast elkaar

liggen.
"Ja, stronk, stronk", roept Joan. Ingrid verlaat haar plaats en schuift langs haar collega's naar de stron-
ken toe. Paul die naast Eveline staat heeft zich ook gehurkt en tast de omgeving af. Met z'n drieen

overieggen ze .
'tia bijna 100 % zeker, neen 100 % zeker dat we goed zitten."
"Jongens, we zitten goed."
"Ht Paul hoe ver was het van hier naar het punt met Karel?" "23 stappen."
"Blinde stappen of ziende stappen?" informeert men.
"Neen, neen blinde" zegt Ingrid. "We hebben blind geoefend, helemaal dom zijn we nu ook niet."
"Wat een geluk dat we het terrein in twee kunnen afbakenen, anders waren we verloren geweesL Goed

van Ingrid dat ze van een hindernis een herkenningspunt wist te maken", constateert Peter.
.

Karel krijgt te horen dat hij nog even moet blijven staan. De groep gaat door. Na nog enkele keren
scharnieren botst de ketting tegen een dikke spar aan.
Karel wordt geroepen om te komen verifieren. Dat hebben Joan en Wout ook al gedaan.

De groep is opgelucht. "Hoe laat zou het zijn? Volgens mij zijn we al een uur bezig" zegt Peter.
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Nicole: "Edn uur, naar mijn gevoel zijn we ongeveer een twintig minuten bezig."
Frank: "Met de blinddoek die kriebelt op mijn neus heb ik het gevoel dat we al ver over een uur bezig
zijn."
"De trainers weten het, zullen we het vragen?"
Paul: "Wat is het nut? We hebben immers gezegd dat we doordoen tot we succesvol zijn."
'vrot het donker is, we zien nu toch ook al niks."
Terwijl dit gesprek zich ontwikkelt, heeft Karel zich bij de groep aangesloten. De boom wordt minuti-
eus onderzocht en tot 'juiste' boom verklaard.
"Ik kan nog altijd niet begrijpen wat er fout is gegaan", deelt Paul mee. "Ik ben echt benieuwd naar die
video." Paul heeft het moeilijk en de anderen weten blijkbaar niet goed hoe ze hiermee om kunnen

gaan.

Karel, Wout en Frank zijn nu aan de beurt.
Karel neemt op zijn rustige manier het woord en vertelt wat er dient te gebeuren: "Mon boom staat hier
op zeven meter vandaan. Ik stap er naartoe en dan komt Nicole met Paul Ingrid, en Peter naar mij.
Nicole gaat dan naar haar boom. Als ze daar is volgen Paul en Peter hun eigen traject tot ze aan huI:1
boom zijn Hetzelfde gebeurt voor Frank met Eveline en Wout Iedereen kent het traject en dient zijn
boom te herkennen."

Karel positioneert zich aan de hand van de herkenningspunten aan de boom en telt zijn stappen. Met de
stok zwaaiend komt hij probleemloos aan zijn volgende boom. Dit heeft nog geen dertig secon(len

geduurd. Op zijn 'ik ben er' wordt enthousiast gereageerd. Nicole met op haar schouder de hand van

Ingrid gevolgd door Paul en Peter lopen naar Karel toe. Karel en Nicole overleggen over de juiste rich-
ting. "Drie stappen en dan heb je een rottend stuk hout van twee meter, aan het linkse uiteinde is het
vier stappen in het verlengde en dan ben je aan de dunne boom, de dikke kun je dan raken zonder dat je
de kleine dient los te laten", checkt Frank hardop. Hij vertrekt. Ingrid die wil volgen, krijgt te horen dat
ze moeten wachten. "Ik wil het doen zoals ik heb geoefend". Na enig geaarzel en voorzichtig te tasten

vindt ze haar punten in het traject. Het is verbazend hoe iedere boom die een herkenningspunt is, wordt
betast en bevoeld, de vorm van de wortels, kleine oneffenheden in de schors, tot zelfs boven hun hoofd
waar wat uiteinden uitsteken van dode takken.
Ingrid: "Ja, ik ben er ook!"

Ondertussen zijn ook Nicole, Eveline en Wout op stap.
Karel controleert of Wout in de juiste richting staat en laat hem vertrekken. *'Acht, negen en tien." Hij
stopt en slaat in het rond. Hij staat teveel naar rechts en slaat in het ijle. Even is hij besluiteloos, dan
roept hij naar Karel; "Karel hoor je mij, komt mijn stem vanuit de goede richting?"
"
Wout, volgens mij  sta je teveel naar rechts, de afstand lijkt me te kloppen."

"Moet ik dan een stap naar links", verifieert hij alvorens iets te doen. Karel bevestigt en hij zet een stap,
zwaait met zijn stok en tokt tegen de boom. 'tia, ik heb hem, nog even voelen, ook ik ben zeker,
jongens ik ben ook gearriveerd." Eveline en Wout stappen naar Wout toe. Ze groeten Frank op een
speelse manier. Ook Eveline vindt een beetje later haar boom. Wanneer ze het signaleert, wordt er
weerom gejuicht. Het succes is nabij.

Bij zowel Paul als Peter loopt het minder. Elk is zijn eigen richting uitgegaan. Peter heeft zijn aantal

passen gezet en vindt een boom. De boom die hij gekozen heeft, ligt in de cirkel op elf uur van waar
Karel staat. Hij zoekt naar herkenning doch herkent de boom niet. Hij roept naar Nicole om de richting
te verifieren. Ze roept dat ze denkt dat de richting klopt. Paul staat aarzelend aan de boom. Dan stapt hij
nog wat verder en komt weer een boom tegen. Terug onderzoeken, nog eens naar Nicole roepen. Zij
roept terug dat de richting klopt. Weer aarzeling.
"Nicole weet jij  nog hoe mijn boom eruitziet?  Ik heb  al twee bomen gevonden maar  ik weet niet meer
welke dat het is." Nicole is nooit daar geweest.
"Ik geloof dat er links van jouw boom een dode tak ligt met kleine takjes." Op zijn zoektocht heeft
Peter deze tak echter in twee getrapt. Wanneer hij er opnieuw tegenaan loopt, breken kleine takken
verder af. "Er kraakt hier iets, maar dat is een kleine tak".
Hij schuifelt verder en komt terug bij de eerste boom. Opnieuw voelt hij aan de wortels en twijfelt nog
steeds. Terwijl hij met zijn handen voelt, staat hij zichzelf inwendig te verwensen en te vloeken.

Bij  Paul is het ook zoeken en aarzelen. Hij roept naar Ingrid om te kijken of zijn positie klopt
Volgens Ingrid klopt de richting doch ze vindt zijn stem nog te kortbij.
Hij roept naar Nicole "Nicole, klopt mijn positie?" Ze weet het niet "Frank", roept hij, "Frank, jij bent
hier geweest, zijn hier nog meer dikke bomen?"
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Frank staat aan zijn boom te kijken naar het geheel. Bij zijn aankomst heeft hij van opluchting zijn
blinddoek afgedaan. Hij staat nu in twijfel: mag hij antwoorden? Bijna automatisch kijkt hij naar Jean
en mij. We staan wat op afstand. Frank kent de afspraken, hij staat voor een dilemma

"
Paul roept nog eens: "Fraaank, hoor je mij??
Nicole brengt redding met haar vraag: "Als we gearriveerd zijn, mogen we dan onze blinddoek af-
doenT'
'Neen", roept Karel, "samen uit samen thuis.  Ik heb gezegd dat je dan niet meer mag communiceren."
Frank schraapt zijn keel: "He jongens, ik heb hem al afgedaan, ik dacht dat ik gedaan had."
"Godverdomme Frank" is de spontane reflex van Ingrid. "Frank, dan mag je niks meer zeggen want
anders zijn we aan het vals spelen."
"Ja maar...", wil Nicole weten, "...was dat de regel, hebben  we daar iets over afgesproken?"
"Natuurlijk wel, we hebben die regel aanvaard"
Peter staat ondertussen nog steeds kwaad op zichzelf te zijn. Paul staat twijfelend te luisteren naar het
gesprek tussen Nicole, Karel en Ingrid.
Er wordt beslist dat Frank zich terug dient te blinddoeken, maar dat hij niks mag zeggen tegen Paul of
Peter.
"Eveline". Paul roept naar Eveline. "Klopt de richting van mijn stem?" Eveline bevestigt, zij vermoedt
van weI. Daarop besluit Paul dat de boom waar hij bij staat zijn boom is.

"Peter", roept Karel, "Peter, heb jij je boom?"
"lk weet het niet", zucht hij binnensmonds, "ja, ik denk het wel."
"Staat iedereen aan zijn boom?" roept Karel.
"Ja, ja, ja Ja, ja, ja." ledereen bevestigt behalve Frank.
"Ok, dan mogen nu de blinddoeken af?"

De blinddoeken gaan af Men knippert tegen het licht. Dan kijkt men glunderend naar elkaar. De posi-
ties ten opzichte van elkaar schijnen te kloppen. "Shit", zegt Peter, "ik sta aan de verkeerde". Eveline

kijkt in zijn richting en beaamt: 'Klopt, jij moet daar staan" en wijst naar de andere boom.
Ik nodig iedereen uit om bij elkaar te staan en vraag naar hun eerste reacties.
"We hebben zo goed als het resultaat gehaald."
"Dit was beter als de brug."
"Kijk eens, we zijn anderhalf uur bezig."
"Ik vind dit een succes."
"Het is moeilijk als je niet kan zien."
'tia, maar je luistert veel beter. We hebben echt niet veel door elkaar gepraat."
Eveline: "Ik voelde me even benauwd toen ik mijn boom niet vond. Bedankt dat jullie me niet
opgejaagd hebben en me gesteund hebben"

"
Joan: "Ja helemaal in het begin. Maar ik dacht van oei straks is het mijn beurt.
"En trainers, wat hebben jullie gezien?"

'tia, wat hebben we gezien? Grappige dingen" Ik vertel hen dat volgens mij het resultaat voor zichzelf
spreekt. Dat het resultaat het werk was van samenwerking.
"Hadden we de goede strategie?"
"Hoe doen andere groepen het?"
Ik: "Wel, daar ga ik nia op antwoorden. Het is de bedoeling dat je van eigen ervaring leert. Stel ik zeg
dat andere groepen er slechts de helft van de tijd over doen  o f het dubbele.  Ben je dan gelukkig?  Ik heb
liever dat jullie jullie eigen maatstaven ontwikkelen."
"Neen dat klopt, alhoewel je kunt ook leren uit vergelijking."
"Ja, dat klopt ook, maar dat is nu niet de methode. Maar als je wil, laat ik op het eind van het program-
ma zien waar jullie zitten op de statistieken", voeg ik er lachend aan toe.
"is dat zoT', zegt Karel,  'hou jij hier statistieken van bij? Interessant." Dan realiseert hij zich dat ik het
als grap bedoel. Ook de anderen schieten in een lach. "Ja Karel, alles met cijfertjes berekend."
"Nog andere zaken"

Paul: "lk snap niet wat er op ons stuk gebeurde.
"

"Ingrid, toon me nu een keer die laan?" vraagt Nicole.
In kleine groepjes doch kort bij elkaar legt men nu het traject in omgekeerde richting af.
Paul krijgt onderwijs van Joan: "Zie je die rugzak aan het begin, dan zie je tussen hier en die rugzak

een laan, neem gelijk welk punt in de verte en je ziet stee(is een laan."
Paul zijn zelfbeeld heeft een dreun gekregen. "Ik ben benieuwd naar de video."
"Het goede is wel dat we de strategie hebben aangepast."
"Ja, we hebben onze ervaring goed gebruikt."
De eerste indrukken zijn uitgewisseld. We besluiten terug te keren. In kleine groepjes lopen we terug.
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De deelnemers zijn tevreden over hun prestatie. Dit helpt hen om eigen en elkaars gedrag bespreekbaar

te milken. Ze ontdekken het opener en directer met elkaar omgaan gefaciliteerd werd door het hebben
van een gezamenlijke visie. Niet het doel wei het vermijden van hetgeen hen in de vorige opdracht
'overkwam' is de visie van waaruit men elkaar aansprak.

Tijdens de nabespreking wordt het thema 'vertrouwen' geexploreerd. Vertrouwen laat medewerkers toe
om spontaan te zijn. Ze kunnen hun gevoelens, ideeen en opinies uiten erop vertrouwend dat de conse-

quenties gezamenlijk wor(len gemanaged.
Vertrouwen is ook de basis om afspraken te maken. Afspraken schept wederzijdse verwachtingen en
verplichtingen. Het is door afspraken te maken dat er ook een vrijheid ontstaat om elkaar te mogen aan-

spreken op deze afspraken.
De deelnemers exploreren ook hoe informatie vertrouwen kan geven en hoe gebrek aan vertrouwen
zichtbaar wordt door een andere vorm van communicatie.
Een van de bouwstenen om aan vertrouwen te werken zo leert de groep uit ervaring is het geven en

krijgen van waardering.

Terwijl de groep dit thema bespreekt, wordt er ook aan vertrouwen gewerkt
Zo vindt er een hele ontwikkeling plaats in de relatie tussen Paul en de anderen maar in het bijzonder in
de relatie met Peter. Het lijkt weI dat door het bespreken van een thema de leden aanvoelen of ze al dan
niet consistent bezig zijn en hun gedrag corrigeren.

De deelnemers worden ook een stuk vertrouwder met de metho(le en de kunst van het reflecteren. Ze
reflecteren over reflectie als een remedie tegen het leven bij de waan van de dag

Na de reflectie over de reflectie wordt het thema gewaarwording en waarnemen geexploreerd. De deel-
nemers ontdekken de waarde van unieke kennis en hoe ze zelf gevoeliger worden voor kleine waarne-

mingen: eigen gevoelens, hun onderlinge relaties en de omgeving.

De deelnemers komen de zaal binnenlopen. Met een kop koffie of notaboekje in de hand lopen ze naar
'hun' plek. Er zijn geen vaste plaatsen maar Frank, Nicole en Eveline gaan op hun vertrouwde plaats
zitten. Voor Karel is dat niet mogelijk want Jean zit op die plaats. "Oh," zegt hij, even verbaasd en zet
zich elders. Ook de anderen die binnenkomen, gaan nu op willekeurige plekken zitten.

Jean leidt in.

Hier zitten we weer bij elkaar. Tussen de vorige nabespreking en deze is er weer heel wat gebeurd,
waarschijnlijk zijn er nog reflecties op gisteren; daamet hebben we de oefening gedaan en vervolgens
hebben we een klein rondje gemaakt om eerste indrukken op te dom. Nu, met omkleden en kojjle er
tussenin, kunnen we grondiger kijken naar wat er allemaal gebeurd is.  Als juilie op een gegeven ogen-
blik de videobeelden wensen te gebruiken, kan dat. De videoapparatuur staat opgesteW in de grote
zaal.  Voor  het geheel hebben we, zoals je weet,  in principe negentig minuten.

4.3.12.1.Video of geen video
"En we zijn geslaagd!" roept Wout fier.
Paul zegt, terwijl hij ree(Is half recht veert, "Laat ons naar de video gaan kijken."
Anderen maken ook aanstalten doch Frank roept zodat iedereen het kan horen: "Wacht eens, wacht
eens!" Iedereen staat stil en kijkt.
"Ik wil toch dat we eerst afspreken wat het doel is van naar de video kijken?"
"Wat bedoel je met 6doel'?" vraagt Paul enigszins verbaasd.
"Kunnen we eerst zeggen naar wat we willen kijken. Ik bedoel maar, kijken we allemaal, ieder voor
zich en vertellen we nadien wat we gezien hebben of vertellen we eerst wat we meegemaakt hebben en

kijken we dan naar de besproken thema's?"
"Eigenlijk zegt gij dat we eerst moeten zitten en nabespreken voor we gaan kijken?"
'tia, ik zeg niet dat we dat moeten. Voor mij is het een alternatief. En eigenlijk ja, ik wil eerst weI eens
horen van anderen hoe ze de opdracht beleefd hebben en nadien gaan kijken hoe het 'werkelijk ' is ge-

"
gaan.
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Ingrid: "Je was het nochtans die tijdens de oefening riep dat je de video wilde zien."
-'Dat is ook, maar nu het een keuze is, heb ik liever eerst het gesprek."
Een aantal mensen zitten te knikken. "Dat is een goed voorstel, we kunnen gaan kijken op het ogenblik
dat het gesprek stilvalt"
"Of wanneer we het moment aangebroken achtten."
Frank vervolgt: "mij interesseert hoe anderen bepaalde momenten beleefd hebben. Uit de gesprekken
tussendoor over gisteren merk ik dat ik vaak toch een ander beeld heb dan anderen en dat wil ik eerst
wel eens vergelijken. En hoe iemand iets beleefd heeft, kan ik enkel horen uit zijn verhaal dat staat niet

op de video. Op het werk gebeurt ook van alles en daar hebben we ook geen video over. Nu we de kans
hebben wil ik die eerst gebruiken. Ik wil best zelf beginnen hoor".
"Wat zijn de argumenten voor video eerst?"
"Ja het kijken naar wat er 'echt' is gebeurd."
"Wat ik ervaren heb, was ook 'echt'."
"Ja maar echt echt dan. Of zal ik zeggen 'objectief. Een video is toch objectief."
"Als je de cameraman er van aftrekt.  Wie weet wat hebben onze begeleiders staan filmen."
"Hebben jullie niet alles?"
Ik leg uit dat ik ongeveer 45 minuten heb in shots van 30 seconden tot enkele minuten Telkens ik zag
dat er iets interessants ging gebeuren.
Joan: "Nu is kijken of niet naar een video ook al een leermoment en we hebben de video nog niet
gezien."
Men beslist dat men de video later zal bekijken. Her argument van Frank vindt men dapper en waarde-
vol. "We kunnen bespreken ook zonder"
Na enig teruggrijpen op de eerste indrukken vraagt Joan of hij het 'succes'-verhaal mag horen van
Eveline, Joan en Peter.

"
"Succes, is veel gezegd.
"Je voelde toch tevredenheid en opluchting, Eveline?" wil Frank weten. Hij wil blijkbaar zijn beelden
toetsen.
Eveline beaamt en zegt dat het inderdaad een succes was, maar wel 6611 van hun drieen. Het verhaal
gaat over hoe ze tot de bewuste strategie met 'zes' herkenningspunten zijn gekomen.
"Eerst liepen we naast elkaar, een beetje zoals dat in het tweede gedeelte gebeurde bij Ingrid haar
clubje. Het grappige was, wel grappig nu, is dat we altijd het stuk oefende van bij het begin. En na een
tijd ging het fout. En dan gingen we stee(is terug naar het begin. Op de duur kende we het begin door
en door en toch bleven we oefenen van aan het begin punt. Tot we weer vastliepen en dan begonrlen we
weer van vooraf aan. Het werd een ritueel denk ik, ons veiligheidsamulet. En toen begon de tijd te
dringen."
De twee anderen vullen aan. Hun ervaring is gelijkaardig. "Onze oplossing was ons amulet. Eigenlijk
wisten we van zo werkt het niet voor gans het traject. Toch niet in de gegeven tijd."
"Op een gegeven ogenblik waren we weer onze herkenningspunten kwijt en toen gingen Peter op
handen en voeten kruipen om een boompje te vinden. Joan zei dat we geen tod hadden om alles al
kruipende te doen en toen kwam er die grap van 'truffelvarkens'. Peter reageerde met de opmerking dat
truffelvarkens ieder een eigen afgebakend teriitorium hebben. En zo zijn we kleine territoria gaan

"'maken en gaan 'snuffelen
Peter: "We zaten vast in 66n oplossing" Hij vertelt op laconieke wijze hoe hij inderdaad af en toe op
handen en voeten de details is gaan voelen. "Zo'n stukje wordt ineens een hele wereld".

Iedereen die zit te luisteren, beaamt dit "zo'n stukje wordt ineens een hele wereld." Ook de gedreven-
heid wordt herkent. Alsook het vasthouden aan een oplossing omdat die gedeeltelijk werkt. Na een
opmerking van Wout die hoopt dat het 'snuffelen van Peter' op video staat, neemt Ingrid over.
"We hadden ook wei zoiets van, dat met die brug dat gebeurt ons geen tweede keer. Nu moet het
lukken. We zijn geen doetjes."
"Ja, dat herken  ik bij mezelf ook. We hadden een impliciete afspraak van jongens en meisjes, nu gaat
het lukken."

Ik: "Dit vind ik een mooie illustratie van enerzijdis het hebben van een visie. Het doel was 'van A naar
B' maar jullie visie was duidelijk 'Niet lukken  is geen optie'. Het verbazende  is  wel  dat het jullie  in
eerste instantie niet creatief maakt.  Of dat jullie niet creatief durven  zijn. Ik vraag me af of het verbon-
den is met het feit dat het eerdere een negatief geformuleerde visie is: 'Niet'.

De visie wordt herkend. 'Weinig creatief durven zijn en negatief geformuleerde doelstelling' is een
nieuw element. Men gaat het niet uit de weg en ieder exploreert wat er gezegd werd bij zichzelf.
"Een visie over wat we willen vermijden": Karel reflecteert hardop.
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"Of heeft het te maken  met het feit dat we weinig hebben geleerd uit de vorige opdracht?" Nu ontstaat
er een discussie of men weinig of veel geleerd heeft uit de vorige opdracht. Ingrid omzeilt het 'welles
nietes' oordeel door op te merken dat er een groot verschil was in hun onderlinge relaties.

"Wat deden we dan anders?" wil Frank weten.
"Alld, gij hebt ge dat niet gemerkt, ik vond dat we elkaar bijvoorbeeld veel meer aanspraken. Als
Eveline zei het zal wel lukken, dat was de eerste keer dat ze dat zei, toen voelde ik aan mijn water dat
ze niet 100 % zeker was. Daar heb ik haar op aangesproken:" Joan.
Eveline: "Je voelde dat inderdaad goed aan. Maar ik voelde ook dat er zo iets was van, mislukken is
geen optie. Dus dan durfde ik toch niet goed zeggen van het gaat niet lukken. Het was een beetje
zoeken."

"Dat willen lukken, dat verbond ons, dat maakte dat je inderdaad meer naar elkaar toe durfde."
".la, dat klopt meer durfde, ook omdat je wist dat niemand expert was."
"Je ging elkaar ook meer aanspreken omdat je wist van ik ben weI afhankelijk van de andere. Als er nu
niets gebeurt, dan loopt het geheel fout".
Er worden nog voorbeelden aangehaald over waar en hoe men elkaar concreet aansprak vanuit een zorg
voor het geheel. "Omdat we gezamenlijk iets willen, durven we elkaar ook meer aanspreken op het
kunnen, is het dat?" is de vraag van Karel.

Jean: "Dit is wei een levendig gesprek, en niet alleen omwille van de inhoud. Maar er zijn wei paral-
lellen tussen inhoud en vorm. Herinner je de inleiding gisteren over de gewoontes kennen, willen,
voelen. Wel het verhaal gaat erover en de drie zijn ook aanwezig in het gesprek."

Peter neemt de draad op. "Kennen en voelen dat kende ik al, zeker tegenwoordig met EQ en zo. Het
apart nemen van willen vind ik boeiend. Je gebruikte dit ook al tijdens de inleiding maar nu ik het
ervaar nu vind ik het inderdaad een goed onderscheid."

Frank: "Ik herken dit binnen het werk ook. Zeker in vergaderingen. Vaak duren de gesprekken zo lang,
je tracht mensen te overtuigen, je komt met alle argumenten en toch voel je, ze willen niet of ze voelen
er niet veel voor."
Ingrid: "En dan op de gang spreek je mensen erop aan en dan zeggen ze het gewoon. Ik herken dat
ook."

"Het is nog zo ongebruikelijk om vanuit gevoel te praten bij ons, laat staan dat je iemand vraagt of hij
het wel wil."
"Waar zit dat 'willen' dan?"

Exploratie van het thema vertrouwen

De anderen komen terug op het 'voelen' door een filosofische opmerking van Karel. "Gevoel meer
wezenlijk voor de mens heb ik gelezen. Het vertelt meer over wic iemand is op een bepaald moment
Kijk maar naar de diverse talen waar 'voelen' kan vervangen worden door het werkwoord 'zijn'; je suis
heureux, I am in love etc.""Ik ben gelukkig"...2)

'-Karel jij bent hier de filosoof van de groep aan het worden" geeft Nicole hem een compliment. Er
ontstaat even een discussie over meer of minder 'wezenlijk'. Ik tracht het gesprek terug te brengen  naar

de gewoonte van het gevoel

Het gesprek hier voelt aan als deugddoend. Voor mij heelt het te maken met de vrijheid dat men alles
wat er gebeurd is, mag benoemen. Ook die momenten waar de  gevoelens minder aangenaam waren.

"Van negatieve emoties gesproken. Ik kreeg ginder nogal een emotie over mijn hoofd toen ik zei dat
mijn blinddoek af was" neemt Frank de draad op.
'lia, dat was ik", neemt Ingrid over, "ik weet het maar het was eruit voor ik het wist. Het was voor mij
zoiets van ik wil dat dit lukt en nu moeten ze het niet gaan verknocien. Sorry voor mijn heftigheid."
'9\lee, niks 'sorry': ik begrijp je reactie wel. Ik schrok alleen."
Er onspint zich een gesprek ofje altijd al je emoties op tafel moet leggen. Altijd of nooit wordt al snel
genuanceerd. Het blijft een open dialoog die er een interessant element bij krijgt.

"Ingrids reactie is tech een teken dat we elkaar vertrouwen," komt Joan tussen.
"Vertrouwen?"
"Wei als je spontaan je gevoelens kan uiten, dan vind ik dat een uiting van vertrouwen."
"Vatrouwen dat je dat mag uiten."
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Dit vindt men een interessante piste. Het thema vertrouwen wat zo vaak wordt genoemi wordt verder
geexploreerd. In het eerst volgende kwartier wisselen de deelnemers nog voorbeelden uit van wat ver-
trouwen nu eigenlijk kan zijn.

"Vertrouwen dat je gevoelens mag uiten waar je van weet dat de ander ze niet prettig vindt."

"Wat ook zo merkwaardig was, was de rust in de groep. Zolang er in de groep het gevoel heerste van
de leiding heeft alles onder controle, kreeg ze ook het vertrouwen. Eens het vertrouwen weg zag je de
onrust. Kijk naar wat er gebeurde toen Paul zijn 'laan' niet vond. Op stel en sprong was iedereen zich
ertegenaan aan het moeien."

Het is alsof men zich nu pas realiseert dat Paul nog maar nauwelijks aan het gesprek heeft deelgeno-
men. Ingrid die blijkbaar een goede band heeft met Paul spreekt hem hierop aan. Paul stelt de anderen
gerust dat hij wei bij het gesprek betrokken is, maar dat hij zich heeft voorgenomen van te luisteren. De
anderen accepteren het eerste deel van zijn opmerking. Met het tweede deel heeft men meer moeite.
Het gesprek is niet meer praten over gevoelens maar praten vanuit gevoelens. Frank denkt dat het te
maken heeft met zijn afwijzing van Pauls voorstel om de video te bekijken. Paul stelt hem gerust dat dit
niet zo is. Hij geeft wei aan dat hij zichzelf is tegengekomen, op een onprettige manier tijdens de
oefening. Maar laat hij crop volgen: "Ik ben iemand die snel in de actie schiet, ik heb er normaal ge-
sproken geen moeite mee als iemand mij op mijn fouten wijst. Dat is mijn leerstijl."

"Wat stoort je dan wei Paul, dat je niet deelneemt aan het gesprek?"
'Toen het fout ging, wat daarnet werd gezegd over vertrouwen en dat mensen dan niet gaan meesturen.
Maar als het fout gaat dan wil iedereen mee controleren. Dat herken ik ook. Maar wat mij stoorde
waren de opmerkingen en het geroddel die ik kon horen, het was niet voor mijn oren bedoeld, maar het
voelde aan als wantrouwen, of neen als loslaten."

Het gesprek valt stil.
'tia maar Paul, ge liet U ook niet bijsturen", probeert Joan.
"Dat was op dat moment ook nog niet nodig", verdedigt hij zich.

"We hebben het over emoties en het belang van ze te herkennen en erkennen om er van te latnnen
leren.  Als je  echter  het  gevoel  hebt dat je je  gedrag  moet  verdedigen  kan je  er ook niet naar terugkijken
en  dan  is  het  hetzelfde als  met het  gevoel:  als je  gaat ontkennen  of wegduwen  kan je je  gedrag niet
gebruiken als  leennateriaai  "

"Daar ben ik het niet met eens", weert Paul zich. "Ik tracht gewoon uit te leggen hoe ik de dingen heb
ervaren. Door te discussieren zie ik ook weI dat anderen dit anders hebben ervaren. Maar ik duw mijn
gedrag niet weg".

"Neen" zegt Jean,  "mijn uitspraak was  bedoeld voor Joan."
Joan zegt niets maar zit wei te knikken.
Ingrid neemt over: "Dat zegt Jean ook niet, denk ik, ik versta dat wanneer er een wellens nietes discus-
sie ontstaat we de mogelijkheid verliezen om dieper te begrijpen wat er gaande is".

"Paul, ik vond jou erg betrokken, misschien wel het meest van ons allemaal," spreekt Eveline Paul aan.

"En zoals jij de situatie hebt rechtgezet dat vond ik knap. Zeker omdat je niet de volle steun had van de
club hier. Natuurlijk wilden we allemaal dat het een succes werd. Maar op dat moment was een stuk
van onze steun weg.

"

"Wat ik hiervan geleerd heb, Pau,1 is hoe stom het is om je eigen succes te staan vieren als het geheel

niet werkt", vult Peter aan. "Ik stond nog te genieten van mijn succes en begon me pas na een tijd te
realiseren dat eigen succes eigenlijk niets voorstelt als het groter geheel niet klopt. Ik was eigenlijk de
dekofficier op de Titanic die blij is dat alle stoelen netjes staan. Maar het duurde even. En de roddel
had daar mee te maken. Sorry hiervoor."

Paul mompelt iets van 'ok'. Paul en Peter kijken elkaar aan. Deze korte episode betekent blijkbaar veel
voor hen. Er speelt een flauw glimlachje om hun mond.
Paul voelt zich blijkbaar een stuk rustiger.
Frank herneemt zijn verhaal over vertrouwen: "Ok Paul, we moeten straks op de video maar even
kijken wat er gebeurde; ik wilde enkel zeggen dat wanneer er vertrouwen is mensen elkaar meer ruimte
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geven in het werk. En dat wanneer er geen vertrouwen is, er een hoop vragen komt naar informatie
etc."

"Vertrouwen is goed maar controle is beter," grapt Wout. "Hoe komen we nu eigenlijk aan dat vertrou-
wenT' gaat hij verder blijkbaar beseffend dat zijn humor niet het gewenste effect heeft.

"Wat mij vertrouwen geeft", zegt Petes "is het feit dat afspraken worden nagekomen. Ik wil best voor
onnozelaar spelen in de groep als ik weet dat de anderen dat ook doen. Ik verduidelijk me want ik vind
niet dat ik een onnozelaar ben. Als we afspreken van we houden de blinddoeken op tot het einde aan,
dan houd ik me aan de regels en binnen die regels kruip ik rond en doe dingen omdat ze horen bij de af-
spraken. Gisteren met die brug twijfelde ik eerlijk gezegd of ik erover was gegaan. De afspraak van
iedereen gaat erover was voor mij niet bin(lend. Vandaag toen we over de blinddoeken begonnen,
hebben we ons keurig aan de afspraken gehouden."
"Gisteren dat was ook geen afspraak, dat was een regel die Herman en Jean hadden opgelegd": Peter.

'Ua h6 dat ken ik ook van bij ons op de vergadering, Mark, hij is hier nu niet, maar Mark zit de verga-
dering voor en die zegt na een tijdje: zo dan hebben we een afspraak. En dan denk ik, hoezo een af-
spraak, ik wil dit helemaal niet. En de week nadien wordt hij kwaad omdat we 'onze' afspraken nia
zijn nagekomen."
"Wat een machtswellusteling toch," plaagt Nicole. Ze schijnt ook Mark te kennen.
"Opgelegd was het ook niet, we hebben het ons misschien laten opleggen": Joan.
Nicole: "Misschien moeten we het woord voorstel serieuzer nemen."
"Dat zou  mij ook plezier doen, Je mag altijd informatie bijvragen  voor je beslist of je beslissing uit-
stellen. Het geeft me dan wel het gevoel dat we iets hebben met elkaar."

Peter herneemt: "lk wil gewoon zeggen dat als mensen hun afspraken nakomen dat mij dat vertrouwen
geeft."
Karel: "Afspraken werken maar als er al vertrouwen is. Je zei net zelf dat als men geen vertrouwen

"heeft in z'n medewerkers dat men dan eerder instructies geeft.
"Dat zei ik niet maar ik ben het wel met je eens. Het is eigenlijk meer. Het is relaties. Je kan geen af-
spraken maken als je geen relatie hebt."

Deze uitspraak wordt verder genuanceerd. Nicole: "Dingen geraken hier op een rare manier met elkaar
verbon(len. Ik wil inderdaad zeggen dat relaties groeien met het nakomen van afspraken en dat sterke
relaties leiden tot sterke afspraken. Maar in die relaties dient een zekere geliikwaardieheid te zijn
Ofwel zegt je baas 'we werken aan afspraken' ofwel zegt hij 'hier is mijn instructie en dat zijn de
argumenten'."

Het thema gaat nog verder. Uit de vergelijking tussen gisteren en vandaag blijkt er ook een link te be-
staan met groepsgedrag en individueel gedrag.
"Ik maak afspraken met anderen en dus hebben we samen verwachtingen gecreeerd over eigen en
elkaars gedrag. We hebben met elkaar de vrijheid gecreeerd om elkaar te mogen aanspreken op datgene
waaraan men zich verbonden heeft. Vrijblijvendheid daarentegen heeft te maken met individuele vrij-
heid; ik kan dingen doen of laten op basis van eigen keuzes. In deze keuzes kan ik al dan niet rekening
houden met de wensen en verwachtingen van anderen."
Peter: "Dat is dan het omgekeerde van 'L'enfer, c'est les autres". Iedereen kijkt hem vragend aan. Hij
verduidelijkt zichzelf met te vertellen dat dit een uitspraak is van Sartre, die schreef dat de vrijheid van
een mens begrensd is door de vrijheden van de anderen.

Ingrid is het helemaal oneens met Sartre: "Ik vindt dat vertrouwen onder andere meer vrijheid geeft.
Het doet mij groeien en dat kan ik niet in mijn eentje. Ga dat maar vertellen aan Sartre." Ze tracht haar
gedachten verder te ordenen door verder te vertellen.
"Wat mij en mijn vertrouwen doet groeien is de zorg die ik kreeg van anderen. Zowel bij de voorberei-
ding maar ook in de uitvoering. Ik zie dat ook als moeder bij mijn kinderen. Geef kinderen zorg en
aandacht en je ziet hun vertrouwen groeien en ze gaan zelf ontwikkelen."

Iedereen is mee. Er worden wat voorbeelden aangehaald uit eigen ervaring met kinderen.

"Het betrekken van Paul door hem aandacht te geven is toch ook een mooi voorbeeld."
"En Sartre die had geen kinderen geloof ik", besluit Peter na een korte stilte
"Neen, maar wij wei of toch de meeste. We weten allemaal wat het betekent van waardering te krijgen
en hoe het zelfvertrouwen en vertouwen ontwikkelt. Maar we doen het veel te weinig op het werk.
"Waardering is een schaarste", oppert ze.
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De laatste opmerking komt behoorlijk aan. Er valt een stilte. Vertrouwen heeft heelwat betekenis ge-
kregen. "Vertrouwen en spontaan zijn, vertrouwen en ruimte geven, vertrouwen en afspraken, zorg en
waardering als bouwstenen."

Reflectie en zappen
Frank: "Het is stil."
"Ja maar, het is een andere stilte dan die van gisteren": Ingrid.
"Voor mij is dit nist Het is eigenlijk prettig om dat eens te ervaren. We doen hier zoveel nieuwe
dingen, nieuwe indrukken op. Ik heb tijd nodig om dat te verwerken": Peter. "Als je denkt aan de kop-
peling tussen buiten, dan hier en ik zit af en toe ook te koppelen met de theorie van gisteren."
"...en de relevantie voor je werk": Frank.
".la, de relevantie voor het werk."
"Tijd en ruimte om de dingen te laten inzinken": Frank.

Paul: "Ik vraag me toch af of het negentig minuten moet zijn? Is dat niet wat lang?"
Nicole: "Alld Paul, als ik ons over het werk hoor praten dan hoor ik vaak de klacht dat er niet genoeg
tijd is, de er teveel tegelijk op ons afkomt, dat je het gevoel hebt van geleefd te worden. Dat er haast
geen tijd is om de dingen op een goede manier te doen. Hier krijgen we de tijd en we klagen dat we
teveel tijd hebben."

Joan vult aan: "Dit is anders dan werk maar als je dit vergetijkt met het werk, dan is er hier toch ook
een verschil, hier kan je focussen. Er fietst niet van alles tussendoor. En van alles dat is zowel mijn
eigen mensen, een collega die iets wil of denkt dat ik graag ergens bij betrokken word, de klanten niet
vergeten en dan nog alle rapporten en vergaderingen met de directie': Paul.
Een aantal mensen beamen, dit is herkenbaar. Het is leven bij de waan van de dag.
Karel: "Je kan toch prioriteiten stellen?"
"Als je die mensen mag geloven is alles wat ze doen pnoriteit."

Jean: "Als ik even mag vergelijken met de situatie hier. Daarstraks hadden jullie een visie. Stilaan
delen jullie met elkaar ook een visie wat je als groep wil bereiken deze week. Eens je een visie hebt,
heb je terug een tijdshorizon. Wat ik hoor over gebrek aan focus en alles is prioriteit geeft mij de idee
dat alles urgent is omdat de prioriteiten niet helder zijn. In urgenties kan je verdrinken, niet in prio-
riteiten. Niet als ze zijn afgeleid van een visie. Door afstand te nemen kom je een stuk los van de drukte
en kan je nadenken over verleden en toekomst. Eens je dat hebt kan je terug 'neen' zeggen op vragen
uit de omgeving."

"Dat neen durven zeggen dat klopt, dat is echt het probleem."
"Ofhet symptoom."
"Daarstraks heb ik ook iets nieuw ontdekt, namelijk dat een doel en een visie niet hetzelfde zijn. We
krijgen een opdracht  doch  wat  ons echt bindt en drijft  is  'dit zal lukken'.  In  het  werk  is die visie  niet
altijd helder": Karel.
"Ah nee, het gaat over meetbare doelen, meten is weten": Eveline.
"Ja maar als je kijkt waar onze energie vandaan kwam, dat was niet van de meetbare doelen": Joan.

"En dan heb je het nog over doelen, zullen we eens praten over de middelen."
"Kijk naar gisteren dat was middelen, middelen": Nicole.
De groep kan even niet volgen. "Zap-vergaderingen' noem ik dat", verduidelijkt ze zich. "Gisteren dat
was een 'zap'-vergadering. Niemand maakt zijn verhaal af en we noemen het ene onderwerp na het
andere. Hoeveel hadden we er, zeiden de trainers. Hoeveel punten hebben we op de agenda van een
vergadering? Onze vergaderingen weerspiegelen helemaal hoe druk we het onszelf maken in het werk."

"
"Vanwaar dat zap?
"Als ik 's avonds thuiskom en het huishouden heb gedaan, dan zet ik me soms voor de tv zonder pro-
gramma. Ik zap dan van het een naar het ander. Na een tijd ga ik slapen en ik vind dat er niks te zien
was. Ik heb gewoon niet gekozen, ik heb gewoon niets gezien. Dat bedoel ik, soms heb ik hetzelfde
beeld in een vergadering of in mijn werk. Ik zap soms hele dagen."

"Ik neem op het werk toch af en toe rust, tijd om te reflecteren."
"Durft gij dat?"
"Het is inderdaad durven, durven neen zeggen tegen anderen, zeggen "ik heb nu geen tijd voor U, ik
neem tijd voor mezelf. Ik ga dan een koffie drinken aan de overkant": Ingrid.
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'Ferugkijken helpt mij inderdaad ook om vooruit te kijken. Om mij af te vragen wat ik nu doe waar
klopt dat met wat we op termun willen."

"Reflectie is inderdaad nuttig, je wordt je meer bewust van wat je aan het doen bent, je kijkt terug en,
inderdaad je zegt wat heeft dit nu betekend, wat ben ik hier wijzer van geworden:" Peter.

Ilc "Naar mijn gevoel mag je rejlectie hier en reflectie op het werk niet helemaal gelijkschakelen.
Werkritme en het ritme van leren en ontwikkelen zijn niet hetzelfde. Zeker niet wanneer het gaat om
leren uit eigen en andermans gedrag. Wat we nu doen tijdens deze reflectie is eigenlijk terugkijken en
met elkaar betekenis geven aan wat jullie hebben mee-gemaakt. Door de intensiteit van de opdrachten
worden nogal wat ideeen en gevoelens losgemaakt. Vandaar dat het god is om de tijd te nemen. Tijd
brengt rust.  En  dit  helpt om  verbinding  te  maken  tussen  de dingen die je  doet  en wie je  bent of wit  zijn
De koppeling tussen zijn en  doen."

Het is stil.

Jean:  "Als  ik mag aanvulle:n  het  is  ook verbinding  maken  met  het  groter  geheel,  de  organisatie, je  hele
leven.  Ik zou zeggen dat reflectie  en actie  is als  in- en uitademen.  Het  is een natuurlijk proces  dat we in
balans dienen te houden. Anders zijn we bezig met onderwerpen als stress en burnout".

"Waauw," hoor ik Joan fluisteren. De stilte blijfL

Na enige stilte vraagt Peter of hij nog een onderwerp mag aansnijden. Of er is ook nog de optie van de
video. Na kort overleg besluit men voor beide te gaan.

"Wat mij intrigeert, is dat geven van betekenis. Dat doe je voor, tijdens en na, heb ik begrepen. Bete-
kenis over de toekomst is visieproces. Maar hier in de reflectie ga ik, door te luisteren naar elkaars

"
verhalen, mijn eigen verhaal cell stuk herschrijven als het ware. De betekenis wordt overlappend.
"Zoals de betekenis die we op voorhand hadden gegeven aan de opdracht van 'dit overkomt ons niet
meer en het zal lukken."
".la, inderdaad zoiets."
"En?"
"Neen, ik wilde gewoon delen dat dit me bezig houdt."

Karel: "Als ik daarbij mag aansluiten, wat ik merkwaardig vond is dat bij het rechtzetten van de situatie
daarstraks we enorm geholpen wer(len door die stronken te veranderen van hindernis in herkennings-
punten  ls dat een voorbeeld van betekenis?"
"Ik denk het wel, als ik zie hoe we eerst te horen krijgen dat we moeten oppassen voor een stronk en

vervolgens gaan we erachter op zoek want het is een baken geworden.": Ingrid
" "Is dat niet gewoon met woorden spelen?

"Dat weet ik niet: je ziet toch dat onze aanpak verandert enkel doordat die stronken een andere beteke-

nis krijgen."
Paul komt terug in het gesprek. Hij is lang stil geweesL
"Is dat hetzelfde als een laan zien tussen bomen. De aanpak van jullie drieen was gebaseerd op het
stappen van boom tot boom, bij ons was het juist omgekeerd: de laan te volgen tussen de bomen.

Alleen er was geen laan. Alld, toch niet meer als ge uw ogen dicht deed."

"We zien inderdaad betekenis, of we geven betekenis."

"Hebben we nu nog tijd voor de video?"
"Wei jullie bepalen mee de koers van jullie leren. Als jullie het willen, dan kijken we nu of later naar
de video."
"We mogen zelfbeslissen?"
"Daar komt het op neer ja."
De groep overlegt met elkaar. Ze besluiten om naar de opnames te kijken. Door de afgelopen bespre-

king kan de groep de beelden op een relativerende wijze bekijken. Het samen kijken is een rustpauze,
een genieten van waar men gekomen is. De beel(len zijn soms hilarisch. De groep ligt bij momenten
slap van het lachen. Bij Peter rollen de tranen over zijn wangen :tls hij zichzelf ziet rondkruipen en
Wout becommentarieert. "Hij heeft een truffel'. Ook de opname waar Ingrid die de hele groep 90° in
de verkeerde richting zet, wordt van het nodige commentaar voorzien.
Het is een vieren en tegelijk een ontladen van de inspannende bespreking.

"Jongens jongens, ik heb de tranen in mijn ogen", lacht Peter, "wat is dat lang geleden."
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"En Paul, er was geen laan ht" Er is even een lichte aarzeling in de groep na deze opmerking van
Ingrid. Paul neemt het goed op.
"Neen", zegt Paul, "in mijn hoofd was ze el· wei. Niet te geloven eigenlijk."

Met nog wat losse commentaren wordt de sessie afgerond. Men beslist van een korte pauze te hou(len
en dan te luisteren naar de volgende opdracht. In functie hiervan zal men beslissen of men hier de lunch

gebruikt of men gaat picknicken.

4.4. Gevoelens, Beslissingen, Betekenis

Organiseren is een proces van collectieve betekenisgeving die leidt tot een zinvolle interactie met de
omgeving. Dit keer is de interactie het klimmen in cord6e (aan elkaar vastgemaakt) over een rotskam.
Betekenisgeving is een proces waarbij de drie relationele gewoontes een rol spelen. De opdracht is
uitdagend en de gevoelens van vrees zijn behoortijk aanwezig. Blijkbaar is het onderling vertrouwen
dat in voorgaande sessies was opgebouwd onvoldoende om hier voldoende adequaat mee om te gaan.
Door de uitdaging is er enige regressie opgetredcn in de kwaliteit van de relaties. Dit wordt zichtbaar in
onder andere de besluitvorming,de communicatie, het ambitieniveau en de onderlinge zorg.
Deze terugval in kwaliteit van functioneren wordt in een tussentijdse bespreking omgebogen tot een

proces van groei. De groep ontdekt de betekenis van 'valide' informatie voor de besluitvorming.
Met deze ervaring gaat men een tweede besluitvorming aan. In dit proces wordt geexploreerd met

wederzijdse bebvloeding

Het keuzeproces
Na een korte pauze komt de groep terug. Er wordt nog nagepraat en nagelachen over de video.
Peter vraagt of hij een kopie mag hebben. Dit is even een delicaat punt. Ethisch professioneel gezien.
Deze beelden hebben binnen deze sociale context een heel andere betekenis dan voor anderen. Zelfs
hun collega's uit de andere groepen kijken hier anders naar. Ik verifieer of iemand in de groep hierop
wenst te reageren. Ik geef aan dat ik onder bepaalde voorwaarden graag een kopie geef indien er
respect is voor de mensen op de video alsook voor de methode.
"Mogen we hier later op terugkomen?" stelt Peter zelf voor. Het argument: "Wat betekent dit voor
mensen die niet begrijpen wat er gebeurt?" Een boeiend thema op zich.

Joan stelt voor om goed naar de opdracht te luisteren en nadien te kijken wat iedereen eronder verstaat.
"En wat ik versta onder verstaan is dat we van elkaar weten wat het betekent in termen van de fameuze
driehoek."
"We hebben je begrepen", lacht Ingrid.
"En hoe weet ik dat dan?" vraagt Eveline. "Dat is net zoals die video, hoe communiceren we dat we
hetzelfde hebben begrepen?"
"Edn manier is dat ik je vertel wat ik ga doen. Als dat klopt met jouw verwachtingen over mij, dan
hebben we blijkbaar hetzelfde begrepen."
"Ingewikkeld."
"Omslachtig."
"Maar weI betrouwbaar."
De situatie voelt wat gekunsteld. Doch gezien de opdrachten zelf ook buiten het gewone vallen en er
fysiek wat op het spel staat, vindt men het goed om hiermee te experimenteren.

De opdracht bestaat uit een wandeltocht waarbij men een rivier doorwaad. Aan de overzijde bevindt
zich een rotsmassief. Aan het uiteinde van dit rotsmassief staat een dertig meter hoge den. Vanaf hier
loopt men terug en kan men kiezen om de den en een aantal kleinere rotsmassieven te beklimmen. De
essentie van het doel is om een leerrijke, spannende en aangename tocht te hebben.
"Het doel is terug hier aan te komen met deugddoende leerervaringen. Indien er nog verdere informatie
nodig is om te kunnen beslissen, dan ben ik of Hans, die ook aanwezig is, beschikbaar."

Het gesprek om tot een beslissing te komen, start.
"En het groepsgedeelte is dat we bij het klimmen aan elkaar vast zitten."
HaIls verduidelijkt de klimopdracht. Men is verbonden met een klimtouw met 2,5 A 3 meter tussen
ruimte. Op die manier staat men in voor eigen en elkaars veiligheid. Als het touw strak staat tussen
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twee mensen en de onderste glijdt uit dan kan de man of vrouw boven hem de persoon gemakkelijk
opvangen. De opdracht bestaat er dus in van een systeem uit te werken waarbij ieder zich veilig voelt
en men om beurten kan verder klimmen.
Dit is zo voor de boom en de rotsen. "Bij de rotsen zeker ik de eerste in het naar omhoog klimmen en
zeker ik de laatste bij het dalen". "Klinkt spannend, gebeuren er veel ongelukken?" wil Karel weten.
"Eigenlijk haast nooit, omdat iedereen geconcentreerd is en men meestal goed elkaar zorgt."
"Hoe hoog is zo'n rots?": Eveline
"De rotspartijen zijn tussen de vijftien voor de hoogste en de zes meter. Deze rotsen vormen wel de
graat, wat betekent dat je 70 d 80 meter hoogteverschil hebt met het water."
"Pfr', blaast Eveline "Op mijn appartement van drie hoog durf ik niet over de reling van mijn balkon
kijken."
"Moeten we allemaal, is de opdracht mislukt als iemand afhaakt?": Nicole.
"Als de vraag voor ons bedoeld is, dan kan ik zeggen dat jullie dat zelf mogen bepalen. Alternatieve
routes zijn beschikbaar": ik.
Peter: "Een team betekent toch niet dat we allemaal hetzelfde moeten doen, in de werksituatie is dit
toch ook zo!"
"Hans, als er iemand wil stoppen, kan zij of hij dan ook nog veilig weg raken": Karel.
Hans stelt Karel en wellicht ook de anderen gerust: "Op elk moment wanneer iemand aangeeft dat hij
wenst 'tussenuit te klikken' is dit mogelijk.
"Ik vind dat we het kunnen proberen, mij lijkt het een uitdaging, vooral omdat we zo verschillend zijn",
stelt Peter. Anderen stemmen in. Ook Eveline nadat ze de geruststelling heeft gekregen dat ze altijd kan
stoppen en dat niemand erover gaat zeuren.
"Dat is een afspraak, als iemand wil stoppen dan is er geen discussie."
Het gesprek is nog niet afgelopen. ln het kader van vrijheid en vrijblijvendheid uit vorige nabespreking
wordt er geexploreerd of dit laatste wel klopt.
"Als ik wil klimmen, mag ik anderen dan niet motiveren om mee verder te doen?" Paul
Joan: "Maar als iemand niet wil?"
Ingrid: "Willen of durven?"
"Motiveren en coachen is toch een groot stuk van ons werk. Mensen een kans geven om te leren. Je
geeft mensen toch niet alleen taken die ze kunnen, er zitten toch altijd uitdagingen in."
De beslissing van 'als iemand wil stoppen dan is er geen discussie' wordt vooruitgeschoven.
Joan: "We kunnen dit ter plekke beslissen, misschien zijn er nog anderen die op een gegeven ogenblik
geen zin meer hebben"
"Wat bedoel je met anderen?" vraagt Eveline, "is heel deze discussie omdat ik niet over mijn reling
durfkijken."
Ze wordt gerustgesteld. 'Neen, jij bracht het onderwerp binnen doch het geldt natuurlijk voor ieder-
een."

Dat vermoed ik ook want niet iedereen heeft zich zo kwetsbaar opgesteld. In het bijzonder Frank is erg
stil geweest. En op zijn veiligheidsfiche is dat de bijsluiter met EN-normen en streepjescodes? Ondui-
delijke term, als je het mij vraagt. 'Gezondheidsvragentijst?' heeft hij nochtans vermeld: vrees voor
grotten en hoogtes.
Wat ook niet vermeld wordt, is dat men gisteren verhalen heeft gehoord van een andere groep die deze
opdracht heeft gedaan.

"Hebben we dan een gedeelde visie?" komt Joan terug op zijn beginopmerking. Iedereen beaamt dit.
Nochtans is het enthousiasme nogal verschillend. Men besluit van onderweg te lunchen. "Als iedereen
zich klaarmaakt en dan naar de keuken komt voor een zijn eigen vieruurtje klaar te maken voor onder-
weg, dan vertrekken we vandaar."

Wanneer de mensen naar de keuken komen om hun vieruurtje te maken lopen ze tegen de groep van
Bart en Danielle aan. Ze hebben net een bespreking achter de rug en maken zich klaar om de 'grot
oefening te doen'. In beide groepen is er nervositeit en opwinding.

Tijdens de wandeling lopen mensen in duo's en trio's naast elkaar. Ik loop samen een eindje met
Nicole. Ze praat over haar afdeling, over de veranderingen in de organisatie, de groei, de oorspronke-
lijke gezelligheid die weg is. Haar gevoel dat deze workshop misschien wel de gezelligheid, of het
informele kan terugbrengen  maar dan binnen een groter geheel. Ondertussen dalen we het pad af naar
de Ourthe.
Af en toe wordt er door Paul en Peter die voorop lopen, gewacht tot de hele groep bij elkaar is. Zo
komen we aan bij de rivieroever. De Ourthe is hier veertig meter breed, tamelijk snelstromend. De
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doorwaadplaats is ongeveer zestig centimeter diep. Hier en daar steken er ook stukken rots boven het
water uit.

Hans heeft iedereen geadviseerd om reservesokken mee te nemen zodat men op zijn sokken door het
water kan. Wout, Frank en Paul hebben geen sokken bij. Vergeten. Zij besluiten blootsvoets te gaan.
Ingrid, stapt als eerste in het water.De temperatuur valt mee. Het stappen vraagt enige moeite. De
bodem bestaat uit rotsen en kleine soms scherpe stenen. Wout, Frank en Paul hebben hier duidelijk last
van. Wout laat nogal wat klagelijke gelui(len horen.

Het ritme van oversteken is verschillend. Ingrid, Eveline, Nicole en Joan zijn al aangekomen. De
dames hebben elkaar ondersteund. De anderen komen ook toe. Wout heeft een kleine wonde.
De overwinning van de eerste hindernis heeft de sfeer positief bernvloed.  Er is gelach en grappenmake-
rij. Men vraagt me of dit al genoeg gedragsmateriaal is een  voor een nabespreking.

Na een wandeling van anderhalve kilometer komt men aan het eindpunt van het schiereiland. De rivier
maakt een aantal grote meanders zodat er een soort schiereilanden ontstaan. Het stuk waar we staan is
wel twee kilometer lang, meestal niet breder dan honderd meter en met een hoogteverschil tot tachtig
meter. lien prachtig stuk natuur. Rotsen, bomen, steile hellingen en een ruisende rivier. Als iedereen
stilstaat wijst Hans naar een grote spar op ongeveer dertig meter hoogte en geeft aan dat dit de bewuste
boom is. "We stappen er nu naartoe en dan kunnen jullie ter plekke kijken en bepalen hoe jullie dit
aanpakken."

Na een korte doch steile klim staat het gezelschap rond de boom. De meeste hijgen nog een beetje.
Sommige van de veertigplussers, Frank, Wout, Nicole, Peter, Jean en ikzelf voelen hoe de jaren aan
onze fysieke mogelijkheden knaagt.

Jean herhaalt de instructie en geeft een keuze uit twee alternatieven: Bij de eerste klimt men met z'n
allen over een bepaalde tak en keert terug via een andere route. Het tweede is klimmen tot op een
hoogte en vervolgens de rollen omkeren. De laatste en laagste zakt terug naar omlaag. Bij het tweede
alternatief verschillen de klimhoogtes naargelang de volgorde.

Het beslissingsproces start.
"Wie heeft hier klimervaring?"
"Kunnen we een volgorde afspreken?"
"De laatste heeft het gemakkelijk daar hij niet wordt opgehou(len door iemand achter hem "
"Maar hij kan ook geen steun krijgen."
"Eveline zie jij dit zitten?" vraagt Ingrid 'Uij hebt enige reserve uitgesproken daarstraks."
"Ik wil mee maar dan graag Peter voor mij en Nicole achter", stelt Eveline voor.
Deze boodschap is helder en concreet. Beide stemmen met graagte toe.
"Wie heeft er als kind in de bomen geklommen?" wil Paul weten
Iedereen blijkt wel wat geklommen te hebben in zijn jeugd.
"En wie heeft er klimervaring op rotsen?" vraagt hij door. Ondertussen steekt hij zijn eigen hand op.
Wout en Ingrid blijken ook wat geklommen te hebben tijdens vorige 'survivals'. Wat competentie be-
treft is de inventaris beperkt.
"En wat doen we: allemaal over hetzelfde hoogste punt of het 'ladder'  alternatiefi'
Wout verduidelijkt zijn 'ladder' metafoor.
"Moeten we dit nu beslissenT' wil Paul weten,  'Of zien we dat als we klimmen."
"Als we nu eens voor de 'allemaal over hetzelfde hoogste punt' gaan en we veranderen op het ogenblik
dat iemand zegt stop": Wout.
"Is dat niet vals spelen?": Nicole.
"Neen we maken de regels zelf': Wout.
'Ua maar dat maakt geen verschil, we kunnen ook vals spelen naar onszelf toe". Peter treedt haar bij
"Als je jezelf een doel stelt dan moet je er ook voor gaan."
"Ja wacht even ik vind niet dat het doel de middelen heiligt. Daar ben ik het niet mee eens": Eveline.
'Neen dat heb ik niet gezegd. Wat ik probeer duidelijk te maken is als we voor een doel kiezen dan

passen we de strategie aan. Als we allemaal voor dezelfde hoogte gaan, dan gaan we ons ook zo orga-
niseren. Dan maakt de volgorde minder uit, snapt ge? Ook de mentale instelling."
"En de zorg naar elkaar toe!": Eveline.
"Inderdaad als we ons een uitdagende opdracht geven dan zullen we onszelf en elkaar veel meer
moeten aanspreken, maar ook meer ondersteunen. Ik ga voor allemaal over de hoogste": Paul.
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Terwijl de discussie plaatsvindi stapt Eveline naar de stam om te voelen. Ze kijkt steil naar omhoog.
Dan komt ze weer terug bij de rest staan. In de komende minuten wordt dit ritueel ook door een aantal
anderen gedaan. In het fysieke contact zoeken ze blijkbaar een stuk zekerheid. Men tracht zich in te
beelden hoe men in deze boom kan klauteren.
De discussie blijft naar mijn gevoel vaag; wat wil men? hoeveel durf is er?
De gedachtenstroom evolueert in de richting van de ladder. Het eigenaardige, lijkt me, dat hoe meer
men praat hoe minder ambitieus men wordL Of hoe meer verschillen ik zie. Paul en Joan zijn enthou-
siast. Zij stellen voor eerst te klimmen.
Peter verifieert of er een beslissing is genomen. Iedereen stemt in.
"Ok, dan nu de volgorde."
"Ik wil weI als eerste als jullie dat goedvinden": Paul.
 'Ok ik ga wel achter jou": Joan.
"Eveline heb jij een voorkeur?": Nicole.

"
"Neen, als de volgorde met Peter en Nicole maar klopt.
De volgorde wordt bepaald en iedereen klikt zich vast: Paul, Joan, Ingrid, Peter, Eveline, Nicole, Frank
en Wout als laatste.

De eerste tak bevindt zich op goed twee meter van de grond. Met een steuntje Paul erbij en hijst zich in
de boom. Joan klimt achterna, Paul trekt hem op aan het touw. In zijn enthousiasme klimt Paul verder.
De anderen hebben moeite om voldoende snel op de onderste tak te klauteren.
Wout als laatste klautert behendig achter Frank aan.
Frank is zichtbaar onrustig. Hij heeft het dubbele aantal bewegingen nodig om dezelfde route te klim-
men als bijvoorbeeld Wout.

Wat mij opvalt is dat tijdens de eerste takken iedereen met zichzelf bezig  is. Bij diegene die snel ge-

ruststelling vinden, komt er meer orientatie op anderen. Mede door de structuur ontstaan er al snel
'lokale' gesprekken. De deelnemers praten met de man of vrouw achter of voor hen.

Paul en Joan zijn in gesprek over de te kiezen route. Af en toe mengt Ingrid zich. Voor de veiligheid
kan men niet in een rechte lijn naar omhoog klimmen. De route dient te slingeren zodat de takken het
touw blokkeren mocht er iemand vallen. Op deze door Hans gegeven instructie kijkt ze nauwlettend
toe.

Bij Peter, Eveline en Nicole gaat het er vrij ontspannen aan toe. Zij volgen uiteraard de route en
steunen elkaar met een balans tussen elkaar moreel ondersteunen en praktische aanwijzingen geven.
Even is er gevloek wanneer Eveline op de handen van Nicole gaat staan en deze niet m meteen weet
hoe haar voeten te verplaatsen.
Onderaan is het lastiger. Frank heeft het behoorlijk moeilijk doch is erg op zichzelf bezig. Wout die
achter hem zit helpt hem door af en toe Franks voet op een tak te plaatsen.

Paul heeft de neiging om grote stappen te nemen en takken over te slaan. Tussen bepaalde steunpunten
zit meer dan driekwart meter hoogteverschil. Joan en Ingrid slaan zich hier moeiteloos doorheen doch
de 'middenmoters' hebben elkaar nodig.
Karel volgt de instructie van Nicole. Hij schijnt te beseffen dat Nicole haar handen vol heeft met Eve-
line en zichzelf. Hij is wel de eerste die de vraag stelt: "hoe hoog is het nog?"
Door het gepraat en de afstand wordt zijn vraag nauwelijks gehoord. Peter pikt het signaal op. "He
mensen allemaal, is iedereen in de boom, ook Wout?"
Wout bevestigt. "Hoe voelt iedereen zich?" vraagt hij.
"Uitstekend!" wordt van boven geroepen.
"Ik kan nog best verder!" roept Joan
"Het klimmen gaat goed", vult Peter aan.
"Met mij is alles okt! Ik denk dat ik thuis beter over mijn balkon zal kunnen kijken": Eveline
"ls het nog hoog?" vraagt Frank.
"Ht daarboven", tracht Karel Paul en Joan te bereiken: "Hoe hoog gaan jullie nog?"
"Het wordt hier gemakkelijk" roept Joan terug, "er zijn hoe langer hoe meer takken hier."
"Ja, maar is het nog veilig?": Karel
Het signaal wordt opgepakt door Ingrid.
"Karel, heb je het moeilijk?"
"Neen ik niet, maar voor Frank is het niet altijd gemakkelijk."
Frank laat het gesprek 'over' hem gewoon gebeuren.
"Frank is het hoog genoeg?" wil Ingrid weten.
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"Neen, ja, ik kan nog wei een beetje."
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"Ja, maar wat wil je?": Ingrid.
"Frank, het uitzicht is hier prachtig" gooit Joan ertussen. Hij heeft blijkbaar geen voeling met wat er
lager in de boom speelt.
"Frank wat wil je?" vraagt Ingrid opnieuw.
Frank aarzelt, hij heeft het blijkbaar moeilijk met het nemen van een beslissing en of ze te communi-
ceren met de anderen.
Wout speelt ambassadeur: "Ik denk dat we hoog genoeg zitten, het langs elkaar naar beneden klimmen
is best moeilijk."
"Is dat goed Frank?" vraagt Ingrid. Ze laat niet los.
"Ok", zegt hij. Nicole versterkt de boodschap. "Hallo boven. het is hoog genoeg."
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"Komen jullie over deze tak?" wil Paul nog weten.
Met enige irritatie roept Karel dat dit niet de afspraak was en dat hij geen discussie hierover wil.
Het hele overleg is voor Paul en Joan niet helder, maar blijkbaar hebben ze begrepen dat er een beslis-
sing is gevallen, een beslissing die niet in vraag mag gesteld worden.
Wout zoekt steun voor zijn voeten op een lagere tak. Frank volgt van nabij. Hij heeft echter niet in de
gaten dat hij over de verkeerde tak is geklauterd. Het touw tussen hem en Wout hangt nu over een tak
naast zijn hoofd.
"lk hang vast", constateert hij.
Met de instructies van Wout en met enige moeite klimt hij terug omhoog om tussen de juiste takken in
te daten. Het valt me op hoe gesloten Frank is terwijl zijn lichaamstaal boekdelen spreekt.

Wout wil uit de boom springen, doch wordt net op tijd door Hans gestopt. "Even wachten Wout, anders
trek je Frank mee uit de boom". Het naar beneden klauteren verloopt voor een aantal deelnemers moei-
zamer dan het naar omhoog klimmen.
Wat mij opvalt, is dat Frank zich onmiddellijk los klikt Anderen die beneden komen volgen automa-
tisch zijn voorbeeld.

Na twintig minuten staat het voltallige team onder de boom. De eerste indrukken worden uitgewisseld.

Eveline is opgelucht dat het voor haar zo goed verlopen is.
Yk vond het erg leuk en ben blij dat er niks gebeurd is. lk had nog verder kunnen gaan. Toch met jullie
in de buurt. Bedankt. Ik weet eigenlijk niet wat er boven en onder mij gebeurde."
"lk vond het naar beneden klimmen eigenlijk een stuk lastiger": Ingrid. "Fysiek is het lastig om eerst te
voelen en dan pas te kunnen kijken", merkt Peter op. "Bij het omhoog gaan zie je waar je je voet gaat
zetten. Dat is anders bij het naar omlaag klauteren.-
"Ook het concentratieverlies doordat het de terugweg is, maakt het minder spannend": Joan.
"lk zou wat afspraken willen maken rond de besluitvorming. Nu was er nog enige onduidelijkheid en ik
zou dit graag meer helder willen hebben": Ingrid.
Jean: "Het lijkt me waardevol om ieders verhaal te horen en op basis daarvan afspraken te maken."
"Wei, het gesprek met Wout en Frank vond ik storend. Ik vroeg Frank iets en dan antwoordde Wout":
ingrid

Even een stilte.
"Ja, ik vroeg wat aan Frank en toen kwam Wout met een oplossing en dat was geen antwoord op mijn
vraag", vervolgt Ingrid. "Is er iets Frank?"
"Neen, neen, ik ben niet gek op klimmen."
"Kun je ons een handvat geven, wat helpt jou?": Wout.
"Heb je hoogtevrees Frank?": Joan.
"Ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik had wel een beeld dat door mijn hoofd spookte". Frank vertelt het
verhaal van een skivakantie met zijn familie. Aan het eind van een dag, skiede Frank met zijn twee
kinderen terug naar de valle i. Onderweg dienden ze nog een stoeltjeslift te nemen. Franks zoontje van
zeven zat in z'n eentje in het stoeltje voor hem terwijl Frank naast zijn dochtertje zat. Het jongetje
kreeg blijkbaar de veiligheid niet naar omiaag en de 'liftjesman' had dit niet opgemerkt. Gans de rit had
het jongetje verstijfd van schrik in zijn stoellje gezeten met Frank kompleet machteloos achter hem.
Frank vertelt hoe het hem toen pas opviel hoe hoog deze lift op bepaalde plekken boven de grond hing.
En hoe de stoeltjes op en neer wipten telkens ze over een paal kwamen. Nachtmerries had hij eraan
overgehouden."

De groep is stil en onder de indruk. Het beeld zit bij iedereen op het netvlies.
"Is dit lang geleden?" wil Eveline weten.
"Ondertussen al een jaar of zes. Vandaar dat ik niet wist hoe ik zou reageren."
"Djeezes", zucht Karel.
"WeI Frank, dit raakt me": Wout. "Blij, bij wijze van spreken dan, dat je het met ons deelt."
"Waarom wou je het niet eerder vertellen?  Om ons niet bang te maken?": N icole.
"Neen, neen. maar ik wist niet of het zou spelen of niet vandaar
"Heb jij nog zin om verder mee te klimmen?": Paul.
"Jawel, jawel, misschien gaat het nu zelfs beter", zucht Frank.
"Ok voor mij is het eventjes gerloeg", voegt hij eraan toe.
De groep weet schijnbaar niet hoe het verder moet. Ik tracht hen te ondersteunen: "lk denk dat het
belangrijk is om als greer) veiligheid te creeren zodat informatie, zoals het verhaal van Frank. dat
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belangrijk is voor de besluitvorming aan de opperviakte kan komen3. En informatie dat kan, zoals je

merkt, van alles zijn. Jullie hebben dit mooi opireoakt, dat is een voorbeeld van teamwerk."

"Ik stel voor om verder te lopen en op vijftig meter hiervandaan te lunchen."
ledereen stemt in.
Tijdens de late lunch besteedt men aandacht aan elkaar. Men praat over van alles en nog wat. Karel
vraagt aan Frank wat meer details over het ski-incident. Al snel krijgt hij van Eveline te horen dat
Frank hier niet mee gediend is. Frank beaamt. Peter zet het gesprek verder en vertelt een anekdote over
een situatie op het werk waar bewust of onbewust informatie werd achtergehouden die later zeer rele-
vant bleek te zijn.

"De wijze waarop jullie met Frank zijn omgesprongen is een mooi voorbeeld van de balans tussen

vragen en grenzen bewaken. Vragen kan helpen, het kan geven zijn, het kan ook nemen zijn. Het is
mooi hoe jullie met elkaar deze balans bewaken. Dit is geen trucje, dit is aanvoelen" decl ik met Ingrid
en Joan die bij me in de buurt zitten.
"Klopt, het zijn kleine dingetjes, maar ze kunnen veel verschil maken. Ik ben zeker dat Franks ver-
trouwen is gegroeid. Dat er een last van zijn rug is": Ingrid.

De snackpauze is voorbij. De vraag "Wat is de volgende stap" ligt bij de groep. De pauze is blijkbaar
nuttig gebntikt. Ik heb het gevoel dat er meer rust en openheid is.

ledereen is weer met elkaar verbonden door het touw. 1n groep lopen we naar de eerste rotspartij. Het
paadje kronkelt tussen lage boompjes, eerder struiken. Hier en daar is de rotsgraat zo smal dat men
links en rechts de Ourthe ziet stromen. Af en toe dient men voorzichtig over of rond een kleine rots-
partij te stappen. Het gevoel van hoogte speelt hier duidelijk. Eveline en Frank laten zich graag onder-
steunen en richtlijnen geven. Ze zijn hier wel sturend.
"Wacht even" "Hoe deed je dit?" "Kan je even naar mijn voet kijken, neen geen steun, dank je" Eve-
line en Karel vormen een samenwerkend duo.
Even later staan we voor een breed schuin oplopende rotspartij van ongeveer twintig meter hoogle die
overgaat in een steile wand van een tiental meters. De top bestaat uit twee pieken.
"Daar tussendoor", wijst Hans. "Dat is Ik zit boven en beveilig de eerste peIsoon. Aan de andere kant

dal je af en dan 'zeker' ik de laatste"
Het is een indrukwekkend massief. Voor iemand met klimervaring is het een vrij gemakkelijk traject.
Voor deze groep is het een uitdagend stuk natuur.

"Dat is niks voor mij", zucht Eveline.
"Jongens nu wordt het echt": Karel. "Wat gaan we hier doen?"
"Hans vertel eens, hoe gaat het hier en wat zijn de alternatieven." "Hans, mogen we de groep opsplit-
sen?"
Hans legt de verantwoordelijk terug bij de groep door te zeggen dat het hun opdracht is en dat hij
verantwoordelijk is voor de veiligheid. De groepsleden tasten verder de grenzen af.
"Als iernand beslist van te stoppen onderweg, kunnen we dan nog verder, is het dan nog veilig?":
Eveline
Hans stelt hen gerust door te stellen dat hij de veiligheid kan garanderen. Als mensen hem laten weten
dat ze wensen losgehaakt te worden van de anderen. (Hij gebruikt expliciet het woord 'anderen' en niet
'het touw'.)
"Dus de procedures zijn geen beperking voor ons keuzeproces", besluit Karel.
Nicole stelt voor van een rondje te maken.
Peter ziet het zitten. Bij Joan voelt het 'goed' aan, Paul is er ook klaar voor. Hij heeft ondertussen zijn
fles gepakt en maakt aanstalten om een slok te nemen. Dan bedenkt hij zich en biedt de fles aan:
"lemand drinken?" "Doe maar eerst", zegt Ingrid, "ik zie dat je dorst hebt."
Met eerl glimlach van verstandhouding drinkt Paul aan zijn veldfles.
Ingrid: "Het is waarschijnlijk meer spectaculair dan moeilijk, dus concentreren en niet naar beneden

kijken."

3 Argyris (1978) baseert zijn theorie op de nuchtere observatie dat wat mensen zeggen dat ze doen en datgene wat

ze werketijk doen vaak verschillend is. Hij noemt dit theory in use en espoused theory. Bij het bestuderen van de
theory in use komt hij tot twee clusters van gedragingen die hij model I en model Il behavior noemi ln zijn model
herleid hij deze gedrags- categorieen tot actiestrategieen die op hun beurt gebaseerd zijo op een viertal principes.
In model Il gedrag is een van deze principes het werken met valiede informatie. Dit in tegenstelling tot het werken
met louter rationele informatie. Deze situatie is hiervan een mooie illustratie.

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR



134

"Alleen zou ik zoiets nooit doen, maar ik ga wel met jullie mee. Als ik terugmoet, dan zal iedereen me
moeten helpen."
Paul, Peter en Joan knikken.
"Ik denk dat ik deze beker aan mij voorbij laat gaan": Frank.
"Ik ook, ik denk dat ik daarnet al mijn best heb gedaan": Eveline.
"Wout wat wil jij", vraagt Peter
"Dat zal weI lukken zeker."
"En, Karel?"
"Op mijn eigen tempo en kijkend naar mijn voorgangers durf ik het wel aan."
"Zo waar staan weT': Peter.

"Zeven ja en twee neen": Paul.
"Paul het is geen stemming he"': Eveline.
"Neen neen, sorry, dat bedoel ik helemaal niet. Ik weet ook weI dat we gezamenlijk beslissen. Wat zijn
de alternatieven? Kunnen ze rondlopen Hans?" Hans knikt.
"Eveline mag ik je proberen te overhalen", probeert Wout.
"Proberen mag altijd. Ik weet niet of het je lukt"
"Wat sprak je aan bij het klimmen in de boomT'
'Niks...neen dat is met waar. Ik was zeker blij dat ik terug uit de boom was"
"En wat van Nicole en Peter heeft je geholpen?"
"Ze waren goed, ik heb het hun daarstraks al verteld."
"En je voelde dat je het kon, je weet nu dat het mogelijk  is."
Het gesprek loopt nog even door. Nicole en Peter nemen ook deel aan het gesprek. Eveline geraakt
gerustgesteld. Ze raakt overtuigd dat ze het gaat kunnen, ze voelt er zich gespannen onder maar wel
'ok'.

"lk vmag me alleen af of ik het wel wil. Het kan een leerervaring zijn. Maar stel dat er iets fout gaat.  Is
het me dat waard? We kunnen nu ook iets anders gaan doen waar ik veel meer on heb. Ik kan hier naar
beneden gaan en jullie opwachten aan het water."
"We hebben je et· wei graag bij", probeert ook Ingrid.
"Ja, ja dat weet ik, dankuwel, maar ik blijf met mijn vraag zitten.  Is het dat allemaal wel waard?"

"
"Denk er nog eens over na.
"Frank kunnen we jou van gedachte doen veranderen":  Wout
"Neen, ik heb het gesprek gevolgd. Ik denk dat het voor Eveline een uitdaging is om er een uitdaging
van te maken. Voor mij  is het genoeg. Ik weet ook dat je als je van een paard valt je er direct terug op

moet rijden. Maar vandaag is het voor mij genoeg geweest."
De toon waarop Frank praat, is zeer besluitvaardig; hij weet wat hij kan, hij weet wat hij wil en hij weet
wat voelL De anderen hebben door dat hier geen ruimte in zit om te bemvloeden.
"Ok Frank dat is helder, we pikken je later terug op": Peter.
"Wat gaan we doen mensen?": Nicole. "Wat zit er in voor ons. Waarom doen wij het?"
"Ik heb beslist", zegt Eveline. "Ik ga met Frank mee naar beneden. Hoe gaat het dan verder met ons?",
vraagt ze aan Hans.
Ik bied aan van mee te gaan en aan de andere zijde met hen de helling terug op te klimmen zodat men
terug kan aansluiten. De verdere route zijn kleinere massiefjes waar men kan rondlopen zonder hele-
maal te moeten afdalen.
"Waarom doen wij het dan nog?" wil Nicole weten.
"Dit is wel kunnen accepteren dat er verschillen zijn": Karel.
'Ua, maar waarom nog klimmen?"
"Voor de kick": Joan. ...

'Voor de fun met elkaar."
"Ik voel dat de energie daalt als we niet snel iets beslissen dan stoppen we allemaal. En ik vermoed dat

dat geen goed gevoel geeft": Peter.
"Ik stel voor dat we deze klim doen en dan allemaal afdalen tot aan het water."
"En dan verder zien:" Paul.
"Ok dan zien we verder, maar ik vermoed dat we het dan wel gehad hebben:" Wout.
"Kan iedereen zich hier in vinden?": Nicole.
Het rondje wordt afgegaan en iedereen knikt. Het besluitvormingsproces heeft blijkbaar lang genoeg
geduurd.
"Ok veel plezier en tot straks," wordt er gezegd en de twee groepjes zetten zich in beweging.
De beklimming verloopt zoals Ingrid had aangegeven, meer spectaculair dan echt moeilijk. Het groepje

van zeven is goed op elkaar ingespeeld. Geconcentreerd wordt er geklommen, waar nodig geeft men
instructies. Karel neemt de ruimte om op zijn ritme te klimmen.
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ledereen die bovenkomt, zet zich schrijlings op de rots om zo langs de andere zijde te kunnen afdalen.
De meeste nemen boven ook even de tijd om het landschap te aanschouwen en te genieten van het
moment.
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Na een goed kwartier staat de ganse groep bij elkaar aan de oever. De beslissing voelt goed in die zin
dat iedereen tevreden is. De volgende beslissing is snel genomen "terug naar huis".

4.4.1 Nabespreking

We zitten weer met z'n allen in de vertrouwde ruimte. Het is vrij laat, de maaltijd is net achter de rug.
Hoe zitten iedereen erbij? Er blijkt nog energie. Het gesprek komt op gang.

"Eerst het water, nu die berg, de natuur maakt toch iets basics wakker in een mens, althans in mij":
Karel
"De berg is er niet voor ons, de berg is er voor zichzelf'. ".la", verduidelijkt Wout, "dat heb ik ergens
gelezen. ik vond het toen erg diepzinnig en mysterieus en dat vind ik nu nog."

"Ik wil Eveline toch een compliment maken. Ik had erg mijn twijfels toen de opdracht werd ingeleid
dat je ze zou aanvaarden. Ook het feit dat je geklommen heb, vind ik fantastisch. Maar ook dat je neen
durfde zeggen tegen de groep": Ingrid.
Eveline neemt dit in dank aan, ze weet nog even niet zo goed wat ze met deze blijk van waardering
moet doen.
"Bedankt, maar ik ben maar een onderdeel van dit team ht, ik heb veel aan juilie gehad. lk klom echt

op aanwijzing van anderen. Het was van als zij zo zeggen dan is het zo. Klim nu naar links en ging naar
links. Dat was absoluut vertrouwen en dan van te voelen ja dat werkt dat was ongelofelijk, nogmaals
mijn dank. Het was goed dat jullie me de keus gaven wie er voor en na mij diende te komen."

" Het heeft me verbaasd dat je niet voor ervaring en sterke mensen koos, fysiek sterk."
"Achteraf heb  ik daar ook over nagedacht.  Maar op dat moment was het voor mij duidelijk wie ik wil-
de. Zo zie je maa,r dat heeft geen waarom. Want ik wist dat Paul klimervaring heeft."
'En ik ben absoluut geen klimgeit hoor'; zegt Nicole, "maar het feit dat je me vertrouwde want dat was
het toch weI, gaf me ook een stuk kracht. Niet dat ik me moest oppeppen of zo. Eerder van ik wil dat
goed doen. Ik wist dat ik fysiek niet veel kon doen, maar wei zo van.
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"Er zijn, ik voelde gewoon de zorg. En zelfs het feit dat je nabij was, dat voelde ik weI, fysiek maar
ook gevoelsmatig.'
"Van Peter was het wat anders, daar was het zo meer van de geruststelling, ik weet niet of het klopt
hoor, maar ik dacht zo van Peter die heeft geen ambitie om zelf hoog te klimmen. Ik denk dat je wei
ambitie hebt maar ik was er gerust in dat je niet zou aandringen.
"Dus hoewel je je afhankelijk maakte, voelde je dat je toch ruimte had."

"Ja zoals ook de ruimte om neen te zeggen."

Ik kom tussen: "Je ziet hier een mooi voorbeeld van vertrouwen. Waar Ingrid naar verwees was om-
gaan met de vrees om te vallen. Het tweede was meer de vrees om uit de groep te vallen. Hoe gaat men
reageren als ik neen zeg."

"lk vond dat een mooi besluitvormingsproces. Frank die was glashelder; ik doe het niet. Jij gaf ons de
ruimte om te beinvloeden en dan bleefje tech de vrijheid houden om neen te zeggen"
"Had iemand er last van dat ik niet mee wilde. Ik had de indruk dat Joan en Paul een beetje teleurge-
steld waren": Eveline
Paul: "Als je het aan mij vraagt. Neen, misschien heel eventjes. Maar ik leef met andere mensen dus
zullen er weI gevoelens zijn die minder prettig zijn. Maar het wezenlijke is dat iedereen de dingen kan
doen waar hij of zij van voelt dat het klopt.  Ik had graag met z'n allen erover gegaan dat is waar.  Maar
dan dacht ik het is een goede beslissing en daar kan ik mee leven. Meer zelfs dat gaf me rust."

Jean: Yk denk dat Paul iets zegt over zijn waarden. Presteren met gans de groep is voor hem een
belangrijke waarde. Maar ik hoor hem ook zeggen dat iedereen zichzelf mag zijn in een groep voor
hem een belangrijker waarde is. Gevoelens zijn vaak indicatoren van welke waarden we belangrijk
vinden. Wanneer we ons onprettig voelen bij bijvoorbeeld een beslissing dan kunnen we onszelf
afvragen met welke onderliggende waarden heeft dit te maken en hoe verhouden mijn waarden zich tot
elkaar."
Joan: "En wat is het hier dan, het gevoel van respect."
Jean: "Dat moet je Paul vragen.
Door verdere reflectie komt de groep tot inzicht dat er nogal wat gevoelens waren. Gevoelens bij de
besluitvorming, gevoelens bij het klimmen.
"Een indicatie dat het vertrouwen groeit is dat jullie, hoe zal ik het zeggen, kwetsbare informatie uit-
wisselen. Ik neem hier het verhaal van Frank.In het verhaal hoor ik fear of falling maar ook een beetje
fearoffailing."
"Ofwhat?": Eveline.
"Het fysieke is edn bron van vrees, een zwakheid toegeven aan collega's is een andere. Door over het
laatste te praten creeert Frank zich een stuk vrijheid, opluchting waardoor hij met meer energie of aan-
dacht aan de taak en de gevoelens daar rond kan bezig zijn.": ik.

"Ik zie nu ook wel", zegt Frank, "dat het niet slim was van mij om niets te vertellen van mijn vrees dat
mijn hoogtevrees me parten zou kunnen spelen.
"Ja maa,r die ' fear of failing'  wil ook zeggen dat je je  vrij moet voelen om fouten te maken.  En dat is
een vaak gehoorde kreet. We hebben dat eens als den van de slogans of waarden gehad

' fouten moeten
kunnen'. Fouten  zijn een leerervaring,  dat  is een investering  in de toekomst.   En  op  het  eind  van  de
maand vroeg men hoeveel fouten heb je nu gemaakt. En de investering bleek nul te zijn.

4.4.2 Leren en groei

Wout "Ik sta eigenlijk te kijken van datgene wat we hier allemaal bespreken. De eerste indruk is altijd
van .. En wat heeft dat nu te maken met organiseren. Maar als je er dan verder over nadenkt dan kom ik
toch tot de conclusie het heeft er inderdaad mee te maken. Wat Eveline net zegt bijvoorbeeld. Verlrou-
wen is dan toch belangrijk denk ik. En als ik zie hoe weinig tijd we nemen om in relaties te investeren."
"In mijn vorig bedrij f hadden we soms franse bazen en die namen niet eens de moeite om het Neder-
lands te leren. "Pour ces trois ans". Driekwart van zijn personeel is Nederlandstalig. Je krijgt het gevoel
dat er een hoog instrumenteel gehalte zit. Op de duur als hij iets vroeg over je gezin of zo dan wist je
niet van, wat moet ik hier nu mee.": Joan.

"Ja er valt nog veel te leren.-
"Ja we zij er nog niet.
"En weten is ddn. maar het dan nog toepassen".
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"Die trainers lainnen nog veel verdienen aan ons bedrijf."

"Ja", repliceer ik, "want wij zitten hier ook maar instrumenteel te doen en onze boterham te verdienen."
"Grapje."
"En met zo weinig te doen, ook grapje."

"Nu we het toch over onze rol hebben, wil ik nog even verduidelijken dat wij niet de experts zijn, maar
dat we graag onze expertise ter beschikking stellen als het gaat om leren en ontwikkelen van kennis en
kunde over relaties, samenwerken en organiseren.

"

"Je  kunt toch niet ontkennen dat jullie al veel gezien en meegemaakt hebben."
"Dat klopt doch ik hoop dat duidelijk is dat wij niet de bron van kennis zijn. Wij zijn de vroedvrouwen;
we hebben een aantal processen reeds vaker meegemaakt, en ook al zijn we onderdeel zo'n proces dan
blijft de onze rol ondergeschikt"
"Is het dan niet moeilijk om te zwijgen? Ik weet niet wat er nog allemaal gaat komen, maar als ik terug

kijk op onze eerste nabespreking dan zou ik nu toch ook heel anders doen."
"Dit verschilt toch met sommige andere programma's waar ze je eerst het gevoel geven dat je nog een
weg te gaan hebt en dan van hen moet leren."
"Dat is toch heel ons onderwijssysteem, jij bent dom en ik weet het, ik ben de prof of de meester."

Jean: "Er wordt nu weI erg met de ruwe borstel gevaagd k hebt verschillende vormen van leren en ze

zijn nodig. Waar ik het wel met je eens ben, is de assumptie over leren en de relatie waarbinnen dit
plaatsvindt.
Leren over organiseren als een relationeel gebeuren is geen deficitair proces."
"Bedoel je hiermee wat men in sommige programma's zegt over leren, bewust onbekwaam en dan
bewust onbekwaam en dan, wacht hij, hoe zat het weer?"
"Bewust bekwaam en dat voelt ongemakkelijk aan en dan bewust bekwaam" vult Karel aan.
66De assumptie dat er iets tekort is."
"En de meester die met z'n kennis tussen bekwaam en onbekwaam staat."
Jean: "ik denk juist dat de waarde van Appreciative Inquiry is, dat we waarderen wat is."
"En op het vlak van relaties is het toch altijd opnieuw ontdekken wat er is. Ik zie mijn zoon nu dingen
doen die ik op zijn leeftijd ook deed. En wat moet ik zeggen "jongen hou je daar niet mee bezig, doe zo
en zo".

"Ja, het klopt dat we hier nog niet veel handvatten hebben gekregen over hoe we dingen moeten doen.
Zeven stappen tot een goede relatie en zo."

4.43 Humor

"Wat mij opvalt" zegt Ingrid dat is wanneer er iets serieus wordt gezegd er dan snel iemand een grap
over maakt. Wat is dat? Maakt het ons nerveus? Soms vind ik het best storend."

Het is even stil nu. Ieder zit voor zichzelf na te denken.
"Betekent dat er niet mag gelachen worden tijdens deze sessie?" Er ontstaat nu een heel gesprek over
de functie van humor. Iedereen is het erover eens dat net zoals andere emoties dat lachen belangrijk is.
De wijze waarop wordt ontleed; lachen blijkt soms een mechanisme te zijn dat verhindert dat er
diepgang komt. "Als ik me kwetsbaar opstel door te delen wat iets me emotioneel doet en er komt een
gnp achterna, dan krijg ik het gevoel van 'dat mag niet' dat is te bedreigend voor een aantal mensen.
Soms is humor inderdaad herkennen en een vorm van erkennen. Een nieuw inzicht dat op het eigen
functioneren slaat en dat als nieuwe ontdekking een plaats dient te krijgen. Humor kan ook gewoon
ontspanning zijn na de spanning.

4.4.4 Zintuiglijke gewaarwording

"Heb je nog 6dn of andere theorie voor ons. Ik kan die duidingen wei apprecieren", Nicole richt zich tot
mij.
"Ja*' sluit Peter hierbij aan, "aan tafel heb je ook al enkele dingen verteld die me aan het denken zetten,
ook al omdat ze herkenbaar zijn.

"

"OK hier is er eentje: Een theorietje op verzoek?! 'U vraagt, wij draaien?' Voor mij is dat voldoende
reden om het geheel te schrappen... Sorry, ht.

Westerlingen op bezoek in Australie vroegen aan aboriginals "Hoe kunnen jullie overleven op
jullie tochten door de woestijn, een plek waar niets is. "Hoezo, vroegen de Aboriginals 'niets
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is' .Waar halen jullie voedsel vandaan en drinken, je kunt het toch allemaal niet meedragen
door de woestijn. Nee zeiden de aboriginals maar er is leven genoeg in de woestijn en ze
toonden de sporen: Langs deze lage struiken loopt een spoor van een woestijnvos, het spoor
loopt telkens langs links van de struiken. Dit wil zeggen dat hij hier vanochtend heeft gelopen,

in de schaduw van de planten terwiji de zon aan het opkomen was. Nu het warm is schuilt hij,
doch straks dan leidt hij ons naar de holen waar een rat of ander knaagdier zitten, Je kan zelfs
aan de afstand tussen de poten zien dat hij nia snel liep dus was hij zeker niet opgejaagd of
zelf aan het jagen.  Die is niet ver uit de buurt.
En dit zijn de sporen van een kever en ze kruisen deze van een hagedis, deze kevers zijn een
lekkernij voor de hagedissen. De hagedis zit nu onder gindse rotsen, die kunnen we opeten.
Deze plant neemt 's nachts vocht op, 's ochtends kan je aan de stengels zuigen. En de plant die
ginder staat heeft knollen aan zijn wortels, als je hem uitgraaft heb je het sap van die knol; Dit
hier zijn de uitwerpselen van een vogel, die lust graag mieren dat betekent dat er in de buurt
wellicht een mierenkolonie is. Daar komen knaagdieren op af. Aan de sporen kan je zien
welke dieren mank zijn of ziek zodat je ze op snelheid kan verrassen.
De westerlingen waren verbaasd. Ze kregen verhalen over geneeskrachtige krui(len, over
bladeren die wanneer je crop kauwde pijn wegnamen. Het was alsof er een wereld openging.
Toen vroegen de Aboriginals: "Jullie westerlingen die zo weinig zien, hoe kunnen jullie
overleven?"

Ik gebruik het verhaal als metafoor voor de nabesprekingen, voor het proces van ontwikkelen.
Naarmate we meer vertrouwd geraken met elkaar worden we sensitiever aan wat ons raakt, we
worden terug gevoeliger aan wat iets of iemand ons doet. Gisteren leek het alsof 'alles al
gezegd was na twintig minuten' en nu blijkt stilaan dat er wereiden van dingen zijn gebeurd.

Als metaforen uitleg behoeven...

De groep kan het verhaaltje apprecieren. Dat merk ik aan de reacties. Ze gaan vrij associeren en linken

leggen met hun wijze van organiseren.

"Als je alleen al denkt wat dat betekent als je een tocht voorbereidt. Als wij plannen trachten wij alles

te voorzien en mee te nemen. We vertrouwen crop dat er niks is eens we bij de uitvoering bezig zijn.
"En bij de uitvoering controleren we of alles verloopt volgens de plannen in plaats van te zien wat er is
en daar iets mee te doen."
"Betekent dat ook dat we meer op kennis vertrouwen dan op ons denken ter plekke.

.

"Meer dan ons denken, ook ons aanvoelen, onze inturtie van het moment."
"Dat sluit eigenlijk ook aan bij die theorie van die meneer met z'n valide informatie."
"Argyris."
"Die bedoel ik, is dat ook een aboriginal?"
"Ik weet wel zeker van niet", voegt Jean toe.
"Mij doet het denken aan het soort informatie dat we gebruiken. Ik herinner me een vergadering in 66n
van de regiokantoren waar we het hadden over de statistieken van klantentevredenheid. Die vergade-
ring werd verstoord doordat in het lokaal ernaast een ontevreden klant van zijn neus stond te maken."
De groep schiet in de lach en vervolgt: "Hoe werken met twee soorten informatie?"
"Ik heb eens gelezen dat een goede dokter diegene is die met minimale symptomen de juiste diagnose
kan stellen. Een slechte dokter stelt zijn diagnose als iedereen, ook leken kunnen zien wat er aan de
hand is. Maar soms is het dan te laat om nog iets te kunnen doen."
Jean: 'En wat gaan jullie doen met al deze inzichten? Dit zijn waardevolle inzichten maar die mag geen
praattheorie worden."

"Dat bedoelde ik misschien wel met mijn openingszin, de natuur maakt ons wakker voor onze eigen
natuur. We worden onszelf en onze omgeving beter gewaar.": Karel.

De nabespreking wordt afgerond. De groep gaat zich nu beraden over het maken van de maaltijd. De
komende vierentwintig uur zijn ze verantwoordelijk voor de maaltijden.
Men is het unaniem eens dat de vorige groep een bijzondere prestatie hebben neergezet, zowel het eten
als de sfeer waren 'picobello'.
Jean en ik worden vriendelijk verzocht orn het lokaal te verlaten. Zodat het ook voor ons een verrassing

blijft. Ik biedt mijn kookcapaciteiten aan maar daar wenst men op dit moment geen gebruik van te
maken.
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Community

De community is het platform dat als taak heeft te condities te creeren en bewaken die leren en ontwik-
kelen toelaat onder optimale omstandigheden.
De community komt voor het eerst samen sinds de start van het programma. In een eerste periode
wordt gewerkt aan het relatienetwerk. Vanuit de groepen wordt aan de hand van tekeningen gecommu-
niceerd wat er gebeurd is in de respectieve groepen. De metaforische vorrn van communiceren laat
ruimte om op creatieve en veilige manier elkaar te informeren. 'Iedereen' mag voor zich spreken is niet
zo vanzelfsprekend. Iedereen voek zich nauw verwant met zijn groep. En men zit er meer als groepslid.
De kwaliteit van relaties is nog niet van die aard dat verschillen gezien wor(len als bron van leren. Er is
een klimaat van latente competitie tussen de groepen. Edn groep gaat zich gedragen als verliezers en
trachten subtiel de schuld hiervan door te schuiven naar hun begeleiding.

Hier ontstaat een paradox: dergelijk thema aansnijden in grote groep kan voor grote ontwikkeling
zorgen in de relaties. Anderzijds is zijn relationele kenmerken die het succesvol bespreken van dit
thema onvoldoende ontwikkeld. De afweging om deze dynamiek bewust te maken en de grote groep
als leerplatform gebruiken voor thema's die in de kleinere groepen nog onvoldoende zijn aan bod
gekomen is op dit ogenblik: kiezen voor evolutie en niet revolutie.

Voorafgaand groep Lut & Johan:

Als eerste activiteit ging de groep klimmen. Gelukkig had Johan hen gezegd van reservekleren mee te
nemen, want Erwin - die net als Erik kwam 'survivalen' - viel bij het oversteken van de Ourthe -
alleen, en zonder stok, zoals de anderen van de groep na enig beraad beslist hadden - nagenoeg hele-
maal in het water. Hij had er zich goed bij gehouden, maar het was zijn humeur niet echt ten goede
gekomen, en blijkbaar zijn drang om (zichzelf?) te bewijzen dat hij er fysiek best tegenaan kon slechts
versterkt.
Bij het boom klimmen was Erwin de 'voorklimmer' geworden. Samen met Luk, Tanja en vooral Erik
had hij de groep in deze opdracht doen slagen. Het is te zeggen: als eerste had hij een ambitieuze
hoogte tot norm gemaakt, en er met de drie anderen verspreid over het cordee voor gezorgd dat heel de
groep volgde. Erwins ietwat nonchalante zelfzekerheid was echter niet van die aard geweest dat het de
anderen gerustgesteld had. Vooral Inge had het gebeuren niet comfortabel, of zelfs een succes gevon-
den, maar ze had er niet echt iets over gezegd. Er was besloten dat zij, evenals  Bert en Els, zichzelf had
overwonnen...
Toen het cordee van de boom naar de rotskam trok, was al snel duidelijk dat Inge en Bert niet in de
touwgroep zouden blijven: die hadden zich - uiteraard met toestemming van Hans - al losgeklikt bij de
eerste hindernis. Bij 66n van de volgende, hogere kammen was aan Luks blik en huidskleur te zien dat
hij het deze keer ook niet zo zag zitten. Hij liep er zo strak en verstard bij dat Johan met hem gecheckt
had wat er aan de hand was, en hem vervolgens had gevraagd of hij niet beter zou stoppen. Luk had
resoluut 'neen' gezegd. Het volgende dat hij gezegd had was bij het einde van de klim: "Yes! 1 did it!"
Erik had hem een 'high five' gegeven, Bert had gezegd dat "als het zo moest, hij blij was dat hij was
rondgegaan."

De bespreking was, gezien het uur, de dag daarop gevolgd.  Het ging  er een tijdje om of de activiteiten
van de vorige namiddag nu geslaagd waren of niet. Enkelen vonden van wel - "de opdracht werd
vervuld" - anderen drongen aan van niet - "ons bedrijf maakt wel winst, maar we zijn ons personeel
aan het verliezen!" De niet echt vlotte bespreking was afgerond met een paar aandachtspunten: "beter
op voorhand inschatten en plannen", "afspraken maken" en "een leider aanduiden".
De volgende taak was 'de rnuur', eigenlijk een rekker waarom dan niet 'de rekker'? Op twee meter
hoogte gespannen die de groep moest oversteken zonder hem te raken. Erwin voerde het hoge woord
en Erik stelde daarop  voor  dat  hij  dan  maar de leider  zou  zijn:  "hij  was  het  toch  al."  Na  een  uur
planning in de besprekingsruimte had Lut de groep gevraagd van in een score van 1 tot 10 aan te geven
of ze in het resultaat geloofden:  8,7,7,6,4,3,3  en  2 was het resultaat.  Het leek zinloos met die input
naar buiten te gaan, maar Erwin had gesteld dat de bespreking herbeginnen ook geen zin had. Johan en
Lut hadden de beslissing bij de groep gelaten. Ze hadden ingeschat dat Bert, Inge en mogelijk Tania
zelfs niet aan hun beurt zouden beginnen, maar de uitvoering was zelfs niet zover gekomen: toen Erik
als eerste over 'de muur' ging, raakte hij de rekker en was de oefening over. De helft van de groep
wilde meteen herbeginnen, maar de andere helft herinnerde hen aan de spelregel dat de oefening voor-
bij was zo(ira iemand raakte... Johan had de rekker losgemaakt en dat was dat. De sfeer was er niet echt
op verbeterd.
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Die dag was het aan hen om het avondmaal te berei(len. Met een paar mensen waren ze bijkomende

inkopen gaan doen en vervolgens hadden ze samen - nou, ja... de 'survivalers' waren hier niet echt
actief - in de keuken aan de slag gegaan. Daarbij had Els zich als leidersfiguur ontpopt  ze had de
initiatieven van vijf anderen behoorlijk op elkaar afgestemd gekregen zonder daarbij van hen over te
nemen. De keukenploeg had het prettig werken gevonden en geen moeite gespaard: de schotels

versierd, de tafel getooid, hapjes vooraf, kaarsen op tafel... De andere groepen had(len het resultaat op

prijs gesteld, en dat was een opkikker.

De laatste oefening was het blind vierkant. Noch elkaar, noch de taak kunnen zien, had voor behoorlijk
wat chaos gezorgd. Erwin had geprobeerd orde op zaken te stellen, maar op 66n of andere manier was
er een gigantische knoop in het touw geraakt. Naannate de omvang daarvan duidelijker werd, was
Erwin op de achtergrond verdwenen tot hij uiteindelijk helemaal niets meer zei. Els en Tania hadden
geleidelijk de leiding overgenomen,  maar  de  taak niet meer binnen de tijdslimiet rond gekregen.

Opvallend was dat Erwin in die periode een hele tijd op zijn hukken aan de kant had gezeten, en zelfs
niet reageerde toe Erik een paar keer zijn naam had geroepen. De groep was nog eens de bespreking

ingegaan met de ervaring van mislukt te zijn.

4.4.5 Woensdagmiddag

De grote zaal, waar Lut en Johan werken, is weer omgebouwd om met de ganse groep te kunnen
werken. Ken ik nu de namen? Joan, Erik, Erwin, Paul, Eveline, Inge Wout, Nicole, Luk Geert, Bernard,
Ingrid, Tania, Els, Fred, Daphne, Susanne, Bert Arnold, Peter, Frank, Karel, Filip, Jan, Alain en
Marianne. Zesentwintig, dat klopt, de namen dus wel, de mensen nog niet, maar met de community en
de grote opdrachten voor.

Community meeting

Aan de drie groepen is gevraagd om een metafoor te tekenen die hun groep karakteriseert.
We zitten met z'n allen in de cirkel. De groep van Johan toont z'n tekening. Aan de anderen wordt
gevraagd wat ze zien:

Metafoor groep Lut & Johan:
Bosje met ietwat verspreid staande bomen. Boven het landschap hangt een donderwolk, en in de verte
zijn bliksemschichten te zien. In de hoek van de flap hangt een bolle-blaas-wang-wolk. In de linkerkant
van het bosje staan een paar hoge sparren, 66n van de twee nog beduidend hoger dan de andere. Deze
bomen hebben snel de zon opgezocht, begonnen daarna wat wind te vangen. Aan de andere kant van
het bosje staat 6611 loofboom, zo te zien een eik. Zeker zo oud als de sparren is deze boom minder snel

gegroeid, maar wel stevig geworteld. Nu de wind opsteekt wordt dat zichtbaar. Ga je die in je boek
beschrijven of afbeelden?

"Dat bos dat is de groep en die twee daar apart dat zijn de trainers."
"Het stormt daar een beetje."
"Niet alle bomen zijn hetzelfde, er zijn verschillen."
"Hoge bomen vangen veel wind."
"Ik vmag me af wie ofwat de bliksem is."
"Die acht bomen, die zijn de deelnemers en de trainers, die zijn afwisselende zon, bliksem en die wolk
ginder boven."
"De hoogste van de twee bomen vreest bliksemafteider te worden, afhankelijk van waar de wind komt
en hij buigt al een beetje door."
"Die bliksem intrigeert wel, is die al ingeslagen en  komt nu de wolk of hangt er nog altijd wat spanning
in de lucht"

Op vraag van Danielle voor toelichting vanuit de groep neemt na enige communicatie over en weer,
Bert het woord:
"We zijn de eerste dag gaan klimmen en daar bleek uit dat mensen hier zijn met verschillende
verwachtingen. Dat zijn de verschillen in de bomen. De mensen die actiegericht zijn hebben hier het
voortouw genomen. Naarmate het programma vordert is er een discussie geweest of de oefeningen
middel waren dan wei doel en wat het doel dan is . De wolk staat voor de trainers waarvan de rol ook

nog niet helemaal duidelijk is.
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We hebben gisteren gekookt en zijn nog niet uit deze discussie. Maar het is allemaal natuur en het
groeit en we geloven dat de zon er al aankomt."

"We wilden er ook iets bijzetten over het koken maar we wisten niet goed hoe dat vorm te geven. We
vinden wei dat dat erbij hoort. We hebben gisteren gekookt en dat was bijzonder."

Stilte. Het abstractie niveau is vrij hoog. Iedereen heeft aandachtig gevolgd doch er worden geen vra-

gengesteld.
"Dank u voor de heertijke maaltijd, je kon merken dat jullie er veel energie hebben ingestoken", zegt
na een tijd Marianne. Ze wordt bijgetreden door anderen die iets gelijkaardigs zeggen.

Dan is het de beurt aan de groep van Danielle en Bart

Metafoor groep Bart & Danielle:
"Vulkanische heuveltop in een glooiend landschap. Oorspronkelijk een koker van lava: resultaat van
(emotionele) uitbarsting, ondertussen lang geleden: op dat moment heet en hevig, verontrustend, onder
meer omwille van onzekerheid over verdere grondbewegingen en uitbarstingen. Ondertussen hebben
regen en wind heel wat erosie veroorzaakt, maar de lavarots heeft weer en wind doorstaan, en deze
steen blijkt zeer bestendige, solide ondergrond om op verder te bouwen. De locatie geeft meteen een
goed overzicht, en laat toe beter te anticiperen wat er zoal aankomt."

"De oerknal."
"Een steile berg, met gemakkelijk om op te geraken."

"En gevaarlijk ook want het is een oude vulkaan."
"Een oude vulkaan doch ondertussen is er al heel wat begroeiing."
"Het ziet er wel massief uit, iets dat sterk staat."
"Je kunt wei niet zien welk weer het is, hij heeft blijkbaar toch al weer en wind getrotseerd en nu heeft

hij vruchtbare flanken."
"Ja, maar ook niet alles groeit daar."
"Het is precies toch iets rustiger om daar rond te lopen dan in dat bos van daarnet."

Bernard is diegene die vanuit de groep toelichting geeft:
"We zijn hier begonnen met het zacht glooiend landschap. We hebben korte opdrachten gedaan waarbij
we aan elkaar konden wennen. Opdrachten hier in de tuin waarbij we al snel tot inzicht kwamen dat we
elkaar minder goed kenden dan we dachten. En dat ons deed beseffen dat het toch belangrijk is om in
relaties te investeren om een groepstaak tot een goed einde te kunnen brengen. Dat lukte ook en we
hadden een goed gevoel. We werden moediger en besloten dan maar om een berg te gaan beklimmen.
Dat was voor ons de grot. Vandaar dat ge ons niet kunt zien op het plaatje we zitten in de berg. En
daarbinnen bleek dat we eigenlijk in een vulkaan zaten. Gelukkig vond de lava een uitweg. Dat was de
nabespreking van gisterenavond die we deze ochtend hebben vedergezet. Vanochtend zie je ook dat er
groen is. Lava is vruchtbare grond zoals jullie weten."

Er komt aanvulling vanuit de groep: "Lava is ook tegen erosie bestand, het loopt op een onvoorspelbare
manier naar omlaag, dat zie je op de tekening. De lava staat ook een beetje voor het leren dat soms wat
grillig is".

"Vragen of bedenkingen?"
"Is er in jullie verhaal ook iets over de begeleiders?" Een vraag van Erwin.
"Die zaten wel mee in de vulkaan, maar in de tekening hebben ze geen speciale rol": Bernard.
"Wat wil je precies weten ErwinT' vraagt Susanne.  Ze is iets voorover gaan zitten zodat ze Erwin kan
aankijken.
"Neen het was zomaar een vraag", antwoordt hij.
Susanne aarzelt, is blijkbaar niet helemaal tevreden met het antwoord doch gaat terug achteruit zitten.
"Is iedereen mee in de grot geweest?" wil Bert weten.
"Wel daar was die vulkaanuitbarsting voor nodig. Aan de ingang van de grot hebben we opnieuw een
gesprek gehad of iedereen nog achter de groepsbeslissing stond. Die beslissing bleek op te weinig
harde grond te zijn gebaseerd en dat hebben we met elkaar uitgesproken. Uiteindelijk zijn we weI met
z'n allen de grot ingegaan. Maar we hebben niet alles gedaan. Ik weet niet of ik alles al mag verklappen
van de begeleiding. Maar er zijn verschillende mogelijkheden en we hebben ze niet allemaal gedaan.
Maar ik spreek voor mezelfhet is een aanrader."
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"Een aanrader, maar als ik eind van de week thuiskom dan mag ik uitleg geven aan mijn vrouw waar al
die blauwe plekken vandaan komen op tal van speciale plaatsen" vult Jan aan.
De groepsleden van Bart en Danielle schieten in een lach.  Dit is blijkbaar een 'inside joke'. Ze werkt

aanstekelijk want ook andere mensen lachen mee.

Dan is het de groep van Jean en mezelf.

"Een woestijn met cactussen en ventjes die een spoor achterlaten van flessen en ander spullen. Er loopt
ook een rivier met een halve brug en daarachter rotsen. Sommige ventjes houden elkaar vast. Edn

andere ligt op de grond.
',

"Een Western en cowboys die overvallen zijn door indianen", probeert iemand.
"Mensen die op tocht zijn door de woestijn en ze zijn verloren gelopen. Een is al bijna gestorven van de
dorst."
"Die is gevallen en de rest heen beslist van hem achter te laten."
"De cactussen is alles wat ze nog hebben als drinken."

Ingrid licht toe: "Dit zijn wij en we zijn vertrokken voor een tocht. We hebben veel te veel materiaal

mee. Naargelang we ontdekken dat we op onszelf kunnen vertrouwen hebben we minder externe ding-
en nodig en die gooien we dan weg. We zijn Aboriginals aan het wor(len."

"Wat ligt dat ene mannetje daar te doen?"
"Dat weet ik ook niet, even vragen aan de groep.

"

"Dat is er eentje van de groep en die hoort onder de grond een hagedis", vult Wout aan. Hij heeft blijk-
baar het mannetje getekend.
"En wat betekent dat?"
"Dat weet ik ook niet juist, maar dat is met verschillende dingen zo in de woestijn."
"Naarmate de groep elkaar vin(it, hebben ze minder spullen nodig". Ze houden elkaar vast.

Vragen?

"Wat zijn dat die spullen die ze weggooien?"
"Ik weet het niet zeker, maar dat heeft te maken met structuur. Samenwerken kan op basis van afspra-

ken, zoiets."

Johan intervenieert: "Wat mij opvalt is dat in elke tekening een dynamiek zit, er zit beweging in. Wat

mij benieuwd is over wat er zoals geleerd wordt. Kunnen jullie enkele thema's noemen?"
Er komt een opsomming vanuit verschillende mensen over de drie groepen heen. Elk thema wordt kort
toegelicht met een voorbeeld. Na een half uur staan volgende uitspreken op een flip.

Luisteren is durven luisteren, eigen ideeen durven bevragen
Kunnen-willen-durven
Goede vrienden-goede afspraken,
Plannen is betrokkenheid creeren: plannen slaat zowel op relatie als taak
Vertrouwen komt er door zorg
Leiderschap is meer dan coordineren, coachen
Een leider neemt geen ruimte, hij krijgt ze, een leider geeft ruimte
Conflicten hoeven niet slecht te zijn
Organiseren is geen probleem oplossen
Van successen kan je leren
Leren is niet alleen ontdekken wat je nog niet weet, leren is kennis ontwikkelen over wat je wil dat er
komt
Zoveel mensen, zoveel betekenissen ...

De opsomming is vrij inspannend. Zoals afgesproken leidt Bart het volgende thema in:
"Blijkbaar lopen een aantal sporen gelijk er zitten ook nog al wat verschillen in. Elk traject heeft zo zijn
eigenheid en dat is goed denk ik. Goed van te realiseren dat leren en ontwikkelen niet via vaste paden

loopt Ik zie bijvoorbeeld dat in de groep van Johan en Lut het thema van de rol van leiden en begeleid
meer speelt dan in de twee andere groepen. Althans daar wordt het niet expliciet genoemd". Enige stilte
en hij vervolgt: "Ik denk ook niet dat we daar hier in de grote groep vcrder op moeten ingaan Tenzij
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men daar behoefte aan heeft natuurlijk. Deze community dient om de condities te bespreken waaronder
we hier zitten te leren."

Reflectie op de maaltijden:

Maaltijden zijn de gelegenheid waarbij iedereen samen ziL Het is ook de gelegenheid die mensen
benutten om bij mensen gaan zitten die niet in hun team zitten.
De maaltijd gisteren was een heus viergangenmenu. Vijf gangen als men de koffie met koekjes apart
neemt. De tafels waren mooi versierd met bloemen en bladeren uit de omgeving. Er was ook gezorgd
voor kaarslicht. Als tafelopstelling had men gekozen voor kleine tafels zodat mensen op vrij intieme
wijze hadden kunnen converseren met hun tafelgenoten. Ook de mensen van dienst hadden ervoor
gezorgd zoveel als mogelijk gelijktijdig te eten. Dit was onder andere mogelijk doordat mensen van
andere groepen spontaan waren bijgesprongen bij het afruimen.

"Het is ree(is gezegd maar ik wil de groep van gisteren toch nog eens complimenteren Dat was klasse,
fijn gekooki verzorgde tafel."
"En we zitten nog binnen het budget."
"Ja dat zat ik net te denken",zegt iemand.
"In onze groep hebben we hierover gepraat of dit nu tijdsverspilling was of niet. Of het ons afleidt van
het programma of dat het er nu een wezenlijk onderdeel van uitmaakt."

Het gesprek is een weergave van de eerder gevoerde discussie. Een eerste strekking is:
laat ons de klus klaren zodat we door kunnen met het programma De maaltijden zijn er dan omdat
goed eten nu eenmaal belangrijk is.
Iemand heeft het over buffet-stijl. Net zoals men in de meeste hotels 's ochtends ontbijt. Anoniem,
niemand stoort elkaar en contact is niet noodzakelijk.
Dat is de uitspraak van iernand die er duidelijk een andere mening op nahoudt. lien mening die door de
meeste deelnemers wordt gedeeld.
"Een maaltijd klaarmaken vind ik horen bij dit programma. Er zit een fun aspect in, namelijk een
gezonde vorm van competitie. Na de maaltijd van de eerste groep hebben we duidelijk de lat willen
hoger leggen. Met elkaar een maaltijd in elkaar steken is ook ontzettend creatief. En terwijl je in de
keuken bezig bent is er een gezellig informeel contact"
Iemand van 'mijn' groep voegt eraan toe dat de zorg die hij ervaart ook iets toevoegt aan het vertrou-
wen in de groep.
Deze stelling wordt ook herkend met z'n beide componenten, iets willen presteren en het met elkaar
delen van een moment van gezelligheid.

Jean neemt ook deel aan het gesprek.  "Ik  ben  katholiek opgevoed en voor mij  hebben maaltijden ook
een spirimele dimensie. In heel wat religies is het samenzijn rond een maaltijd een bijzondere gebeur-
tenis."
Voor mij zegt de wijze waarop we samenzijn voor de maaltijd iets over de groep. Het heeft een ritueel
karaider en een rimeel drukt iets uit dat niet met woorden te zeggen valt. Net zoals een organisatie ook
rituele aspecten heeft. Ritueel ali drager van waarden die we met elkaar delen

Er valt een stilte. Ik zie enkele mensen nota nemen. Anderen zie ik naar elkaar glimlachen. Een glim-
lach van 'wat moeten we hiermee'.
Er wordt besloten dat men op dezelfde wijze zal verder werken. De deelnemers drukken hun vertrou-
wen uit naar de derde groep en staan open om zich aangenaam te laten verrassen.
Ik denk dat de zaken die hier vernoemd worden een prachtig voorbeeld zijn van organiseren als bete-
kenissysteem
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4.5 Proces versus inhoud gestuurd organiseren

Deze opdracht biedt een dubbele uitdaging. Enerzijds vraagt het van de deelnemers om hun rol van
groepslid los te laten en lid te worden van een groter geheel van zesentwintig mensen. In de kleine

groepen heeft men reeds de gelegenheid gehad zichzelf te bevragen over onder andere het eigen denken

over organiseren. Voor een aantal mensen betekende dit een bevestiging voor een aantal inzichten die
men inturtief heeft zoals over de eenheid tussen denken  en doen of de eenheid tussen werken en organi-
seren van een werksysteem. Het exploreren met deze concepten in een groter relatiecontext is de
tweede uitdaging.
De grote van de groep en de complexiteit van de opdracht betekent een toename in ambiguiteit. De

uitdaging ligt dan ook hoe men als groep met deze ambiguiteit omgaat. Organiseren als een proces
omgaan met ambiguiteit kan op verschillende wijzen. Men kan ambigurteit reduceren door te sturen op
de inhoud, het wat en het hoe wordt afgesproken of opgelegd. Een andere manier van omgaan met
ambigurteit is het sturen van het collectieve proces van betekenisgeving. Beide sluiten elkaar niet uit
doch de dominante van het ene of het andere in het proces maakt dat onderscheid kan gemaakt worden
tussen meet relationeel procesmatig of eerder praten in termen van 'organisatie als ding'.

Inhoud gestuurd versus proces gestuurd organiseren

Ik j ij  hij  en  wij.
In de kleine groep is er op het domein van verbinding maken heel wat evolutie. Mensen praten met
elkaar.  Ik praat met jij.  In de  grote  groep  komt er nu  "een  derde partij".  Dat  is  het niet echt,  lijkt me.
Het is wei een (op)nieuwe constellatie erbij. Dat creaert 'praten over'. Praten over de kiant, praten
over de ander groep. Praten van de directie over wat de anderen 'moeten' doen. Vanuit het informele
'praten over' ontstaat tijdens de nabespreking het verbinden met elkaar en ontstaat er een meervouds-
vorm, wij praten met dkaar.

Tijdens de community meeting hebben de deelnemers zich kunnen verbinden met elkaar. Vanuit hun rol
als groepslid weliswaar. De deelneiners krijgen nu een opdracht waarbij in vier groepen wordt
gewerkt. Vier groepen van verschillende grootte die allen behoren tot een geheel. Een projectorgani-
satie die vier interajhankelijke projecten dient te realiseren. De constructie van en overtocht met vier
viotten

De voorbereiding laat twee denkstromen zien. Enerzijds is er het 'klassieke organisatie- denken. Deel-
nemers die een minderheid verantwoordelijkheid willa geven om een organisatie te bedenken en
waarbij de meerderheid niet meedenkt. De idee van de organisatie die men kan bedenken en waar men
na(lien de mensen binnen plaatst. De onderliggende assumptie is deze van de organisatie als ding
waarbij het proces van organiseren op een gecontroleerde wijze dient te verlopen.Organiseren is het
betrachten van zekerheid.
De andere denkstroom wit gaan experimenteren met organiseren op basis van zinvolheid. Kunnen we
trachten de eenheid denken,  beslissen doen handhaven met gans de groep
De eerste aanpak wordt vooral gepropageerd door de overwegend actiegedreven mensen. Er is duide-
lijk een strijd de aan de gang over de normen, waarden en denkwijzen. De klassieke denkwijze groep
onderneemt em aantal acties waardoor er een situatie ontstaat die van de andere groep vereist dat de
situatie eerst ongedaan dient gemaakt te worden. We willen een gezamenlijk betekeniskader creeren
van waamit we kunnen handelen versus al handelend ontstaat een gedeeld betekeniskader. De chaos
die ontstaat creaert dusdanig veel onrust en werkt  bedreigend voor de  kwaliteit van de relaties.

De ernie aanpak wordt gevolgd, waardoor de uitvoering van de opdracht buiten ook bureaucratische
trelges gaat vertonen: men organiseert mensen en titels in plaats van taken. Denken en doen gebeurt
weinig iteratief De opdracht, het construeren en varen met vier viotten lukt aardig..Voorded van de
opdracht is dat alles in het zicht gebeurt van iedereen. De opdracht heeft wei een hoge emotionele
lading. Dit heeft te maken met de gepercipieerde consequenties, nat of niet nat.

Mede door het plezier en het behalen van het resultaat groeit het onderling vertrouwen en groeit er een
klimaat van dialoog waarbij mensen hun denkbeelden en wijze van denken gaan bewagen. Door een
kleine anekdote, de betrokkenheidmanager die haar functie opgaf omdat ze niet betrokken werd,
ontstaat er een gesprek over organisatie en organiseren. Organiseren als het crearen van een gedeeld
betekeniskader leidt ook tot het inzicht dat waarden, een ze een eenduidige betekenis krijgen, sturende
elementen zijn voor de relatie en taakprocessen. De groep herneemt dan ook de succesfactoren van de
eerste dag. De kwaliteit van de relaties laat toe om betekenis te geven acm de waarden.
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Een tweede belangrijke ontdekking die al dialogerend naar boven komt is de subjectieve aard van de
kennis over waarden. Door te refereren naar de introductievraag van het beste moment gaan deelne
mers   dijIerentieren  tussen   ' ik'   'wij'   en   de   kennis  of  kennis   over   het   goede.   het  ware  en   het  schone
Door het differentieren van deze vormen van kennis gaat men de diverse vormen ook waarderen vanuit
him  kenmerken  en  niet   longer  vanuit  het  eenzijdige   'objectiere'.  Sommige  deelnemers   krijgen  bo,esti-
ging voor hun opvatting dat kennis niet altijd een bron ran zekerheid is.

4.5.1 introductie

Het is aan Lut om de oefening in te leiden.
"De volgende opdracht is met vier groepen van verschillende grootte", begint ze en draait zich naar de
flipchart. In haar enthousiasme over de intergroep opdracht, vergeet ze de leerthemak.' "Maar eerst
vertel ik natuurlijk over de thema's". corrigeert ze zichzelf. "De thema's van deze opdracht zijn..."
Terwijl ze de thema's opnoemt en kort toelicht verwijst ze naar de 11ipchart waarop volgende drie
zinnen staan:

-     Exploreren met het geleerde in een andere relatiesetting
-     Link tussen voorbereiden en operationaliseren
- Simultaan omgaan met diverse rollen

Ze stopt en even is er is stilte. Deze drie zinnen zijn voor vele betekenissen vatbaar. Dat is blijkbaar
ook wat deelnemers aan het doen zijn. Ze kijken naar de flipchart. Sommigen zeer ernstig alsof de
betekenis op de flipchart staat! Anderen hebben blijkbaar minder boodschap aan de thema's en kijken
Lut afwachtend aan. Lut gaat verder: "De opdracht is om als tan organisatie vier projecten te realise-
ren. Het gaat om het ontwerpen, de constructie en het varen met vier vlotten." Ze legt verder uit dat er
vier nieuwe teams dienen gevormd te worden: 66n van negen, 66n van zes, 66n van zeven en 66n van
vier. Vervolgens legt ze uit dat elke persoon bij drie vlotten betrokken is met telkens een andere rol.
Deze zijn: designer, diegene die in functie van de klanteneisen een ontwerp dient te maken. Dan is er
de rol van constructeur, binnen de gegeven criteria en richtlijnen van de designers een constructie
maken. De derde rol is deze van de varende klant. Deze laatste rol houdt ook in het demonteren van de
constructie
Verder toont ze een flipchart waarop het verloop staat en de criteria voor succes. Die zijn: ledereen
veilig en droog op het water, optimale betrokkenheid en binnen de gestelde tijd van 90' ter plekke en
60  hier om het geheel te organiseren.

Flipcharts

Thema's Flow

Criteria en design

Er komen vragen naar verduidelijking:  "Heb  ik het juist begrepen  dat we niet aan ons eigen vlot mogen
bouwen?""Delen wij zelfde teams in?" "ls de opdracht mislukt als er 66n vlot zinkt?"

'Moet iedereen mee op een vlot?"
De eerste dric vragen worden door andere deelnemers beantwoord. Na enige discussie is het duidelijk
dat de antwoorden steeds bevestigend zijn. In een mum van tijd is er een hoop activiteit, commentaren
en energie in de zaal. Blijkbaar heeft men zich reeds goed ingeleefd in de opdracht.
De vierde vraag heeft te maken met de randvoorwaarden van de opdracht. Lut neemt het woord: "De
vraag; 'moet iedereen mee?'  Het is wel de bedoeling dat jullie de opdracht zo aanpakken dat inderdaad
iedereen meekan. Het is de opdracht van de groep om zodanige condities te creeren dat iedereen
meekan" Echt voiledig stil is het niet meer.  Het is mij niet duidelijk of iedereen dit gehoord heeft. Lut
doet nog een poging om boven het groeiende geroezemoes en commentaren te stijgen.
"Spreekt de opdracht aan?" vervolgt ze. Het antwoord is bevestigend, mensen knikken, lachen praten
onder elkaar. De meeste deelnemers hebben zich mentaal en emotioneel al eigenaar gemaakt van de
opdracht. Blijkbaar is alles duidelijk want er zijn geen vragen meer naar de begeleiding.
 'Dan start nu de zestig minuten" en Lut neemt haar plaats terug in de cirkel.
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4.5.2.     Fase 66n: Ontbrekend gedeeld betekeniskader, flipchart

Er wordt gesproken van alle kanten tegelijk:
"Ik denk dat een van de eerste dingen die we moeten doen, het verkennen van het materiaal is."
"Zouden we eerst de groepen niet indelen?"
"Dit kan niet mislukken."
"Vlotic varen dat is plezant.
"Indelen dat kan maar misschien moeten we eerst een lijst maken wie er allemaal klant is."
" "Iedereen is klant, we varen allemaai.
"Maar in welke volgorde?-
"Allemaal tegelijk, dat kan toch, zo heb ik het toch begrepen."
"En zijn er dan genoeg zwemvesten?"
"Kunnen we ook een viot weigeren als klant?"
" "We zijn wel En organisatie hd, het is de bedoeling dat we allemaal slagen?
"Ja maar wat wil dat zeggen, mogen we dan weigeren of nietr
Geert is ondertussen opgestaan en naar de flipchart gelopen.
'Mensen, het loopt alle kanten op" hij wacht even en nog even tot het stiller wordt en vervolgt " Ik stel
voor om wat structuur aan te brengen zodat we een focus hebben. Ik zal opschrijven wat er allemaal
dient te gebeuren? Jullie zeggen en dan noteer ik."
Ik ben benieuwd of iedereen deze vorm van sturing aanvaard. Indien Geert geen inhoudelijke voorstel-
len van zichzel f neerschrijft mag en kan hij allicht een nuttige bijdrage leveren aan het verloop.

"Hoe doen we de indeling van de groepen?"
Hij schrijft: Indeling groepen
"Hoe verlopen de kontakten tussen de designers en de bouwers. hoe weten we wie wat is?"
Op de flip verschijnt: Rollen en communicatie
"We moeten vaste plekken afspreken waar mensen van verschillende vlotten elkaar ontmoeten, zodat
het overzichtelijk blijft."
Geert doet zijn best: Fysieke plekken voor ontmoeting
"Wordt een vlot opgeleverd op het water ofop de oever."

"Kunnen we niet gewoon 66n design maken dat is toch eenvoudiger."
"Neen", zegt iemand tegen Geert, "het moet 'uniform design' zijn met een vraagteken erbij."
Geert corrigeert. "Uniform design!"

Ondertussen lopen er een aantal gesprekken over verschillende thema's verder. Er lopen wel vier of vij f
gesprekken tegelijkertijd.; Sommige mensen zijn reeds groepjes aan het maken. Ze wijzen en roepen
naar elkaar. Anderen   die   het hier blijkbaar   niet   mee   eens zijn corrigeren de anderen   door   hen   te

bevragen op welke criteria ze de indeling aan het maken zijn.
Een ander gesprek gaat over: het tekenen van de viotten. Paul is aan het vertellen over hoe hij in het
leger een brug gebouwd heeft met v lotten waarover ze jeeps konden laten rijden. Vooral Erik luistert
geboeid.
Nog een ander gesprek gaat over oplossingen om competitie te vermijden.

"Wat moet ik nog meer noteren?" probeert Geert.
"Afspraken rond Competitie" "Ervaring inventariseren" "Criteria voor indeling" "kwaliteit"...
Geert draait zich om en begint te noteren. Er is geen aandacht voor wat hij schrijft, de gesprekken gaan
gewoon door; nieuwe thema's komen erbij, bestaande thema's worden verder uitgediept.

Erik is ondertussen ook rechtgestaan met de bedoeling een tijdsschema op de flipchart neer te zetten.
Hij neemt de flipchart naast Geert, en terwijl hij de groep vertelt wat hij aan het doen is tekent hij de
lijn. Ondertussen is Karel bij Geert komen staan om hem te vertellen dat volgens hem competitie ver-
mijden eraf moet en vervangen dient te worden door spanning tussen geheel en delen.
De gesprekken lopen ondertussen door. Ik buig naar Bart en zeg: "Waarschijnlijk zal men het straks
hebben over 'onze brainstorming' Ik heb al eerder gemerkt dat wanneer deelnemers terugkijken op hun
acties dat het kwalificeren met een term enige geruststelling geeft. "Brainstorming legitimeert het ge-
beurde.- Wat ik ondertussen zoal opvang gaat over knopen, wie met wie, vragen wie kan zwemmen.
discussie over de vraag o f niet-zwemmers op het grote dan wei op een kleine vlot moeten.
Een viertal en drietal dat bij elkaar zit zien het helemaal met elkaar zitten. Ze verkneukelen zich al op
het varen: "Als klant willen wij op ons vlot een bar met bier", lachen ze.
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Paul staat ondertussen ook bij de derde flipchart om een generiek model te tekenen. Hij praat luid tegen
de zaal maar staat al vlug in een discussie verwikkeld met Erik en Ingrid die beide hun bemerkingen
hebben over het design. Het is duidelijk dat het gesprek geen structuur heeft.
De flipchart als middel om focus en structuur te krijgen werkt niet. liet lijkt me eerder een forum
geworden om te kijken wie het voor het zeggen heeft.

Enkele mensen worden zich bewust dat het gesprek alle kanten opgaat en trachten bij te sturen door
'rust' en 'sssht' te roepen doch dit heeft in de meeste gevallen ook niet direct het gewenste effect.

Het aantal mensen dat doorkrijgt dat deze wijze van vergaderen niets oplevert groeit. Enkelen waar-
onder Lilly, Peter en Alain, hebben mentaal wat afstand genomen en zitten met enige ironie in hun blik
naar het geheel te kijken. Bij anderen  is het eerder teleurstelling of frustratie. Bernard doet een poging
"Mensen, hallo, hallo " "STIL" bruit Daphne en het wordt stil. Ze knikt naar Bernard met de onge-
sproken boodschap 'hier heb je de ruirnte, doe maar'. Bernard kijkt haar even verbaasd aan, wat een
kracht, en richt zich snel tot gans de groep." Ik heb de indruk dat het zo niet gaat lukken. Wij zijn al
tien minuten ver en er is geen geheel meer." ledereen is stil en herkent blijkbaar wat wordt gezegd. Het
is niet realistisch om met z'n allen sarnen te organiseren, dat is ook niet nodig. Ik stel voor van een
groepje mensen aan te duiden die apart gaan voorbereiden. Die kunnen dan snel aan de anderen
communiceren hoe we tewerk zullen gaan en dan kunnen we vertrekken. Dat groepje kan dan coordi-
neren".
"Je bedoelt een management team?" zegt iemand vragend.

Bij een aantal mensen vindt deze idee weerklank. Anderen staan weigerachtig. Er valt het woord
'directie'  en dit roept iets wakker. De impliciete dynamiek  van  'wie is hier de baas'.
"Zoals we nu bezig zijn komen we er niet, en bet is het beste alternatief, er is geen betere oplossing
voor dit."
Na enige aarzeling wordt de idee toch doorgezet.
"En zijn dat dan mensen die straks de groepjes gaan leiden", vraagt Arnold.
"Dat hoeft niet dat zien we in de volgende stap": Bernard.
"Ja, dat moet het groepje beslissen": Erik.
"Wie wil hierbij horen of stelt iemand voor?" vraagt Geert.
Bernard meldt zich, gevolgd door Paul, Erik, en Filip.
"Is het niet goed van er ook een vrouw bij te betrekken?" wordt er gesuggereerd. De suggestie is een
Interessant gegeven doch het wordt niet verder besproken.
"Lilly", wordt er geroepen, "is dat niets voor jou?". Lilly is wat verbaasd, knikt dan van ja en staat met-
een recht.
Iedereen is blijkbaar akkoord. Met z'n vijven trekken ze zich terug met de belofte om binnen twintig
minuten terug te zijn.

De directie zondert zich af: scheiding tussen denkers en doeners
De groep telt nog uit 21 mensen.
"En wat doen wij nu?" vraagt iemand, "gewoon wachten?"
Peter: "De eerste dag hebben we, zoals jullie weten, een brug gebouwd. Misschien kunnen we al na-
denken over hoe de vlotten er kunnen uitzien. Misschien kunnen we al oefenen met het leggen van
knopen of zo."
"En het management dan, zijn zij daar niet mee bezig?"

"Bij de opdracht staat optimale betrokkenheid, dan mag ik toch blijven denken", verduidelijkt Peter.

"Zij zijn aan het nadenken over de structuur en het verloop. We helpen de opdracht toch vooruit door te
kijken wie er knopen kan leggen en door al na te denken hoe we palen aan tonnen kunnen knopen."

"We lopen wel het risico dat wat wij gaan doen niet afgestemd is met de voorstellen waarmee zij terug-
komen.": Luk.

Al pratende komt men tot het inzicht dat men een organisatie heeft gecreeerd waar denken over de
organisatie het privilege is van een groep. Erger nog waarbij meedenken een nadeel is. "Straks komt
onze directie terug en nog voor ze ons alles verteld hebben zijn we het al oneens."
'Niet als we nu afspreken dat we dat niet gaan doen", oppert Geert.
"Dat klopi maar stel er zitten volgens mij een aantal, laat ik het 'rare' dingen noemen, in. Dan ga ik dat
toch niet laten gebeuren. Gewoon om een conflict te vermijden."
"Het is niet eens een conflict vermijden", vult Ingrid, Geert aan, "het conflict verschuift dan naar de
uitvoering. Als ik meer in mijn idee geloof, dan ga ik het doorzetten."

"Van een organisatie metafoor gesproken" vult Eis aan.
"En we hebben er zelf voor gekozen."
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Het thema is duidelijk 'Hoe kunnen we organiseren waarbij iedereen mag meedenken". Het lijkt wel
een paradox: "iedereen laten meedenken en mee discussieren is vragen om chaos, terwijl men eigenlijk
(vier projecten) wil organiseren.

"

Dit gesprek zet mensen aan het denken. Niet over vlotten, maar over hoe men zich aan het organiseren
is. Er wordt gezocht naar een oplossing. "Hoe gaat het bij jullie in de kleine groep om jullie te organi-
seren" wil Daphne weten. Zonder op een antwoord te wachten, ver(luidelijkt ze: "In onze groep praten
we eerst over wat iedereen voelt en denkt bij de opdracht... En of we het allemaal zien zitten. Uit die
gesprekken komt er dan iets gemeenschappelijks, een gedeeld kader. En dat helpt om nadien elkaar
beter te begrijpen en iedereen wat ruimte te geven om zijn ding te doen. Onze brug dat was de eerste

opdracht en daar zijn we opgevlogen zoals  'een hond op een bat gehakt'. En iedereen had iets anders in
zijn gedacht. Zouden we dat hier ook niet proberen."

Iedereen, of bijna iedereen volgt Daphnes redenering en herkent haar verhaal.

Karel haalt er nog een ander argument bij: "Als straks die gasten terugkomen dan hebben ze een ander
mandaat in gedachten dan wij en dan hebben we de discussie over wie wat mag zeggen. Mogen zij
beslissen over wij moeten doen. Neen, ik denk ook dat we niet goed bezig zijn.

"

Geert treedt hem bij: "Dat is eigenlijk ook iets dat we in onze kleine groep geleerd hebben. Als ik 'we'
mag gebruiken." Hij kijkt naar zijn collega's van de kleine groep en vervolgt: "Wij hebben ook het
belang gezien om te vetrekken van iedereen zijn 'waarom'. Ik vond de quote van Nietzsche die Da-
nielle aanhaalde veelzeggend 'Als je een waarom hebt, kun je elke wat en hoe aan'. Nu zijn een aantal
mensen bezig met het wat en hoe. Ik vrees er ook voor.

Dit is een taal of wijze van denken die bij  de twee andere groepen niet bekend is.  lk zie enkele mensen
elkaar wat raar aankijken.
Geert heeft het aangevoeld en herneemt. "De quote komt uit onze groep. Het is hetzelfde als in het
verhaal van de 'Kleine Prins'. Als je een boot wil bouwen dan praat je niet over nagels en planken maar
over avonturen op zee, over varen op oceanen. Eens mensen een beeld hebben over het waarom dan
kunnen ze daar hun acties op afstemmen en kunnen ze ook op elkaar afstemmen."
"Ik vind het verhaaltje mooier dan die quote", zegt Nicole, "maar het komt wei op hetzelfde neer."

Nog niet iedereen is overtuigd van dit inzicht. Of heeft moeite met de vertaling naar de eigen situatie.
"Maar, als we nu afspreken dat we doen wat zij zeggen. Het is toch niet van levensbelang."
"Ja maar ik wil niet op hen te plezieren in het water vallen."
"Dat mi wei niet gebeuren."
"Het gaat toch niet om droog te varen hier. We zitten hier toch om te leren."
"En wat wil je dan leren?"
'Nu gaan we leren dat als een minderheid denkt voor cert meerderheid zonder dat er een kader is dat
dat niet werkt Ik ken mezelf als mijn bazen aankomen met 'er-gaat-iets-veranderen-maar-wij-hebbben-

"het-al-bedacht'.  En ik ken mijn mensen als ik met een uitgedachte verandering aankom.

"Wat doen we dan?"
"Hoeveel tijd hebben we nog?"
"Om te leren, zoveel als we zelf nuttig achten. Dan leggen we de tijd toch stil", stelt Joan voor.
"En mag dat?" Even wat blikken in de richting van ons, de begeleiders.
Wij hebben ons een beetje buiten de groep gezet. Door het woord begeleiding worden een aantal
mensen zich bewust dat er nog zes mensen bijzitten die niets gezegd hebben. Blijkbaar vindt men dit
normaal. Normaal in de zin dat we aanwezig mogen zijn zonder iets te zeggen. Zonder iets te zeggen
kan men evenwel aan ons non verbaal gedrag zien dat we het wel eens zijn met wat er aan het gebeuren
is. Na een korte blik op enkele van ons focust de groep zijn aandacht terug op elkaar.

"Als wij dat vin(len, dan doen we dat zo" tracht Joan zijn argument kracht bij te zetten.

Johan neemt het woord: "lk jullie een idee ontwikkel, diverse aspecten worden afgewogen, jullie zitten
in een fase van besluitvorming zou ik zeggen. Een onbekende is de haalbaarheid van het alternatief dat
jullie aan het ontwikkelen zijn.. Wat jullie bedacht hebben kan je toetsen door de relatie aan gaan in dit
geval. De relatie aan te gaan en gezamenlijk de consequenties te toetsen." "Om zomaar eens iets te
zeggen", minimaliseert  hij zijn interventie en creeert ruimte  om  het  eens  of oneens   te  zijn. Er volgt
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even een stilte. Wat wordt er nu precies gezegd? Is men nu goed of niet goed bezig? Een begeleider die
tijdens een opdracht een opmerking maakL is nog niet veel gebeurd.

Van gedeelde betekenis op denkniveau naar consistente vertaling op gedragsniveau
Dan herneemt het gesprek en spitst zich toe op de consequenties van het besprokene voor verdere actie
"Als iedereen akkoord is met dit voorstel dan roepen we de 'directie' terug. Ziet iedereen dat zitten":
Geert.
Dit lijkt mij een cruciaal moment. Op praatniveau lijkt er een consensus te zijn. Het ambigue van vele
meningen over de situatie lijkt gereduceerd tot een coherente mening. Kan men deze op een consistente
wijze doorzetten op gedragsniveau?

De meerderheid lijkt gewonnen te zijn voor de idee om de directie te betrekken bij dit gesprek.
Toch is er nog enige aarzeling. Erik start nu met het argument dat het 'waarom' eigenlijk schromelijk
laat komt, dat ondertussen duidelijk is dat iedereen wil meedoen. Het gesprek krijgt een ironische tintje
als Jan opmerkt dat dit een discussie is over de 'waarom' van de 'waarom' en dat het ondertussen bijna
tijd is voor de 'directie' om terug te komen.

"Mij lijkt het een uitdaging om 'eens een directie terug te fluiten". Daphne is blijkbaar overtuigd.
"Het is misschien toch beter van ze erbij te halen. Zij weten niet wat hier gebeurd, straks komen ze met
een voorstel en wij zitten er heel anders bij", vult Bert aan.
"Ze zijn ook geen directie, ze gingen een aantal taken coardineren," tracht Erik de situatie wat te relati-
veren.

"Dat is toch directie", concludeert Fred. "Ze sturen straks toch het geheel aan."

-'Als jullie er niets op tegen hebben dan halen we het vijftal even terug. anders komen ze hier straks aan
met iets waar niemand wil naar luisteren." Nicole heeft gesproken en is ondertussen al half opgestaan
en trekt Daphne mee. Hun actie maakt de besiuitvorming tot een feit. Ze verdwijnen richting de andere
zaal. Bart glipt mee om ook dat gedeelte van het hele gebeuren te observeren.

De groep bestaat nu uit negentien mensen. Het gesprek gaat verder. Wat zal de volgende stap zijn. Elke
beslissing vormt de context voor een volgende beslissing. "Wanneer iedereen terug is, stel ik voor
dat iedereen kort aangeeft wat hem aanspreekt in de opdracht.
"Hervallen we dan niet in de "maaltijd" discussie?"
"De maaltijddiscussie was toch opgesplitst in het opbouwen van een 'visie' als ik het zo mag verwoor-
den en vervolgens hebben we criteria bepaald en dan pas hebben we de taken verdeeld en zijn we gaan
organiseren.

"

Bij de aanwezigen die minder actief hebben deelgenomen aan het gesprek is er een groeiende aantal die
'gewoon' naar buiten wit. "Eens we buiten zijn loopt alles toch anders". "En dan zijn we er ook alle-
maal bij om te beslissen". Het geheel valt uiteen in kleinere groepjes. Sommige mensen vragen of er
koffie dient te zijn en gaan alvast koffie maken.
De tijd tikt verder. Iemand merkt op dat ze al wel lang niks zitten te doen. Het diende toch ook plezant
te zijn.

Later hoor ik van Bart en anderen dat het clubje van vijf zich goed heeft ingeleefd in hun rol. "Hoezo
komen jullie de directie storen? Hoezo, dit is een oefening en of we even terug normaal met elkaar
kunnen praten?" Ook inhoudelijk zijn ze reeds een goed eind op weg. Ze hebben een plan van aanpak
inclusief een communicatieplan. Een aanpak om de boodschap  'over te brengen'. De 'weerstand'  waar-
over men het in de grote groep had werd reeds geanticipeerd. Het kost Daphne en Nicole enige moeite
en overtuigingskracht om de vijf mee te krijgen. Het argument: "Als jullie iets bedacht hebben dan is
het weI tijd om de anderen hierover te informeren", helpt het vijftal in zijn beslissing om naar de grote
groep te gaan.

De ganse groep weer samen: het compromis
De deur van de grote zaal gaat open en met z'n achten komen ze binnen. ledereen gaat zitten behalve
het vijftal. Erik neemt het woord: "We hebben daarstraks de opdracht aanvaard. De opdracht met de
gehele groep bedoel ik. Het klopt dat we met elkaar niet gedeeld hebben wat ons aanspreekt en waarom
we de opdracht gaan doen. En dat is hier besproken heb ik van Daphne begrepen. Daar waren wij in het
co6rdinatieteam ook achter gekomen. Ondertussen loopt de tijd verder en verrnits iedereen hier nog is
denk ik dat er toch het minimale vertrouwen is dat het geheel gaat lukken. Ons voorstel is om de vraag
"wat verwacht iedereen en wanneer vinden we het geslaagd" mee te nemen als we in kleine groepen
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gaan voorbereiden. Vanuit de kleine werkgroepen wordt dan teruggekoppeld naar de grote groep en
dan nemen we die vraag zekere mee. Gezien de tijd lijkt ons dit een goed idee."

Ondertussen hebben Paul en Filip een flipchart opgehangen met een aantal steekwoorden:

- Workflow
-    Criteria van succes
-   Klanten

-      Afstemmen van rollen.

Paul neemt het over van Erik "Om discussies in de grote groep te vermijden en iedereen de kans te
geven om mee te werken dachten we van vier teams samen te stellen die een stuk van de 'organisatie'
gaan uitwerken."
'Zijn dit de definitieve teams?", wil Joan weten.

"Dat  weten  we  nog niet", antwoordt  Paul en kijkt  naar zijn collega's 'teamleden'. -Misschien  wel. ja
dat is een goed voorstel, daardoor wordt tijd gespaard."
Zonder veel reactie af te wachten heeft Lilly een tweede flipchart gepakt en schrijft verdeeld over het
blad 'team A, B, C en D. Zij schrijft er getallen naast: 9,7,6 en 4.

"Wordt hier de kar niet voor het paard gespannen, tijd is een middel, en dat wordt nu ingeroepen als
belangrijkste argument om het niet te hebben over het doel". Opmerking van Alain.
-En de link met het doel van deze week, dat we hier zitten om leren, is ook nog niet aan bod gekomen",
vervolgt hij.

Bij Paul en Erik is er enige aarzeling, een verstoring van hun denken en handelen. De vorige dagen is
hun handelswijze reeds enkele keren bevraagd. Bernard komt hen ter hulp: "We zitten hier om te leren,
dat klopt. Dat doen we toch door dingen mee-te-maken. Als we even pragmatisch zijn dan kunnen we
aan de slag en dan leren we in actie. We leren hier wei uit, ik toch, doch ik vind niet dat we daarvoor
het proces moeten stoppen.-

Voor een aantal  mensen  is  'de kar voor het paard spannen'; nu reeds een structuur, een aanpak volgen
en nadien gaan kijken of dit het is wat men wil. Weer anderen vinden het allang goed en lijken akkoord
te zijn. Nog anderen aarzelen met het gevoel alsof het geheel een beetje uit de handen glijdt; het over-
komt hen en men weet het niet zeker. Is dit alles het waard om relationeel alles over hoop te halen?
"Wat Bernard zegt heeft ook te maken met onze relaties, gaan we kijken wie het nu voor het zeggen
heeft. Ik heb geen zin in haantjesgedrag". Het is Wout die zijn mening binnen brengt

De directie vervult haar 'rol' verder: "We hebben nu een aantal meningen gehoord, ik heb de indruk dat
we elkaar begrijpen. ik voel toch dat we een stap verder staan, ik denk dat we een afspraak hebben
waar iedereen zich een stuk kan in vinden." tracht Filip de situatie te duiden.

Lilly geeft verder gestalte aan het uitgetekende pad door aan de groep te vragen of zij het 'okE' vinden
dat dit team nog even de coordinatie waarneemt en of ze al de namen mag noteren op de lijst. "Als
straks blijkt dat een aantal mensen van groep willen veranderen dan kan dat nog."
Mensen beginnen hun naam te roepen:
-Lilly. zet mij maar op het vlot van zeven samen met Filip en Karel", zegt Jan en staat ondertussen op
terwijl hij zijn collega's wenkt. Even kijken Filip en Karel verwonderd doch staan dan instemmend en
glimlachend op. "Yes, we gaan vlotje bouwen" roepen ze.

De structuur van het geheel wordt caleidoscopisch, mensen praten met hun buren, niet toevallig hun
buren en wisselen dit af met gebaren en roepen naar mensen die wat verder zitten.
Het zijn voornamelijk duo's en trio's die zich aandienen. De 'directie' heeft zich ondertussen na kort
onderling overleg ook verdeeld over de diverse vlotten. liet zichtbaar maken van de indeling betekent
een stap in het proces van organiseren.
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Vlot 4 VIot 6 VIot 7 Vlot 9

Frank Arnold 1 11 Joan

Bernard Erik Filip Lilly

Marianne Erwin Karel Paul

Marc Tania Ingrid Wout
Fred Els Nicole

Geert Bert
Peter Luc

Daphne
Inge

(klant) (rollen) (criteria) (flow)

"En wat is nu juist de bedoeling?" wil Peter nog weten. Hij staat nog bij de flipchart waar hij wat
namen heeft op genoteerd. Naast hem staat Paul.
"In kleine groepen nadenken en komen met een voorstel over hoe elk belangrijk thema dient georgani-
seerd te worden. Eerst bespreek je kort met elkaar of je de opdracht ziet zitten. zoals afgesproken. Als
daar punten uitkomen die belangrijk zijn dan worden die straks mee teruggekoppeld." Hij voegt eraan
toe: "Als je meer vragen hebt dan kan je die in de kleine groep stellen want daar is ook iemand van het
coardinatieteam aanwezig."
"En wanneer worden we hier terug verwacht?"
"Terug hien terug hier binnen een kwartier" tracht Paul het geheel nog te overstemmen. Het geheel is
zich al aan het verspreiden over diverse kamers.

Na enkele ogenblikken zitten we als trainers alleen in de grote ruimte. Alle groepjes zitten elders.
"Laten we hen alleen of voegen we ons bij een groepje?" w il Danielle weten.
"lk zou ze even laten op adem komen. Straks kunnen we een rondje maken langs de groepen" stelt Bart
voor. We knikken instemmend.
"Wat gebeurde hier allemaal?" drukt Johan zijn verwondering uit.
"Zullen we eerst even koffie pakken", stelt Danielle voor. Dat vindt iedereen een goed idee en samen
lopen we naar de eetzaal. In de zaal zitten twee groepjes te vergaderen, een groepje van vier en eentje
van zeven. Terwijl we stilletjes koffie schenken horen we het groepje van zeven praten.

"Ik sluit me aan bij wat Bernard zegt en ik vind wat daar de laatste tien minuten gebeurde weI span-
nend. Daar wil ik later weI op terug komen. Ik ben benieuwd of wij met z'n allen iets van de grond
krijgen zonder chaos. Blijkbaar slagen we er nog niet in om met de grote groep iets te doen.
"Voor mij lijkt het me gewoon plezant om met z'n allen op het water te zitten. ik vind de fun buiten
weI belangrijk. Ik denk ook dat we moeten kijken dat iedereen kan zwemmen anders is er voor som-
mige wellicht minder fun.
"Een heleboel dingen die in de kleine groepen aan het gebeuren zijn zie je hier ook. En viotten vind ik
ook uitdagend."
ledereen neemt of krijgt op zijn beurt het woord. Er is interesse in wat elke persoon te zeggen heeft.
Het rondje lijkt de sfeer ten goede te komen.
Een aantal mensen geven aan dat ze het prettig vinden om eens met anderen te werken. Ook het omge-
keerde trouwens: mensen die net vonden dat de kleine groep begon te lopen en die het jammer vinden
om opnieuw te moeten beginnen.

We verwijderen ons en gaan verder met ons eigen gesprek.
"Het valt me toch op hoeveel vrees men heeft van te werken in grote groep.
"Ja, want een grote groep is chaos."
'Wat is er fout met chaos?" De volgende minuten hebben we het over chaos, chaos in de relationele
sfeer, in de denksfeer, in hoe het geheel functioneert."
"lk vrees voor chaos wanneer ze gaan terugkomen. Ze hebben denken en beslissen uit elkaar gehaald.
Dus vrees ik dat het denken nog eens zal overgedaan worden."
Vervolgens bespreken we wat ons is opgevallen aan de deelnemers. De terugkoppeling die we als trai-
ners aan elkaar geven tijdens de de-briefings gaan nog meer leven.

"Ik ben benieuwd of ze allemaal droog blijven."
Het gesprek kabbelt verder. Over deelnemers, over het verloop.
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"Ik zit nog met iets", zegt Lut. "in mijn inleiding ben ik begonnen met de taak en nadien heb ik pas iets
vertelt over de leerdoelstellingen. Zou dat invloed hebben gehad op het feit dat ze zelf zo naar de taak
zijn gegaan. Ik zit daar een beetje mee, dat ik ze op het verkeerde been heb gezet."
"Ja, ik heb het ook gehoord", zegt Danielle "maar je hebt jezelf wel onmiddellijk gecorrigeerd, ik zou
er niet zo zwaar aan tilien."
Haar mening wordt gedeeld door de anderen. We zitten op den lijn met de mening dat de groep zich
gedraagt zoals ze nu  'is'.  En wat de groep nu 'is' heeft te maken  met tal van factoren: de dynamiek  van
invloed uitoefenen, de uitdaging of moeilijkheid die mensen ondervinden om te werken in een groter
geheel, om betrokken te blijven wanneer anderen de leiding nemen; de opdracht die heel wat onzeker-
heid oproept: de complexiteit van de taak en de nieuwe groepen, "Ik snap jouw zorg, ik persoonlijk
vind dat we onze invloed soms overschatten", is mijn bemerking naar haar.
"Misschien heb ik geleerd dat ik geen inleidingen meer moet geven", besluit Lut. "Of meer", moedigen
Jean en Danielle haar aan.
Ondertussen zijn er twintig minuten verstreken en komen de deelnemers in groepjes binnendruppelen.
Uit de gesprekstoon valt op te maken dat de sfeer prettig is. Minder gespannen dan wanneer men de
zaal verliet.
Het groepje van negen komt als laatste, zij hebben de 'workflow' uitgewerkt.

De groep met Erik heeft nagedacht over de 'rollen'. Zij stellen voor dat er binnen elk team drie mensen
worden aangeduid die verantwoordelijk zijn voor 66n van de drie rollen. -Wanneer we dat nu doen kan
men de namen op flipchart schrijven en is het duidelijk voor iedereen". Ze stellen ook voor dat bij
aanvang de designers en klanten bij elkaar gaan zitten zodat men tijdswinst kan realiseren.

Rollen
"Zo'n rot betekent dat dan dat men verantwoordelijk is, of is men slechts aanspreekpunt ". Karel heeft
deze vraag bedacht. Er is enig gegrinnik, de spreker, Joan, kijkt naar zijn vijf collega's. Hij is aan-
spreekpunt. In de groep ontstaat een discussie over de woorden 'verantwoordelijk, bevoegd en aanspra-
kelijk'. Erik beeindigt de discussie door voor te stellen dat het 'aanspreekpunt' is, en dat elk groepje in-
tern afspreekt tot hoever het mandaat gaat. Het antwoord laat nog speling voor interpretatie doch er is
een opmerking van Erwin die blijkbaar zin heeft om naar buiten te gaan: "We moeten de tijd in de
gaten houden. Wat het juist is, wordt duidelijk eens we aan de slag zijn."

Criteria

Namens het groepje over de criteria neemt Filip het woord. Hij vermeldt dat iedereen in het groepje de
leerdoelen 'onderschrijft' in antwoord  op de 'waarom' vraag. Ze hebben zich afgevraagd of de samen-
stelling van de groepen weI klopte en willen mensen nog de kans geven om van groep te veranderen.
De criteria die ze in gedachte hebben zon: mengeling van de bestaande groepen, competentie met
Vlotten bouwen en goed gevoel. Dat laatste zo verduidelijkt hij, heeft vooral betrekking op diegene met
'vrees voor water'. Dit laatste criterium is doorslaggevend als iemand wil veranderen. Zij waren er zelf
niet  uit of een groot viot nu veiliger is dan wel een klein. Bij  hen in de groep hoeft niemand te wijzigen.
Een kleine rondvraag leert dat iedereen  goed zit. Of dat niemand wil veranderen! Uit ervaring weet ik
dat eens men lid is van een groep, hoe kort deze ook mag bestaan, het zeer moeilijk is van deze te
verlaten voor een andere.
Verder heeft het groepje gekeken naar de criteria voor succes.
"Veilig en droog: elke groep dient een kwaliteitsmanager aan te stellen zodat deze op elk ogenblik kan
bewaken of het vlot aan de criteria voldoet en dit afstemt met de leden van zijn team in hun hoedanig-
heid van klant."

Vanuit de groep komt de opmerking of deze verantwoordelijkheid niet kan gegeven worden aan
diegene die aanspreekpunt is als klant. Een idee die onmiddellijk bijval geniet. "Anders wordt het zo
ingewikkeld"

Voor wat betreft het criteria tijd dient er een algemene tijdsbewaker te zijn. Dit voorstel vinden een
aantal mensen niet nodig. Een beter voorstel is het coOrdinatieteam deze taak te geven. "We hebben
ook overzicht over de activiteiten en kunnen zo mee de tijd in de gaten houden". Filip gaat ervan uit dat
het coordinatieteam blijft bestaan en dat hij er lid van uitmaakt. Blijkbaar is er niemand die deze ver-
onderstelling in vraag stelt. Het antwoord voldoet.
"We zitten weI over tijd nu!" merkt Marianne op.
Er is enige onbehaaglijkheid bij deze opmerking. Paul formuleert iets in de zin van dat de planning een
leersituatie is en dat de timing vooral in de gaten wordt gehouden bij de uitvoering.
"Trouwens hier nu over praten kost alleen meer tijd". De groep laat het over zich heen gaan.

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR



153

"We hebben nog een belangrijk criterium. Het zit enigszins in de sfeer van veilig en heeft te maken met
hoe we ons voelen ten aanzien van onze deelname. in een organisatie tracht men ook te zorgen dat
iedereen zijn maximale inzet kan doen. Dat lukt niet dus is het steeds optimaal. Hier hebben we dat
vertaald naar betrokkenheid. Deze organisatie is succesvol als iedereen optimaal betrokken is geweest.
Wij hadden gedacht aan een 'betrokkenheidmanager'
Ik kijk even in de richting van Danielle en Bart. Op hetzelfde ogenblik kijken ze ook mijn kant op
"Betrokkenheidmanager" staat het vragend in onze ogen
"Het zou het iemand moeten zijn die niet bij het coordinatieteam zit". "Het is iemand die kan kijken of
de mensen die bijvoorbeeld geen knopen kunnen leggen een andere taak krijgen of kunnen leren
knopen"
Er is weinig reactie. De betrokkenheid om over dit thema te praten is momenteel niet zo hoog, heb ik
de indruk. "Wie wil deze rol?" "Of wie stellen we voor", "Het is een soort 'human-resources functie"
tracht Filip de zaak nog even duidelijker te maken.
"Nicole", roept Wout, "dat lijkt me een geknipte rol voor jou".  ls het lachend bedoeld of niet, iedereen
kijkt naar Nicole. Ze neemt de uitdaging glimlachend op. "Ok", zegt ze, "ik ben jullie betrokkenheids-
manager. Straks kom ik even horen waarom jij mij graag als betrokkenheids manager hebt", zegt ze
tegen Wout.

Klant
Het viertal met Mark dat nagedacht heeft over de klant hebben eigenlijk niet zoveel te melden. Ze
verzoeken iedereen af en toe na te denken vanuit het perspectief 'Wat zou ik zeggen van deze organi-
satie klant zijnde". "We zijn pas geslaagd als iedereen op een viot zit, dus de klant is steeds koning"

Activiteitenstroom
Het groepje van negen heeft een hele flow uitgewerkt die door Paul wordt toegelicht.

Indelen van de groepen
Hier

-      Duidelijkheid over de rollen
Hier

- Omkleden
Tijd stopt

-      Vervoer ter plaatse
Tijd stopt

-     Inventaris van de workflow

Nu is er wel meer interesse, iedereen luistert en kijkt naar de flow zoals die wordt toegelicht. Na de
uitleg vraagt Paul of er nog vragen zijn. Dit blijkt niet zo te zijn.
"Als er geen vragen zijn en iedereen ziet het zitten dan mag de tijd hier stoppen"
"Wacht!" Karel, "Het verkennen van het meer, kan dat niet parallel gebeuren aan het ontwerpen van
het vlot"
"Goed idee", zegt Paul en hij schrijft het woordje 'parallel' achter verkennen van het meer.
"En als tijdens men tijdens het verkennen ontdekt dat de oevers stiji zijn of iets anders dat kan invloed
hebben op het design wat moet daar dan mee gebeuren", wil Karel weten.
"Dan wordt dat gerapporteerd aan het design team zeker", antwoordt Paul.
Telkens Karel aan het woord is ontstaat er een sfeer die iets van een 'geamuseerd' luisteren heeft. Karel
is de internal controller in de organisatie en gaat over de procedures.

De hele opdracht heeft reeds adn uur en een twintig minuten geduurd.
De deelnemers verwijderen zich naar hun kamer. Een aantal mensen hadden zich reeds voorbereid en
wachten samen met ons in de zaal.
"Zo wat vond je ervan?" vraagt Nicole me.
"Vraag je dit als betrokkenheidmanager?- wil ik weten.
Ze geeft me een geheimzinnig lachje. "Ach ja, ik ben betrokkenheidmanager maar ik weet niet of ik
daarvoor bevoegd, verantwoordelijk of aanspreekbaar ben.
"Wellicht kom je daar achter op het ogenblik dat het fout gaaL"
"We zullen wei zien. Zo'n functie geeft altijd wei een beetje manoeuvreerruimte. Maar zijn we goed
bezig?" vraagt ze opnieuw.
"Zijn we goed bezig?" herhaal ik de vraag.
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"Ja", zegt ze, "dat was mijn vraag en nu ga je me vragen wat ik er zelf van vind en hoe ik me daarbij
voel."
"Dat is slim opgemerkt", grap ik terug. " En hoe voelt het om zo slim te zijn?"
"Komen jullie niet mee op het vlot zitten?" "Of vertrouwen jullie onze organisatie niet?"
"Oh, met de vlotten dat komt wei goed. Maar of iedereen betrokken zal zijn zoals hij het wenst, daar
heb ik wel vragen bij". geef ik haar terug.

Ondertussen zijn er nog een aantal mensen teruggekomen. De gesprekken gaan over twee dingen. Het
ene zijn de mensen die het over de vlotten en het varen hebben. De andere gesprekken gaan over het
verloop van de vergadering.

De groep is voltallig. Het directieteam heeft de flipcharts opgerold en staat te overleggen. We kunnen
vertrekken.

Het operationaliseren.
De busjes stoppen aan de rand van een pad dat langs een meertje loopt. Het meertje, eigenlijk is het
meer een vijver, ligt in een vallei. De vijver vormt een gelijkbenige driehoek van driehonderd bij
honderd en vijftig meter. De tegenoverliggende oever is een steile helling begroeid met dennen. Aan
deze zijde is er tussen de weg en het water een tiental meters met gras en lage begroeiing. Aan de over-
zijde van het pad waar de wagens staan geparkeerd bevindt zich een weide met koeien die nu reeds
nieuwsgierig komen aanstappen.

ledereen is uitgestapt en loopt naar de oever. Even verkennen hoe het er allemaal uitziet. Dan lopen de
meesten naar de aanhanger met de tonnen en de palen. Kwestie van voeling te krijgen met de materiele
werkelijkheid.

Directievergadering
De directie heeft gezamenlijk hetzelfde gedaan en heeft zich nu enigszins teruggetrokken.
Uit vorige programma's valt me steeds op dat de directie graag vergadert op een respectabele afstand
van het water, indien mogelijk ook een beetje op afstand van de andere deelnemers. Een beetje de
boodschap: "U hoeft ons niet te storen wij komen wel naar juilie toe als het zover is." Deze keer is het
de motorkap van een jeep die dienst doet als kantoor.

Ondertussen ontstaan er groepjes van mensen. Edn van de groepjes: de vier designers zijn Johan, Frank
en Arnold en Jan. Na inspectie van het materiaal kijken zijn ook zij op hun beurt apart gaan zitten om
plannen te ontwerpen.

Hans toont de mensen waar de bouwplekken zijn. Vier locaties die dertig meter uit elkaar liggen.
Tussen sommige bouwplekken staan wat hogere struiken zodat oogcontact niet direct mogelijk is.
"Mogen wij al palen nemenT' De vraag is aan niemand gesteld en wordt ook niet beantwoord. Peter,
Geert en Mark hebben overleg bij de aanhanger: "Laat ons de palen al afladen en per grootte leggen.
Maar dan moeten eerst de tonnen eraf'.
Andere deelnemers helpen spontaan mee om de hele handel af te laden en te ordenen.
Er zijn zeventien vaten, een dertigtal palen van twee en een halve meter en een tien palen van vier
meter. Er liggen zes bollen touw en twee mesjes.

Operationalisatie
De meeste mensen hebben zich rond de aanhanger met het materiaal geschaard. Het gesprek trekt zich
op gang. Het gaat nu heel concreet
"Hoeveel drijfvermogen heeft zo'n ding?"; "205 liter inhoud"
"Dat is 205 kg voor het helemaal onder zit."
"En wij zijn met zes en twintig en 26 maal 80, dat is ruwweg 2200 kg en we hebben 3400 kg draag-
vermogen, dat is dus gemakkelijk te doen."
"Maar natte voeten dat mag niet. Dus moet elk viot overcapaciteit hebben.
"Overcapaciteit en stabiliteit."
"Kan je met twee vaten iets stabiel maken?"
"Onmogelijk", zegt Walter, "ik heb vroeger bij de scouts tamelijk wat viotten gebouwd, met ijzeren
vaten weliswaar, en ik heb er ook een aantal weten omkieperen, juist omdat men te smal bouwde. En
met twee tonnen zit je nu eenmaal smal, hoe je het ook draait of keert."
"Dat wil dus zeggen dat het vlot van vier drie vaten heeft," vraagt Geert als bevestiging.
"Ik denk het wel, wel ik ben bijna zeker."
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"Dan schieten er nog veertien over."
"Veertien voor drie vlotten."
"Ja maar ook veertien voor 22 mensen.'
"En op welk vlot zit ik ook al weer, we zijn met zes."
"Als je vier vaten neemt dan heb je anderhalve man per vat, dat is toch doenbaar."
"En hoeveel schieten er dan nog over voor het grote."
'Het grote, daar zit ik onder andere op.
"Zes en dat is dezelfde verhouding."
"Ik snap er niks van", roept Nicole, "en ik zit ook bij de club van negen."
"En je weegt niet eens tachtig."
'Hela, beleefd blijven, ik weeg niet eens zestig."
"Dus de drie grote vlotten hebben 300 kg opstuwende kracht per twee personen", rekent Geert het
groepje voor. Hij legt de berekening nog eens uit want niet iedereen is mee en toch wil iedereen blijk-
baar alles begrijpen.

'Wij zijn klanten, laten we de designers erbij halen en vertellen wat we willen. Ik stel voor dat ieder
klanten groepje zijn designer gaat uitnodigen en dat we onze eisen bekendmaken."
'Moeten de mensen van het codrdinatieteam erook niet bij-, vraagt Ingrid.

Tanja en Fred lopen naar de plek waar de vier designers druk aan het tekenen zijn.
"Ht heren, als we even mogen storen. Gezien de tijd zouden we willen overgaan tot het verdelen van
het materiaal."
"Dat kan nog niet, want we zijn nog niet klaar", antwoordt Arnold.
"Wacht nog even daarmee, tot we de tekeningen hebben", corrigeert Frank Arnolds reactie.
Het is een beetje trekken en duwen in het gesprek. De vier willen enerzijds ongestoord verder werken,
anderzijds snappen ze dat de rest van de groep 'niets' aan het doen is.
"Wij hebben zes, vier, vier en drie als verdeling. Hebben jullie dat ook?" vraagt Fred.
"Hebben we dat ook, weI we zijn nog aan het kijken, dat hebben we toch ook ht?", verifieert hij bij zijn
collega's. Dat blijkt te kloppen.
"Wanneer zijn jullie klaar?" wil Fred nog weten. "Dan kunnen we iets aan de mensen vertellen."
"Nog vijf minuten" klinkt het standaard antwoord op een toon van 'en laat ons nu met rust'.
"Mag ik toch nog eens een opmerking maken. Ik weet niets van aanspreken, verantwoordelijkheid en
bevoegdheid maar dienen jullie niet met de klant af te stemmen alvorens jullie kunnen tekenen? Mis-

I
schien is het goed dat jullie toch meekomen.
Ze kijken elkaar aan. Na kort overleg spreken ze af om naar de groep te gaan en in vijf minuten elkaar
hier terug te vinden.
Ook Lilly, Paul, Erik, Filip en Bernard zijn nog in conclaaf. Hier gaat het gesprek over de workflow,
timing.
Tanja is met Fred tot bij dit groepje gekomen. In het kort brengen ze de 'directie' op de hoogte van wat
er gaande is. Bernard ziet nu voor het eerst dat het materiaal al is afgeladen. "Mag dat al?" vraagt hij
aan zijn collega's.
Dit wordt bevestigd want het staat op het workflowschema. Schema dat op de flipchart staat die op de
motorkap ligt.
"We hopen dat jullie mee komen knopen". nodigt Fred hen uit.
'tia we komen eraan, we moeten nog even wat courdineren."
'tia", repliceert Fred, "anders gaat het fout". De wijze waarop hij het zegt, klinkt dubbel.
Ondertussen zijn de designers terug bij elkaar gaan zitten en zijn ze druk bezig met het tekenen van
twee schema's. De drie grote vlotten zijn volgens eenzelfde principe. Het vlot voor vier heeft een apart
design. Voor de drie viotten zitten de vaten gekneld tussen de palen, door de opstuwende kracht. Aan
de zijkanten worden er palen op de uitstekende delen gelegd.

Het coordinatieteam heeft de beste bezetting uitgedokterd en roept iedereen op om te verzamelen.
Team A is dus het team van vier, zij ontwerpen het vlot voor team D en bouwen aan vlot B.
Team B is het team van zes, zij bouwen vlot D en ontwerpen vlot C.
Team C is het team van zeven, zij ontwerpen vlot D en bouwen vlot A.
En team D tenslotte doet het ontwerp van C en bouwt B.
Terwijl Paul de uitleg doet laat Lilly de matrix zien.

Viot                         IV              VI               VII           Xi
Design D9 Cl B6 A4
Bouwen C7 A4 D9 B6
Varen A4 B6 C7 D9
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Dus alle bouwers van A gaan naar links. De bouwers van B ook maar hier viakbij."
"Hoezo?" roept Fred. "Moet het hele team niet gaan, we bouwen toch met z'n allen."
"Wacht wacht-, wordt hij gecorrigeerd. "De designers dienen nu eerst te praten met diegene die de rol
van klantenvertegenwoordiger hebben."
"Dat is al gebeurd", wordt er geroepen.

Het is duidelijk dat een aantal mensen hun ongeduld beginnen te verliezen. Het plezier gaat er een
beetje af. Het organiseren werkt blijkbaar remmend op het ritme en de spontaneiteit van de deelnemers.

Iedereen zoekt zijn groep op en in groepjes loopt men naar de respectieve bouwplekken. Ze nemen
tonnen, palen en touw mee. Binnen elk team ontstaat een patroon waarbij men al snel de aan de hand
van de palen en tonnen uillegt wat er dient te gebeuren. Het papier met de tekening is daarbij blijkbaar
niet nodig. Het team van vier gaat meteen aan de slag. Op adhoc basis geven ze elkaar instructies of
vragen om hulp. Bij de club van acht, Nicole als betrokkenheidmanager is op ronde, is er enige
spanning. Een aantal mensen zijn nog in discussie terwijl anderen reeds begonnen zon met het knopen
van de touwen. Het is een beetje trekken en duwen. Al snel heeft men door dat het gemakkelijker is om
het plan te draaien dan weI de tonnen. Of zoals Karel opmerkt "Ga met het plan staan  zo dat het klopt".
Iedereen op zijn manier is aan de slag. Wat mij opvalt is dat er driftig met touw wordt omgesprongen.
Wanneer men twee balken aan elkaar heeft vastgemaakt en deze zitten los, wordt er nog extra wat touw
omheen gedraaid. Aan de ene zijde van de constructie zijn de touwen netjes en efficient geknoopt ter-
wijl aan het andere kant van de constructie er veel meer touw is geknoopt, doch met een minder stevig
resultaat.
Er worden wederzijds echter weinig opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van de sjorring ook al zijn
de verschillen binnen de teams duidelijk

Bij vlot C, gebouwd door zeven, heeft men ontdekt dat wanneer de zijbalken aan de onderkant van de
langslopende balken worden vastgemaakt, dat de tonnen dan ook zijdelings geblokkeerd zitten. Dit
geeft het geheel een stuk meer stevigheid.

Nicole in haar rol van betrokkenheidmanager vindt het ondertussen wel leuk om van het ene team naar
het andere te lopen. Ze heeft bij constructie C gestaan en de discussie bijgewoond. Ze ziet ook het
resultaat. Met de informatie van groep C trekt ze nu naar de andere teams. Ze ondervindt hoe moeilijk
het is om als buitenstaander met nieuwe ideeen te komen.
"H6 gasten, mag ik eens iets zeggen. Als deze dwarsbalken langs onder worden bevestigd dan zitten ze
lager en blokkeren ze de tonnen.
"Ik snap het niet! Wat zegt ge eigenlijk Nicole", vraagt Lilly.
"Ht mensen we hebben geen tijd voor discussies nu, we volgen het plan": Paul.
"Ja wij volgen het plan, als je iets wil veranderen dan moet je met onze designer gaan praten".
"Ze heeft wel gelijk" treedt Lilly Nicole bij.
" "We kunnen nu toch moeilijk de boel omgooien.
"Kijk het is zo ook stevig, stevig genoeg."
"Zoiets had in het design moeten zitten, wie is hier onze designer, Joan. Joan, hebben jullie hier aan-
gedacht?"
"Neen, maakt dit verschil?-: Joan.
"Volgens de dames wel": Paul.
"Hallo, we hebben een naam en de idee is niet eens van onszelf maar komt van de groep ginder",
"Waarom zat dat er dan niet in van in het begin?": Paul.
"Wel omdat we bij het tekenen nog geen ervaring hadden. Ondertussen zijn we slimmer geworden. En
het lijkt me inderdaad steviger. Is het veel werk om dat los te maken?": Joan.
De verdeeldheid in de groep blijft. Daphne en Inge geven aan dat ze de techniek niet snappen dus zij
houden zich afzijdig. Paul wil werken volgens de overeengekomen schema's. Luc en Bert begrijpen de
verbetering maar spreken zich niet uit over het al dan niet hermaken. Ze hebben al weI de constructie
opgetild en de tonnen zitten inderdaad niet zo stevig geklemd.
"Onze klant moet beslissen", stelt Paul voor.
"En op welk vlot zijn jullie klant?" vraagt Nicole. "Misschien kun je daar eens gaan kijken."
In het groepje beseft men dat men ook klant is van een ander vlot, van een ander team. "Dat er eens
iemand van ons gaat kijken naar ons vlot". steit Bert voor.
"Wacht", zegt Joan, "ik roep de designers bij elkaar."

De nieuwe idee zorgt voor nogal wat storing. De designers komen bij elkaar. Ze gaan naar vlot C
kijken, wrikken eraan, gaan vervolgens naar een ander vlot. De designers besluiten de beslissing neer te
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leggen bij de klanten. De klanten worden geynformeerd. Er loopt nu meer volk weg e weer tussen de
bouwplaatsen dan dat er mensen aan het bouwen zijn. Het team met Paul erin besluit dat ze geen
correctie nodig heeft. Ook het vlot voor de vier is stevig genoeg volgens het viertal dat is gaan kijken.

Ondertussen komt Nicole bij ons staan.
"Ik heb een probleem", zegt ze, "als betrokkenheidsmanager ben ik niet meer betrokken. Ik word over-
al weggestuurd." Ze zegt het op lachende toon. We plagen haar door haar te vertellen dat ze buiten haar
rol is gestapt. "Je bent met je ideeen verwarring gaan zaaien, je hebt vuurtje gestookt en nu heb je je
verbrand"
"Als ik buiten mijn rol ben, dan wil ik daar straks meer Hey-punten voor", repliceert ze. "Ook voor het
geleden leed. Zelfs mijn eigen club ziet me nog nauwelijks als lid."

Ondertussen lopen wij, de trainers, rond in twee of drietal. Bart loopt rond met z'n videocamera.

Het bouwen schiet aardig op. Naargelang de constructies vorderen, wordt er meer rondgelopen. De
designers lopen  met hun klant mee om te kijken of alles naar wens verloopt. Wat opvalt is dat de klant
niet overal zomaar welkom is. Bij een van de groepjes wordt even hard gediscussieerd omdat de Luk,
kletsnat zijnde, vindt dat de afstand tussen twee palen te groot is waardoor met de opwaartse druk er
wel cells een ton zou kunnen verdwijnen.
"Ik zou mijn kinderen niet op dit vlot durven zetten, jij weI Arnold?"
Na wat heen en weer getrek worden er nog wat touwen extra aan de onder en bovenkant vastgemaakt.

Ondertussen heeft het team van zes zijn vlot opgeleverd aan de klant. Deze is kort komen kijken en
heeft goedkeuring gegeven. Ze haasten zich terug naar hun eigen constructie daar ze met de gevraagde
correctie bezig zijn.

Met een kort interval worden de vlotten opgeleverd. Bij de groep van negen, die geen correctie be-
hoefde, is er enige teleurstelling. De bouwers beweren dat dit het gevraagde is en lopen naar hun eigen
Vlot.

"Edn twee drie en hup" en terwijl ze het vlot naar de oeverkant dragen gaat 66n van de vaten reeds
schuin onderuit, eerst lichtjes dan iets erger. Het hangt een beetje mistroostig onder de constructie te
bengelen. Bij het van de kant in het water schuiven gaat het nog net goed.
"Zit dit wel goed vast?" vraagt Luk. Hij heeft er niet veel vertrouwen in. 'Ua geen enkel probleem, nu
komt het wat omlaag, maar kijk nu is er de opwaartse stuwing en de ton blokkeert vanzelf." "Zo stevig
als een tanker", roepen de bouwers. "Het is een flexibele maar solide constructie", roepen ze er nog bij.

Het is  mij niet helemaal duidelijk of ze dit zeggen om zichzelf te overtuigen  of dat ze de anderen over-
bluffen ondertussen beter wetend.

Net zoals bij de overgang van plannen naar bouwen is het ook nu weer een onoverzichtelijk gebeuren.
Althans voor mij als halve buitenstaander Kleine groepjes staan bij elkaar te praten. Sommigen zijn
hun reddingsvest aan het controleren. Aan sommige van deze vesten zijn fluitjes bevestigd en ook deze
worden getest. Mensen wensen elkaar in het voorbijgaan succes en veel plezier. Hier en daar wordt nog
een touwtje korter gemaakt. De club van vier hebben een lang touw bevestigd aan hun vlot met aan het
ander uiteinde een stok zodat ze dit kunnen gooien.

Gejuich, de groep van zes zit op het water. Snel krijgen ze enkele peddels aangereikt en met enig
geschreeuw gepaard gaand, peddelen ze schommelend naar het midden van het meer.
Ook het vlot van zeven is vertrokken. Na enige gewenning is ook hier de sfeer uitgelaten.

Het vlot van vier steekt hoog boven het water. Frank heeft al plaats genomen en nu stapt ook Bernard
op. Knielend kruipend tracht hij zijn positie in te nemen. Marc slaat het met argusogen gade. "Klopt dit
weI vraagt hij?" Marianne stelt hem gerust; "Het gaat wel  lukken, zorg dat je goed laag blijft." Uitein-
delijk lukt het om met z'n vieren op het viot te zitten. De stabiliteit werd nog enigszins gegarandeerd
doordat de ton die het kortst bij de oever zit nog een stukje van de bodem raakt Eens van de oever weg
begint het ding gevaarlijk te rollen van links naar rechts. De constructie met drie vaten steekt behoortijk
boven het wateroppervlak. De vier krijgen aanmoedigingkreten van hun leverancier, de mensen op het
vlot van zes.

Het laatste vlot wordt ook bemand. Naarmate er meer volk op het viot plaatsneemt lijkt het ding aan
stabiliteit te winnen Doch wanneer men wil vetrekken blijkt men muurvast te zitten. Het ding schuurt
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over de bodem.  Bert die als laatste is opgestapt tracht het geheel af te duwen met een stole Als dit niet
lula stapt hij even af en staat tussen oever en vlot. Door het gewichtsverlies komt het geheel wat naar
omhoog en gaat het vlot drijven. Met een handig sprongetje springt hij op het vlot.

Wout zit aan de andere kant. Nu het vlot los is van de bodem floept de ton waarop hij zit letterlijk
vanonder hem vandaan. Molenwiekend tuimelt hij achterover in het water.

Even is er ontstentenis. Het vlot gaat even heftig op en neer. De bewuste ton drijft op haar eentje los op
het water. Wout komt spartelend aan de opperviakte, hij staat tot boven zijn middel in het water, zijn T-
shirt tegen zijn lijf geplakt. Na van hun schrik en verbazing bekomen  te zijn schiet men  in een lach.

Op de andere vlotten hebben een aantal mensen het gebeurde ook gevolgd. Van op afstand zien ze een
vlot met druk doende mensen en daarnaast een losdrijvende ton en een mannetje dat in het water staat.
Kreten van hilariteit.
"He Wout, ben je met de visjes aan het praten?"
"H6 collega's, hartelijk dank, dank u voor het mooie design en de excellente uitvoering", roept hij op
zijn nuchtere manier terug.
"Kom allemaal maar naar de kant, de opdracht is mislukt", roept hij pseudo ernstig.
Nadal de hilariteit wat gezakt is, begint men te overleggen: "Wout, als jij die ton even kan pakken,
Paul, pak jij dat touw dat ginder is blijven liggen, Lilly, jij houdt het vlot tegen de oever, dan maken we
de ton terug vast; de houtstructuur kan hier wat aangetrokken worden en dan knelt de ton er vanzelf wel
tussen."

"Die laatste, die hoorde ik daarstraks ook al" zegt Wout.

In de terreinwagens ligt wat reservekledij. Jean is een handdoek en een trainingspak gaan halen. Wout
droogt zich wat af. Hij wisselt zijn T-shirt voor een andere. "I am the Boss" staat crop. Met een beleefd
dankjewel tegen Jean vervoegt hij zijn team. Zijn gezicht blijft lachen.

Alle vier de vlotten zijn nu op het meer, het kleine vlot steekt wat hoger boven de waterlijn, met elke
peddelslag wiebelt het doch de roeiers hebben snel ervaren wat kan en roeien met rustige slagen zonder
bruuske bewegingen naar de twee bij elkaar zijnde vlotten toe.

Wanneer de vlotten bij elkaar zijn wordt er veelvuldig over en weer gevist naar complimentjes: ' En
klant tevreden?" De gesprekken tussen het team van negen en de zeven bouwers heeft een andere toon.
Scherts, humor en plezier voeren de boventoon.

Na enig waterplezier leggen de vlotten terug aan. Elk team trekt zijn vlot op het droge. Het team van
zeven doet net iets anders en snijdt reeds enkele touwen los zodat ze de tonnen apart op de oever
kunnen gooien

Op een informele wijze, zonder veel overleg, gaat iedereen aan de slag. ledereen weet wat er dient te
gebeuren Mensen zien ook het werk. Karel loopt van de ene plek naar de andere en verzamelt de touw-
tjes. Peter, Joan, staan op de aanhangwagen en laden de palen. Ze geven aanwijzingen waar de anderen
de vaten kunnen neerzetten. In een tijdspanne van acht a tien minuten is de klus geklaard. Het geheel is

afgebroken en netjes opgeruimd.

De sfeer is opperbest. Er wordt afgesproken dat na het toekomen iedereen  een half uurtje heeft om zich
om te kleden en dat men dan elkaar zal treffen in de grote zaal. "Wout heeft al een streepje voor want
die heeft al gedoucht", merkt Bart op. Wout mompelt iets van "de beste stuurlui staan aan wal". En de
groep breekt op en stapt druk pratend in de busjes.

Nabespreking.
Tijdens het observeren hebben we onderling overlegd over de nabespreking. Al snel ontwikkelen we
een aantal gezamenlijke punten.
Edn: het is belangrijk dat iedereen de ruimte heeft/krijgt om zijn verhaal te vertellen. Vertellen is een
manier om ook voor zichzelf de gebeurtenissen te ordenen.
Twee: dit vertellen dient te gebeuren in een setting waar er optimale diversiteit is aan belevings-
werelden. Maximaal zou betekenen dat iedereen zijn verhaal kan vertellen aan gans de groep. Dit is
niet haalbaar.
Drie: deze diversiteit dient dan op een of andere manier te leiden tot een aantal thema's.
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Door het benadrukken van de diversiteit zijn we het er alle over eens dat onze vragen zich niet richten
naar wat men geleerd heeft. Deze vraag leidt te snel naar conclusies en oordelen en dat willen we
vermijden. We houden de focus op het waarderen van wat is.

Deze uitgangspunten roepen twee andere vragen op. Welke setting, en welke thema's.

Setting: We willen starten met kleine groepjes. De teams van deze oefening? De bestaande teams?

Teams per rol? Na enig afwegen kiezen we voor groepen van vier (4) en vijf (2) samengesteld uit de
diverse vlot teams. Het groepje van zes zal hierbij als startpunt worden gehanteerd. Vervolgens vragen
we aan mensen om zelf de heterogeniteit in de gaten te houden
De volgende overweging is dan: gaan we van de kleine groep onmiddellijk naar de grote groep of
maken we nog een tussenstap. Hier zijn vele mogelijkheden met telkens hun voor e nadelen.
We beslissen uiteindelijk om onmiddellijk naar de grote groep te gaan. Dit lijkt ons een haalbare uitda-

ging voor de groep.

Welke thema's? Al snel zijn we het eens dat dit vanuit de deelnemers dient te komen. Wijzelf spreken

af om onze interventies te richten op het faciliteren van de processen die spelen in het hier-en-nu.
(luisteren, vertrouwen, leiderschap) En tevens connecties te maken van hun inhoudelijke thema's met
organisatiefenomenen.

Welke zijn de vragen?
Wat heb je gewaardeerd aan deze opdracht?
Wat vertelt dit over jezelf/anderen?
Welke drie eigenschappen karakteriseren het best het functioneren van de groep?
Welke organisatiethema's zijn aan bod gekomen?

Eens iedereen in de grote zaal wordt door Bart de instructie gegeven. De groepjes hebben gedurende
drie kwartier samen gezeten. Als begeleiders zijn we hier en daar voor korte periodes bij de groepjes

gaan zitten.
De ganse groep zit nu weer bij elkaar.  Ik geef aan dat we 66n uur nemen om te praten over datgene wat
de groep kenmerkt en wat er aan bod is gekomen m.b.t organisatiethema's.

Plenaire bespreking
"Ik wil toch beginnen met te vertellen dat al word ik honderd jaar, ik de uitdrukking op het gezicht van
Wout toen hij bovenkwam nooit zal vergeten", begint Lilly.
"En wat vertelt dat over uzelf?" vraagt iemand al gekscherend.
"Alle gekheid op een stokje maar daardoor is wei gans de opdracht mislukt", brengt Wout in. "We
moeten nu leren van onze fouten in plaats van te groeien van onze successen."
"Als ik daar een thema mag aan vastkoppelen", zo zegt Peter en hij vertelt over wat in hun groepje aan
bod is gekomen over wat ze kennismanagement noemen. Vervolgens exploreert men het thema. Aspec-
ten die aan bod komen:

We vertellen hier tegen elkaar wei dat we leren uit ervaring. Wat we hier doen is niet alleen dingen
meemaken maar letterlijk meernaken. Belangrijk in dit proces is het geleerde kunnen terugkoppelen.
Dat bleek niet eenvoudig. De groep vindt verschillende dynamieken:

-     Eens er een traject is uitgedacht, is het moeilijk om hierop terug te komen. De designers zijn
geen ervaringsdeskundigen op het vlak van vlotten bouwen. Na tien minuten op het terrein
was er reeds veel meer kennis aanwezig. Deze nieuwe kennis inbrengen heeft als consequentie
dat de constructie diende verandert te worden. En de 'organisatie' dient zich te veranderen om
met deze feedback loops om te gaan.

-    Het binnen brengen van nieuwe inzichten werkte bedreigend voor de designers. Hebben we
ons werk niet goed gedaan. Het antwoord is 'ja' tijdens de voorbereiding. Er blijkt hier een
assumptie te leven dat eerst alles gepland dient te zijn en dat de uitvoering er gewoon achter-
aan komt. Juist het ontbreken van de feedbackcyclus.

-   Het 'not invented here' syndroom. Hier wordt het gesprek even persoonlijk daar Lilly en
Nicole zich persoonlijk aangesproken voelde toen ze met kennis van elders aankwamen. "Er
werd meer op de vrouw gespeeld dan op de bal

"

Lut faciliteert hier het gesprek tussen Lilly, Nicole, Paul en Joan. De meest mensen nemen kennis
van wat er gebeurd is en volgen het gesprek.
Een volgend thema dient zich aan.
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Een laatste punt, dat tevens op hetzelfde wijst is hoe aantrekkelijk het is om in de actie te
schieten. Na al het vergaderwerk is het prettig om aan de slag te gaan. Operationeel bezig te
zijn en niet meer hoeven na te denken over afspraken en een breder kader.

Operationeel bezig zijn stimuleert het reflecteren niet. Een groep brengt hier het voorbeeld van
hun knoopwerk. Tijdens de uitvoering zag men het verschil tussen goede bevestigingen en

'pruts'knoopwerk. Zelfs binnen eenzelfde groep. En de oplossing was meer van hetzelfde.
Meer touw meer knopen in plaats van de werkwijze in vraag te stellen.

Een tweede thema heeft te maken met het opnemen van rollen.
Er waren verschillende rollen vanuit welke rol hebben we gedacht bij het organiseren?

"Het is markant te zien hoe we ons in onze rol inleven. Toen ik door Nicole werd aangesproken over

het hermaken van de constructie had ik zo iets van 'Waar komt die zich nu tegen aan moeien'. Het is
meer dan rol het is eigenlijk de relatie tussen de rollen. Terwijl het nu achteraf best constructief was
wat daar gebeurde.
Het vet:schil in meedenken en controleren. Dat is ook op het werk sommige klagen dat hun baas nooit

eens langskomt om hun werk te waarderen terwijl anderen klagen dat hun baas hen komt controleren.
Het is dus meer dan een rol maar hoe rollen worden ingevuld vanuit een diepere sociale context."

"Wat wij hierover besproken hebben is het verdwijnen van de rol van het directietearn" zegt Peter. "Bij
de voorbereiding was het een heel gedoe over de directie, zelfs over de benaming. Op een gegeven
ogenblik vond iedereen het blijkbaar goed dat een minderheid ging nadenken voor het geheel. De
directie was nog maar net vertrokken en we vonden het al geen goed idee."
"Ik denk dat het ook een stuk te maken had met een machtsstrijd. Volgens mij ging dit niet alleen om-
dat het makkelijker was op taak niveau": Ingrid.
Deze mening wordt bijgetreden door een aantal mensen. Op het relationeel vlak was er blijkbaar een
strijd gaand.

Danielle maakt hierover een interventie: "In menselijke relaties is het beTnvloeden van elkaar een van
de meest wezenlijke karakteristieken. Tijdens de eerste opdrachten was dit minder uitgesproken aan-
wezig. Iedereen was doorheen de taken en de kontakten een beetje aan het zoeken waar en hoe hij zich
comfortabel kon voelen in dit programma. Als mens hebben we echter niet alleen de behoefte om
ergens bij te horen, om erkend te worden. Ieder van ons, sommige meer andere minder willen ook hun

vingerafdruk nalaten, kijk dit is mijn verbetering, dit is mijn bijdrage. Het zoeken naar hoeveel invloed
heb ik kan enkel relationeel gebeuren en dat loopt via discussies maar ook structurele wegen mals bij-

"voorbeeld een directieteam (influence).

Er valt een stilte. Iedereen laat tot zich doordringen wat Danielle zonet heeft gezegd. In gedachten loopt
men over de recente gebeurtenissen en belevenissen.
"Waauw", fluistert Daphne, "wat een mooie stilte". Mensen knikken.
"Wij hebben dat ook sterk gehad in onze kleine groep," zegt Bert. "Deze ochtend hebben we verteld
over de evolutie in onze groep, het verschil tussen buitenopdrachten en het koken."
"Is daar een oplossing voor?" wil Karel weten. Hij wordt onmiddellijk aangesproken door Daphne.

"Alld Karel wat zegt gij nu! Een oplossing. Straks worden Jean en Herman onwel."
Er is gelach en ook enige verbazing. Daphne verduidelijkt: "In onze groep krijgen hebben we al her-

haaldelijk te horen gekregen dat relaties processen zijn en dat je die niet kunt oplossen, enkel aan
werken. En nu vraagt Karel hoe je zo'n machtsspel kum oplossen".

"Ik herken wet veel van wat hier gezegd wordt in onze vergaderingen. Daar heb ik vaak ook de indruk

dat het niet gaat om wat maar om wie': Filip.
Er is instemmend geknik.
"E611 van de sterktes van de methode hier is dat de taak eenvoudig en fysiek vrij eenduidig is. In die zin
wordt de taak erg sturend eens de groep bij het meertje aankwam": Joan.
"Ja, iedereen had ook dezelfde informatie, kon het geheel overzien, dat helpt ook", voegt Fred eraan

toe." Een stuk zekerheid ook", denk ik. Voegt Bert toe: "Toen ik het meer zag en het materiaal had ik

het gevoel van dit komt wel goed".

"Wat zien jullie als link tussen de voorbereiding en de uitvoering" wil Lut weten.

De vraag zet mensen aan het denken. Sommige gaan hardop denken en vullen elkaar zo aan: "Het plan
is maar ten dele gevolgd."
"Ik heb alleszins niet nagedacht over de workflow."
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"De directie was hier eigenlijk niet meer, dus die link is ook maar beperkt."
"Dat getrek en geduw tijdens de planning gaf me wel geen vertrouwen, ik dacht van, wat gaat dat straks
worden."
"En toch hebben we die planning nodig gehad, anders hadden we buiten chaos gehad."
Daar is iedereen het mee eens.
"Eigenlijk is de planning, het samen zijn, voor mij belangrijker dan het plan. Ik hoorde ideeen, ik kreeg
er een gevoel bij van "ok' dat loopt wel los".
"Kijk, dat is de reden waarom ik de waarom zo belangrijk vond. Toen voelde ik het alleen maar nu
wordt het me duidelijk. Ik wilde ook horen wat iedereen wilde. Als je het willen en het voelen niet hebt
dan is je plan, je aanpak van de taak een soort oplossing waar je niet van weet of men ermee akkoord
is, of er wei draagvlak is."
"Vandaar het belang om iedereen te betrekken bij de voorbereiding."

Ik tracht aan te vullen:  "Ik ben het hier mee eens.  Kijk naar jullie eerdere opmerkingen over kennis-
management en de opsplitsing in de groep met de rol van directie. Wat gebeurde is dat activiteiten van
organiseren werden opgesplitst: het denken over de opdracht en ook de verantwoordelijkheid om een
aantal belangrijke beslissingen te nemen werd 'gedelegeerd'. Nadien diende de directie jullie te over-
tuigen van hun aanpak. Ik ben niet helemaal duidelijk, geloof ik. Wat ik bedoel is dat de eenheid
denken, beslissen doen verbroken werd waardoor het vierde element het reflecteren over de samenhang
tussen deze drie niet aanwezig was. Dit maakte het moeilijk om later wanneer er nieuwe ideeen
kwamen om deze op te nemen in het verloop Alsof eerst alles bedacht wordt en nadien uitgevoerd.
Organiseren is meer een cyclisch proces dan lineair." Ondertussen wijs ik naar de flipchart met de leer-
cyclus van Kolb.

"Dus was de directie eigenlijk mensen en taken aan het organiseren los van de mensen."

"Vandaar dat we ze wilden terughalen."
"Niet alleen daarvoor, ze waren de middelen en mensen aan het organiseren en we hadden nog geen
gezamenlijke visie, we hadden nog het doel niet afgesproken."
"Dat doen we toch ook vaak, we discussieren oeverloos over middelen en methoden en de waarom
vraag wordt niet gesteld."

Overvloed en schaarste
"Een eenvoudig voorbeeld van jullie zelf', ondersteunt Jean. "Eens het varen achter de rug wist ieder-
een wat er diende te gebeuren. Vanuit dit impliciet gedeeld beeld ging iedereen aan de slag. Geen dis-
cussie, geen rollen, iedereen sprong iedereen bij en in goed tien minuten was de klus geklaard.

"

"Maar ja daar valt geen eer te halen."
"Dat klopt."
"Misschien juist daarom dat het zo vlot ging.

"

"Eigenlijk was ik de kennismanager met mijn betrokkenheid, vandaar dat ik werd weggestuurd":
Nicole.
"Wat wil je daarmee zeggen?". 'Neen dit is zomaar een bevestiging over hoe wij met kennis en leren
omgaan. Voor mij was 66n van mijn beste momenten toen ik mijn rol niet meer au-serieux nam. Hoe
kan ik nu betrokkenheid managen?"
"Je kan wei condities creeren. Kijk wat er gebeurde met de directie. Op dat moment was de betrokken-
heid bij het denken formeel weg. We mochten bijna niet meer meedenken."
"Betrokkenheid is mals die ander succesfactoren, ze zijn eigenlijk moeilijk te managen.

"

"Het is meer impliciet, want als ze niet aanwezig zijn dan voel je het."
"In de optiek dat veranderen iets is dat je allemaal samen doet worden die succesfactoren wel een stuk
belangrijker. Dat zijn dan de dragers waarop het geheel gebeurt"

Bart: 'Ue kunt succesfactoren zien als meer verbonden aan actie daar waar waarden meer het 'zijn', de
identiteit van een organisatie of groep beschrijven. Je hebt dan waarden: en succesfactoren aan de ene
kant en visie wat je wil zijn in de buitenwereld aan de andere kant. Beide kanten vormen het antwoord
op het waarom: wie zijn we en wat willen we zijn? Herman kan dat misschien later wel in een korte
presentatie toelichten hoe de link is met het organiseren van het wat en hoe.

"

Ik  knik.  Natuurlijk  kan  ik  dat,  maar  of dit  het juiste  moment  is?  lk overweeg  de  balans  tussen  zelf ont-
dekken vanuit eigen ervaring en hen de ervaring geven van een stuk theorie. De ervaring is niet de
theorie, maar het beluisteren ervan. Dat sluit de volgende zin niet uit... Soms heipt een model de deel-
nemers  om  hun ervaringen of hun geheel  aan  belevenissen  te ordenen.  Het voor en nadeel  is  dat elk
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model bepaaide belevenissen naar de voorgrond haalt terwijl een aantal anderen naar de achtergrond
verdwijnen. Wanneer het een model is dat nia onmiddellijk aansiuit met waar de deelnemers met bezig
zijn  is er het mogelijk nadeel  dat het  'espoused theory' wordt een manier om te kunnen praten over.

Goed als ik dan gebruik mag maken van de flipchart. Ik kom terug op mijn vraag van eergisteren: "Wat
stuurt actie? Hoe kan je coherentie en consistentie krijgen in het handelen van een groep mensen zoals
de dezer' Dit kan aan de hand van drie vragen. Ik zet volgende woorden op bord.

Een eerste aansturing van gedrag get)eurt op basis van het bouwwerk van normen, procedures, instruc-
ties en structuur. Ze bepalen wai men mag en wat men moet.
Deze regels geven aan hoe organisatieleden zich dienen te gedragen. Het zijn operationalisaties van
inzichten over organiseren.

Bij deze vorm van aansturen zijn de taakprocessen meestal al bepaald. In tel'men van Mintzberg spre-
ken we van gestandaardiseerde processen. Wanneer men een fastfoodketen bezoekt krijgt men een
goed beeld van deze aansturing van het handelen. lien ander voorbeeld is de aankoop van een Ikea-
meubel. Ongeacht de achtergrond, de affiniteit met het product komt eenieder die de prentjes volgt tot
hetzelfde meubel. Uit beide voorbeelden is duidelijk dat om tot dergelijke sturing te komen er heel wat

organiseerwerk aan voorafgaat. Hetzelfde is het geval bij een assemblagelijn of het operationeel maken
van een call-center. Eens de swring in plaats is het meestal een vrij eenvoudige communicatie over hoe
men de activiteiten dient uit te voeren. Het regelniveau geeft antwoord op de hoe vragen. Ze geven de
bandbreedte van het handelen aan: wat moet en mag in de organisatie.

De complexiteit van heel wat activiteiten laten zo'n ver doorgedreven standaardisatie niet toe. Bij de
meeste taken zijn er zoveel veranderde variabelen dat men het hoe van werk niet kan vastleggen. Om
de complexiteit aan te kunnen heeft men de kennis en vaardigheden nodig om zowel inzicht als
overzicht te hebben in en van de processen en systemen die nodig zijn om te komen tot de gewenste
resultaten. De sturing is meer gebaseerd op het vastleggen van de gewenste output.

In vergelijking met vorig niveau heeft deze aanpak meer vrijheidsgraden en betekent een grote verant-
woordelijkheid voor de betrokkenen. Deze aanpak laat toe om complexere taken, zoals managen aan te

pakken.

Wanneer bij een organisatieverandering gecommuniceerd wordt over voorgaande niveau's, nieuwe
structuur, andere functies, gewijzigde procedures en systemen komt onvermijdelijk de vraag naar het
'waarom'. Wat wil men bereiken? Wat wil men zijn? De waarom vraag gaat over de identiteit en de
bestaansreden van de organisatie. Ze wordt verwoord in de missie en de waarden van de organisatie.
De missie en de waarden geeft antwoord wat er leeft aan ambitie, geloof, vrees, intuitie. De waarden en

de missie zijn met andere woorden de processen van betekenisgeving. De waarden en de missie onder-
steunen de organisatieleden om betekenis te geven aan het wat en het hoe. van voorgaande niveaus. Ze
laten toe om met regels en systemen om te gaan naar de geest in plaats van de letter. Organisatieleden
kunnen tot handelen worden aangezet doordat ze de betekenis van waaruit regels en instructies zijn
ontwikkeld begrijpen.

Schema: 4.6 Factoren die het handelen sturen (zie ook schema 6.2)
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Organisatieaspecten Sturende kwaliteiten

WAAROM Visie Willen en Durven

a

Waarden

Kennis Kennen en Kunnen
WAT

Processen

             Systemen
Moeten en Mogen

HOE: Regels
Procedures
Instructies

1 8
Collectief zinvol Handelen in de omgeving

De organisatie van het huishouden en de maaltijden maakt onderdeel uit van het programma. Het
organiseren hiervan is vaak de eerste opdracht. Dit gebeurt door de tomle groep. Uit ervaring weten
we dat dit geen gemakkelijke opdracht is. Zonder verdere instructie kent het proces een verloop die at
snel een smaak van verveling, frustratie en irritatie oproept. Het verloop is gekenmerkt door discussies
over    het    wat.    hoeveel,    wie    en    hoe;     ingredienten,    menu's,     indelen    van    mensen    per   maaltijd.
tijdsschema's. Men start bij de deeltjes waarrond men teikens afspraken wil maken. Is er een aBpraak
rond versheid van ontbijt dan blijkt die weer niet te kioppen met de qfspraak rond tijdstip van
boodschappen doen, of moet men de  afspraak rond  tijdsindeling of wie doet wat weer aan de orde
brengen. Meestal neemt deze eerste opdracht heel wat tijd in beslag. Meestal geeft de groep aan dat ze
denken dit geheel op een 'uurge  ' te organiseren
Vanuit de optiek zichtbaar te maken welke assumpties men  heef over  'wat is organiseren?' is  dit een
interessant proces.
Bij deelnemers komt achterafde opmerking dat het vervelende vergaderingen waren en dat men eigen-
lijk stee(is een stuk in de spanning leefde voor een eerste 'buiten-activiteit'. Met andere woorden, men
begrijpt de noodzaak  doch als  leerervaring  is  het toch teveel een frustrerende  bezigheid.

Om dit proces op een prettige manie te Eaten veriopen wagen we de deelnemers om in kleine groepjes
tegen  eli=r verhaaitjes  te  fantaseren  die ze  volgende  week  tegen  hun  collega's  ininnen  vertellen  over
'het heerlijke leven tijdens de workshop'.
Na een viertal minuten vragen we hen om de elementen uit de verhalen te inventariseren. Dit levert
elementen op die te maken hebben met de sfeer tijdens de maaltijden aisook wat soort maaltijden men
graag wil. In een volgende stap verzoeken we hen om de belangrijkste elementen te vertaien in criteria
van tijd, kwaliteit. budget. In dit stadium voelen de deelnemers zich reeds een stuk nistiger daar ze
zicht krijgen op het geheel. In deze fase wordt dan ook vaak voorgesteld om te vertrouwen op de
respectievelijke  teams.  En  ook  om  met z'n  allen  te  evalueren  na  twee  dagen  wat  werkt  en  wat  anders
moet.

De eerste benadering is vrij analytisch; deelgebieden worden afgebakend en oplossingen voor gevon-
den. Het hele gebeuren is een trachten te komen tot zekerheid door alles vast te leggen; wic, wat, hoe-
veel, wanneer, hoe, welke. Men maakt een blueprint, een scenario waarmee men het gevoel heeft dat
alles onder controle is. Het resultaat van de vergadering is een logisch te begrijpen, extern te controle-
ren plan. Tijdens de discussies over wat, wanneer en hoe komen de impliciete betekenissen en waarden
aan de oppervlakte . Meestal op momenten dat er geen compromis mogelijk is. De vraag naar het
waarom wei of niet maakt de achterliggende waarden zichtbaar:  vers, simpel, gezellig, feestelijk, mini-
male inspanning, scoren.
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De benadering van starten met deze waarden is duidelijk minder 'zenuwslopend' of relatiebelastend.
Door het creeren van een tockomstbeeld "Wat willen we met elkaar?" wordt het nadien gemakkelijker

om het wie, wat, hoe wanneer in te vullen. Heel wat deelnemers geven te kennen dat ze niet alles

hoeven te weten. Ze laten zich graag verrassen binnen het besproken kader en de afgesproken princi-

pes.

Laat me enkele elementen toelichten aan de hand van een verhaaltje.

'9'ijdens de aankondiging van het nieuwe businessplan stelt de directeur dat om de ambitieuze resulta-
ten te realiseren klantgerichtheid hoog in het vaandel dient te staan bij iedereen. Bij het bestissen, bij
het denken en doen dient klantgerichtheid de leidraad te zon. En alle suggesties hieromtrent zijn wel-
kom", voegt hij eraan toe.

De aankondiging wordt gevolgd door de jaarlijkse receptie. lemand stelt voor om de klantenparking bij
de ingang te maken en de parking voor de directie op te schuiven. De directeur reageert enthousiast
Om te laten zien dat het de directie menens is, wordt in het directiecomit6 beslist het voorstel te verwe-

zenlijken. De parkeerbordjes met de nummerplaten worden verhangen en de bordjes 'bezoekers'

komen op de parkeerplaatsen naast de ingang te staan. In het interne communicatieblad wordt er een
artikel aan gewijd. Een mooi voorbeeld van... Een eerste idee succesvol gereahseerd...

Na veertien dagen ziet een Jan, een bediende, de marketing directeur zijn wagen parkeren naast de in-

gang. Bij het binnenkomen maakt hij een opmerking hierover: "Goedemorgen, sta jij nog op de
loonlijst want ik zie je bij de klanten geparkeerd staan?" De marketing directeur repliceert half lachend:
"Ge hebt gelijk, u hebt gelijk in principe, het is echter maar voor een uurtje, het regende zo hard en

eigenlijk ben ik  al een beetj e  laat."

Scenario 660
Bij de koffiepauze vertelt de bediende zijn verhaal aan collega's.
Wat leren de medewerkers uit het verhaal?
Mensen komen met antwoorden:
"Men leert dat de link tussen waarden crl regels eerder vaag is."
"Luister naar mijn woorden kijk niet naar mijn daden."
"Om te weten wat kan en mag in de organisatie is het belangrijker te kijken naar wat management doet

dan wat ze zegt.
"

"En sommige mensen staan boven de regels die ze zelf maken."

Ik vervolg:
Mensen die deze verhalen horen worden geconfronteerd met een zekere ambiguiteit. Wat hoort in deze

organisatie? Wat betekenen waarden en regels. Afwachten is de boodschap. Er zijn teveel tegenstrij-
dige zaken. Zaken die tegenstrijdige betekenissen oproepen.
Stel echter dat het volgende gebeurt. Scenario twee Tijdens de koffiepauze komt de marketing directeur
op Jan toe en zegt in aanwezigheid van de anderen "Sorry voor daarnet, je hebt gelijk, ik apprecieer dat

je me gewezen hebt op onze waarden en regels. ik ga nu meteen mijn wagen verplaatsen, nogmaals
sorry voor mijn reactie en ik hoop dat je dit soort opmerkingen blijft maken".

Wat zal nu het verhaal en de onderliggende boodschap zijn met betrekking tot het functioneren van de
organisatie: ledereen mag aangesproken worden op de consistentie tussen de organisatie waarden en
zijn gedrag. In deze organisatie is er een duidelijke link tussen wat mensen zeggen dat ze doen en wat

ze feitelijk doen. Fouten maken mag, elkaar erop aanspreken versterkt de organisatie.

Organiseren zie ik als het creeren en behouden van een gedeeld betekeniskader dat zinvolle
interactie met de werkelijkheid toelaat. Betekeniscreatie gebeurt door het maken van keuzes.
Keuzes, waarbij men de interpersoonlijke processen van 'willen', 'kennen' en 'durven' ten volle
tot leven Init komen.

Bernard stelt een vraag: "Stel dat niemand de wagen van de directeur had herkend of gezien, dan was
er ook niets aan de hand geweest."

"Dat klopt, Etn handeling kan gezien worden als het gedrag binnen het systeem; de directeur is laat en

rept zich naar de vergadering. Ze kan ook gezien worden als een bevestiging of verandering voor wat

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR



165

de organisatie is, of organiserend werkt voor het functioneren van mensen. 1ndien niemand iets op-
merkt is het enkel het ernie. Dat is juist wat organiseren zo boeiend maakt."
Marc: "het doet me een beetje denken aan het verhaal van de chaostheorie, waar men het heeft over een
vlinder in het amazonegebied die door met zijn vieugels te slaan en een toeval aan factoren een hele
orkaan kan veroorzaken duizend kilometers daar vandaan."

"Maar dan wordt een organisatie toch iets erg subjectief," merkt Geert op.

"Erg afhankelijk van mensen."
"En hun relaties."
"Ja vooral hun relaties."
"Dus door organiseren te zien als een activiteiten die gebeurt binnen een relationele context is het
hebben van goede relaties van wezenlijk belang, dat zitten we hier dlls te doen", deelt Peter zijn inzicht
mee.
Nog een aantal mensen geven opmerkingen die aanduiden dat het aangereikte model herkenbaar is om
na te denken over organisaties.

Jean nodigt de deelnemers uit om het nieuw gerntroduceerde concept te hanteren om terug te kijken
naar de eigen groep.

"Wel als ik kijk naar de opdracht dan handelde een groot deel van de vergadering over het verkrijgen
van gedeelde betekenisheide over de methoden en de middelen en het hoe."
"We zijn in deze opdracht dus met het 'wat' en het 'hoe' aan de slag gegaan."
"En naargelang de groep waar we deel van uitmaakten creeerden we onze eigen betekeniskaders."
"En door het lang praten kreeg iedereen het gevoel dat het haalbaar was?"
"Is dat zo?
"Dat zou(len we aan elkaar moeten vragen.

"Mag ik een keer een opmerking van een andere orde maken. Daarstraks werd gezegd dat bij het goed
organiseren iedereen betrokken dient te zijn. Daar ben ik het mee eens. Betrokken bij alle stappen van
denken, beslissen, doen en reflecteren over de samenhang. In de oefening zit toch de opsplitsing tussen

denken en doen. De designers mogen een vlot bedenken en anderen moeten het dan uitvoeren nadat de
klant beslist heeft."
"Inderdaad", moet ik toegeven: "Eigenlijk is de constructie van de opdracht niet consistent met onze
zienswijze over wat een goed proces van organiseren is."
"Neen, maar ze heeft wel een hoo2 realiteitseehalte. Is representatie dan toch generatief? In onze orga-
nisatie zijn we wel zo georganiseerd."
"Hoe zou het dan anders kunnen?"

"Als we het proces van betekeniscreatie expliciet willen doen dan zouden we altijd eerst de visie en
waarden dienen te bespreken."

Beide benaderingen kan ik nu gebruiken om twee mijns inziens verschillende opvattingen over organi-

seren te illustreren.

De eerste benadering is erg analytisch; deelgebieden worden afgebakend en oplossingen voor gevon-
den. Het hele gebeuren is een trachten te komen tot zekerheid door alles vast te leggen; wie, wat, hoe-

veel, wanneer, hoe, welke. Men maakt een blueprint, een scenario waarmee men het gevoel heeft dat
alla onder controle is. De discussies verlopen ook op zodanige wijze dat de indruk ontstaat dat het

'restaurantgedeelte' een organisatie is, een zelfstandige entiteit waar men mensen in een functie kan
zetten. Het resultaat van de vergadering is een logisch te begrijpen, extern te controleren plan.

De benadering vanuit het creeren van een gedeeld betekeniskader over de toekomst "Wat willen we
met elkaar?" geeft deelnemers niet de illusie van zekerheid. Men weet weinig van de maaltijden. Men
heeft wei zekerheid dat iedereen ongeveer hetzelfde wil. Er zit niemand tussen die 'gewoon voeding'
nodig heeft. Er is een gedeeld beeld over maaltijden als cert sociaal gebeuren waarbij kwaliteit van eten
een rol speelt. In die zin kunnen we hier spreken van het reduceren van onzekerheid.

"Je hoeft niet telkens het warm water uit te vinden. Maar kijken of iedereen het doel ziet zitten. Zien
zitten in termen van willen, durven en kunnen we dit aan vind ik wel erg behulpzaam. Vinden we het
waardevol, zien zitten in termen van zien we de waarde de betekenis ervan.
"En wanneer we de betekenis niet zien zitten dan creeren we ze."
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"Aha, vandaar dat organiseren soms ook een proces van co-creatie wordt genoemd."

Aansluitend hierbij zou ik jullie willen uitnodigen om de succesfactoren verder te beschrijven. Zorgen
dat ze meer body krijgen, meer betekenis.

Relaties
"We hebben het daarstraks over invloed gehad en dat er geen oplossing of techniek bestaat om hier
mee om te gaan. Over invloed gebruiken, over macht en onmacht kan je wel degelijk als geheel ont-
wikkelen. Edn puntje dat ik hierover toch naar voor wil halen is dat visie hebben zonder macht elke
manager tot poeet of dromer maakt. Invloed is nodig om visie te vertalen naar realiteit, om energie te
mobiliseren bij anderen.
Het is haast het ethische aspect tussen die twee. Visie en verwachtingen oproepen heeft morele impli-
caties. Net zoals het hebben van macht zonder visie tot integere situaties kan leiden. Ik nodig jullie uit
om ook bij thema's die besproken worden ze in relatie te plaatsen tot ander aspecten die met organise-
ren te maken hebben. Dit kan nuttig zijn als je een beschrijving maakt van "leiderschap"."
"Misschien wel, dankjewel."

Het beschrijven van waarden
De groep die Jean en ik begelei(len, gaat koken terwijl de anderen zich opsplitsen in groepjes om de
waarden verder uit te werken
Later aan tafel vertellen Geert en Bernard over een fusie die zij beleefd hebben langs twee kanten.

Een Verhaal over Organiseren en veranderen I
Het verhaal van Bernard en Luk

"We hebben de fusie nu drie jaar gele(len gestart, en als je naar de resultaten kijkt weet ik niet ofje kan
zeggen of ze gestaagd is. Onafgezien van de resultaten die we nu boeken en ook ons marktaandeel
hebben we ook gemerkt dat mensen afgehaakt hebben en een aantal goede mensen hebben het bedrijf
verlaten omdat ze zich niet meer konden vin(len in de nieuwe organisatie. Of ook omdat ze de wijze
waarop ze betrokken werden bij de fusie negatief hadden ervaren.  Ik weet het niet, maar ik denk dat
zoiets normaal is. Het kan ook niet anders, denk ik. Immers, als je mensen vroeger zou informeren dan
krijg je chaos, en dan lukt het ook niet
Maar de fusie is nog niet verteerd dat merk je bijvoorbeeld bij een nieuwe benoeming. Onlangs is er
nog een productmanager weggegaan op de afdeling marketing. Toen we de collega's op de afdeling
vertelden dat we iemand nieuw op het oog hadden vroegen ze onmiddellijk of het een 'van hun' was of
den 'van die van hen'. Toen ik meedeelde dat het iemand van buiten was leek men opgelucht. Zo in de
sfeer van' dat hebben we dan nog liever dan dat het er een van de "andere" is'. Na twee en een halfjaar
is dat toch niet normaal.....
De fusie is helemaal volgens het boekje verlopen. De consultants die de fusie mee begeleid hebben
waren in zes maanden klaar en hebben ons nog gefeliciteerd met de goede aanpak. Na zes maanden
was alles germplementeerd, ook de trainingen voor alle niveaus.
De eerste maanden waren inderdaad het spannendste. Ecrst hebben we de directie samengesteld: Dat
was 'eieren lopen' met heel wat vergaderingetjes buitenhuis en buiten de uren. Ik had een deal gemaakt
met mijn collega in het andere bedrijf. Hij is jonger en vreesde deze job nog niet aan te kunnen. Hij zou
mij steunen en ik zou hem helpen om terug een management functie te krijgen in de lijn. Hij wilde
terug enkele jaren in het commerciele. Nou, zo hadden we allemaal onze bilateraaltjes en de meeste

zijn er goed uitgekomen.
Eens de directie samengesteld, hebben we samen met de consultants een veranderteam samengesteld.
Zij noemden het 'het combat team' omdat de fusie een strijd tegen de concurrentie was. Zo hebben we
het trouwens ook aangekondigd. Het 'combat' team heeft toen bergen werken verzet Samen met de
consultants hebben we de nieuwe structuur bedacht Vervolgens is er een draaiboek gemaakt met alles
wat er diende te gebeuren. Een change team ging aan de slag om alle nieuwe functies te beschrijven.
Andere change teams beschreven de processen, weer andere de nieuwe It-systemen. Wij op personeel
hebben samen met de consultants de primaire en secundaire voorwaarden vastgelegd.
Na vier maanden hadden we alles in elkaar en met een communicatie- en actieplan. Tijdens deze fasen
vonden ook de assessments plaats. Om objectief te zijn werden alle mensen die in aanmerking kwamen
voor bepaalde jobs objectief getest. Dat was natuurlijk delicaat, daar mensen om hun resultaten
vroegen. Die konden we niet geven en dat heeft ook gemaakt dat enkele mensen niet hebben gewacht
op de resultaten en elders zijn gegaan. Jammer, want een aantal van de mensen die we op het oog
hadden zitten nu bij de concurrentie. De kick-off meeting voor al wat management was, niveau 11  en
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iets evenwaardig bij de anderen was een hele gebeurtenis. Na het formele gedeelte waar alles verteld
werd en het klassieke vragenrondje was er het buffet. Dat gaf mensen de gelegenheid contacten te

leggen met ons management en ook met mensen van het andere bedrijf. Wat opviel was dat iedereen al
alles wist .... Het is ongelooflijk hoeveel informatie er gelekt was. Ik overdrijf nu, maar er waren
mensen die hun tijd goed besteed hadden want die wisten verdomd veel. Het voordeel was wel dat in
de periode nadien mensen minder wantrouwig waren voor elkaar. Voordien waren alle vergaderingen,
nogal gekenmerkt door een sfeer waar je iedereen zich hoorde afvragen "hoeveel weet hij al en wat
weet ik wat de anderen nog niet weten". Achter alles werd iets gezocht. Dat was een afmattende

periode voor iedereen.

Maar het draait nog niet zoals we het gehoopt hadden. Er is geen durf meer. We hebben nu onlangs een
survival weekend georganiseerd om hun terug te leren om te durven; ze moeten meer durven, ze
moeten durven risico's te nemen. Dat is nu ook onze taak als managers: deze mensen coachen en moti-
veren om meer te durven.

Survival: een lach en een traan
"Dat survival weekend is goed verlopen. De titel van het programma was: 'Teamwork, durven en door-
zetten.' Samen met de trainers hebben we alles gepland en georganiseerd. Dat waren ook professionele
mensen; alles was op voorhand in het draaiboek vastgelegd: de timing, de opeenvolging van activitei-
ten, wanneer crl waar de begeleiders moesten staan, het boek met de opdrachten en de instructies voor
de deelnemers, de indeling in teams, regelingen met het hotel. alles was tot in de puntjes vastgelegd.

Als managementlid sloten we ons aan bij een team. Daar is nog even wat rond te doen geweest, want
sommige van mijn collega's hadden het daar moeilijk mee. Met enige aanpassing in de teams is dat toch

gelukt. Durf en doorzetting was er nodig, dat kan ik wel zeggen: We hadden een heel parcours.
Bij aankomst vrijdagnamiddag hebben we gerappeld in team, nadien zijn we 's nachts met rubberboten
een rivier overgestoken, vervolgens terug de helling opgeklauterd met fakkels. Dat creeerde teamspirit.
Je zag de fakkels van sommige andere teams. We hebben werkelijk mensen naar boven gesleurd. Als
team werd er echt gepusht om tot het uiterste te gaan. Met dat element van competitie merk je dat een
team direct hechter wordt.
De volgende dag was het mountainbiken met hetzelfde team. Er was een parcours uitgestippeld op de
kaart lemand werd als kaartlezer aangeduid en kreeg de hele instructie. Dat was om leiderschap te
stimuleren. Dat hadden de trainers op voorhand bedacht. Samen met ons had(len we bepaald wie de
leider mocht zijn. We hadden vooral mensen gekozen die wat minder mee waren met de fusie.

Sommige vonden dat leuk. Anderen, zo heb ik begrepen, gaven snel de kaart door aan de 'winners': de
mensen die hun team wilden laten winnen. Aan het eind was er nog een hindernisparkoers en boog-
schieten. Het boogschieten was op een grote plek zodat alle teams daar bij elkaar waren. Het verschil
tussen de winnaars en de laatsten was wel enorm groot de tweede dag. We hebben als management
even moeten ingrijpen want sommige teams begonnen hun eigen regels te maken en vals te spelen. Ean
team was met de fiets naar een cal'tterras gereden en iemand van dat team had een kennis gebeld om
met zijn aanhangwagen te komen. Maar iedereen vond het schitterend. De barbecue aan het eind was
echt een groot feest Ook voor diegene die hadden afgezien. De leden wisselden verhalen uit crl er is
heel wat afgelachen met al de 'incidenten'. We waren echt den groot geheel. Ook mensen die wat afge-
haakt hadden, vonden, niet echt natuurlijk, maar wel figuurlijk terug hun plaatsen hebben meegevierd.

Het verhaal van een fusie Il
"Ik heb mijn werk nog altijd en dat doe ik graag. De afdeling is gegroeid en er zijn een aantal goede
mensen bijgekomen. Met sommige andere mensen werk ik goed samen. Ik heb ook al een project
gedaan samen met de anderen en dat liep wel. ik merk dat 6611 op 6dn werken goed gaat. Tijdens verga-
deringen loopt het soms wat vreemd. Ik vergelijk dat met toen ik als kind vroeger bij vriendjes mocht

blijven slapen. In dat gezin deden ze hetzelfde als in elk gezin; tafel dekken, samen eten, tv kijken,
spelen en slapengaan. Er waren toch altijd verschillen: er werd niet gebeden, bijvoorbeeld; of men
mocht zomaar elkaars kamer binnen om speelgoed te lenen; of bij sommige vriendjes zag je goed over
welke onderwerpen ze mochten meepraten en wanneer er moest geluisterd worden. Het verschil met
toen is dat als we op een ander waren, we dat bijna altijd beter vonden. Als ik nu zie hoe weinig belang

zij hechten aan hun notulen dan vind ik dat nog altijd verkeerd. Als voorbeeld maar.
Maar van heel dat 'fusie-circus' daar heb ik op een gegeven ogenblik afgehaakt. Dat was ook een circus,
toch in mijn beleving; al wat management was of dat ambieerde zag je met de dag onrustiger worden.
Men wist dat er niet genoeg 'zitjes' waren. En iedereen maar zijn best doen om in zoveel mogelijk
vergaderingen te zitten. Ik heb nog nooit zoveel kunnen werken zonder gestoord te wor(len door mijn
bazen. Ik heb nog nooit zoveel mogen beslissen. Soms was dat ook wel lastig want ik had niemand om
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op terug te vallen of gewoon maar eens te checken of wat ik wilde doen wel juist was.  Voor een paar
weken was dat eigenlijk prettig, maar na een tijd werd het toch wat beklemmend: de sfeer en het
vertrouwen was weg. Toen werden mensen uitgenodigd voor 'assessments' en toen begon het verloop;
mensen werden veel te lang in het onzekere gelaten over welke job ze nu gingen krijgen.
En toen was er die grote vergadering waarop we allemaal werden uitgenodigd. Ik wist al veel. Bij een
aantal namen ben ik wei geschrokken want daar hadden we, mijn naaste collega's en ik andere berich-
ten over gehoord. Of hadden we zelf gissingen gemaakt. Nu zag je ook al die 'namen' eens aan het
woord. En het wierook zwaaien... 't zat er allemaal bij. Nadien lekker eten en bij het buitengaan kregen
we dan nog zo'n mooie map waarin het allemaal nog eens beschreven stond. In de weken nadien
hebben we met het nieuwe team enkele keren samen gezeten, samen met het afdelingshoofd en een
externe consultant.
In de weken daarop begon men de werkdruk op te voeren. We hadden geen tijd meer om iets fatsoen-

lijk af te maken. Na een tijd hebben we besloten niet meer mee te doen aan het 'zottekesspel'. De 'fusie'
vergaderingen waren  toch maar eenrichtingsverkeer.  Of je vroeg  iets en kreeg geen antwoord en het
moest toch gebeuren zoals men het bedacht had. Af en toe klopte het echt niet. Als we iets recht deden

en het ging naar het management dan kregen we te horen dat we het vanaf nu krom moesten doen. Na
een tijd kreeg je soms in een keer te horen dat het wel anders mocht of dat de prioriteiten toch weer
anders waren. Je merkte dat de top niet meer zo zeker was, ook al deden ze wel hun best om op alles
een antwoord te hebben.

Na  anderhalf jaar waren de cijfers minder.  Hier op de afdeling waren een aantal goede mensen  het  al
afgebold en die kon men niet zo snel vervangen. En toen mochten we een weekend naar de Ardennen.
Dat lappen ze me geen tweede keer. We wisten al niet wat het was. Het moest een verrassing zijn.

Kregen we allemaal dezelfde overall; iedereen is gelijk. We werden ingedeeld in teams. We hadden op
voorhand met z'n drieen afgesproken van bij elkaar te gaan. Dat is ons gelukt, maar dat was al tegen die
mannen hun goesting. Ze zagen er weI stoer uit maar wij hebben gezegd 'ons gaan ze niet hebben.
Voila, dat was het we hebben wat over en weer gepraat en gezegd dat we niet zouden meedoen 'dat we
een briefde van de dokter hadden'. Het hele programma hadden ze ook zo strak in elkaar gezet dat er
geen tijd was voor een serieus gesprek. Ze moesten hun programma en timing volgen en daarmee zaten
we bij elkaar.
Ik weet nog altijd niet waar al dat gedoe goed voor was. Teambuilding' zeiden ze. Frans, Paul en ik,
wij waren al een team. Zelfs nog voor ze ons bij die reorganisatie uit elkaar haalden. Langs de ene kant
was het afzien. Ik doe veel sport, dus voor mij was het minder een probleem. In ons team zat de
manager van logistiek, iemand van het ander bednjf, wel een sympathieke man, maar wat heeft die
afgezien zeg. Die was wel blij denk ik dat wij als trio ons ook niet wilden uitsloven. Onze 'teamleader'
ook iemand van de anderen, die wilde er echt voor gaan, doch dat hebben we hem toch snel duidelijk
gemaakt; dat datgene onze bedoeling niet was. Op een gegeven moment we waren een helling aan het
opklauteren met fakkels. En je kon tussen de bomen andere fakkels zien. Toen wilde hij ons sneller

doen gaan. En Rene, zo noemde die van logistiek, kon geen woord niet meer spreken van ademtekort,
hij had duidelijk last. Vriendelijk doch beslist hebben we toen gezegd tegen onze 'leader' dat hij al maar
voorop moest gaan. Dat was nog niks. De volgende dag met het fietsen toen hebben die twee toch een
woordje gewisseld. 'Loyaal aan de doelstellingen' probeerde de leader ons te motiveren. Eigenlijk was
hij de leader niet want daar had men die dag Paul voor benoemd, maar die had het zich wijselijk laten

afpakken. Zei die Rene vlakaf dat 'loyaal ook betekent dat je doelstellingen op mensenmaat moet
maken'.
En ik zal U zeggen wij waren nog niet van de slechtste. Een andere club die waren zogezegd elkaar

kwijtgespeeld. Dat hadden ze ons op voorhand al gezegd.  Een half team waren gewoon naar het dorp
gefietst waar een van die mannen een weekendhuisje heeft. Hebben ze eerst een pint gepakt en
vervolgens heeft een vriend van het dori, hen met een 'camionette tot op een kilometer van het eind
gebracht'. Toe die gingen boogschieten zijn we wat aan de kant gaan staan, gewoon om te zien naar
waar hun pijlen gingen vliegen. Ik overdrijf, maar die mannen hadden er ook hun 101 in. En dan nog een
grote barbecue, tegen dat die gedaan was hadden we bijna heel ons oude bedrijf terug bij elkaar zitten,
jong jonge wat zijn er toen verhalen opgehaald van oorlogsdaden van vroeger. Dat was cert mooi einde.
Maar of het nu iets veranderd heeft? Misschien wel, die Rene die ken ik nu wat bee maar dat had ook
anders gekund.
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4.6 Blind vertrouwen op eigen zintuigen en op elkaar

De grotopdracht is een opdracht waarbij de groep de verbinding aangaat met een uitdagend stuk
natuur. De verbinding met de omgeving dwingt hen ook om verbinding aan te gaan met zichzelf en
elkaar. De authenticiteit van de relaties wordt zichtbaar in de besluitvorming, de communicatie en de
onderlinge coaching. Tijdens de grot opdracht leren de deelnemers over het verschil tussen data en
informatie.

Grot
We zitten weer met z'n elven bij elkaar Peter en Joan zijn aan het praten over hun kinderen. Joan heeft

zijn dochtertje aan de lijn gehad vanochtend. Hij praat over het feestje dat ze gisteren georganiseerd
had. "Het was Liesjes verjaardag gisteren". De andere gesprekken zijn verstommen en iedereen luistert
naar het relaas van Liesjes feest. Ze is negen geworden.
-'En ze heeft je gemist?": Wout. "Ja en ook neen, ze wist op voorhand dat ik niet aanwezig ken zijn,
dus gisteren was het voor haar vriendinnetjes; Zaterdag vieren we met het gezin en geven we de pakjes
en zo. Ik heb haar wel verteld wat ik hier allemaal aan het doen ben. Toen ik vertelde over de rotsen
hoorde ik dat ze er een heel andere voorstelling van maakte. We zijn afgelopen winter gaan skien en ik
denk dat ze aan zo'n bergen denkt. Ze klonk bijzonder trots toen ze hoorde dat ik helemaal boven was

geweest."
Op Wout en Nicole na heeft iedereen kinderen. Met dit gesprek dwalen de gedachten even naar thuis.
Eerder heb ik gesprekken opgevangen over het evenwicht tussen werk en priv6. "Overmorgen kunnen
we thuis zeggen dat wat we deze week geleerd hebben ook ten goede komt aan hen": Paul.
"Ik heb hier al een aantal momenten kunnen denken over mijn werk en mijn privt en ben reeds tot
inzicht gekomen om privd en werk anders te gaan organiseren": Eveline; "Maar daar ga ik nu niet over
vertellen", vervolgt ze.
"Wil je niet iets vertellen over wat je anders gaat doen tij(lens het komende weekend?" vraagt Joan.
Er is meteen een ondeugend gelach.
"Jij, jij gaat maar lekker met Liesje haar vetjaardag vieren, terwijl ik een diep gesprek heb met mijn
man."

"Voor ofna", plaagt Joan terug.
'Tijdens de pauze", repliceert Eveline.
"Ik ben hier wel gekomen om iets te leren", onderbreekt Wout, "kunnen we net terug wat serieuzer

zijn."
"Wout trekt ons bij de les, nu wordt het serieus."

Dan wordt het even stil en draaien alle blikken in mijn richting. Ik vraag: "Zijn er naar aanleiding van
gisteren nog dingen die men wil signaleren?

"

Na een korte stilte...
"De opmerking die gisteren ree<is werd gemaakt wil ik hier nog eens herhalen", zegt Ingrid. "Ik vind
dat we eigenlijk als groep een heel eind zijn opgeschoten. Ik vind dat we onszelf daarover een compli-
ment mogen maken."

Iedereen zit te knikken. "Het is inderdaad merkwaardig hoe wij nu naar elkaar luisteren. Dat vind ik ht,
ik maar ik geef mijn mening over deze groep": Karel.
"Voor mij is er iets vertrouwelijks, het lijkt wel of ik in deze groep meer durf. Een goed klimaat om te
leren.": Frank.
"Niet te luid zeggen of Jean en Herman geven ons een opdracht van jewelste", voegt Paul eraan toe.

"Neen, dat denk ik niet. Gisteren hadden we het erover dat ze af en toe wat raar doen, ik bedoel ze

zwijgen sorns meet· dan mij lief is, maar dat ben ik gaan waarderen." Peter is aan het woord en kijkt
afwisselend naar Jean en mij.
"Ik zou moeite hebben met zwijgen als ik in jullie plaats zou zitten; jullie weten al zoveel van wat gaat

gebeuren."
"Daar moet ik je dan toch in teleurstellen. Zelfs over wat deze groep gaat meemaken binnen vijf minu-

ten weet ik niets": ik
'Neen maar je kent toch al heel wat antwoorden op vragen die we ons stellen?": Frank.
"Antwoorden waarop? Hee meer ik bij jullie zit hoe meer vragen ik krijg.": ik. "En de grote vraag nu
is; hoe gaan jullie om met de volgende opdracht?"
Er is enig gelach. "Dat weten we ook niet", merkt Joan op.
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"Met'ik ken de antwoorden niet', bedoel ik ook dat elke groep Inensen die hier komt uniek is, ik blijf
me verwonderen; elke groep weet mij tellcens te verbazen en te boeien. Anders zou ik iets ander werk

opzoeken."

"Dus jij en Jean zitten hier ook te leren?" reageert Eveline.
Jean antwoordt: "Mooi dat je dat opmerkt, dat klopt. Net zoals jullie zijn wij aan het leren. En ook al
heb ik dit al vaak gedaan het leren wordt er alleen maar intenser, boeiender door."
'lin waarschijnlijk krijg ik geen anlwoord als ik vraag wat dat dan is. Het klinkt haast of we nog een
keer moeten terugkomen": Frank.
"Herman en ik overleggen vrij veel, dat hebberl jullie reeds gemerki en we willen onze inzichten graag
vergelijken met die van jullie. Maar het is steeds een balans zoeken tussen jullie die zelf ontdekken en
onze wijze van jullie steunen. Leren en ontwikkelen is een zeer ruim gebied. Herman en ik maken hier
keuzes in."
"Er zit een gelijkenis in met wat jij zegt, Frank, over terugkomen, ik merk zelf dat naarmate we als
groep vorderen het leren intenser wordt. Luisteren wordt geregeld geexploreerd en telkens krijgt het
een andere betekenis voor mij": Nicole.
ledereen knikt.
"Wat het leren en ontwikkelen betreft kan ik aansiuiten bij wat Jean zegt, voor mij is zijn beide een re-
lationeel gebeuren. Een graadmeter voor mij om gevoel te krijgen over het leren van deelnemers is
mijn eigen leren. Wat dat betreft is er een wederkerigheid, zoals met veel andere relationele taken."
"De vlotten was plezant, ik heb me goed geamuseerd": Ingrid. 'Ua jij bent niet nat geworden", repli-
ceert Wout en trekt el· een gezicht bij.
Iedereen lacht.
"Ik heb de indruk dat jullie klaar zijn voor een volgende opdracht, tenzij je iets ernstigs wil zeggen over
de vlotten": ik.
"Neen, je hebt gelijk", zegt Ingrid, "ik wil eigenlijk verder."
De anderen knikken ook. "Dat was ook mijn gevoel. Terug in de oude setting, is het belangrijk om de
verbinding opnieuw te maken alvorens in de taak te duiken, en ik heb het gevoel dat dit nu het geval
is": Jean.
"Hier is het voorstel, de opdracht van vandaag is een uitdagende": ik.
"De Grot", onderbreekt Paul me.
"Dat klopt, wat weten jullie at en wat willen jullie nog weten alvorens jullie een keuze maken?"
"Is dit een vaste attractie op de menukaart?" vraagt Nicole.
"Ik begrijp je vraag niet. Wat bedoel je Nicole? Wil je niet, durfje niet?" Ingrid richt zich rechtstreeks
tot haar.
'Neen, ik hoorde gewoon gisteren een gesprek tussen enkele van de begeleiders over wie wanneer met
zijn groep naar de grot zou kunnen. Ik begreep dat het aan elke groep wordt voorgesteld."
"Ik heb gehoord van de anderen dat het fantastisch is."
"Ik heb ook andere dingen gehoord" zegt Frank. Frank heeft bij aanvang van het programma aange-
kondigd dat hij absoluut niet in een grot wil...
"Hoezo?"
"De groep die gisteren gegaan is, die hebben het behoorlijk spannend gehad": Joan.
"Zo te horen zijn jullie reeds aan het beslissen, moeten jullie nog iets van ons": ik.
"Kun je nog eens uitleggen wat er zo goed is aan deze grot voor ons?"
"Ikzelf vind het een fantastische oefening. En met de kwaliteit van relaties en de ontwikkeling die we
doorgemaakt hebben wordt het een working-party, het exploreren en vieren van alles wat we geleerd
hebben. Ik denk terecht dat de eerste groep het lastig heeft gehad. De opdracht voor hen was een kata-
lysator voor hun groepsproces. Jullie hebben zelf al aangegeven dat er binnen deze groep meer ruimte
is om te exploreren. Wat ik zelf aangenaam vind is dat ik de oefening mee doe, dlls ik kruip mee waar
de groep kruipt."
"En moeten we ook blindemannetje naar buiten komen?": Peter.
"Ik vermoed dat je het antwoord al kent. Niets is verplicht, je hebt van de anderen waarschijnlijk al ge-
hoord dat er iemand niet is meegegaan en iemand anders die na korte tijd is teruggekeerd. Ik vermoed
dat ik genoeg gezegd hebt, Ik herhaal wat reeds gekend is door de meesten."
"Ik bedoelt dat we onze driehoek zelf dienen vol te maken?"
"Ik zou het prachtig vin(len": Nicole.
"Ik zeg niet neen, op voorwaarde dat we goede afspraken maken": Wout.
"ZoalsT'
"Wel zoals bij het klimmen, dat we duidelijk zeggen wat we willen en wat niet en dat er niet teveel
omheen gezeurd wordt."
"En welke beslissingen wil je dan voorstellen?"
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"Inhoudelijk nog niets, dat zal ter plekke weI blijken. Doch ik wil dat we snel en degelijk beslissen,
rondvragen, geen theoretische discussies, dat er ruimte is om te luisteren naar wat iemand voelt en dat
daar dan rekening mee gehouden wordt."
"Mogen we doorvragen? Mogen we nog trachten gerust te Stellen?"
"Dat weet ik niet, ik stel voor dat diegcne die zich niet goed voelt dat aangeeft."
"Hoe lang duurt deze opdracht?"
Jean legt uit dat de opdracht naargelang het aantal taken men kiest kan varieren van een half tot vier
uur.
"Vier uur", hoor ik Paul zuchten: "Vier uur in de donker."
"Frank, ben je van de partij?" vraagt Ingrid.

"
"Ja, ja, ik ga er naartoe en zie wel. Maar de dingen die hier gezegd wor(len geven me vertrouwen

De Grot, geen toeristengrot en ook geen spelen grot ligt op ongeveer vijfenveertig minuten rijden.
De gesprekken in de bus geven een god indicatie van hoe men tegen de grot aankijkt, of hoe de
fantasie over de grot leeft. Niet zelden gaan de gesprekken over leven en dood. Zonder dat er een
expliciete referentie wordt gemaakt met de opdracht roept de grot blijkbaar existentiile thema's op.
Bij aankomst op het parkeerterrein begint het omkle(len. De parking ligt in de bocht van de weg, naast

een cafeetje. Een riviertje loopt langs de weg met een kleine houten brug. Achter de brug is er een
nauwelijks zichtbaar pad dat tussen de bomen naar omhoog kronkelt.
De dames gaan om beurten naar het toilet van het cafeetje. De mannen verwijderen zich en staan
vrolijk te plassen in de natuur. Hans heeft ondertussen de helmen klaargelegd alsook de larnpjes die op
de helm passen. De meeste deelnemers hebben zelf kledij bij. Voor diegene die willen zijn er overalls.
Ik bied mijn thermische overall. Hij lijkt doorheen de jaren wat gekrompen en zit niet langer soepel.

"Alle voorwerpen die hard zijn kun je beter uit je zakken halen",  zegt Hans. "Alsook ringen en uurwer-
ken als deze los zitten". Het praten gaat op rustige toon. Er zijn onderlinge gesprekjes. Men helpt elkaar
met het aantrekken van de kledij, met het testen van de lampjes, het aanpassen van de helmen. Er wordt
wat gegrapt hier en daar.

in een rij lopen we het bruggetje over en zigzaggen langs het pad naar omhoog. De zon schijnt door de
bomen en het klimmen in de grot outfit zorgt maakt dat iedereen behoorlijk zweet. Er wordt weinig ge-
praat, af en toe een aanwijzing waar het glad is.
Net onder de top is er een kelkvormige instulping met een grote donkere spleet van anderhalve meter
op zijn breedst, bij vier hoog. Voor deze toegang liggen enkele grote rotsblokken. Hier verzamelt de
groep zich. We maken een cirkel en Hans geeft instructies: "Bij dalende gangen voeten eerst, bij stij-
gende gangen eerst het hoofd". "Wanneer je komt klem te zitten kan je best even niets doen. Als je
niets doet, ontspannen je spieren en ben je minder rigide. Als je de ruimte voelt kan je daarna met
kleinere bewegingen verder".
"Woow", klinkt het. "Deze instructie wordt niet voor niks gegeven. Nu wordt het echt serieus."

Wout wil weten of het inderdaad zo is dat je kan vastzitten. Ik knik, maar vertel hem dat er nog nooit
iemand blijvend heeft vast gezeten  Het kan even schrikken zijn, doch er zijn je collega's en Hans en
ik, om je te helpen." "Rust is heel belangrijk en dat is een groepsopdracht, zorgen dat iedereen zijn
tempo vindt."

Peter neem het voortouw. "Ok mensen dit is onze opdracht, eerste vraag, ziet iedereen het nog zitten?"
"Laat ons snel een rondje maken en dat iedereen aangeeft hoe hij en zij zich voeW': Karel.
"Ik vind het spannend, maar op een positieve manier":Joan.
"Ik voel me prima, ik weet niet of ik het vier uur vol houd, maar ik zie het wel zitten": Ingrid.
"Ik denk dat we het met deze groep aankunnen als we nu goed afspreken": Nicole. "Edn van de
eerste..."
*Neen Nicole, sorry dat ik je onderbreek, eerst horen hoe iedereen zich voelt" corrigeert Peter.

"Wel dan ik voel me goed, ik zie het zitten": Nicole.
"Ik sta toch een beetje te trappelen, ik weet zeker dat ik me goed zal voelen eens ik binnen ben": Wout.
"Ik vind het spannend, eerlijk waar, ik voel me niet de held, maar ik zeg ja": Frank.
"Ik ben de grootste, ik heb het meest kans om vast te zitten, voor de rest zie ik het wet zitten": Paul.
"Ik voel me goed, een beetje gespannen natuurlijk. Ik ben al in een gmt geweest maar dat is al lang
geleden en ik weet niet hoe groot het hier gaat zijn. Zitten hier trouwens vleermuizen?" vraagt Daphne.
"Hans zitten er vleermuizen?" herneemt Peter de vraag.
"He Peet eerst het rijtje afmaken", corrigeert Nicole.
"Sorry Nicole, Euhh ikzelf ik voel me uitgedaagd, dat rustig blijven vind ik spannend": Peter.
"lk voel me comfortabel, ik kijk er eigenlijk naar uit om met deze groep zoiets te doen": Karel.
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"Ok we gaan dus met z'n allen": Peter.
-lin de vleermuizen, hoe zit het daarmee?": Eveline.
"Er zitten inderdaad vleermuizen, maar die krijg je nauwelijks of niet te zien, ze hangen aan de zolde-

ring en zijn erg schuw": Hans.
"Wat spreken we verder af?" Peter heeft de leiding en houdt de discussie strak. "Laat oIls niet teveel

praten, enkel die dingen zeggen die nodig zijn. En als iemand wil stoppen dan geeft hij dat aan en dan
rusten we allemaal."

"Wat ook handig kan zijn is dat je bij nauwere passages wat ruimte laat tussen elkaar zodat je, terwijl je
wacht zelf niet oncomfortabel ligt", vertelt Hans nog.
"HL maar als we niet veel praten dan heb ik graag iemand kort bij mij in de buurt": Daphne. "Okee, ik

blijf wei in de buurt"

"Laat ons dan nu een volgorde afspreken en dan zijn we weg". De volgorde wordt bepaald met als
belangrijkste criteria hoe ieder zich voelt. De volgorde is Hans, gevolgd door Ingrid, Wout, Frank,
Eveline, Joan, Paul, Peter en Nicole. Net voor het vertrek vind er nog een wissel plaats. Frank vraagt
aan Eveline ofhij als laatste mag. Ikzelf sluit de rij.
De eerste gang loopt schuin naar omlaag en kan rechtstaand worden gestapt. Iedereen heeft contact en
iedereen kan iedereen zien. Men wijst elkaar op de afstapjes. De lampjes schijnen alle kanten op. Na
een meter of twaalf is er een horizontale gang van ongeveer acht meter lengte maximaal  1.3Om hoog
met een klein stuk van slechts zeventig centimeter. Op het eind geeft de gang toegang tot een smalle

gang die met enkele grote treden naar omhoog gaat. Deze gang is biedt wel voldoende hoofdruimte
doch is smal. Dit laatste kan een voordeel zijn daar men zich met schouders of ellebogen kan schrap
zetten. Na een korte klim is er een bredere gang die na een vijftiental meter uitgeeft op een grotere
ruimte, de eerste zaal. Een spannend gangenstelsel.
Hans kruipt met minimale inspanning door de beide eerste gangen en positioneert zich boven aan de
tweedegang om zo nodig assistentie te verlenen en extra licht. Ingrid volgt hem van kortbij en Wout
sluit aan. Bij de vernauwing en de klim moet Ingrid wal zoeken. Het ritme vertraagd. Wout is goed
hoorbaar. Hij is een beschrijving aan het geven van wat hij tegenkomt en tegelijk beschrijft hij wat hij
met z'n lichaam doet. "Opletten hier, hier zit een steen laag in het plafond, je moet op je zijde gaan
liggen, langs links is het iets hoger, wel oppassen want er liggen wat losse rotsen en dat kan pijn doen,
ja het is hier wel eng, hier moet je even pauzeren." Zijn commentaar bedoeld als instructie werkt omge-
keerd, Eveline begint door te vragen: "Waar zit de rotspunt, op welke zijde lig ik hier het best, Wout?"
Terwijl ze vraagt tracht Eveline de instructies door te geven aan Joan die bijgod niet begrijpt wat er
allemaal tegen hem wordt gezegd.
Ik sta nog recht in de gang met voor mij Frank en Nicole zit op zijn hurken voor de gang waar hij
contact heeft met de voeten van Paul.

Het hele gebeuren mist zijn uitwerking niet op Frank. Hij draait zich naar en ik zie hem aarzelen.

"Komen we langs hier terug?" wil hij weten.
In plaats van te antwoorden vraag ik hem: "Ik heb de indruk dat deze gesprekken je niet erg op je ge-
mak stellen". "Neen het lijkt me eng, 't is goed dat ik nog wat licht zie maar later..."
"Je moet zo dadelijk zelf voelen hoe het gaat. Durf je je ogen dicht te doen?", "Ja", "Wei als je in een
gang ligt helpt het mij om, mijn ogen te sluiten en met mijn armen te voelen hoe ruim de plek is."
"Voelen geeft je meer informatie dan de levensgeschiedenissen die men daar aan het vertellen is",
tracht ik hem gerust te stellen.
"Heb ik dan geen instructies nodig."
"Ik denk het niet, en indien wel kan je erachter vragen.  Kijk naar jezelf en voel wat al dit gepraat je
doet."
Ik zie hem nu al zijn ogen sluiten en even diep ademhalen: "je hebt gelijk zegt hij, dit gaat beter."
Nicole heeft het gesprek gevolgd en roept doorheen de gang: "He mensen kan het niet wat stiller, Frank
wordt zenuwachtig van al dat gepraat."
Vooraan blijft de drukte doorgaan. Paul roept nu ook naar voor "h6 stilte". Wout roept terug en wil
weten wat er aan de hand is. Joan verwoord op zijn rustige toon "Er wordt teveel gepmat, probeer met
wat minder instructies, het maakt de mensen hier achteraan heel onrustig "
"Wil Frank stoppen?" roept Ingrid. Ze is wat snel met haar conclusie. Het toont wei aan hoe belangrijk

voor haar de idee is 'met gans de groep'.
Het is nu even stil en Nicole geeft aan dat ze de indruk heeft dat "de gangen worden volgepraat en er is
te weinig ruimte om zelf te exploreren.

"
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De interventie heeft effect Er wordt minder gepraat en het praten gebeurt op een rustiger toon.
Peter verdwijnt nu ook in het gat, gevolgd door Nicole die eerst Frank nog een klopje geeft en zegt
"Frank als je wat nodig hebt vraag het me maar, als je wil dat ik vertraag geef het maar aan."
"Ok dankje Nicole."
Eveline legt zich op haar buik crt kruipt de gang in. Frank houdt haar met zijn lamp goed in de gaten en
sluit aan. Na enkele meters wordt hij rustiger, zijn bewegingen zijn minder krampachtig en minder
nutteloze bewegingen. "Het gaai zie je weI, zelf voelen is nog het beste", hoor ik hem tegen zichzelf
mompelen.

De passage verloopt verder in goede orde. Zij het dat er na enige tijd weer een drukke conversatie is
vooraan. Nu staat iedereen weer recht op. De grot is niet verlicht zoals dat in films steeds het geval is.
Schijnt men met de lampjes naar elkaar dan schijnt men in elkaar ogen. Vandaar dat men de lampjes op
het plafond gericht. Gezichten tekenen zich met heel wat schaduwen af. Nicole, Joan en Peter hebben
met een besmeurde hand in hun gezicht gewreven en hebben al modder strepen op hun gezicht. De
bodem is wat hobbelig. Men maakt zo goed en zo kwaad het kan een cirkel zodat iedereen, iedereen
kan zien. De eerste aangekomene zijn al uitgerust. Frank en Nicole puffen nog een beetje na
"Ja mensen dat is ons eerste succes, ik ben blij dat we er allemaal zijn": Eveline.
"Wout ik had de indruk dat je zowat de hele grot beschreef':  Paul.
"En zijn leven erbij", voegt Frank eraan toe.
"Praat ik zoveel?"
"Nogal en het helpt zo weinig, tegendeel, het creeert een gevoel van onveiligheid."
"Sorry, dan ik let crop en voel jullie vrij me crop te wijzen."
De zaken lopen hier wel direct en to the point, denk ik.
"Al dat gepraat ik kreeg het berlauwd als ik het hoorde, ik kreeg echt het idee dat er mensen vastzaten.

Logisch weet ik dat hier al vaker groepen zoals wij zijn geweest,ik ken het verhaal van de groep van
gisteren en toch was het gevoel sterker. Zonder Eveline en ik was ik nu al terug buiten." Frank is open
en het vertellen van zijn ervaring lucht hem op.
Ik weet niet wat dit bij anderen oproept. Het feit dat Frank mij vermeldt, wordt dit opgevat als een
tekortschieten van henzelf? Dat is materie voor eventueel de nabespreking.
"Maar we zijn er nu toch, nu is het proberen van verder te genieten", stelt Peter.

Hans geeft de volgende opdracht. Van deze zaal naar de volgende mal zijn er drie alternatieven; een
die klimwerk vereist, 66n die vlak maar erg smal is en de derde is de combinatie van de twee.
"Hoe pakken we dit aan, ik stel voor dat we ons opsplitsen in drie groepjes die gaan verkennen, dan
komen we terug en nemen we een beslissing."

"Is het dan de bedoeling dat we samen blijven, Hans zei dat ieder kon kiezen."
"Dat is wat we zelf willen, in de volgende zaal verzamelen we weer zoals nu."
"Is het eigen keuze of groepskeuze."
"Ieder kiest voor zich in de groep."
"We blijven niet noodzakelijk samen?"
"Ik vind dat we verschillende dingen kunnen doen en toch een groep zijn.

"

"Dat vind ik juist een groep. Het is een gedeelde beslissing, we hebben ruimte om elkaar te bernvloe-
den doch de uitkomst mag wat mij betreft best verschillend zijn Tenzij er ander redenen zijn, dat we
ons oncomfortabel voelen alleen."
"Als je het over mij hebt, ik sluit me wei aan bij een subgroepje" zegt Frank die zich blijkbaar aange-
sproken voelt
Er lijkt een consensus te zijn. Peter, Joan en Ingrid gaan op verkenning naar de gecombineerde gang,

Nicole, Frank en Eveline gaan naar de klim en Paul en Wout verkennen de smalle doorgang.

Na een vijftal minuten staan ze terug bij elkaar en ieder groepje poogt een beschrijving te geven. Deze
zijn uiteraard erg subjectief en de gesprekken gaan meer over een consensus tussen diegenen die een-
zelfde plek hebben verkend. De informatie is tegenstrijdig en bevat uitspraken van gevaarlijk glad tot
zeer stijl. Wanneer iemand een beschrijving geeft krijgt hij vragen van hoe stijl? Is het te doen denkt

ge? Hoe lang is het eigenlijk. De antwoorden zijn niet eenduidig. Er groeit onrust. Men wil beslissen en
men voelt dat de beeldvorming niet klopt.

"He mensen we zitten weer in hetzelfde straatje, we staan hier onze eigen realiteiten te verkondigen
terwijl iedereen de gelegenheid heeft om eerste hand informatie op te doen."
"Wat zegt ge nu?"
"Als we iedereen vijf minuten geven, kan iedereen alles verkennen en zelf zien wat er te zien is en
kijken wat hij erbij voelt": Peter.
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De boodschap is duidelijk en men stuurt bij.
De groep gaat terug uit elkaar en men verkent de twee gangen die men nog niet gezien had.
Terug bij elkaar vangt men het besluitvormingsproces aan.
Paul wil nog even terugkomen om te kijken of"allemaal hetzelfde nog een optie is doch dit blijkt niet
het geval". Hoe zou Paul zich eigenlijk voelen? Waar komt zijn voorstel vandaan?

Na een verkenningsrondje is duidelijk dat Wout, Ingrid, Peter en Paul de steile en nauwe doorgang ne-
men "het sleutelgat". Joan, Frank en Eveline nemen de klim "de brievenbus" en de "banaan" het smalle

verbindingsstuk vindt Ingrid wei wat.
Voor de veiligheid gaat Hans als laatste door het sleutelgat en ikzelf ga door de banaan om zo bij de
uitgang van het sleutelgat assistentie te kunnen verlenen indien nodig.

De lichtjes waaieren uit naar drie verschillende richtingen. De twee groepjes hebben intern overleg
over de volgorde. Over Ingrid en het groepje van de brievenbus maak ik me geen zorgen. Het sleutelgat
echter is behoorlijk intens. Hier wordt beroep gedaan op elke spier in je lichaam, ook diegene waar je
het bestaan niet van wist. Ik zit aan de uitgang en zie drie meter lager het hoofd van Wout verschijnen.
Ingrid die na mij is gekomen zit naast me en vraagt met enig ongeloof"hier moeten ze toch niet doof.
Ik ken de vraag en antwoord in alle rust van wel.
"Je mag je collega's coachen", zeg ik tegen haar, "geen schrik aanjagen met je eigen fantasieen".
"Ok ok, ik ben echt benieuwd. Ik zou dit nooit kunnen, ik zou het niet overleven", voegt ze eraan toe.
Ze voelt zich opgelucht met haar eigen keuze.
Ondertussen staat Wout min of meer recht. "Hier omhoog" onze lampjes schijnen naar elkaar "Ja hier

omhoog."
Wout is niet de grootste of de dikste dus dit zou in principe moeten meevallen. Hij kijkt om zich heen.
Zijn helm botst tegen de zijwan(len. "Ik zal op mijn zijde naar omhoog moeten" denkt hij hardop.

"Klopt" bevestig ik "En je mag kiezen welke zijde, beide zijn mogelijk".
Hij doet een poging om zich op te hijsen steunend op de linkerelleboog en zich blokkerende met beide
schouder. Ik hoor zijn voeten tevergeefs tegen de wand naar steun zoeken. Hij zakt terug weg. Dit heeft

duidelijk inspanning gekost want ik zie zweetdruppels op zijn hoofd. Bijna onmiddellijk start hij zijn
tweed poging. Hij wil blijkbaar weg, verder. Door het gebrek aan concentratie is zijn lichaamscoOrdi-
natie minder en het resultaat is dat hij puffend terugzakt.

Ondertussen wordt het achter mijn rug behoorlijk lawaaierig. Het 'brievenbus-trio' heeft zijn klim met
succes beeindigd en dalen nu af, naar de hoofdgang waar ook het sleutelgat uitkomt Ze hebben hoor-

baar plezier met elkaar en genieten van het avontuur. Wout maakt een opmerking doch ik weet niet
voor wie ze bedoeld is daar ik afgeleid ben door het'trio'.
Ingrid voelt ook de storing en met een directieve "sh" valt het gesprek stil.
"Het sleutelgat?" vraagt Joan en dempt zijn stem.
"Ja, Wout is zijn weg aan het zoeken" zegt Ingrid zodat het trio en Wout het kunnen horen.
Ik stel het groepje voor dat ze verder door de gang gaan en in de volgende ruimte wachten.

Wanneer ze achter Ingrid en mij doorkruipen, zie ik ze naar beneden kijken in de smalle gang waar
onderin Wout zijn volgende poging voorbereidt. Achter hem staat Eveline. Zij heeft zich uit de hori-
zontale gang laten glijden en staat samen met Wout onder aan de tweede gang. Wout lijkt nog altijd
rustig te zijn. Hij ademt zwaar uit en begint aan zijn tweed poging. Weer werkt hij met elleboog en
schouders. Eveline geeft hem nu aanwijzingen voor zijn voeten. ".le rechtervoet hoger tegen de
rechterwand, iets meer je been plooien en daar is er een steun", " Ik kan het niet houden, ik glijd terug",

beschrijft Wout wat hij voelt. "Mag ik je ander been een steuntje geven?"
"Ja natuurlijk, doe maar doe maar". Hij strekt zijn linkerbeen en mist op een haar het hoofd van
Eveline. Ze slaagt erin het been de grijpen en steunt het op haar schouder.
Wout is nog met aan rusten toe, hij voelt dat hij hoger geraakt en wil niet meer terugzakken.
Het zweet gutst zowat uit al zijn porien. Zijn ene voet zit geblokkeerd hoog in de gang, daarmee is zijn
lichaam geklemd en kan hij niet terugzakken. Maar hij kan ook niet vooruit; "effe rusten, effe rusten"

puft en blaast hij.

Het trio zit ondertussen op een comfortabel plek ongeveer vijf meter verder. Ze horen de inspanningen
en luisteren betrokken mee. Op hun gezichten staat de inspanning van 'Wout' te lezen. Niet bij Frank.
Hij doet juist moeite om het zich niet allemaal voor te stellen. Wat ik zo even kan zien als ik me om-
draai is dat de spanning bij hem blijkbaar ook oploopt. Zal ik iets zeggen of laat ik het aan hem en zijn
collega's over. Een leeropportuniteit.
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"Lukt het Wout?" vraagt Ingrid 'tie komt al aardig hier in de buurt."
"Wie heeft er toch zo'n grot uitgevonden?" hoor ik hem vragen "En wat heb ik hier in godsnaarn toch
te zoeken?"
Ik draai me even richting trio :"het zal nog even wachten zijn, Wout is aan zijn wedergeboorte bezig en
Frank heb je steun aan je gezelschapT'
De boodschap komt over want Joan gaat in gesprek met Frank en wil weten hoe het hem gaaL Even
later hoor ik dat ze aan het praten zijn over vakanties in de bergen. Maar dan ben ik reeds terug met

mijn aandacht bij Wout.

Wout is aan zijn volgende inspanning toe, hij zit nog anderhalve meter dieper dan wij  "Hoe gaat het
Wout" "Ok ik ga opnieuw proberen" zegt hij. " Mag ik je raad geven?" "Ja doe maar". "Wel hetzelfde
als daarstraks, je gaat vooruit als je zo weinig mogelijk kracht zet en beweegt wanneer je uitademt."
"Okd, ik probeer het." Hij adernt uit en wurmt zich verder naar boven, 681 arm zit onder hem geklemd
en met de ander tracht hij een houvast te vinden boven hem. Hij duwt zich wat naar omhoog zodat hij

nu op zijn elleboog steunt. De doorgang is iets breder en hij glijdt een stuk naar omhoog, welzeker een

vijftien centimeter in 66n keer. "Goed Wout" moedigt Ingrid hem aan. Ook zij is erg geconcenlreerd en
'ingetuned' op Wouts persoon. Na enige rust herhaalt Wout zijn techniek. Weer tien centimeter ge-
wonnen.
Ik heb geen benul van tijd doch ik schat dat Wout bijna vijftien minuten aan de slag is.
"Die klote helm", hoor ik hem vloeken "ik kan mijn hoofd niet goed bewegen en dat beklemt me".
"Als dat je helpt zal ik hem even komen halen", vertel ik en laat me met armen eerst naar beneden
glijden. Ingrid houdt mijn benen vast. Ik reik tot onder zijn kin en duw de sluiting los. Daarna neem ik
hem de helm af.
"Dankje," zegt hij. "Nu word ik toch niet met de helm geboren", grinnikt hij.
Ik hijs me terug op mijn plaats. Ingrid heeft de helm overgepakt en schijnt met het lampje in de nauwe

spleet.

Na nog een 'vijftien' centimeter heeft Wout een degelijke steun met zijn voet terwijl een arm de rand
van de tunnel grijpt. Nu schiet het op en zijn hoofd verschijnt in de grote gang.
Geklap van Frank, Joan, Nicole en Ingrid. "Bravo Wout, knap werk".
Wout zijn gezicht glundert, hij is duidelijk fier op zichzelf. Met een laatste inspanning hijst hij zich de
gang in en ligt nu op de grond in de bredere gang. Ingrid zet hem de helm op.
"Ja mensen wat is dat zeg" is alles wat hij eruit krijgt "bedankt jullie, alleen was dit een ramp geweest".
"Graag gedaan", zeg ik. "Ja, Wout, petje af hoor, wij hebben wei gesteund maar jij hebt het wel ge-
daan".
'1:Id Eveline", Wout realiseert zich Eveline, "bedankt voor het steuntje, het is te doen hoor".

Ingrid biedt haar plaats aan aan Wout: "Jij hebt het meegemaakt misschien kan je nuttige tips geven."
Ik stel voor dat ze het onder hun beide doen en dat ik me wat terugtrek. Wout vraagt aan Eveline waar
ze wil. 'Wout' vindt ze een goed idee, de rest mogen we zelf kiezen.  Ik ruim mijn plaats.

Eveline is zowat een anticlimax. In nog geen vijf minuten is zij met een steuntje van Peter en onder de

aanwijzingen van Wout en Ingrid in de gang. Anticlimax of climax want iedereen hier in de gang had
zich voorbereid op een "lastige bevalling". Wout kan er niet van over dat Eveline zo soepel dit traject
heeft afgelegd. "Wat ben jij een slangenmens," is het enige dat hij kan zeggen.
Het trio is ook opgelucht, ook al omdat ze zich voorbereid hadden op nog een lange tijd wachten.

Er zijn nog drie mensen afwezig, Peter die onderaan klaarstaat, Paul die horizontaal liggend met zijn
hoofd reeds in de verticale gang steekL En Hans die het rijtje sluit.
Peter is wat zwaarder en groter dan Wout. Dat zou wei eens spannend kunnen zijn. En dat wordt het
ook. Hij is minder rustig dan wat de groep van hem gewend is. Ik kan niets zien doch ik hoor het ge-
schuifel en gestamp tegen de rotswand wanneer hij poging na poging probeert steun te vinden voor zijn
voeten.
Paul heeft zich ondertussen in de gang laten glijden en tracht hem aanwijzingen te geven en zijn voet te
ondersteunen. Peter zegt nauwelijks iets en reageert ook weinig op hetgeen hem gezegd en gevraagd
wordt. Uiteindelijk lukt het hem om zich op te hijsen en zich vast te klemmen tussen de wanden. Uit
wat ik dan hoor begrijp ik dat hij met zon lichaam plat op zijn linkerarm ligt en daardoor geen bewe-
ging kan maken.
"Wout, geef eens een aanwijzing. Hoe heb jij dat daarstraks gedaan?". Wout ligt ontspannen aan de

uitgang en praat met rustige stem. Hij beschrijft de ligging van Peter en vergelijkt ze met zijn eigen
houding die twintig centimeter hoger was. 'Ua maar ja, dat kan ik nu niet meer"."Dan ga je terug wat
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moeten zakken, zodat je je linkerarm toch kan gebruiken. "Terug, moet ik me terug laten zakken, dat
kan toch niet bestaan", repliceert hij. Hij is duidelijk niet gediend met deze oplossing.
"Anders weet ik het ook niet. Als je teruggaat en je doet het opnieuw zoals ik heb aangegeven, dan lig
je onmiddellijk al twintig centimeter hoger."
"Ja maar, dan moet ik me eerst laten zakken en dat heeft al zoveel moeite gekost."
"Ben je moe, Peter?" mengt Ingrid zich mee in het gesprek. ".le gaat toch moeten herbeginnen maar
misschien kan je Paul vragen om eerst te gaan, dan heb je wat rust en kun je nog eens kijken wat hij
doet."
Het wordt even stil. ledereen heeft het gesprek gevolgd en wacht op het antwoord van Peter.
"Peter?" vraagt Ingrid.
"Ja, ik ga terug en help dan eerst Paul." Er klinkt duidelijk wat verslagenheid in zijn stem.
Na enig geschuifel hebben Paul en Peter van plaats gewisseld.
Paul is een stuk luidruchtiger dan Peter. Hij probeert het met meer kracht. Hij heeft wei geleerd van
zijn voorgangers want terwijl hij steun zoekt voor zijn voeten, waakt hij ervoor dat zijn arm niet
bekneld geraakt onder zijn romp. De eerste poging is niets, de tweede ook niet. Terwijl hij met zijn
rechterbeen spartelt om steun te vinden, luistert hij niet naar de aanwijzigen die Peter hem tracht te

geven. Derde poging ook niets. Ingrid vertelt hem, geeft hem de instructie van te rusten. Deze stijl heeft

vat op Paul en hij staat nu rustig.
"Beschrij f eens wat je allemaal geprobeerd hebt, misschien kunnen Wout en Eveline je dan tips geven".
Paul geeft nu een beschrijving van wat hij allemaal gedaan heeft of geprobeerd heeft van te doen.
Eveline luistert aandachtig en zegt vervolgens: "Paul, dat klinkt allemaal goed, alleen klinkt het alsofje
aan het vechten bent. Probeer aan iets meer ontspannen te denken."
"Ontspannen, en aan wat moet ik dan denken?"
"Aan iets vliendelijker, zoals je met je kinderen speelt of zo, of in de zetel ligt en naar de voetbal
kijkt."
"Neen, niet de voetbal", onderbreekt Wout, "want hij gooit met bierblikjes naar het scherm."

"
"Ja", vervolgt Eveline, "tracht aan iets grappigs te denken, een grappige film.
"Of aan die keer dat je je afdeling op stelten had gezet met de vals nota", voegt Wout eraan toe.
Het heeft blijkbaar effect want we horen enig gegrinnik.
"Kijk zo moet je et tegenaan, je denkt maar dat hierboven een toog staat met bier en een heleboel

hostesses."  Wout lijkt op dreef te komen om een relaxt beeld op te roepen.
"
En als jij niet komt, dan heb ik alles voor mij alleen", voegt hij er nog aan toe.

De  sfeer  is nu duidelijk  anders, 'de situatie is hopeloos  maar niet ernstig'. Het heeft weI effect.  Paul
laat zich nu veel meer aansturen door de instructies van Ingrid en de aanwijzingen van Peter. Bij zijn
nieuwe poging ligt hij meteen een stuk hoger en tegelijk handiger daar zijn linkerarm niet gekneld zit.
Het vervolg verloopt gelijkaardig. Wanneer hij bijna aan het einde is, wordt hij terug te overmoedig en
komt opnieuw vast te zitten. Terug wordt op hem ingepraat en tracht men rust te creeren bij hem. Zo
kort bij de uitgang is dit blijkbaar moeilijk en toch leert hij dat er geen andere manier is. Met veel
gekreun en gesteun haalt hij het. Behoorlijk uitgeput zit hij in de gang. Het eindstukje was een kracht-
sprint en hij puft nog na. Iedereen feliciteert hem. Hij is nog te moe om de complimenten tot zich te
laten doordringen.

"Ok, dan nu de laatste" Wout draait zich naar de smalle tunnel om onderaan het gezicht te zien van
Hans. Hans vertelt dat Peter terug is gekropen en langs de banaan of het sleutelgat komt.
Het bericht wordt met verbazing onthaald. Een beslissing zonder overleg.

Niet lang nadien verschijnt Peter gevolgd door Hans door de banaan. Peter legt uit tegen de groep dat
het wachten hem uit zijn concentratie had gehaald en dat hij besloten had dat het voor hem gerloeg was
geweest. De groep luistert. Er klinkt enige instemming.
"Nou Paul, wel knap van je. En ook Eveline en Wout natuurlijk, maar dat heb ik minder gezien."
"Dankjewel" zegt Paul. Het compliment doet hem goed.

Op de vraag of we verder kunnen, komt een ja. Niet nadat Joan eerst een rondje heeft gemaakt om te

kijken hoe iedereen zich voelt  De gang is hier ruim anderhalve meter in doorsnede met af en toe
plaatsen waar het tot drie, vier meter hoog is. De gang klimt met tamelijk grote treden van een meter
naar omhoog. In lijn volgt men elkaar, men geeft instructies doch niet overdreven.

Vervolgens is er cert afdaling met aan de linker kant een donkere afgrond. De instructie die ik vooraan
geef, is om met de linkerhand te steunen tegen de wand zodanig dat men zichzelf wegdrukt van de
afgrond. Halverwege de afdaling is er een zijtunnel die terug naar omhoog gaat om vervolgens te dalen
zodat men in een grote zaal onderaan de spelonk terechtkomt.

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR



177

Op een rustig en vastberaden ritme bereikt de ganse groep de zaal. De lampjes schijnen weer alle
kanten op en laten zien hoe groot de zaal is. Bovenaan, ver van waar mensen kunnen komen hangen
nog enkele druipstenen crl stalagmieten.

De volgende opdracht is om in volledige duisternis een 'stilte' moment te hebben. "Hoelang?" Er is
geen bepaalde tijd. Wanneer iemand denkt dat het voor hem lang genoeg is, mag hij het aangeven.
Indien niemand iets zegt, dan doen Hans of ik na een periode het licht aan. Belangrijk is dat iedereen
zich comfortabel zet zodat hij/zij geen onnodig geluid veroorzaakt.
"Deze plek biedt je gelegenheid om met minimale externe prikkels even tot jezelf te komen."
Soms vind ik dit nogal 'new-age-achtig" klinken maar met deze groep, na wat ze met elkaar hebben

meegemaakt, heb ik het gevoel dat het klopt, dat men dit kan gebruiken.

Iedereen zoekt een plek in elkaars buurt, sommigen maken hun helm los en dan gaan 66n voor 66n de

lampjes uit. En dan is het zwart, volledig donker. De eerste minuut is er nog enig geritsel hoorbaar van
een plastic jekker die tegen de rosten schuift, dan wordt het stil, geen enkel geluid. Ikzelf heb mijn
'vast' plekje en lig languit met mijn hoofd op mijn helm. Een moment van rust met deze mensen met
wie ik op vier dagen een traject heb afgelegd. Ik denk even aan Jean die dit moment mist, dan glijden
mijn gedachten verder weg in een ongecontroleerde stroom van beelden. Buiten mij blijft het rustig.
Als ik me concentreer hoor ik een ademhaling links van mij
Verder niets. Ik voel ook mijn eigen spanning van me afglijden, de groep, de trainermeetings, de com-
munity-meetings de druk valt allemaal van me af.

Ik weet niet hoe lang ik hier lig, koud heb ik het niet. Dan klinkt een hese stem, Nicole schraapt haar
keel en vraagt of ze het licht mag aandoen. "Nog even", komt er vanuit het niets een stem. lk vermoed
dat ze van Peter is. "Ok" en weer is het stil.

Na enige tijd is er weer een stem: 'Vind iedereen het goed als ik het licht aansteek?' Het is Wout.
"Ok", "ok","ja". En enkele lampjes gaan aan. Iedereen die ligt, komt recht.
"Fantastisch."
"Wat een rust."
"Wat een rust en wat wordt het rustig."
"Ik was helemaal weg."
"Donker en stil en toch voelde ik juilie, ik voelde gewoon dat deze groep hier rond mij zat."
"Klopt, en dat gaf me ruimte voor mezelf"
"Als er een beschroving nodig is voor vertrouwen, dit was vertrouwen, anders had ik hier nooit zo
rustig kunnen liggen."
"Waren jullie met de groep bezig?"
"Neen, ik had het gevoel dat ik in een kathedraal was."
"Ik dacht aan mijn kinderen."
"Ja, ik ook, ik was aan het denken aan de mensen van wie ik hou en hoe ik daar met mijn tijd om-
spring.

"

"Ik was niet aan het denken maar een aantal gedachten kwamen aan mij voorbij, heel bijzonder. Dit
soort momenten ontbreken me. Momenten die je doen beseffen hoe druk we het toch allemaal maken.
Het is terug stil.
"De grot en de stilte heeft ook  iets van een innerlijke grot, je komt gangen van jezelf tegen.  lk vind het
fantastisch, beelden van mijn jeugd kwamen naar boven, van onbezorgde vakanties met mijn vader en
moeder."

Maar een stilte die reeds verwijst naar de toekomst. ik vraag of ik met het volgende voorstel mag
komen. Dat mag. Ik leg aan de groep uit dat in de zaal hiernaast een steile wand is die men in groep kan
beklimmen. De idee is van naar daar te gaan, over beter kruipen, het geheel te bekijken en dan te
beslissen.  Het is duidelijk even schakelen van niets doen naar actie. "Mogen we zelf gaan of wijs je ons
de wegT'
Hans geeft hen de nodige indicaties en iedereen stapt al bukkend naargelang de gang naar een ander
zaal. De bodem is aflopend tot aan een ondergronds beekje. Aan de ander zijde bevindt zich een haast
perfect cirkelvormige tunnel die met een hoek van zestig graden een negental meter naar omhoog loopt.
Bovenaan sluit hij aan op een horizontale gang die zich rechts bevind.

De doorgang is weI twee meter doorsnede en biedt weinig steunpunten. Een vrij gladde cilinder.
Het is lastig om kort bij elkaar te staan vanwege de bodem.
"Wat doen we?"
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"Is bet doenbaar?"
"Ja, anders was het geen opdracht."
"Maar is het doenbaar door ons?"
"Hoe gevaarlijk is het eigenlijk?"
De vragen, het feit dat het vragen zijn doet mij vermoeden dat er niet zoveel animo is om deze opdracht
te aanvaarden. Dit zou de eerste keer zijn dat men als groep een voorstel afwijst.
Paul begint te exploreren, hoe moeilijk het is om de wand te beklimmen. Zoeken naar relevante infor-
matie voor het beslissingsproces. Blijkbaar is dit niet naar de zin van een aantal mensen. Met een op-

merking van "Paul we hebben nog niet beslist", wordt hij onder druk gezet om zijn exploreren te
staken. Wat Paul ook doet. Dan wordt de beslissing in een bredere context geplaatst. "Misschien als we
deze opdracht aanvaarden dat er dan geen tijd is voor nog andere voorstellen". De ondertoon lijkt me er
een te zijn van consensus. Doch indien zo is dan dient men de consequenties te managen en dat is neen

zeggen tegen een voorstel of tegen de begeleiding.
"Ik voel er niet zoveel voor", neemt Ingrid het heft in handen, 'koor mij zit er weinig uitdaging in,
maar als de meerderheid gaat dan ga ik mee en dan doe ik 100 % mee. En hier lang staan praten daar
heb ik nog het minste zin in van allemaal."
"Ik sluit me daar ook bij aan," vult Joan aan.
"Ik voel me goed,  ik leg me neer bij wat jullie zeggen": Frank.
"Ik verkies ook van naar een volgende opdracht te gaan."
"Voor mij is het net wet Ingrid zegt", deelt Peter zijn mening.
Eveline en Nicole voelen ook niet zoveel voor de opdracht.
"Ik", het is de stem van Paul, '*we geven de opdracht terug". Hans en ik zitten op een drietal meter
afstand en ik realiseer me dat ze onze gezichten niet kunnen zien. Tijdens het beslissen hebben ze nia
kunnen kijken naar mijn non-verbale signalen. Zou dit het nu gemakkelijker maken ofjuist niet, zit ik
te bedenken. Een andere gedachte flitst me door het hoofd.

"
"Heeft het falen van de ander groep die hier geweest is, een rol in jullie besluitvorming?
"Neen."
"Wow, dat is een snelle en wel erg heftige reactie Wout", reageert Eveline.
"Was dat hier?" hoor ik Nicole vragen.
De mensen van de verschillende groepen wisselen tijdens de informele momenten heel veel uit met
elkaar. Soms vragen we deelnemers om niet te expliciet oplossingen door te geven aan andere groepen
om de leerkansen niet te bemoeilijken, doch dit blijkt in de praktijk een zeer moeilijk iets te zijn.
"Ik kan me voorstellen dat dit een rol speelt en het verbaast me dat deze informatie nergens wordt ver-
noemd."
Even is het stil, bewust of onbewust, maar blijkbaar was er een impliciete afspraak om deze informatie
niet op te nemen in de expliciete besluitvorming.
"Ja, bij mij heeft het wel gespeeld. Ik heb zoiets van: deze grot is een mooie ervaring, ik zou niet graag
hebben dat we als groep met een mislukken moeten omgaan", vertelt Peter.
Nu dat de informatie in publiek is, blijkt dat het toch heeft meegespeeld. De redenering van Peter blijkt
bij meerdere mensen te spelen. "We zijn nu een team, laat ons nu met onmiddellijk een actie onderne-
men die dit platform op de proef stelt".
Bij Paul en Eveline is het meer het competitieve en vooral dat "wij deze oefening in cert later stadium
krijgen en ons dus niet kunnen veroorloven van te mislukken."
"En blijven we nu bij onze beslissing?" wil Wout weten.
Na enig wederzijds aftoetsen blijkt dit zo te zijn. Het gevoel dat het een goede beslissing is, het feit dat
dit uitgesproken is, ook naar mij toe geeft echter een beter gevoel bij de meesten. Althans dat is mijn
indruk.

Hans neemt nu over. Hij geeft de instructie van het volgende voorstel.
"Vanaf hier gaan we terug naar de uitgang. Het voorstel is om dit in duo's te doen, waarbij Un persoon

zijn ogen sluit en begeleid wordt door de ander. Na enkele gangen wordt van rol gewisseld. Op be-
paalde punten waar er gevaar kan zijn, zitten  ik of Herman om te ondersteunen"
Deze opdracht heeft de 'vorige' groep niet gedaan. Dit is dus nieuw.
"Is dit niet gevaarlijk?"
Hans: "Als je goed op elkaar afstemt niet, jullie hebben al ervaring met blind lopen."
"Ja, Hans, maar dat was in een bos."
"Mij lijkt het wel wat" Nicole.
"Het lijkt me cert hele uitdaging, krijgen we blinddoeken, houden we onze ogen dicht of doen we
gewoon ons lampje uit?"
Hans vertelt ben dat ze hun ogen dienen dicht te houden. De lampen op de helm kunnen ze gebruiken
om de persoon die begeleidi te ondersteunen.
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"Ik weet niet of ik mijn ogen kan dicht houden" is een opmerking van Paul.
"Dat heeft te maken met vertrouwen en de mate waar jij aangeeft geruststelling nodig te hebben"
ik vraag of de groep dit voorstel aanneemt Daar de deelnemers reeds de praktische aspecten aan het

exploreren zijn, stel ik de vraag expliciet. Door de weigering daarnet lijkt het moeilijker om weer een
voorstel te weigeren.
"Neen, ik zie het wel zitten, de eerste dag hebben we ook blind gelopen."
"En de duo's stellen we zelf samen neem ik aan."
"is iedereen akkoord", tracht Peter iedereen tot een consensus te brengen. "Willen en durven we dit?"
"Misschien kan iedereen kort aangeven wat hem of haar aanspreekt ....ofniet."
"Ik vind het spannend."
"lk weet niet of ik wel iemand wil leiden, zelf blind heb ik geen probleem mee."

""Ik zat me juist af te vragen wat het meest uitdagende is, blind of leilen, maar ik zeg ja.
Het rijtje wordt vol gemaakt. Mee bernvioed door de omgeving lijkt deze oefening helemaal niet op een
spelletje Doordat de 'zienden' zich ook niet helemaal 100 % in controle voelen van de situatie lijkt het
hun dubbel spannend.
"Ok, wie met wie? Laat ons niet te lang hier staan". Nicole heeft blijkbaar zin om aan de slag te gaan.
"Is er een bepaald criterium dat we willen afspreken?": Wout
"Als vertrouwen een leerelement is, laten we dan koppels maken die er nog niet geweest zijn.
"Maakt dit nog veel verschil uit?"
"Ok, daar gaan we dan, Nicole, wil je met mij?" Peter neemt het initiatief. In een tijdspanne van dertig
seconden is het proces van kiezen en gekozen worden voorbij. Ik kan niet in de mensen hun ziel kijken,
doch heb het gevoel dat de besluitvorming zonder veel antipathie of sympathie verloopt. Paul en Peter

zijn niet samen. Dat had eventueel een punt kunnen zijn.
De duo zijn Nicole-Peter; Wout-Ingrid; Frank-Eveline en Joan samen met Paul.

Het eerste duo gaat van start en ik realiseer me dat ik een instructie ben vergeten te geven.
-'Hallo, mag ik nog even de aandacht?". "Een belangrijk aspect is dat de persoon die blind is zou leren
om meer autonoom te worden. In die zin is het belangrijk dat hij kan bepalen wat hij nodig heeft. De
begeleider dient dan ook ruimte te creeren zodat de 'klant' kan bepalen wat hij nodig heeft, nodig hem
dus uit om vragen te stellen. Helder... nou veel succes dan."

Deze instructie vergt enige reorganisatie in de hoofden van de mensen. "Stimuleren tot vragen stellen,
autonomie bevorderen" was blijkbaar niet de strategie die men in zijn hoofd had. Met deze instructie is
de neigmg om de ander als probleem te zien dat dient opgelost te worden moeilijk geworden.

"Wat wil je weten, Nicole, geef ik instructies, ga je zelf voelen, beschrijf ik de ruimte?" begint Peter.
"Vooral zeggen als ik iets gevaarlijk doe, of ga doen."
De andere duo's nemen het voorbeeld over en beginnen elkaar te bevragen op hoe ze het samen gaan
aanpakken.
Nicole wil zo zelfstandig mogelijk. Peter hoeft haar niet aan te raken. Wei wil ze een beschrijving van

de omgeving. Zo gebeurt het ook. Ze exploreert met handen en voeten. Peter waarschuwt haar wanneer
er een obstakel is voor haar hoofd of lichaam. Hij geeft ook een beschrijving waar mogelijke steun-

punten is. Als snel zijn ze op elkaar en hun omgeving ingespeeld en verdwijnen uit het gezicht.

Wout wordt geleid door Ingrid. Wout is voelbaar in zijn sas en moet zelfs een stuk ingetoomd worden
door Ingrid. Ingrid houdt lichamelijk contact met Wout zodat ze hem kan behoeden voor te gekke

bewegingen. Ze voelt zich erg verantwoordelijk en heeft het lastig met de 'enthousiaste' aanpak van
WouL Even later stoot hij zijn hoofd tegen een rots, wanneer hij zich bruusk omdraait om iets naar het
duo achter hem te roepen. Veel effect heeft het niet.

Het duo Frank Eveline is anders. Frank zijn bezorgdheid en verantwoordelijkheid is zo sterk dat hij
Eveline nauwelijks ruimte geeft:
"Met je linkervoet een twintigtal centimeters vooruit, Ja nu. Neen, wacht ik ga even verzitten". Onder-
tussen houdt hij ook haar arm vast.

""Ja kom maar, voorzichtig, ja goed."

En nu heb je voor je een rots waar je omheen moet. Wacht, ik laat hem je east voelen." Hij neemt haar
hand en leidt deze rond het rotsblok zodat ze zich een beeld kan vormen van de omvang en de vorm.
Het aantal opmerkingen in de trant van 'bas op, stop, heel glibberig, gevaarlijk, wacht" mist zijn effect
niet en Eveline begint zich minder zeker te voelen. Ze doet haar best om alles wat Frank zegt uit te
voeren. Ze stelt zelf meer vragen. Vragen om te kijken of ze Frank goed begrepen heeft, want soms
voelt ze met haar voet of hand andere dingen die Frank beschrijft. Deze discrepantie brengt haar in

ORGANISEREN WEERSPIEGELD 1N DE NATUUR



180

verwarring en maakt haar meer afhankelijk van Frank. De vicieuze cirkel loopt nu naar omlaag. Frank
voelt hoe Eveline meer op hem steunt en voelt zich nog meer verantwoordelijk.
De consequentie is dat zij als koppel heel traag vooruitkomen.

Joan en Paul die dit hele tafereel kunnen volgen, voelen ook de dynamiek aan die speelt bij het duo
voor hen doch ze intervenieren niet. Wei gebruiken ze deze informatie om zelf te overleggen hoe zij het
gaan aanpakken. 'Ue hoeft me niet aan te raken, als jij voorgaat dan kom ik wel op het stemgeluid af.

Kijk naar mijn bewegingen en beschrijf vooral wat ik aan het doen ben. Geen beschrijving van wat er
zich aan mijn linkerhand bevindt als je ziet dat ik met mijn voeten aan het exploreren ben. Als ik het
goed doe mag je het zeggen.

. .GOk, stel jij de vragen dan ook."
Paul heeft ook de tijd om de omgeving te bestuderen. Wanneer Frank en Eveline een tiental meter zijn

opgeschoten, zetten ze zich ook in beweging. De heren hebben er duidelijk schik in. In nog geen
minuut hebben ze het duo voor hen ingehaald, wat leidt tot een incident. Frank voelt zich namelijk uit
zijn concentratie gehaald.
"He, jongens, me niet opjagen. Laat me wat ruimte. Anders schiet het niet op". Dit laatste kunnen de
twee beamen. Frank wordt geconfronteerd met de 'traagheid' van zijn aanpak. Wanneer Joan aanbiedt
om een stuk te helpen, is het helemaal fout.
"Neen, we zijn goed bezig, laat ons maar."
Op de vraag van Paul of ze mogen voorsteken, komt een 'instinctief neen van Eveline. "Ik wil niet
achterblijven."

"Hoe komt dat jullie zo snel gaan?" wil Eveline weten. Tot nu toe liet ze het gesprek en de beslissingen
over aan Frank doch nu ze een beetje rustig zit, neemt ze meer initiatief over haar eigen  lot. Ze iS rustig
en tegelijk een beetje geschrokken bij de gedachte van 'als laatste ' te gaan. Ze heeft tijdens het hele

traject niet 66n keer haar ogen geopend.

"Ik snap het niet, het lijkt me te moeilijk. Maar zeg je dat we niet goed bezig zijn."
'Neen, niet direct,..., doch junie schieten niet erg op.  Ik zie of hoor de anderen al bijna niet meer en wij
hebben jullie ingehaald."
"Ik voelde me wei veilig."
"Dat is ook goed, maar misschien kan je dat gevoel gebruiken om wat meer zelf te exploreren."
Frank komt ertussen: "Als we nog langer praten, blijven we helemaal achter."
"Frank, hoe voel jij je?" geeft Joan Frank wat ruimte.
"Ja het gaat, het is geen gemakkelijke klus."
"Frank, je zorgt ontzettend goed voor me," stelt Eveline hem gerust.
"De opdracht was ook dat je zou trachten om meer autonoom te functioneren en ik heb niet de indruk
dat dit werkt." Start Frank ook zijn reflectie. Hij is wat rustiger nu, voelt zich blijkbaar niet langer op-
gejaagd door Joan en Paul.
"Ik voel dat ik mijn onrust teveel vertaal in zorg naar jou, Eveline"
De vier zijn het eens met de wat zich in de situatie afspeelt.
"Wat zou jij ons kunnen helpen?" wil Eveline weten. Nu ze een beetje rustig zit, is ze ontvankelijker
voor nieuwe ideeen.
"Nou", zegt Joan, "als jij, Frank, wal voorop gaat en de richting aangeeft, dan  zal ik achter jou zitten
om je fysiek te ondersteunen mocht je dat nodig hebben".
Er wordt nog wat over en weer gepraat, doch de idee groeit dat Frank wat fysieke afstand neemt van
Eveline en haar zo zat coachen.
Het experiment vat aan en het is nu duidelijk Eveline die meer vragen stelt en aangeeft wat ze nodig
heeft. Frank voelt zich 'anders' verantwoordelijk. Dit is een opmerkelijk proces. In gelijkaardige situa-
ties in het verleden is de coachende persoon zo bezig met de andere dat het een soort 'veiligheids-
deken' wordt voor zichzelf. Het tegelijk beangstigend en een bliksemafleider om zich verantwoordelijk
te voelen voor iemand ten„ijl men zelf in een onzekere situatie zit.

Wanneer ze de laatste fysiek gevaarlijke plek zijn gepasseerd, kruip ik langs hen heen met de opmer-
king "ik zie dat alles hier goed verloopt, er wordt geleerd en dan ben ik niet meer nodig, ik ga even
langs om vooraan het verkeer te regelen."
"Ah, was je hier dan ook", herinnert Paul zich.
"Ik zie jullie zo bij het punt waar je van rol kan wisselen."
Ik glip langs en zoek aansluiting met de andere duo's.
Iedereen is druk bezig, ik heb het gevoel dat men het ontzettend spannend vindt en tegelijk weI uit-
dagend.
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De wisseling van de rollen in de duo's verloopt vlot. Er wordt voldoende tijd genomen om ervaringen
uit te wisselen en te delen met elkaar wat men ervaren heeft. De deelnemers hebben er duidelijk zin in.
Dit is voor de meeste een erg intense belevenis. In een gangenstelsel waar men een kleine drie uren
voordien nog enkel een voorstelling van had waarbij men zich onrustig voelde, vervolgens de eerste
gangen die 66n grote communicatie verwarring teweegbracht. En nu voelt men zich niet alleen zelf
comfortabel, men heeft ook de ruimte om op authentieke en intensieve manier met elkaar om te gaan.

0.
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Na het maken van afspraken over het tweede deel van het coachingtraject vangen de duo's hun tocht
weer aan. Het traject hier is meestal meer horizontaal, de passages houden minder fysiek risico in en dit
geeft de deelnemers nog meer ruimte om met het geven van ondersteuning en richting te exploreren.

De groep verzamelt zich op het punt waar Hans zit. Men zit weer voor het eerst bij elkaar. De lampjes
zijn aan doch hier en daar zijn er lichtjes die beginnen te verzwakken.

"Als iedereen even wil luisteren; dan kan ik iets vertellen over het laatste voorstel. Het creme de la
crtme  van de opdrachten".  Ik vind deze oefening zelf prettig en tracht het voorstel nog minder neutraal
te brengen dan ik doe met andere opdrachten.
Ik kan niet iedereen zien omdat de gang te nauw is doch de aandacht is er, ik weet dat men rnij tot
achteraan kan horen.
"De opdracht bestaat erin met de ganse groep naar de uitgang te kruipen, gaan in volledige duisternis.
Een variant op de opdracht van daarnet maar nu ontvang je zelf richting en tegelijk dien je richting en
steun te verlenen aan de persoon achter je".
"En jij kunt zien?" wil Nicole weten.

"Neen, noch  Hans noch ikzelf hebben onze lampen aan. Hans of ik zit voorop een geeft de richting aan.
We kennen deze grot voldoende om de uitgang te vinden op de tast. Het mooie van de opdracht is dat
de richting wordt aangegeven door diegene die voorop zit doch het tempo wordt bepaald door de klant
die helemaal achteraan zi.t"
"En dit is een neutraal voorstel?" vraagt/zegt Peter. Het ontgaat hem niet dat ik de groep probeer te
bernvloeden.
"Objectief en neutraal", antwoord  ik hem, "spreekt het aan?"
"Mij wei", is zijn antwoord. "He mensen, even snel horen wat iedereen ervan vindt."
Mits enkele condities lijkt het voorstel de meeste mensen aan te spreken:
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"lk wil wei", zegt Frank, "maar dan graag dat jij voorop gaat en ik achter je aan mag."
"Als anderen dat goed vinden, dan vind ik dat best."
"Ik ga weI achter Frank", zegt Eveline.  Zegt ze dit voor zichzelf of om Frank te steunen. De volgorde
wordt als volgl bepaaid: ik kruip voorop gevolgd door Frank, Eveline, N icole, Joan,  Paul,  Ingrid,  Wout,
Peter en Hans ais hekkensluiter.
"Voor ik mijn licht uitdoe, heb jij een suggestie over wat en hoe we afspreken, Frank?"
"Euh, goede vraag. Misschien kan ik je vasthouden."
"Dat is mooi, dan hoeven we niet zoveel te praten. Wanneer ik in een andere gang terecht kom dan
vertel ik je dat, voor de rest mag je me alles vragen en zeggen."
Terwijl we dit afspreken zijn ook de anderen afspraken aan het maken. Men luistert naar wat anderen
zeggen en tracht afspraken te maken die zowel algemeen als specifiek zijn. "Zijn er afspraken die we
met z'n allen dienen te maken?" wil Peter weten.
"Als iemand het licht aan wil, mag hij dat dan doenT': Eveline.
"Laat hij of zij dat dan eerst signaleren":  Paul.
"Neen, ik  wil geen discussie, als ik schrik krijg of wat dan ook, dan wil ik het licht aan doen."  Het is
Ingrid. Tot nu toe had ik van haar nog geen enkel signaal gekregen dat ze het moeilijk heeft.
E6n voor een gaan de lampjes uit. Eveline laat haar lampje nog even vooruit schijnen zodat ze een
beeld krijgt van de gang die voor haar ligt.
Ik wil even verifieren of Hans op zijn plaats is en vraag aan Frank: "Frank wil je even doorvragen aan
Eveline of ze verifieert of Hans achteraan zit? De duisternis zit namelijk vol geluiden, koppeltjes die
nog afspraken maken, mensen die met hun armen aan het voelen zijn waar de persoon voor of achter
hen zit en elkaar aanspreken." Eveline geeft de boodschap door aan Nicole en zij op haar beurt aan
Joan. Paul heeft blijkbaar ook iets opgevangen. Hij maant zeer luid iedereen tot stike en roept: -Hans,
Herman wil weten of hij kan vertrekken". Het is nu ineens wei stil. "Ja hoor" komt er van helemaal
achteraan.

Ik probeer in beweging te komen doch Frank heeft de afspraak van 'vasthouden' nogal stevig opgepakt
en ik voel hoe hij me bij de elleboog beet heeft waardoor ik mijn arm niet kan gebruiken.
"He Frank kun je me aanraken in plaats van vast te pakken, want zo gaat het voor mij nogal onhandig."
'Goed als jij me dan vertelt waar ik je beet heb zodat ik weet in welke houding je zit."
"Dat lijkt me goed."
Kruipend op handen en voeten zet de sliert zich in beweging. Het is wel een luidruchtige sliert. Er is
veel gepraat ongeveer negen stemmen zijn hoorbaar:
"Alles okt Frank?" "N icole,  ik  voel je  niet  meer",  "Wat  voel  ik  hier  aan mijn linkerkant?"  "Aai  een
voet in mijn gezicht", "He Ingrid hoe zit je nu", "Wacht even..."
Na enkele meters schijnt het systeem, wat het systeem ook juist mag zijn, vlotter te werken. Vlotter in
de zin dat de stemmen wat rustiger klinken wat erop wijst dat iedereen een wijze heeft gevonden om
zich goed te voelen en vooruit te kunnen.
ik kruip op handen en voeten en voel hoe Frank geregeld mijn voet en kuitbeen aanraakt. Na een acht-
taI meters lichtjes omhoog hellend kruipen kom ik bij de 'banaan' terecht.
"Frank, ik ga nu met mijn benen voorwaarts, omlaag en terug omhoog door een gang van dEn meter
lengte en beland zo in de volgende zaal. ik hou contact met mijn hand aan jouw been. OkE?"
"Je gaat nu draaien, okd?"
Ik glud door het 'syphonnetje', een kuil onder een denkbeeldige muur waardoor ik met mijn voeten
reeds in de volgende zaal lig, terwijl mijn hoofd nog in de andere zaal is. Armen naar achteren gestrekt
zodat ik contact houd met Frank. Frank is dezelfde boodschap aan het geven aan Nicole. Gezien deze

doorgang wat trager verloopt en wat ruimte vergt komt de rups achteraan ook tot stilstand. Even is er
onrust achteraan omdat men niet weet wat er aan de hand is. Ondertussen wordt de situatie wel
beschreven  en de instructie gegeven  om  met de 'benen voorwaarts  te  gaan'.  Bij Wout, Ingrid  en  Paul
lijkt er verwarring te zijn. Vanuit de zaal waar ik mij bevind hoor ik hen praten:
"lk kruip met mijn benen nu bergop. dat is toch niet goed?"
"Jawel want het zakt hier."
"Bij mij zakt er niets, zit ik in een verkeerde gang misschien, bij mij gaat het nog altijd naar boven."
Frank is ondertussen bij mij en Eveline bevindt zich in de banaan.
Joan doet een poging om uit te leggen dat de instructie te vroeg is gekomen.
Eveline is ook toegekomen en ze is in gesprek met Nicole die wat instructies wil over wat ze met haar
armen  moet doen.
Aan de andere zijde blijft het luidruchtig,
"Nicole, waar ben je nu?" wil Joan weten.
-Heb je Nicole laten gaan?" hoor ik Paul vragen. In de donker zijn de intonaties goed te beluisteren en
het lijkt weI of er ongerustheid doorklinkt.
"Hier ben ik Joan-, antwoordt Nicole.
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"Jouw stem klinkt zo ver."
"Neen, ik lig gewoon wat lager, beweeg je voet eens dan zal ik hem aanraken."
Het contact wordt terug hersteld en blijkbaar trekt Nicole Joan aan zijn voet het syphonnetje in.
De doorgang zorgt voor extra complexiteit doch het wordt terug rustiger. Na nog enkele minuten bu
elkaar zitten, is iedereen in het zaaltje beland.
Tijdens deze periode heb ik Frank even losgelaten en ben op verkenning geweest naar de juiste gang
aan de 'overzijde' van de zaal om de juiste tunnel te vinden. Dit gaat voor mij gemakkelijker om even
alleen te testen dan wei met een hele groep die achter mij hangt.
ledereen is er. "Kunnen we verderT'
"Voelt iedereen zich nog happy?" vraagt een stem, het is Nicole.
"Neen", zegt Wout, "Nicole, ik zou willen dat ik dichter bij jou in de buurt was."
De opmerking mist zijn uitwerking niet. De sfeer wordt nu vrolijk. "Had je eerder moeten aan denken",
antwoordt Joan, "en ik wil niet ruilen."
"Even terug serieus", hoor ik Peters stem zeggen, "kunnen we niet wat afspraken maken om het gepraat
te verminderen?"
"Vooraan praten we niet zoveel", vult Eveline aan, -het is eerder in het midden."
"Ach verdorie, het is weer het middenmanagement dat veel praat zonder iets te zeggen," grapt Wout.
"En wij onderaan of achteraan moeten uit alies wat we horen ons eigen ding halen en ondertussen doen
we weI verder."
Er wordt gegrinnikt en gelachen.
"Kunnen we dat niet houden voor de reilectie", zegt Peter. "dan valt het gesprek daar ook niet meer
Stil."

De ganse groep lijkt zich wei ontzettend goed te vermaken. Peter herneemt zijn eerdere opmerking.
"Mag ik voorstellen dat als we van positie veranderen dat we dan aangeven op welk uur we zitten van
de oorspronkelijke houding. Als ik 90 ° naar links ga dan is dat drie uur, sorry negen uur. Rechts is drie
uur."
Het voorstel wordt aanvaard. Men geeft aan dat ik verder mag.
De ontspannen sfeer, de bijgestuurde instructie, een wat gemakkelijker traject. Het maakt dat de groep
in een mum van tijd zich aan de drie laatste gangen bevindt; op negen uur stijl omlaag, dan op vier uur
schuin naar omhoog en vervolgens nog een vijftal meters al rechtop lopend naar de uitgang. Gangen
met weinig ruimte, zeker de tweede niet. Met als bijkomende moeilijkheid dat wanneer men de eerste
gang afdaalt men het contact verliest. Hierop heb ik geanticipeerd door Frank te vragen om af en toe
het fysieke contact te verbreken zodat ik een vijftal meter voorsprong had alvorens ik hem met mijn
Stemgeluid in mijn richting leidde.
Ik geef Frank een beschrijving van de situatie en een beschrijving van wat ik ga doen. "En ik kom je
dan achterna als jij net in de tweede koker zit", -Dat klopt, zal dit lukkenT', "En waarom niet."

Deze moeilijke passage verloopt vrij goed. Hetzelfde fenomeen dat door Wout eerder werd gesigna-
leerd doet zich weer voor. Vooraan bij Frank. Eveline en Nicole wordt met minimale informatie
gewerkt. De middenmoot, Joan, Paul en Ingrid zijn druk bezig met elkaar vragen te stellen over dingen
die ze zel f kunnen voelen mits enig exploratiewerk. En achteraan bij Wout en Peter is het rustig.

Ik sta aan het einde van de tweede gang. Achter mij is het daglicht te zien, zij het vaag daar de uitgang
een kleine knik maakt. Naast mij komt Hans staan. Hans: "Ik heb even gecheckt of Peter zich comfor-
tabel voelde en ben langs de bovengang naar buiten gekomen.
Achter hem, staat nog iemand. Het is Jean die nieuwsgierig aan de uitgang heeft staan wachten.
"Jullie zijn meer dan vier uur onderweg, is het goed geweest?"
Hans vertelt hem dat het cert 'goede club ' is.
"En Frank?" wil hij weten.
"En Frank?" klinkt de kreunende stem van Frank, -Frank heeft zich prima vermaakt, dankjewel!"
Na Frank komt Eveline te voorschijn. Ook al ziet men het daglicht, iedereen blijft staan aan de uitgang,
wachtend op zijn 'navolger'. De sfeer is er een van trots, opluchting. ook van verwondering. Verwon-
dering over wat men in staat was om met elkaar te doen. Verwondering over de beelden vooraf en hoe
men eigenlijk met elkaar is omgesprongen.

In groep gaat men achter elkaar aanstappend de grot uit. In het daglicht bekijken ze elkaar; vegen van
modder in het gezicht, haarslierten vanonder de helm over het gezicht van Nicole, gezichten die trots
zijn. Ik weet niet hoe al de spieren werken in het gelaat, maar de gezichten stralen ook iets uit, een
voldane glimlach. Men klopt elkaar op de schouders, wisselt kleine complimentjes uit, bedankjes
vermelden nog wat commentaar over het laatste stuk. Dit is een belevenis die ze zich nog lang zullen
herinneren.
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Nu vragen hun eerste indrukken te expliciteren, lijkt me wat artificieel. Toch vraag ik hen van even een
cirkel te vormen om even met elkaar te delen wat men heeft beleefd.
"Dit kan alleen als je een team bent", opent Ingrid.
"In het begin viel het wat tegen, ik had een grot verwacht met van die stalactieten en stalagmieten,
maar als groep hebben we dit fantastisch gedaan": Paul.
"Als iemand mij vraagt wat vertrouwen is dan kan ik hem weI vertellen dat ik het ervaren heb, bedankt
mensen": Frank..

In het cafeetje na de grot staan Paul en Ingrid te kijken naar de top, dat is een plan waarmee grotten
worden in kaart gebracht. Edn is een verticale doorsnede, hoogtes en laagtes en de andere een horizon-
tale.

"Waar zijn we eigenlijk allemaal geweest?"
"Hier zijn we erin gegaan en dan zijn we zo en zo", Ingrids vinger loopt over de horizontale kaart. Het
tweetal wordt vervoegd door Peter en Wout, pint in de hand. Wout heeft het niet helemaal begrepen en
wijst aan hoe ze volgens hem zijn gekropen.
"Dat kan niet slimmeke", zegt Peter, "je staat op de verticale kaart te wijzen en hebt het over links en
rechts terwij! hier slechts opstaat wat naar omhoog en omlaag gaat".
"Hoezo", roept Wout beduusd, "hier zijn we toch geweest en hier zat die bocht waar ik vastzat?"
Ingrid legt hem het principe uit.
"Ah, de grot is twee keer getekend."
"Heel juist."
"Wat er niet opstaat is hoe glad het daar wei is. ze mogen hier weI tekentjes bijzetten over hoe moeilijk
het is."
"Ze zouden eigenlijk een tekening moeten maken in drie dimensies."
"Met een Cad is dat gemakkelijk te doen."
"0 f een maquette neerzetten.
-Als men me deze kaart geeft en zegt ga nu daar of daar naar toe, ik zou niet weten o f ik het vind en als
ik er was, zou ik waarschijnlijk niet weten dat ik er was."
"Dat is het moment om een consultant in te huren", grapt Paul.
Wanneer als je je eigen kaarten niet kunt lezen.

"Het is toch merkwaardig dat vogels en vissen er geen probleem mee hebben om zich in drie dimensies
te bewegen."
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Vliegtuigen en duikboten ook niet."
"Het is toch wei wennen in een vliegtuig als dat zwenkt, in een duikboot heb ik nog niet gezeten", lacht

Ingrid.
"Het is eigenlijk een schande om zo'n grot, waar we zoveel in beleefd hebben voor te stellen met zo'n
simpel tekeningetje. Als ik dit aan mensen laat zien dan zeggen ze kijk, het is tachtig meter, waar doe
jij nu zo druk over."

In een subgroepje heeft men het thema van betekenisgeving terug opgenomen. Aan de hand van de
vragen 'wat' 'waarom' en 'hoe' exploreert men met elkaar.

Peter: "Om te kunnen antwoor(tell op wat en hoe vragen, dien je eerst het waarom te kennen."
"Hoezo?"
"Als ik heb te kiezen uit wat eerst doen of hoe pak ik dat nu aan. Als ik het waarom of waartoe, waar-
voor moet het dienen, wat wil je bereiken begrijp, dan kan ik antwoorden."
"En wat is dan het antwoord op de waarom?"
"Het antwoord op waarom voor het verleden, is irrelevant."
"Mijn oudste zoon was een uur te laat thuis afgelopen weekend. Ik vraag hern waarom was je te laat?
En ik krijg een verhaal, waarbij het de beurt van Bert was om auto te rijden en toen het tijd was om te
gaan konden ze hem niet vinden, aangezien Bert buiten stond. Hij had ruzie met zijn vriendinnetje en
tegen de tijd dat ze hem gevonden had, toen bleek zijn jas met de sleutels etc etc". Ik voelde gewoon
dat het verhaalde niet klopte naar mate ik er meer en meer over te horen kreeg. Wats en hoe's en dat
moest mij dus uitleg verschaffen over het waarom hij pas om twee uur thuis was. Dan kan ik beter
direct naar het wat en hoe vragen, zoals de vraag; waarom? Dat is een typische rationalisatie."
"Ik ken die verhalen. Mijn zoon had verkeerd afgesproken met zijn vriendinnetje, hij was al naar een
fuif en toen stond zijn vriendinnetje aan de deur vorige zaterdag om tien uur. Ze belt hem op z'n GSM
en binnen het half uur stond hijzelf terug thuis om haar op te pikken. Hij had vervoer geregeld. Toen ik
hem opmerkzaam maakte dat vervoer blijkbaar zo snel te regelen valt, kreeg ik ook een hele uitleg
waarom dat om tien uur kon, maar niet later op de avond."
"Ik herken dat ook. Ik vertelde vroeger ook zo'n verhalen."
"En nu niet meer."
"Jawel, als mijn baas mij komt vragen achter een waarom."
ledereen schiet in een lach.
"En waarom is je glas nu leeg?"
"En waarom dat van jou niet?"
"Ik was te druk met de kaart te bestuderen."

Nabespreking
De groep zit bij elkaar in de gespreksruimte. Bij aanvang van de week hebben deelnemers aangegeven
dat ze graag feedback zouden ontvangen. 'Feedback' in het kader van opleidingen heeft een bijzondere
klank. Heel wat deelnemers kunnen vertellen van sessies waar de terugkoppeling minder constructief is
verlopen. Te laat in het programma, de trainer die zijn feedback gaf met de illusie zo zit je in elkaar.

Mijn  voorstel is dat ieder start met een  stuk van hemzelf te delen met anderen. Namelijk het stuk fanta-
sie of beeld dat je hebt over wat de ander over je denkt.  Stel ik verlaat het lokaal en jullie beginnen te
praten over mij, over het beeld dat jullie hebben over mij. Als ik daar buiten sta, dan schrijf ik op wat ik
vermoed dat jullie over mij vertellen.

'Weer een concept dat op zijn kop wordt gezet.'

Wat we verstaan onder feedback verwordt soms tot een verplicht nummer met als ondertoon 'vertel jij
wat aardige dingen over mij, dan vertel ik er straks ook enkele.'

Om de oefening veilig te laten verlopen, kan je zelfje grenzen bewaken.
Als  ik het beeld neerschrijf dat ik denk dat jij hebt over mij,  dan kan ik algemeen blijven. Bijvoorbeeld
jouw beeld over mij is dat van een trainer. Dat zal jij waarschijnlijk bevestigen. Ik kan ook een stuk
specifieker zijn: "ik vermoed dat jij mij ziet als een trainer die soms grappig uit de hoek kan komen"
Daar kan je nog altijd ja of neen op zeggen.  Ik kan aanvullen met "jij  hebt het beeld dat ik een grappige
trainer ben maar soms is mijn humor misplaatst".  Ik geef een waardeoordeel. Misschien vind jij inder-
daad dat ik grappig ben, doch is jou waardeoordeel een stuk positiever.
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Hoe concreter ik ben in mijn beeldvorming, hoe concreter mijn antwoorden zullen zijn. Hoe rijker,
geschakeerder ik ben, hoe rijker geschakeerde jouw antwoord zal zijn.

Ik kan ook nuanceren en zeggen: "wij hebben samen in de grot gezeten, ik wilde je geruststellen op een
gegeven ogenblik en begon toen met je te praten over dat 'lekker biertje"'.  Ik had de indruk dat datgene

voorjou een steun was.

Na een korte individuele tijd vangt de sessie aan. De feedback is steevast een dialoog waar mensen
elkaars en eigen beelden exploreren. Nadat ieder aan de beurt is geweest, zit de groep nog even na te
genieten.
Nicole: "Ik voel me hier echt thuis."
Peter: "Dit programma is eigenlijk ook een beetje een club waar je spontaan mag zijn."
"Ja", voeg ik eraan toe, "spontaan, waar je kan vertrouwen dat anderen mee zorg dragen voor de conse-

quenties die we met z'n allen creeren."
".la", vult Wout aan, "een plek waar we met z'n allen een 'licence to misbehave' hebben".
'Net zoals kinderen thuis": Eveline.
"Wer, zeg ik, "dat kan ik beamen". "Mijn zoon wanneer hij klein was en bij familie en vriendjes ging
spelen was altijd zeer braaf. Wanneer ik hem oppikte kreeg ik steeds complimenten over wat een braaf
en welopgevoed kind hij  wel was. Thuisgekomen duurde het nooit lang of hij had laaiende ruzie met
een of allebei zijn zussen, mij vrouw of mezelf. Toen ik hem confronteerde met wat mensen mij vertel-
den over zijn 'braaf gedrag ginder en zijn gedrag hier was zijn antwoord. "ja maar, hier wordt niet
gezegd; 'anders moet je naar huis'. De boodschap die ik eraan  geef: "Hier houdt men  van me ongeacht
wat ik doe." Een boodschap die nog klopt ook. Ik heb de indruk dat jullie het over dit soort relaties
hebben."
' Inderdaad;  zegt Paul. 'Voor mezelf leer ik daar nog iets uit. Namelijk dat ongekend is onbemind maar
onbemind is ongekend. Nu ik jullie ken ben ik ieder van jullie meer pan waarderen en daardoor ken ik
jullie nog beter. Als je mensen het gevoel geeft dat ze er mogen zijn dan gaan ze zich van hun mooiste

zijde laten zien. Dan worden ze ook mooier." "Zeg me dat ik mooi ben en ik bloei open."
Er valt een stilte.
"Dat is treffend gezegd, waarderen leidt tot kennen": Peter.
"Wat is reflecteren toch waardevol. Hoe was ook al weer die poetische uitspraak over reflecteren?"
Nicole heeft zich naar Jean gedraaid. Jean neemt zijn schriftje. Hij weet over welke zin het gaat. Blijk-
baar heeft men hierover gepraat in kleinere groep. Hij leest voor:
"Reflection in nature helps us to create space. Space to connect insights with our being and bring our
being in connection with the world. In this sense action-reflection becomes a natural process of
connecting with the world; like breathing in and out. This process enables us to base our actions on
vision, instead of merely responding out of reflex." "Dat is nogal eens wat. Net zo mooi als datgene
wat we met elkaar gedeeld hebben." En weer valt er en stilte.

Orientatietocht:

De orientatietocht biedt de deelnemers de gelegenheid om te ervaren welke ontwikkeling ze hebben

doorgemaakt sinds de vlotopdracht. Het Leiderschap staat ten dienste van de opdracht. De planning is
een proces waarbij de relationele processen van kennen-voelen en geloof worden gemanaged.
Iedereen beseft dat het plan slechts een beperkte weergave is van datgene wat men gezamenlijk gaat
verwezenlijken. De visie werkt sturend voor de besluitvorming in de subgroepen. De spanning tussen

plan, planning en het uitvoeren in de fysieke werkelijkheid waar gewerkt wordt met andere
informatie is een bron om te exploreren met de processen van betekenisgeving.

Het is reeds een flink stuk over vier vooraleer de ganse community weer bij elkaar is. Jean leidt de
opdracht in.
"Afgelopen dagen hebben we een afwisseling gehad tussen opdrachten buiten en maaltijden binnen. De
maaltijden zijn een wezenlijk onderdeel en elke groep heeft reeds een etmaal het gastheerschap waar-
genomen. In de volgende opdracht is de maaltijd onderdeel van de opdracht. En gezien het de laatste

maaltijd is hopen we op een feestelijk gebeuren. De opdracht een community opdracht. Wij begeleiders
hebben ook onze rol. Het geeft gelegenheid om met gans de groep een complexe opdracht te organise-
ren. Tijdens de opdracht is er tevens gelegenheid om ervaringen te hebben en te delen met mensen die

niet in je vast team hebben gezeten. ls iedereen nog mee. Iedereen is nog mee.
"
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Het gaat om een orientatietocht die een opbouw heeft van klein naar groot. Jullie starten in groepjes
van drie of vier. De groepen komen elkaar twee aan twee tegen. Dat maakt dan vier groepen: twee van
zes en twee van zeven. Hoe bereiken jullie het ontmoetingspunt? Wanneer junie uitstappen krijgen
jullie een kaart met daarop coordinaten. Hoe dat in zijn werk gaaL leg ik zo dadelijk uit. Eens jullie op
dit punt zijn aangekomen kunnen jullie in contact tre(len met de andere groepen via portofoons. Een
van deze groepen kan jullie gidsen naar het eindpunt daar zij het kaartgedeelte hebben waarop jullie
ontmoetingspunt ligt en tevens het eindpunt Zij hebben met andere woorden dat kaartgedeelte waarop
jullie ontmoetingspunt staat en het eindpunt waar alle groepen elkaar ontmoeten om gezamenlijk een
maaltijd klaar te maken. Op jullie eigen kaart staat namelijk  niet jullie volledige route vermeld.

Terwijl jullie naar het eindpunt lopen zijn  er twee teams die voorbij een dorp komen waar men voe(ling
voor de maaltijden kan inkopen. Via portofoons, er zon er vier, kunnen jullie elkaar oproepen. Het bij-
zondere van portofoons is dat er slechts 66n iemand tegelijkertijd kan praten. Het is dus belangrijk om
op voorhand goed af te spreken hoe de communicatie gaat verlopen. Het is tevens aangewezen om wat
betreft de inkopen hier reeds afspraken te maken omdat communiceren via de portofoons op dat ogen-
blik erg lastig is.
Het is ingewikkelder dan je denkt let op: de subgroep die geen portofoons heeft, krijgen wel de kaart
mee van het tweede stuk van 6dn van de drie andere teams. Het is maar een stukje van de kaart. Er
staan weI voldoende herkenningspunten op. De coordinaten echter staan er niet op. Je kan niet door-
gaan op hetzelfde systeem.

"

"Hoe weten we wat er in de winkels is?"
-'Filip, laat Jean eerst alles vertellen crl dan inventariseren we de vragen."

"Wel, ik ben er bijna", voegt Jean toe. "Wij als begeleiding zijn ook op het eindpunt en eten graag mee
natuurlijk. Onze tegenprestatie is dat we met de terreinwagens ter plekke komen en materiaal van hier
kunnen meenemen dat jullie in de wagen zetten."

"Zijn er vragen, ah ja de vraag over de coordinaten. Ik stel voor dat elk groepje iemand of meerdere
afvaardigt en wanneer jullie met de voorbereiding bezig zijn, kunnen we aan de hand van andere coor-
dinaten oefenen. Het is een vrij eenvoudig principe waarmee je tot op 10 meter nauwkeurig kan bepa-

len waar je bent."

In tegenstelling tot de vlotoefening ontstaat er nu geen chaos. Iedereen zit rustig. Bernard spreekt op
rustige toon: "Wie ziet dit zitten. een wandeling gevolgd door een reuzebarbecue?"
"Zo verwoord lijkt het iets gemakkelijk. Ik vind het een hele uitdaging. Maar wet goed.

"

De andere reacties zijn positief, iedereen lijkt positief ook al  is de betekenis ervan verschillend.
"Elkaar vinden wordt spannend."
"Samen koken voor elkaar."
"Dat we allemaal voor elkaar die maaltijd bereiden, vind ik een mooie metafoor."
"We krijgen een tweede kans om het gesprek van de maaltijden over te doen. Het is hetzelfde doch de
context is anders."
"Een vijfsterren maaltijd met dergelijke beperkte middelen, dat wordt nog wat."
"Een stuk wandelen in kleine groep is ook eens anders. Ik vind een beetje afstand van de groep, voor
een tijdje dan, wel prettig."
"Als we dit kunnen dan hebben we echt wat bewezen, vind ik. Daar mogen we dan op drinken."

Welke vragen hebben we nog naar de opdracht toe?
"Weten we waar we wor(len afgezet?

- 46Neen."
"Mogen we zelf de groepen indelen, neen, stop ik trek de vraag terug in." Gelach.
"ls de afstand hetzelfde?"
"En hoeveel bedraagt die afstand?"
"Wat is er op de eindplaats?"

"Coordinaten is het gemakkelijke stuk, denk ik. Maar het elkaar leiden? Ik heb reeds gewerkt met zo'n
portofoons! Een gsm is tien keer handiger."
"Daar moeten we het dan over hebben."
"Koken we gewoon of maken we er een feestje van?"

Al pratende ontstaan clusters van thema's die dienen aangepakt te worden.
"Laat ons eerst praten over de maaltijdn dan kunnen een aantal mensen zich daar mee bezig houdenT'
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"Hoe lekkerder we koken hoe meer we kunnen vragen van de begeleiding. Als ze willen eten uit echte
borden dan zullen we ze in de jeep moeten zetten. Mag dat?"
"Als jullie zo organiseren dat wat je meeneemt ook ongeschonden terugkomt, dan is dat ok"
"Als het feestelijk wil zijn, dan hoort daar een slokje alcohol bij. Dat vindt de begeleiding toch ook."
"De begeleiding voelt zich zo uitgenodigd dat ze voor de aangepaste drank zal zorgen."
"Dus niet van ons budget."
"kiderrIARd,"
De sfeer die al goed was, stijgt nog een graad.
Iedereen is het erover eens dat het een viergangen menu wordt. Een aantal mensen melden zich om
straks een tentatief menu uit te werken. Tentatief omdat men niet weet wat men kan vinden in de will-
kels. Dezelfde ploeg werkt ook het communicatiesysteem uit wanneer den team in een winkel staat en

de anderen nog niet.
"We kunnen ook kijken wat we hier nog hebben en kunnen meepakken, misschien al half-klaarmaken."
Sommigen kijken nog even naar de begelei(ling om te kijken of dit mag. De meeste deelnemers echter
maken zich hier absoluut niet meer druk over. Ze gaan er wellicht van uit dat we wel zullen reageren
als iets buiten de regels valt.

GSM
"Bij de dropping is het wel zo dat we op elkaar moeten wachten."
"
Tenzij we gsm's gebruiken."

"Laten we dat toe?" wordt de vraag gesteld.
"Misschien voor in noodgevallen?

"

"Wat is dan een noodgeval? Kaas vergeten te kopen?"
"Het is een stuk spannender als we de gsm's thuis laten."
"Hoezo?"
"Wel, onze groep heeft al een gelijkaardige tocht gehad en ik kan je verzekeren dat je een stuk creatie-
ver wordt wanneer je niet kan terugvallen op een gsm. Je gaat ook veel meer in interactie met je omge-
ving, je kijkt veel beter naar de omgeving, onthoud opvallende punten voor als je terugmoet enzo-
Voort."

Deze gespreksepisode maakt dat de groepsleden meteen elmstig en zeer aanwezig zijn. Bij een aantal
mensen was het idee nog nia opgekomen van ineens niet meer bereikbaar te zijn of niemand meer te
kunnen bereiken.

"Ik herken het wel.  Het is hetzelfde effect wanneer je in je wagen GPS hebt."
"Dan hoefje geen ruzie te maken met je vrouw?"
"Ik weet niet of dat een voor of een nadeel is, maar je zit meer aan dat ding te prutsen dan dat je aan-
dachtig bent naar je omgeving. Vroeger wist ik de volgorde van steden of dorpen, nu merk ik is dat
veel minder."
"Of dat je de weg gaat vragen."

"Dus meer met onze zintuigen werken, maakt het spannender. Het lijkt me ook weI bij een dropping
horen."
"Als het om leren gaat, dan kan ik me voorstellen dat je zonder mobieltje meer op jezelf bent aange-
wezen."

De argumenten klinken overtuigend; "R zou toch graag een gsm bijhebben," zegt Susanne. "En ik
gebruik hem alleen om naar de trainers te bellen."
"En als die geen gsm hebben?" vraagt iemand gekscherend.
"Het geeft echt een ander gevoel," probeert Els, "ik heb de oefening al gedaan."
"Ik vind het haast een kwestie van vertrouwen  in je collega's", oppert Marianne.  "Zal ik samen met jou

lopen?" vraagt ze.
Suzanne staat nu echt onder druk. "Ok, ok zegt ze, als het met vertrouwen te maken heeft dan wil ik het
wel meemaken."
"Zijn er nog mensen die niet overtuigd zijn, anders wil ik hier een expliciete afspraak rond maken."
Iedereen is het ermee eens. Ook een gsm die afstaat gaat niet mee, wordt nog eens verduidelijkt.

"Laat ons misschien de groepjes indelen, we zijn eigenlijk al gestart."
4. "Maar het dienen mensen te zijn uit de verschillende teams.
"Als Daphne en Suzanne in een groepje van vier zitten dan is dat OK. "
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4.6.1      Indelen in groepies, Wederzijdse zorg

"Hoe gaan we te werk?"
"Zijn er criteria?"
-Als het gaat om delen van ervaringen dan moet er uit elke groep iemand komen. Het klopt toch dat
jullie niet meelopen?" Deze vraag van Eis is aan Danielle gericht. Ze schud van nee.
"Kijk eens wie er liever door bos of door weiland loopt?"
"En misschien ook kijken naar hoogteverschillen. We kunnen vragen welke routes steile hellingen
hebben?"

"En ook de moeilijkheidsgraad voor het kaartlezen."

Bert pikt in: "Ais ik dit zo hoor dan trachten we rekening te houden met iedereen zijn noden en wensen.
Ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat we zorg hebben en dat we zorgen dat iedereen het goed
heeft. Maar dat mag het goed verloop niet voor de voeten lopen. Het is de bedoeling, denk ik, om
samen een opdracht te volbrengen en dat we daarvoor iedereen nodig hebben is duidelijk. Wat ik wil
zeggen is, laat ons de kwaliteit van onze relaties ook koppelen aan het succes van de opdracht." Er is
instemming. Geert zet deze opmerking om in praktijk.

"Wie denkt dat hij met kaarten en codrdinaten overweg kan?"
Ongeveer de hem steekt de hand op. Soms is het een wat twijfelende hand.
"We krijgen zodadelijk toch cursus van Hans."
"Een keer in de trio's moeten we nog eens kijken," voegt iemand eraan toe.
"Dat betekent ook dat het de grote groepen zijn die best langs de winkets gaan. Zo kan ze dragen van
de inkopen verdeeld worden over zeven.
"Slim gezien", roept iemand.

"Ik denk dat iedereen nu kan kiezen Als er iemand absoluut met iemand anders wil lopen dan mag hij
of zij nog vragen om te veranderen."
"Ziet iedereen dit zitten?"
ledereen is akkoord en in geen tijd staan er zes trio's en twee viertallen op het bord. Susanne maakt een
verbinding tussen trio's en viertallen die kortst bij elkaar staan.

Daphne Peter Geert Nicole

Arnold Erik Erwin Bernard

Alain Marc Karel Bert

Eis Frank Wout Paul

Marianne Inge ingrid Tania

Susanne Fred Luk Jan

Joan Filip

'Mother' Compostella Houston Santiago

"Joan, zie je dat zitten, ga je dat wei aankunnen?" Wout probeert ernstig te kijken.
ledereen kijkt naar het bord of naar Johan om te kijken waar Wout het over heeft.
"Natuurlijk, zie ik dat zitten, zelfs al lopen we verloren, dan is dat erg voorjullie."
"Erg hoezo? Ah ja vanwege het eten bedoel je", grapt ook Erwin mee.
"Onder andere", repliceert Joan.
"In verband met het dragen van de boodschappen kan dat wei een probleem zijn?" informeert Peter.
De dames kijken naar elkaar, lachen wat: "Jume hebben het grote geluk dat het vrouwen zijn die de
inkopen gaan doen, lekker, goedkoop en efficient" is hun antwoord.

Het vrolijke gekibbel wordt onderbroken door Marc.
"Wat moeten we nog bespreken? Ik denk de maaltijden. dan kijken wat er van hier mee moet, de coor-
dinaten en dan nog het gebruik van de portofoons. Is het een idee om ons op te splitsen."
"En we moeten nog afspreken hoe we elkaar gaan tegenkomen?
"En hoe we gaan communiceren?"
"En wat te doen als er een team niet komt opdagen?"

De complete groep gaat zijn volgende besluitvormingsproces in. Er wordt gekozen om eerst nog de ge-
zamenlijk thema's rond communicatie aan te pakken en vervolgens in kleinere groepjes te gaan. Eens
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de kleine groepjes hun werk gedaan hebben kan men zich gaan omkleden. "En dan spreken we seffens
een uur af dat we allemaal terug hier zijn om te kijken of er nog iets moet geregeld worden.

"Laat ons voor de gemakkelijkheid elke groep een naam geven."
Er is een moment van overleg in kleinere groepjes. "Wij zijn Santiago, we zijn een beetje op tocht"
"En wij dan Compostella". reageert een ander groepje.
"En wij Appolo". "Houston we have a problem" wordt er tegelijk gegrapt.
"En wij zijn Mother, want wij brengen een groot deel van het eten mee."
De namen worden boven de vier roepen geschreven.
Verder wordt er afgesproken om te werken met de geijkte termen "Over, Roger en Out"
Binnen elke groep spreekt men af hoe de twee subgroepen elkaar gaan vinden. Het is duidelijk dat men
geen groep kan achterlaten. "Wat te doen als een groep niet komt opdagen?" "Als er echt een ongeval
is, iemand zijn voet gebroken, dan blijft er iemand bij die persoon en de derde gaat naar de dichtst-
bijzijnde grote baan en houdt een auto tegen"
"En we blijven wachten ook al zitten we daar twee uur". "Soms zal niet anders kunnen, omdat slechts
66n op de twee over een portofoon beschikt."

Het thema lijkt uitgediept en de afspraken zijn naar ieders voldoening.

Praktische Organisatie: Coordinaten, Portofoons, Maaltijden: Vertrouwen
"Ik zal dan nu aan een klein groepje uitleggen hoe de portofoons werken", zegt Hans. Maar niet te
groot. want dan kan je niet oefenen."
Bert, Marc. Joan en Filip melden zich. Ze vinden het prettig om met zo'n ouderwets communicatieding
om te gaan. "Net mijn legertijd", zeggen Marc en Filip.
Terwijl er een hele club naar de keuken  is om zich over de maaltijden inclusief het inkopen te ontfer-
men blijft er nog een tiental mensen achter die aan de slag gaan met kaarten en coOrdinaten onder bege-
lei(ling van Johan. Hij geeft zijn rol graag door aan Alain en Fred die bij het groepje horen dat dinsdag
een dropping heeft gehad.

4.6.2 De keuken-meeting

Mag ik dan de ideeen verzamelen om tot een visie te komen over wat we verstaan onder een vij f sterren
maaltijd.
" "Een lekker aperitief.
"Heerlijk warm."
"De geur van geroosterd vlees."
"Hoe zit het eigenlijk met vuur."
"Jean heeft gezegd dat het een open plek is aan het water."
" "En de begeleiding hoort er ook bij deze keer, ze zitten mee op het vlot.
"In hoeverre mogen we met jul lie onderhandelen over wat jullie willen meebrengen en wat wij moeten
dragen?

"Kijk maar."
"Je zegt er telkens bij dat het ons leren ten goed komt en dan doen ze het wel", ondersteunt Karel de
vraag van Paul.
Vij f sterren

-    Warm viergangen menu
-     De begeleiding brengt de borden mee

Als we kunnen fakkels vinden, dat is dan extra.

Na een half uurtje is gans de groep terug bij elkaar. De spanning en het enthousiasme zijn merkbaar.
ledereen staat er sportief en af en toe best stoer uitgedost bij. De meeste mensen staan recht. Kort wordt
er vanuit elk voorbereidingsgroepje teruggerapporteerd: keuken. portofoons. coOrdinaten. 'Apollo' is
ondertussen veranderd in 'Houston'. 'Houston we have a problem" blijkt een te leuk zinnetje.
Er wordt afgesproken dat de teams Houston en Mother elk een stuk eigen geld meenemen naast de helft
van het resterende budget. Later zal men dan zonodig verrekenen. Als begeleiding grijpen we hier niet
op  in.  lk  vind de oefening best complex genoeg. Verder wordt gezorgd dat beide inkoopteams  vol-
doende rugzakken bij hebben. Vanuit de begeleiding hebben we hun verteld dat van de winkel naar het
eindpunt het ongeveer twee a twee en een halve kilometer is waarbij er geen klimmen aan te pas komt.
"Heeft elke groep een zaklamp?" wordt er boven de groepjes geroepen.
Dat blijkt in orde te zijn. "En toiletpapier?" klinkt er nog een andere stem.
Gelach en geroep. De groep is klaar en wil vertrekken.
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We lopen met z'n allen naar buiten. Ook als trainers zijn we best nerveus. Niet iedereen kent de streek
zo goed. Alle chauffeurs hebben reeds meerder keren in de streek rondgereden om mensen te droppen.
Maar het blijft altijd een beetje uitdagend:  "vind ik een goed plekje om mensen  af te zetten?"
De beide terreinwagens zijn 1link volgeladen; een rooster, borden. enkele potten en pannen. Bestek  dat
reeds mooi in servetjes is gerold. Flessen water. Op het laatste moment bedenkt Peter dat het misschien
goed is om wat dikke boomstammen mee te nemen als brandhout. Zelfs een bijl wordt meegenomen.
Het is vijf uur twintig als we met de busjes aanzetten.

 .=«-   .
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4.6.3 De orifntatietocht: Kaarten, landschap, kaartenmakers, kaartlezers, instrueren.

Met de begeleiding hebben we afgesproken in het dorpscaft midden in de zone van de orientatietocht.
We komen allemaal vanuit verschillende hoeken aanrijden. Met een tijdsverschil van een half uur zijn
we met z'n zevenen. Hans heeft een vijfde zender die op de tafel geinstalleerd staat. Het eerste half uur
is het rustig. We delen onze indrukken over het functioneren van de groep en kijken ook al naar het
programma van morgen.
"Onze groep heeft nog geen expliciete feedbackoefening gehad, ik vermoed dat ze dat morgen wei
gaan  vragen", zegt Bart. "Ga jij  nog een lezing geven?" wordt aan mij gevraagd.  Het  is nu afwegen hoe
de resterende tijd optimaal gebruiken. Dan begint de zender te kraken en kunnen horen wat er gaande
is. Op basis van wat we horen trachten we op de volledige kaart, die op tafel ligt te volgen.

4.6.4 Een

"Hallo hier Moeder, over"
"Hallo hier Moeder over"
Vervolgens een hele periode niets. Na een tiental minuten is er terug gekraak.

4.6.5 Anderhalf

"Hallo hier Houston over"
"Hallo Houston hier Moeder."
"Hier Houston zijn jullie op de plek, over."
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"Hier Moeder, we zijn op de plek maar eigenlijk zijn we nog niet compleet, over."
"Jullie hebben dus nog geen kaart over?"
'Neen......Zullen wij al beschrijven wat we zien, misschien hebben jullie onze kaart?"
"Ok moeder doe maar."

Ben jij het Filip?"
"Ja Joan, herken je mijn dan stem niet?"
"Moeilijk, Ok Filip: wij staan op een weg in een bos, ongeveer een honderd meter van de rand. Het is
een kruispunt van twee paden. Vijftig meter dieper in het bos is er een brandsleuf. De zon staat aan de
andere kant; we bevinden ons dus aan de oostelijke kant van een bos, over.
"Wat is een brandsleuf? Over."
"Een brede strook waar geen bomen staan, zodat bij een brand het vuur daar gestopt kan worden."
"Ok wat nog.
"Het is hier viak, ook hoog want we zijn geklommen.
"Wat is er buiten het bos te zien, onze kaart staat vol met groen."
"Wij zijn door het bos gekomen. Volgens onze kaart is de bosrand hier net om de hoek. Wacht Els en
ik gaan naar de rand van het bos en Marianne en Susanne blijven op het ontmoetingspunt, we roepen je
straks terug op. Over.
"Ok Joan tot straks."

4.6.6     Twee en half

Weer een stilte en dan meldt "Compostella" zich. "Hier Compostella over.-
"Houston hier, welkom."
"Hallo hier Houston, Joan.!!!!.
"Hallo hier Houston voor Composteila; He Marc, we hebben ook al contact met de helft van Moeder.
Joan is ook op zijn punt. Maar is even wat verder gaan staan om het landschap te verkennen."
"Wij staan ook niet op ons ontmoetingspunt. Wij zijn elkaar tegengekomen onderweg. Wij zijn trou-

wens het andere stuk van Moeder ook al tegengekomen. Wij, dat is de andere helft van ons team, die
zijn Daphne, Arnold en Alain tegengekomen. Ze waren in de verkeerde richting gelopen maar hadden
zich al gecorrigeerd. Over".
"Ze hadden wel de kaart bij zich? Hebben jul lie gekeken? Over."
"Hallo hier Compostella, neen, dat was toch de opdracht niet."
"Hallo hier Houston, laat maar. Jullie hebben weI een kaart daar. Over."
"Dan zijn er al twee kaarten en drie zenders. Over.

Dan maakt Moeder terug contact.
"Hallo Houston hier Moeder, ik sta aan de rand van het bos, over."
"Beschrijf eens wat je nu ziet, we zijn al met twee om naar de kaart te kijken. Over."
"Hallo hier Compostella, Dag Joan, wij hebben ook een kaart, we kunnen meezoeken. He Joan, heb je
mijn bericht gehoord over Frank,  Inge en  Fred die  de rest van jullie clubje zon tegengekomen?"
"Wie, Daphne, Alain en Arnold?"
"Yep, in de buurt van een dorpje. Over."
"Welk dorp. Over?"
"lk taat even kijken. Over.. . Weris ....het staat op onze kaart?"
"Even wachten, onze kaart ligt nog in het bos bij Susanne en Marianne." Er klinkt iets als gevloek
tussen het kraken door.
"Hallo hier Houston, Welke kaart, jullie hadden toch geen kaart..... Ah, je bedoelt jullie oude kaart.
Over."
"Hallo Compostella, hoe lang is dat geleden?"
" "
Twintig minuten. Over.

"Hier Moeder, Joan. Jongens, ik loop even terug en dan gaan we met z'n vieren overleggen tot zo. Over
en out."

"Hier Houston terug. Ht Compostella mogen wij onze plek dan beschrijven?"
"Ok Houston, doet U maar."
Er volgt een beschrijving: "Een kruispunt van twee wegen, we staan op open terrein. Met de zon achter
ons zien we een bos voor ons. Links daalt het een stuk".
"We gaan zoeken op de kaart over. Er zijn verschillende punten die in aanmerking komen."
"Hallo, hier Joan terug. We hebben geen Weris gevonden op de kaart, we zijn nu aan het overleggen;.
Over."
"Hier Compostelia voor Houston. Kunnen jul lie verder beschrijven waar jullie staan.  Over."
"Heeft er nog iemand Weris op zijn kaart. Over ... Hallo, heeft er nog iemand Weris op z'n kaart?"
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'-Hallo hier Compostella voor Houston, zijn jullie voorbij een grot gekomen? Over."
"Hallo hier Moeder, he jongens hoe zit het met mijn vraag? Over."
"We zijn aan het kijken Joan. Hallo Compostella, wat bedoel je met een grot? Over."
"Hallo hier Compostella, op onze kaart staat er een kruispunt vlak voor een bos met grote Notre Dame
bij. Over"

4.6.7      Drie en half: opsporing van een helft

"Hallo hier Santiago, Jongens, we zijn er ook. Over."
Even is er storing, blijkbaar duwen drie mensen tegelijk op de 'speaker'
De storing houdt even aan.
"He Bert, Joan hier van Moeder, Zijn jullie compleet? Over."
"Hier Santiago. Nu wel. Over."
"Hallo hier Houston, jongens, we moeten iets afspreken want het loopt in het honderd."
Er wordt een afspraak bijgemaakt: diegene die wordt aangesproken, mag spreken en noemt dan de
naam van de volgende die mag spreken.
"Hier Compostella, iedereen moet nu zo specifiek mogelijk beschrijven waar hij staat, iets bijzonders,
iets unieks. Santiago. Over."
Weer storing. Dan blijkt Joan el· weer tussen te zitten. "He jongens, we zijn nog niet compleet. We
hebben beslist van in de richting van Weris te gaan kijken. Als de groep van Compostella hen daar
gezien heeft, dan komen we ze onderweg tegen. Het bos is geen gemakkelijke plek om hen te zien
komen. Eh, Houston?"
"Hier Houston, gaan jullie allemaal? Over."
"Eh Joan, Moeder, bedoel ik, Susanne en Marianne vinden het niet zo prettig om alleen in het bos te
zitten. Over. Compostella."
"la hier Marc, Joan willen we ook wat volk die kant opsturen, wij weten waar we ze gezien hebben.
Als het lula komen of wij ofjullie ze dan tegen. Joan. Over."
"Bedankt Marc, maar ik heb hier overleg met mijn dames en we denken dat jullie hulp het voor jullie
ook moeilijker maakt en als jullie ze vinden, dan duurt het weer een hele tijd voor wij het ook weten.
Bedankt maar ik zou het geheel laten voorgaan.

"

4.6.8 Van landschap naar Kaart

Het komende half uur blijft de communicatie over en weer gaan. Men komt erachter dat grote Notre
Dame betekent dat er een Maria te Lourdes-beeld staat met al dan niet wat rotsen, steen of een nisach-
tige kapel. En er blijken er meerdere te zijn op verschillende kaarten.
Santiago geeft een beschrijving van een riviertje, links in de verte horen ze af en toe een auto. Honderd
meter hogerop komt er nog een klein beekje in het riviertje. Eigenlijk meer een beek.
"Hallo Compostella voor Santiago, kruist jullie pad dat beekje van links naar rechts iets lager dan waar
dat kleine beekje er van links bijkomt? Over."
"Hallo Santiago voor Compostella, klopt jongens. Dankjewel." Gejuich op de achtergrond.
"Hallo Bert, zoals je ziet op de kaart is het eindpunt aan het water, aan een rivier. Jullie zitten aan een
zijbeekje stroomafwaarts. Maar, ah rotzakken van trainers, Frank en Inge die de kaart bestuderen zeg-
gen dat jullie aan de verkeerde oever zitten. En er is een brug nog meer stroomafwaarts."
"Hoever?"
"In vogelvlucht, niks natuurlijk want jullie zitten tussen twee gigantische meanders. Loopafstand een
dikke kilometer. Maar eens jullie aan de rivier zijn is het ontmoetingspunt ook maar den kilometer
stroomopwaarts. Op je eigen kaart kan je zien dat het een weilandje is, en voor de rest is het overal
steile helling. Je kan het dus niet missen. Over."

"We lopen tot aan het water en zien dan wei. Over."
"Hallo Santiago hier, Houston niet lopen, want als jullie nu gaan zakken dan werken de portofoons
misschien niet meer."

4.6.9     De link tussen gegevens en kaarten

Dan ontspint er zich een discussie want zowel Santiago als Houston zijn ervar) overtuigd dat ze dat
kaart met de locatie van Compostella hebben. Hoe meer details Compostella geeft hoe meer beiden
roepen dat het op hun kaart staat.
"Hallo en hoe moeten we dan lopen Houston?"
"Hier Houston, jullie pad naar rechts volgen en na tweehonderd meter is et- een splitsing. Over."
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"Hier Santiago voor Compostella, Vreemd maar de instructie klopt, kijk eens of het pad een lichte

buiging naar rechts maakt? Over."
"Het pad is inderdaad niet helemaal recht, over. Zullen we maar vetrekken en dan kijken wat we meer
te weten komen. Over."
"allo, Hallo, Hier Moeder terug, horen jullie mij? Over."
"Ok, Moeder hier Houston. Over."
"We zijn aan de weg naar Weris en hebben een wagen laten stoppen die vanuit Weris kwam. De man

zegt dat hij geen groepje heeft gezien. Over."
"Hallo hier Santiago voor Joan, Joan ik denk dat jullie terugmoeten. Hebben jullie iets achtergelaten,

Een boodschap of zo? Over."
"Getver", klinkt het van de andere kant.
-'Marianne en Susanne zeggen dat je duidelijk kan zien dat we daar gezeten hebben maar welke bood-

schap dit inhoudt, hoe dat de anderen dat gaan interpreteren, weten we natuurlijk niet."
'Uongens, wij gaan terug. Over."

4.6.10 Van kaart naar intentie van kaartenmaken

"Hallo Houston voor de twee anderen. Geert heeft een plan, ik geefhem door."
"H6 jongens, Houston en Moeder moet de inkopen gaan doen, en de tijd begint te dringen. Diegene die
deze opdracht in elkaar hebben gestoken, weten dat ook. Ze hebben gezegd dat van de inkopen naar het
eindpunt het twee kilometer is. Wie van julIie heeft er op z'n kaart een dorpje op twee kilometer van

het eindpunt? Over."
"Hier Santiago, negatief. Over."
"Hier Houston, ook negatief."
"Dat kan niet. Over."
"Hier Santiago we hebben geen naam. Over."
"Hier Houston. Wij denken dat we een dorpje hebben maar dan in een stuk dat er is uitgeknipt. Er 10-
pen verschillende wegen naar een punt naast de kaart.. Over."
"Hallo hier Santiago. Als iedereen zijn oude kaarten erbij pakt en we geven onze coordinaten aan

elkaar door, dan weten we waar we zitten ten opzichte van elkaar. Misschien geeft dat een beter beeld.

Wellicht liggen die kaarten verder uit elkaar. Maar overlappen ze met de nieuwe kaarten."

"Hier Compostella. Kan dat wei via de portofoons, het klinkt zo moeilijk."
Er is enig over en weer gediscussieer over het nut dan wei de haalbaarheid.
"Hallo hier Santiago. He jongens, als discussieren hierover kan per portofoon, dan zal het andere ook

wel lukken. Laat ons proberen."
Santiago en Houston geven hun coordinaten. Dan komt Compostella.
"Onze coordinaten op de kaart zijn..., maar waar we hadden moeten staan is..."
*'Hallo Compostella, nog eens."
"Hier Compostella, ik had daarstraks al gemeld dat wij elkaar onderweg zijn tegengekomen. Wij zijn
gelopen tot de portofoons werkten maar dat is nog een stuk weg van het eigenlijke ontmoetingspunt.
Maar voor deze opdracht heeft dat geen belang. Over."
"Hier Santiago, Jawel ht Marc. Het kan zijn dat de omgeving die jij beschrijft niet op de kaart staat van

diegene die je moet lei(len."
"Hallo Bert, je hebt gelijk, neen, je had gelijk. Bernard heeft de drie coordinaten uitgetekend en we
staan korter bij jullie twee dan wanneer we op de eigenlijke coordinaat gaan staan. De trainers hebben

ons uit elkaar gezet Over."
"Hallo, Hier Houston. Als jullie lager staan, komen jullie dan ook van het zuiden? Over"

"Alain, Arnold en Daphne, ja, hoezo? Over."
"Dan zit Moeder ten zuiden van jullie. Vandaar dat ze die andere drie zijn tegengekomen. Over."

"Hier Santiago. Wat is er eigenlijk met Joan. Staat zijn zender af? Over."

"Hier Houston. Ik weet niet maar ik denk dat Johan op heuvelachtig terrein is en dan werkt die stomme

portofoon niet. Over."
"Wat zijn we dan nu verder. Over."
"Hier Santiago, wel wij weten wie onze kaart heeft, met onze eigen kaart erbij hebben we theoretisch

een groter stuk. Over."
"Hallo Santiago, en dan?"
"Hier Santiago. Eigenlijk niets. Wij weten wel dat wij in de linkeronderhoek zitten. Uit de beschrijving
kunnen we dus opmaken dat het ontmoetingspunt ook vrij zuidelijk zal liggen."
"Hier Houston, en dat de winkels dan in het midden moeten zijn."
"In het midden liggen dan twee dorpjes waarvan 66n Weris is?"
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"Hier Compostella, Weris ligt naast ons, aan de rand van de kaart en er is geen winkel. Dat hebben we

gevraagd. Over."
"Hier Santiago, Houston staat op jullie kaart een rivier?"
"Hallo Houston, ja. Over."
"Hallo Houston, onderaan?"
"Hallo Houston, ja klopt? .'
"Hallo Houston, juilie hebben de kaart van Moeder, daar moet een winkel opstaan."
"Hallo Santiago, we verifieren het even. Hallo wacht eens even het klopt. Er staat een dorp op maar op
de fotokopie die we hebben, is de naam eraf gehaald. Getverse trainers, ze hebben er echt alles aan

gedaan omdat we het niet zouden vinden. Die gasten die hebben geen honger zeker. Santiago, ja dit is
de kaart van Moeder. Over."
"Hallo hier Compostella voor Moeder, hallo Joan hoor je ons! ! !"

4.6.11 Van kaart tot kaart

"Hallo Compostella voor Houston, Jongens wie heeft onze kaart? Over."
"Hier Houston, hallo Compostella, hallo Marc, wij zouden eerst willen weten waar we staan want we
moeten nog inkopen gaan doen. Mag het? Over."
"Hallo Houston, klopt jongens het is bijna acht uur, de winkels moeten bijna dicht zijn. Over."
"Hier Compostella voor Houston, wij beide zijn in het noorden, we moeten sowieso naar het zui(len."
"Hallo. Dit is Santiago. Het kan niet anders dat dat wij jullie kaart hebben. Filip, op jullie kaart, be-
schrijf eens wat er op jullie kaart staat. Vooral het stuk waar jullie staan en alles wat ten zuiden ligt.
Over."
Er komt een beschrijving van hoogtelijnen, waar ze dicht bij elkaar zitten, welke vorm ze hebben. De

symbolen van dennenbomen en de vorm van de stukken bos en weiland op de kaart.
"Santiago, ja jongens we weten waar jullie staan. Rechts op een centimeter of drie staat iets met een  'd'
en dan een afkortingsteken, klopt dat?"
"Hallo Houston hier, klopt, hoe weten jullie dat allemaal?"
"Hallo Houston. Bernard en Jan zijn kaartenfreaks en die puzzelen dat hier allemaal uit. Hier zijn jullie
instructies."
Er worden instructies gegeven over hoe bij het eindpunt geraken. Dan besluit Bert: "Hallo Houston, als
jullie ons niet meer nodig hebben dan gaan we alvast het vuur maken. Je kan altijd proberen van ons te
bereiken maar ik vrees dat het in de vallei niet gaat werken. "

4.6.12 Noodprocedure

"Hallo Santiago, dat komt in orde."
"Hallo, hier Compostella, jongens spreek toch maar een noodprocedure af. Wij lopen al zonder kaart,
gebruik de zekerheden als je ze hebt."
"Hallo Compostella, wat stel je voor?"
"Hallo hier Santiago, je moet alleszins aan de rivier uitkomen, dat kan je vragen."
"Vragen, aan wie, we zijn hier nog geen hond tegengekomen."
"Als jullie naar het zuiden lopen, kruisen jullie een grote weg, vandaar gaat het altijd naar beneden, Er
zijn drie wegen naar beneden en ze komen alle stroomafwaarts van het ontmoetingspunt aan de rivier.
Je loopt gewoon stroomopwaarts."
"Hier Houston. Als we er niet zijn binnen anderhalfuur dan klimmen we terug uit de vallei."
"Hier Santiago, dat is dan rond tien uur. OK, dat doen we dan ook, succes jongens."
"Bedankt jullie ook. Over en out."

4.6.13   Lopen op intenties

"Hallo hier Compostella, we zijn ook gaan lopen naar het zuiden, Als we in de rivier liggen dan zien
we het wel."
"Hier Houston, neen, jullie moeten eerst ook die grote weg kruisen."
"Ja en wellicht hebben we al eerder contact met Joan, die heeft onze kaart."

""Hallo hier Houston, succes, kijk rond, misschien zien we elkaar op de duur.
"Hallo Houston, Joan hoor je me?"
"Hallo Houston. Hallo Moeder, horen jullie ons?"
"Hallo Santiago, hier Houston, horen jullie onsT'
"Hallo Houston, hier Compostella, Filip, die zitten al te laag."
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"Hallo maar wat doen we met die moederclub, straks zijn wij ook weg en dan zitten ze zonder instruc-
ties."
"Wij moeten zien dat we niet dalen, maar wel naar het zuiden gaan over."

4.6.14 De verloren groep

Ondertussen is de deur van het caf6 opengegaan en Daphne, Arnold en Alain stappen binnen.
"Hello Houston, we have a are on our way to Mars", associeert Arnold die naar ons toeloopt.
"Potverdorie, ik heb al zeker twintig kilometer gelopen", zegt Daphne en kijkt naar Hans. Met haar ge-
zicht doet ze een poging om boos te zijn.
Danielle is rechtgesprongen en helpt hen om de rugzakken af te doen. Bart heeft er enkele stoelen bij-
getrokken.
"Eerst een bier, drie bier, op kosten van de trainers", zegt Arnold tegen mij.
"Hoe ver staat het met de an(lei:enT' wil Alain weten.
We geven een korte update van de situatie: de drie andere teams zijn op hun ontmoetingsplek. Houston
is onderweg naar de winkel. Het Santiagoteam is ook onderweg. En Compostella is net gaan lopen."
"We zijn Frank Inge en Fred tegengekomen, dat is een stuk van Compostella, geloof ik."
"Dan is er toch een groep zonder kaart aan het lopen, wij hebben hier een kaart."
"En waar zit Joan en zon vrouwen?"
"Kun je met deze zender ook oproepen?" wil Daphne weten. We bevestigen.
Terwijl we zitten praten, is er geregeld contact tussen Compostella en Houston. Van Santiago en van
Joan, Marianne, Susanne en Els is er, na hun boodschap dat ze terug naar het ontmoetingspunt zijn,
niets meer gehoord. We vermoeden dat ze gedaald zijn en buiten het bereik zitten van de andere porto-
foons.

"Hallo hier Houston, we komen een dorp binnen en dat heet Berismenil en de meneer hier zegt dat hier
een 'grand magasin' is."
Daphne, Alain en Arnold hebben kort onderling overleg, zeer kort. "Mogen we even gebruik maken
van jullie zender?" Het is eigenlijk geen vraag. Eerder een vriendelijke manier van melden wat men
gaat doen. Bart schuift een plaatsje op zodat Daphne aan de zender kan zitten. Naast de zender ligt de
kaart van de streek met de acht subkaarten crop getekend.
Ondertussen komt het bier eraan.
Daphne neemt de microfoon en drukt de 'speakerknop' in. Ze kijkt ons allemaal aan met een zekere tri-
omfen zegt luid;
"Hallo, hallo allemaal hier spreekt Daphne, horen jullie mij?"
Gekraak en twee stemmen met halve woorden die elkaar onderbreken.
Dan: "Hallo Daphne, hier Peter, zijn jullie bij elkaar?"
"Neen, wij zitten bij de trainers?"                                                                                                                            '

'Terug thuis???"
"Neen we zitten in Nadrin, ons bevoorradingsdorpje, in het dorpscaf6."
"Jullie zijn al meer dan een uur vermist."
"J,a dat weet ik, we zijn verloren gelopen en toen heeft een boer ons de verkeerde weg gewezen. De
vent had nog nooit een kaart gezien". De geruststelling en opluchting gaat nog even over en weer via
de diverse portofoons. Dan komt er nog een stem bij.
"Hallo Daphne, hier Peter, jullie hebben onze kaart en Houston heeft jullie kaart."
"Hallo Peter wat moeten jullie weten? Wacht, ik geef Arnold door, ik kan geen kaart lezen."
Arnold en Peter hebben kort overleg. Arnold heeft natuurlijk zicht op de ganse kaart die naast de zen-
der ligt opengespreid. Hij legt er zijn kaartenknipseltje op. In nog geen twee minuten is krijgt Compos-
tella bevestiging voor datgene wat ze eigenlijk al wisten. Zuidelijk lopen, na anderhalve kilometer op
de grote weg en vandaar rechts tot in het dorp en daar op het kruispunt het dorpscaft.

4.6.15 Een gelukkig toeval

"Hallo, Hallo-allo hier Joan, ben jij dat, Arnold?"
".la hallo Joan, we zitten bij de trainers."
4'Onze zender was buiten bereik, we hebben een afdaling gemaakt. Zijn de trainers jullie komen oppik-
ken?"
'Neen, wij hebben ze gevonden. We zitten in ons bevoorradingsdorpje op cafd."

Welk dorp is dat? Over."
"Nadrin of zoiets."
"
Djeezus een kwartier geleden zon we aan de rand geweest, we lopen nu terug naar ons ontmoetings-

punt met jullie."
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"Kom maar terug, we bestellen er alvast een pint, dat hebben we met z'n allen wei verdiend.-
"Zijn jullie op ons ontmoetingspunt geweest? Over."
"Ja, jullie niet dan? Over."
"Jawel, hoe kan dat nu?"
"Hallo hier Houston voor Moeder? Kunnen jullie straks verder verbroederen. Ik denk dat we nu met
elkaar moeten uitzoeken wat we gaan kopen. Ze hebben hier bijna ailes wat we op onze lijst hebben
staan, behalve vers vlees. Over"
Dan volgt er overleg in het caft. Aan de overzijde is de winkel met emaast de slager. Doch gezien het
uur zijn beide gesloten. Hans wijst naar een mannetje dat al geruime tijd geleden is binnen gekomen en
nu aan de toog gemoedelijk staat te praten met enkele dorpsgenoten. De mensen in het dorp zijn al
aardig gewend geraakt aan onze opdrachten. Ze hebben het hele gebeuren zijdelings gevolgd.
"Dat is de slager". zegt Hans. -Je kan hem misschien vragen of hij nog wat in zijn koelkast heeft?!"
"Spreekt hij Nederlands?"
"lk vrees ervoor..." zegt Hans
"lk probeer het wel even", zegt Daphne en ze toont haar breedste glimlach. "Kom jij mee voor het
Frans". zegt ze tegen Arnold.

4.6.16 Winkelen

Het charmeoffensief van Daphne kent succes. Aan de toog is een geanimeerd gesprek ontstaan. Enkele
dorpsgenoten proberen in gesprek te geraken met Daphne. De slager kijk geamuseerd toe, hij knikt in
onze richting en drinkt rustig zijn Trappist leeg. Vervolgens doet hij teken en samen met Arnold en
Daphne lopen ze langs ons heen. In het voorbijgaan is er nog een hele amicale uitwisseling tussen de
slager en Hans.
"Hallo Compostella, Joan hier, hebben jullie van ons nog instructies nodig aangaande de route?"
"Nee Joan, met het stuk kaart dat wij hebben voor Santiago weten we waar het eindpunt is. En men
heeft ons hier uitgelegd hoe we het gemakkelijkst tot op dat stuk kaart kunnen komen. We willen
gewoon nog wat overleggen over de inkopen."
"We naderen nu het dorp, tot over tien minuten over.
Met z'n achten zitten we rond de tafel. Alain doet zijn verhaal. Na een kwartier komt Joan en Marianne
binnen. Susanne en Eis zijn ook bij de slager binnengegaan. Ze hebben de portofoon meegenomen en
we horen ze over de portofoon in druk overleg met het Compostella groep over de inkopen."
Joan ziet er moe uit. Moe en opgelucht. Hij heeft zich blijkbaar behoorlijk verantwoordelijk gevoeld.
Misschien zelfs een stukje schuldig. Maar dat horen we later weI. Tijdens het gesprek stelt hij me vol-
gende vTagen
"Loopt dit altijd zo? Waren jullie niet ongerust?"
"Wisten jullie dan waar we rondhingen?"
"Natuurlijk wisten we dat!"
"Hoezo?"
"Wij zijn toch psychologen, wij weten toch wat mensen gaan doen."
"Onnozelaar!"
"Kijk", zeg ik, "dat is nu weerstand!"
We schieten allen in een lach, want ook de anderen aan tafel volgden het gesprek. Ik koppel wel aan
Joan terug wat ik hoor.
"Jij was wel ongerust, hd?"
"Ja", knikt hij, "natuurlijk ik wist op een gegeven ogenblik niet meer wat te doen."
"Herinner je je de feedback nog van daarstraks?"
"Ja, eh welkeT'
"Hoe je je verantwoordelijk maakt voor anderen en dan dingen gaat doen zonder te verifieren of men
dat aliemaal wel van je verwacht.
'En hoe ik me dan schuldig ga voelen zonder te checken. Ja, ik herken het. Maar dit heeft echt met de
stress van het moment te maken."
"En zo maak je je eigen cirkel rond. De mensen in je omgeving hebben wei iemand waar ze mogen op
terugvallen.

4.6.17    Organisatie van de maaltijden

De groep van zes gaat op eigen krachten naar het eindpunt. De verleiding was er even om in een van de
busjes te stappen, uiteindelijk vond men het geen goed idee. Ze wilden nog wat bijpraten met elkaar.
Volgens Alain stond Joan niet op de juiste plaats en vice versa. "Anders kan het niet."
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Met de busjes rijden we tot op 6dn kilometer van de ontmoetingsplek. Jean, Bart, Johan en Lut gaan
van daar lopend verder. Danielle zit naast me en Hans rijdt me voor over het pad, dat helemaal stuk is
van het water. Op tweehonderd meter van de plek zien we zwaaiende zaklampen. Het zijn Paul en Jan
die de rol van ontvangstcomitd vertolken.

Aangekomen zien we een groot vuur. Het is al vrij donker. In de schemering ontwaren we toch nog een
wasdraad met enkele kledingstukken. De Santiago groep heeft blijkbaar de korte route gekozen.
Twee groepen zijn al ter plekke: Santiago: Paul, Tania, Jan, Nicole, Bert en Bernard; en Houston met
de inkopen. Nog eens een halfuur later is ook Eis, Marianne, Susanne, Joan, Daphne, Arnold en Alain
er.

De begroeting is aller hartelijkst. ledereen heeft toch kunnen meeluisteren en iedereen is bezorgd, op-
gelucht. Het blijkt dat hun etenswaren al uit de auto geladen zijn en tegelijk schieten ze mee in de actie.

Het wachten is op de Compostella groep.
Rond het vuur wordt het druk.
Er ontstaat een hele organisatie, drank hier, inkopen voor het hoofdgerecht daar, hapjes weer elders. De
borden, bestek en glazen. Aan de zijkant ligt een hoop hout die steeds maar groter wordt naarmate
mensen  op en af lopen  in en uit het bos.

Nicole en Bernard lopen  met bekerijes  rond  met een 'boscocktail'.  Ik  sta in gesprek met Danielle  als
Bernard ons bediendt. Het is een cocktail op basis van witte droge wijn met iets cognac-achtigs en
druiven erin. Lekker spul.

. S * ../  ....

/\

Bert, Joan, Filip staan nog met hun portofoons bij zich. Af en toe is er een licht gekraak te horen maar
geen oproep. Het is ondertussen twintig voor tien. Ook Ingrid en Wout hebben het groepje vervoegd.
Het gesprek gaat over hoe de laatste groep vinden.
"Het is best wel een stuk klimmen."
"Voor mij geen probleem." Er blijken vrijwilligers genoeg te zijn.
"Zoveel wegen zijn er toch niet om af te dalen?"
"Als ze maar niet binnendoor zijn, want er zijn hier nogal wat rotsen. Als ze daarop terechtkomen."
"Als ze daarop terechtkomen ...."
"Welja, dan moeten ze terug naar omhoog klimmen."
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"Ze hebben toch wei zaklampen." Ja dat blijkt zo te zijn.
Opeens klinkt cert schreeuw van in de verte.

Het zijn Paul en Jan die nog altijd op het pad staan.

"Hoor, ze horen waarschijnlijk iets en vandaar dat ze roepen."
Alle activiteit rond het vuur stopt. ledereen luistert naar de geluiden van tussen de bomen. Terug de
stem van Paul. Dan niets. Dan terug de stem van Paul. Maar de klank is nu anders. Het klinkt alsof hij
respons heeft gekregen.
ledereen doet nog meer zijn best om wat meer te horen. Enkel het water en het knetteren van het vuur
is hoorbaar.
Weer horen we de stem van Paul.
"Kom", zegt Bert tegen Joan en Filip, 'we lopen daarheen met onze zenders, het is toch die kant op."
Dan klinkt de stem van Paul: "Ohee, Ohee, aan het vuur, ze zijn er, we hebben contact". Opluchting en
vrolijk gepraat. Iedereen heeft wat te vertellen tegen zijn buur. De spanning moet er af.
Tien minuten verder en een groep van acht, Paul, Jan gevolgd door Inge, Fred, Marc, Erik, Peter en
Frank komen vanuit de duisternis de weide opgestapt.

Iedereen is opgelucht, sommigen ook trots dat ze met gans de groep deze opdracht succesvol hebben
volt,Tacht.

Het voorgerecht zijn scampi's in een 'Ardennen sausje': Ardeense spekjes met champignons in een
look-room. Ook aan diegene die geen schaaldieren lusten, is gedacht; zij krijgen een plakje 'Terrine
Ardennais' mooi versierd met sla, tomaten en augurkjes. De aandacht voor detail, de uitdaging om zelf
iets bij te dragen en dit 'in the middle of nowhere' duidt aan welk een zorg men aan elkaar besteedt,
hoe men eigen kaders van wat mogetijk is, exploreert.

Hans heeft het druk met zijn kaart. Om de haverklap komen kleine groepjes vragen of ze de kaart

mogen zien. Er wordt gewezen, gediscussieerd, andere mensen worden erbij geroepen. Dan valt het
stil. Een beetje later is het een ander trio. Hans wordt er continu bijgevraagd als expert Tussendoor
heeft Hans ook een vijftal fakkels uit de wagen gehaald en aan de groep gegeven. Even later is het hele
gebeuren verlicht door het vuur en de vij f fakkels die in een wijde cirkel staan.

Mensen zitten in kleine groepjes. Sommige in vaste samenstelling, ander zie ik nog verschuiven.
Rond het vuur is er een kookploeg bezig. Ingrid, Bernard, Els, zijn het trio die de rest aansturen. Het
lijkt allemaal feilloos te lopen.

Er is ondertussen een tweede vuur gemaakt dat houtskool produceert maar tegelijk groot is zodat het
licht en warmte geeft.

Bij het hoofdgerecht is er keuze en combinatiemogelijkheid: "Forel met amandelen in aluminium
folie." "Onderweg gevangen", zo luidt de commercial van Frank.
Uit het vuur worden de aardappelen gehaald, de folie wordt opengemaakt en ze worden doorgesneden
en opgevuld met een zure room.
Op het vuur pruttelt een provencaalse saus, gemaakt met verse groenten.
"Op de grill liggen stukken kip, worsties, brochettten."
De drankvoorraad wordt flink aangesproken. Er wordt enkele keren getoast:

-     Op de goede koks.
-     Op de kaartlezers.
-       Op de trainers die weI jaren naar het school zijn geweest om zo'n oefening in elkaar te steken.
-      Op Bernard en Jan en him kaartleeskunsL
-     Op Paul en Jan om de club zonder kaart binnen te loodsen.
-      Op de trainers die straks iedereen naar boven gaan rijden.

Gelach. Sommigen beseffen ineens dat ze inderdaad nog een stuk terug te gaan hebben en matigen zich
met de drank.
Buiten deze toast is het een serene sfeer. Rond halfeen wordt het geheel opgebroken. Een groot deel
van de 'keuken' was reeds weggezet.

In kleine groepjes vangt men de klim aan tot bij de busjes. De klim is voor sommigen zwaar. De
inspanningen van de dag laten zich voelen.
Een half uur later is iedereen in het Center. Nog enkele mensen willen iets drinken bij de haard. De rest

zoekt zijn bed op.
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4.6.18 Nabespreking

Bij het ontbijt hebben we als trainers samen beslist om een open community te doen. Eerst iedereen de
kans geven om wat te zeggen en dan kijken weIke thema's aan bod komen. "Als ze niets zeggen over
die kaarten, word ik schapenherder", voegt Johan eraan toe. We praten nog even over de kaarten. De
anekdote uit het boek van Weick wordt nog eens verteld. We itten allemaal te knikken want we
hebben het zelf al gebruikt. Maar het blijft mooi Danielle en Bart geven nog eens aan dat hun groep
nog eens gevraagd heeft om ook een feedbacksessie te hebben en liefst niet op het einde.

Om negen uur zit de ganse groep in de grote zaal.
"Iedereen uitgeslapen?"
De sfeer voelt goed.
"Ik stel voor om eerst wat te luisteren naar elkaar. En als structuur een beetje de chronologie aan te
hou(len. Wanneer eenzelfde onderwerp terugkomt noteren we het en maken dan een agenda. Wat en
hoe, om half elf ten laatste is het pauze."

"Ja",zegt Geert, "dat is goed; want de beide andere groepen hebben een feedbackrondje gehad en wij
nog niet en we zouden dat ook graag doen."
"Welke groep is dat?" vraagt iemand, "Compostella?"
"Neen Cinderella."
"Ik wil wel beginnen." Het is Fred. "Ik vond het lopen met z'n drieen prachtig. Het gaf een beetje
ruimte. De natuur was ook prachtig, althans waar wij liepen."
Dit blijkt een vrij algemeen gedeelde ervaring te zijn. De rust en de ruimte van de natuur.
"En toch is het vreemd, je loopt weg van de groep en bij elke beslissing is ze aanwezig. Zo van als we
hier verkeerd gaan, dan gaan de anderen moeten wachten."
Ook dit is een herkenbare situatie: in elke beslissing, ook al werd ze door slechts enkelen genomen,
speelt de groep als criterium een rol.
Danielle merkt op dat om te handelen vanuit een groepsgedachte men niet altijd de hele groep hoeft
aanwezig te hebben.

"Het feit dat we de gsm hebben thuisgelaten, vind ik zeer waardevol. Als ik hoor hoe bijna elke groep
momenten heeft gehad waarop ze gezegd hebben, hadden we nu maar een gsm en vervolgens met een
creatieve oplossing kwamen."

'tia maar, vraag nooit de weg aan een boer die geen kaart kan lezen." Er komt een verhaal van Arnold,
Daphne en Alain over hoe ze een boer de kaart toonde om de weg te vragen. Na een tijdje praten had
hij hun aangebo(len om hen een stukje weg te brengen met zijn Landrover. Vervolgens bleek dat hij het
helemaal verkeerd verstaan had en hun op een plek had afgezet die buiten de kaart lag.
Terwijl het drietal hun verhaal doen, zitten de anderen aandachtig te luisteren. Af en toe komt er een
vraag naar verduidelijking. De verhalen worden ook niet geanalyseerd maar als geheel beluisterd.

"In ons groepje vertelden de twee anderen over hun feedbacksessie en eigenlijk hebben we er zelf een
opgestart tijdens het wandelen. Toen bleek ook dat er verschillende manieren waren gebruikt voor de
feedback. lk heb veel over mezelf gehoord en ik wil mijn collega's daarvoor bedanken."
Nicole heeft gesproken en iedereen is een beetje stil. Dit is een vrij vertrouwelijke stap. Dit voelt zeer
kortbij.

4.6.19 Voorbereiding

Tijdens het gesprek over de voorbereiding staat de groep stil bij de verwondering dat deze voorbe-
reiding zo totaal anders was dan deze van het vlot. Diverse mensen geven illustraties van hoc ze de
voorbereiding hebben ervaren.
"Gek, bijvoorbeeld dat jullie niets gevraagd hebben over wat we allemaal in de keuken beslist hebben."
"Dat is toch ook niet gebeurd voor de andere activiteiten die moesten voorbereid worden?"
"Ik  vind dat normaal, ik vertouwde  erop  dat als  ik iets diende te weten of jullie hadden  nog  iets  te
weten jullie er weI mee zouden komen."
"En dat vinden we nu normaal. Als ik dat vergelijk met de oefening 'find the tree' waar we alles
moesten weten van elkaar."
"Neen wacht even, alles moesten weten op de ogenblik dat bet fout ging, op het ogenblik dat er geen
vertrouwen was. Nu is de norm hier van te vertrouwen. Maar zo normaal is dat niet."

Eigenlijk leven onze waarden wel als je terugdenkt aan hoe wij organiseren en tewerk zijn gegaan.
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4.6.20 Kilarten

Dan komt het kaartenverhaal. Hier heeft iedereen duidelijk zijn eigen realiteit. Het gesprek is een ver-
rijking. Zelfs al conilicteren verhalen en hoe de dingen gelopen zijn, men blijft luisteren naar elkaar en
doorvragen. Na een half uur stelt Jean voor van een aantal uitspraken te noteren die verband houden
met plannen en de praktijk.  'Of", voegt Johan toe, "de link tussen theorie en praktijk, dat is ongeveer
hetzelfde denk ik, ik voeg het er maar aan toe om over na te denken."
° In de oefening is er weinig volgens plan gelopen, alleen het resultaat is er wei en iedereen is tevreden
met het verloop.
° Compostella is nooit op zijn ontmoetingspunt gekomen. Ze stonden naast de kaart die Moeder voor
hen had.
°

Brandgangen verdwijnen, sommige nieuwe data kunnen niet gebruikt worden omdat ze niet gekend
zijn in het plan.
° Een boer kent zijn eigen streek niet wanneer die hem getoond wordt op een stuk kaart.
° De geschiedenis, het eerste deel van de opdracht, helpt om een beeld van het geheel te krijgen.
° Als men mensen uitlegt wat er op de kaart staat, dan ziet men het ook. (Santiago & Houston )
° Hoe meer data van het veld, hoe meer de kaartlezers denken dat het hun kaart is. We horen en ver-
talen dat in datgene wat we willen zien.
° Hoe meer onrust hoe meer men gaat nadenken over de intenties van de kaartenmakers/knippers. De
kaarten krijgen daardoor een andere betekenis (0.2 Geert). Een kaart is pas leesbaarals jehet algemene
doel en de intenties (de persoon) kent.
° Het feit dat men iets wil, maakt dat elke kaart goed is (Compostella).
° Diegene die overzicht heeft, vindt alles doodsimpel (Alain in het caft)
° Elke gelijkenis tussen landschap, beschrijving ervan en het terugvinden op de kaart berust op toeval.
° Praten van kaart tot kaart is gemakkelijker dan de wereld te vertalen naar de kaart en vice versa
(Santiago en Houston).

De groep is er stil van. Iemand legt de link met de eigen organisatie
"lk mag hopen dat het bij ons in de organisatie anders aan toegaaL En eigenlijk weten we dat niet. Een
aantal van die stellingen zijn echt "self-fulfilling prophecies". Als managers luisteren wij toch ook naar
wat ons verteld wordt om te horen of het klopt. We vragen en luisteren toch ook vanuit de interttie alles
gaat goed ofhet klopt hier niet. "Hoe komt het dat die oefening toch nog een succes was?"

4.6.21 Waarden

Het gesprek komt nu terug op waarden.
"Gek dat jullie niets gevraagd hebben over wat we allemaal in de keuken beslist hebben."
"Dat is toch ook niet gebeurd voor de andere groepen?"
"Ik vind dat normaal, ik vertouwde crop dat als ik iets diende te weten ofjullie hadden nog een vraag

dat jullie er wel mee zouden komen."
"Eigenlijk leven we onze waarden wel, als je terugdenkt."
"De waarden en het feit dat we samen wilden koken, was eigenlijk de echte."
" "Het was onze relatiemap. Kijk maar eens naar al die voorbeelden van zorg.
"En naar het experimenteren dan, maar dat was omdat we niet anders konden."

In groep gaat men nu naar illustraties zoeken waar de waarden sturend dan wel zichtbaar waren
in de gehele organisatie. In een mum van tiJd heeft men een opsomming:

-      Jan en Paul die het initiatief namen om wachtpost te spelen als zorg
-       De hele oefening waar men continu elkaar ruimte gaf om met ideeen te experimenteren.  Waar

mensen bereid waren om mee te gaan in de ideeen van anderen.
-      De zorg in keuze van ingredienten en wijze van klaarmaken.
-     De opgerolde servetten.

Het meedenken.
Hoe meer voorbeelden er komen, hoe meer mensen beseffen dat er een sterke organisatie stond.
"De sterkte van het relatienetwerk droeg eigenlijk het hele taakgebeuren."
"Maar het was ook de taak die sturend was, de leiding zat eigenlijk in de taak. Mensen gingen zich in-
zetten in functie van de taak. Ik denk niet dat er nog iemand voor eigen glorie of om zijn eigen plaatsje
hogerop bezig was."
"En dat maakte dat er ook veel mensen de leiding konden nemen.
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4.6.22 De natuur

Terug over het thema natuur blijken er nog mensen te zijn die genoten hebben van de natuur. "Als je

gisteren even wegwandelde van het vuur kon je een prachtige sterrenhemel zien. Doordat we in de
vallei zaten was er geen lichL Het is niet omdat je ze niet ziet dat ze er niet zijn, maar het waren er
veel."

"Wat mij bijblijft van het vuur is de rivier. Hoe kan dat dat er maar constant water blijft stromen. Het
heeft twee weken niet geregend en toch blijft dat water maar komen. Je zou verwachten dat het eens op

moet zijn."
"Ik denk dat deze beleving sterk gekleurd is vanuit ons causaal denken. Het regent niet dlls de oorzaak
is weg. Zoals je afgelopen week hebt kunnen ervaren, zit de natuur ecn stuk complexer in elkaar dan
zoals we hem kennen of vanuit ons denken denken te kennen. Het is misschien een aansporing om
meer in verban(len te gaan denken dan achter een lineair patroon op zoek te gaan", probeer ik.

"Ik wil een verhaal vertellen over een gesprek van ons met z'n drieen", zegt Jan. Hij heeft samen

gelopen met Paul en Tania. "Wij waren snel op onze plek en we waren vrij zeker omdat we aan een
klein beekje zaten. Tania vertelde dat ze als kind met haar ouders vaak de bergen introk tijdens de
vakantie en hoe ze dan bij bergrivieren urenlang met haar broers kon dammen en kanaaltjes maken.

Toen begonnen we te fantaseren over hoe kanaaltjes maken eigenlijk een manier van veranderen is. Het
stromend water zijn de mensen en hoe ga je daar mee om. Het werd nog boeiender toen Geert het ging

vergelijken met het bouwen van zandkastelen crt forten op het strand. Bij een zandkasteel ga je eerst

bouwen. Je maakt een grote hoop en daardoor krijg je onmiddellijk ook al een gracht eromheen.
Vervolgens maak je een kanaal dat van boven naar beneden loopL Je verzint een tunnel, je maakt op-

splitsingen zodat het water langs twee zijden verder kan. Op het moment dat het af is en je gaat de
emmertjes water langs boven gieten dan gaat de boel fout; de tunnels zakken in, wanden worden te dun
en het water breekt door, stukken verzanden en eigenlijk is de pret eraf.

"

"Tot een van de kinderen het opzettelijk stukmaakt."
"Precies, uit frustratie wellicht."
ledereen zit te wachten naar de pointe.
"Bij de bergbeek is het anders", vervolgt hij."Als je slim bent dan kies je al de juiste plek.  En dat hangt
af van wat je wil; op een smalle plek zodat je een hele bedding kunt afsluiten, een plek met hogere
wan(len zodat je een vijver kan maken. Naargelang wat je wil, ga je dan het water gebruiken. Wil je een
dikke steen loswrikken dan laat je het water er onder lopen. Bij het maken van een dam, ga je eerst de

grote blokken leggen. Als je van bij aanvang de kleine gaten wil dicht krijgen dan spoelt het gruis en de
modder weg.  Dus ga je eerst de grote dingen doen. Als dat gelukt is, ga je verder afwerken. Het punt is
ook dat het water altijd aanwezig is, je ziet dus wat het doet en niet doet."
"We von(len dat een prachtige metafoor voor wat we hier aan het leren zijn."
"Heeft dat ook niet te maken met dat verhaal van reizen en trekken in dat boekje van die Holander, ik
kan niet op zijn naam komen."
"Swieringa", kan ik niet nalaten van te zeggen.

"Dat is een mooie metafoor", hoor ik Bert zeggen. "Daar zit veel in."
"
Veranderingen die verzanden omdat de mensen er de kanten aflopen", redeneert Karel verder. ..,

Het is

hier aan het verzanden"', dat heb ik zelfs een keertje letterlijk gehoord tijdens een stuurgroep."
Jean nodigt de groep uit om vanuit beide metaforen terug te kijken naar hoe de organisatie van de oefe-

ning is verlopen.
"Wel, we wilden een grote rivier, want we waren het eens dat het een klasse maaltijd moest zijn."
"En de groepjes waren de kleine beekjes die tot een grote rivier samenkwamen."
"En de beekjes stroomden niet even snel." "Of de takjes die ze moesten meebrengen, bleven vastzit-
ten."

"We zijn niet verzand in onze communicatie, dat is weI zeker."
"He Paul, je hebt dan toch wel de proef op de som genomen?"
De drie lachen. ".la we hebben met z'n drieen een stukje gedamd. "
De bespreking loopt naar zijn einde. De groep van Danielle en Bart gaan naar hun feedbackbespreking.
De grote groep splitst zich weer op.
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4.6.23 Het Web

In deze opdracht is de natuur minder expliciet aanwezig. De fysieke nabijheid stimuleert de deelnemers
om verder te experimenteren met hun relaties en het aspect vertrouwen. Deze opdracht leent zich ook
uitstekend om de relatie te ervaren tussen het ontwikkelen van een planmatige aanpak op basis van
ideeen en ervaringskennis over deze ideeen.

"Ja, we hebben beslist, ja, ja 'we"', begint Ingrid. Tijdens de pauze hebben we met elkaar gepraat en
we hebben van de andere groepen gehoord dat het web zo'n duidelijke alles of niets opdracht is. Wij
willen een alles of niks opdracht."
Peter: "Ja en we durven het aan en we denken zelfs dat we het aankunnen, ht gasten."
Karel: "En vermits we zelf beslissen wat we mogen en moeten is het dat geworden.-
Jean en ik kunnen enkel lachen en toestemmen.

 'Kan je de opdracht nog eens herhalen. We hebben al heel wat gehoord  van de andere groepen.  N iet de
oplossing want die staat niet los van ons. Maar wat we zoal mogen en moeten."
Nicole: "We hebben 25 minuten om te plannen en te oefenen, nadien hebben we 20 minuten om ieder-
een van hier naar ginder te krijgen en iedereen door een eigen opening."
"Klopt", vult Jean aan. "Jullie zijn succesvol wanneer iedereen door een verschillende opening is ge-
gaan  binnen de 20'. Bij aanraking dient iedereen opnieuw te beginnen  en het dient veilig en aangenaam
te zijn. En speciaal voor deze groep bieden we aan dat 6dn iemand geblinddoekt is en een ander iemand
dient op een brancard te liggen."
"Hd dat is nieuw, dat was bij de beide andere groepen niet."
Er is wat door elkaar gepraat. "Moet dit?" hoor ik iemand vragen.
"Neen, het moet niet, we geven jullie de kans om de moeilijkheidsgraad te varieren."
Nicole: "Ik vind dat we daar voor moeten gaan, we hebben gezegd dat we een alles of niets opdracht
wilden, dit is er dus ddn. We hebben reeds gehoord van de andere teams dat het gelukt en bijna getukt
was. Ik vind zo als zij het voorstellen wordt het extra uitdagend. Zo denk ik erover tenminste."
Het punt wordt duidelijk en met enige stelligheid gebracht. De rest van de groepsleden zat ook reeds in
die richting te denken vandaar dat er snet een consensus is. Een laatste nieuw inhoudelijk argument, dat
ook voor mij de reden is om deze toevoeging te doen, is dat vergelijking met de andere teams wegvalt.
"Het is een stuk uitdagender, doch gezien de ontwikkeling van de groep gepast."

Paul; "Ok wie wil op de brancard en wie wil blind zijn?
Joan: "Het gaat niet alleen wie wil, ik denk dat we ook moeten kijken naar wat dat betekent naar com-
petenties toe. Een blinde kan best nog tillen, maar iemand op de brancard moet getild worden."
Het beslissingsproces wordt op een heldere manier gevoerd. Iedereen geeft aan bereid te zijn om 66n
van de Mee rollen te willen nemen. Nicole rilt nog even van het blind: "De grot, weet je wei" voegt ze
eraan toe. Frank zal geblinddockt zon en Eveline, omwille van haar gewicht, gaat op de brancard.

"Willen jullie nog iets weten?" vraagt Jean. "Neen, ok dan kunnen jullie je omkleden en we spreken af
in de hall waar de brancard ligt en waar Frank zijn blinddoek krijgt."
In de hall is er heelwat hilariteit als Eveline wordt vastgegord op de brancard. Peter en Paul nemen de
brancard op hun schouders en lopen het pad af richting dal. Frank loopt geflankeerd door Wout en
Ingrid. Zijn tred is even snel als die van de anderen. Zo komen ze aan in het bos waar op een ruime
plek het web is gespannen tussen twee bomen.
Peter: 'Ok dan kunnen we aan de slag."
Wout: "De 25' starten nu."
Peter: "Welke vragen dienen we allemaal te beantwoorden?"
De groep is op een natuurluke wijze in een cirkel gaan staan op enige afstand van het net. Eveline ligt
in de cirkel. Eerst heeft men nog even getracht haar als een soort 'mummie 'recht te zettten, doch dat
bleek niet zo comfortabel. Er wordt een inventaris gemaakt.
"We moeten weten wie door welke opening gaat."
"En de volgorde."
"We moeten goed nadenken wanneer we de brancard, excuseer, Eveline erdoor steken."
Jean  en ik kijken elkaar  aan: 'geen rekficatie, geen brancard  waar een oplossing  voor moet gevonden
worden Anderen  in de groep hebben  het ook opgemerkt en knikken naar elkaar in goedkeuring  van
'h6 we hebben wat geleerd'
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"Ik denk dat ze het best hier door kan", zegt Wout en wijst een opening aan die vrij laag is. De groep
waaiert open zodat iedereen het web kan zien."

*44

*-/, 7.f

Ingrid komt terug op Peters voorstel om eerst de vragen te inventariseren
Frank verifieert nog eens of hij de regels wel allemaal begrepen heeft: "dus men mag enkel helpen van
de zijde waar men staat. "

"Dan is het belangrijk wie eerst gaat en wie laatst, want die hebben slechts hulp van Un kant."
Paul wil wel als eerste en loopt naar een opening laag in het web. "Het is ok, als ik even oefen."
Ook de anderen komen korterbij en kijken toe ondertussen hardopdenkend.
"Wat eerst mijn hoofd of mijn voeten?"
Er wordt wat geexperimenteerd. Ondertussen proberen Ingrid en Johan ook wat.
"Ht!' roept Frank,"bij het oefenen mogen we het touw toch aanraken, mag ik dan eens voelen hoe zo
een opening eruit ziet?"
"Je mag voelen doch niet hoe het eruitziet," antwoordt Paul die rechtkruipt. Frank wordt met zijn hand
geleid naar een driehoekje in het touw van ongeveer  15  cm per zijde "Dat is voor jou" wordt er gela-
chen. Nadien laat men Frank het hele net voelen. Samen met Frank wordt een gat bepaald waar hij door
zal gaan. "Ok, bedankt nu kan ik me een voorstelling maken en meedenken. Of op zijn minst volgen
wat juilie beschrijven."
"Ok", zegt Wout, "stel, Frank is nummer vier, Joan, Paul en Ingrid zijn reeds aan de overzijde. Laat ons
eens oefenen.
Ik sta met verwondering en bewondering te kijken hoe mensen om beurt de leiding nemen, hoe anderen
hen ruimte geven om hun idee te verwoorden en ook ruirnte maken om de idee uit te voeren.
Frank ligt stokstij f en wordt door een opening gestoken waar Joan, Ingrid en Paul hem opvangen.
"Opietten voor boven, opletten voor boven", roept Ingrid. "Niet te snel, niet te snel"
"Yess", roepen ze met z'n allen.
"Bedankt jongens, ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld", zegt Frank. "Wat ik jullie als ervaring kan
meegeven is dat ik me veilig voel. Misschien is dit een suggestie voor iedereen, diegene die erdoor gaat
dient alle controle over te laten aan de anderen".
Deze ervaringskennis wordt opgenomen in het planningsproces. Meteen is bevestigd dat dit geen optel-
som opdracht is doch een groepsopdracht.
Peter: "Wat ik hier uit leer is dat diegene die door het net gaat niet de leiding heeft, hij moet eigenlijk
passief zijn, op die wijze is hij of zij het kleinst-
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Karel: "Ok dan dient ieder een coach te kiezen als hij of zij erdoor gaat"
"Nemen we dan nu Eveline?"
Rustig, rustig, gezien de geexpliciteerde aanpak heeft men weinig moeite om Eveline op haar brancard
door een opening te steken. Ingrid neemt de leiding en stuurt zowel de anderen aan als dat ze zich ont-
fermt over Eveline.

De volgende minuten wordt geoefend. De leden zijn zo vertrouwd met elkaar dat niemand zich onge-
makkelijk voelt om iemand vast le pakken of om zichzelf over te geven aan de anderen. Uit mijn erva-
ring weet ik dat bij deze opdracht vrouwen het gemakkelijker hebben om zowel mannen als vrouwen
aan te raken en op te tillen dan mannen. Hier bij deze groep blijkt het voor niemand een moeilijkheid te
zijn. De sfeer getuigt van respect en iedereen handelt zonder bijbedoelingen, zonder 'sexueel 'getinte
opmerkingen die deze opdracht zou doen verkrampen.

Voor de eerste en de laatste worden openingen gekozen die laag zitten. Het hele proces is een afwisse-
ling van concentratie en ontspanning. Bij het maken van voorstellen wordt er doorgevraagd. Men tracht
eerst elkaar te begrijpen alvorens men niet akkoord gaat. Niet akkoord gaan is soms wat veel gezegd.
Elke suggestie leidt tot een verderbouwen. Wanneer een idee niet helemaal duidelijk is, wordt het
gedemonstreerd. Er wordt ook heelwat geoefend
Peter: "Ok mensen laat ons eens samenvatten, we moeten beginnert beslissen. Eerste vraag: zien we het
nog allemaal zitten."
"Frank niet!" roept Eveline "Maar ik wel!"
Iedereen gelooft in de aanpak en het resultaat.
Het hele scenario wordt nog eens overlopen. Wie waar in welke volgorde. Ook wat men uit ervaring
heeft geleerd, wordt opgenomen in de strategie: diegene die erdoor gaat is als een plank behalve Paul
en Wout die als eerste en laatste zullen gaan; er is 66n coach per persoon die erdoor gaat; we hoeven
ons niet te haasten.
Bij het tot stand komen van ideeen nemen mensen 'gewoon' het woord en denken als het ware hardop.
De anderen volgen de gedachtegang en voegen toe.
"De laatste dat gaat denk ik het meest kritische zijn", spreekt Nicole haar zorg uit.
"Hoeveel tijd hebben we nog?"'Nog vijf minuten!" "Ok laat ons dan nog een keer oefenen met Wout."
"Ht begeleiding, we zijn klaar om te beginnen, krijgen we die tijd er extra bij?" vraagt Ingrid.
"Wat jullie zelfwillen", antwoord ik.
"Wat stom dat we die vraag blijven stellen", vult Ingrid aan. 'Ik zal toch eens met mijn vader moeten
gaan praten", voegt ze er lachend aan toe. Een aantal anderen vinden dit een goed idee. Er wordt wat
gegekscheerd en gelachen, dan wordt het terug serieus.
"Deze opdracht was onze keus, en we hebben dit gekozen omwille van het alles of niets", herneemt
Peter nog eens. "Dit wordt de kers op de taart."

De uitvoering start
Paul steekt zijn armen door een opening, Johan neemt hern bij de benen en als een kruiwagen stapt hij
verder. *'Niet te snel, niet te snel, het gaat goed, oppassen niet met de benen gooien, rustig neerzetten"
Eveline coacht vanop haar plaats. "Rustig loslaten Joan". "Ok Paul je bent erdoor". Paul zet zijn voeten

op de grond en klautert recht. Hij kijkt naar de anderen.
"Yess". Applaus. Het enthousiasme stroomt doorheen de groep.

Ondertussen is Wout gaan klaarstaan. Frank, Johan, Peter en Karel heffen hem op. Wout steekt zijn
armen door een opening en steunt ze op de schouders van Paul. Deze stapt rustig achteruit. "Ja rustig,
rustig, Karel let op je mouw,  let op!"
"Shit", roept Ingrid, "Karel heeft met z'n mouw de draad geraakt."
Anderen juichen al, doch Ingrids opmerking doet het geheel verstommen.
"Niks aan de hand", wordt er geroepen, "iedereen terug langs hier en opnieuw."
"Sorry mensen", roept Karel er nog tussendoor.
"Kalm, rustig we hebben nog meer dan twintig minuten."
"Wacht, wacht, kunnen we niet wat meer kle(ling uit trekken, niet alleen diegene die erdoor gaan maar

ook diegene die helpen."
Paul gaat opnieuw door het web, gevolgd door Wout. Nu lukt het. Het team juicht. Elk succesje wordt
gAierd.
Ingrid is aan de beurt. De opening waar ze doorgaat zit hoog en er komt aardig wat tilwerk bij kijken.
Door de hoogte is de stabiliteit minder groot. Zachtjes schuiven de anderen met Ingrid horizontaal naar
het net toe. Wout heeft de leiding. "Ingrid, blijf zo stijf mogelijk, je rug rechter, je rug rechter, kan
iemand haar ornhoog duwen onder haar achterste."
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Er is wat gelach doch de concentratie blijft, Peter ondersteunt Ingrid.
Het is knap om te zien hoe deze mensen op elkaar zijn ingespeeld. Het effect ontgaat henzelf ook niet
en ze groeien verder doorheen de oefening.
Aanwijzingen worden gegeven en precies opgevolgd: "tien centimeter hoger, meer naar links, stop,
stop, Frank niet meer bewegen, Wout meer steunen", het geheel verloopt soepel en accuraat tot op de
centimeter.

Dan is het Franks beurt.
"Hoeveel tijd hebben we nog?" Nicole herneemt haar vraag. "Karel hoeveel tijd hebben we nog?"
'Nog zo'n veertien minuten."
Nicole spreekt Frank toe.
"Ben je er klaar voor?" "Yes darling". "Je staat op nog een meter van het web,  ik neem je nu korterbij.
Ok zet maar een stap." Frank schuift korterbij het touw. -'Goed Frank, halt stoppen.

"

Op instructie van Nicole laat Frank zich achterover vallen met de steun van de handen van Peter en
Joan in zijn rug. Samen trachten ze Frank op te vangen doch wat tijdens het oefenen werkte met Peter
en Paul werkt niet "Oh oh, stop", zegt Joan, "ik houd het hier niet."
"Probeer nog eens, daarstraks lukte het."
"Neen, dat is niet waar", corrigeert Joan, "ik stond hier daarstraks niet, we hebben de volgorde gewij-
zigd". Deze informatie werkt enigszins verstorend. Er is even een moment van 'niet weten wat'.
-'Wacht gasten, even rusten." Nicole neemt de leiding:  "Frank, kom je even terug rechi ja zo".
"Wat nu?"
"Sorry", verontschuldigy Joan zich. De anderen stellen hem gerust: "Niks sorry, we zijn met z'n allen
afgeweken van het plan, het wordt bij jou zichtbaar. We kunnen je alleen verwijten dat je vanmorgen
niet genoeg boterhammen hebt gegeten", zegt Peter.
Wout komt met een suggestie: "Bij het oefenen hebben we een variant geprobeerd, eerst met de armen
en het hoofd erdoor, hier bij ons steunen en dat moeten jullie zijn benen opheffen, Frank gaat er dan
met zijn gezicht omlaag door".
Ingrid: "Of een gemakkelijker opening, kunnen we niet wisselen?"
"Ik ben ok mensen, vertel maar wat ik moet doen, ik vertrouw het hier blindelings, ik hoor zelfs
Herman en Jean niet lachen of fluisteren, dus zal het allemaal nog wel goed zitten", stelt Frank de ande-
ren gerust.
"Joan, hoe ziejij het, opnieuw?"
"Neen jongens, dat lukt me niet, ik wil het niet verknallen, ik wil het proberen maar daarnet voelde ik
dat ik het gewicht niet kon hou(len. Ik wil eerder voor het alternatief gaan."
"Ok ok", herneemt Nicole, "Frank, begrijp jij wat Wout bedoelde?"
"Eull, ja ongeveer wel ja. Ik buig zo met mijn armen gestrekt en dan leiden juliie me naar een gat en
dan ga ik zoals Wout erdoor. Wei zoals ik me kan visualiseren wat jullie verteld hebben."
De rollen worden terug afgesproken, iedereen neemt zijn plaats in. Het is nu meer dan menens.
Nicole stuurt Frank aan. Zijn armen gaan doorheen het web en Paul legt Franks handen op zon schou-
der. "Hier Frank steun maar". Wout is ondertussen vlak bij het web gaan staan om Frank te ondersteu-
nen aan borst en heupen eens hij horizontaal is. Zover is het nog niet want aan de andere zijde staat hij
nog met beide voeten op de grond.
"Voeten naast elkaar, helemaal naast elkaar. Ok goed zo."
"Nicole, zorg dat hij met z'n broek het onderste touw niet raakt als we hem optillen."
"Neen", gilt Nicole, "dat kan ik niet hou(len. Peter tilt hem aan de voeten en Johan en ik, wij staan hier
elk aan een kant van Frank en geven elkaar een arm zodat Frank op onze armen ligt."

"Ok, steun maar op mij Frank", zegt Paul.
Peter tilt de voeten op, de beweging is vrij bruusk. Gelukkig hebben Nicole en Joan geanticipeerd en
Frank een beetje hoger opgevangen.
'Nu rustig achteruit Paul. En Wout neem het hier over van Johan en mij, wij schuiven naar achter."
"Neen", zegt Peter, "jullie staan te kort bij het web, ik heb hem, ga ervan tussen, weg weg."
"Gaat het Frank?"
"Ik heb net beslist dat ik op dieet ga", zegt hij.
Paul en Wout tillen Frank, Ingrid neemt zijn voeten over van Peter en ze stappen een meter verder dan
het touw is en zetten Frank op de grond. Dit is een krachttoer, de spanning ontlaadt zich.
"Wow,wat een improvisatie."
"Mag Frank zijn blinddoek afdoen?" vraagt Wout. Of heb ik die vraag al eens gesteld. Iedereen herin-
nert zich de opdracht in het bos. Ik heb de indruk dat de opmerking hier en daar nog een scherp kantje
heeft. Of niet, alleszins de herkenning is er. Misschien wordt straks wel duidelijk wat deze opmerking
betekende. Er ontstaat wat gepraat, het geheel is opgesplitst in kleinere groepjes en ventileert beden-
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kingen en emoties over het verloop. Blijkbaar komen er geen ideeen of gevoelens aan bod die met gans
de groep gedeeld dienen te worden.

"He, nu kan het niet meer fout. Is nu Eveline aan de beurt?" vraagt Peter hiermee terug de draad

oppakkend.
"Eveline kom bij mij meisje, gehandicapten onder elkaar": Frank.
"Concentratie is het sleutelwoord", maant Peter. Het wordt zeer rustig en kalm.
De brancard met Eveline erop gebonden, wordt tot op de schouders van Peter getild. Ingrid en Johan
hebben elk een zijkant. De voorste handvaten gaan door de juiste opening en onder begeleiding van
Ingrid nemen Paul, Frank en Wout over. VIekkeloos.
De brancard wordt op enige afstand tegen de grond gezet. Waar Eveline haar hoofd zit, wordt de bran-
card tegen een boom getild zodat Eveline kan meekijken. "Heb je nog iets nodig?" checkt Paul. -'Danke
Paul, je doet het goed", geeft Eveline hern terug.
Dan is het de beurt aan Joan.
"Joan, het is een groepsactiviteit, als ze mislukt zal er niemand kwaad zijn maar jij bent wet diegene die
nu door het net gaat", moedigt Paul aan.
"lk heb het beeld van succes in mijn hoofd, maak je geen zorgen", reageert Joan. Hij concentreert zich.
'*Concentratie en ontspannen, dat is goed", coacht Peter.
Het proces verloopt vlekkeloos. Joan geeft zich over aan de controle van de anderen. Ingrid stuurt het

gedrag van Paul, Wout, Frank en Peter en Nicole aan de overzijde. De beproefde methode werkt voor
deze groep. Men voelt elkaar aan en doet wat men denkt dat goed is. Ook nu weer is er het loslaten van
de spanning. Er is ruimte om even 'zot ' te doen.
De tijd wordt nog even gecheckt. ledereen weet dat niet tijd doch het aantal pogingen de kritische
factor is.
Nicole nog en Peter.
Nicole heeft haar haar nog eens extra strak met een elastiekje gebonden. T-shirt in de broek.
"Ok jongens, vertel het me maar". Peter tilt haar op, Nicole met haar gezicht naar de grond, armen

gestrekt. Vervolgens schrijdt hij zijdelings naar het web toe waar haar handen worden vastgenomen
door Wout. Ook hij wordt onderdeel van de choreografische beweging. Paul en Ingrid ondersteunen

romp en benen en in een vloeiende beweging die nog geen halve minuut heeft geduurd staat Nicole
weer op haar voeten. De groep is onder de indruk van zijn eigen kunnen. Tegelijk loopt de spanning op;
"Nu mag er niets meer gebeuren.

"

De spanning is ook voelbaar; "Peter, wit je nog wel bij deze groep horen? Als je zegt van niet dan
bewijs je ons een grote dienst. Dan ben je een waar groepslid." Opmerking van Wout, om met z'n
spanning om te gaan. "Ik kan je niet missen Wout, alleen al de gedachte dat ik je maandag niet meer zie
maakt me al triest" is het prompte antwoord.
"Achterwaartse kruiwagen, is dat wat Peter gaat doen?" wil Frank weten.
'Ua, dat hebben we geoefend, dat moet lukken."
"Ik ben er klaar voor, wie stuurt mij?"
"Ingrid, dat is jouw klus", nodigt Paul haar uit.
"Ok Peter, ben je klaar?.
Het is niet eens meer nodig om stilte te vragen, iedereen is doodstil. Peter strekt zich uit, met de voeten

richting web. Wout en Joan pakken elk een voet beet; "Beweegt het net?"
"Heeft het net bewogen?" vraagt Joan.
'Neen neen, het gaat goed, er is een beetje wind tussen de bomen". Dit is Eveline die het gebeuren aan-

dachtig volgL "Ik voel het ook", beaamt Frank die met den zintuig minder extra geconcentreerd is op
geluid en voelen.
Peter hobbelt 'onhandig' op zijn armen achteruit. De bewegingen van zijn heupen worden door Nicole
die vlak naast het net zit opgevangen zodat Peter het web niet raakt.
'Trager, trager", roept ze wanneer ze ziet hoe bruusk de bewegingen wei zijn. "Kun je het nog houden
Peter". "Gaat wel, gaat wel". Weer ploft hij een arm achteruit. Paul zit naast Nicole en tracht het
gewicht van Peter te tillen zodat zijn armen ontlast zijn en hij soepeler kan bewegen.

Nog even is er de spanning en dan komt het hoofd en de armen van Peter ook door het web.
"Yeaah". De ontlading is groot. Men omarmt elkaar, geeft klopjes op schouder en rug, deelt compli-
menten uit, maakt vreugde dansjes. Het web blijft onaangeroerd.
"H6 gasten, we hebben het aangedurfd en het is ons gelukt. HE trainers nu zijn jullie wel fier op oIls."
Ik kan niets anders dan beamen. Jean maakt de vergelijking van met een "voorstelling van de Cirque du
Soleil."
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4.7 Een onverwachte uitdaging

In deze onverwachte leersituatie kunnen de deelnemers op ervarende wijze leren over het concept
zelfsturing of'autopoiesis. Of hoe mensen autonome betekenis geven en handelen op basis van de
betekenis die ze geven. De opdracht biedt ruimte om te exploreren met alternatieve modellen over
organiseren. Zo krijgen de deelnemers kans om organiseren vanuit het sociaal constructionistisch
paradigma aan den lijve te ondervinden.

De wandeling naar het Centrum verloopt in opgewekte stemming.
Bij het centrum aangekomen, worden ze toegeroepen door Arnold en Tania. Ze staan met de rest van
hun groep inclusief Lut en Johan op het grasveld voor het gebouw. De sfeer is er uitgelaten.
"He mensen, we hebben jullie hulp nodig?" roept Tania.
Els, Luk crt Inge staan in overleg. Ze kijken even naar Tania, dan naar ons en roepen dan: "He gasten,
we hebben net iets ongelofelijks ontdekt, mogen we van jullie diensten gebruik maken?": Luk.
Luk wendt zich tot de andere mensen van zijn team: "Het is een goed idee van Tania, het helpt onze
discussie over de aantallen."
Ondertussen staan de twee groepen bij elkaar.
"Doe maar Tania," zegt iemand crl zij neemt het woord.
"We hebben daamet een opdracht gedaan en ik kan er niet veel van vertellen want dan gaat het leer-
moment ervan af."
"Dat zijn we al gans de week gewoon", grapt Wout "Je bent al net zo goed als onze begeleiders".
"Alld Wout" , stoot Ingrid Wout aan.
"De opdracht is als volgt, stel iedereen van ons, we zijn nu met 16, kiest twee andere mensen. In
gedachte, je hoeft niet te zeggen wie. En na een startsignaal is het de bedoeling dat je zorgt dat je op
gelijke afstand komt te staan van die twee personen."
"En wat is de bedoeling hiervan?": Karel.
"Wel de bedoeling is om na te gaan of dit kan met een groep van zeventien, jullie zijn met negen" Luk.
"lk denk dat ik de bedoeling nog niet helemaal snap": Frank.
"Dat gaat toch lang duren en we hebben nog een nabespreking": Nicole.
"Wacht, mag ik even de achtergrond schetsen. Wij hebben deze opdracht daarnet gedaan met onze
groep Eerst hebben we in trio's mogen nadenken over hoe we dit als managers zouden aanpakken; in-
ventariseren wie heeft gekozen, kijken naar wie de meest gekozen personen zijn, modellen opstellen
enzoverder. We hebben een schatting gemaakt over de haalbaarheid en de duur van planning en uit-
voering. Helder?"
Iedereen knikt.
"En nadat we een inschatting hebben gemaakt over tijd, aanpak en haalbaarheid zijn we gewoon naar
buiten gegaan en zijn het zonder woorden gaan uitvoeren. En je gelooft nooit hoelang we erover ge-
daan hebben."
"Niet antwoorden, vraag het ze", vult Erik aan.
"Jullie zijn geslaagd?" vraagt Joan ter bevestiging. Er volgt een instemmend geknik.
"Moeten we nu antwoorden? Hoe lang duurde de planning en uitvoering?"
"Neen, we hebben niet gepland, we zijn gewoon gaan doen vanuit de opdracht, ieder voor zich twee
man, geen discussie, her gaan staan, rondlopen tot iedereen op gelijke afstand stond van zijn twee
mensen."

"Drie kwartier, minstens zou ik zeggen": Peter.
"Dat is bijna onmogelijk, en onderweg zijn er geen namen veranderd, moeilijk te zeggen": Eveline
'lien half uur," schat Paul.
De antwoorden gaan allen naar een half tot meer dan een uur.
"Veel korter", antwoordt Tania. "We kunnen er zelf ook niet van over."
"En nu moeten wij dat doen?" wil Karel weten.
'Neen," Bert; "we willen voorstellen om de opdracht te doen met zeventien om te kijken of het ook

"
nog kan, vandaar dat we jullie hulp vroegen.
"Willen jullie meedoen aan dit experiment?"
Na een kleine rondvraag is iedereen het ermee eens.
"En geef nog eens duidelijk de instructie?" zegt Nicole. "We kiezen zonder het te zeggen twee mensen,
willekeurig uit de ganse groep en gaan dan op gelijke afstand staan."
"Perfect, kan niet beter gezegd worden": Erwin.
De groep begeeft rich naar het midden van het grasveld
"Heeft iedereen twee mensen in gedachte?": Tania. "Ok, verspreid jullie dan en zoek de gelijke afstand.
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De groep valt uit elkaar, de mensen van de andere groep wandelen een tiental meter ver en beginnen te
kijken. Ook de mensen van onze groep verspreiden zich. Vervolgens ontspint zich een heel spel waar-

bij aanvankelijk mensen een grotere afstand afleggen, gevolgd door anderen die zich in andere richtin-
gen gaan begeven. Doch al snel vertraagd het tempo. Mensen bewegen zich trager en over kleinere
afstanden. De totale gebruikte oppervlakte is een cirkel met een straal van tien meter. Na drie en halve
minuut lijkt de muziek te stoppen. De dans lijkt ten einde, iedereen staat op een plek.

"Klopt dit?" roept Eis.
"Klopt dit nu eche- Er is verwondering alom.
De eerste groep is verbaasd over het eigen experiment. "En niet eens meer tijd nodig."
"Hoe kan dit nu?" roept Wout. "En zonder planning!"
"Yep,"  roept  Erik,  "dit is de uitsmijter van de cursus. De boodschap is 'managers zijn overbodig'.  Dus
Wout, je job staat op de tocht."
Er is gelach en afkeuring tegelijkertijd.
"Excuseer Erik", zegt Els, "maar zo zijn we hem nu gewoon, hij bedoelt het allemaal wel goed."
"Klopt", valt Inge bij, "straks mag hij naar huis. naar zijn vrouwtje en dan wordt hij weer braaf. Ja toch

Erik 7"
"Mooi dat dit jullie humor is": Peter.  "Ik sta gewoon versteld dat de opdracht zo simpel is."

"De opdracht is een illustratie van wat we gisteren besproken hebben over sturen en beheersen, weet je
wel."

"Djeezus": Paul, "dat is wei een krachtige. "He lui, bedankt voor de uitnodiging."
"Nou bedankt voor jullie tijd en medewerking.": Tania.
"Zullen we even kort een pauze inlassen en dan kunnen beide groepen verder", stelt Johan voor.

"Ja, koffie en dan verder" Joept iemand.

De nabespreking start.
"Laatste bespreking": Nicole.
"Ja, wat jammer, ik word er een beetje triest van":  Joan.
"Ja, ja, het komt aan zijn einde, we houden op van te bestaan": Frank.
"Wat willen we nog delen?": Peter.
"Die opdracht daar ben ik nog niet helemaal goed van. Ik sta nog altijd verbaasd van het resultaat. En

ergens wist ik wat het zou worden want de anderen waren zo enthousiasL"
"Ja, ze wilden ons absoluut de ervaring gunnen, dat was mooi van hen."

"

"Maar denk eens aan die oefening, wat een rijkdom.
"Rijkdom?"
"Wel ja, management is overbodig, iedereen managet zelf en niet zomaar ieder voor zich, maar ieder in
de context van het geheel."
"Net zoals bij het afbreken van de viotten en de orientatietocht."
"Ja dat klopt, maar hoe zit het dan omgekeerd?"
"Hoezo?"
"Hoe wordt werk nu georganiseerd?

"

"Zoals je zegt, er is 66n decl van de mensen die het werk organiseren voor de anderen."
"Dat kan toch niet, je kan toch niet organiseren wat iets voor mij gaat betekenen."
'Neen, dat is het 'm juist, omdat ik dat niet kan, ga ik werk zo vertalen in functies dat ze te controleren
wordt."
"Wat eigenlijk gebeurde bij de vlotten?"
"Exact."
"Maar dat is dan toch een mechanisme dat zichzelf versterkt, jij mag uitvoeren wat ik bedenk, plan en
beslis. Vermits daarmee een deel van de intrinsieke motivatie weg is, moet ik zorgen voor externe con-
trole."
"Slim en ik zou nog aanvullen met te zeggen dat de manager niet alleen controle erbij krijgt als taak
maar ook nog deze van te motiveren."
"Je gooit hier wei veel op een hoop."
"Het is fascinerend als je zo doordenkt. Dat is eigenlijk waarom die outdooropdrachten zo plezierig
zijn. Je mag ze organiseren van begin tot einde, binnen de grenzen, maar toch, we beginnen toch altijd
met het bediscussieren van de waarde of betekenis van wat we gaan doen."
"Het geheel doet me denken aan de relatie tussen ouders en kinderen, beide kunnen niet zonder elI<aar.

Ik ben vader bij de gratie van mijn kinderen. Maar ik vraag mijn kinderen niet van zich te gedragen

naar mijn wensen in ruil voor mijn liefde en zorg. Als ik veel van huis ben, dan helpt het niet, of slechts

gedeeltelijk, om bij terugkomst hen cadeautjes te geven als teken dat ik van hen hou. Ze hoeven geen
surrogaat, ze willen mijn zorg en genegenheid."
Er valt even een stilte
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"Dit is tweemaal raak. Even dat van het aanwezig zijn ter zijde."
"Gelukkig gaan we straks naar huis."
"Dat bedoel ik met het eerste keer raak. Ik tracht het te vertalen naar het organiseren van werk. Wat
zijn dan die cadeautjes?"
"Naar mijn gevoel is dat de sociale druk en de mooie dingen die men belooft om een bepaalde functie
Ineer kleur te geven. Of een andere kleur dan ze voor de persoon heeft die ze moet gaan doen, allez,
aangeboden krijgt."
"Eigenlijk zegt ge dan motivatie."
"Intrinsieke of extrinsieke?"
"Intrinsieke is toch eigenlijk hetzelfde als betekenis dan."
"Beide opdrachten hebben wel gelijkenissen. Bij het web was er ook niet 6dn iemand die de leiding
nam": Joan/
"Dat klopt, iedereen deed zijn bijdrage": Frank.
"Ik zie ook wei verschillen. Kijk naar de opdracht, die was meer gemeenschappelijk. Die vergde alles-
zins meer samenwerking en ook meer aansturing": Nicole.
'Ua maar die aansturing kwam weI van ons allemaal": Ingrid.
"Dat klopt, doch niemand heeft zich opgedrongen": Peter.
"Volgens mij was het de taak die sturend was. Iedereen droeg bij in functie van de taak": Eveline.
"Of van de opdracht. Als een persoon aanmoediging nodig had of correctie dan gebeurde dat ook":
Joan.

"Je bedoelt dat 'taak' teveel op de taak duidt en onvoldoende op het geheel, wij die de taak aan het uit-
voeren waren": Karel.
"Dat bedoel ik": Ingrid.
"Helder": Frank.
"Voor mij speelde het thema vertrouwen heel erg. Op het ogenblik dat je door het web ging was je
helemaal overgeleverd aan de anderen": Peter.
"Dat klopt. Ik heb dat ook zo ervaren. Dat van vertrouwen bedoel ik. We hebben heel de week samen-

gewerkt en er zijn nogal wat opmerkingen geweest over mannen en vrouwen. En bij deze oefening heb
ik daar niks van gemerkt. Wie wie vastpakte en waar; het gebeurde allemaal natuurlijk en keurig":
Joan.

"Goh, daar heb ik niet eens bij stilgestaan": Nicole.
"Ik eigenlijk ook niet, dat was bij mij nog niet eens opgekomen. Je bedoelt ongewenste intimiteiten":
Ingrid.
'llet viel mij op dat de vrouwen in het gezelschap spontaner omspringen met aanraken. Bij gans de
groep trouwens. Dit is voor mij een teken dat de relaties met elkaar een volwaardig karakter hebben;,
Sexualiteit en verlangens spelen inderdaad een rol in de contacten, Freud was niet dom, doch in de
groei van kwaliteit van relaties is dit blijkbaar geen hindernis om elkaar aan te raken. Als man weet ik
natuurlijk nooit wat er omgaat in de geest van een vrouw, doch lichamelijke aantrekkelijkheid en het
omgaan met de lichamelijkheid heeft sneller een seksuele betekenis bij mannen, heb ik zo de indruk.
Het feit dat het de uitvoering van de opdracht niet bemoeilijkte, zegt iets over het overstijgen, het met
elkaar kunnen omgaan als totale persoon": ik.
"We zien elkaar als mensen?": Peter.
"Ja, als mensen met verschillende eigenschappen", beaam ik. "Doch men zou kunnen zeggen dat de
instrumentaliteit in de relaties is overstegen.

"

"Volwaardige relaties", overpeinst Nicole hardop.
"Wel een boeiend thema", vult Wout aan.
"Neemt niet weg dat ik straks toch graag in de armen van mijn vrouw wil liggen": Paul.
"Maar daar is sexualiteit onderdeel van de relatie", bedenkt Eveline.
"En dit allemaal in de laatste bespreking", oppert Frank. "Terwijl we daarstraks nog vreesde dat we
geen diepgang zouden halen."
Na wat kortere episodes met als thema's planning, respect, leren en grenzen verleggen valt het gesprek
wat stil.
"Uit de energie die ik beluister, lijkt me dat de rellectie over de opdracht wat uitgeput is, misschien het
reflecteren als geheel wel": ik.
Er volgt een stilte en ik ga door: "Misschien dat het een mooi moment is om te eindigen door met
elkaar te delen wat voor ieder van jullie de waarde was van dit programma? We hebben nog even tijd.
Ik stel voor om een halfuurtje buiten te lopen met de vraag 'wat is voor mij de waarde van deze week
geweest'. Terwijlje wandelt breng een voorwerp mee dat tot uitdrukking brengt wat je wil delen."
Na een kort moment van overweging zie ik de mensen knikken.
"Ok dan zijn we hier terug tegen twaalf uur."
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4.8 Focusgroepen

Van deze gelegenheid in het verhaal wens ik gebruik te maken om over te gaan naar de volgende
stap in mijn onderzoek. Zoals aangekondigd is het onderzoek een wisselwerking tussen monoloog en
dialoog. Ik vond het een natuurlijke overgang om de eindappreciatie aan het eind van het programma
te vervangen door de appreciatie van de deelnemers van de focusgroep. De startvraag hier polste
naar wat de deelnemers aansprak in het verhaal wanneer ze dit vergeleken met hun eigen ervaring.

Vraag  1: Waar zou jij je stuk van het verhaal willen schrijven op basis van jouw meest waardevolle
leermomenten?

Vraag 2: Wat is vanuit je eigen ervaring de waarde van Outdoor Appreciative Inquiry-workshops
voor je eigen handelen op het domein van organiseren (veranderen)?

Vraag 3: Well<e inzichten kan je bevestigen of aandragen op basis van volgende aspecten die ikzelf
en anderen doorheen de evolutie van de methode heb onderscheiden:

De relatie natuur mens: De natuur is niet door de mens geschapen, daardoor kunnen wij leren over
hoe wij creeren en organiseren?

De relaties van mensen in de natuur   Wat haal jij uit het verhaal en je eigen ervaring over de
ontwikkeling van de relaties en de link met organiseren?

Ervaringskennis: Appreciative Inquiry in combinatie met outdoor geeft kennis over organiseren die
het logische (nomothetische) kennen overstijgt. Het is ervaringskennis en deze is ook rijker dan het
'leren uit fouten'.  Wat kan jij vertellen over deze wijze van kennen  en de kennis die dit oplevert over
organiseren ?

Vraag 1: Waar zou jij je stuk van het verhaal willen schrijven op basis van jouw meest waarde-
volle leermomenten?

-De relatieaspecten zijn voor mij zeer herkenbaar. Mijn anekdote is van de orientatietocht de laatste
avond waarbij we moesten koken aan de Ourthe. Ik voelde mij de bewaker van de zekerheid dat ieder-
een van de groep "mee was". Het was al vooravond in de Herfst en bepaalde deelnemers zagen het niet
goed zitten om alleen in een donker bos rond te wandelen. Door zorg te tonen voor deze gevoelens en
door de kwaliteit van de relaties te hebben uitgebouwd met de deelnemers, was er ruimte en respect
voor deze angstgevoelens. Niemand zou hierop 'gepakt' worden. Wat ik eruit geleerd heb is dat de
kwaliteit van de relaties een ijzersterke fundering is voor onze organisatie. En ook dat de rol om ervoor
te zorgen dat iedereen -mee was' een rol is die mij energie geeft."

"In 66n van de opdrachten had ik besloten om niet het voortouw te nemen. Ik heb erg veel tijd gestoken
in het genieten van de natuur en de naast omgeving. Ik kreeg de indruk dat de rust en het genieten ook
een positieve uitwerking had op andere leden van de groep. Behalve voor iemand die niet kan genieten
door de spanning, voor die persoon was het eerder ergerlijk."
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"Mijn grootste leerervaring is dat mensen zich sterk laten leiden door beelden en angsten. Angsten die
ze oproepen bij de beelden. We kwamen op onze tocht aan de bevroren Ourthe. Via palen maakten we
een constructie over het ijs. ledereen volgde een beetje zijn eigen mindset, we vulden elkaar aan Bij de
discussie over stevigheid worden de problemen aangedikt; Dan zegt iemand "Als je door het ijs zakt
ben je binnen 66n minuut dood" Dit blokkeerde gewoon alles. Vanuit zo'n angst ga je narrow minded
te werk. We vonden gewoon geen oplossing. We kregen een ophoping van moeilijkheden.
Nadien kwam er vertrouwen en dan wordt ambiguiteit niet gereduceerd, maar juist gestimuleerd. Dus
om de interactie zinvoller te maken is er eerst vertrouwen nodig.

"De natuur dwingt tot eerlijkheid."

"Verwonderen vereist een relatie van vertrouwen.

"Wat ik daaruit oppik is hoe plezier en genieten ook het inlevingsvermogen doet toenemen."

"Voor mij is de meest waardvolle ervaring het zelfordenend vermogen binnen de groep.herken dat
sterk bij de opdracht waar we aan elkaar gebonden die steile wand gingen beklimmen en beklommen
hebben. Door het verantwoordelijk zijn voor onze keuze en de discussie over het willen en het kunnen
ontstonden er heelwat synergetische effecten? Als ik ze opsom: tonen van leiderschap, elkaar helpen,
zwakste schakel openlijk onderkennen, gezamentijke succesbeleving en daardoor energie en inspiratie,
natuurlijke ordening van verhoudingen en het ontstaan van creativiteit."

 'De workshop geeft een verdieping aan de bestaande relaties. Het duidt nog maar eens hoe organisaties
afhangen van de relaties.

"Het toetsen van de modellen die we ons verbeelden, modellen zijn er voor de interactie." Dat vind ik
waardevol. De illustratie hiervan  is een gesprek  dat  ik  had  met een vrije racistisch persoon.  H ij  gaf
kritiek op de Marokkanen die in zijn stad woonde. Toen ik opmerkte dat hij veel van hun gewoontes en
cultuur kende en dat hij waarschijnlijk al heelwat gesprekken met hen gevoerd had keek hij me aan en
zei, "Een gesprek voeren, ik heb nog nooit met een Marokkaan gesproken". De dialoog om tot beteke-
nis te komen

"Het plezier tijdens de opdrachten, de toch ook wei grappige momenten tijdens de nabesprekingen; Ik
heb het niet over de stiltes, dat vindt ik te weinig terug. Kijk naar vertrouwen en humor. Die ene die in
het water valt; Ongeacht de rollen en posities, ongeacht de relatie die men heeft,een humoristische
situatie maakt iedereen aan het lachen.
Tijdens de nabesprekingen werkt humor ook bevrijdend. Ik weet nog die opmerking over hoe humor
lachen of weglachen kan zijn van emotionele spanningen. De meeste metaforen bevatten toch ook
humor. Plezier helpt ook om overzicht te houden, ruimte te voelen om oplossingen te verzinnen"

"Waarden en daden zijn met elkaar verbonden. Waarden zijn eigenlijk het onzichtbare web dat eenheid
geeft aan het handelen. In het handelen zitten de intenties en hierin zitten de waarden die men wil zijn".

"Bij ons op kantoor staat op de notablokken bovenaan een klein telefoontje. Dat is de metafoor voor
wat er tijdens de opdracht met de portofoons gebeurde. Iemand had afgehaakt en was op zichzelf zijn
weg gaan zoeken. Dat portofoontje dat staat daar voor, wanneer het moeilijk wordt moeten we het
contact houden en niet gaan sub optimaliseren".

"Wat ik oppik is de relativiteit van problemen. De organisatie problernen in het bijzonder.
Heelwat ervan kunnen teruggebracht worden tot verrouwen. Organiseren en werken in een organisatie
wordt sterk bepaald door vertrouwen, door relaties dus."

"Wat ik herken is de wederkerigheid die je ervaart? Onderdeel van een groep, onderdeel van het
geheel. onderdeel van de natuur ook. En hoe je met de ander of het andere omgaat zo gaat het ook met
jezelfom.

"lk merk dat ik me nog meer bewust ben dat ik naar de ander dien te luisteren om dingen te begrijpen
vanuit zijn realiteit. Hoe gaat dat dan? Door beter te letten op de gevoelstoon en terug te koppelen wat
ik begrepen heb.
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"Tijdens  de week waren  wij  met twee groepen  en  niet  met drie zoals  in het verhaal. Doordat activiteiten
apart verliepen gaat men onder hetzelfde dak "langs elkaar heen leven" Er ontstond een tweedeling in
de groep. De leerervaring voor mij was dat je wei in aparte groepen kan werken doch dat je geregeld
tussentijdse bijeenkomsten dient te organiseren om te voorkomen dat je eigen culturen creeert.  En een
cultuur, juist door de verschillende leerervaringen ontwikkeld snel. Mensen gaan snel vanuit hun
gedeelde subbeelden, beelden opbouwen naar de toekomst toe."

"Bij elke opdracht was de instructie beperkt en wordt de groep verplicht om te spreken over wat een
succesvolle aanpak is. Dat is me bijgebleven. Het voordeel hiervan is dat er zo via het gesprek een
discussie ontstaat over wat de betekenis is."

"De natuur als stille kracht is niet te onderschatten. In het programma zijn het bijvoorbeeld de momen-
ten dat men niets doet in de natuur wezenlijke leermomenten. Mijn sterkste ervaring was dan ook de
stilte in de grot, ik kreeg een beleven van mezelf als intens en o zo klein."

"Op momenten van rust, van niets doen, scherpen je zintuigen zich. Het denken valt stil na een tijd. En
toen had ik zoiets van had ik hier niet gezeten dan had niemand genoten van dit mooie stukje natuur.
De wisselwerking tussen bewust worden van natuur en mezelf. En inderdaad hoe betekenis de
bindende factor is.

"De natuur zet meer aan om anders te kijken naar onszelf, onze relaties en hoe we met veranderen
bezig zijn in de organisatie.

"Voor mij heeft vertrouwen nu een aantal handvatten gekregen. Dat vertrouwen essentieel is in het
leven dat is voor mij een credo. Hoe het helpt om mensen aan het werk te krijgen. Help mensen om een
stuk vertrouwen te krijgen in de veranderingen en ze gaan aan de slag. Het klinkt misschien instru-
menteel doch dat is juist wat uit het verhaal blijkt; je kan condities creeren doch je kan het niet
afdwingen."

Tot hier een korte bloemlezing van de eerste reacties. Opmerkelijk is de snelheid en intensiteit
waarmee de deelnemers aan de focusgroep contact maken met elkaar. Hun wijze van verhalen en de
verhalen zelf zijn diepgaand persoonlijk.  Dit is een mooie illustratie van de kwaliteit van relaties als
een basisconditie voor generativiteit. Deze ervaring ontsnapt ook niet aan de reflectie van de
deelnemers van de focusgroep.

De gesprekken naar aanleiding van de twee andere vragen zijn opgenomen in deel drie van mijn on-
derzoek.
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DEEL III
Theoretische modellen
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Hoofdstuk 5: Verbinding mens-natuur

A  human  being  is  part of a whole, called  by us  the  'universe' a part  limited  in time  and space.
He  experiences  himself,  his  thoughts  and feelings  as  something separated from  the rest-  a  kind
of optical  delusion  of this  consciousness.  This  delusion  is  a  kind  of prison for us,  restricting us
to our personal  desires  and to  ajJection for a few persons nearest to us.  Our  task must  be to
free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living
creatures  and  the whole of nature  in  its  beauty.  Nobody  is  able to  achieve  this  completely,  but
the  striving for  such  achievement  is  in  itself a  part  of the  liberation  and a foundation for  inner
security (Albert Einstein).

5.1 Inleiding

De vraag hoe de natuur is ontstaan, is in dit boek niet aan de orde. Wel dat zij niet door de mens is ge-
schapen, en evenmin voor de mens in het leven is geroepen. De natuur is er voor haarzelf, met haar
intrinsieke kenmerken, kwaliteiten en wetmatigheden. Juist dat is het grote verschil tussen de natuur en
eender welk sociaal systeem. Want cultuur, religie, ethiek, esthetiek, economische of epistemologische
systemen en noem maar op, hebben wetmatigheden die ontstonden uit het denken en handelen van
mensen. En het zijn mensen die de wetmatigheden van de sociale systemen die ze 'ontdekken' als waar
bestempelen. Zo creeren ze nieuwe sociale realiteiten, vanuit een bestaande sociale betekeniscontext.
Mensen leven nu eenmaal in een wereld van betekenissen (Weick 2002; Harmann, 1998; Czarniawska,
1997; Abram, 1997; Weick, 1995; Geertz, 1993).

Deelnemen aan activiteiten in een niet-menselijke omgeving (de natuur), laat na terugkoppeling het
verschil zien tussen wat de deelnemers 'normaal' vinden en wat 'natuurlijk' is. Dat is een belangrijk
aspect van de generatieve kracht van de natuur. De deelnemers ervaren dat hun relatie tot de natuur tot
dusver vrij eenzijdig was, want overwegend op rationele kennis gestoeld. En dat ze dankzij het zich
zintuiglijk verbinden met de natuur heel wat ontdekken. Opvallend is dat die zintuiglijke verbinding
mensen ook dichter bij zichzelfbrengt. Door een rob te betasten, het spannen van hun spieren te voelen
- kortom, de greep op de werkelijkheid - krijgen de deelnemers informatie over hun inschattingen, hun
mogelijkheden en hun acties. Die zintuiglijke ervaring (zien, voelen en horen) geeft rust. Vooral rust
aan ons denken.

Dankzij die innerlijke verbinding, durven de deelnemers zich openstellen voor de overvloed aan in-
drukken die op hen afkomen en die ze kunnen waarnemen zonder zich te hoeven bevragen over wat de
achterliggende betekenis weI mag wezen. Dat overvloedige 'waar-nemen' wekt verwondering op, als
een proces van op zich laten afkomen, loslaten en opnieuw ontdekken. Beschreef Plato de verwonde-
ring niet als de eerste fase in het streven naar wijsheid? Welaan dan, hun verwondering en begeerte
drang naar wijsheid stimuleert de deelnemers ertoe om zichzelf vragen te stellen over de 'organische'
aard van de natuur. Ze ont(lekken dat de natuur meer is dan een wereld van minerale 'dingen'. Hetgeen
mijns inziens ook klopt; de natuur is energie in beweging; cyclisch, in evenwicht, niet te beheersen,
maar wei te sturen.

Het organiseren van activiteiten in zo'n organische omgeving maakt ook de gehanteerde modellen van
organiseren zichtbaar. Zo komt een groep die een brugconstructie over een rivier bouwt tot een belang-
rijk inzicht: ze hielden met z'n allen wel rekening met de diepte, de breedte en de temperatuur van het
water; met de lengte van de palen en de hoeveelheid touw, maar niet met de stroming, de energie van
het water. In hun rnanier van denken en organiseren hielden ze vooral rekening met statische elemen-
ten. Ook al vond dat denken plaats vlakbij het voorbijstromende water. De herontdekking van het orga-
nische in de natuur stimuleert de deelnemers om hun eigen denkbeelden over organisatie in vraag te
stellen en een betekenisvolle interactie met de omgeving aan te gaan. De activiteiten worden succes-
voller naarmate de deelnemers hun mechanistische denkpatronen opzij zetten ten voordele van organi-
sche denkbeelden.

Het eerste deel van dit hoofdstuk behandelt wat de deelnemers leren over organiseren. In het tweede
deel belicht ik de relatie van de westerse mens met de natuur, hoe onze eenzijdige kennis van de natuur
is ontstaan. In het derde decl bespreek ik dan de generatieve krachten van de relatie mens-natuur, de rol
van de zintuiglijke ervaring in de ontwikkeling van een wederkerige relatie met de natuur. De verwon-
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dering is daarbij de stimulans om het organische denken te integreren in het proces van betekenis ge-
ven.

5.2 Wat leren we over organiseren?

5.2.1      De aard van de natuur en van organiseren: energie en materie?

Hoe verhouden we ons tot de natuur? Als tot een kenbare, materiele wereld? Als tot een organisch iets
dat verschillende krachten in evenwicht houdt? En wat is onze relatie met organiseren? Vanuit welke
betekeniskaders interageren wij met de werkelijkheid, die we zelf gecreeerd hebben?

De tweespalt tussen natuur als materie of natuur als energie blijkt uit het verhaal van twee deelnemers

die tijdens een orientatietocht wachtten bij een beekje. Hun verhaal gaat over zandkastelen bouwen en
dammen aanleggen in riviertjes. Het zijn twee metaforen voor evenveel fundamenteel verschillende
manieren van denken: het zandkasteel als een statisch gegeven en het indammen van een rivier als een
dynamisch gebeuren.

Het statische model beschouwt een organisatie als een te bevatten 'ding'. Het wordt eerst gebouwd en
daarna moet het mensen en activiteiten trotseren. Het is een model met een fasering in de tijd: Het
functioneren van de organisatie worden pas zichtbaar wanneer de organisatie eerst gebouwd is. In het
dynamische model daarentegen lopen de organisatie en het functioneren door elkaar. Sterker nog: ze
bernvloeden elkaar en optimaliseren de organisatie (Spinosa, Flores & Dreyfus, 1997).

In de metafoor van het zandkasteel is gebaseerd op een naref objectivisme (Winnograd & Flores,  1987)
gekenmerkt door een lineair causaal denken. Het zandkasteel impliceert dat de bouwers ervan alle ac-
ties, die erin zullen plaatsvinden, vooraf (denken te kunnen) bepalen als objectieve buitenstaanders.

Een ijdele hoop want het water zoekt zich met z'n energie vaak een andere weg dan die waarin voor-
zien is. Zo brokkelt het zandkasteel, aan een toenemende snelheid van verval, finaal af. 'Het is een or-
ganisatie die verzandt'. De rivier indammen gebeurt helemaal anders. Je plaatst pas een volgende steen

wanneer je de invloed van de vorige steen op de stroming van het water hebt vastgesteld. Bij het in-
dammen (lees: het organiseren van de bedding en de stroming) van een riviertje zijn continue beweging
en veranderen gelijktijdige processen (Fry & Srivastva, 1985) Organiseren is met andere woorden si-
multaan continueren en veranderen waarvan men onderdeel uitmaakt.

Met de benadering van de natuur als energie en beweging zijn we lang niet origineel. Doch het is min-
der gangbaar in ons denken. In het Griekse denken immers waren onveranderlijkheid en volmaaktheid
synoniemen. Het wordingsproces krijgt er geen plaats, omdat het per definitie onvolmaakt is. Daarom
herleidt het Griekse denken alles tot een eeuwig en onveranderlijk zijn.
Volgens Plato is de verwondering het begin van de wijsheid en dus van de filosofie. Zijn verwondering
over de vergankelijkheid van de dingen (dus de veranderlijkheid en het onvolmaakte) bracht hem ertoe
het bestaan van eeuwige, onvergankelijke en transcendente ideeen aan te nemen. Die vormen de basis

van het zijn en het kennen van de dingen op aarde. Als de mens naar de dingen kijkt, ervaart hij de
herinnering aan de ideeen die de ziel voor haar vereniging met het lichaam heeft aanschouwd: een op-
vatting met verregaande consequenties. Plato plaatst de zintuiglijke ervaring op een lager niveau dan de
kennis van de ideeen en voert een onderscheid door tussen ervaringskennis en het hogergewaardeerde

logische denken. Ook Aristoteles onderschrijft die 'sofia' of wereldbeschouwing. Hij beschouwt tijde-
lijke kenmerken, wat we kunnen zien, als niet belangrijk om de ware aard te doorgronden.

"De Griekse jilosofen wilden de bomen herieiden toi een geordende verzameling.  Voor hen  is
een steen vo/maakter dan een boom "

(Libbrecht, 2004).

In de Chinese filosofie daarentegen staat het 'zijn' niet centraal. De Chinese filosofie is een wordings-
filosofie met energie als fundament in plaats van materie (Libbrecht, 2004). Het Chinese denken be-
schouwt de natuur als beweging, als energie. De natuur is een wordingsproces waarin niets blijvend
aanwezig is. De werkelijkheid is in al haar bonte levenskracht en verscheidenheid alomtegenwoordig.
Er bestaat geen andere realiteit dan die van het worden. Het te volgen traject, is de Tao.
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5.2.2 De cyclische beweging van energie

In de natuur volgt energie een cyclische beweging: ontwikkeling en groei leiden tot 'volwassenheid'
om na aftakeling en sterven in nieuw leven over te gaan.

"Na herfst en winter komen lente en zomer, wanneer de wortels niet geraakt zijn, komen er
bloemen en bladeren" (Kosinski, 1967).

Om de tafel feestelijk een feestelijk uitzicht te geven heeft men een kunstwerkjes gemaakt met materi-
alen uit de natuur. Kleine stillevens bestaande uit mos, schors, dode kronkelige wortels, takken en bla-
deren. Terwijl men voedsel en gedachten deelt zien de deelnemers het stilleven ook daadwerkelijk le-
ven: minuscule kevertjes kruipen over het mos van een dode tak; de schors bevat een microbiotoop; een
spin klimt uit de wortel, ondertussen verwelken de klaprozen. Een aantal mensen schrikt eerst van dit
onhygienische leven op tafel. Na enige discussie wordt de link gelegd met het eigen bestaan. Vervol-
gens wordt dit thema ook geexploreerd naar het bestaan en functioneren van organisaties. Energie en
vorm kennen een cyclisch bestaan. Ook bij Weick vinden we de lus als centrale begrip in het proces
van organiseren. Hij stelt dat wanneer twee gebeurtenissen onderling afhankelijk gerelateerd zijn, het
benoemen van de elle als oorzaak en de ander als gevolg een willekeurige bepaling is. Dit is te zien in
iedere causale lus. In welke lus dan ook is geen enkele variabele belangrijker dan een andere. Geen
enkele variabele in een lus controleert andere variabelen zonder door deze zelf weer gecontroleerd te
worden. In een lus kunnen we de volgorde van de gebeurtenissen waar dan ook beginnen door het wij-
zigen van een willekeurige (Weick, 1979).
Ook het proces van betekenisgeven wordt algemeen voorgesteld als een cyclisch proces:

"The cycle begins as individuals (or collectivities) form unconscious and conscious anti-
cipations and assumptions, which serve as predictions about future events. Subsequently,
individuals experience events that may be discrepant from predictions.  Discrepant events, or
sumrises, trigger a need«/or exp/anantion... " (Weick, 1995, p. 241).

De spanning tussen lineair en cyclische opvatting over organiseren, en de organisatie als mentale con-
structie versus een interactieproces van betekeniscreatie in de werkelijkheid is ook nog te illustreren
met andere voorbeelden.

Bij de vlotconstructie wil een aantal mensen het organisatieproces afstemmen op de concrete noden van
het moment (dynamisch model of indammen van een riviertje). Een ander deel van de groep houdt vast
aan het vooraf 'afgesproken' beeld van de organisatie (statisch model of zandkasteeD. De organisatie
(het betekeniskader) organischer maken om te kunnen varen, maakt sommige deelnemers onzeker. Er
komt heel wat overtuigingskracht bij kijken om ze te doen inzien dat ze de zekerheid van een rigide
taakverdeling moeten opgeven. Organiseren wordt vervolgens een cyclisch proces van denken en doen
op basis van een evoluerend inzicht. De afgesproken regels en verantwoordelijkheden zijn geen stati-
sche of feitelijke gegevens, ze vormen een gedeeld betekeniskader van waaruit de deelnemers zinvol
met elkaar en de omgeving interageren.

Tijdens de nabespreking van de eerste opdracht zoeken de deelnemers naar lineaire oorzakelijke ver-
banden. Uit de stroom van gebeurtenissen bakenen ze problemen af en daarna trachten we de oorzaken
ervan te isoleren. Organisch denken leidt tot de vaststelling dat het vruchtbaar is om de werkelijkheid te
beschrijven in termen van complexe netwerken van terugkoppelingen of positieve en negatieve 'feed-
backloops'. Zo wordt de scheiding tussen resultaat en oorzaak onderuit gehaald en wordt de lineaire
tijd opnieuw cyclisch (Senge, 1990).

Het hele leerproces vertoont een cyclisch patroon.Zo is tijdens de laatste dagen de intensiteit van leren

veel hoger dan bij aanvang van het programma. Leken in het begin de nabesprekingen eindeloos lang
(alles was al gezegd), dan is er tegen het einde van het programma tijd te weinig om alle belevenissen
te delen. Met andere woorden: de thema's zijn recurrent (en cyclisch) maar worden meer en anders

gestoffeerd naarmate de tijd vordert. Waarderen, beslissen, communiceren, sturen, afspraken maken,
verbeelden, vertrouwen, passie en feedback komen telkens terug maar de iteratie van doen en denken
zorgt voor verrijking en verstrengeling. Deelnemers ervaren dat groeien en ontwikkelen geen lineaire
processen zijn. Nadenken over organiseren en over relaties levert geen cumuleerbare kennis op; ont-
wikkeling en groei zijn een kwalitatief cyclisch proces te vergelijken met de manier waarop bomen

blijven groeien.
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Hetzelfde geldt voor de modellen van waaruit men gedeelde betekeniskaders ontwerpt. Een model voor
interactie is bij aanvang eenvoudig en lijkt onvolledig. Men gaat het model perfectioneren door regels
toe te voegen waardoor men de complexiteit beter kan vatten. Daardoor wordt het model zo complex

dat het niet langer hanteerbaar is. Het valt uit elkaar en de delen worden weer opgepikt om nieuwe mo-
dellen te maken. Op deze wijze wordt kennis ervaren als een tijdelijk iets, dat steeds overgaat in andere
vormen.

5.2.3 Sturen en beheersen

5.23.1   Controle en sturen
Wanneer deelnemers zichzelf als een onderdeel van de natuur ervaren, gaan ze beseffen dat alles willen
beheersen onzinnig is. Tot in de details beschrijven hoe alles zou moeten verlopen, leidt tot schema's
en modellen die maar in beperkte mate bruikbaar zijn. Want bij de confrontatie met de natuur (de rea-
liteit van het stromende water, de grot, de rotsen, de boom om in te klimmen, het landschap waarin ze
zich moeten orienteren) blijkt dat de vooraf gecreecrde modellen niet alle nodige informatie bevatten
om zinvol te kunnen handelen. Alleen door onderling een relatie met elkaar aan te gaan en te werken
met extra informatie uit die samenwerking, kunnen de deelnemers het gewenste resultaat bereiken. De
oorspronkelijke keuzes en afspraken met elkaar zijn een houvast om in overleg alle te volgen stappen af
te wegen. Daarbij zijn zelfs de onvolledige kaarten nuttig.

In het westers denken wordt beheersen en controleren vaak als synoniem gebruikt Dit heeft te maken
met onze vertrouwd zijn met de technologische wereld.

"All new technologies develop within the background of a tacit understanding of human
nature  and   human  work."   "The  use  of  technology  in  turn   leads   to  fundamental  changes  in
what we do,  and ultimately  in  what  it  is  to  be  human"  (Winnograd & Flores,  198-N

De vlot-opdracht is in meer dan 66n opzicht interessant. Zo zien we dat bij de planningsfase mensen
modellen hanteren gebaseerd op aannames. Een ervan is bijvoorbeeld "je kunt niet organiseren met 27
mensen in de zaal." Bij het plannen van de orientatietocht ontdekt men dat, wanneer een relatienetwerk

gekenmerkt is door gedeelde waarden, men wel goed kan organiseren en dat wat men doet een goede
voorberei(ling is van het later interageren met de natuur om het doel te realiseren. Dat laatste blijkt niet
helemaal te kloppen voor de vlot-opdracht. Wat er formeel get)eurt tijdens de voorbereiding, heeft maar
een beperkte toegevoegde waarde voor wat er 'werkelijk' gebeurt. Blijft de vraag wat er gebeurde bij
het organiseren. Kijkend naar de 'mechanistische beschrijving' van organiseren handelt de groep onder
met aanname dat organiseren beheersen is, onder de vorm van het creeren van geruststellende model-
len.

Voor de industriele revolutie met al zijn machines en technologie gebruikte de mens onder meer het
paard als transportmiddel en energiebron. Hout werd manueel met gereedschap bewerkt net zoals de
smid het ijzer 'met de handen' smeedde. De relatie met die materialen en het paard verliep niet via
controle maar sturen, dus door zijn wil op te leggen. Of toegepast op de nobele viervoeter: door de wil
van het paard om te buigen.
In onze maatschappij interageren we vooral met technologische ontwikkelingen en dan is controleren
dd manier om te beheersen. Wanneer ik mij in mijn auto verplaats, dan heb ik mijn voertuig onder con-
trole. Diezelfde controle is nodig om een motorzaag te hanteren. En op dezelfde manier heeft men con-
trole over kernreactors, chemische processen bij het produceren van medicijnen, brandstoffen, pvc-
ramen of andere van kunststof gemaakte gebruiksvoorwerpen.

Het onderscheid tussen sturen en controleren als beheerswijze verwoord door Spinosa, Flores &
Dreyfus (199D:

"One  had  to  bend  to  one's  will  as  much  as  possible   the  tendencies  in  the  thing  one  worked
with, whether the grain  in the wood,  the shifts  and power of the  wind,  the will of the  horse, or
even one's own desires. Rather than govern their sexual desires, people now control birth and
transmission of disease."

De relatie tussen mens en technologie, zo merken ze op, heeft een objectiverend effect op onze relatie
met de niet-technologische wereld. Ze vervolgen:
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"I...1 controlling manifests a diferent stance toward things and people and amounts to a
dillerent way of seeing them" (Spinosa, Flores & Dreyfus, 1997, p. 67).

Een controlerende aanpak veroorzaakt dezelfde reificern(le relatie met de natuur, met andere mensen en
de menselijke systemen die ze creeren (Berger & Luckmann, 1966). Managers gaan medewerkers con-
troleren op (de resultaten van) wat ze doen. Het besef dat de natuur niet te controleren valt, doet de
deelnemers inzien dat de menselijke natuur eigenlijk ook oncontroleerbaar is. Een proces in kaart bren-
gen en certificeren betkent nog niet dat men het proces in de gewenste richting kan sturen. Zeker niet
wanneer menselijke activiteiten het proces uitmaken. Dit helpt deelnemers tot het inzicht komen dat
controle en beheersing niet het doel organiseren kan zijn.

5.2-3.2   Autopoiesis en sturen via betekenis

Elk levend organisme interageert met zijn omgeving: een 66ncellige amoebe, een olijfboom, een vos,
een mens, enz. Elke entiteit heeft een zelfbepaalde identiteit het mogelijk maakt om met de omgeving
te interageren. Maturana & Varela (1987) stellen dat elk levend wezen als zelfproducerend te karakteri-
seren is. Anders gezegd: dat het voortbestaan en de orde van wat zichzelf organiseert, alleen bepaald
wordt door het zelforganiserend vermogen. Er bestaat dus geen externe referentie om de orde en het
voortbestaan op te baseren, daar is een autopoieitische organisatie voor nodig. Levende wezens be-
schouwen ze als autopoietische systemen. (Het woord autopoiesis is een door hen bedacht woord daar
hetzelfde proces met bestaande woorden niet zou lukken daar deze uit andere beteksnicontexten af-
komstig zijn en dus minder eenduidig).

"... a network of processes of production (transformation and destruction) of components that
produces the components that through their interactions and transformations continuously
regenerate  the network of processes  (relations)  that produced them;  and constitute it as a
concrete unity in the space in which they (the components) exist by specifying the topological
domain  of its  realization as  suchanetwerk"  (Maturana & V Brela,  1980, p. 79).

Een cel noemen zij een zelforganiserend systeem van eerste orde. Voor een cel betekent autopoiesie dat
de moleculaire componenten dynamisch met elkaar verbonden zijn in een netwerk van doorlopende
chemische reacties. Essentieel daarbij is dat het metabolisme de cel in staat stelt om die moleculaire
componenten te produceren die nodig zijn om andere moleculaire componenten te produceren. Vanuit
dat principe van zelfsturing interageert de cel met zijn omgeving.  En het is de cel  zelf die de voorwaar-
den van de interactie bepaald. Elke interactie met de omgeving is een verstoring die de cel toelaat. Die
verstoring genereert een aanzet tot verandering zonder te bepalen wat die verandering precies moet
zijn. Want wat er op het moment van de verstoring gebeurt, wordt bepaald door de interne dynamiek
van de cel zelf.
lien organisme wordt door Maturana en Varela een zelforganiserend systeem van tweede orde ge-
noemd en bestaat uit autopoeitische systemen van de eerste orde. In een organisme worden cellen met
elkaar verbonden door structurele koppelingen. Er is sprake van een langdurige interactie tussen twee
of meer cellen en wel zo dat er een gezamenlijke geschiedenis voor zelfproductie ontstaat.
Een verzameling metacellulaire of zelf-organiserende systemen van de tweede orde, die herhaaldelijk
met elkaar interageren, vormen een zelfsturend systeem van de derde orde of een sociaal systeem. De
dynamische processen in een sociaal systeem vormen de basis voor de structurele koppelingen die de

dynamische processen in stand houden. Voor een systeern van de derde orde zijn dat de processen van
betekenis. Een organisatie is, behalve een autopoietisch systeem, ook een allopoietische systeem. Al-
lopoietische systemen produceren iets anders dan zichzelf. Het autopoietische proces van organiseren is
via betekenisgeving bouwen aan een identiteit die een zinvolle interactie aangaat met de gekozen om-
geving.

De interactie van een amoebe verloopt via chemische processen. Wanneer in een omgeving de correcte
chemische samenstelling ontbreekt, sluit de amoebe de interactie met de omgeving af of ze migreert
naar cert gunstigere omgeving. Een olijfboom is in staat om de grond waarin hij staat chemisch te wij-
zigen zodat die voedzamer wordt. Om te interageren met de omgeving maken mensen wellicht ook
gebruik van chemische processen, maar de menselijke interactie gebeurt vooral via processen van bete-
kenisgeving.

Wat hierboven theoretisch beschreven staat, wordt geillustreerd in de opdracht aan het einde van het
programma wanneer de ene groep een andere groep uitnodigt om het concept zelfsturing te ervaren. De
leden krijgen een opdracht die iedereen op dezelfde manier heeft begrepen: er is een gedeeld beteke-
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niskader. Van daaruit weet elk individu, los van de ander, wat hij moet doen. Door de signalen van zijn
omgeving op te nemen, de afstand van de ander, neemt hij het initiatief om zichzelf bij te sturen. Orga-
niseren zijn dus de processen die plaatsvinden om de collectieve betekenissen, die de leden van de or-
ganisatie delen, in stand te houden. Een autopoietisch systeem produceert zichzelf niet om te overleven,
maar omdat dat produceren het leven is: het proces is tegelijk het product. Conclusie is dat mensen als

systemen van derde ode autonome betekenisgevers zijn. Groepen van mensen kunnen ook als zelfstu-
rende systemene gezien worden. Vandaar ook de terechte kritiek dat zelfsturende teams een tautologie
is. Teams als autopoietische systemen creeren interne betekeniskaders. Managers kunnen niet voor-
schrijven wat de betekenis is of hoort te zijn.

5.2.4 Recursieniveau: de bomen maken het bos, het bos zorgt voor de bomen

Door te kijken naar de natuur en de vergelijking van de natuur (als systeem) met een organisatie (als
een menselijk systeem) wordt nog een ander aspect van het systemisch kijken naar organisaties duide-
lijk: de relatie tussen de diverse recursieve niveaus (Beer, 1979). Elk systeem is begrensd door een bin-
nen- en een buitengrens. Dat concept heb ik beschreven in hoofdstuk II waar ik het thema van de out-

doorworkshop heb afgebakend.
In de natuur is dat concept ook aanwezig en herkenbaar. Een bos is een ecologisch systeem dat zichzelf
instandhoudt door groei en afbraak. En de subsystemen zijn bomen, gras, mossen, struiken, knaagdie-
ren, vogels en insecten, zelfs schimmels en andere micro-organismen die via verrotting de voedingsbo-
dem verrijken. Het metasysteem is de bredere omgeving met zijn topografie en klimaat.

Wat interessant is voor het leren over organiseren, is de relatie in die systeemhierarchie. Elk systeem
functioneert autopoietisch en creeert voorwaarden voor zijn sub- of metasysteern, maar het wordt er
niet door gedetermineerd. Er is dus geen determinisme zoals gerllustreerd wordt door het enigzins vol-
gende bizarre verhaal:

"Als we een hoogleraar scheikunde lang genoeg op een rots in de zon laten liggen zuilen de
natuurkrachten hem omzetten in eenvoudige verbindingen van kooistof zuurstof waterstof
stikstof, kalk, fosfor en kleine hoeveelheden andere mineralen. Het is een reactie in 66n
richting. Ongeacht welke hoogleraar scheikunde we voor ons experiment nemen, we kunnen
met geen mogelijkheid uit die verbindingen opnieuw een hoogleraar scheilainde teruglcrijgen"
(Pirsig, 1991).

Dat geldt net zo goed voor betekenissystemen. Elk individu behoort tot meerdere groepen, groepen
kunnen behoren tot grotere gehelen zoals de community in de workshop. De onderlinge relatie ertussen
is dat het ene betekenissysteem voorwaarden creeert voor een ander niveau, zonder dat het ene systeem
het andere kan deteremineren (Checkland, 1982). Dat heeft gevolgen voor het hierachische denken in

organisaties. Deelnemers leren dat het doorvertalen naar een lager niveau inhoudt dat er telkens op-
nieuw een betekeniskader wordt gecreeerd dat voorwaarden creeert waarbinnen medewerkers vrij-
heidsgraden om te handelen hebben (Hoebeke, 1996). Dat handelen kan het creeren zijn van een bete-
keniskader met vrijheidsgraden op een ander niveau. In dat geval heb ik het over een middelmanage-
mentfunctie.

"Een poging om sociale morele patronen te verklaren vanuit anorganische scheikundige
patronen komt op hetzelfde neer als een poging om de plot van een, met een
tekstverwerkingsprogramma geschreven, roman te verklaren vanuit de elektronica van de
computer. Je kunt wei zien hoe de circuits de roman mogelijk maken, maar die leveren geer
plot voor de roman. De roman is zijn eigen verzameling van patronen. Zo ook kennen de
biologische patronen van het  leven en de moleculaire patronen van de organische scheilcunde,
een   interface   in   'machinetaai'    in   de   vorm   van   DNA   (desoxyribonuciernezuur,   een   basis-
bestanddeel van de menselijke 'bouwstenen'. kieinste bestanddelen van de chromosomen)
Maar dat betekent niet  dat  de  koolstof,  waterstof-  of zuurstofatomen  het  leven  bezitten  of
sturen. Een primaire bezigheid van elk evolutieniveau lijkt te bestaan uit het aanbieden van
vrijheid aan lagere evolutieniveaus. Maar zodra het hogere niveau gerallineerder wordt,
stree# het eigen doelen na" (Pirsig, 1991).
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5.2.5.    Competitie en samenwerking

Bij de eerste wandeling stuit een groepje op enkele everzwijnen. Karel is bang en vraagt hoe gevaarlijk
die dieren zijn. Later in de workshop komen everzwijnen nog eens aan bod als iemand lachend opmerkt
dat er meer met het maaltijden budget aan te vangen zou zijn als ze op everzwijnen zouden jagen. Maar
het is onwaarschijnlijk dat ze er in zouden slagen een competitie op leven en dood (voor het everzwijn)
in hun voordeel te beslechten. Daarvoor ontbreekt het hen aan voldoende kennis over het leven van
everzwijnen in hun natuurlijke omgeving. Toch duurt het bij besprekingen nooit lang voor mensen met
elkaar in competitie gaan. Heeft dat te maken met een goede kennis van de andere? Of met een gebrek-
kige kennis van zichzell?

Competitie, zo ontdekken de deelnemers, heeft te maken met kennis van zichzelf dn van de andere
(Hirshom, 1992). Al heeft competitie eerder te maken met niet-onderkende gevoelens van angst bij
zichzelf. Die angst vertaalt zich in agressie die zich op de andere projecteert (Freud A, 1966). Angst of
frustratie dat men niet goed bezig is. of dat men minder is dan de andere. Een dergelijke vorm van
competitie is een mechanisme om met eigen negatieve gevoelens om te gaan (Ringer, 2002). Hoe min-
der de andere gekend is, hoe boosaardiger men hem vindt en hoe meer competitie 'gerechtvaardigd' is.
Dat gedrag is sociaal te verantwoorden als men teruggrijpt naar kennis over de natuur; 'struggle for
life' en 'survival of the fittest'.
Het verbinding aangaan met de natuur, de cycli van de natuur met hun creatie en destructie overkomt
deze gefragmenteerde kennis. De 'fittest specimen' kan niet beter overieven als hij zich aan de cycli-
sche krachten onttrekt: "With gorilla gone will men survive? With men gone will gorilla survive?"
Toegepast op de organisaties: 'kan marketing overleven zonder verkoop? Kun je leveranciers tot een
prijsverlaging dwingen om het eigen profijt te verhogen?'

Tijdens de nabespreking van de vlot-oefening, ontdekken de deelnemers dat competitie een construc-
tieve en stimulerende factor kan zijn competitie zet ertoe aan om bijvoorbeeld een sterker of wend-
baarder vlot te bouwen. Een ander voorbeeld zijn de maaltijden. Tussen de groepen is er een latente
wedstrijd om 'de smakelijkste maaltijden' te serveren, binnen de afgesproken regeis van tijd en budget.
En dat noopt tot creativiteit. Die vorm van competitie functioneert nochtans alleen binnen een kader
van gemeenschappelijk bepaalde (spel)regels.

5.2.6 De natuur als organisme streeft naar optima, geen maxima, kracht roept tegenkrachten
OP

Bij sommige deelnemers slaat de angst hen om het hart als ze horen dat ze de rots moeten beklimmen.
Maar de groep compenseert die angst dankzij aandacht, ondersteuning en zorg. Zo komt een gevoels-
matig evenwicht tot stand. Krachten roepen automatisch tegenkrachten op (en dat geldt even goed bij
de grot-opdracht). Tijdens het onderlinge overleg of ze de opdracht zullen aanvaarden, beseffen de
deelnemers dat de opdracht emotioneel diepgaande ervaringen zal losweken. De voorbereiding bestaat
vooral uit het expliciet verwoorden en (daardoor) opbouwen van onderling vertrouwen. Eens in de grot
krijgt een aantal mensen het redelijk moeilijk. Om met hun angst om te gaan, bekommeren ze zich om
anderen: ze verwerken hun emoties door die te vertalen in instructies. Op die manier dreigt een escala-
tie van richtlijnen en regels. Maar ook van verwarring, tegenstrijdige informatie tussen wat de deel-
nemers zelf zintuiglijk waamemen en wat ze vernemen. Die combinatie leidt dan weer tot een escalatie
van gevoelens van onveiligheid. Maar door het omzetten van angstgevoelens in het geven van instruc-
ties, en door dat te onderkennen en te aanvaarden worden de deelnemers rustiger. Zo kunnen ze op-
nieuw hun omgeving verkennen en op die manier een positief klimaat creeren.

5.2.7 Integratie in en model van organiseren

Ter afsluiting van deze opsomming tracht ik een aantal van de kenmerken te integreren in een model
over organiseren. De kenmerken van cyclische processen die elkaar in evenwicht houden is hier in op-
genomen. Het model is eenvoudig en gaat over hoe mdewerkers de organisatie ervaren. Evaringskennis
staat steecis kort bij de overvioed van de werkelijkheid. In dat opzicht bevestigd het model enerzijds de
voortschrijdende stroom aan kennis over de organisatie. Kennis die groeit, niet kwantitatief doch
hoofdzakelijk kwalitatief Anderzijds maakt de overvioed aan beelden over de organisatie duidelijk dat
elke poging tot controleren overbodig is. De processen die de samenhang in zijn en doen van de organi-
satie bepalen kan men sturen startende met de dialoog over de krachten die met elkaar in competitie
ziJ n
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Organiseren kunnen we beschrijven als een proces van krachten die elkaar in evenwicht houdend. Zon-
der onderlinge competitie of spanning kunnen die diverse krachten niet bestaan (Srivastva & Fry,
1992). De krachten of processen zijn deze van continueren, veranderen en innoveren.
Continueren zijn de processen die gericht zijn op het in stand houden van de identiteit van de organisa-
tie. In termen van taaksysteem zijn het de processen die gericht zijn op het behouden van dagelijkse
activiteiten en het versterken van de organisatiekenmerken die de kwaliteit en efficientie van het pri-
maire proces bevorderen. De zijde van het relatiesysteem gaat het om het onderhouden van de be-
staande interne en externe netwerken. Kenmerken  van een gezond sturen op continuiteit zijn buvoor-
beeld de inspanningen om de waarden (identiteit), de missie (wat is onze bestaansreden) en de visie
(hoe kunnen we onze waarden en missie verbeelden binnen een bepaalde tijdspanne) te expliciteren.
Consequentie van een goed continuiteitsbeleid zon het vertrouwen en de rust die de mensen ervaren.
Kenmerken die op hun beurt verbonden zijn met verbeteren via eigen leren (Wierdsma, 2002).
Om de continurteit te garanderen is het noodzakelijk om de interactie met de gekozen omgeving te be-
vragen en de organisatie aan te passen aan de veranderende markt. Veranderen is dan het proces waar-
bij energie en middelen worden vrijgemaakt om methoden, procedures, structuur, regels, competenties
af te stemmen op een zo optimaal mogelijke interactie met de omgeving (Srivastva & Fry,  1992).  Ver-
anderen staat dus in relatie van continuiteit. De meest veranderingen gaan dus niet om een radicale wij-
ziging van de identiteit. Wat sommige verandermanagers ook mogen beweren. Veranderen zonder het
managen van cotinurteit zorgt voor bedeiging, onrust en het zich niet kunnen identiferen met de veran-
dering.

Continueren en veranderen zijn twee processen die men centraal kan initieren en aansturen. De derde
kracht is moeilijker te sturen. Men kan er wei condities voor creeren. Doch innoveren, als derde kracht.                   
is een proces dat overal, bij elke werknemer kan opduiken. Innovatieproces is het creeren van condities
die medewerkers toelaten om de dingen waarover ze gepassioneerd zijn en in geloven aan bod te laten
te komen en onderdeel te maken van verandering. Het managementdillema hierbij zal zijn om nieuwe
ideeen te stimuleren zonder overmatige verstoring van de continuneit.

Schema 5.1 Organiseren als drie interafahankeliike processen (Srivastva & Fry,  1988)

Innoveren

Continueren Veranderen

Met dit model over organiseren, opgebouwd uit doorleefde (ervarings)kennis sluit ik de exploratie af
rond wat deelnemers leren over organiseren door de combinatie van opdrachten in de natuur en waar-
derend aanwezig zijn in de natuur. Het tweede thema dat ik nu exploreer is, waar in mijn opinie, de
generatieve krachten schuilen in de methode.

5.3 De generatieve kracht van natuur in de Outdoor Appreciative Inquiry-methode

53.1 Inleiding

Op de plek waar ik zit te schrijven, ben ik in het gezelschap van een hele kolonie mieren. Ze lopen over
het terras en steken het pad over naar de tuin over een strook van amper een centimeter breed. Er ge-
beuren, voor zover ik dat kan observeren, weinig ongevallen. Files zijn er al evenmin. Voor niet-intel-
ligente wezens lijken ze mij buitengewoon goed georganiseerd. Wanneer ik een tak in de mierenhoop
steek, duurt het geen minuut of er is bedrijvigheid aan alle kanten. Blijkbaar doet de informatie over
een verandering snel de ronde.
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Zo naar de natuur kijken, leert mij iets. Over de natuur, over hoe ik denk over de natuur en over hoe ik
mezelf beschouw als behorend tot de meest intelligente natuursoort. Mijn mens- en natuurbeeld, maar
ook mijn denkenover organiseren wordt herkend en bevestigd door mijn soortgenoten. Ik ben dus een
normaal mens, binnen bepaalde normen. Maar ook die zijn door mensen bepaald. Net zoals de vraag of
antropologen hun eigen cultuur kunnen bestuderen (Geertz, 1983) kan men de vraag stellen naar na-
tuursoort van onze natuur, mens en organisatiebeelden. Hoe kunnen we de onderliggende assupmties
die aan ons wereldbeeld te grondslag liggen zichtbaar maken? Voor wat betreft ons beeld over organi-
seren kan dit een weerspiegeling te krijgen vanuit een wereld die niet door de mens geconstrueerd is.
Door een weerspiegeling met de natuur krijgen we een ander zicht op onze wijze van denken over ons-
zelfen organiseren.

"Today we participate almost exclusively with other humans and with our own human-made
technologies. It is a precarious situation, given our age-old reciprocity with the many-voiced
landscape. We still need that which is other than ourselves and our own creations.... since we
are human only in contact, and conviviality with what if not human. "

(Abram, 1996).

De geschiedenis van onze relatie met de natuur toont dat de manier waarop we ons ermee verbonden
voelen, erg instrumenteel en rationeel is geworden. Vandaar dat we eerst even stilstaan bij de geschie-
denis van onze relatie met de natuur.

5-3.2 Een stukje geschiedenis over de relatie mens natuur

Men kan stellen dat de mens in onze hoogtechnologische samenleving de natuur gedurende geruime
tijd heeft bekeken door een economische bril. Wat hij zag? De natuur als een leverancier van grond-
stoffen en energie. Zo kreeg onze relatie met de natuur een hoog instrumenteel karakter. Maar tegelijk
vervreemdden we van de natuur.  In die mate zelfs dat we onszelf nu beschouwen als verheven boven
de natuur en niet als een onderdeel ervan. Zo speelden we heel wat kennis over de natuur kwijt (Abram,
1996).

Sinds het ontstaan van de mens is zijn relatie met de natuur een metafoor geweest voor wat zich op
breder maatschappelijk, sociaal en economisch vlak at'speelt. Zo constateren we dat vanaf de jaren zes-
tig diverse natuurbewegingen ons confronteren met onze afhankelijkheid van de natuur: ze wezen ons
op de schadelijke gevolgen van de industrialisatie. De mens was erin geslaagd de natuur te bedwingen,
maar nu dreigde hij haar broze ecologische evenwicht te vernictigen. Met dat ecologische bewustzijn
ontstond een andere kijk op de natuur: de natuur moest niet meer onderworpen worden, maar ver-
diende, als het oeroude beginsel van alle leven, respect en bescherming van haar 'kinderen'.

De noodzaak om het oude vooruitgangsdenken te overstijgen, is een van de redenen waarom auteurs als
Lyotard; (1979) Latour; (1993) Bell; (1976) Tofler (1983) en Harmann (1998) spreken van de 'post-
industriele periode', een overgang in de tijd die volop aan de gang is en 'moderne' machtssystemen en
denkwijzen bevraagt en ontmantelt. Volgens Toffler overspoelt momenteel een enorme vloedgolf een
groot deel van de wereld en laat die een totaal veranderde en onbekende wereld achter zich.
Toffler verwijst in zon boek 77;e 71:ird Wave op de metafoor van op elkaar inbeukende golven van ver-
andering:

"De golfgedachte is niet alleen een middel om orde te scheppen in grote hoeveeiheden in-
formatie met een verschillend karakter, het helpt ons ook om onder het kolkende water-
opperviak van de veranderingen te kijken."

Die metafoor helpt ons ook om anders tegen de veranderingen aan te kijken. Zo kunnen we
onderscheid maken tussen ingrijpende verschuivingen en cosmetische want oppervlakkige vernieuwin-
gen, niet meer dan verlengstukken van een twijfelachtig industrieel verleden.

5-3.2.1    De preindustriele golf en deificatie van de natuur
Sedert ruwweg 8000 voor Christus verdwenen de laatste primitieve volkeren. Ze hadden geleefd in
beperkte stamverbanden als vissers- of jagers-verzamelaars. De agrarische revolutie waaierde razend-
snel uit, met als belangrijkste geografische startpunt het zeer vruchtbare gebied tussen de mondingen
van Tigris en Eufraat, de bakermat van de rijke Babylonische cultuur. Slechts enkele stammen konden
de druk weerstaan, waaronder de afgezonderde indianenvolkeren in Noord- en Zuid-Amerika, Afrika,
en een aantal eilandvolkeren. In de agrarische gemeenschappen vormde het land de basis van de eco-
nomie, de politiek, de manier van leven, de cultuur, de structuur van de families.
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De relatie tussen de mens en de natuur was er dominant. In heel wat agrarische culturen werd de natuur
vergoddelijkt en (uit vrees) aanbeden. In onder andere de Egyptische, de Sumerische, de Griekse en de

Mayacultuur waren goden personificaties van natuurlijke verschijnselen. Het leven kende een cyclisch
patroon en volgde het verloop van de dagen of de seizoenen. De samenleving orienteerde zich op de
cycli van de goddelijke natuur. Zo werden oorlogen niet uitgevochten tijdens de winterperiode.

Ook het energiegebruik paste in een cyclisch patroon. Agrarische gemeenschappen wonnen energie uit
onuitputtelijke grondsstoffen zoals wind, water, vuur of hout, die alom aanwezig waren in de natuur.
Ze beschouw(len bovendien zichzelf als energieleveranciers van de natuur en maaktcn dankbaar ge-
bruik van haar regeneratief vermogen. Uitvindingen als katapulten, windmolens, hijsinstallaties, ka-
trollen, wiggen of wapens waren vervaardigd om de menselijke of dierlijke spierkracht te vergroten.

Het wereldbeeld van de middeleeuwen kwam neer op een mysterie Gods en alleen kerkelijke instanties
konden de kennis ervan openbaren. Die wereld was trouwens maar voor een deel te vatten door de
menselijke geest. Over een aantal essentiele zaken zou de mens dus nooit kennis verwerven: als een a-

priori zondig wezen kon hij niet beschikken over de vruchten van de Boom der Kennis. Omdat hem het
verstand ontbrak om het eigen bestaan te begrijpen, waren zijn geluk en de vervulling van zijn leven in
handen van de goddelijke wijsheid. De natuur was het summum van de goddelijke schepping en diende
dus op een eerbiedwaardige manier behandeld te worden. De mens leefde bij de gratie van de natuur,
zonder mechanische transportmiddelen, tot Watt een bruikbare stoommachine uitvond.

5.3.2.2    Het industriele tijdperk en de reificatie van de natuur
Het industriele tijdperk deed zijn intrede met de uitvinding van de machines. De mens ruirnde als ener-
giebron plaats voor stoom, elektriciteit en, vooral fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas. Die ont-
wikkeVingbetekende dat "voor het eerst een beschaving het kapitaal van Moeder Natuur opmaakte, in
plaals  van  te  leven  van de rente ervan ". (Toffler,  1983, p.  31) Het aan(teel  van de natuur werd herleid
tot een massale exploitatie van natuurlijke grondstoffen.

Niet langer de natuur maar de ratio en de technische "knowhow" werden verheerlijkt. Het oude spiritu-
ele wereldbeeld en de epistemologische kennis ervan veranderden drastisch tijdens de Verlichting. De
wegbereider naar die periode was de filosoof Ren6 Descartes. Hij stelde dat de wereld wei degelijk
kenbaar was voor de menselijke geest, dat die als een machine in elkaar zat, en bovendien functio-
neerde volgens mathematisch meetbare wetmatigheden. Dat wereldbeeld huldigde ook de idee dat ken-
nis van de delen uiteindelijk leidt tot voorspelbaarheid van grotere gehelen. Dat 'logisch reductionisme'
postuleerde dat kennis objectief is en los staat van het kennende subject, omdat kennis waardenvrij is
en niet afhankelijk van een context. Het verzakelijken of objectiveren van de wereld wordt ook wei
rerficatie genoemd.

Volgens het Cartesianisme zou die kennis, vervat in enkele wetmatigheden, de mens in staat stellen zijn
eigen paradijs op aarde te cretren. Die opvatting stimuleerde de mens tot exploreren en experimente-
ren. De natuur verloor haar sacrale karakter en  werd de grondstof voor consumptie en kunstmatige cre-
aties: het consumptiedenken deed zijn intrede. Behalve grondstoffen en energiebronnen, werd ook ken-
nis herleid tot een consumptieartikel.

Met de rede, en in haar kielzeg een zich snel ontwikkelende wetenschap, leek het alsof de mens de
sleutel had gevonden  tot alle geheimen van de natuur. Vanaf het begin van  de  17de  eeuw tot vandaag

de dag, is de westerse wereld overspoeld met wetenschappelijke inzichten en technologische door-
braken. Naast die explosieve groei van kennis, won vooral veld met de overtuiging dat de wereld maak-
, beheers- en voorspelbaar was.

De rede leek de mens in staat te stellen eindelijk de vruchten van de "Boom der Kennis" te smaken en
eigenhandig het paradijs op aarde te creeren: welvaart en welzijn waren nu voor iedere 'burger' bereik-
baar. En die burger wilde niet enkel de eigen tuin wieden: zijn ontdekkingsdrang omhelsde het hele
universum.  In 1969 zette hij zelfs  voet op  de maan:  twee-en-een-halve eeuw nadat  de  mens  zich  voor
het eerst per trein had verplaatst, schoot hij zichzelf de ruimte in.

De opwekking van energie was lange tijd een cyclisch gebeuren: mens, dier, wind en water leverden

energie in een regeneratief proces. Na de industriele revolutie boorde de mens de natuur aan als een

onuitputtelijke bron van brandstof en energie. Voortaan werden gebieden niet veroverd om het grond-
gebied zelf, maar om de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen ervan. Zo ontstond de oneven-
wichtige relatie tussen Westerse landen, die in de tweede golf leefden, en andere beschavingen, waar-
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onder de 'ontwikkelingslanden', die nog functioneerden als eerstegolf samenlevingen.  In die met-gein-
dustrialiseerde culturen werden grondstoffen als olie, metalen en rubber, met voor die agrarische ge-
meenschappen weinig waarde, door de industriele kolonialistische culturen goedkoop verworven.

De mens was niet alleen heerser over de natuur, maar tegelijk ook de bekroning ervan. Charles Darwin,
opgegroeid in Engeland, het meest ontwikkelde industrieland  uit die tijd, leverde halverwege  de  19de
eeuw de wetenschappelijke onderbouw van die stelling. Hij sprak van een onvermijdelijk en blinde-
lings werkend proces van natuurlijke selectie dat onbarmhartig zwakke en inefficiente levensvormen
'wegselecteerde'. De soorten die overleefden,  waren per definitie de sterkste. Darwin spitste zich  in de
eerste plaats toe op biologische ontwikkelingen, maar zijn ideeen hadden een duidelijke sociale en po-
litieke ondertoon. De sociaal-darwinisten pasten het principe van de natuurlijke selectie toe op de sa-
menleving en op de onderlinge relatie tussen culturen. De meest welvarende mensen of samenlevingen
waren 'natuurlijkerwijze' ook de uitverkorenen. Daarom hadden ze meer bestaansrecht dan zij die niet
aan het proces van industrialisatie hadden deelgenomen.

Maatschappelijk leidt de verbinding van evolutie en natuur tot het basisprincipe van de vooruitgang: de
idee dat de loop van de geschiedenis onvermijdelijk neigt naar een beter bestaan voor de mensheid.
Volgens de utilitaristischc filosoof Adam Smith was vooruitgang niet louter een na te streven ideaal
voor het mensdom. In zijn Wealth Ofthe Nations definieerde hij vooruitgang als "een eindbestemming
waar we allen naar toe werden gedreven  f...1  een bijproduct van particuliere economische doelstellin-
gen. " (Morgan, 1986). Met behulp van de machine leek niets de vooruitgang van de menselijke exploi-
tatie- en consumptiedrift in de weg te staan.

5.3.2.3 Het postindustriele tijdperk: dereificatie, volwaardige relaties
Wanneer precies het postindustriele tijdperk begint, daar valt geen precieze datum op te kleven. In het
algemeen worden rond die periode wel enkele veranderingen in het maatschappelijk beeld duidelijk.
Absolute waarden hebben plaats geruimd voor flexibiliteit en mobiliteit; en informatie en kennis staan
ter beschikking van iedereen en brengen een vreedzame revolutie teweeg. In die nieuwe maatschappij
heerst de opvatting dat de werkelijkheid bestaat uit verschillende virtuele werelden die stuk voor stuk
elkaar beTnvloeden via netwerken. De rationele overtuiging heerst dat de mens de wereld kan objecti-
veren. Meer en meer is boven(lien de visie in zwang dat iedereen de wereld anders beleeft, en dat ieder
van ons in de eerste plaats moet openstaan voor de rijkdom aan individuele of culturele verschillen. De
dwangmatige nadruk op het uit zijn context gelichte detail in alle takken van de intellectuele activiteit,
wordt ingeruild voor een bredere kijk, welke een belangrijk onderscheid met het epistemologische den-
ken uit de vorige ecuwen vormt. Verschillen zijn er, maar ze moeten niet geanalyseerd worden. Het
verlangen om de wereld te kennen (of te veranderen) is vervangen door een verlangen om de bestaande
verschillen te synthetiseren. Deze opvatting werd vooral verkondigd door de fenemologische filosofie
met denkers zoals Husserl, Heidegger, Gadamer en Merleau-Ponty. De fenemenologische filosofie
breekt met de matafysische zoektocht naar objectieve kennis (Kant's 'schandaal in de filosofie' waar-
mee hij aangeeft dat er nog geen eensgezindheid is over hoe het kennende subject kennis van de wereld
buiten zich kan hebben wordt door Heidegger 'het schandaal van de filosofie genoemd'. De assumptie
dat het subject zich buiten de werkelijkheid bevind).

De normale vooruitgang van de industrialisatie is niet langer houdbaar gebleken.

"Blijkbaar is het een wijze van denken en opbowwen van kennis die leidt tot een samenleving
die ham eigen tekortkomingen niet kan beheersen, daar ze de onderliggende verbanden
onvoldoende  heeft  onderkend  en  hogere  menselijke  processen als  wije wil  niet  serieus  neemt"
(Harmann, 1996, p. 2).

Een eerste reden daarvoor was haar vernietigende relatie met de natuur. Na de Tweede Wereldoorlog is
alsmaar duidelijker geworden dat de industriele aanvallen op de natuur enorme sporen hebben achter-
gelaten op onze natuurlijke omgeving: gaten in de ozonlaag, luchtverontreiniging, het uitroeien van
diverse dieren- en plantensoorten, etc. Men kan stellen dat zelfs het menselijke ras werd en wordt be-
dreigd. Het ontstaan van cert ecologisch bewustzijn bij geindustrialiseerde landen dwong grote vervui-
lers om - behalve economische - ook milieubewuste standpunten in te nemen. De mens heeft de natuur
aan banden gelegd  Maar die vooruitgang zou ook wei eens ten koste van de mens kunnen gaan.

lien grenzeloos vertrouwen in de beschikbaarheid van de niet-vernieuwbare energiebronnen is niet
meer van deze tijd. Het einde van de steenkoolontginning en de ohecrisissen die economische en psy-

chologische schokgolven door de Westerse landen deden gaan, leg(len duidelijk de zwakke punten
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bloot van een economie die volledig afhankelijk is van de beschikbaarheid van fossiele brandstoffen.
De opkomende milieubewegingen en groene partijen verleenden het ecologische bewustzijn een poli-
tieke dimensie. De natuur floot de vernietigende mens terug, toen bleek dat ze niet meer herstelde. De
de-refficatie van de natuur wordt een gedachte waaraan elke industriele gigant mee rekening diende te
houden.

In het herontdekken van de natuur laten de westerse mens zich inspireren door niet westerse filoso-
fieen. Het is boeiend, doch buiten het veld van mijn onderzoek, om te kijken naar de natuurbeleving in
bv. Taoisme (Natuur als niet reduceerbaar gegeven en een waarde op zich) en Boedhisme (Natuur is
diep mysterie, dat niet geconceptualiseerd kan worden, en alleen toegankelijk voor de ervaring. Zij is
derhalve de basis van onze mystieke ervaring). Voor een overzicht verwijs ik naar het werk van
Libbrecht (2003). lk eindig mijn overzicht van de geschiedenis natuur mens met een schematisch over-
zicht

Schema 5.2 Historiek van onze relatie met de natuur
Feodaliteit Moderniteit Postmodernisme

Sturende Kracht natuur ratio verbeelding
Dominante relatie natuur - mens machine - mens mens - mensheid
Relatie met Natuur dereificatie ondergaan reificatie boven dereYficatie onderdeel

Kritische factor land kapitaal kennis
Kennis openbaring positivisme betekenis goede/ware/

schone

53.3 De generatieve krachten van de natuur

5-3.3.1 Zintuigelijk ervaren
Uit de geschiedenis van onze relatie met de natuur blijkt dat de manier waarop we ons ermee verbon-
den voelen, erg instrumenteel en rationeel is geworden. Een reden hiervan is de beperkte aandacht voor
onze zintuiglijke ervaring. De metafoor hiervoor is het gesprek tussen Aboriginals en Westerlingen
waarbij deze laatste nieuwsgierig zijn naar hoe de Aboriginals kunnen overleven tijdens hun tochten
door de woestijn·.  "How can you Aboriginals  survive  in the desert without nothing? " Waarop de  Abon-
ginals een wedervraag stellen:  "How can you people, who don 'tsee anything, survive," (Adler, 1996)

Door deze interventie gaan deelnemers reflecteren over hoe ze in relatie treden met de natuur. Al snel
blijkt hoe zijzelf als 'westerlingen' interafhankelijkheid trachten 'weg-te-organiseren' Een illustratie
hiervan is de discussie over het al dan niet bereikbaar zijn per mobiele telefoon. "Zonder mobiele tele-
foon is de oefening niet veilig". Vijftien jaar geleden was het nooit bij deelnemers opgekomen om vei-
ligheid te vertalen in 'altijd bereikbaar' te zijn. Sinds de opkomst van de mobilofoon/mobiele telefoon
beschouwen we niet-bereikbaar zijn als onveilig. Ook al lopen de deelnemers met collega's in een ge-
bied waar dorI,en op niet meer dan 10 kilometer uit elkaar liggen. Daardoor maken ze zichzelf erg af-
hankelijk van de technologie die ze ontwikkelden en blijft de natuur onbekend, soms zelfs bedreigend
gebied. Door die relatie ontstaat er een isolement dat mensen verder van de werkelijkheid drijft en ze
enkel de vrees voor het onbekende doet ontwikkelen.

"For  it  is  likely that  the  inner  world  of our Western  psychological  experience,  like  the super-
natural heaven of Christian belief, originates  in the  loss  of our ancestral reciprocity with the
animate earth I...1 When the animate powers that surround us are suddenly construed as
having less significance than ourselves, when the generative earth is abruptly defned as a
determinate object devoid of its own sensations and feelings,  then the sense of a wild and
multiplicitous otherness (in relation to which human existence has always oriented itselj) must
migrate, either into a supersensory heaven beyond the natural world, or else into the human
skull  itself-  the  only  allowable  refuge  in  this  world,  for  what  is  inefable  and  unfathomable."
(Abram, 1996, p. 10).

Tijdens de discussie over het gebruik van mobilofones wordt vertrouwen en veiligheid gecreeerd door
thema's met elkaar te exploreren. Er onstaat interesse in elkaars competenties; kaart lezen, hoe de link
leggen tussen landschap en wat op een kaart staat en wie kan er in het Frans de weg vragen? Hoe kun-
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nen we punten in het landschap herkennen, kunnen we gebruik maken van hoog en laag, wanneer we
bij een rivier komen, hoe kunnen we deze dan gebruiken om ons te positionercn? Hoe kan men aan de
boomstarnmen zien waar het zuiden en het noorden is? Hoe zonder kompas maar met uurwerk het zui-
den vinden. Vervolgens maakt men afspraken vanuit het besef van interafhankelijkheid; Hoe kunnen
we elkaar vinden? Hoe kunnen diegene die eerst gearriveerd zijn de andere helpen? Er onstaat ook zorg
naar elkaar toe; "Wat nemen we mee om het wachten aangenamer te maken? Hebben jullie een zak-
lamp wanneer het donker wordt?"

Doorheen het gehele programma groeit het vertrouwen in de zintuigelijke gewaarwording. Tijdens de
eerste wandelopdracht s'avonds komen de deelnemers terug met enthousiaste verhalen over de tocht.
Eens op wandel blijken de negatieve fantasieen over aanvallende everzwijnen snel verdwenen te zijn.
'Verlichting heeft de natuur de duisternis ontfrutseld'. Door het wegnemen van de duisternis worden
andere zintuigen ondergewaardeerd ten aanzien van de visuele waarneming. Tijdens de eerst wandeling
maakt men reeds meer gebruik van het gehoor, het voelen van de windrichting en het intuitieve aan-
voelen van de richting.
Bij de opdracht aan de rivier worden de deelnemers overstelpt met zintuiglijke ervaringen: het zonlicht
tussen de bomen aan de oever; het ruisen van de bladeren in de wind; het hoorbaar voorbijglijden van
de rivier; het licht dat speelt op het water; de geur van gras en varens, en de koelte van het water. Het is
de directe aanwezigheid die vertrouwen schenkt.

"Without    this    body,    without    this    tongue   or    these   ears,    you   could   neither   speak   nor   hear
another's voice. Nor could you have anything to speak about or even to rejlect on, or think,
since without any contact any encounter, without any glimmer of sensory experience,  there
could  be  nothing  to  question  or  to  know.  The  living  body  is  thus  the very possibility  of contact,
not just with others but with oneself - the very possibility of rejlection. of thought, of
knowledge" (Merleau Ponty,  1974, p. 45).

De zintuigelijke waarneming stimuleert de beleving van interafhakelijkheid met de natuur. De zintui-
gelijke waarneming stimuleert ook het zelfbewustzijn. Zo is er de zintuiglijke waarneming van de eigen
persoon is overvloedig aanwezig. Een deelnemer die klimt, voelt zijn hart kloppen of ervaart hoogte-
vrees. Tegelijk ondervindt zijn voet steun van de rots, zoeken zijn vingers naar een houvast, en ruikt hij
zijn zweet
Deze wederkerigheid komt nog meer uitgesproken aan bod bij de tocht door de grot. De passage waar
deelnemers kiezen om door nauwe gangen te kruipen maakt hen bewust hoe ze via hun ademhaling
zichzelf kunnen ontspannen en daardoor soepeler en beweegelijker worden.

"The world and I reciprocate one another. The landscape as 1 directly experience it is  hardly
a determinate object;  it is an ambiguous realm that responds to my emotions and calls forth
fee/ingsfi-om me in turn

"
(Abram, 1996, p. 33).

Dat ze opnieuw een onderdeel worden van de natuur stimuleert deelnemers om zichzelf anders te bele-
ven. "We kijken niet alleen andere ogen naar onszelf, we voelen elkaar ook anders aan."
Samenvattend onstaat er een waardering voor de zintuigelijke aanwezigheid in de natuur. De waarde-
ring handelt over de veiligheid die men creeert door contact te maken crl te voelen dat er iets is. Het
zintuigelijke aanwezig zijn wordt ook geapprecieerd voor de rijkdom die het creeert aan indrukken over
de natuur. Door meer verbinding te maken toont de natuur zijn rijkdom aan kennis. Er onstaat een
overvloed aan indrukken en beelden van eenzelfde moment De zintuigelijke ervaring in de natuur
wordt tevens gewaardeerd omdat ze de deelnerners meer bewust maakt van zichzelf. Mensen die in een
wereld staan Tijk aan impressies.

5.3.3.2 De kunst van het verwonderen: waarderen van overvloed
In relatie treden met de natuur is opnieuw in relatie treden met onze zintuigen, met een bron van ver-
trouwerl. Door de gewaarwording, door te vertrouwen op het zintuiglijk aanvoelen dat het met ons 'wel
goed zit', treedt er een wederkerigheid op waardoor we ook de natuur meer durven toelaten. Dat we de
magie van de natuur opnieuw mogen ontdekken, haar schoonheid en het unieke ervan, zonder er ons
over te bekommeren of die overvioed op een of andere manier gelabeld, getaxonomiseerd en aan ban-
den dient te worden gelegd. De ervaring van het unieke als uitnodiging om het algemene of gekende te

bevragen.

Door deze interafhankelijkheid herontdekken de deelnemers de kunst van het verwonderen. De vcr-
wondering over de natuur in al haar groo«s)heid; "die rust van het water; de stilte (in de grot) waar
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men zelf stil van wordt. Boven op de rots stond ik ademloos te kijken en te genieten, ademloos en ge-

dachteloos; kijk toch eens hoe prachtig de natuur is."
Het verwonderen over het eigen kunnen; beseffen dat een zelfbeeld niet klopt, dat men meer kan dan
men zich verbeeldde; dat er geen angstgevoelens zijn. Een relatie aangaan met een deel van de natuur;
de grot, blijkt rustiger te verlopen dan verwacht. 'Ik sta versteld van mezelf is een constatering die
haast door iedereen expliciet of impliciet wordt gedaan bij elke opdracht waarbij de verbinding met de
natuur erg intens was.
Ook de verwondering dat men de anderen zo intens ervaart; de ontdekking dat mensen zo verschillend
zijn; dat iemands gedrag helemaal niet de gevoelens van verdediging, competitie of afkeuring oproept
die men verwacht had. Verwondering ook over wat men samen kan. "Ik had nooit gedacht dat dit ons
zou lukken; dit gaat naar mijn gevoel tegen alle logica in en toch is het waar; dit is geen toeval - het
lijkt wei een wonder; ik had dit nooit gedacht; als dit lukt dan is dat een klein mirakel."

Verwonderen overkomt ons als we dat toelaten. Het zijn momenten die zich ook fysiologisch manifes-
teren (Csikszentmillalyi, 1990). Uitdrukkingen als; "mijn adem stokte; ik ben ademloos; mijn mond
viel open; ik ben sprakeloos", duiden op een verandering in ritme, op een breuk met het gewone, het
verwachte, en het voorspelbare. Door een breuk met het gewone, het normale, datgene wat verwacht
werd, is er verwondering.

Verwonderen heeft een positieve dynamiek (Cornelis, 1995). Blijkbaar is het een fenomeen dat mensen
herkennen en dat hen rustig stemt. 'Venvondering treft het hart zonder het te kwetsen' is een uitspraak
van de heilige Augustinus. Het gaat samen met een gevoel van vertrouwen. In die zin verschilt ver-
wondering van verbijstering. Verbijstering of 'met verstomming geslagen zijn' brengt geen innerlijke
rust. Tijdens de 'find the tree'-opdracht komt Paul tot het besef dat zijn aanpak niet werkt. Zijn realiteit,
als zou hij efficient met de omgeving kunnen omgaan, valt weg. Er is geen verwondering daar zijn
zelfvertrouwen op dat ogenblik ondermijnt is. Er is eerder ontstentenis dan wel rust.
In die zin heeft verwondering iets bekends, iets vertrouwds. Dat is blijkbaar het actieve gedeette: de
beleving van oven'loed toelaten. Verwondering kan niemand overkomen die geen vertrouwen heeft in
zijn krachten om de chaos te ordenen. Einstein verwoordt dat keuzemoment erg mooi:

"There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is
as  though everything is  a mirakel."

Een ander apect van de natuur waardoor verwonderen als attitude wordt gestimuleerd is de neutraliteit
van de natuur; 'Ve natuur oordeelt niet". Of een oefening slaagt of faalt, is geen oordeel van de natuur.
Dit gegeven geeft de deelnemers een belangrijk inzicht om te leren over verwonderen. "Wie oordeelt is
niet langer verwonderd" is 66n van de inzichten die onstaat tijdens een nabespreking. Verwonderen als

onbevangen openstaan, als nieuwsgierig vragen vergt het uitstellen van oordeel.
De kunst van het verwonderen over en  in de natuur lijkt daardoor ook makkelijker te kunnen  of te mo-

gen dan in het bedrijfsleven. Verwonderen betekent dat men zaak niet onder controle heeft. Binnen de
door de mens gecreerde onderhouden werkelijkheid lijkt wel of verwondering niet mag omdat het de
objectieve band met de wereld en de illusie van objectiviteit van zowel de persoon als de wereld be-
dreigt. Verwonderen als conditie om te kunnen begrijpen-in-verbinding is nochthans een cruciale stap
in het Appreciative Inquiry proces. Cooperrider stelt dan ook;

"Why is uninhibited wonder something we generally restrict to children?  U doing good in-
quiry is at the heart of OD, why then so  little talk of things like awe, curiosity, veneration,
delight, amazement, and wonder - in short everything that serves to infuse what OD has tra-
ditionally referred to as  the spirit of Inquiry"  (Cooperrider, 19941

Samengevat herontdekken de deelnemers de kunst van het verwonderen, het proces van durven loslaten
van bestaande kaders en modellen, om even ademloos op te gaan in het moment. Het niet hoeven te
vatten en durven loslaten is een bron van nieuwe inzichten. Verwonderen is niet verbijsteren daar het
proces van loslaten vertrouwd aanvoelt. Deelnemers ontdekken zo dat verwondering een belangrijke
kwaliteit is in het proces van leren via verbinden.
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5.3.3.3   Despiegel van de natuur: processen van betekenis creeren
De wereld waarin we leven voelt vertrouwd aan. Ik zit aan een tafel op een ergonomische steel; ik werk
aan een computer met software, achter mij klinkt muziek uit de radio; ieder uur hoor ik in het journaal
hoe culturen en religies het wei of niet met elkaar kunnen vinden en hoe ze met politieke en economi-
sche sancties dreigen; mijn mobiele telefoon ligt binnen handbereik, etc. Ik leef met andere woorden in
een wereld die gecreeerd werd door mensen en voor mensen.  0 f het om producten of diensten gaat, wat
ik beleef, is op 'mensenmaat' gemaakt. Alles om me heen was er vroeger niet. Het is aan de realiteit
toegevoegd en wat mij daarbij intrigeert is de bestaansreden ervan, de betekenis van waaruit het alle-
maal gecreeerd of gegroeid  is.

De link met werknemers in bedrijven is duidelijk. Krijgen ze bijvoorbeeld cij fermatige of andere rap-
porten voorgelegd als uitnodiging voor een te ondernemen actie, dan overleggen ze voora f onder elkaar
wat die gegevens kunnen betekenen. Pas na die interpretatie kiezen ze een richting voor de actie. Ver-
gelijk het met een museumbezoek waarbij de toeschouwers naar de betekenis van een kunstwerk zoe-
ken. Dankzij enige professionele begeleiding gaat er voor hen een nieuwe wereld open. Om de beteke-
nis van een kunstwerk te duiden expliciteren de kunstcritici de kennis die ze hebben over de persoon-
lijkheid van de artiest, de sociaal, economische en politieke context waarin het werk tot stand is geko-
men. Kunst waarderen is dus meer dan een esthetische zintuigelijke gewaarwording.

In de natuur is dat helemaal anders. Peilen naar de betekenis van een rots, bomen op een helling, de
helling zelf, een zonsondergang, het ligt alles behalve voor de hand. Maar juist omdat de natuur niet
door mensen gecreeerd is, kunnen we er onbevangen tegenover staan, we hoeven er niets achter zoe-
ken. We hoeven ons niet te beperken tot de feitelijke kennis over een zonsondergang, maar kunnen het
unieke ervan waarderen. ervan genieten. Omdat ze geen betekenis heeft, is de natuur ook apolitiek, en
dlls gelijk voor iedereen. Bovendien oordeelt de natuur niet.  Of met de woorden van Buber:

"Nature does not participate in experience, it allows itself to be experienced, but is not
concerned, for it contributes  nothing and nothing happens  to it" (Buber, 1970, p. 56).

Doorheen het verhaal is het onbevangen kunnen ervaren en verwonderen van en in de natuur aanwezig.
Als illustratie necm ik bij de nabespreking blijkt de ervaring die men had tijdens de opdrachten erg
verschillend.
Een iemand stelt dat een bepaalde rots willen beklimmen niet realistisch was: "De rots was ontzettend
glad er waren absoluut geen steunpunten,  er  was geen enkel plekje  waar je je voeten kon zetten  of je
handen aan kon vastgrijpen". Anderen reageren met; "dan heb je toch niet goed gekeken, hoe verklaar
je dan dat collega's van de andere groep erop zijn geraakt".
Ervaring blijkt meer te zijn dan wat men beleefd heeft. Men heeft aan de belevenis iets toegevoegd.
Een andere illustratie waarbij betekenis aan de natuur wordt toegevoegd is de opdracht 'find the tree'.
Paul  maakt de  fout om zijn realiteit van de werkelijkheid te zien als d6 werkelijkheid zelf. Hij kijkt naar
een vast punt en ziet een mooie rechte laan tussen de bomen. "Als we zorgen dat we geen bomen raken
blijven we mooi in het midden van de laan". Wanneer de werkelijkheid verrijkt met zijn realiteit weg-
valt is meteen ook de laan verdwenen. Door reflectie en door een beroep te doen op andere zintuigen
(voelen van de warmte van de zon, voelen van de windrichting vinden van wat in zijn realitiet een
'hindernis' was maar nu de betekenis van herkenningspunt heeft gekregen kan de oefening succesvol
worden verder gezet.

De mens interageert met zijn omgeving door het proces van betekenisgeving. Door de interactie met de
natuur wordt dit proces dat impliciet verloopt geexpliciteerd.
Een derde illustratie is te vinden bij de eerste nabespreking. In eerste instantie tracht de groep een
nauwkeurige beschrijving te geven te wat men 'feitelijk' geobserveerd heeft. Deze feitelijkheid tracht
men vervolgens objectief te analyseren. Deze beschrijving en de bespreking van de alternatieven bevat
de natuur en henzelf als een werkelijkheid buiten henzelf. Ook de uitnodiging om te kijken naar het
positieve leidt  tot een 'objectieve' opsomming  van 'Best Practices'. De nabespreking krijgt  elan  wan-
neer de deelnemers zich met elkaar gaan verbinden door het vertellen wat voor hen het beste moment
was. De beste momenten zijn verhalen waarbij de deelnemers met elkaar delen wat de betekenis was
voor hen van de deelname aan de opdracht.

'lt is not so much our judgements as it is our prejudices that constitute our being..   the
historicity  of our  existence  entails  that  prejudices,  in  the  literal  sense  of the word.  consistute
the initial directedness of our whole bility to experience. Prejudices are biases of our
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openness to, the world. They are simply conditions wherby we experience something wherby
what we encounter says something to us" (Gadamer, \911,7.9).

De wijze van aanwezig zijn in de werkelijkheid gebeurd via betekenis. Betekenis heeft dus een inter-
actief karakter. Het verschil tussen de natuur en cultuur betekent niet dat we beiden een andere wijze
van kennen vereisen. Het onderscheid natuur en cultuur maakt duidelijk datgene wat door zijn alle-
daagsheid ontsnapt aan onze ervaring.
Het kan als zinloos worden beschouwd om te praten over een objectieve wereld en haar eigenschappen
abstractie makend van de betekenisvolle interactie.

" What  really   is   is   not  dejined   by  an  objective  omniscient  observer,   nor   is   it   dejined  by  an
individual  but rather  by a space  of potential for  human  concern and action"  (Gergen, 1982).

Thus the  living world-  this  ambiguous  realm  that we  experience  in anger  and joy,  in  grief and
in love- is both the soil in which all our sicences are rooted and the rich humus into which
their results ultimately return, whether as nutrients or as poisons. Our spontaneous
experience of the world,  charged with  the subjective,  emotional and  intuitive content.  remains
the vital and dark ground of all our objectivism (,Abram, 1996, p. 34).

Verdere exploratie van dit thema leidt ons naar de fenomenologische filosofie waar ik reeds naar ver-
wezen heb door de ideen te gebruiken van Merleau Ponty voor het zintuigelijke, en Gadamer voor de
heremeutiek. Het filosoferen hierover laat ik graag aan de deeinemers tijdens het programma. lk sluit af
met een voorbeeld dat de verbinding brengt tussen de wereld van de natuur en de betekeniswereld

De maaltijden zijn om diverse redenen een belangrijk onderdeel van het programma. Voedsel bereiden
is een menselijke activiteit waarbij natuur in cultuur wordt getransformeerd. De keuze van ingredien-
ten, de bereidingswijze, het tijdstip van de maaltijd, het zijn allemaal uitingen van een bepaalde cultuur
terwijl de natuur sterk wordt teruggedrongen. Vlees wordt onherkenbaar verwerkt. Zelfs de kip die op
het menu staat is vervreemd van de natuur en komt uit een batterij. Groenten komen 'vers', los van de
seizoenen, overgevlogen van over heel de wereld. Maar maaltijden zijn ook een moment van verbin-
ding. Dat mensen zich moeten voeden is op zich al een vorm van verbinden. Groente, viees, vis, fruit
en specerijen halen we uit de natuur. Zo ontstaat een biologische band en erkennen we onszelf als een
biologisch organisme. De maaltijden zelf zijn dan weer een sociaal gebeuren. Mensen zorgen dat ze
samen kunnen eten. Net zoals het delen van brood en het opscheppen van voedsel worden tijdens de
maaltijd ook de belevenissen van de dag gedeeld. Belevenissen die te maken hebben met het zich on-
derdeel voelen van de natuur als een groter geheel.

5.4 Samenvatting

In het eerste deel van dit hoofdstuk heb ik met illustraties vanuit de natuur aangetoond welke nieuwe
modellen de deelnemers opbouwen over organiseren en organisatiefenomenen. Het is opmerkelijk
dat deze kennis tijdens den workshop wordt (her)ontdekt De organische natuur blijkt minder gekend
dan de natuur als statisch materieel geheel. De reden hiervan heb ik in het tweede deel belicht bij het
beschrijven van de historisch gegroeide relatie van de westerse mens met de natuur.
In het derde decl besprak ik dan de generatieve krachten van de relatie mens-natuur; de rol van de
zintuiglijke ervaring in de ontwikkeling van een wederkerige relatie met de natuur. De verwon-
dering die daarbij de stimulans is om het organische denken te integreren in het proces van betekenis
geven.
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Hoofdstuk 6: De verbinding mens-mens

1         inleiding

Organiseren heb ik beschreven als bestaande uit drie interagerende processen: het continueren van
identiteit, het aanpassen van de identiteit aan de omgeving via verandering en het ontwikkelen van
nieuwe ideeen om de organisatie te vernieuwen. Elk van deze processen wordt gekenmerkt door een
dominerende relationele karakteristieken; rust en vertrouwen (continueren), uitdaging en durf (verande-
ren) en passie en geloof(innoveren).
Men kan stellen dat de processen van veranderen en innoveren verlopen succesvol als de relationele
kwaliteiten van continueren aanwezig zijn. Beide processen hebben de relationele kwaliteiten van nist
en vertrouwen nodig terwijl ze anderzijds juist ondermijnend zijn voor rust en het onderlinge vertrou-
wen.
Wanneer bij de top van de organisatie beslist is om een grote structurele verandering door te voeren
dan creeert dit gevoelens van onrust en vrees in andere delen van de organisatie. Ook de passie van

organisatieleden om vernieuwing te introduceren leidt tot onrust in andere delen van de organisatie. Het
doorbreken van een evenwicht leidt steeds uiteenlopende gevoelens onder de organisatieleden.
De nieuw verbeelde organisatie die wordt verkondigd ook al klinkt ze aantrekkelijk in de verhalen
roept gevoelens van twijfel en onzekerheid op. Brengt aarzeling met voor en tegenstanders, of zoals
Machiavelli het verwoord:

"...It must  be considered that  there  is nothing more  dimcult to  carry out. nor more  doubtful of
success, nor more dangerous to handle, than to initiate a new system. For the initiator has
enemies in all those who profit by the old system, and only lukewarm defenders in all those
who would projit  by  the new system,  this  lukewarmness  arising partly from  the fear of their
adversaries  who  have the  past  in  their favour;  partly from  the  incredulity  of mankind  .  who  do
not  truly  believe  in  anything  new  until  they  have had actual experience  of it"
(Niccolo Machiavelli, 1532).

Wanneer het evenwicht doorbroken wordt ontstaan gevoelens van onzekerheid, welke te maken hebben
met de ambiguneit van de situatie. Ambiguiteit ontstaan door een overvioed win beelden over de toe-
komst; over de onduidelijkheid over wat nog wel werkt doch dient te wijzigen; over wat verdwijnt en
erbij komt; over welke de kettingreactie zal zijn wanneer 66n element wordt gewijzigd; over welke
keuzes en beslissingen er terug ter discussie komen; over wie voor en nadelen gaat ondervinden en hoe
dit de relaties gaat bernvloeden; over de haalbaarheid van de vooropgestelde doelen. Ambigurteit ont-
staan uit de overvloed aan mogelijkheden, de complexiteit en onvoorspelbaarheid

De emotionele reacties op ambigurteit kunnen erg verschillen. Tijdens het programma bijvoorbeeld
leidt een opdracht die steeds als ambigu wordt ervaren tot gevoelens varierend van uitdaging tot angst.
De reactie wordt bepaald door de tolerantie voor ambiguTteit die de individuen, maar ook de groep als

geheel hebben ontwikkeld. Een complexe opdracht die als onduidelijk wordt ervaren waarbij de deel-
nemers veel mogelijkheden zien om hun talenten te etaleren en te exploreren met hun capaciteiten op
het vlak van samenwerken en samen werk organiseren wordt onthaald met enthousiasme. Men voelt
zich uitgedaagd. Wanneer de ervaren ambiguneit of onzekerheid echter oploopt en  men een fysiek ge-
vaarlijke situatie voorziet, dan leidt dit tot gevoelens van vrees en angst.
Gevoelens van angst en vrees worden vaak niet rechtstreeks geuit. Toegeven dat men bang is vergt
moed en dat is juist de paradox. Authentiek omgaan met gevoelens maakt dat de situatie vrij transpa-
rant blijft voor eenieder. Wanneer gevoelens gerationaliseerd worden en vertaald in vragen naar meer
informatie, meer middelen of het bijstellen van de doelstellingen neemt de ambigurteit nog toe over wat
men wil, kan en aandurft.
Bij organisatie veranderingen kunnen volgende uitspraken crop wijzen dat de tolerantiegrens om met
ambiguiteit om te gaan overschreden is; "de mensen vertonen weerstand, de cultuur is nog niet veran-
derd, ze moeten gemotiveerd worden om de zaak anders te bekijken". Uitspraken die aanduiden dat er
in de belevingswereld de organisatieleden een splitsing is tussen hoe ze zichzelf, de organisatie en de
processen van organiseren ervaren.

Relatieontwikkeling speelt een cruciale rol in het ontwikkelen van tolerantie voor ambiguiteit in het
proces van organiseren.
Kwalitatieve relaties zo ontdekken deelnemers tijdens het programma reduceren de gevoelens van on-
zekerheid en verhogen daarmee de tolerantie voor ambigurteit. Door de kwalitatieve relaties krijgen de
deelnemers een heel andere beleving van zichzelf en het proces van organiseren waar ze deel van uit-
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maken. Door het apprecieren van de waarden die de relatie karakteriseren komen deelnemers tot het
overbruggen van de dichotomie individu en organisatie
Bij reflectie op hun relatieontwikkeling ontdekken de deelnemers ook de unieke kwaliteiten van hun
onderlinge relaties in een natuurlijke context.

6.2          1nzichten over relationeel organiseren

6.2.1 Ambiguiteit, complexiteit, onzekerheid

Organiseren is het creeren van gedeelde betekenissen waardoor ambiguiteit wordt gereduceerd en er
cert zinvolle interactie kan plaatsvinden met de omgeving. Ambigu wordt door Martin omschreven als

"Ambiguity is percieved when a  lack of clarity, high complexity; or a paradox makes multiple
explanantions plausible" (Martin, 1992).

Ambiguiteit heeft dlls te maken met gebrek aan eenduidigheid of duidelijkheid. Complexiteit is 6dn van
de bronnen van ambiguiteit in de beschrijving van Martin en anderen (Levine  1994).
Complexiteit in organisaties creeert een context die als ambigu wordt ervaren en ambiguiteit roept ge-
voelens op van onzekerheid.
Vandaar dat ik ambigurteit exploreer aan de hand van complexiteit en onzekerheid, twee begrippen die
ik vanuit een systemisch denkmodel over organiseren hanteer.

6.2.2.1.  Complexiteit en omgaan met onzekerheid
In het systeemdenken wordt complexiteit gehanteerd om aan duiden wat de mogelijke toestanden zijn
waarin een systeem zich kan bevinden. Als ik twee personen als systeem benader dan zijn de mogelijke
toestanden van hun interactie: beide zwijgen, beide praten of Hn van beide praat. Een systeem be-
staande uit twee elementen heeft dus varieteit vier. De complexiteit neemt toe doordat het aantal onder-
linge interacties toeneemt. Door meerdere elementen met elkaar te interageren neemt de complexiteit
exponentieel toe telkens een element wordt toegevoegd. Het aantal toestanden of de varieteit van drie
personen in interactie is twee tot de derde dus acht, bij vier is dit 16 bij vijf is dit ree(is 32 enzoverder.

Complexiteit is een vereiste om zinvol te kunnen interageren met de omgeving. Vroeger bij een post-
kantoor was de complexiteit van de klant opgesplitst over verschillende personen. Dit hield in dat men
als klant aan verschillende loketten diende aan te schuiven voor verschillende diensten.
Nu kan men met al zijn vragen terecht bij elk loket. Om de complexe vraag aan te kunnen gaat de
bediende af en toe in overleg met een collega
Naargelang een systeem zich in een complexere omgeving begeeft zal het zelf de nodige complexiteit
in het werksysteem dienen op te bouwen. Bij een adequate interactie zal de complexiteit van het werk-
systeem groter zijn dan de complexiteit van de omgeving waarmee ze interageert. In termen van Beer
'variety (b)eats variety' (Beer, 1979).
Naargelang de opdracht die een groep zich stelt ziet zij zich geconfronteerd met een meer of mindere
complexe opdracht. Een groep die 66n vlot dient te bouwen is minder cornplex dan drie groepen die
voor elkaar vlotten bouwen. De interne interactiesystemen zullen hier complexer zijn juist om de com-
plexiteit van de opdracht aan te kunnen.

Aan de keerzijde van de medaille staat onzekerheid. Complexiteit wordt emotioneel ervaren als onze-
kerheid. Onzekerheid over naar welke toestanden het systeem zal evolueren. Onzekerheid is met andere
woorden het emotionele aspect van complexiteit. Organiseren als omgaan met complexiteit is dus
eveneens omgaan met onzekerheid. Om zinvol te interageren met de omgeving dient een werksysteem

of organisatie dus de complexiteit en de ermee samenhangende onzekerheid te sturen.

6.2.2.2   Bronnen van onzekerheid
Hieronder staat een systemisch model van organiseren. In dit model is de interactie tussen de organisa-
tie als een werksysteem en zijn omgeving weergegeven. Een eerste element in de tekening is de grens
tussen het de organisatie en zijn omgeving. Deze grens is een arbitraire keuze van de betrokkenen. Het
is geen fysieke grens, de organisatieleden bepalen zelf of tijdelijke werkkrachten tot het werksysteem
behoren of niet, of uitbesteedde deelprocessen zoals  IT en reclameopdrachten, consultants tot de orga-
nisatie of de omgeving behoren. De grens is permeabel waardoor het organisme of systeem met zijn
omgeving interageert (weergegeven door de pijlen).
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De organisatie als werksysteem is opgesplitst in een taak- een relatie en een betekenissysteem.
Het betekenissysteem is deel van de activiteiten van het relatienetwerk doch is een activiteit van een
hoger recursieniveau.

Organiseren: crearen van een zinvolle interactie en reductie van ambiguiteit

Schema 6.1 Organiseren: creeren van een zinvolle interactie en reductie van ambigurteit

BETEKENISSYSTEEM

Taaksysteem Buitenwereld
T      Opsplitsen en codrdineren van taken Markt

Technologische middelen Consumenten
Methoden van sturing Concurrentie

Planning & controle Klanten
Systemen en activiteiten stroom Partners

Consumenten
Relatiesysteem Sociaal,economisch,
Formele in informele netwerken i politiek klimaat

R       Status en eigenbelang Ecologisch
Waarden

In elke opdracht in de natuur zijn deze elementen herkenbaar. Vanuit de begeleiding komt een voorstel
voor een opdracht De begeleider en de natuur behoren tot de omgeving. De dialoog over het aanvaar-
den creeert een gedeeld betekeniskader. Waarom doen we dit? Wat willen we leren? De vraag naar de
middelen en de mogelijkhe(len is vaak de vraag om te kijken of men een voldoende gedeeld betekenis-
kader heeft. Eens het betekeniskader voldoende helder kan men de taakdimensie gaan exploreren; wat
dient er te gebeuren, welke activiteiten zijn er, welke middelen en methoden hebben we ter beschik-
king. De vragen naar: wie doet wat? Wie heeft welke competenties? Hoe is de onderlinge machtsver-
houding? Wat zijn de gedeelde waarden? hebben betrekking op het relatiesysteem.

De omgeving, het taak- en het relatiesysteem zijn bronnen van onzekerheid die men via keuzes op be-
tekenisniveau kan organiseren. Ik bespreek kort de deze drie bronnen.

De omgeving
De buitenwereld; de omgeving van een organisatie bevat een hoge complexiteit. Men kan onderscheid
maken tussen de directe omgeving, die waar men invloed kan op uitoefenen en de indirecte omgeving
die minder of niet beinvloedbaar is. De directe omgeving zijn klanten en leveranciers. Onzekerheid-
inducerend hier is de voortdurend wijzigingen. Klanten, niets menselijks is hun vreemd, kunnen hun
mening of smaak wijzigen en willen vervolgens dat aan hun nieuwe eisen wordt voldaan. "Binnen de-
zelfde prijs en leverafspraken" wel te verstaan. Ook leveranciers,wijzigen hun tijd, kwaliteit, kwantiteit
en prijsafspraken. Of leveranciers veranderen omdat ze zijn gefuseerd of verdwenen. Een duurzame
relatie en loyauteit zijn in het bedrijfsleven, vaak vervangen door een meer instrumentele benadering
met winst op korte termijn.
De ruimere omgeving behelst de trends en evoluties in de maatschappij op sociaal, economisch, ecolo-
gisch, politiek en cultureel vlak. De olieprijzen, de Europese richtlijnen, terorisme, alle factoren waar-
mee rekening dient gehouden te worden bij het maken van keuzen en bepalen van minimaal noodzake-
lijke activiteiten om aan deze externe eisen te voldoen.

Het taaksysteem
Het geheel van taken, de methoden en middelen om te zorgen dat alle activiteiten vlot verlopen is de
tweede bron van complexiteit en onzekerheid. Onder taaksysteem vallen alle elementen zoals design,
structuur, methoden, flow van activiteiten.
De onzekerheid hier heeft te maken met de effectiviteit, de efficaciteit en de efficientie van het systeem

(Checkland, 1989gb) Effectiviteit wordt beantwoord door de vraag: "Doen we de juiste dingen? Effi-
cientie staat voor doen we de dingen op de goede manier? Efficaciteit staat voor beschikken we over de
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juiste methode en middelen? Het organiseren van het taaksysteem is voorwerp van de meest uiteenlo-
pende disciplines in het management en organisatieliteratuur zoals: logistiek, informatietechnologie,
operations design, procesengineering. Efficiency vraagstukken vind men terug in en tal van program-

ma's gericht op het 'lean' maken van organisaties.
De interactie tussen omgeving en taaksysteem en de consequenties voor onzekerheid en complexiteit
wordt nog duidelijker bij incidenten zoals stroompannes, de 'milleniumbom', grondstoffen schaarste
etc. De interne complexiteit, het aantal lussen tussen elementen van een systeem worden duidelijk
wanneer er door een klein incident een kettingreactie ontstaat van storingen. Een lokale stormbui in de
Franse Alpen beschadigt een hoogspanningleiding in de Franse Alpen en veroorzaakt daardoor ener-

giestoringen in Frankrijk, Italie en Belgie. Op persoonlijke schaal is het crashen van een harde schijf
reeds voldoende om onze kwetsbaarheid te ervaren.
Ook het verdwijnen van de vertrouwde stabiliteit van een hierarchische structuur die in steeds hoger
tempo vet·vangen wordt door flexibele netwerken, zelfsturing en projectwerk verhoogt de complexiteit
(Handy, 1994)

Het systeem van relaties
Een derde categorie van onzekerheidscreerende factoren zijn de actoren in het werksysteern zelf, de
medewerkers.
In een werksysteem hebben mensen rollen en verantwoordelijkheden. In een twee dimensionale wereld,
op papier, oogt dit mooi en overzichtelijk; ieder in zijn vakje. Soms zelfs tijdelijk twee keer dezelfde
n:lam in twee vakjes. Door de formele weergave ligt het accent meer op de vakjes dan op de interactie
tussen de vakjes. Het geeft de indruk dat de mensen zijn georganiseerd en niet de relatie- en activiteiten
stroom.
De werkelijkheid is meestal iets meer ambigu iets complexer en onvoorspelbaarder dan het statische
model laat vermoeden. Naast de formele indeling in groepen en afdelingen zijn er de informele net-
werken die ervoor zorgen dat opdrachten tot een goed einde worden gebracht. Deze informele
netwerken hebben ook heel wat invloed op beslissingen die worden genomen, op beschikbaarheid van
informatie, op het verdelen van budgetten, kansen op promotie. Behoren tot de juiste informele net-
werken is belangrijk. Het bestaan van deze netwerken kan gebaseerd zijn op zelfde studieachtergrond,
zelfde hobby's, zelfde sporten en andere extra professionele interesses.
De samenhang tussen formeel en informeel kan ook een bron van onzekerheid zijn.
De formele communicaties bevatten vaak minder informatie dan datgene wat via informele netwerken
circuleert. Of zijn zelfs tegenstrijdig. Zo heeft een algemeen rondschrijven of een personeelsver-

gadering bij een veran(let:ing weinig nieuwswaarde. Het voordeel van zo'n schrijven of een vergadering
is dat iedereen nu weet wat minimaal door iedereen geweten is.. Op vergaderingen dient men niet
langer te gissen of een uitspraak die een collega doet betekent dat deze nog niet geTnformeerd is van
een of andere op hande zijnde verandering. Of erger, dat deze collega blijkbaar meer weet omdat zijn
uitspraak vanuit wat ik weet volslagen idioot klinkt.

De kwaliteit van de onderlinge relaties heeft vaak te lijden onder een hoge mate van instrumentaliteit.
Managers die praten over lange termijn strategie en korte pijn verliezen hun geloofwaardigheid daar
medewerkers uit ervaring weten dat 'hun' managers promotie gemaakt hebben nog voor de lange ter-
mijn consequenties van hun beslissingen zichtbaar worden. Het gebrek aan continuiteit is niets anders
dan een symptoom van een relatie die gereduceerd wordt tot een tijdelijk instrument en niet gewaar-
deerd wordt om zichzelf (Overlaet, 2000).
Vanuit dit model over organisaties als complexe systemen gekenmerkt door diverse bronnen van onze-
kerheid kan ik verduidelijken wat deelnemers leren over organiseren en relaties.

6.23 Organiseren als een relationeel proces van omgaan met ambiguiteiL

6.2.3.1   Vertrouwen als variabele in het proces van organiseren
Doorheen het programma geven de deelnemers meer aandacht aan vertrouwen als factor in het proces
van samen werk organiseren. De variabiliteit van weinig tot veel vertrouwen bepaalt de wijze waarop
men opdrachten organiseert.

Organiseren spitst zich aanvankelijk toe op het voorspelbaar maken van het taaksysteem. Wat dient er
te gebeuren; hoe gaat het verlopen, welke middelen hebben we ter beschikking. In functie van de taak
wordt vervolgens gekeken naar wie doet wat. Een herkenbare wijze van redeneren waarbij de factor

persoon en zijn kenmerken belangrijker is dan de factor relatie en haar kenmerken.
De rol van vertrouwen groeit doorheen het programma. Bij aanvang is reeds duidelijk dat vertrouwen
belangrijk is voor het samenwerken. Volgende uitspraken illustreren dit: 'Je mag op mij vertrouwen',
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'wat je zegt dat doe je ook en dat brengt rust bij mij', 'Als hij verantwoordelijk is voor het koken dan
mag je erop vertrouwen dat er iets heerlijks op tafel komt', 'Laat haar zoeken ze komt wel tot iets' (bij
de boomopdracht).

Naarmate het programma vordert en ervaringskennis over de relaties zich ontwikkeld, wordt vertrou-
wen als relatiekenmerk expliciet onderkent als variabele die het organiseren van het relatiesysteem en
het organiseren van de opdracht in zijn algemeenheid beinvloedt. Naast vertrouwen als belangrijk voor
het samenwerken wordt het ook een gezien als een variabele in het proces van organiseren.
Bij de intergroepsopdrachten is de complexiteit en de mate van onzekerheid vrij groot. Hier is de nood-
zakelijkheid om te organiseren het meest voelbaar. Bij de vlotopdracht wordt er aanvankelijk nog erg
gedacht in termen van mensen als factoren die men dient te organiseren. Het organiscren en managen
van mensen is aanwezig in de taal en het denken van de leidende dialoog. Organiseren van relaties en
managen met mensen komt na een crisis. Bij de-orientatieloop is het relationele aspect van vertrouwen
een uitgesproken variabele in het proces van organiseren. Zo wordt bij het organiseren vooral gezocht
naar hoe men elkaar kan aansturen. Vragen naar controle, naar het verkrijgen van informatie zodat men
een volledig plaatje krijgt zijn niet aan de orde. Deeltaken worden uitbesteed erop vertrouwend dat het
betreffende team dit tot een goed einde brengt of voldoende vertrouwen heeft om hulp te vragen..
Door het binnenbrengen van vertrouwen als variabele in het proces van organiseren gaat men anders
denken over: aard en functie van informatie; controle en opvolgingssystemen, bespreken van individu-
ele posities. Deelnemers gaan ervan uit dat wat hen niet gezegd wordt ook niet belangrijk is voor wat
ze horen te doen. Ze worden ook niet in verwarring gebracht door dat wat formeel en informeel gezegd
wordt elkaar niet tegenspreekt.

6.2.3.2   Tolerantie voor ambiguiteit creeert mogetijkheden om met complexiteit om te gaan.
Vertrouwen is meer dan alleen een variabele in het proces van organiseren. Vanuit het werken rond
vertrouwen gaan de deelnemers ook meer inzichten ontwikkelen over de rol van relaties en het proces
van organiseren zelf. Het relatienetwerk met als taak het creeren van een betekeniskader vormt het be-
trekkingsniveau. Net zoals Watzlawick een inhouds- en betrekkingsniveau onderscheid in de commu-
nicatie (Watzlawick, 1976) zo exploreren de deelnemers de rol van het relatienetwerk in het proces van
organiseren.

Ook hier speelt vertrouwen een belangrijke rol. Mensen en groepen van mensen reageren emotioneel
verschillend op complexe, onzekere situaties. Onzekerheid over een niet onmiddellijk te vatten com-
plexe opdracht kan gevoelens oproepen van nieuwsgierigheid, uitdaging, vrees tot angst (Hirschorn,
1991). De functie van vertrouwen is het versterken van het proces om met ambiguIteit om te gaan. De
complexe dynamiek van orngaan met ambiguiteit leidt tot het begrip 'tolerantie voor ambiguneit. Tole-
rantie voor ambigurteit is de mate waarin individuen, groepen en een hele collectiviteit in staat is om
met complexe en onzekere situaties om te gaan. Op individueel (zelfvertrouwen) en op groepsniveau is
het proces van vertrouwen een belangrijk onderdeel van de tolerantie voor ambiguiteit.
Ik verduidelijk tolerantie voor ambigurteit aan de hand van de vergelijking die Bettelheim (1977) maakt
tussen de rol van sprookjes en didactische verhaaltjes voor de psychische ontwikkeling bij kinderen.
Didactische verhalen gaan over concrete situaties waarin het beschreven personage te maken krijgt: op
bezoek bij de tandarts, een dagje op de boerderij, samen op vakantie, ontdek je lichaam. Hier krijgt het
kind informatie over wat er zich in de wereld buiten hem bevindt en hoe daar adequaat met om te gaan.
Het bevat een aantal pedagogische inzichten en voorschriften. Sprookjes daarentegen gaan niet over
een wereld waar het kind in terecht kan komen. Heksen, elijes, draken, pratende dieren, feeen en
prinsessen komt men niet zomaar tegen tenzij in de eigen fantasie. Elk sprookje roept weI het hele palet
aan emoties op van angst, verdriet, boosheid en liefde. Door het inleven via fantasie in het sprookje
ontwikkelen kinderen de mechanismen om om te gaan met deze emoties. Ze herkennen en erkennen de
emoties bij zichzelf leren deze te integreren. Door het verhaaltje van de drie biggetjes bijvoorbeeld
leren kinderen over de balans tussen levenslusten (pleasure principle) en het uitstellen van hun bevre-
diging (reality principle) Over goed (fee, prinses) en kwaad (heks en stiefmoeder) en hoe beide te
accepteren in een persoon. (Als de ouders die hun kinderen achterlaten en nadien met vreugde ontvan-
gen).

Door het ontwikkelen van tolerantie voor ambiguiteit beschikt het relatienetwerk over verschillende
wijzen van organiseren die een beter evenwicht garanderen in het vinden van een evenwicht tussen
zinvolheid en zekerheid. Ik heb het over het proces van reificeren en dererficeren. Ik hcht het proces
van rerficeren toe en hiervoor gebruik ik een ander model dat de organisatie voorstelt.
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6.23.2.1 ReIficatie
Reificatie is een wijze van omgaan met complexiteit en ambiguReit door het verzelfstandigen (Berger
& Luckman, 1966). Ik illustreer dit aan de hand van de vlotopdracht.

Het organiseren van de vlotten verloopt aanvankelijk chaotisch; de aanwezige competenties om te
bouwen blijken niet zo groot, de inf'ormatie over de materialen is vaag en laat vermoeden dat er geen
overvioed zal zijn. Het meest onrustwekkende is echter het handelen van de deelnemers; er wordt door
elkaar gepraat, er wordt gestreden om de macht. Voor sommige deelnemers is dit de gelegenheid om
aan de normen en waarden van hun eigen groep te ontsnappen en een andere rol te verwerven. Voor
anderen is het dan weer niet zo serieus "vlotje bouwen, plezant toch". Ze ontrekken zich aan hun ver-

antwoordelijkheid en wachten  af; 'we zullen  wel  zien'; De onzekerheid  en  complexiteit  van  de  op-
dracht creeert gevoelens van controleverlies, frustratie, afstand nemen. De tolerantie van de groep om
deze ambigue situatie aan te kunnen is ontoereikend om de groeiende chaos aan te kunnen. Op dat
ogenblik neemt een minderheid het heft in handen. Ze gaan de organisatie vastleggen door het
vastleggen van wie wat, hoe en waar. Ze gaan een blueprint bedenken die ze vervolgens als een
zelfstandige entiteit presenteren. Zo wordt het; dit is de organisatie.

Rerficatie, zo omschrijven Berger en Luckmann is een het proces van objectiveren, waar de geobjecti-
veerde wereld zijn kwaliteiten van menselijk gebeuren of humane onderneming verliest en de eigen-

heid verkrijgt van een vaste, niet-menselijke feitelijkheid: 'Reification is the apprehension of human
phenomena as if they were things, that is, in non-human or possibly supra human terms' (Berger en

Luckman, 1966). Uit die objectivering van de sociale wereld volgt dat de mens geconfronteerd wordt
met iets dat hij buiten zichzelf beschouwt.

"The  creation  of an  organization  is  a  complex undertaking,  during  which  many  decisions  are
taken.  Often  the  intuition (based upon their  hopes,  their  likes and  the  past experience)  of the
founders   leads  them  to  arbitrary choices  of what  markets  to  enter,  what  technology  to  use   in
producing goods, who  to  hire,  and how to structure.  While  making such choices,  the founders
recognize  the uncertainty they are facing and the  initial  decisions  as  experimental and subject
to revigion in thejace ofactual experience" (Pasmore,  1988).

Regcatie als een lineair proces
Reificatie is op zich niet disfunctioneel omdat het vaste betekeniskaders creeert. Daardoor wordt ener-
gie vrijgemaakt om te handelen. In die zin wordt rerficatie geaccepteerd als tijdelijke overeenstemming

(Voogt 1990). Rerficaties worden disfunctioneel wanneer ze niet langer kunnen in vraag worden ge-
steld, 'Dat zijn nu eenmaal de procedures'.

"Over time, however, the arbitrariness of these decisions as well as the meaning of the
resulting structures  is often forgotten. As the organization begins to function, ways are found
to make the decisions work rather than to challenge them. Decisions and procedures become
familiar; annoying discrepancies between what was envisioned and what exists become
accepted as "just the way it is" (Pasmore, 1988).

Hier vindt dus een omkering plaats tussen doel en middelen. Daar waar organiseren het proces is dat
leidt tot bet creeren van een zinvolle interactie wordt de zinvolle interactie bemoeilijkt doordat men het
gereificeerd proces aan het verfijnen is. Op termijn krijgt de productie van de organisatie meer aan-
dacht dan de organisatie van de productie. Door de scheiding van denken en doen wordt de organisatie
van de productie in sterke mate vorm gegeven door managers en stafdiensten die buiten het eigenlijke
primaire proces staan (Wierdsma, 1999). Deze omkering heeft te maken met de onbalans in het streven
naar zinvolheid en zekerheid.

De-re ceren van het betekenisproces
Het proces van reTficatie wordt tevens disfunctioneel wanneer het proces van betekenisgeven wordt

verzelfstandigd. Dit wordt duidelijk door een opsplitsing te maken onder de diverse factoren die het

menselijk gedrag sturen.

Een eerste aansturing van gedrag gebeurt op basis van het bouwwerk van normen, procedures, instruc-
ties en structuur. Ze bepalen wat men mag en wat men moet.
Deze regels geven aan hoe organisatieleden zich dienen te gedragen. Het zijn operationalisaties van
inzichten over organiseren (Wierdsma, 2002; 1995)
In termen van Mintzberg (1994) gaat het over het gestandaardiseren van processen. Wanneer men een
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fastfoodketen bezoekt krijgt men een goed beeld van deze aansturing van het handelen. Een ander
voorbeeld is de aankoop van een Ikea-meubel. Ongeacht de achtergrond, de affiniteit met het product
komt eenieder die de prentjes volgt tot hetzelfde meubel. Beide voorbeelden illustreren duidelijk dat
om tot dergelijke sturing te komen er heel wat organiseerwerk (refficaties) aan voorafgaat. Hetzelfde is
waar voor de ontwikkeling van een assemblagelijn of het operationeel maken van een call-center. Eens
het systeern in plaats wordt het vrij eenvoudige de medewerkers te instrueren en te trainen opdat ze hun
werk kunnen doen. De bandbreedte van het handelen is beperkt en gemakkelijk extern te controleren
(Boisot, 1987)

De complexiteit van heel wat activiteiten laten zo'n ver doorgedreven standaardisatie niet toe. Bij de
meeste taken zijn er zoveel veranderde variabelen dat men het hoe van werk niet kan vastleggen in re-
gels en structuren. Hier is inzicht en overzicht nodig van de processen en systemen die nodig zijn om te
komen tot de gewenste resultaten. De sturing is meer gebaseerd op het vastleggen van de gewenste
output. In vergelijking met vorig niveau heeft deze aanpak meer vrijheidsgraden en betekent een grote
verantwoordelijkheid voor de betrokkenen. Deze aanpak laat toe om complexere taken, zoals het ma-
nagen van taken en mensen te organiseren. De vereiste tolerantie voor ambigurteit dient groter te zijn.

Wanneer bij een organisatieverandering gecommuniceerd wordt over voorgaande niveau's, nieuwe
structuur, andere functies, gewijzigde procedures en systemen komt onvermijdelijk de vraag naar het
'waarom'. Wat wil men bereiken? Wat wil men zijn? De waarom vraag gaat over de identiteit en de
bestaansreden van de organisatie, welke wordt verwoord in de missie en de waarden van de organisatie.
De missie en de waarden geven antwoord wat er leeft aan ambitie, geloof, vrees, inturtie. Hier gaat het
expliciet over het thema betekenis. De waarden en de missie vormen het betekeniskader. Ze onder-
steunen de organisatieleden om het wat en het hoe te kunnen begrijpen en interpreteren. Ze laten toe
om met de regels en systemen om te gaan naar de geest i.p.v. de letter.

Schema 6.2 Sturing vanuit drie organisatieaspecten

Organisatieaspecten Sturende kwaliteiten

WAAROM Visie Willen en Durven

8

Waarden

Kennis Kennen en Kunnen
WAT

Processen

Systemen

Moeten en Mogen
HOE: Regels

Procedures
Instructies

1 8
Collectief zinvol Handelen in de omgeving

Waarden crl visie zo ervaren de deelnemers zijn intersubjectief. Hun essentie overstijgt het logisch
vermogen en maakt de communicatie ervan in de zin van overdracht van informatie onmogelijk. Waar-
den worden gezamenlijk gecreeerd en hebben betekenis binnen de relationele context.

Wanneer tijdens het programma het woord 'respect' wordt uitgesproken schijnt iedereen te weten
waarover het gaat. De meeste deelnemers vinden het een belangrijke waarde. Bij het benoemen van
respect in het handelen, blijkt echter dat er geen Wn op den relatie bestaat. 'Tijdig aanwezig zijn, is een
teken van respect voor de tijd van andere mensen'. Tijdens de dialoog krijgt deze uitspraak betekenis.
De waarde respect krijgt er een betekenis bij op het ogenblik dat er consensus ontstaaL Verdere explo-
ratie van tijdig aanwezig zijn leidt tot de afspraak 'aanwezig zijn op het afgesproken uur. De waarde
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respect wordt zo via een afspraak vet-taald in een regel (een voorbeeld van rerficatie). De regel concre-
tiscert 'respect'.  Door de verbinding tussen de regel en de waarde begrijpen de mensen  ook  de  zin  of
betekenis van de regel. Door de sturende link tussen de regel en het handelen wordt de situatie minder
ambigu. Voor een buitenstaander echter is 'op tijd zijn' een regel. Het ill dan niet naleven heeft voor
hem weinig te maken met de relationele kwaliteit 'respect'.
Organiseren wordt voor de deelnemers een proces waarbij er verbanden ontstaan tussen het hoe, het
wat en waarom. Het waarom is het creeren van betekenis.

Dit is meteen ook de re(len waarom het programma aanvangt met het exploreren van de waarden op
basis van ervaren successen. Het sturende vermogen van waarden wordt men zich ten volle bewust
wanneer men de waarden heeft beleefd, wanneer ze vanuit ervaringskennis beladen worden met bete-
kenis. Betekenis welke relationeel is bepaald en welke voortdurend wijzigt in functie van ander relatio-
nele kwaliteiten.

6.2.4 Het overstijgen van subject-object relatie tussen organisatie en individu

In het gangbare denken  is een organisatie en zelfstandige entiteit.  Het is een geheel, dat objectief ken-
baar is, met cultuur als beschrijving van zijn identiteit. Door het proces van rerficeren of verzelfstan-
digen lijkt het alsof deze cultuurkenmerken los staan van de kwaliteiten van de onderlinge relaties. Er
is met andere woorden een aparte benadering van: wat zijn de waarden die onze relaties karakteriseren
en wat is de cultuur van de organisatie. Waarden hebben dan eerder betrekking op eigenschappen die

horen bij de individuen. Door deze tweedeling, organisaties met een meetbare cultuur en individuen
met waarden lijkt er geen plaats te zijn voor relaties in ons denken en praten
Waarden zo ontdekken deelnemers kunnen gezien worden als een taal om relaties te kwalificeren.
Waarden karakteriseren dan zowel het proces van betekenisgeven als het functioneren van het relatie-
netwerk binnen de gecreeerde betekeniskaders.
Waarden als kwaliteiten van het relaties blijken enerzijds vrij resistent te zijn tegen allerlei (mode) ver-
anderingen die zich afspelen op het niveau van het wat en het hoe. Anderzijds zijn waarden steeds in

beweging. Naarmate relaties ontwikkelen groeien waarden en krijgen al dan niet diepere en of andere
betekenissen. Daar waar men over het algemeen zegt dat personen en cultuur moeilijk te veranderen

zijn blijkt dat niet het geval voor relaties en de waarden die hen kenmerken.

Gezien het belang van relationele kwaliteiten voor het proces van organiseren is het verwonderlijk dat
dit in taal en theorieen weinig aan bod komt. De dichotomie individu-organisatie wordt opgeheven
door het benaderen van individu en organisaties als sociale, relationele constructen.

6.2.4.1 Mensen veranderen is moeilijk, relaties zijn voortdurend in ontwikkeling:

"There  is  no  self outside  of that  which  can  be  constructed  within  a  social  context"  (Gergen,
2001).

Het mensbeeld dat gehanteerd wordt in het moderne denken is vrij statisch. Het is het beeld van een
individu dat onafhankelijk van zijn context kan beschreven worden, waarbij men over een uitgebreide
vocabulaire beschikt en een arsenaal aan testen en vragenlijsten om eigenschappen, intelligentie voor-
op, te meten en in kaart te brengen (Gould, 1996).
Het modemistische mensbeeld is dat van een rationele persoon met een vrije wit, die vanuit zijn inten-
ties kiest en een eigen verantwoordelijkheid heeft. Emoties zijn van ondergeschikt belang en kunnen

gecontroleerd worden. 'L'homme machine' en de 'homo economicus' zijn verdere aanpassen van dit
mensbeeld aan de klassieke organisatieopvattingen. In de psychologie heeft met name het behaviou-
risme erg bijgedragen aan de ontwikkeling van dit mensbeeld. Voor de aanpasbaarheid van de mens
aan zijn omgeving werd wel abstractie gemaakt van de vrije wil.
Het willen werd dan vervangen door het concept 'motivatie'. De wil van het management werd dan op-
gelegd aan de 'werkers' die men diende te motiveren. ' Zij moeten willen wat wij willen', werd ver-
taald in 'we moeten ze nog motiveren' (Sievers, 1994).
Een ander voorbeeld zijn de modellen over communicatie die gehanteerd worden waarbij de mens als
betekenisgevend wezen gereduceerd wordt tot een zender en ontvanger. Interpreteren wordt gezien als

een bron van ruis. Verder wordt een organisatie vaak ontworpen door functies te bedenken. Zo worden
bij fusies hele relatienetwerken uit elkaar getrokken om de functies op te vullen. Ook al wordt er nadien
aandacht besteed aan het ontwikkelen van relaties dan houdt men onvoldoende rekening dat de 'tacit
knowledge' die behoort tot de relatienetwerken verloren is gegaan.
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Historisch kan men de ontwikkeling van dit mensbeeld zien als een reactie op het romantische mens-
beeld dat erg populair was in de achttiende en negentiende eeuw. Ook hier ging het om een beschrij-
ving van stabiele eigenschappen: mysterieuze diepgang, een oude ziel, passie, levenslot.
Icoon van dit mensbeeld was de jonge Werther in het werk van Goethe. Ook in de psychologie komen
we theorieen tegen die vanuit dit mensbeeld opereren: Erikson normale ontwikkeling is een stabiele
'sense Of identity' Rogers 'becoming the se(fone./i,Uy is' (Gergen, 1991). Beide mensbeelden hebben
gemeenschappelijk dat ze statische eigenschappen beschrijven.

In de 'saturated self betoogt Gergen dat het westerse mensbeeld met vaste kenmerken, los van een be-
wegende context aan het wijzigen is. Dit heeft te maken met het groeiende aantal kontakten dat mensen

dagelijks hebben; e-mail, sms-berichten, telefoon, teleconferenties, 66n op 6dn gesprekken en ver-
gaderingen, het bestellen van een lunch, tot het samen in de file staan zijn voorbeelden. De afgelopen
decennia kennen we een exponentiele toename aan contacten. Het heterogene karakter van deze con-
tacten maakt dat men en snel of geduldig, oppervlakkig of diepgaand, flexibel of principieel kan zijn.
In functie van de sociale wenselijkheid past men zijn handelen aan. In functie van het imago dat men
denkt dat wenselijk is kiest men voor een stijl.

Daarnaast zijn er de maatschappelijke trends. Twintig jaar geleden was men op zoek naar de no-non-
sense manager. Vandaag staat hij in de keuken als 'de nieuwe man'. De masculiene en feminiene
eigenschappen verschuiven naargelang de cultuur. Zelfs de biologische identiteit blijkt niet meer
stabiel. Mensen laten zicb fysiek veranderen om een nieuwe persoon te worden. Dit kan gaan om klei-
nere esthetische ingrepen tot het volledig ombouwen van het geslacht. Ook de media speelt een belang-
rijke rol in het ondermijnen van de persoon met vaste kenmerken. Zo worden beelden gecreeerd van
presidentskandidaten naargelang de wensen van de 'swinging voters'. Het beeld dat overgebracht
wordt is belangrijker dan de 'persoonlijkheid'.
Hetzelfde gebeurt in rechtbanken waar psychologen de advocaten influisteren welk beeld ze moeten

ophangen van hun klant in functie van de geobserveerde reacties bij de juryle(len (Weick, 1992)
Gergen besluit dan ook dat:

"Only the one who claims to have a simple dejinite, and clear cut identity has an identity
probiem" (Gergen, 1991,p. 155).

6.2.4.2 Cultuur veranderen is moeilijk, waarden zijn voortdurend in ontwikkeling:
Wanneer bij een verandering van een organisatie het wat en hoe bedacht is en germplementeerd hoort
men vaak uitspraken als "De oude cultuur overheerst nog", "Beide culturen zijn nog steeds aanwezig".
Schein en anderen geven aan dat het belangrijk is om cultuur te begrijpen want ermee kunnen omgaan
helpt bij het managen van weerstand bij verandering.. Het geeft namelijk zicht op de irrationele facto-

ren bij een veranderproces en helpt ook het gedrag van medewerkers 'beyond reason' te begrijpen. Zijn
definitie van cultuur is:

"A  pattern of shared  basic  assumptions  that the  group  learned as  it solved its  problems  of
external adaptation and internal integration. that has worked well enough to be considered
valid and therefore to be thaught to new members as the correct way to perceive, think, and
feel in re/ation to those problems" (Schein,  1992, p.  13).

Deze definitie beschrijft het handelen van mensen; een gedeeld leerproces dat verder wordt onder-
wezen. Bij het verder exploreren van cultuur echter wekt Schein de indruk dat er van geen sprake meer
is van een proces. De kennis wordt als een gegeven beschouwd dat dient aangeleerd te wor(len. Deze
indruk wordt nog versterkt door het eigenaarschap van cultuur toe te schrijven aan leiders. Het is dat-
gene wat leiders onderscheid van managers en alle andere medewerkers.

"Culture  and  leadership are two  sides  of the same coin  in  that  leaders first create cultures.
But  if cultures  become  dysfunctional,  it  is  the unique fuction  of leadership to  manage  cultural
evolution and change in such a way that a group (organisation) can survive in a changing
environment" (Schein, 1992, p. 15).

In deze beschrijving wordt het proces van betekenis creeren en vasthouden verzelfstandigd en objectief
kenbaar gemaakt. Door cultuur als karakteristieken van een zelfstandige entiteit te beschouwen ver-
vreemd men het relatienetwerk van een van zijn meest wezenlijke eigenschappen: het proces van bete-
kenis creeren aan de hand van waarden.
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Reflectie van de deelnemers brengt hen tot het inzicht dat waarden net zoals relaties steeds bewegen en

geen gereificeerde vaste patronen zijn. In de outdoor als tijdelijke organisatie ervaart men hoe waarden
coherentie en consistentie geven aan het handelen van iedereen en uiteraard ook de hele groep. Door
het hanteren van waarden als kwaliteiten van de onderlinge relaties kunnen de deelnemers exploreren
met de consistentie en coherentie van hun handelen binnen de varierende sociale contexten. Door het
meenemen van deze waarden in het proces van organiseren creeert men 'menswaardige' organisaties.

63 Groepsdynamica en het ontwikketen van vertrouwen en tolerantie voor ambiguiteit:

Vertrouwen is alom aanwezig in het programma maar ook daarbuiten. Het is een kwaliteit die de basis
vormt van elke relatie. Vertrouwen wordt al onderzocht van zodra de gedragswetenschappen zich be-
gonnen te interesseren voor menselijke interactie (Deutsch, 1958), maar de laatste jaren mag het on-
derwerp op een verhoogde belangstelling rekenen. Wellicht houdt dit verband met de toenemende on-
zekerheid in organisaties (Weick 2002; McNamee & Gergen, 1999; Perrow, 1986).
In dit gedeelte maak ik een verkenning van de kenmerken in de methode die bijdragen tot het ontwik-
kelen van natuurlijke relaties. Deze kenmerken heb ik verbonden aan de basisprocessen van de relatie.
De ontwikkeling van relaties en groepen kan gezien worden als een lineair proces waarbij drie onder-
liggende dynamieken de aard en kwaliteit van de relatie beTnvloeden.

6.3.1 Keuze van relatieontwikkelingsmodel:

Groepsdynamica
Wanneer mensen met elkaar in contact zijn om een gezamenlijke taak uit te voeren zijn ze in interactie
met elkaar. De wijze van interageren, de patronen die ontstaan, wijzigen voortdurend. Relaties zijn in
beweging, ze evolueren of eroderen. Mensen zijn onderdeel van de relatieprocessen en kunnen deze
mee vorm geven. Tijdens de workshop ontwikkelen deelnemers hechte banden ontwikkelen met col-
lega's waarmee ze voordien slechts een oppervlakkig contact had. Daar waar ze het in het verleden
hadden over 'gebrekkige communicatie', 'subcultuur' en 'onverenigbare prioriteiten' ontwikkeld men
een wijze van relateren waar uit de woordkeuze alleen al blijkt dat men praat in relationele termen. 'Ik
heb tot nu het gevoel gehad dat we elkaar minder liggen' schept meer mogelijkheden om aan de relatie
als proces te werken dan; "er dient iets te gebeuren aan de communicatie". Het ene beschrijft een pro-
ces waar men onderdeel van uit maakt het andere gaat over een probleem dat dient opgelost te worden.
Naarmate de relaties ontwikkelen heeft een groep meer invioed op elkaar en zijn omgeving. Door het
creeren van condities waar iedereen zich kan ontwikkelen, door het creeerden van condities waarbij ie-
dereen zijn optimale bijdrage kan leveren ontdekken deelnemers dat de organiseer en taakprocessen
ook anders verlopen. Plannen, beslissen, verbeelden, communiceren, strategisch denken en handelen

loopt anders naargelang de kwaliteit van de relaties. Omgekeerd bernvloeden al deze processen de
kwaliteit van de relaties.

Deze wisselwerking is wat verstaan wordt onder groepsdynamica. Groepsdynamica kan omschreven
worden als de studie van hoe groepen tot stand komen, hoe ze functioneren en hoe ze tot groei en vol-
wassenheid komen om vervolgens weer uiteen te vallen. Kijkend naar groepen, valt te zien dat ze
voortdurend in verandering zijn; stemmingsbeelden wisselen elkaar af, thema's komen en gaan, de
mate van betrokkenheid en de gezamenlijke concentratie op de taak en op elkaar kunnen sterk wisselen.
De invloed die het afzonderlijk individu op deze stroom van veranderingen kan uitoefenen, lijkt soms
relatief klein terwijl hij zich anderzijds nauwelijks aan het groepsgebeuren kan onttrekken. In zekere
zin leidt de groep een eigen leven en een opvallend kenmerk daarvan is voortdurende verandering.

Lineaire modelien
Dit is door veel onderzoekers op verschillende wijzen en onder verschillende omstandigheden bestu-
deerd (Bennis & Shepard, 1956; Slater, 1966; Bion, 1965; Tuckman, Schutz (1967), Smith & Berg

(1995), Hovelynck, 2000; Ringer (2001), Fry & Bouwen (1997); Hohn, 1996) Dit heeft geleid tot ver-
schillende theorieen over ontwikkelings- en veranderingspatronen in groepsprocessen.
De lineaire theorieen over het groepsproces werden ontdekt en beschreven door het team van Lewin
(1948). Non lineaire theorieen beschrijven dynamische processen die plaatsvinden in niet lineaire inter-
acties (Losada, 1999; Bales, 1950) Kenmerken die onderzocht worden gaan over het geven of luisteren
naar opinies en informatie, het geven of krijgen van positieve of negatieve opmerkingen.
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Primaire en secundaire socialisatie
Door mijn keuze voor een lineair model kan ik aantonen hoe het proces van vertrouwen ontwikkeld
doorheen het programma. Het model dat ik hanteer is afkomstig van Schutz. Schutz beschrijft de ont-
wikkeling van relaties aan de hand van basisorientaties die mensen hebben op elkaar. Volgens hem zijn
deze orientaties of krachten in elke relatie aanwezig. Dit wordt o.a. aangetoond in de studies van
Schutz (1958) in onderwijssituaties en situaties met concrete taken. Srivastva, Orbert en Nielsen ver-
wijzen naar deze orientaties of processen als secundaire socialisatie (Srivastva, Orbert en Nielsen,
1976)

Primaire socialisatie is volgens hen het proces van identiteitsopbouw dat een kind doorloopt in zijn
eerste sociale context, het gezin. Secundaire socialisaties dan zijn herhalingen van deze identiteitsop-
bouw telkens wanneer mensen diepgaande relaties met elkaar aangaan, zoals bij groepen over erva-
ringsleren.
De secundaire socialisatie kan gezien worden als een continu proces in elke groepering van mensen. De
drie basis orientaties van de primaire socialisatie (Inclusie - Invioed - Intimiteit) zijn terug te vinden in
elke vorm van sociate interactie.
In de methode wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van vertrouwen. Deze ontwikkeling wordt
zichtbaar gemaakt door aspecten van ontwikkeling te koppelen aan de drie basisorientaties van rela-
tieontwikkeling. Ik start elk decl met een beschrijving van de basisorientatie in het primaire proces.
Vervolgens illustreer ik hoe in elk van deze orientaties gewerkt wordt aan vertrouwen.

6.3.2 Het relatieontwikkelingsproces en haar generatieve kenmerken:

6-3.2.1 Het inciusie proces: wie ben ik?

6-3.2.1.1 Primaire socialisatie

"Wie ben ik, in relatie met de andere, en  in de context van het gezin (of de groep)?" Dit is de primaire
vraag in het identiteits-socialisatieproces. De oorsprong van deze vraag ligt in de exploratie van de
eigen identiteit (zelf-identiteit) bij het kind. Het kind heeft aanvankelijk geen begrip van wat hij/zij is,
van "het zelf'. Het observeert de reactie van de anderen (bv. ouders) op zijn eigen gedrag en leidt hier
aanwijzingen over zichzelf als persoon uit af. 1n dit opzicht is wat men uiteindelijk "wordt" voor een
groot deel gemedieerd door de weerspiegeling van zichzelf in het gedrag van de anderen. Op basis van
die weerspiegeling vormt men zich een definitie van de eigen identiteit.

Schema 6.3 Inclusie

IK                                              ANDER

In deze primaire fase van het socialisatieproces neemt het gezin de belangrijkste plaats in. Al gauw
merkt het kind dat de weerspiegeling van zichzelf verschilt naargelang de persoon. Het kind zoekt dan
naar een definitie van "het zelf' dat verenigbaar is met alle verschillende definities afgeleid uit de
verschillende weerspiegelingen. Als gevolg verkrijgt het kind geleidelijk aan een meer gerntegreerd
beeld van zichzelf als de weerspiegeling van de "veralgemeende ander" (generaliseerde ander).

In een complexe maatschappij als de onze waar elk individu een vrij unieke primaire socialisatie er-
varing ondergaan heeft, zal de deelname in elke secundaire groep of organisatie een zekere
resocialisatie vereisen. Het groepslid (her)definieert zijn identiteit in de vernieuwde context. Deze
(her)definiering komt tot stand door het voor zichzelf beantwoorden van vragen over volgende as-
pecten;
- kwantiteit, kwaliteit en stijl van participatie
- eerlijkheid, rechtvaardigheid en openheid in de groep
- steun empathie, kwetsbaarheid van eigen opstelling
- inbreng in de groep (opbrengst versus kosten).
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Een nieuwe groep maakt een periode door waarin deze vragen, informatie, eisen en problemen m.b.t.
zijn nieuwe identiteit verwerkt/oplost. We noemen dit het INCLUSIE-proces. De centrale vraag is
doorheen het hele proces dezelfde: "Hoe ervaren de anderen mij en wie, moet ik worden om het lid-
maatschap in deze groep te verwerven?" De parallel met de primaire socialisatie van het kind blijkt nu
wei heel duidelijk; net zoals het kind moet het kandidaatsgroepslid bereid zijn om de identiteitsdefinitie
in de sociale context van de anderen tot de zijne te maken, om het toetreden tot de groepsgemeenschap
mogelijk te maken. Wanneer het om een nieuwe groep gaat of om een geheel nieuwe taak voor de
groep dan gaat het om verbinding maken.

6.3.2.1.2 Het ontwikkelen van vertrouwen door zelfvertrouwen, het hebben van consis-

tente taakinformatie en congruentie in relationele beelden
Het ontwikkelen van relaties is bij aanvang meestal gekenmerkt door een onderzoekende, eerder af-
wachtende houding. Zo ook bij de start van het programma waar deeinemers zoeken naar enige her-
kenning en houvast. Vooraf heeft men heel wat beelden opgebouwd over het programma. Beelden die
gepaard gaan met vragen zoals: 'Ga ik de opdrachten aankunnen?' 'Hoe zal ik reageren op bepaalde
situaties?'  'Kom ik in sitilaties waar ik geconfronteerd wordt met kanten die ik minder goed ken of die
ik maar al te goed ken, maar liever voor mezelf houdt? Met wie kom ik in de groep?  Wie hoop ik dat er
in mijn groep komt? En wie zeker niet. Heel wat van deze vragen gaan gepaard met gevoelens van on-
rust, twijfel en vrees. Deze vragen drukken een bezorgdheid uit naar zich zelf. Men is overwegend ge-
richt op zichzelf en het verkrijgen van geruststelling. Het is een opbouwen en re-affirmeren van zelf-
vertrouwen als conditie om verbinding te maken met de anderen. Zelfvertrouwen als onderdeel van het
proces van vertrouwen.
Het fysiek handelen speelt een belangrijke rot in het vinden van vertrouwen in zichzelf en de ander. Het
fysieke zorgt in de eerste plaats voor contact met zichzelf. Via het handelen kunnen mensen ook uit-
drukking geven aan wat ze willen en denken. Het communiceren via gedrag blijkt bij aanvang gemak-
kelijker dan het contact leggen via praten. Verder wordt het vertrouwen ontwikkeld door het verkrijgen
van consistente informatie zowel vanuit de taak als van de anderen. Ik illustreer deze vier elementen
die bijdragen aan het ontwikkelen van vertrouwen.

Vinden van rust en zethertrouwen
Na de introductie en de maaltijd krijgen de deelnemers een opdracht waarbij ze in de natuur wandelen
in  duo's en ondertussen een succesverhaal delen. De reacties  van de deelnemers  bij hurt aankomst va-
rieren van: opluchting, tevredenheid, rust tot fascinatie. Verder in het programma of nadien vertellen
deelnemers dat het een 'verademing' was na de gezamenlijke inleiding even met slechts Un iemand
anders te kunnen lopen. De wandeling heeft hen ruimte gegeven om verbinding te maken met een col-
lega, met de natuur, met de thema's van het programma maar ook met zichzelf.
De wandeling heeft hen een stuk afgeleid van hun vrees en hen dichter bij zichzelf in de nieuwe context
gebracht. De wandeling heeft ruimte gegeven om eigen fantasieen te toetsen en reeds te ervaren wat het
betekent om in de natuur te zijn, om verhalen te delen met een collega. In de veelheid aan indrukken en
gevoelens zit weI een onderliggende rode draad. Alle deelnemers zijn het erover eens dat "Het goed
doet om even actief te zijn" en dat "praten tijdens het wandelen een uitstekende conlbinatie is die meer
oplevert dan elk stuk apart".

Communiceren van betekenis via handelen
Het verdere proces van verkennen is, in tegenstelling tot de meeste andere werk en leersettings, geen
afstandelijk en afwachtend gebeuren. Bij de opdracht, het bouwen van een brug, is er duidelijk energie.
ledereen voelt zich aangesproken. Bij de aanpak lijkt het praten met elkaar moeilijker dan het doen.
Praten, zeker als het gaat over het nemen van beslissingen verloopt stroef. Aan de oever aangekomen
lijkt ieder zijn eigen gang te gaan. In kleine groepjes loopt men stroom -op of afwaarts, men inspecteert
het materiaal, er vinden gesprekken plaats waar men meningen geeft, waar men elkaar tracht te over-
tuigen van diverse taakaspecten, locatie, soort constructie, Er vormen zich duo's, trio's en deze vallen
weer uit elkaar. Wanneer er een subgroep bij elkaar staat en Paul tracht de anderen te overtuigen, ont-
rekken mensen zich aan het proces door fysiek weg te wandelen. Beslissingen worden genomen door
dingen te gaan doen. Praten met elkaar gebeurt wanneer men samen een taak uitvoert; palen bij elkaar
brengen, touwen knippen, het mes doorgeven, elkaar helpen bij het leggen van knopen Naarmate de
constructie vordert komen er gesprekjes waarbij mensen elkaar polsen over 'het oversteken', de zin en
onzin van verder werken. Het praten gebeurt als onderdeel van de vorderende activiteiten.
De voortgang van de activiteit toont aan welke impliciete beslissingen er genomen zijn. Door het rond-
kijken informeren de deelnemers zich
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Werkelijkheidswaarde van taak en resultaat als bron van consistente informatie.
Opdrachten dienen georganiseerd en ook fysiek germplementeerd te worden. Er is dus een onmiddel-
lijke feedback vanuit de fysieke werkelijkheid van wat er gaande is. De individuele intenties worden
zichtbaar in de concrete handelingen. Door de feedback vanuit de opdrachten worden de deelnemers
geconfronteerd met het 'fysieke' werkelijkheidsgehalte van hull denken, hun overleg, hun beslissen en
hun plannen. De terugkoppeling vanuit de fysieke werkelijkheid is eenduidig, en neutraal. De informa-
tie vanuit de taak consistent wordt daardoor als consistent ervaren.
Op praat niveau kan een groep het ogenschijnlijk eens zijn met elkaar. ledereen kan men het gevoel
hebben dat alles goed gepland en geregeld is. Het fysieke aspect maakt zichtbaar of deze consensus
inderdaad werkelijkheidswaarde heeft. De feedback is ook neutraal, het komt via de natuur, iedereen
die aanwezig is kan het ook zien. De constructie die het begeeft geeft een eenduidige feedback over het
al dan niet geslaagd zijn. Bij de 'brug'opdracht is na twee pogingen duidelijk dat de opdracht niet ge-
slaagd  is: twee mensen  zijn de rivier overgestoken.  Ook bij andere opdrachten  is dit duidelijk:  twee
mensen hebben niet mee geklommen bij de tweede rotswand, iedereen is op het eindpunt van de
orientatieloop, iedereen is in de grot. Ook video-opnames geven 'neutrale' beelden, zij het gefilmd
door 66n van de begeleiders. In al deze voorbeelden blijft dat de terugkoppeling de deelnemers hel-
derheid geeft over het verloop en het resultaat. En deze helderheid is niet het resultaat van een sociaai
proces.

Het is deze fysieke evidentie die vaak ontbreekt in het reguliere organisatieleven en die het bespreek-
baar van resultaten en processen bemoeilijkt. Ilet verband tussen de werkelijkheid van cijfers en tek-
sten en de werkelijkheid die ze weergeven is bij organisaties meestal een veel complexere gebeuren.
'Figures are Never Facts';  ze  zijn een weergave  van een werkelijkheid  die niet aanwezig  is. De cijfers
staan voor meeteenheden. Bij conventie is bepaald dat men een deel van de organisationele werkelijk-
heid zal uitdrukken via bepaalde metingen en gaan andere. Diegene die meet geeft reeds zijn interpre-
tatie en vervolgens worden deze cijfers weer op een bepaalde afgesproken wijze verzameld en weerom
van betekenis voorzien door diegene die op basis van de gegevens keuzes en beslissingen dient te ma-
ken. Alle deelnemers weten uit ervaring hoe dubieus de link is tussen (cijfer matige) werketijkheid en
de werkelijkheid die ze representeert. Sturen via externe controle is daardoor vaak een vrij ambigu pro-
ces (Ackoff, 1978).
De directe informatie vanuit de opdrachten is daardoor een bron van consistente informatie en draagt
bu tot een gevoelens van contact, controle en vertrouwen.

Consistente en congmente beeldvorming van elkaar
De fysieke informatie geldt ook voor de aanwezigheid van de ander. Een bron van onzekerheid zo heb
ik gesteld is de ander. Een bron van ambigurteit is vaak de relatie tussen wat mensen zeggen en wat ze
doen. Inconsistentie leidt vaak tot verwarring en vormt op die wijze een blokkering voor het ontwik-
kelen van vertrouwen.
In elk menselijk contact bouwen mensen vanuit eerst indrukken beelden op van elkaar. Beelden die de
perceptie en het geheugen beTnvloeden daar men de beelden consistent wenst te houden.
Vanuit de eerste indrukken gaat men attribueren naar de persoon of de omgeving toe naargelang de
waarnemingen kloppen met het eerder gevormd beeld (Jones & Nisbett, 1972): heeft men een positief
beeld van iemand dan zal men door de perceptie en attributie van gedrag naar omgeving (geluk. toeval)
ofde persoon eigenschappen attribueren.
In de sociale wereld verloopt de eerste contacten voornamelijk via praatgedrag. De consistentie wordt
hier bepaaid door coherentie in denken en congruentie tussen wat men zegt en hoe men het zegt. Ook
bij andere opleidingsprogramma's is het meeste gedrag, praatgedrag. Bij het voorstellingsrondje en
tijdens de verkennende gesprekken geven mensen een beeld over zichzeif 'ik ben volgzaam type, ik
luister graag naar anderen, mensen vinden mij een goede coach'. Een deelnemer kiest in zekere mate
wat hij kenbaar stelt en wat niet. Door de opdrachten waarbij men fysiek actief is, waar men emotio-
neel erg betroken is zijn mensen als het ware een open boek voor elkaar. Er is geen noodzaak om elkaar
te vertellen hoe men is en wat de ander mag verwachten. -Men is een open boek waar iedereen kan in
lezen". De meeste opdrachten zijn door hun speels karakter ook uimodigend zodat het proces van wat
laat ik zien en wat niet weinig aanwezig is. Deelnemers koppelen ook terug dat het maken van video-
beelden hen niet eens was opgevallen.
Hierdoor ontstaat reeds vrij vroeg het besef dat relaties geen eenzijdig te controleren  iets is.  En dat re-
latieontwikkeling gebaseerd is op wederkerigheid.
Het trachten een goed beeld van zichzelf over te brengen wordt al snel overboord gegooid om plaats te
maken voor het ontwikkelen van aulhenticiteit en congruentie in de relaties. Congruentie is een term
door Rogers bedacht om de overeenstemming aan te geven tussen wat iemand denkt, voelt en wilt hoe
dit uitgedrukt wordt. Tijdens opdrachten en de nabesprekingen ontwikkelen de deelnemers hun sensiti-
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viteit voor het al dan niet congruent zijn van anderen. lemand die een opdracht aanvaard of afwijst
wordt verder bevraagd waneer de anderen aanvoelen van de ja niet als een volmondig ja klinkt, of een
'neen' eerder als een voorwaardelijke 'ja' overkomt. In andere voorbeelden wanneer iemand neen zegt
dring niemand aan omdat 'het goed voelt'. Congruentie is aldus een indicator van coherente en con-
sistente informatie in de beeldvorming.

Door de waarderende aanpak bij de nabesprekingen versterkt het ontwikkelen van vertrouwen nog door
deelnemers uit te nodigen hun objectiverende wijze van terugkijken te vervangen door een geenga-
geerde wijze van praten. Door het delen van kennis die het logisch begrijpen reeds overstijgt voelen de
deelnemers zich onderdeel verbonden met elkaar. In situaties waar de opdracht geslaagd is, is deze be-
vraging nog gemakkelijker daar men alle beelden en emoties kan exploreren vanuit de geruststelling
dat wat het gedrag ook geweest is men toch vanuit een geslaagd resultaat kan terugkijken. Het bespro-
ken gedrag is niet de 'oorzaak' van mislukking.

Samenvattend kan ik stellen dat vertrouwen, vooral tijdens de aanvangsperiode, gestimuleerd wordt
door het vinden van zelfvertrouwen door het contact maken met zichzelf in actie. Daarnaast groeit het
vertrouwen doordat men kan beschikken over consistente en coherente informatie consistentie doordat
mensen zich voorspelbaar, coherente gaan gedragen.
Het opbouwen van deze informatie gebeurt in een wederkerig proces doordat men een open boek is
voor elkaar.

6.3.2.2.  Invioedsproces: Wie is de ander?

6.3.2.2.1. Primaire socialisatie

De tweede interpersoonlijke orientatie is in hoofdzaak de omkering van de eerste "wie is de ander in
relatie tot mijzelf en in de context van het gezin (groep).
Wanneer het kind het beeld van zichzelf als weerspiegeld in de ander" eigen gemaakt heeft , is het
proces nog niet ten einde. Immers, dit zoeken naar zijn weerspiegeling gaat gepaard met het vormen
van een beeld van "de ander". Wat nog rest is het projecteren van dit "inwendige beeld van de ander op
de 'uiterlijke'. werkelijke medemens. Net zoals de ander een spiegel was voor het definieren van de
eigen identiteit, zo wordt die verworven identiteit van het kind een weerspiegeling van de ander. An-
ders gezegd (vanuit het oogpunt van het kind); "zoals ik geworden ben wat hij dacht dat ik was, zo
moet nu ook hij worden wat ik denk dat hij is"

De door de socialisatie verworven identiteit van het kind is enkel dan leefbaar, als de externe voor het
kind werkelijke, andere gelijk (blijkt te zijn) is aan het "inwendig " beeld van de anderen. Is dit nia het
geval, dan moet het kind ofwel het zich eigengemaakte beeld van de ander uitwerken, wijzigen, (dit
staat gelijk aan doorgaan met eigen socialisatie) ofwel kan het de ander zodanig bernvloeden dat die
wordt wat het kind gedacht had dat hij was

Schema 6.4 1nvloed

1/- werkdijkea  

/         I

  Beeld
van

de ander               -

Deze tweede mogelijkheid leidt tot het tweede proces in het socialisatieproces en vereist, een resoci-
alisatie van de andere.
Erik Erikson ( 1968) beschrijft het effect van deze 2e stap in het socialisatie - proces als volgt:

"jt is  as  true  to say thal  babies  bring  up and control  their families  as  it  is  to say  the converse.  A family
can  bring up a  baby only  by  being brought tip  by  him.  His  growth  consists  of a series  of challenges  to
them  to serve  his newly developing potentialities for social  interaction".
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Deze invioedsprocessen vinden we terug in de secundaire socialisatie, dit in groepen en organisaties
waar het individu deel van uitmaakt na de prim£tire-sociale context. We noemen dit het Invloedsproces.
Dit proces manifesteert zich in diverse vormen zoals.

- Van bij de eerste opdracht willen mensen snel naar buiten terwijl anderen eerst willen plannen.
- Een van de eerste afspraken wordt niet nageleefd. De afspraak was we wachten op elkaar in de hall.
Enkele mensen gebruiken het wachten om naar het materiaal te kijken.
Mensen worden continu bemvloed door wat rondom hen gebeurt. Bepaalde factoren hebben meer in-
vloed dan andere. De ervaring van bemvloeding of invloed uitoefenen en kan op positieve of negatieve
manier ervaren worden.
Positief en negatief kan te maken hebben met honderd en 66n factoren: eigen beeld, ervaring met de
voorstellen en consequenties van een bepaalde persoon, waarden.
In de Outdoor Appreciative Inquiry-methode wordt er ruimte gecreeerd om met deze processen te ex-
ploreren. Twee factoren die hieraan bijdragen zijn de perceptie van fysieke lotsverbondenheid en het
ontbreken van vaste rollen.

6.3.2.2.2. Fysieke lotsverbondenheid en ontbreken van vaste rollen stimuleert de ontwik-

keling van gedeelde beinvloeding van de eigen situatie
Fysieke lotsverbondenheid stimuleert het exploreren met gedeelde sturing en controle

"Ik zegniet neen, op voorwaardedatwe goedeafsprakenmaken":  Wout.
"Zoals?"
"Wei zoals bij het klimmen, dat we duidelijk zeggen wat we willen en wat niet en dat er niet teveel om-
heen gezeurd wordt."
"En welke  beslissingen  wit je dan goorstellen?"
"Inhoudelijk nog niets, dat zal ter plekke wei blijken. Doch ik wil dat we in de grot snel en degelijk
beslissen, rondwagen, geen theoretische discussies, dat er ruimte is om te luisteren naar wat iemand
voelt en dat daar dan rekening mee gehouden wordt".

Elke buitenopdracht vraagt fysieke betrokkenheid. Het behalen van resultaat is steeds fysiek zichtbaar.
Vandaar is het vanzelfsprekend dat het fysieke welzijn steeds aanwezig is in het denken van deel-
nemers. Gaande van zorg voor de juiste kleding, zorgen over ga ik dit wel kunnen tot, is dit niet te ge-
vaarlijk voor mij. Logischerwijze begrijpt men dat de kans op kwetsuren minimaal is en de veilig-
heidsvoorschriften zo streng zijn dat de vraag naar zelfbehoud niet aan de orde is. Verhalen uit andere
programma's, eigen meegemaakte ongelukken en andere incidenten uit het verleden maken dat het
lichamelijke aspect, gepaard gaande met gevoelens van veiligheid respectievelijk onveiligheid stee(is

meespelen in alles wat men doet. Vandaar dat bij het voorstellen van activiteiten waarbij verwezen
wordt naar rotsen, wild water, everzwijnen en grotten mensen instinctief de behoefte voelen om invloed
te behou(len op het eigen lot. Leven zo weten mensen kan levensgevaarlijk zijn. Anderzijds is dit juist
datgene wat mensen doet voelen dat ze leven. Met deze uitspraak tracht ik aan te geven dat mensen
beseffen dat leven niet gevrijwaard is van risico' s en dat omgaan met de onzekerheid van het leven
vraagt om evenwicht. Evenwicht in het nemen van risico en de mate van be vloe(len of seen die men
heeft op de situatie.

Gezien het slagen van een opdracht gebaseerd is op samenwerking beseffen de deelnemers hun fysieke
lotsverbondenheid. Vanuit dit besef wordt er in de relaties geexploreerd met de mate waarin men op
gedeelde wijze de situatie en elkaar kan beTnvloeden, sturen of controleren. Doorheen gans het
programma zijn de thema's van bernvloeden, gevoel van gedeelde controle en zich (fysiek) veilig
voelen aanwezig.
Illustraties van bernvloeding van fysieke lotsverbondenheid zijn in elke activiteit te duiden. Ree(is bij
de eerste wandelopdracht wor(len de reizigers in het busje zich bewust van 'oncontroleerbare' gevaren
wanneer een everzwijn de weg oversteekt.
Bij het oversteken van het water blijkt bij de nabespreking dat niet iedereen de intentie had om over te
steken. Doordat men tijdens het bouwen niet het gevoel had dat men de situatie in de gewenste richting
kon sturen hadden enkele mensen onafhankelijk van elkaar beslist om 'af te wachten'. Tijdens de
nat)espreking ontstaat een groeiende vastberadenheid dat 'zoiets mij met meer zal overkomen'. Het is
opmerkelijk dat niemand, ook Paul niet, het gevoel had dat de situatie onder controle was. Met deze
woorden tracht men aan te geven dat leiderschap over de zowel het sturen van het relatie als het
takennetwerk ontbrak.

Bij het klimmen over de rotsen ontstaat een gelijkaardige situatie wanneer Frank in de moeilijkheden
komt. Tijdens, maar vooral bij de tussentijdse besprekingen beseffen de deelnemers hoe afhankelijk ze
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zijn van elkaar. Dat men hieruit geleerd heeft blijkt al snel wanneer de groep zich voor cell volgend
rotsmassief bevindt en men dient te beslissen over erover, rondgaan, gehele groep of opsplitsen. Het

keuzeproces is geen optelsom van de individuele beslissingen. Wanneer Frank 'ja' zegt, wordt hij be-
vraagd door de anderen. Door het anticiperen van mogelijke consequenties voelen deelnemers zich

gestimuleerd om Frank te bevragen op zijn keuze. De interafhankelijkheid en de fysieke consequenties
ervan stimuleert hen om te experimenteren met wederzijdse beInvioeding en het opbouwen van

gedeelde controle.
Een gelijkaardig proces vindt plaats bij de voorbereiding van de grot. Een aantal mensen schat de op-
dracht in als een grote uitdaging, fysiek en psychologisch bedreigend. "Halverwege stoppen wil niet
zeggen dat je er dan zomaar kunt uitstappen." Vanuit de klimervaring, weten de deelnemers dat, hoe-
wel men een zekere autonomie heeft en men zelf het klauterwerk moet doen, de ander een cruciale rol
heeft voor het eigen handelen.

Ongebruikelyke competenties stimuleert tot delen van expenkennis
Naast de fysieke lotsverbondenheid hebben de opdrachten nog een ander kenmerk dat uitnodigend
werkt om te exploreren wederzijdse bernvloeding. Ik heb het over de eerder ongebruikelijk compe-
tenties die vereist zijn om de opdrachten succesvol te volbrengen. De opdrachten vinden veelal plaats
in interactie met bijzondere natuurplekken zoals rotsen, rivieren, grotten, uitgestrekte bossen. Rotsen
vereisen klimmen, grotten speleo bossen kaart en kompas lezen, rivier het kunnen inschatten van
doorwaad mogelijkhe(len. Elk van deze activiteiten bestaat uit een veelheid van subcompetenties: Bij
het klimmen is dat bijvoorbeeld het kunnen inschatten van de moeilijkheidsgraad, het kiezen van een

route, diverse klimtechnieken, het kunnen beveiligen van zichzelf en anderen, kennis van knopen.
Bij het exploreren van de haalbaarheid van een opdracht heeft dan ook te maken met het bevragen van
de aanwezige competenties. Bij de voorbereiding van de orientatietocht, bijvoorbeeld, is er een
wederzijdse bevraging van elkaars kennis en kunde en een aanleren van hoe technieken om vanuit de
kaart met de omgeving om te gaan. Hoe kan je punten herkennen, waar kan een kaart verschillen met

de werkelijkheid, wat zijn onveranderlijke dingen zoals waterlopen, begroeiing, gebouwen, paadjes
kunnen wel anders zijn.
Tijdens deze bevragingen wordt het verschil duidelijk tussen experts en mensen met expertise. Een

expert wordt gezien als iemand die vanuit zijn kennis en ervaring een situatie benadert en de juiste
diagnose en aanpak kan bedenken. Het wat, hoe en waarom behoort tot zijn beroep . Expertise heeft
betrekking op de vaardigheid om eigen de eigen professie of vakmanschap begrijpbaar te maken en
eventueel stukken over te dragen.
Bij het kaartlezen stelt niemand zich op als expert omdat iedereen weet dat de expertise in alle sub-

groepen dient aanwezig te zijn. In het opbouwen van hun expertise tonen de anderen zich dan ook zeer
onderzoekend wat voor de geoefende kaartlezers een stimulans is om hun vaardigheid op creatieve

wijze te delen.

Ontbreken van vaste  rollen  geeft mimte om  te  experimenteren met  gedeeldesturing en  controle

Het exploreren met gedeelde sturing en controle wordt ook bevordert doordat in de groep en ook bij de
intergroeps opdrachten formele rollen ontbreken. Het exploreren met de relationele leidt tot de ontwik-
keling natuurlijke relaties. Een natuurlijke relatie is een relatie die niet gesteund of gehinderd wordt
door het hebben van formele rollen. In het organisatieleven vervullen medewerkers op basis van hun

bijdrage een aantal rollen. Zo heeft een manager een aantal rollen in het systeem van taken; formuleren
van doelen, bepalen van middelen, zetten van prioriteiten, aansturen, monitoren, rapporteren. Afspre-
ken van werkverdeling coachen en beoordelen zijn voorbeelden van rollen binnen het relatiesysteem
Rollen zijn met elkaar onderhandelde afspraken over taken en verantwoordelijkheden. Deze onderhan-

delingen vinden plaats op basis van de verwachtingen van de betrokken partijen. Bijvoorbeeld door het
opstellen van een verantwoordelijkheidsmatrix (Beckhard, 1977). Rollen zijn meestal gegroepeerd in
een functie. Functies bevatten de rollen en de ermee samenhangende verantwoordelijkheden. Verant-

woordelijkheid impliceert ook een zekere mate van invloed of macht om behoorlijk te kunnen functio-
neren.
Functies zijn dus reificaties van relatiepatronen. Ze maken samenwerking mogelijk op basis van for-
mele afspraken. Functies creeren ook afstand. Zo toont Menzies Lyth (1958) in hun studies aan hoe

verplegend personeel emotionele betrokkenheid kan reduceren door afstand te nemen; Hun uniforme

kledij is daarbij een zichtbaar teken van hun formele 'zorgende' rol en helpt bij het doseren van de
'emotionele betrokkenheid'.
Het reificeren van relaties in rollen en verder in functies is een haast vanzelfsprekend gebeuren.
Golernan stelt dat:
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"Attending to the role rather than penetrating to the person is usually an unconscious choice
that we make '  (Goleman,  1985).

Het fragmenteren van de relatie kan echter ook negatieve effecten hebben. Hieronder geef ik enkele
voorbeelden van wat deelnemers leren op basis van het exploreren met het reificeren en dereificeren
van de relaties.

Een eerste voorbeeld is de vlotopdracht. De groep is groot en een aantal deelnemers ervaart chaos
doordat de beinvioedingsprocessen alle kanten opgaan. Door te appelleren aan gevoelens van frustratie
en onmacht ontstaat er een situatie waarbij voorgesteld wordt een team van co8rdinatoren samen te
stellen die verantwoordelijk zijn voor het 'courdineren'. De verwoording laal vermoeden dat men voor-
zichtig omspringt met de verwachtingen aangaande de beinvloedingsruimte en de mate van controle die
deze groep zich wenst toe te eigenen.
De vraag of het voorstel  is een illustratie van 'Leadership by consent' (Mary Parker Follet,  1942). Het
toestemming krijgen om te mogen leiden. Gezien de chaos in de groep en de besluitvormingsprocessen
is deze 'consent' o f toestemming eerder genomen bij verrassing dan een volmondige toestemming.  Dit
blijkt even later wanneer er enige rust is weergekeerd mede doordat enkele van de mensen die graag
invloed uitoefenden niet langer in de grote groep aanwezig zijn. Na enige rellectie komt men tot vol-
gende inzichten: Edn er is een minderheid die de verantwoordelijkheid heeft over ons;Twee deze min-
derheid is niet meer of minder competent dan wij  in deze opdracht; Drie de opdracht is vrij complex en
houdt enig fysiek risico in. De terechte conclusie is dan ook dat een groep van vijfentwintig meer com-
petentie in huis heeft om de opdracht in zijn complexiteit aan te kunnen dan een kleine groep. Gezien
de onduidelijkheid over hoeveel controle men zelf nog heeft en de vrees dat dit minimaal is, beslist
men om de zaak terug te draaien.
Edn van de doorslaggevende argumenten om de formele rol te doorbreken zijn de opinies van enkele
die stellen" we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, ik wens mee over mijn lot te kunnen beslissen. En
eerder dan straks ruzie te moeten maken doe ik het liever op voorhand

Bij dezelfde opdracht wanneer deelnemers in de rol zitten van bouwers krijgt men al snel andere inter-
acties naar mensen met andere rollen. Bij de vlotopdracht zijn dit de klanten en de 'betrokkenheids
manager' Bij de reflectie worden mensen zich bewust van hoe rollen hun onderlinge relaties hebben
gefragmenteerd en de consequentie hiervan voor het realiseren van de opdracht" Het is markant te zien
hoe we ons in onze rol inleven. Toen ik door Nicole werd aangesproken over het hermaken van de con-
structie had ik zo iets van "Waar komt die zich nu tegen aan moeien. Terwijl het nu achteraf best con-
structief was wat daar gebeurde."

Een tweede belangrijk leerthema dat naar boven komt en gelinkt is aan relatieontwikkeling en invloed,
is de voortdurende verantwoordelijkheid die deelnemers ervaren voor hun eigen lot. Hiermee verwijs ik
naar rollen als defensiemechanisme om te ontsnappen aan de vrijheid van keuze. Of in termen van
Fromm

"to avoid the anxiety of being accountable for the choices we make as  we go about our daily
lives in all kinds of organisations" (Fromm, 1969).

Door het vervullen van een rol of functie ontzegt men zichzelf een aantal mogelijkheden om te bern-
vloeden. Harvey's Abilene paradox (Harvey, 1988) is hier een steeds terugkerend thema. In de Abilen
Paradox verhaalt hij een aantal situaties waar machtsverhoudingen leiden tot het participeren in non-
sens vergaderingen waar zinloze beslissingen worden genomen doordat men vanuit rollen met elkaar
omgaat waardoor er een paradox ontstaat die hij als volgt verwoordt:

'To maintain my sense of integrity and seu worth or compromise it. that is the question.
Wether tis is nobler in the mind to sulfer the ignominy thar comes from managing a
nonsensical research project. or the fear and anxiety that come from making a report to  the
president and the VP may not like to hear" (Harvey, 1988, p. 22).

De quote is een persiflage op Hamlet wanneer een R&D manager voor de paradoxale keuze staat van
"It  is  more  important  to obey authority  than  to  behave  sensibly"  CHarvey,  1988,  p.  49).  In  deze  theorie
worden de onderliggende mechanismen geexploreerd die te maken hebben met het al dan niet durven
invioed uitoefenen vanuit eigen integriteit. De twijfel om verantwoordelijkheid te nemen is herkenbaar
in  uitspraken  'als  ik  het  voor het zeggen  had'  of 'mijn gezond verstand vertelt  me'. De paradox heeft
dan ook te maken met de angst om uitgesloten te worden uit een sociale context juist maakt dat de so-

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATCUR



248

ciale context, de groep de intergroep schade ondervind. Voorbeelden van ongelukken in organisaties
waarbij de kennis om het ongeluk te voorkomen aanwezig was doch men het niet durfde gebruiken zijn
reeds vaker beschreven (Harvey, 1988; Perrow, 1986; Ackoff, 1986; Weick,1995).

Zo ontwikkelen de deelnemers hUIl inzichten in het opbouwen van controle op hun eigen situatie en de
mogelijkheid om gezamenlijk sturing te geven in de gewenste richting. Deze capaciteit om de situatie
te beheersen ontbreekt aanvankelijk (oversteek). Het bewustwording van eigen mogelijkheden maakt
dat de groepsleden reeds heel anders omspringen met hun verantwoordelijkheid tijdens het geblind-
doekt zoeken van de boom. Tijdens deze opdracht exploreren de groepsleden hoe anderen aan te spre-
ken en te sturen op deeltaken waar men zelf strikt gezien niet verantwoordelijk is. Doch wei afhanke-
lijk voor het slagen van de opdracht. Het exploreren met de rollen creeert een dialoog over de krachten
die de levenscontext bepalen. Dit leidt  tot de mogelijkheid om gezamenlijk te creeren  wat  men  wil
(Freire, 1992). Deelnemers worden onderdeel van het proces dat ze bespreken en verruimen hun moge-
lijkheden om hun eigen lot te bernvioeden. En er ontstaat een verhoogde acceptatie naar elkaar toe
(Berg & Smith 1995).

Samenvatting
Tijdens de opdrachten is het de zorg voor de fysieke integriteit samen met het ontbreken van rollen en
formele beinvloedingsmechanismen die de deelnemers ertoe aanzetten om hun morele integriteit te
behouden en zo volwaardige relaties te ontwikkelen.

6.3.2.3.  Intimiteit: wie zijn wij?

6-3.2.3.1. Primaire socialisatie
De derde en laatste vorm die socialisatie aanneemt is de afgeleide van de twee vorige. Tot hiertoe
werd het ik het "zelf" gedefinieerd op basis van het zich eigengemaakte beeld van de ander (interna-
Used other). "De ander" werd vervolgens opnieuw gedefinieerd op basis van de weerspiegeling in de
nieuw gevormde identiteit. Na "Wie ben ik?" kwam; "Wie-is de ander?". De eindvraag wordt nu
"Wie zijn wij" wat wat is onze relatie in de context van het gezin ('de groep?'). De ontwikkelingen
van de subjectieve identiteiten van zichzelf en van de ander doorheen de hierboven beschreven pro-
cessen worden in deze fase ln een uiterst complex en ineengevlochten geheel. Een voorbeeld illu-
streert dit: van een bepaald gezinslid kan de definitie van zichzelf gedeeltelijk afhankelijk zijn van
zijn moeders definitie van haarzelf in relatie tot hen (perceptie van haar eigen moederrol). Die relatie
is op haar beurt weer afhankelijk van zijn definitie van zichzelf in relatie tot haar, enzovoort
(Winnicot, 1962). De objectieve ervaring van 'de ander" wordt soms verdoezeld door de eigen sub-
jectiviteit, die op haar beurt niet meer te onderscheiden valt van die van de andere, enz.

De escalatie van mike "knopen" resulteert in het bestaan van wat kan beschreven worden als "wij"
een wederzijdse alhankelijkheid. Wanneer die wij-opinie inwerkt op de rest van het gezin, zien we
onszelf weerom weerspiegeld in de respons opgewekt in de andere gezinsleden. Zo vormen wij ons
geleidelijk aan een complex (concept) beeld van ons eigen tweetal "ik-ander" in de interactie met an-
deren op basis van de respons van de andere gezin (groeps)leden. De eindfase van socialisatie is be-
reikt, wanneer dat tweetal (ik t.o.v. ander) de kenmerken gaat aannemen die de andere leden van de
primaire groep erin blijken te zien.

Schema 6.5 Intimiteit

Ik - Ander
(prim soc)

Taakcaltext

Werkelijke Ander
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Nabijheid, zorg en uitgesproken aanwezigheid van emoties

Deze dynamiek van primaire socialisatie is weerom terug te vinden in elke secundaire socialisatie.
Het proces noemt het INTIMITEIT-proces en enkele van verschijningsvormen zijn
Uitdrukking van nabijheid of afstand:
- gevoelens van jaloersheid, nabijheid, warmte, sympathie
- bewustwording van eigen en andermans waarden,
- discussie over sex-rol relaties
- onderling stimuleren van fantasie en creativiteit
Het onderliggende thema is "Wie zijn wij." in de context van de groep en wat willen we worden.

De processen van intimiteit duwen de relaties over hun instrumenteel karakter heen waardoor er mo-
menten ontstaan van de relatie als doel op zich (Buber, 1996). Dergelijke momenten zijn gekarakteri-
seerd door groei en ontwikkeling voortvloeiend uit het wederzijds aanvaarden van de diversiteit en de
open dialoog hierover. Naast persoonlijke is er sprake van een relationele integriteiL Een integreren
van krachten leidend tot de ontwikkeling van karakteristieken die sterker zijn dan wat men persoon-
lijk wil.

"Integrity is an interactive event, an evolving, transformative process that occurs in
exceptional moments,  moments when  individuals step out of the  ordinary day to  day  life of
self oriented existence for survival  in an ellort to attend to the others  development.  We create
moments  of integrity whenever we  are  able  to  appreciate  what we  allow  ourselves  to see  in
the other and in such a way that the relationship is jurthered and sustained" (Barrett &
Srivastva, 1991).

Fysieke nabijheid
Intimiteit roept associaties op met het lichamelijk aanwezig zijn, met lichamelijk contact. De diepere
gevoelens die mensen voor elkaar hebben worden ook lichamelijk uitgedrukt.
Liefde van partners, liefde van ouders voor hun kinderen maar ook vriendschap en het elkaar vriend-
schappelijk begroeten heeft een lichamelijke uitdrukkingsvormen.
Het samenleven met elkaar gedurende een week, fysiek in elkaars buurt betekent iets voor de kwaliteit
van relaties. Fysieke nabijheid schept een band en geeft mensen de gelegenheid om elkaar te begrijpen
en apprecieren. Managers die vergaderen via videoconferences weten duidelijk het verschil tussen het
samen aanwezig zon in een vergaderruimte en het praten tegen een vlak scherm. Wanneer er belang-
rijke beslissingen dienen genomen te worden is het een vanzelfsprekendheid dat men zich verplaatst
van de andere kant van de wereld indien nodig. Naisbitt noemt dit de 'High tech, High touch' cultuur
(Naisbitt, 1999).

Tij(lens het programma is er reeds de exclusiviteit van het gebouw dat een gevoel van persoonlijk en
vertrouwelijkheid oproept. Deelnemers en begeleiders weten dat hoe het gebouw er na enkele dagen
van binnen uitziet het resultaat is van hun samenleven. Het naleven van afspraken zoals 'geen vuile
schoenen op de trap' of'asbakken leegmaken' drukt respect voor elkaar uit. De afspraken zijn zo sterk
als de relaties en met deze nakomen toont men de waarde die men aan de relatie hecht De zorg voor de
plek van samenleven vertelt iets over de zorg die men heeft naar elkaar. Dit is ook zichtbaar wanneer
iemand zijn persoonlijke spullen als kledingstukken, camera of notities heeft laten rondslingeren. Wan-
neer deze spullen zijn zoekgeraakt zijn er meestal anderen die weten waar ze het hebben zien liggen.
De maaltijden als weerspiegeling van de relatie-ontwikkeling heb ik ree(Is elders toegelicht. De dyna-
miek van een grote groep mensen samen aan de maaltijd blijft fascineren.
Ook de vergaderplek van elke groep krijgt na enkele dagen iets vertrouw-opwekkends. Er ontstaat een
ongeschreven regel dat men niet zomaar in elkaars ruimte komt Door de gesprekken krijgt een ruimte
een betekenis die het voor anderen niet heeft.

Het lichamelijke contact en het ontwikkelen van de relaties is nog meer uitgesproken tijdens de op-
drachten buiten. In elke opdracht is het noodzakelijk om elkaar aan te raken. Bij de opdracht van het
bruggen bouwen wordt Wout wanneer hij over de constructie loopt bij arm en hand naar de oever ge-
trokken. Ook wanneer in het water beland is er een spontane reflex waarbij al diegene die in de buurt
zijn hem uit zijn benaderde positie helpen. De volgende opdracht is het klimmen. Ook hier is de fysieke
nabijheid reeds een steun naar elkaar. Met het bepalen van de volgorde drukken de deelnemers een
voorkeur uit, een voorkeur die minder met competentie dan met sympathie te maken heeft. Samen op
het vlot, het zoeken van de boom, de tocht in de grot, het elkaar optillen en door het net steken, in al
deze activiteiten raken mensen elkaar aan, ondersteunen elkaar, geven schouderklopjes. Doorheen het
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programma evolueren de fysieke grenzen naar elkaar. De rol van de fysieke nabijheid kan ik het best
uitdrukken met de uitspraak van 66n van de deelnemers "Wie vertrouwt, komt dichter bij de andere en
laat de ander dichterbij komen."

Zorg en grenzen verkennen
Tijdens het uitvoeren van opdrachten zijn de deelnemers van elkaar alhankelijk. Zeker op momenten
dat een deelnemer emotioneel 'blokkeert' en de groep niet verder kan. Het emotioneel blokkeren kan

gebeuren bij een buitenopdracht zoals bij het klimmen waar Frank niet verder kan. of bij de gesprekken
ter voorbereiding zoals bij de grotopdracht ofnog tijdens de nabesprekingen.
Bij deze situaties waarbij iemand de onzekerheid van de situatie als bedreigend ervaart wordt expliciet

beroep gedaan op vertrouwen. Het zijn momenten waarbij het instrumentele karakter van relaties wordt
overstegen. Het vertrouwen dat op dergelijke momenten nodig is overstijgt de wil van de betrokken

personen. Vertrouwen of niet is geen kwestie van willen, het is geen keuze die gemaakt kan worden.

In het exploreren wordt al snel duidelijk dat vertrouwen betekent dat de diegene die hulp nodig heeft
het gevoel heeft dat hij de ruimte mag bepalen. Een vertrouwensrelatie vergt dat wie aarzelt niet ge-

duwd wordL maar dat er geduldig ruimte gegeven wordt om zelf te beslissen  al dan niet verder te gaan.

Dit geeft de persoon die geholpen wordt het gevoel dat hij wordt gedragen door de steun van de ande-
ren, zonder geforceerd te worden. De hulpbieder kwijt Ech meestal uitstekend van zijn taak. Als illu-
stratie neem ik de situatie in de grot waar Wout, Paul en Peter kiezen om door het sleutelgat te gaan.
Wout zit klem, emotioneel heeft hij het moeilijk, doch hij blijft in controle van wat hij van anderen wil.
Ingrid geeft hem morele ondersteuning door aanmoediging af te wisselen met humor. Specifieke in-
structies vraagt hij aan mij omwille van mijn ervaring met de situatie. Voor alle aanwezigen is dit een
intens proces. Paul en Peter die dezelfde taak wacht, de anderen die vanuit hun eigen ervaring zich
kunnen inleven in de situatie.
De personen die steun geven beleven dit eveneens als een persoonlijke verrijking. Het geven van hulp
en steun in een dergelijke situatie leidt tot een samen verleggen van grenzen. Het gekregen en aan-
vaarde wederzijds vertrouwen werkt stimulerend om beperkingen te overwinnen, uitdagingen aan te
gaan verder te gaan.Ook al verschillen de rollen en gevoelens van wie steun vraagt en wie steun geeft,
het proces van samen in vertrouwen de uitdaging aan te gaan is essentieel wederkerig.

Vertrouwen kan je niet forceren, niet bij anderen, en nog minder bij jezelf. Wie vertrouwen tracht te
controleren gaat voorbij aan de wezenlijke bestanddelen van het gebeuren. De essentie van het ver-
trouwen ontsnapt met andere woorden aan onze rationele keuze en overstijgt het transactionele of in-
strumentele Vertrouwen is een spontaan proces. Vertrouwen ontstaat vanuit een investeren in de relatie
omwille van de relatie, niet omwille van een mogelijke instrumentaliteit. Het is precies de afwezigheid
van instrumentele rationaliteit die het vertrouwensproces kenmerkt. Mensen vertrouwen elkaar omdat
ze ervaren dat hun relatie belangrijk is om wat ze betekent en niet alleen om wat ze kan opbrengen.
Vertrouwen drukt met andere woorden een engagement uit tegenover het niet nuttige deel van de rela-
tie.

Bevrijding van de Fear of Falling, Fear of Failing.
Helpen en geholpen worden doet deugd, het is een menselijke deugd die, zo stelt Overlaet, in onze be-
drijven al te vaak gereduceerd wordt tot een spel van macht. Mensen in organisaties worden geleerd

hun nood aan steun en hulp te verbergen achter een narcistisch masker (Overlaet, 2000). Wie steun
vraagt, wordt niet voor vol aangezien, is een 'loser', en telt niet meer mee in het spel. Daarom is het
nodig om op elk moment de 'zwakheden' onder controle te houden, de angst en onzekerheid te ontken-

nen, het gevoel van falen te verdringen en te camoufleren. Het toegeven aan verzorging en steun in de
competitieve omgeving van organisaties wordt ervaren als een verlossing, omdat het de betrokkenen
toelaat om los te laten, dwz op te houden met het nastreven van controle over hun sociale masker. Deze

overgave is niet een overgave aan de andere, het is een overgave aan zichzelf aan zijn eigen angsten en
zwakheden. Wie in dergelijke situatie bouwt op vertrouwen gunt zichzelf, of; zijn afhankelijkheid en
onvolkomenheid
Het aanvaarden van de afhankelijkheid ontneemt de angst zijn verlammend karakter, en laat toe te ex-
perimenteren met gevoelens en gedrag en te ontdekken waar de echte limieten liggen.

Dit proces is herkenbaar bij de voorbereiding en tijdens de grotopdracht. Doordat de vrees om te falen

niet langer aan de orde is kunnen de groepsleden zich concentreren op het verkennen van hun grenzen.
De deelnemers ontdekken dat ze dingen kunnen en durven en creeren voor zichzelf en mekaar elkaar
een ruimte om in veiligheid dingen te proberen (transitional space).
Deelnemers leren zelf keuzes te maken, in plaats van hun keuzes te laten dicteren door hun angst en
onzekerheid. Zo komen ze in contact met hun eigen moed en kracht en hun energie die zich tot dan
vertaalde in weerstand (Nevis, 1987).
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Ontwikkelen van nattiurlijke relaties .
"De opmerking die gisteren reeds werd gemaakt wil ik hier toch nog eens herhalen", zegt Ingrid. "En
dat is dat we als groep een heel eind zijn opgeschoten."
"Voor mij  is er iets vertrouwelijks, het lijkt wel of ik  in deze groep  meer durf."
"En niet vergeten, deze groep durft ook meer.
"Bij jullie Ik voel me veilig om te zijn wie ik ben."
"En te worden wat je wilt zijn."

Tijdens de nabesprekingen worden de gevoelens verder geexploreerd. In het proces van onderlinge
acceptatie ontstaat er ook acceptatie voor de eigen gevoelens. Hierboven heb ik het voorbeeld beschre-
ven over het accepteren van angst. Acceptatie van gevoelens maakt deze minder dominant (Ne-
vis, 1987). Door het exploreren van hun gevoelens ontdekken de deelnemers hoe deze verweven zijn
met de waarden als kenmerken van hun onderlinge relaties.
Zich veilig voelen in de groep betekent niet anders dan dat men elkaar vertrouwt.
Door het exploreren met waarden zoals vertrouwen ontstaat het inzicht dat waarden net zoals relaties
een instrumentele kwaliteit hebben en een kwaliteit die substantief is (Broekstra, 1987). Wanneer de
niet conditionele aspecten van een relatie worden verkend evolueren deze tot een authentiek beleven
van deze relatie. Daar waar relaties een instrumenteel en conditioneel karakter hebben onistaat ook
andere kwaliteiten die moeilijk te omschrijven zijn tenzij met het onderscheid dat Buber (1996) maakt.

"The basic word j-You can only be spoken with one's whole being"
"The basic word 1-it can never be spoken with one's whole being"
(Buber, 1996, p. 54)

Deze 1-You kwaliteit geeft de waarden een uitzonderlijk diepgaande betekenis. Het zich goed of slecht
voelen heeft te maken met het ervaren van elkaars en eigen gedrag als consistent met de besproken
waarden. Eigen en andermans handelen wordt aangevoeld als in overeenstemming zijnd met de waar-
den. Gevoelens blijken een signaalfunctie te hebben voor het al dan niet handelen binnen de ontwik-
kelde waarden. Omgekeerd verduidelijkt dit ook het gevoelsaspect van de waarden. Door de kracht van
de waarden komen de deelnemers tot het beleven van een waardegestuurde organisatie.
De waarden geformuleerd binnen een relatiecontext die overwegend instrumenteel is, beschikt niet
over de genoemde sturende kwaliteiten.

Gebruikmakend van de lineaire modellen van socialisatie heb ik genlustreerd welke de generatieve
krachten zijn die de relatieontwikkeling stimuleren. Meer in het bijzonder heb ik aandacht besteed hoe
in de Outdoor-methode de deelnemers natuurlijke relaties ontwikkelen.
Natuurlijke relaties gebruik is als term om de ontwikkeling aan te duiden van relaties die het instru-
mentele karakter overstijgen, waarbij het vertrouwen en de tolerantie voor ambiguiteit
De inclusieprocessen leidend tot wederzijdse acceptatie worden bevorderd door de verbinding die deel-
nemers maken met zichzelf in hun denken, handelen en voelen. Vertrouwen ontwikkelt snel dankzij de
consistente informatie vanuit de taak en de congruentie die men ontdekt in het praat en doe gedrag van
collega's. In het handelen zijn de deelnemers zichtbaar en kenbaar voor elkaar. Dit 'wederzijds open
boek' leidt tot gevoelens van gedeelde controle.
Gedeelde controle over de eigen situatie is een tweede belangrijke factor in het ontwikkelen van ver-
trouwen. Fysiek lotsverbondenheid maakt dat de deelnemers elkaar durven bevragen en bernvloeden.
Het ontbeken van rollen is daarvoor een stimulans. Deelnemers ontwikkelen van vertrouwen dat ze
gezamenlijk hun eigen situatie kunnen creeren.
Nabijheid en zorg maakt dat de relaties een natuurlijke kwaliteit krijgen die het instrumentele aspecten
overschrijden. De relatie omwille van de relatie blijkt basis conditie te zijn om vertrouwen te ontwik-
kelen.

Dat fysieke zichtbaarheid brengt de eigenschap van consistentie en openheid. De fysieke nabijheid
zorgt ook voor affectieve nabijheid mensen vragen en geven hulp naar elkaar. De zorgende factor is
aanwezig en zorg in een relatie is gebaseerd op wederkerigheid.
Niet alleen het verstandelijk onderkennen van de lotsverbondenheid, maar het fysiek ervaren gepaard
gaand met zeer intense gevoelens brengt het thema van gedeelde controle in de relatie samen met
authentiek contact
De essentie van het vertrouwensproces is dat het ons dichter brengt bij het geheel van wie we zijn. In
die zin is de eigenschap van vertrouwen een metafoor voor andere waarden ook.
Doorheen deze waarden ontdekken de mensen ook wat authenticiteit van een relatie betekent.
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Schema 6.6 Natuurliike relaties gekenmerkt door vertrouwen en tolerantie voor ambiguiteit

Proces Inclusie *ZZ> Invioed . > Intimiteit

Kenmerken a) Actief zijn Nabijheid d) Fysieke f) Fysieke
van de OAI Lotsverbonden

b) Consistente & e) Ontbreken van g) Dominante
Congruente rollen aanwezigheid van
beeldvorming emoties

c) Feedback vanuit de
natuur

Deelaspecten Voorspelbaarheid
1.1

Gedeelde invloed U Waarden als              
van Vertrouwen Wederkerigheid Relationele kenmerken

6A Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik de generatieve rol van relaties geexploreerd voor het proces van orga-
niseren. In het eerste deel heb ik twee modellen besproken. In beide modellen bespreek ik de rol
van vertrouwen als relationele kwaliteit. Vertrouwen als relatiekenmerk reduceert de onzekerheid
van het totale proces van organiseren. Edn van bronnen van onzekerheid zijn de andere personen en
de onderlinge relaties. Vertrouwen maakt dat men relaties niet als Edn van de andere factoren die
complexiteit/onzekerheid veroorzaken dient te organiseren op controleerbare wijze. Hierover gaat
het eerste model. Het tweede model gaat over waarden zoals vertrouwen en hun rol in het proces
van organiseren. Waarden zijn steeds intersubjectief, net zoals het proces van organiseren. De
betekenis van waarden vormt de basis van waaruit men de 'wat' en 'hoe' aspecten van de
organisatie aanpakt. Waarden laten organisatieleden toe om te handelen naar de geest van de
organisatie.
Na een kort intermezzo waar ik de verschuiving aangeef van een modernistische naar een post
modernistische mensopvatting bespreek ik in het derde en laatste deel hoe de Outdoor Appreciative
Inquiry-methode bijdraagt aan de ontwikkeling van vertrouwen. Vanuit een klassiek lineair model
over groepsontwikkeling illustreer ik hoe de wisselwerking met de natuur en gerichte interventies
de groep vertrouwen ontwikkelt gekoppeld aan de interpersoonlijke dynamiek die speelt.
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Hoofdstuk 7: De verbinding mens-ervaringskennen

7.1 Inlei(ling

Ervaringsleren heeft altijd een bijzondere plaats gehad in de wereld van de wetenschappelijke kennis.
Edn van de redenen hiervoor is dat ervaringskennis niet beantwoordt aan de platonische relatie tussen
theorie en werkelijkheid, een relatie die door het Cartesiaans denken werd versterkt.
Ervaringskennis staat voor een doorleefd inzicht en start vanuit een veelheid aan indrukken. Ik verwijs
hier naar het verwonderen als een belangrijke stap in bet ervarend leren. In tegenstelling tot nomothe-
tische kennis is ervaringskennis door de betrokkenen beleefd. Weick (2002) verwoordt dit treffend als
'experience  is  not  what  happens  to us.  It  is  what  we  do with what  happens  to us.'  Hiermee maakt hij
volgens ook duidelijk dat een Outdoorprogramma meer is dan gewoon dingen meemaken in de natuur.
Mensen met ervaring zijn niet alleen mensen die veel hebben beleefd, ze hebben er ook lessen uit ge-
trokken.

Vanuit sociaalconstructionistisch perspectief wordt kennis gezien als een wijze om zinvol te om te
springen met de werkelijkheid. Hierbij maken we gebruik van modellen.4 Modellen zijn een geheel aan
verbanden die voor de persoon in kwestie een zinvol begrijpen en ingrijpen toelaat.
Zoals reeds eerder gezegd kan men constateren dat er een al maar lossere relatie ontstaat tussen de mo-
dellen die men hanteert en de werkelijkheid, tussen de voorstelling en wat voorgesteld wordL Dit heeft
te maken met de veranderende opvatting van de rol van kennis waarbij het ontwikkelen van modellen
van de werkelijkheid gezien werd als representatie van de werkelijkheid (Feyerabend, 1999).
Met ervaringskennis in Outdoor Appreciative Inquiry wordt de rol van kennis teruggedraaid. Kennis
vervat in modellen dient ons te helpen om zinvol om te gaan met de werkelijkheid. En deze kennis
heeft zoveel diverse kenmerken dat ze ons een rijke realiteit geeft, waarvan onze kennis te complex is
om ons zekerheid te geven, maar die hierdoor des te meer zinvoller is.

Verkenning:
Door het de-reificeren worden de creaties van de menselijke geest niet langer beschouwd als feitelijk
net zoals de natuur met zijn kosmische wetmatigheden. Organisaties worden niet langer beleefd als een
vooraf gedetermineerde en geobjectiveerde sociale orde waaraan hij of zij zich moet aanpassen. Een
strategisch proces is geen privilege voor de top. Visie vertalen naar handelen is de verantwoordelijk-
heid voor iedereen. Het betekenis geven aan de algehele visie naar het eigen werkgebied is
verantwoordelijkheid elk lid.

In het modernistische denken heeft een organisatie het ontologisch statuut van een zelfstandige entiteit
die als 'object' kan gekend wor(len. Modellen van de organisatie hebben daarbij een representatieve
functie. Kennis over de organisatie dient 'feitelijk' te zijn en onderdeel van een logisch verklarend mo-
del.
In deze opvatting heeft ervaringsleren en ervaringskennis slechts een beperkt aandeel. Subjectieve en
intersubjectieve kennis van de organisatie zijn ondergeschikt. Vanuit deze redenering heeft ervarings-
kennis slechts een secundaire rol. Bij een veranderingstraject is ervaringskennis nuttig bij het imple-
menteren, daar is 'Learning by Doing' aangewezen. Bij de fase van het denken, het ontwikkelen van
een nieuw organisatiemodel is zekerheid vereist en dat impliceert feitelijk en logisch onderbouwd.

Tijdens de Outdoor Api,reciative Inquiry leidt de wisselwerking tussen actie en reflectie tot heel andere
inzichten. Door ervaring ontdekt men drie belangrijk elkaar bernvloedende thema's. Ten eerste komen
deelnemers al doende tot inzicht dat praten over organisatie als een 'ding op zich' geruststellend kan
werken doch weinig zekerheid biedt om met elkaar succesvol aan de slag te gaan Organiseren met als
doel een zinvolle interactie met de omgeving vereist de ontwikkeling van een gedeeld betekeniskader.
Hierdoor wordt een organisatie niet langer als een 'object' gezien dat zoals een machine doelen reali-
seert op een gecontroleerde en voorspelbare manier. De term organisatie en verandering wordt verlaten
en vervangen door een denken over organiseren in termen van betekenisvol systeem. Ten tweede om

4 Hoebeke merkt in verband met modellen op dat het in de westerse schilderkunst duidelijk is dat
schilders altijd iets gehad hebben met modellen, vooral met de vrouw als model voor hoofdzakelijk

mannelijke schilders. Schilders waren zich er als eerste van bewust dat olie op doek helemaal iets
anders was dan de werkelijkheid die ze wilden voorstellen, die vrouw voor hen, die eigenaardig genoeg
model werd genoemd.
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een betekenisvolle interactie te creeren, een buitenopdracht te vervullen of een nabespreking te hebben,
dient men gezamenlijke modellen te creeren die deze interactie bewerkstelligen. Deze modellen hoeven

geen representaties te zijn van wat is. Een metafoor bijvoorbeeld kan een nuttig beeld geven om naar
een gewenste wijze van functioneren te groeien. En een metafoor is nu juist geen logische of feitelijke
beschrijving van wat is. De modellen die men gezamenlijk ontwikkeld en die onderdeel zijn van het
proces van organiseren dienen vooral generatief te zijn. (Gergen, 1982) Dit leidt tot een derde thema en
dat is het belang om dergelijke modellen te bouwen. Deze modellen zijn een integratie van
wetenschappelijke kennis zoals  we deze  in het westen kennen in combinatie met inzichtkennis of ken-
nis uit ervaring. De twee hebben een eigenheid waardoor ze elk geschikt zijn voor het opleveren van
een bepaald soort kennis. Waarden bijvoorbeeld kunnen geabstraheerd worden in een logisch model
maar verliezen door deze objectivering hun intersubjectieve betekenis of waarde. Hetzelfde geldt voor
de beleving van schoonheid en het creeren vanuit schoonheid. Vanuit het ervaringsleren herontdekken
de deelnemers het belang en de eigenheid van het goede en het schone naast het ware als relevante mo-
dellen in het proces van organiseren. Men kan stellen dat kennis van deze aspecten of sferen van de
werkelijkheid tot stand komt door het onderkennen van de drie bovengenoemde subprocessen in het

proces van betekeniscreatie. Dit zijn de drijfveren van ratio, emotie en intentie die in alle menselijke
interactie aanwezig zijn. En ook hier is de integratie van de drie drijfveren belangrijk om tot zinvolle
betekeniskaders te komen.

7.2       Modellen en taal

7.2.1       Modellen van de werkelijkheid versus modellen voor zinvolle interactie

"Zien we  een  laan  in  het  bos?"   brengt  het  beeld  terug van  de  hele episode.  Voorzichtig  kan men  de
diverse emotionele aspecten exploreren;  De verbijstering van Paul, de gevoelens die zijn stiji van han-
delen oproept, het uitspreken van wanhoop en hernieuwd vertrouwen.
Na het verwerken van de gevoelskant gaat men verder kijken naar de aanpak Men leert over hoe
denlonodellen niet noodzakelijk corresponderen met de werkelijlcheid. In de werkelijkheid van de na-
tuur is het niet zo dat wanneer men iets wil zien dat het er dan ook is. Eens geblinddoekt staat men in
een bos met bomen.

Tijdens het programma worden de deelnemers uitgenodigd om te reflecteren op de relatie tussen meta-

forische taal, de werkelijkheid en de modellen die mensen creeren om met deze werkelijkheid om te
gaan. Zoals hierboven beschreven voelen de deelnemers zich onderdeel van de organische metaforen.

Ze zijn cell wezenlijk element dat in relatie staat tot veel andere elementen. Er ontstaat een andere ver-
hou(ling tussen taal en werkelijkheid. En tussen de taalgebruikers en hun werkelijkheid

Volgens Morgan ligt de beperking van de metafoor in het gegeven dat elke metafoor een gedeeltelijke
waarheid over een bepaald domein vertelt: 'no metighor ever captures  the totality of experience to
which it is applied'. Enkel een verscheidenheid aan invalshoeken of metaforen kan de complexiteit van
het organisationele leven blootleggen.
Net als Lakoff, meent ook Morgan dat het talige aspect van metaforen maar het "toi,je van de ijsberg"
van een dieperliggend proces is. Metaforen zijn als een "primair menselijk proces" tegelijkertijd onto-
logisch (behorend tot het domein van het "zijn") en epistemologisch;

"they give us specific frames for viewing  the world.  By changing our metaphors we can  learn
to 'see' and understand in diferent ways and gain different kinds of blowledge" (Morgan,
1986).

Daar waar Morgan nog een onderscheid maakt tussen de ontologie en epistemologie gaat het sociaal-
constructionisme verder. Het gaat niet om cell invalshoek. Door het kiezen van een metafoor creeert
men deze in de werkelijkheid.
Door te reflecteren op het verschil tussen fysieke realiteit en de beleving van deze werkelijkheid komen
de deelnemers tot inzicht dat de werkelijkheid die ze waarnemen een product is van handelen naar ei-

gen modellen. De vraag of een model een goede beschrijving is van de werkelijkheid wordt vervangen
door wat de handelingswaarde is van een model. Modellen zijn net zomin als taal bedoelt om een zo
goed mogelijke representatie te krijgen van de werkelijkheid. De vraag wordt nu of een model een zin-
volle interactie toelaat.
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"Wow deze gang is een snelweg" .

in de grot kruipt de groep door af en toe nauwe gangen. Dit is ook zo op de terugweg waar met ge-
doofde lichten wordt gekropen naar de uitgang. De belangrijkste informatie uit de omgeving komt van
eigen gewaarwording, het voelen met handen, hoofd en benen van hoe ruim, hoe steil en hoe glibberig
de omgeving is. Instructies zijn moeilijk te geven. Geruststelling en vertrouwen kan wei gecommuni-
ceerd worden. Echter bij teveel praten, zo hebben de deelnemers ervaren' worden de gangen volgepraat
en ontstaat er bij sommigen gevoelens van beklemming en benauwd zijn. Deze ene opmerking schept
een beeld op dat geruststellend en vertrouwenwekkend overkomt. Terwijl iedereen weet dat er geen
snelwegen door grotten lopen. Terwijl iedereen weet dat snelwegen vaak dicht zitten vanwege files. De
boodschap mist zijn effect niet en geeft de groepsleden nieuwe mogelijkheden.

"Metaphors are important because they signal to us and make explicit that there is no
absolute world "out there", but that we are actively constructing meaning from our own
frame  of reference and  experience.  The  way we  interpret  phenomena  determines our actions"

(Barrrett & al., 1991).

Schema 7.1 Logisch Model

Logisch Model
I               ...

;/ Werketijkheid      ' Modellen van
\   Organisatie als object ,' Feitelijke

werkelijkheid
...

------------

7.2.2 Mechanistische metafoor

Rootmetafoor is eigenlijk de taal die bij een bepaald paradigma hoort. Morgan onderstreept in zijn
Images OfOrganization (1986) het belang van metaforen in de organisatiewetenschappen Hij heeft het
over een metafoor als een "primal generative process  that is fundamental to the creation of human
understanding and meaning in all aspects of life" (Morgan, 1986)
Zijn twee centrale stellingen zijn dat: ten eerste, alle theorieen over organisaties en management geba-
seerd zijn op impliciete metaforen; dn ten tweede metaforen een paradoxale rol spelen: ze zijn essen-
tieel om bepaalde aspecten in organisaties te begrijpen, maar dat gebeurt ten koste van het onderdruk-
ken en het negeren van andere aspecten. De heersende metafoor is volgens hem nog steeds de "organi-
satie als machine". Ik sta even stil bij het ontst:lan van de "mechanistische" organisatietheorieen.

De basisconcepten van deze organisatietheorieen zijn reeds terug te vinden in de aanpak van Keizer
Frederik de Grote bij het organiseren van zijn leger (Morgan, 1986). Frederik de Grote regeerde in de
tweede helft van de zeventiende eeuw en beschikte over een leger dat was samengesteld uit armoezaai-
ers, buitenlandse huurlingen en onwillige dienstplichtigen. Voor het opbouwen van zijn leger combi-
neerde hij twee bronnen. De eerste was de Romeinse oorlogsvoering in de periode net voor onze jaar-
telling. De tweede bron werd gevormd door zijn fascinatie voor de mechanistische uitvindingen in die
tijd. Net zoals Descartes gefascineerd was door het mechanisme van het uurwerk, was Frederik de
Grote geboeid door mechanisch speelgoed. Deze kennis van de oorlogen, in combinatie met de fasci-
natie voor mechanismen inspireerde hem een leger te vormen dat functioncerde als een betrouwbare en
efficiente mechaniek. Hij voerde vernieuwingen in die er eigenlijk op neerkwamen dat zijn soldaten
werden gedegradeerd tot automaten. Naast het uitbrei(len van rangen met een duidelijk onderscheid
tussen officieren en lagere rangen kwam er een uitbreiding en standaardisatie van regels, een toene-
mende specialisatie van taken, het get)ruik van een standaarduitrusting, de creatie van een comman-
dotaal en het systematisch instampen ervan bij de legerexercitie. De trainingsprocedure maakte het
mogelijk de 'actoren in het primaire proces' uit praktisch iedere 'grondstor te smeden, zodat het mo-
gelijk werd onderdelen, indien nodig, snel te vervangen, wat van wezenlijk belang is omdat in oorlogs-
tijd er veel 'grondstof verloren gaat (Morgan,1986).
Om zeker te zijn dat zijn militaire machine op commando werkte, huldigde Frederik het principe dat
het voetvolk hun officieren meer dienden te vrezen dan de vijand. Om deze machine deskundig te kun-
nen besturen maakte hij onderscheid tussen raadgevende commanderende functies, waarbij hij de ge-
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specialiseerde adviseurs ofwel de staf buiten het leger te velde hield om de activiteiten te plannen.
Planning diende te gebeuren op een "nuchtere" (zakelijke) manier, op een afstand van het tumultueuze
gebeuren.

Met de opkomende industrialisering werd deze denkwijze overgenomen. Een bekend voorbeeld is de
productie van "spelden" in eenentwintig deeltaken, die leidde tot een productiegroei per werknemer
van  15 tot 400 eenheden per dag in Adam Smith's 77:e  Wealth ofNations (1776).
Deze denkwijze wordt verder nog verfijnd in de negentiende eeuw en "wetenschappelijk" vastgelegd
bij de aanvang van de twintigste eeuw door Taylor in zijn 77:e Principleg ofScientfc Management

(1911) uitgewerkt.

Wat ik er aan wil toevoegen zijn drie andere metaforen die ermee samen hangen.
De eerste is die van tijd als een kwantitatief goed (Lakoff en Johnson,  1980). Net zoals materie kan tijd
opraken, kan men het kwijt zijn, verspillen, lenen, besparen en winnen. Allemaal uitdrukkingen van tijd
als een schaars goed. Tijdens een van de nabesprekingen merkt een deelnemer op dat de tijd 'eerst

voorbij kruipt en nu vliegt'. Met deze subjectieve beleving geeft hij aan hoe verschillend de intensiteit
van de samenwerking is of de kwaliteit van de doorgebrachte tijd.
Weick (1979) heeft het over de militaire metaforen die managers gebruiken om de machine aan te
sturen. Het door Drucker in 1962 gel:ntroduceerde concept Strategie is hier een illustratie van. Andere
voorbeelden zijn verandertrajecten die worden besproken in oorlogstaal met 'war-rooms', 'target
missions', 'combat zones' etc. Volgens hem heeft dit te maken met een aantal redenen; Vooreerst hou-
den mensen niet van onzekerheid en de hierarchische structuur van het leger biedt orde en zekerheid.
Twee, mannen vin(len het prettig om macho-taal te spreken. En drie, een combinatie van beide voor-
gaande; de militaire metafoor  is een 'sel/Efi,(/Wing prophecy'. Onze eigen aannames creeren de vijan-
dige, onveilige situatie die ons macho gedrag verantwoord (Weick, 1979). (Voor sommige deelnemers
aan een outdoorprogramma valt het macho gehalte dan ook erg tegen. De natuur is er toch ook om te
veroveren!)
De derde metafoor die de machine metafoor versterkt komt uit de communicatietheorie. Mensen wor-
den gereduceerd tot zender en ontvanger Eens gevangen in deze metafoor vervallen psychologische
processen van betekenisgeven tot storende factoren. Interpretatie en betekenisgeven zijn ruis in de
communicatie. Ook informatie is dan iets dat kan overgedragen worden.
Het onderscheid tussen data, gegevens, informatie en kennis komt te vervallen (Ackoff, 1986). Alsof
informatie geen selectie en waarnemen veronderstelt bij de ontvanger. Ontvanger staat in de militaire
metafoor ook voor lager in de hierarchie.

Morgan stelt dat metaforen die focussen op organisatie als machine tegelijkertijd verbergen hoe we er
niet over nadenken.

"They Ide metaforen machine, tijdl emerged naturally in a culture like ours because what
they highlight corresponds so closely to what we experience collectively and what they hide
corresponds to so little. ... Not only are they grounded in our physical and cultural ape-
rience.  77:ey also  influence our emerience our actions" (Lakoff& Johnson,  1980, p. 68).

"One of the most basic problems of modern management is that the mechanical way of
thinking is  so  ingrained  in our  everyday conception of organisations that is  often  dillicult  to
organise in any other way".

Morgan Gareth volgt Lakoff en Johnson in hun opvatting dat men de realiteit definieert op basis van
metaforen en vervolgens handelt op basis van die metaforen. Metaforen met deze paradigmatische ei-
genschap wordt door Schon aangeduid als 'Root-metaphor'. Een metafoor die fungeert als een para-
digma die als wortels onzichtbaar zijn aan de oppen'lakte.

7.2.3 Rootmetafoor: ervaringsleren is leren uit fouten

In het westers denken is het ervaringsleren steeds ondergewaardeerd (Hovelynck & Wittockx, 1996).
Nochtans hebben de methoden van ervaringsleren heel wat van de principes van het logisch denken
overgenomen. Dit heeft eerder geleid tot een verzwakking van de kwaliteit van ervaringsleren waar-
door de generatieve capaciteit onvoldoende tot uiting komt. Dit is ook de kritiek van Appreciative
Inquiry op Action Research (Cooperrider & Srivastva, 1987). Een van de kritieken is dat ervaringsleren
te snel afstand neemt van de concrete ervaring, de verbinding tussen subject en wat hij aan het leren is
verbreekt. Dit is enigszins te begrijpen daar ervaringsleren zich vooral focust op wat niet werkt.
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Door de exogene opvatting van een organisatie heeft ervaringleren een mindere plaats. Met de toe-
nemende bewustwording dat organisatie als ding slecht een onvolledige en eenzijdige opvatting is, en
het groeiende belang van betekeniscreatie als wezenlijk proces van organiseren, krijgt ervaringsleren
meer aandacht. Ervaringskennis heeft echter nog zijn potentieel nog niet bereikt. Dit was ook een van
de aanleidingen van het ontwikkelen van Appreciative Inquiry. De kritiek van Al op ervaringsleren is
dat deze te eenzijdig de probleemanalytische denkwijze hanteert. Hierdoor distantieert men zich van de
gebeurtenissen waarover men wenst te reflecteren en de reflectie vindt plaats op een analytische wijze.
Ik bespreek hier de ongewenste consequenties van het probleemoplossend denken over organisaties.

7.2-3.1 Reactief: ongedaan maken van het verleden
Een typisch voorbeeld van probleemoplossend denken over organisatiefenomenen is het eerste gedeelte
van de eerste nabespreking. De oversteek is mislukt en de groep gaat op zoek naar de oorzaken. Eerst
volgt een lijst met oorzaken die te maken hebben met de taak: palen, touwen, design, planning.
Probleemoplossend denken over sociale systemen (organisaties) suggereert dat iets gebroken, gefrag-
menteerd en niet meer intact is. Problemen oplossen betekent 'lierstellen van wat was." Het is inherent
conservatief. Inherent conservatief daar de focus ligt op het ongedaan maken, het verbeteren van wat is.
Er is geen ofweinig creativiteit naar de toekomst toe.
Men gaat op zoek naar de oorzaken die hebben geleid tot de huidige problemen om die in het vervolg
te kunnen voorkomen. Het risico bestaat dat men blijft hangen in "gisteren" en niet kijkt naar
"morgen". De tijdscontext wordt opgesplitst; het verleden met zijn kenbare feiten komt los van de toe-
komst met zijn geloof, inschattingen en visies.

7.2.3.2 Disconnectie
Het probleemoplossend denken over organiseren creeert disconnecties. Deze disconnecties zie ik op
drie domeinen.
Eerst is er de disconnectie tussen de persoon en de organisatie. Zo spreken de deelnemers over hun
brugopdracht alsof het buiten hen ligt. Zelfs als er wordt gesproken over relationele aspecten dan ge-
beurt dit op een wijze die laat uitschijnen dat het om een probleem gaat dat 'daar' ligt. Zo wordt 'de
communicatie' beschreven als een zelfstandig proces. Eens het probleem gedefinieerd kan men op zoek
gaan naar en de oorzaken en de oplossingen. De oplossing dient dan ook van buitenaf te komen; hier
resulteert dit in de vraag naar gesprekstechnieken. Probleemoplossend denken is rerficerend denken
waardoor de scheiding individu organisatie versterkt wordt.

De tweede dissociatie zie ik op het relationele vlak. Bij de eerste nabespreking wanneer alles in pro-
bleemtermen wordt geformuleerd komt de groep er niet toe een sfeer te creeren die toelaat om elkaars

gedrag concreet te benoemen. Later blijkt uit de informele gesprekken dat er nogal wat verwijten zitten
naar elkaar. De realiteiten van de deelnemers over het gebeurde lopen met andere woorden uit elkaar.
in deze realiteiten wordt de ander gezien als oorzakelijke factor. Deze denkwijze lokt uiteraard defen-
sief gedrag uit waardoor de bereidheid om elkaars realiteiten te exploreren afneemt. Defensief betekent
vaak ook een stuk rigiditeit in het eigen denken. De eigen realiteit wordt verder verfeitelijkt want men
is zeker van zijn standpunt. Dat feiten wor(len gecreeerd in functie van een bepaald oordeel is een
denkwijze die niet herkend wordt (Weick, 1995). De negatieve gevoelens die ontstaan tijdens probleem
gesprekken kunnen vaak ook niet geventileerd worden tijdens het gesprek uit vrees om 'nieuwe proble-
men' te creeren. Hierdoor verdwijnt de emotionele verbinding in de onderlinge relatie waardoor elkeen

gevangen raakt in zijn eigen emoties. Zo ook tijdens de eerste nabespreking waar de emoties geven-
tileerd worden na de bespreking, en niet geadresseerd aan de persoon die de gevoelens heeft opge-
roepen.

Ten derde is er een disconnectie in de persoon zelf. Ook al laat men blijken in gesprekken dat men
overtuigd is dat de eigen zienswijze feitelijk juist is vaak blijkt bij introspectie dat men ook geconfron-
teerd wordt met de minder sterke aspecten van het eigen functioneren. Of met de vermeende minder
sterke eigenschappen. Ook hier gaat men 'dingen' identificeren als 'mijn impulsieve drang', 'slecht
luisteren' etc. Door het praten over de wereld als een geheel van problemen verliest men contact met
zichzelf als een relationeel persoon.

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR



258

7.2.3.3   Rationeel en gerationaliseerd wereldbeeld

Probleemoplossend denken over organiseren versterkt het beeld van een rationele wereld die logisch te
verklaren valt. Het meest sprekende voorbeeld hier is de herhaaldelijke 'waarom' vraag ten aanzien van

een beslissing of het gedrag van iemand. Telkens de 'waarom' vraag wordt gesteld verandert de sfeer.
De waarom vraag nodigt uit tot het geven van een causaliteit. Dit impliceert dat alles oorzaak en gevolg
is en dat alle oorzaken rationeel gevat kunnen worden. Zaken die met elkaar in verband staan dienen in
een oorzakelijk verband geplaatst te worden. Door deze denkwijze wordt de idee van de organisatie als
een logisch functionerende machine met een rationeel mensbeeld versterkt. Het "waarom is het zo ge-
komen?" stimuleert een proces om met terugwerkende kracht de feiten zo te ordenen dat er een zinvolle
causaliteit ontstaat, die aantoont dat het probleem elders vandaan komt. Voor de probleemconstructie
en de analyse grijpt men vaak terug naar de feiten en de cijfers om conclusies "hard" te maken. Het
geloof, de inschattingen, de inturtie op het moment van beslissen en bij het maken van keuzes over
mensen, methoden en middelen worden niet in de analyse opgenomen.

7.2.3.4. Defecitair proces; kennis van wat niet hoort
Kennis komt los te staan van het relatienetwerk waar het een karakteristiek van is. Kennis over het ver-
anderen van sociale systemen, kennis waarvan we weten dat ze werkt, is vaak ervaringskennis. Het zit
in en vooral tussen individuen. De probleemoplossende kennis die het oplevert is enkel kennis over hoe
organisaties niet werken. Alsof het wegnemen van al deze disfuncties ons iets wijzer maakt over wat
wel werkt en over hoe het werkt! De opgedane kennis wordt dan vaak gebruikt om regels en
procedures te creeren om die ene fout te voorkomen (Bahlman, 1998). Dit leidt tot een opeenstapeling
van procedures en regels waar het toepassen van 66n regel een situatie teweegbrengt die afwijkt van
wat een andere regel zegt.
Deze wijze van denken strookt met de metafoor van een organisatie als "een goed geoliede machine",

doch is niet langer adequaat voor het postindustriele tijdperk waar de "homo economicus" een uitster-
vende soort is, waar zinvolheid van werk een belangrijke waarde is, waar voornamelijk service- organi-
saties in een globale marla opereren als interafhankelijke netwerken.
De bureaucratie als deken om te schuilen tegen verantwoordelijk en zinvol handelen is ruimschoots
aanwezig. Het gedrag van mensen, de keuze om zinvol te handelen wordt bemoeilijkt omdat we enkel
weten wat niet weI·  omdat we enkel weten wat we niet willen, '*want dat loopt fout af'. Wat we wel
willen en wat de juiste kennis daartoe is ontbreekt maar al te vaak.

Samenvatting
Niet alle ervaringskennis kan gedecontextualiseerd worden tot weten. Ervaringskennis heeft betekenis
voor de persoon en andere aanwezigen in een bepaalde sociale context. Weten onder de vorm van logi-
sche kennis en krijgt betekenis wanneer het tcrug in een specifieke sociale context wordt geplaatst.
Waarden bijvoorbeeld kunnen beschreven worden op logisch niveau doch hebben slechts betekenis
wanneer een groep of sociale entiteit ze door ze te beschrijven terug van betekenis voorziet. De waar-
den naast logisch begrijpen terug een geloofs- en gevoelsdimensie geeft.

7-3 Ervaringsleren en het bouwen van inzichtmodellen:

7.3.1 Ervaringsleren is verbinding maken via herkenning en verwondering

Ervaringsleren staat voor een doorleefd inzicht en start vanuit een beleven van zichzelf en de anderen
in een handelingscontext. Men heeft iets mee-gemaakt. Deze belevenis en dit mee-maken is nog geen
ervaring. Weick verwoordt dit treffend op volgende wijze 'experience is not what happens to us, it is
what we do  with what happens to us' (Weick, 1979). Managers met ervaring hebben niet alleen veel
beleefd, ze hebben er ook lessen uit getrokken. Bij ervaringsleren creeert men een betekenisvol inzicht.
Dit is een proces dat start bij de zintuiglijke beleving en via waarnemen leidt tot het toekennen van
betekenis.

Bij de buitenopdrachten zijn deze rijk, divers en vaak zeer intens. In het hoofdstuk over natuur heb ik
aangetoond hoe dit kan leiden tot verwondering of; *een moment van sprakeloos zijn'. Verwonderen,
het spraakloos zijn, het niet kunnen duiden is een belangrijk onderdeel van het leerproces. En wordt
niet altijd herkend als onderdeel van het proces van ervaringsleren. Niet van teren in het algemeen. In
ons westers educatief systeem heeft verwonderen geen al te grote rol. Toch niet wanneer het gaat om
het klassiek onderwijs vanaf zes a zeven jaar tot achttien jaar. En ook het universitaire onderwijs. Hier
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wordt leren toch erg geassocieerd met het overbrengen van kennis het ontwikkelen van het logisch
denkvermogen (Laevers, 1996).

Vanuit het toelaten van verwondering treedt er een communicatie over en weer op met de bestaande
modellen die we hebben over wat we mee-maken. Het is een spanningsveld tussen 'ik neem wat ik ge-
loof waar en ik geloof wat ik waarneem. En dit in combinatie met; "ik neem waar wat ik ken en ik ken
door waar te nemen". Verwonderen is het laten ontstaan van nieuwe patronen; het toetsen van be-
staande modellen op het domein van wat we geloven wat we weten. De ontwikkeling vanuit het erva-
ringsleren is dan ook vaak anders leren kijken naar hetzelfde. Rijkere modellen bouwen om te interage-
ren met de werketijkheid.

7.3.2 Metaforen als modellen van ervaringskennis

Bij de nabesprekingen ondervin(len de deelnemers dat het ontwikkelen van betekenisvolle inzichten het
resultaat is van een complex proces. Een beschrijving van wat men mee-gemaakt heeft is slechts de
start, Voordeel bij de outdoor methode is wel dat men kan starten van een fysieke situatie die men door
zijn eigen bijdrage ook als fysiek heeft ervaren. Iedereen heeft wel iets verschillende beleefd. Dus de-
zelfde dingen meemaken leidt tot verschillende belevenissen elk hun eigen appreciatie hebben (Ringer,
2002).

Het vergelijken van de belevenissen vereist een rijke taal om ze te kunnen verwoorden. Taal zo stelt
men vanuit het sociaalconstructionisme heeft een actieve en creerende functie:

"An undiferentiated mass  is transjormed into an experienced world of perceptions and
concepts through language" (Ortony, 1979)

Om de rijkdom van hun nieuwe belevenissen te kunnen verwoorden lopen de deelnemers tegen de
grenzen van letterlijke taal aan. Uitspraken als: 'te mooi voor woorden, dit valt met geen pen te be-
schrijven, woorden schieten te kort' stimuleren de deelnemers om beeldende taal te gebruiken: "Een
beeld zegt meer dan duizend woorden".

"Language ... dissects and limits the experienced world by providing, a priori, a lens that can
rigidly  dic  tate  meaning  and  order perception.  pre-coding the jlux  of experience"  (Chia,  1996,
p. 143).

De beelden die gebruikt worden zijn beelden die gekend zijn in een andere context. Door de transfer
van beeklen creeren deelnemers nieuwe betekenis met elkaar (Ortony, 1979).

De naam komt van het Oudgrieks en betekent letterlijk 4'over brengen": metaforen zijn als het ware
transportmiddelen (Chia, 1996), die betekenissen vervoeren van het ene domein naar het andere. De
linguIsten Lakoff en Johnson beschrijven metafoor  als   'a  way Of conceiving  of one  thing in terms  Of
another,  and its primary fiinction  is understanding' (Lakoff & Johnson,  1980,  p.  36). Op dezelfde
manier zestRicoeur 0911,p. 196). "In metaphor the "same" operates inspite of the "dijferent".

7.3.2.1   Transfer van het gekende naar ongekende
"De groep is als een gedoofde vulkaan met vruchtbare lava".
Bij de communitymeeting dienen de verschillende groepen naar elkaar over te brengen wat er leeft in
hun groep. Edn groep heeft een woelige periode achter de rug die gepaard ging met emotionele uitbar-
stingen. De groepsleden die aanvankelijk hun emoties jegens elkaars gedrag tijdens de opdrachten en
nabesprekingen onderdrukten of vermeden zijn opengebarsten. Verder In dit proces hebben de
groepsle(len geleerd om op een constructieve wijze om te gaan met het gevoeisaspect in hun onderlinge
relaties. Dit ervaren zij als zeer constructief en veelbelovend. Nog voor men tenvolle kan ervaren wat
de kwaliteiten zijn van deze nieuwe wijze van omgaan met elkaar dient de groep terug aan te sluiten bij
het grotere geheel. In het beeld zit zowel het verleden als de toekomst besloten.

Metaforen hebben dus als doel het (wederzijds) begrip te verduidelijken. Ze zijn 'an invitation to direct
perception and enrich awareness'. Lakoff en Johnson (1980, p. 35) stellen dat metaforen werken vol-
gens een principe waarin de kenmerken van het brondomein (source domain) overgebracht worden
naar het doeldomein (taiget domain).
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7-3.2.2   Metaforen als model om beweging te vatten
Meer dan beschrijvende taal zijn metaforen in staat de continue stroom van gebeurtenissen te vatten, en
drukken op die manier het proces uit. Ze schetsen een realiteit die minder vast en statisch is. In die zin
werken metaforen dereificerend. In tegenstelling tot beschrijvende taal die organisatieactiviteiten afba-
kent, laten metaforen toe om processen in hun rijkheid te vatten. En sluiten zo beter aan bij een holis-
tisch waarnemen.

*'More capable of capturing the continuing flow of experience than more literal language;
one can say through metafor what cannot be said in discrete literal terms, especially when
words are not availbable or do not exist" (Barrett, 1991).

"De gangen worden volgepraat"
De grot-opdracht is voor haast iedereen een intens emotionele belevenis. Bij aanvang is iedereen in
meer of mindere mate nerveus, zenuwachtig en onrustig. Individueel en gezamenlijk tracht men hier-
mee om te gaan. Wout gaat met zijn emoties om door ze te vertalen in 'instructies'. Hij vertelt datgene
wat hij waarneemt hardop ervan uitgaand dat dit nuttige informatie is voor de persoon die na hem
komt. De gevoelens van vrees worden door Eveline opgepikt en zij op haar beurt wordt ze onzeker ; ze
vertrouwd haar eigen zintuigen niet meer en maakt zich afhankelijk maken van wat Wout vertelL Wat
ze hoort en wat ze voelt klopt ook niet wat alleen maar bijdraagt aan haar verwarring en onrust. Deze
processen worden ongewild doorgecommuniceerd, angst en gevoelens van vrees blijken zeer besmette-
lijk te zijn. Het is Nicole die met de metafoor; 'de gangen wor(len volgepraat' aangeeft dat Wout het
omgekeerde effect bereikt met zijn aanpak. De rust keert weer, door te voelen groeit het vertrouwen en
de gangen voelen een stuk ruimer aan.

Nadien krijgt deze uitspraak een metaforische kwaliteit, daar men ook in de organisatie periodes kent
waar de gangen worden volgepraat. Men herkent de zin en onzin van memo's, vergaderingen en in-
structies. Onzin door het ontbreken van toegevoegde waarde voor de inhoud waarop ze betrekking
hebben; zinvol omdat het blijkbaar mechanismen zijn om met ambigurteit en de ermee gepaard gaande
gevoelens van vrees om te gaan. Door het lanceren van dergelijke metafoor is er nadien wel wat uitleg
nodig. Doch dat is onderdeel van het metaforische proces dat ik straks, in deel drie, toelicht.

7.3.2.3 Metaforen brengen verbinding tussen de deelnemers
Metal'oren spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van relaties. Een metafoor spreekt aan op de
drie drijfveren. Het willen, de metafoor is doelbewust gekozen; het denken. Men wenst iets te begrij-
pen; het voelen, de episode die men ter sprake brengt is vol van emotie. Over dit aspect zeggen Barrett
en Srivastva (1991):

Metaphor can  indirectly express experience  that we are  incapable of expressing  because the
experience  is  too  large and unfamiliar too threatening or frightening to  identib, and express
directly. In this sense meatphor can communicate an emotional reality that lies beyond our
conscious awareness.

Metaforen ontlenen een stuk van hun een generatieve kracht door het doorbreken van weerstanden om
te leren over emotioneel moeilijk te bespreken thema's. Of "in overcoming resistance to learning
because  it  begins  to  address  diDicult  subjects  indirectly."

"Truffelen" is een ander voorbeeld van hoe metaforen toelaten om waarden en de gevoelens rond het
begrip te bespreken. Peter heeft zijn stulge minutieus verkend, als een varken dat truffels zoekt. Peter
heeft zich zo gedragen omdat hij absoluut zeker wou zijn van zijn bijdrage aan de groep. Om loyaal te
zijn aan zijn afspraken gaat men handelen 'tot op het belachelijke af. Deze consequenties is Peter be-
reid te aanvaarden op voorwaarde dat anderen niet gaan sjoemelen met de afspraken. Truffelen is in die
zin ook een 'rootmetafoor' en Peter hiermee aangeeft wat de gewenste waarden en normen zijn in de
groep. Het werken met rootmetaforen in de context van de groepsdynamiek maakt dat men werking
ervan ook kan gaan exploreren in andere sociale contexten als de organisatie.

Het relatie-ontwikkelend aspect van metaforen heeft volgens Schon (1979) te maken met het proces

van begrijpen. In dit proces onderscheidt hij een preanalytische fase. Aanvankelijk herkent iedereen
zich in de betekenis van de metafoor. In een tweede fase echter blijken de betekenissen niet altijd
overlappend te zijn Nemen we als voorbeeld -'een uitgedoofde vulkaan met vruchtbare lava". Wanneer
de groepen bij elkaar komen en de deelnemers beschrijven wat ze zien projecteert ieder zijn eigen
betekenis. In tegenstelling  tot een letterlijke tekst worden deze verschillen niet defensief onthaald.  Men

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR



261

start volgens Schon van een consensus, het beeld is geaccepteerd. Vanuit een synthese gaat men terug
naar een analyse. In tegendeel diegenen die de metafoor hebben aangebracht voelen zich uitgenodigd
hun eigen betekenisgeving te toetsen verdiepen zo hun inzicht in wat ze willen communiceren.

7-3.2.4 De balans tussen continueren en vernieuwen of root en generatieve metaforen
Door verdere exploratie van metaforen ontdekt men zowel de kracht van een metafoor om een identiteit
te continueren (rootmetaforen) als de kracht om te innoveren (generatieve metaforen). SchOn stelt
terecht dat elke taal eigenlijk metaforisch is omdat ze staat of verwijst naar iets anders. In mijn betoog
reserveer ik het woord metafoor voor het proces waar een expliciete transfer van beelden plaatsvindt,
daarom exploreer ik eerst het concept rootmetafoor.

Tijdens de orientatieloop loopt men een gedeelte van het traject in een gebied waarvan men zelf de
kaart niet heeft. Via portofoons kan men wel praten met een team dat zowel over de kaart van het ge-
bied beschikt als over de informatie van het eindpunt. De groep met de kaart heeft bepaald waar de
groep zich bevindt en welk traject ze dienen te gaan. De overeenkomst tussen een kaart en de werke-
lijkheid is niet altijd evident. Zo heeft de groep al teruggekoppeld dat in de werkelijkheid er geen ver-
schil te merken is in waar een grindpad aangeduid met een witte lijn overgaat in een rood witte stippel-
lijn. Bij een splitsing gekomen dient men een pad te volgen waar de mensen met een kaart de instructie
geven van 'links' te gaan. Naargelang men op het kruispunt staat betekent links en rechts niets. Van-
daar de vraag om te praten in elementen van de natuur; Oost en West.

Later aan tafel is er een gesprek over een onderwerp dat al lang punt van discussie is tussen lijn- en
stafmanagement. De managers in de kantoren hebben geen boodschap aan een aantal 'tools' die ze
aangereikt krijgen van marketing om de lokale markt beter te kunnen typeren en aansturen. Regio ma-
nagers hebben dit reeds herhaaldelijk teruggekoppeld aan de mensen van Marketing. Marketing klaagt
dat het updaten van het systeem te wensen overlaat omdat die gegevens die ze opvraagt van de kanto-
ren 'slecht' ingevuld zijn. De discussie blijft steken in de oude argumenten tot iemand die zijdelings
meeluistert opmerkt; "dit lijkt wel oost, west thuis best". De metafoor zorgt voor enige emotionele
ontspanning, vervolgens wordt de situatie verder geexploreerd aan de hand van de metafoor; beiden
vinden dat ze het over 'Oost' hebben en dat de andere partij; 'rechts' of'abstract' praat. Beiden vin(len;
dat ze om hun route te kunnen gaan, ze informatie nodig hebben van de ander".

Men is in de mogelijkheid om de organisatie te beschrijven in termen van samenhang en beweging.

Organisaties worden niet langer benoemd en gezien als een statisch afstandelijk iets, doch als een
proces waarvan men zelf onderdeel uitmaakt.

7.3.2.5   Generativiteit door een andere relatie tussen taal en werkelijkheid, dereificerend
De 'organische' metaforen vormen de lens waarmee men naar de organisatie kijkt. Consequentie hier-
van is dat de organisatie anders beleefd wordt. Organischer betekent bewegen en men voelt zich onder-
deel van deze beweging. Door het ontwikkelen van metaloren tijdens de workshop wordt het denken en

praten over organisaties anders

Samenvatting
Om betekenis te geven aan de rijkdom van belevenissen gaan de deelnemers gebruik maken van meta-
foren. Dit geeft hen het voordeel van in dynamischer beelden te verwoorden van wat ze beleefd heb-
ben. Bijkomend creeren ze naar elkaar toe ruimte om eigen betekenissen te projecteren in de beelden,
waardoor er een ontmoetingsruimte ontstaat om verschillende betekenissen te exploreren. In die zin
werken metaforen relatie bevorderend.
Metaforen creeren ook rust daar ze een boodschap bevatten over wat de heersende waarden en normen

zijn. Tegelijkertijd zijn metaforen ook generatief. De generativiteit van organische metaforen uit de
natuur komt door de wijzigende relatie tussen mens en organisatie, geen (oorlogs)machine die men te-
gen de tijd dient te besturen doch een geheel waarvan men deel uitmaakt. De generativiteit van meta-
foren in de Outdoor is dat deelnemers ontdekken dat de sociale werkelijkheid, de betekeniswereld een
talige wereld is (Cooperrider en Srivastva, 1987).
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733 Waardengestuurd organiseren, de sferen van het ware, het goede en het schone

Metaforen als modellen om zinvol te kunnen interageren met de werkelijkheid. De zinvolheid zal mede
bepaald wor(len door de rijkdom die metal'oren en modellen in het algemeen bevatten. Modellen zijn
ook rijker naarmate ze rekening houden met de drie sferen die in de werkelijkheid aanwezig zijn en elk
op hun eigen wijze gekend zijn. Ik heb het over de sferen en de kenwijzen van het goede, het ware en
het schone.

Over het Cartesiaanse denken heb ik al heel wat kritische opmerkingen gegeven. Etn van de sterktes is
de differentiatie die mogelijk werd tussen ethiek, wetenschap en kunst. Het Cartesianisme heeft een
onderscheid aangebracht tussen wat goed, wat waar en wat schoon is, zodat elk van deze drie kenmo-
dellen haar eigen waarheid en aspiraties kon nastreven, zonder de overheersing van de overige twee. Ik
benoem kort de drie kenwijzen en illustreer hun belang. In de beschrijving heb ik mij gebaseerd op het
taalgebruik waarmee Wilber (1998) het onderscheid tracht te onderlijnen.

De drie sferen van de werkelijkheid - kunst, ethiek en wetenschap (of het Schone, het Goede en het
Ware) - spreken ieder een eigen Mat (Wilber, 1998). De expressief-esthetische sfeer wordt in de IK-
taal beschreven. De moreel-ethische sfeer wordt beschreven in de WIJ-taal. En de objectief-weten-
schappelijke sfeer wordt beschreven in de HET-taal.

Schoonheid huist in het lK van de toeschouwer. Dit subjectieve domein belichaamt het zelf en de zelf-
expressie, het esthetische oordeel en de kunstzinnige expressie in de meest algemene betekenis. Het
vertegenwoordigt ook de niet te reduceren, subjectieve inhouden van het directe bewustzijn (en inten-
tionaliteit), die allemaal in de eerste persoon enketvoud, in IK-taal, kunnen wor(len beschreven.

De maaitijd is een feat.  Wanneer de deur opengaat, ziet men hoe de groep de tafels heeft verplaatst
van de linkerzijde van de zaal naar de andere zijde. Op deze wijze staan ze opgesteld aan het haard-
vuur.  De groep  heeft er ook voor  gekozen om de tafels apart te zetten, zodat er vier tafels zijn waar men
met z'n achten kan aanzitten. Het is nu mogelijk om gesprekken te voeren waarbij het ganse tafelgezel-
schap met elkaar kan converseren. Op de achtergrond speelt zachte muziek  De tafels zijn mooi ver-
sierd, op elke tafel heeft men met laurier en bloemen een versiering aangebracht. In due versiering
zitten ook Mee kandelaars verwerkt die een intieme sfeer creeren

Bij het presenteren van de metaforen hebben de teams hun best gedaan om hun tekeningen aantrekke-
lijk te maken. 'Niet onmiddellijk een dynamische PowerPoint' zegt iemand. Wel heeft men de bood-
schap die men wenst over te brengen met kleuren en vormen aantrekkelijk gemaakt.

Ook bij het vlottenbouwen worden er commentaren gegeven over het esthetische aspect van de knopen.
Blijkbaar zijn de mooi geknoopte knopen ook diegene die het stevigst zijn.
Het is opmerkelijk hoe groot het aandeel van esthetiek is in onze wereld van organiseren; in de lay-out
van presentaties, bij bedrijfswagens, de gsm, de laptop, het kantoor, het logo, de kle(ling, de maaltijden.
Maar ook in de harmonische opbouw van een gesprek, het ritme van een project, de woordkeuze. Wat
des te opmerkelijker is, is dat in het esthetische oordelen adjectieven als "mooi" en "prachtig" amper
een rol spelen. De meeste uitdrukkingen van onze esthetische interactie verlopen impliciet via onze
keuzes.

In de natuur is de expliciete onderkenning van esthetiek als onderdeel van de eigen realiteit blijkbaar
meer aanwezig, meer getolereerd. Adjectieven als "mooi" en "prachtig" worden vaak uitgeroepen als
een eerste reactie. Vervolgens start een verdere verwoording om uit te leggen wat "mooi" en "prachtig"
is. In hun gesprek merken deelnemers dat ze soms niet verder komen in het beschrijven van wat ze er-
varen: die kleuren, de geur, het ruwe vlak, de smaak, de stilte. Want er is geen oorzakelijkheid. Hoog-
stens kan men verwijzen naar de elementen die men waarneemt en die een bepaald gevoel oproepen.
Esthetiek als kenvorm om communicatie over en weer aan te gaan is het minst vatbaar voor ratio en
logica. Hoe meer het mooie wordt benadrukt, hoe minder oorzaketijkheid in iemand zijn realiteit, hoe
meer noodzaak om te zoeken naar verbanden tussen wat men voor waar neemt.

De noodzaak van verder exploreren en het ontbreken van causaliteit wordt duidelijk in het exploreren
met de bespreking van de "waarom" vraag. "Waarom" betekent in ons gewone denken vaak de vraag
naar de oorzaak (Wittgenstein, 1998). Deze vraag veronderstelt dat er een mechanisme is waarbij voor-
komende fenomenen in causaal verband moeten staan. De esthetische realiteit waarderen brengt deel-
nemers tot het inzicht dat het zoeken naar causaal te begrijpen werkelijkheid zinloos is.
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Vragen als, 'wat spreekt je aan? Hoe voelt het? Waaraan doet het je denken?' geeft een gesprek dat
zeer verrijkend is met betrekking tot de relatie tussen de persoon en wat hij esthetisch apprecieert.

Ethiek wordt daarentegen beschreven in de WIJ-taal (Wilber, 1998). Het maakt deel uit van de inter-

subjectieve werkelijkheid. Het is het domein van de wederkerigheid, waar men gedeelde waarden leeft
met elkaar. Waar de overeen gekomen waarden zorgen voor wederzijds begrip.

Tijdens  de  eerste  avond  maken  de  deelnemers  een wandeling  in  duo's.  Terwijl  ze  in  de  namur zijn  ver-
tellen ze elkaar een succesverhaal. De combinatie van beide 'voelt' goed aan. De volgende ochtend
worden de verhalen doorverteld en vergelijkenderwgs komt elk sub-groepje met een aantal succes-
factoren. Ook deze opdracht wordi als aangenaam en leerrijk ervaren. Bij het maken van een geza-
menlijke keuze blijken een aantal woorden hun 'inhoud' kwijt te zijn, volgens sommige deelnemers.
Wanneer anderen trachten te verduidelijken blijkt dan weer dat het 'containers 'zijn waar zowat alles
in terecht kan. Iedereen geeft een andere betekenis. Sommige mensen praten over de 'correcte defi-
nitie'.   Er  onsmat  een  spanningsveld   tussen   deelnemers  die   behoefte   hebben  om   de  inherente  eigen-
schappen van de concepten zo objectief mogelijk  te verklaren en  andere die eerder  geneigd zijn om te
zoeken naar een gezamenlijke betekenis. (Pinker, 1997). Voortbordurend op de tweede denkrichting
stel ik voor om met de concepten aan de slag te gaan en bij de nabesprekingen te onderzoeken in welke
mate ze aanwezig zijn en hoe ze bijdragen aan het welslagen in de samenwerking. Mijn voorstel is van
de succesfactoren te expliciet te hernemen later in het programma om er dan een gezamenlijke inhoud
aan te geven. Hiermee is de basis gelegd voor de waarden die de relaties kenmerken.
De derde dag ontdekt de groep de sturende kracht van waarden en kennis over waarden. Doorheen de
gesprekken wordt voor de deelnemers duidelijk dat waarden niet kunnen gekend worden los van de
sociale context. Waarden dmkken uit wat een relatie betekent voor de deelnemers.
Terwijl  twee groepen aan de slag gaan met  het formuleren van waarden in  beeldende  mal neemt de
derde groep de huishoudelijke taak op zich. Aan het einde van de maaltijd worden de waarden gepre-
senteerd. De groep die gekookt heeft, presenteert zijn waarden aan de hand van de maaitijd.

Waarden zijn intersubjectief, het is dus contextgebonden kennis. Kennis die groepen differentieert en
uniek maakt. Men kan niet zomaar abstractie maken van de waar(len waar men in gelooft en deze tot
veralgemeenbare kennis maken. Dit houdt ook in dat kennis over waarden niet cumulatief is, of kan
gecommuniceerd worden als ware het logische kennis; kennis over feitelijkheden. Kennis van vertrou-
wen in 66n groep betekent niet dat een andere groep hierop verder kan bouwen. Kennis over waarden
wordt steeds herontdekt en afgesproken binnen een sociale context. Kennis over waarden is ervarings-
kennis en houdt in dat het gaat over gedeelde betekenis. Ik kan lezen over vrijwilligheid, doch wanneer

op basis van vrijwilligheid mij uitlaat over iernands aanpak kan dit zonder gedeelde betekeniscontext
ook ervaren worden als ongevraagde bemoeienis.

Het informeren van visie en waarden enkel via papier heeft dan ook beperkte communicatieve waarde.
ledereen geeft er zijn eigen betekenis aan. Vanuit dit inzicht is ook te begrijpen waarom wanneer een

bedrijven fuseren medewerkers vaak zoekende zijn naar de balans tussen de oude en nieuwe waarden.
De ongeschreven betekeniskaders waardoor men regels, procedures en systemen naar de geest kan
hanteren.

Een ander kenmerk van de ethische werkelijkheid is waarden verduidelijken waar men niet grijpt naar
'objectieve definities' doch gebruik maakt van verhalen. Bij het formuleren van waarden ontdekken de
deelnemers dat waarden niet te analyseren zijn en niet los van elkaar kunnen gezien worden. Waarden

zijn onderling verbonden in een netwerk. Eens men een keuze heeft gemaakt, "ziet" men dat wanneer

ten waarde op de voorgrond treedt de anderen steeds aanwezig blijven op de achtergrond. Het sturend
maken van waarden gebeurt dan ook door verhalen. Zoals in het verhaal van 'marketingdirecteur en
zijn dure merkwagen'.

De ethische werkelijkheid is dus inherent intersubjectief, waar waarden een gedeelde betekenis hebben
wat ze voor de betrokkenen erg sturend maakt. Sturend door de emotionele energie enerzijds en het
richtinggevende anderzijds.

#aarheid - in de zin van objectieve waarheid - wordt in HET-taal beschreven. Dit is het domein van

objectieve werkelijkheden, realiteiten die op empirische wijze kunnen worden waargenomen, van ato-
men tot hersenen, van organische cellen tot ecosystemen en van mineralen tot zonnestelsels. Ze kunnen
alle worden beschreven in HET-taal.
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Tijdens de maaltijd merkt un van de deelnemers op dat het gedimde licht uitnodigt tot gesprekken op
gedempte toon.  Een andere deelnemer vraagt zich af of lichtintensiteit de vorm maar ook de inhoud
van het gesprek bepaaid. Men besluit hiermee te experimenteren. In een penode van een kwartier
wordt de lichtintensiteit enkele maten versterkt. En inderdaad, na verloop van tijd blijkt niet alleen het
volume van het gesprek toegenomen te zijn maar aan enkele tafels is de vorm verschoven van dialoog
tot discussie. Eln van de discussies aan de eigen tafel is of dit experiment wei wetenschappelijk is of
nia en of het hier niet berust op een toevallige samenloop van omstandigheden.
Bij het dessert aangekomen wordt het licht terug wat gedimd en Ls er meer balans tussen het licht uit de
omgeving en de kaarsen op tafel.

De 'het'  taal in het proces van organiseren heef mijn inziens ook te maken met het afspreken van regels
en wetmatigheden. Door met elkaar modellen af te spreken, strategie, accountancy, logistiek creeert
men als het ware de wetmatigheden die de taak en relatieprocessen aansturen. Alles continu in vraag te
stellen zou leiden tot een permanente chaos. Vandaar dat het objectief maken van regels, wetmatig-
heden en systemen van wezenlijk belang is. Dit proces van vetzelistandigen heb ik eerder beschreven
als reificatie. Het verzelfstandigen waardoor het ook als feitelijk informatie, logisch te begrijpen kan

gecommuniceerd wor(len. Dit vormt een wezenlijk verschil met beide voorgaande werkelijkheden.
Daar leidt reTficatie tot het symbolische of via rituelen overbrengen van onderliggende betekenis.
Een andere belangrijke eigenschap van 'feitelijke' informatie over een organisatie eerst door mensen is
ge-objectiveerd. In tegenstelling tot de natuur met haar inherente wetmatigheden zijn de wetmatig-
heden van een organisatie inherent aan de intermenselijke context. De wetmatigheden die het functio-
neren van organisaties bepalen zijn door de mens gecreeerd zijn en kunnen steeds terug in vraag
worden gesteld. Dit brengt mij tot het thema van differentiatie en integratie van kenniswijzen.

Als we zeggen dat het modernisme de drie sferen van de kunst, ethiek en wetenschap heeft gedifferen-
tieerd, komt dat neer op de constatering dat het modernisme de domeinen van het goede, het ware en
het schone heeft opgesplitst Men kan stellen dat het model'nisme onderscheid maakte tussen de drie
kenwijzen en dat de politieke of religieuze tirannie (van het WLD niet langer dicteerde wat objectief
waar was (HET). Met andere woorden, voortaan kan ik werken over Darwin en Galilei lezen zonder op
de brandstapel te belanden. De differentiatie van WIJ en HET leidde rechtstreeks tot de opkomst van de
empirische wetenschappen, waartoe ook de ecologie, geologic en de kwantumfysica behoren. Premo-
derne samenlevingen hebben geen van deze empirische wetenschappen voortgebracht, deels omdat in
die samenlevingen deze cruciale differentiatie uitbleef (Wilber, 2000;  1998).

Omdat het modernisme het IK en het Wl.1 differentieerde, kon het collectieve WIJ niet langer het
standpunt van de individuen overheersen. Dat wil zeggen: elk individueel IK had rechten die niet door
de Staat, de Kerk of de gemeenschap in het algemeen konden worden geschonden. Differentiatie van
het IK crl het WlJ heeft rechtstreeks bijgedragen aan de opkomst van de vrije democratieen waarin elk

IK aanspraak kon maken op de politieke rechten als gelijkheid, vrijheid en gerechtigheid.

Omdat het modernisme het IK en het HET differentieerde, konden individuele grillen niet langer dicte-
ren wat objectief waar was. Wat het IK over de aard van de werkelijkheid geloofde, moest nu worden

getoetst aan de empirische feiten, waardoor een einde werd gemaakt aan de magische en mythische
pogingen de Kosmos door middel van beschermende rituelen en smeekbeden te dwingen. Met andere

woorden, wanneer het lK iets wil van de realiteit (HED, zal het IK iets mdtr moeten doen dan alleen

wensen, aangezien het IK en het HET niet identiek zijn.
Tijdens het uitvoeren van opdrachten in de natuur en de nabesprekingen worden deelnemers terug ge-
confronteerd met deze scheiding. Een confrontatie die, zoals ik besproken heb, zowel bij het hoofdstuk
natuur als relaties, een stuk rust en vertrouwen creeert.

Ongeacht welke rol men in de organisatie heeft waardoor men de macht heeft om 'feitelijkheden 'te
creeren, wanneer men voor een rots staat geldt de feitelijkheid van de natuur.
Ik neem hier als voorbeeld de episode bij het vlottenbouwen waar een discussie ontstaat over het wij-
zigen van de constructie. Het gesprek gaat inhoudelijk over twee feitelijkheden; de kwaliteit van een
constructie die straks in het water gaat en de feitelijkheid van gemaakte regels. In dit gesprek kiest
men, met behulp van een appel aan de waarde van familie en veiligheid (op welke constructie zou jij je
kinderen zetten?), voor de fysieke werkelijkheid om de sociale werkelijkheid te wijzigen

In organisaties is dit onderscheid vaak niet zo helder. Hier gaat de discussie over sociale werkelijkheid
en meta-sociale werkelijkheden. Wat zijn de regels en waarden van de omvattende sociale eenheid
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waartoe de organisatie behoren. De metafoor 'omdat de directie het zo wil' is voor de deelnemers een
signaal om zich te bevragen.
Als voorbeeld neem ik het verschil in aanpak tussen de vlot-opdracht en de orientatieloop. Bij de viot-
opdracht verloopt de aansturing oeverwegend via regels en afspraken. Dit is althans wat formeel is af-
gesproken, informeel is er de gedeelde visie van veiligheid, plezier en slagen, welke ondersteunend
werkt zolang er geen conflict is tussen beide. Wanneer de samenwerking volgens het aanvoelen van
enkele mensen evolueert naar een situatie waarbij de waarden niet worden gerespecteerd wordt er ini-
tiatief genoillen. Er ontstaat een gesprek tussen gedeelde waarden en bedachte regels. Tussen het goede
en het ware. Het door mensen geobjectiveerde ware.

Zinvol organiseren, zo ontdekken deelnemers, gebeurt op basis van de kennis over de drie sferen in de
werkelijkheid. Tijdens de opdrachten en de nabespreken leren deelnemers de drie sferen herkennen en
waarderen. De fysieke natuur helpt onderscheid te maken tussen het ware en het goede. Vallen van een
rots is iets anders als falen. Doordat dit onderscheid helder is worden de deelnemers gestimuleerd om
ook dit onderscheid te maken in de organisatie. Vanuit de drijfveren in combinatie met het goede en het
schone kan men afspraken maken over wat 'objectief wordt binnen de organisatie. Daarbij weet men
dat bepaalde aspecten zoals waarden en esthetiek nooit helemaal objectief te maken zijn.

Een kenmerk van schoonheid is dat het kennis van het moment is, kennis die erg gebonden is aan de
interactie die plaats vindt. De kennis van het goede daarentegen is van een heel andere aard. Waarden
zijn hardnekkig aanwezig in onze persoon. En ze bepalen ook tot welke groep of gemeenschap we ons

aangetrokken voelen. Door het intersubjectieve karakter.
Dit geeft aan het proces van organiseren een morele dimensie wanneer de morele dimensie verdwijnt in
het proces van betekenisgeving, dit leidt tot werk in het gefragmenteerde wereldbeeld van immorele
organisaties (Harvey, 1988).

7.4. Ervaringsleren integratie van drijfveren in betekenismodellen

Ik zal nu eerst de drie menselijke drijfveren waarmee wij interagren met de werkelijkheid beschrijven,
om ze vervolgens alledrie diepgaander te bespreken als modellen voor ons handelen.

De eerste drijfveer is het denken; de ratio om wat nieuw is te toetsen aan datgene wat we al weten. Men
kan het beschouwen als een combinatie van wat we waarnemen en de modellen uit het verleden. Door
deze kennis en door het hanteren van modellen en theorieen zijn we in staat om verbanden te herken-
nen in wat er om ons heen gebeurd.
Een tweede drij fveer is ons willen of geloven (verbeelden). Iedereen heeft overtuigingen, heeft hoop en
verwachtingen. Ons geloof (belief-system) maakt dat ook de toekomst aanwezig is in het geven van
betekenis en het creeren van het realiteitsbeeld op elk moment. De gewoonte van het geloven wordt
zichtbaar in de verbeelding. Iedereen heeft het vermogen om zich iets voor te stellen wat er nog niet is.
Vanuit wat ik wil of waar ik in geloof kan ik gaan kijken naar wat de mogelijkheden in mijn omgeving
zijn. Ik wil iets in de toekomst en dit bernvloedt mijn waar-nemen.
Naast denken en geloven onderscheid ik nog een derde drijfveer; het voelen. Gevoelens of emoties
kleuren sterk wat we oppikken. Onze aandacht is anders wanneer we iets prettig dan weI als negatief
ervaren of wanneer we ons goed of slecht, droevig, angstig  of boos voelen.

Vanuit deze triade kom ik ook tot drie soorten modellen. Als 66n van de elementen van de triade een te

groot overwicht heeft bij het ontstaan van het model, wordt het onevenwichtig. Dit leidt steevast tot

moeilijkheden bij de vergelijking met de werkelijkheid en bij het tot actie komen in deze werkelijkheid
(Hoebeke, 2004).

7.4.1 Betekenisgeven vanuit intentie: utopische modellen

De modellen die overwegend door de wil gestuurd worden zijn utopische mode//en. De modellen te
sterk vanuit het gevoel gestuurd, wor(len fantasiemodellen genoemd. Deze die te sterk door het denken
bemvloed worden, zijn de ideologisehe mode/len (Hoebeke, 2004).
Utopische modellen geven het overwicht aan de wil, de intentie, de dadendrang. De pure wil heeft een
rechtstreekse stimulusrespons-relatie met de werkelijkheid. De naam utopie duidt niet voor niets een

plaats aan, die niet bestaaL Een illustratie hiervan is de aanpak van Paul tijdens de twee eerste op-
drachten. Zijn model om met de werkelijkheid om te ga£In bestaat uit een snelle actie.

Vragen die hij krijgt naar de onderbouwing van zijn reacties zijn niet direct aan hem besteed.
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"Of het goed of slecht aanvoelt"  is een aspect dat hij ook slechts gaandeweg toelaat.  Het is vanuit zijn
gevoelens van verbijstering over de mismatch tussen zijn realiteit en werkelijkheid dat hij tijdens het
programma een evenwicht creeert in zijn inzichten.

Willen en intentie als bron van informatie:

De dropping verloopt anders dan men zich had voorgesteld tijdens de planning. Toen was men tot een
gevoel gekomen dat het allemaal logisch in elkaar zat. Bij de uitvoering beschikt men over beperkte
informatie die men nu ervaart als onvoldoende. De link tussen de informatie op de kaart en de infor
matie uit de omgeving blukt minder evident te zijn dan men gedacht had. Er komt schot in de zaak
wanneer din van de kaartlezers een verband legt tussen de intenties van de opdrachtgevers bu het
knippen en verdelen van de kaarten en de situatie waarin ze zich bevinden: Wai waren de leerthema's
en wat wordt verwacht van de deelnemers? Hoe knip je een kaart opdat bepaalde leersituaties zich
lainnen voordoen? Deze informatie in combinatie met de kaart en wat men in de omgeving observeert
is  voldoende  informatie  om  elI=ar  en zichzelf te  gidsen  tot een  god resultaat.

In de gesprekken tijdens de tocht en achteraf blijken mensen onder meer getroffen door "hoe 'uitvoe-
ren' een bijna permanente planning betekent", of "hoe een probleem dat niet in de planning voorzien
was toch opgelost raakt, ondanks de onmogelijkheid met de andere subgroepjes te overleggen". De
bespreking daarvan leidde onder meer tot de gegevens over hoe de tocht aan de hand van de verschil-
lende kaarten dan in zijn werk ging. Het geheel suggereert echter dat de gedeelde intentie hier door-
slaggevender was dan een gedetailleerd plan.

Bij Weick vinden we ook een voorbeeld van deze drijfveer. Hij vertelt het verhaal over een Hongaarse
groep soldaten die in de Alpen in een sneeuwstorm verdwaalde en er na een paar dagen in slaagt zijn
weg naar het basiskamp terug te vinden op basis van een kaart die nog toevallig in iemands rugzak zat.
Als ze bij hun aankomst de randgegevens op de kaart goed bekijken, blijkt het een kaart van de
Pyreneeen te zijn! 'The incident raises the intriguing possibility that when you are lost, any old map
will do' (Weick, 1995). Weicks interpretatie van hoe dit mogelijk is sluit aan bij het verhaal van onze
deelnemers:

"Dlieyj  were  able  to  produce  a  good  outcome from a  bad map  because  they were active,  they
had a purpose, and they had an image of where they were and where they wanted to be. They
kept  moving,  they  kept  noticing cues,  and  they  kept updating their sense  of where  they were.
As  aresult, animperfect  mapproved  to  be  goodenough"  gleick, 1995,p.  54).

Ofmet andere woorden: als de intentie er is, vinden mensen in hun omgeving genoeg indicaties om hun
doel te vinden, zelfs met een kaart die hooguit wat aanknopingspunten biedL

7.4.2     Betekenisgeven Vanuit de emotie: fantasiemodellen

Bij Fantasiemodel/en wordt men rechtstreeks geaffecteerd door een model op het gevoelsniveau, zon-
der dat het denken en het willen ingeschakeld worden. Een overvloed aan romantische plots in film,
toneel en roman is hierop gebaseerd. Na enkele dagen spreekt het idee van 'terug naar de natuur' erg
aan. 'Terug naar een wereld van eenvoud, leven op het ritme van de dag'. Gevoelsmatig klinkt dit op-
perbest. De rijkdom van het leven in de natuur wordt echter gereduceerd tot een louter emotionele ab-
stractie. De geschiedenisboeken raadplegen en kijken naar agrarische volkeren in Afrika laat de volle
rijkdom in al zijn beperkingen en armoede zien.

Bij het blind lopen van A naar B is de groep relationeel genoeg gevorderd om het gebeuren ook in ter-
men van emotie te kunnen simeren. Eveline die onzekerder wordt.  kieinere passen gaat nemen, te vroeg
met haar armen begint te zwaaien en daardoor uit balans raakt wordt tot rust aangemaand. Ze krugt
het vertrouwen van de groep. Door deze interactie kan men als geheel voorkomen dat het gevoel van
geen vat te  hebben allesoverheersend  wordt.  Ze  plaatsen hun gevoel als thema naast andere feitelijke
gegevens en vanuit de bredere kijk die zo ontstaat komen ze tot een georganiseerde aansturen van de
situatie. Als dusdanig kan een emotie een belangrijke bron van informatie om op te sturen.

Hetzelfde gebeurt even later opnieuw wanneer Paul, Ingrid en Nicole hun 'laan' kwijtspelen. Nicole
komt een boom tegen aan haar rechterzijde die in hun beleving deel uitmaakt van de linker bomenrij
Doordat Paul geen gevoelens van twijfel toelaat geeft hij instrlictie na instructie zonder rekening te
houden  met  de  gevoelens   die  hij  oproept,   Na  enige  tijd  staat  hij   'verloren'.  Hij  is  verbijsterd  dat  zijn
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logica niet klopt Doordat de anderen zich gevoeismatig tekon gedaan voelen laten ze Paul even 'sud-
deren'.  De vastberadenheid  om  te slagen  brengt  terug eenheid en met alle fantasie  en creativiteit vindt
men een nieuwe aanpak.

In mijn werk kom ik deze modellen tegen zoals ik reeds heb aangeven bij het hoofdstuk over de out-
door Appreciative methode. Daar heb ik gewezen op bepaalde Outdoor-Incentives programma's
waarbij samenwerken en team synoniem staan voor positieve emoties. De modellen van waaruit het
prograrnma wordt gedisigned en ook zo worden aangekondigd verschillen nogal van de ervaringen van
de deelnemers. Zowel tijdens het programma als erna wanneer het management denkt dat ze sterkere
relatienetwerken heeft gecreeerd.
De opvatting die veranderen via ApI)reciative Inquiry verengt tot werken vanuit het positieve, waarmee
men de positieve gevoelens bedoelt zijn mijn inziens een verengt model van de filosofie en het
gedachtegoed.

Maar ook in het dagelijkse leven zie ik hoe de media inspeelt op het creeren van fantasiemodellen. Van
publiciteit wordt geaccepteerd dat ze weinig informatief is. Maar ook in programma's over economie,
politiek en oorlog worden nieuws overwegend via gevoelsgeladen beelden gebracht. Het risico op
geInfantiliseerd wereldbeeld met een scheiding tussen goed en kwaad is hier niet ondenkbeeldig

(Bettelheim, 1977).

Fantasie in relatie tot ratio en willen leidt tot creativiteit. Het kennen van zijn beperkingen en mogelijk-
heden gekoppeld aan iets willen bereiken stimuleert mensen hun fantasie om met creatieve oplossingen
te komen. Illustraties hiervan zijn te vinden doorheen het hele programma; De meeste opdrachten

hebben geen voor de hand liggende aanpak; Het maken van een constructie over het water; het beden-
ken van een aanpak om van A naar B te komen, geblinddoekt. Zijn weg vinden in een situatie waar ge-
gevens en communicel:en met sterk beperkt is. Kwaliteitsmaaltijden binnen een tijds- en financieel

budget.

7.4-3 Betekenisgeven vanuit de ratio: ideologische modellen

De wetenschappelijke wereld en zeker de economische wetenschapswereld staat bol van de ideologi-
sche mode/len. Het denken onderdrukt er de wil en het gevoel. Wil crl gevoel wor(len in de object-sub-
ject relatie zelfs taboe verklaard. Zoals ik een onderscheid gemaakt heb tussen fantasie en creativiteit,
is het hier wellicht nuttig een onderscheid te maken tussen ratio en logica.
Logica is het gevolg van een denken dat in zichzelf verstrikt is geraakt. De Socratische dialogen illu-
streren dit op een meesterlijke manier: niet voor niets werd Socrates; "sofisterijen" verweten. Hier
wordt de opening naar de vergelijking met en het ageren in de werkelijkheid afgesloten. Relativering;
het in relatie brengen met iets anders dan de regels van de logica, wordt onmogelijk
Bij de ratio wordt denken gevoed met gevoel en wil. Daarom dat keuzes en bestissingen steeds ratio-
neel en nooit logisch.zijn.
Ekn sfeer, een drijiveer: Het ware en de ratio

Bij de oefening van het brugbouwen loopt de opdracht niet zoals men die zich had voorgesteld. De ac-
tiviteiten zijn weinig afgestemd, het touw knopen loopt niet goed en men Icnoopt gewoon meer; Er
wordt  bijgestuurd  door  een alternatief uit  te werken,  een  'V'.  Op  dat ogenblik  beschikt  de  groep  nog
niet over de taal om dit gebeuren vanuit gevoel bespreekbaar en begrijpbaar te maken. Hoogstens
wordt de situatie beleefd als een probleem dat men dient op te lossen. Door het niet kunnen aansturen
van gewelens gaan dem hun eigen leven leiden. Ook de intentie, in welke mate wil men echt slagen en
groeit het geloof in eigen kunnen wordt enkel via feitelijke taai verwoord;  "hebben we nog genoeg
tijd?"  Er is een gebrek aan verbinding doordat men nog geen  taal  heeft gevonden om interagren vanuit
de drijfveren van voelen en willen. Consequentie hiervan is dat niemand zorg draagt voor het geheel
'Men doet zomaar wat'. "We stonden op verschillende oevers" is eigenlijk een impliciete metafoor
voor het gebrek aan verbinding.

De nabespreking start met een consensus; "we hebben het niet gehaald". Deze vaststelling wordt ge-
volgd  door  een  anaiyse van  wat  de  'problemen'  waren.   Wat  men  beleefd  heeft  wordt  vertaald  in  afge-
 kende probleemgebieden. Hun eigen gedrag wordt op een gegeven ogenblik object van analyse. Ge-
zamenlijk stellen  ze  vast  dat  er  een  communicatieprobleem  was.  De  oplossing  is  'communicatieregels'
leren  en  toepassen.  De  trainers  worden als  'oplossing'  aangesproken.
De bespreking verloopt over het feitelijke, de sfeer van het ware.  De taal  is een verwoording van het
rationele denken. Het gesprek valt stil, het praten  'over'  is op.
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Door te reflecteren op deze terugkijken komen de deelnemers tot inzicht dat ze een realiteit aan het
creeren zijn die slechts op beperkte wijze voor verbetering vatbaar is. Het is een werkelijkheid die bui-
ten henzelf ligt. Door te vertellen over de beste momenten voor zichzelf en de groep groeit het bewust-

zijo dat beschrijven van het gebeurde niet hetzelfde is van wat men beleefd. Het fysieke gebeuren blijkt
verschillende realiteiten te hebben gecreeerd. In het exploreren van elkaars ervaringen blijkt de waarom
vraag de groep steeds terug te gooien op het rationele ten koste van de drijfveren van het willen en het
voelen. Mensen gaan verklaringen geven. Dit proces bespreken leidt tot een gezamenlijke leerervaring
of inzicht. Men beleeft enig plezier aan het exploreren hoe dit proces in zijn werk gaat; er is herkenning
en erkenning

De eerste nabespreking is een voortzetting van de relationele dynamiek tijdens de oefening. Door de
verhalen over het beste moment',  hoe  kort deze ook zijn, verschuift het gesprek van objectief naar sub-
jectieve belevenissen. De humor rond het exploreren met de 'waarom' vraag creeert een stuk verbin-
ding.

Tijdens de grotoefening maakt men expliciet de afspraak dat men zo weinig mogelijk over de feitelijke
taak zal communiceren, informatie hierover genereert men zelf door te kijken en te voelen, wel hoe
men zich voelt. Gevoelens zo hebben de deelnemers door is bepalend voor het verder willen. Gezien de
sterke wil om te slagen weet men dat het sturen op gevoelsinformatie een sleutelfactor is voor succes.

Als dusdanig is emotie een belangrijke bron van informatie om op te sturen.

Ik std vast hoe geexpliciteerde en gedeelde kennis de groep een eind verder op weg helpt dan impli-
ciete kennis.

Elk van deze modellen werkt verarmend voor de communicatie over en weer met de werkelijkheid.
Elke confrontatie met de werkelijkheid wordt aangevoeld als een pijnlijk compromis, dat aibreuk doet
aan het model. Ook op andere momenten tijdens het programma werden de drie drijfveren
geexploreerd, bijvoorbeeld wanneer iemand een idee afwijst omdat het niet 'realistisch' is. Wat maakt
dat in de 'realiteit' van de persoon dit onmogelijk 'lijkt'. Heeft het te maken met gebrek aan kennis of
eerder met niet willen, er niet in geloven. En als men wel wil maar twijfelt of het haalbaar is, dat de
afstand tussen wat men wil en wat men aan kan zo groot is dat men angstig wordt en niet durft.

1AA Slot: Integratie van weten en inzichtkennis

Bij het beoefenen van spelen blijken een aantal mensen duidelijk aanleg te hebben. Net zoals het tou-
wen knopen, het kaart lezen, het zich orienteren in de natuur, het bespreken van gevoelens in de groep.
Door rechtsreeks geconfronteerd te worden met de situatie ontwikkelen mensen kennis en krijgen ze
inzicht. Maar dit inzicht (de ervaring) is onoverdraagbaar. Zonder twijfel hebben ze ervaringskennis
ontwikkeld over het omgaan met deze situaties maar die ervaringskennis is vanuit het handelen met de
werkelijkheid gegroeid. Net zoals bij een computer is het niet nodig om iets over computers te verstaan,
om met de computer om te kunnen gaan. Het weten is slechts essentieel om kennis over te dragen langs
het weten. In vele culturen steunen de leerprocessen hoofdzakelijk op inzicht met een minimum aan
weten. Alle vakken  in de wereld verlopen langs  een of andere vorm van meester-leerling-relatie:  advo-
eaten, chirurgen, therapeuten, architecten, consultants, coaches, managers, academici, schrijvers, leren
door een combinatie van weten en begrijpen, van verstaan en inzicht, leiderschap, seen, betekenis-
geven.

Van weten naar ervaringshandelen:
Ik neem de anekdote van het koken om de wisselwerking te illustreren tussen diverse kenwijzen. Wan-
neer een deelnemer zich opgeeft om te koken en geen ervaring heeft, dan zal hij beginnen met vragen
stellen over gerechten: 'Osso Buco is een lekker gerecht, wat zit er allemaal in?'; 'Wat heb ik nodig?;
En hoe maak je het klaar?; En vervolgens;  'mag ik kijken hoe je dit doet?'

Wanneer hij de verantwoordelijkheid neemt om lekkere dingen te koken voor 30 mensen zal hij na dit
opwarmende gesprek zich voorbereiden door kookboeken te consulteren. Hier staan foto's van heer-
lijke gerechten, aangevuld met foto's of tekeningen van verse, soms uitheemse groenten, fruit en die-
ren(vlees). In het eerste hoofdstuk vindt hij de basisregels. Het verschil tussen stoven, braden, poche-
ren, bakken, grillen. Of de aspirant kok alles verstaan heeft kan de meester-kok toetsen door hem en-
kele vragen te stellen.
'Wanneer gebruiken we de spatel? Hoe maak je een roux? Na dit "examen" kan hij natuurlijk nog niet
koken. Daarom is nu het ogenblik aangebroken om met de kok in de keuken te staan. Hier is weten niet

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR



269

voldoende. de instructeur-kok heeft ervaringskennis. Maar deze kan hij niet aan overdragen door het uit
te leggen. Deze ervaringskennis leer de nieuwkomer door zijn weten, de instructies uit het boek, te
vertalen in zijn handelen met het snijden, het bakken, dingen in de oven zetten. De kok kan weI uitleg-
gen wat de functie van deze dingen is, maar het is slechts door samen met hem ermee te oefenen dat de
aspirant kok kennis verkrijgt. Vanuit dit oefenen in de werkelijkheid ontstaan bij de aspirant-kok
nieuwe vragen, die hij aan de kok kan stellen. Op sommige van deze vragen kan hij een zinnig ant-
woord geven. vanuit zijn weten. Op andere zal hij slechts kunnen vertellen dat de andere het een paar
keer uit moet proberen om inzicht te verwerven. Het leren om zich recepten eigen te maken is volledig
verschillend van het leren kiaarmaken van een recept. Hoe hij de twee combineert is 6dn van de grote
uitdagingen bij het werkelijke koken. Wanneer aspiranten voldoende lang geexploreerd hebben, bluken
ze niet meer in staat te zijn hun kookkunst door te geven. Praktisch hun hele koken is een ervaring ge-
worden en zij weten niet meer wat of hoe zij het doen, zij denken er niet meer bij na.

Naar een nieuw model van betekenisvolle modellen voor interactie met de werkelijkheid:

Schema 7.2 Naar een nieuw model van betekenisvolle modellen voor interactie met de werkelijkheid.

WERKELIJKIIEID
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Y
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Hoofdstuk 8. Wat leert men over organiseren?

"Why do we find it so congenial to speak of organizations as structures but not as clouds,
systems but not songs, weak or strong but not tender or passionate? Is it because
organizations   physically   resemble   one   but   not   the   other?..    And   are   those   who   think   they
observe structure simply blind to systemic 'process'. and those who spy 'strength' insensitive to
obvious signals of 'tenderness'?  No,  there  is  little sense to  be  made of the assumption that
organisation  theories are read of the world as it is,  inductively derived from our  experiential
immersion  in a world of continuous jlux" (Gergen, 1995).

8.1 Inkiding

Bij de ontstaansgeschiedenis en de beschrijving van de Outdoor Appreciative Inquiry-methode heb ik
aangegeven dat er verschillende redenen bestaan om outdoorprogramma's te organiseren. Edn ervan is
om na een grote verandering - een reorganisatie, herstructurering of fusie - de nieuwe afdelingen en
nieuwe werkverbanden bee te doen functioneren. Tijdens het intakegesprek voor het programma spe-
cificeert de opdrachtgever (directie of verandermanagers) de aanleiding voor het programma. Gaat het
over de organisatie dan luidt die vaak als volgt: 'de nieuwe structuur functioneert (nog) niet zoals het
hoort' of'er bestaan nog altijd twee culturen'. En gaat het over de medewerkers: 'ze snappen (nog) niet
waarover het gaat', 'ze begrijpen hun nieuwe functie niet helemaal', 'ze zijn (nog) niet op elkaar
ingespeeld'. 'ze zijn te weinig gemotiveerd', 'ze voelen zich (nog) onzeker in de nieuwe organisatie;
'er heerst (nog) weerstand', enzovoort.

Dan rijst bij mij de vraag wat er dan wel is veranderd, aangezien het management beweert dat de reor-
ganisatie zo goed als afgerond is, zij het op wat nazorg en het versterken van de betrokkenheid na.
Vooral dat laatste nemen managers graag in de mond. En dan bedoelen ze nia de betrokkenheid bij het
denkproces - want dat is allang gebeurd in besloten kring - maar bij de implementatie ervan. Dat be-
tekent dat ze over de organisatie denken en spreken als over een zelfstandige entiteit, als een ding dat
bestaat los van de medewerkers (Checkland, 2002; Torbert, 1996; Sievers, 1994). En dat ze mens en
ding aan elkaar willen koppelen in de overtuiging (en met de boodschap) dat de mensen zich aan het
ding moeten aanpassen en niet omgekeerd. Daarbij hoor je dan woorden of begrippen zoals cultuur,
communicatie en motivatie.  En als je even doorvraagt, verneem je dat volgens het management cuituur
een eigenschap is van de organisatie; dat ze die objectief hebben gemeten en dat de medewerkers die
nu moeten aanleren. Communicatie koppelen managers aan het zender-ontvangerverhaal. 'De zender
(het management) herhaalt de boodschap maar de boodschap komt niet bij de ontvanger (de medewer-
kers) over want er is nog ruis (de eigengebreide interpretaties van de ontvangers, bedoelen ze dan)'. En
om dat bij te sturen; 'moeten de medewerkers nog gemotiveerd worden'. Dat is de lijm, de zachte
dwang om mens en organisatie met elkaar te verbinden (Sievers, 1994).

Tijdens de Outdoor Appreciative inquiry-workshop ontdekken deelnemers, vanuit het handelen in de
natuur en de waarderende aanpak in het verwezenlijken van ervaringskennis, hoe ze in groep een zin-
volle interactie met de omgeving kunnen aangaan door gedeelde betekeniskaders te creeren. Behalve
met de uitvoering van taken leggen ze gedeelde betekeniskaders aan die ze onderhouden om georgani-
seerd aan de slag te blijven. De kaders komen enerzijds tot stand door reflectie en het benoemen van
het handelen en anderzijds door zich een gezamenlijke toekomst te verbeelden. Ze overstijgen de logi-
sche kennis; het gaat om het proces van betekenisgeving. De wat ongewone opdrachten in de natuur
werken dat impliciet intermenselijke proces in de hand wat leidt tot een kennismodel over organiseren
als een reductieproces, via gedeelde betekenisgeving, van de overvioed en de ambiguiteit die op de
deelnemers afkomt. Zo is er een zinvolle interactie mogelijk met elkaar en met de omgeving. Dat
proces, zo ervaren de deelnemers, is essentieel intersubjectief het gaat om de bundeling van subjec-
tieve realiteiten.

De leerinzichten zijn samen te vatten als volgt: organiseren is het proces van collectieve betekenisge-
ving waardoor ambiguiteit wordt gereduceerd en mensen tot een zinvolle interactie komen met de so-
ciale en natuurlijke wereld waarin ze leven. Dat proces is inherent relationeel en generatief. Het proces
van organiseren maakt het mogelijk om tijdelijke georganiseerde entiteiten te creeren die services en
producten kunnen Ieveren.

In dit hoofdstuk bespreek ik die opvatting over organiseren en de deelaspecten ervan. In het eerste deel
heb ik het over hoe de interactie met de natuur de deelnemers ervan bewust maakt dat hun aanwezig-
heid in de wereld gekenmerkt is door betekenis. Dan heb ik het over organiseren als het proces van
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collectieve betekenisgeving. Onze interactie met de werkelijkheid verloopt via collectieve betekenis-
systemen waarmee we een sociale wereld hebben geschapen. Dat impliceert dat organiseren een gene-
ratief proces is met de mens als eigenaar. Men kan stellen dat organiseren en organisaties onlosmake-
lijk verbonden zijn met de mensen die eraan deelnemen. In het tweede decl bespreek ik hoe de kwali-
teiten van de relaties een grote invioed hebben op zowel het proces van organiseren als op de organi-
saties waarvan men deel uitmaakt. Het contrast tussen natuur en organiseren maakt deelnemers ervan
bewust dat beide van een verschillende ontologische orde zijn. Deel drie gaat dan over de epistemolo-
gische aspecten van organiseren en organisatie. De vergelijking natuur-organisatie expliciteert een an-
dere relatie tussen de kennende subjecten en het 'object' van dat kennen. Diverse aspecten van kennen,
die deelnemers exploreren tijdens de workshop, worden hier samengevat en genlustreerd.

8.2        Organiseren als intermenselijk proces van betekenis geven:

"Man  is  an  animal  suspended  in webs  of significance  he  himself has  spun"  (Geertz,  1993, p
5).

8.2.1      De mens als betekenisgever

8.2.1.1   Betekenis als eigenschap van de menselijke interactie
De eerste nabespreking in het outdoorprogramma is een zoektocht naar wat deelnemers uit de opdracht
in de natuur geleerd hebben over de thema's samenwerken, persoonlijke groei en organiseren. Ze ver-
kennen ook de manier waarop ze 'hier aan het leren zijn'. De opdracht om een brug te bouwen  over het
water, is niet geslaagd. En de betrokkenheid, zowel bij de thema's als bij elkaar verkeert nog in een pril
stadium. Het onderwerp wordt 'vanop afstand' geanalyseerd: iedereen brengt observaties aan om een
beeld te krijgen van wat er feitelijk is gebeurd. Dat beeld trachten ze dan te analyseren om cell causaal
verband te vinden met het verloop van de opdracht (met betrekking tot materiaal, communicatie, wijze
van plannen, onderlinge afstemming). En dan bedenken ze oplossingen voor een volgende opdracht:
beter verkennen, meer luisteren, een coordinator aandui(len. Maar de analyse wil niet erg vlotten, de
oplossingen zijn weinig creatief en ze worden niet enthousiast onthaald waaruit blijkt dat er het
duidelijk aan geloof en vertrouwen  in de toekomst ontbreekt: 'het lijkt te veel op meer van hetzelfde'

Als er verschillen ontstaan in de beschrijving van wat er zich allemaal heeft voorgedaan tijdens de op-
dracht, verlaten de deelnemers het ene thema voor het ander. Dat leidt tot een fragmentering, een op-
somming van 'feiten', veeleer dan tot een onderlinge verbinding en verdieping (Lagrou, 1972). Er is
schijnbaar weinig behoefte om de eigen zienswijze aan de feiten te toetsen of om te verkennen waar de
diverse 'observaties' vandaan komen. Alle meningen zijn evenwaardig omdat iedereen gelijk is want
niemand had formeel een rol gekregen die hem de autoriteit gaf om zijn observatie tot de enige juiste te
maken. Bovendien claimt ook niemand dat hij een expert is; niemand voelt zich dus meer verant-
woordelijk dan de ander. Er heerst een afstand tussen elkaar en ten opzichte van het onderwerp, het
gesprek droogt op.

De suggestie om de beste momenten met elkaar te delen, doet een anekdotische dynamiek ontstaan
(Czarniawska, 1997) waarbij de deelnemers hun beste moment(en) toelichten; waarmee had het te ma-
ken? Wat ging eraan vooraf? Wat hadden ze zich vooraf voorgesteld? Wat gebeurde er nadien? Wat het
zegt over henzelf? Die anekdotes roepen beelden op en die roepen op hun beurt een waaier van ge-
voelens op. Dat maakt de bespreking levendig: niet dd realiteit maar ieders 'realiteit' stimuleert deel-
nemers om elkaar te bevragen. Toch zijn de verhalen niet 'logisch'; de ene anekdote herkennen som-
migen, anderen hebben die op een totaal verschillende manier beleefd, en nog anderen weten niet
waarover de anekdote gaat en moeten geheel of gedeeltelijk ingelicht worden. Door het waarderen van
elkaars belevenis groeit de aanvaarding voor prettige en minder prettige emoties (van zichzelf en van
anderen): de frustratie over het falen van de opdracht, de irritatie omdat sommige inzichten niet ge-
waardeerd werden of niet tot handelen hebben geleid, de vrees om in het water te vallen, het succes dat
die vrees toch overwonnen werd, de bezorgdheid die ervaren werd, het vieren van tussentijdse succes-
sen. Behalve een verscheidenheid aan emoties blijken de verhalen ook heel verschillende intenties te
bevatten: sommigen geloofden eerst niet in de haalbaarheid van de opdracht, anderen wei maar later
dan weer minder. Het al dan niet geloven in de zaak heeft een grote invloed op het beleven van de op-
dracht en op het al dan niet initiatiefnemen, enthousiast bijdragen aan het denken, beslissen en doen.

Deelnemers komen tot het inzicht dat zelfs de tastbare, niet door de mens geconstrueerde natuurlijke
wereld, niet door iedereen op dezelfde manier wordt beleefd. Het aanwezig zijn in de natuur maakt hell
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bewust van de overvloed aan indrukken. Leven met de overvloed van de natuur blijkt gemakkelijk te
zijn en heeft zelfs iets rustgevends. ledereen mag vertellen over wat het voor hem betekent om in de
natuur te zijn. De natuur oordeelt niet: ze is een bron van kennis maar heeft geen betekenis. "The
mounmin is there ./br himself' Srivastva (1992). De natuur  is met andere woorden geen sociale con-
structie en ze heeft geen vooronderstelde logica of betekenis die je moet achterhalen. Dat leidt tot mijn
eerste stelling:

Stelling 1: De natuur heeft geen betekenis. De rust die ervan uitgaat stimuleert mensen om zich te
verwonderen over wat ze weten, voelen en geloven. De deelnemers ervaren dat verwonderen de
bron is van persoonlijke en interpersoonlijke ontwikkeling.

Deelnemers ontdekken dat ze net als andere levende organismen voortdurend in communicatie over en
weer zijn met hun omgeving. Kenmerkend voor een levend organisme, in tegenstelling tot een rots of
een steen, is dat het zich met een actieve identiteit onderscheidt van zijn omgeving. En dat het intera-

geert met zijn omgeving. Het creeren en instandhouden van een identiteit gebeurt autonoom. Maturana
en Varela (1984) noemen dat het autoporetische proces. Dat proces wordt intern gestuurd: de interactie
of de identiteit worden niet bepaald door de omgeving. Typisch menselijk nu is dat de identiteit en het
interageren verloopt via de processen van betekenisgeving (of in de termen van Maturana en Varela:
het zijn autopoietische processen van de derde orde). Betekenis geven is een wezenlijke eigenschap van
het menszijn (Yalom, 1980). Dat we betekenis toekennen aan wat te doen, maakt ons tot mensen. Of
zoals Heidegger (1986) het verwoordde: het mens zijn is een (inter)activiteit, een 'er te zijn' zijn op een
bemiste manier. We zijn ons bewust van onze existentie maar het betekent een opgave om dat te
erkennen. Ook Camus wijst er vanuit het existentialisme op dat het bewustzijn van de existentie ons
vrijlaat om keuzes te maken in ons bestaan.

Stelling 2: Samen opdrachten vervullen in de natuur levert een rijkdom aan uitspraken op over
hoe men de natuur beleeft Die uitspraken - zo ontdekken de deelnemers - vertelt hen iets over
hun manier van interageren en over hun menszijn, veeleer dan dat het iets over de natuur zegt.
De interactie is een actief 'voor waar nemen' of het geven van betekenis. Deelnemers krijgen
zicht op het proces van betekenisgeving als een typisch menselijk proces van zijn.

De kracht van de opdrachten in de natuur is dat de natuurlijke wereld het proces van betekenisgeving
expliciteert (wat in de sociale wereld veeleer een impliciet proces is). De betekenissen die men toekent,
kunnen niet worden toegeschreven aan de natuur zelf.

8.2.1.2 Betekenis geven is een sociaal gebeuren
'It makes sense to make sense'

Betekenis- of zingeving is de menselijke manier van interageren met de werkelijkheid. Die wijze van
'er te zijn' is een inherent intermenselijk proces.

"Meaning  is  fundamentally  social  and  cannot  be  reduced   to   the  meaning  giving  activity  of
individual subject" (Winograd & Flores,  1987).

Een eerste argument daarvoor is de ontstaansgeschiedenis van de sociale wereld: een door gemeen-

schappen geconstrueerde wereld die overgedragen wordt van de ene generatie op de andere. Een we-
reld die bestaat uit conventies die altijd opnieuw bevraagbaar zijn (Cooperrider en Srivatsva, 1987)
Wat normaal en herkenbaar is, beantwoordt aan modellen die we herkennen vanuit de sociale wereld.

Een tweede argument is een verbijzondering van het eerste argument en gaal over het gebruik van taal.

De menselijke interactie verloopt via een taal die sociaal geconstrueerd is zoals al toegelicht vanuit de

taalfilosofie, waar ik over sprak in de hoofdstukken 2 en 7. Bij het creeren van gedeelde betekenis

hanteert men woorden, concepten en begrippen die afkomstig zijn uit de reguliere bedrijfscontext. Door
die te gebruiken in een wat ongebruikelijke context, ontdekken deelnemers dat taal gebaseerd is op een

rijkdom aan impliciete betekenis, ontwikkeld in een sociale context. Die beschrijVing sluit aan bij
Weicks definitie van organiseren:

"
Organizing  is  (...)  a  consensually  validated  grammar for  reducing  equivocality  by  means  of

sensible interlocked behaviour" (Weick, 1979).
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Het derde en meest tastbare argument is de intentie aan de basis van het gedrag. Daarin ligt altijd een
verwijzing naar de ander. In de reden van handelen zit een verwijzing naar erkenning van de ander. Ten
minste om zich te onderscheiden en zichzelf een identiteit toe te eigenen in vergelijking met de ander.
Dat is wat But,el aanduidt met het instrumentele 1-it: de ander als instrumenteel voor het besef van een

eigen bestaan (Buber, 1958). Maar in de outdoorworkshop wordt ook zichtbaar dat deelnemers graag
een bijdrage leveren om erkend te worden door de ander. Dat past bij het mensbeeld van humanistische
psychologen, zoals May, Rogers, Peck en anderen) of bij de transpersoonlijke psychologische opvat-
ting (MeNamee & Gergen, 1999; Gergen, 1989). Ook Maccoby steunt dat argument, in zijn boek;
'Why Work?' Hij stelt hij dat werk geen noodzakelijk kwaad is doch de gelegenheid vormt om een zin-
volle bijdrage te leveren aan de samenleving (Maccoby, 1987). Daarin stelt hij dat werk geen nood-
zakelijk kwaad is maar de gelegenheid biedt om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving.
Werken en de menselijke noodzaak tot werken, zo stelt hij, heeft te maken met het creeren van vol-
doening voor zichzelf. Men is goed in iets en schept er plezier in dat te doen. Een tweede reden is de
behoefte om erkend en geapprecieerd te wor(len om zijn toegevoegde waarde als de toekenning van be-
tekenis van wat men zegt of doet voor of door de ander. De verwachting dat anderen wat men doet als
een toegevoegde waarde beschouwen, maakt deel uit van het proces van betekenisgeving.

8.2.1.3 Betekenis geven als een cyclisch proces
Voor ik over het organiseren van organisaties spreek, heb ik het over het proces van betekenisgeving
zoals beschreven door Weick (2002; 1995; 1979; 1969). Zijn beschrijving is van toepassing op zowel
het individuele als het collectieve proces van betekenisgeving. Of zoals Weick (1979) het met een kin-
derrijmpje verwoordt:

Schema 8.1 Betekenisgeving - Kinderriimpje (Weick, 1979).

1                              I                              I                                        I

How can    know what we think until see/hear what we say/ do
We they we they

Iedereen creeert zijn eigen realiteit waarin een aantal universele maps of unieke voorstellingen zitten en
die deelt hij met bepaalde groepen waartoe hij behoort. Het creeren van een eigen realiteit kan ver-
duidelijkt worden in combinatie met enactments. Onze ervaringen uit het verleden creeren voor ons
bepaalde normen en algemenere waarden. Die fungeren als een filter die ons slechts bepaalde kenmer-
ken van situaties doet opmerken. De filter bepaalt welke feiten relevant zijn en die feiten worden daar-
door geevalueerd. Onderdeel van de filters zijn ook de in ons geheugen opgeslagen relatiepatronen
tussen elementen. Zo creeert elk individu een voor hem zinvolle realiteit als een gereduceerde repre-
sentatie van een complexe, veranderlijke werkelijkheid. We kunnen het voorstellen als een landkaart
waarop we ons baseren om de juiste positie te vinden. Maar die vergelijking loopt mank want als we
wijzigingen aanbrengen op de kaart heeft dat geen gevolgen voor de werkelijke geografische zone. In
het menselijke leven is dat anders vanwege enactments of'bepalende handelingen'. Aangezien de mens
zijn realiteit geconstrueerd heeft en er zich naar gaat gedragen, creeert hij soms nieuwe werkelijkheden.
Indien de "enactment" en het filteren adequaat waren geweest, was menselijk gedrag voorspelbaar en
succesvol. Als het gedrag van de mans, op basis van zijn realiteit, ongewenste en onverwachte effecten

krijgt, moet de mens zijn proces van realiteitsconstructie bevragen: wordt de adequate informatie
genegeerd en wat is de waarde van mijn filters?

Schema 8.1 Betekenisgeving - Kinderrijmpie (Weick, 1979).
/.--4

Enactment - Selection - Retention

Zeggen Zien wat er gezegd Kennis van wat er

(handelen) (gedaan) wordt (gedaan) gezegd
wordt

+                                4

Belangrijk is dat in deze beschrijving, handelen een basisstap is van het betekenisvol aanwezig zijn van
de mens in de wereld en van het menszijn. Niet interageren kan niet. Zelfs aanwezig zijn maar de
dingen op hun beloop laten, is een betekenisvolle keuze. Net zoals Warzlawick stelt dat 'niet commu-
niceren onmogelijk is' (Watzlawick, 1974). Dat leidt tot de vaststelling dat ervaringskennis een oor-
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spronkelijkere manier van begrijpen is dan het afstandelijke theoretische weten. Die gedachte bestond
al bij Heidegger, die stelt dat we kennis hebben van de werkelijkheid door de directe verbinding van de
handeling. (Heidegger, 1998). "Maar als elk waarnemen van ter handen tuig al verstaand-uitleggend is,
en omzichtig iets tegemoet laat treden, wil dat niet zegen dat er allereerst een puur voor handen zijnde
is ervaren".
Het proces van betekenisgeving begint met handelend aanwezig zijn en de reflectie daarop. Uitspraak
over veranderen van organisaties als 'Eerst denken en dan doen' moet vervangen worden door 'Orga-
niseren is handelen in de werkelijkheid en stimuleert na-denken over wat is'. Of in de termen van de
Outdoor Appreciative Inquiry-methode: eerst is er het handelen (praten, beslissen, doen) als activiteit
van in de wereld zijn, en reflectie is de vorm van handelen die erop volgL

8.2.2     Organiseren als proces van collectieve betekenisgeving

8.2.2.1 Organiseren

"Organisations as  made and imagined are artefacts of the al)irmative mind. An undersmnding
of organisational  life  requires  an  understanding  of  the  dynamic  of the  positive  image  as  well
as the processes through which isolated images become interlocked images and how nascent
a#innations mature to become guiding allirmations" (Cooperrider,  1989, p. 115).

De nabesprekingen zijn een mozaTek van anekdotes en de verhalen hangen niet hecht samen

(Czarniawska, 1997; Polkinghorne, 1988). Gaandeweg ontdekken de deelnemers dat de opdracht voor
iedereen een eigen betekenis heeft, en dat die al dan niet naar elkaar overlappende inzichten leidt. De
discussie over wat de 'juiste' voorstelling van de werkelijkheid is, lijkt niet meer relevant: ze blijkt
eigenlijk niet te bestaan. Feiten worden gekozen om het verhaal coherenter te maken Uit reflectie op de
nabespreking (of op de reflectie zelf) blijkt dat de deelnemers met de diverse werkelijkhe(len een
nieuwe werkelijkheid hebben gecreeerd. De 'documentaire stijl' als synoniem voor een objectieve af-
standelijke weergave van 66n werkelijkheid, heeft plaats gemaakt voor de sociale werkelijkheid, die
bestaat uit een geheel van subjectieve realiteiten dat het denken, kiezen en handelen van een collectief
wordt, een eigen gecreeerde sociale werkelijkheid. De deelnemers worden zich ervan bewust hoe zij de
scheppers zijn van de sociale werketijkheid waarvan ze decl uitmaken (Cooperrider & Srivastvg 1987)

Een volgende opdracht verloopt gemakketijker. Er is een vorm van handelen aanwezig gekenmerkt
door coherentie en consistentie. Blijkbaar hebben de deelnemers met elkaar een overlappend beteke-
niskader gecreeerd om met elkaar in de nieuwe context ongebruikelijke opdrachten uit te voeren.

Stelling 3: De ongebruikelijke context van de natuur en de onbekendheid met de opdrachten
stimuleert de deelnemers om expliciete afspraken te maken met betrekking tot het taak- en rela-
tiesysteem dat ze met elkaar willen creeren en onderhouden. Al doende ervaren ze dat het proces
van organiseren een tweede dimensie vormt van alles wat ze zeggen, beslissen en doen om met
elkaar succesvol een opdracht te realiseren. Organiseren is het hanteren van ieders betekenissen
om tot gekoppelde of overlappende beelden te komen van wie wat doet en waarom.

Tij(lens de nabespreking komen de deelnemers tot het inzicht dat er altijd twee processen door elkaar

lopen (of het nu gaat om maaltijden verzorgen, vlotten bouwen of een ander logistiek proces) het pro-
ces van organiseren als het creeren van betekeniskaders en het proces dat de gewenste output levert.
Het eerste is het autopoietische, het tweede het allopoietisch proces. Het autoporetsiche proces levert
zichzelf als product op: een betekeniskader dat zinvolle interactie toelaat tussen de deelnemers onder-
ling en de buitenwereld (Winnograd en Flores, 1987; Maturana & Varela, 1984. Het tweede proces
levert maaltijden, vlotten producten of services op (Hoebeke, 2004).

Een georganiseerd werksysteem bestaat dan uit drie systemen: een betekenissysteem dat de interactie
mogelijk van een taak- en relatiesysteem mogelijk maakt. Die beschrijving komt overeen met
Checklands beschrijving van een Human Activity System (Checkland, 1982). Checkland benadrukt met
de term Human Activily System dat het niet om een ding gaat, een beeld dat vaak wordt opgeroepen als
men over een organisatie spreekt; en dat er een onderscheid bestaat tussen cell Human Activity System
en andere systemen (Checkland, 1981).

Checkland maakt niet alleen een duidelijk ontologisch onderscheid tussen natuurlijke en menselijke
systemen, hij onderscheidt bij die laatste bovendien drie soorten: ontworpen fysieke systemen, ont-
worpen abstracte systemen en Human Activity Systems.
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Menselijke systemen zijn constructies, tot stand gekomen als een product van het menselijk handelen:
computers en vliegtuigen (fysieke systemen), gedichten en software (abstracte systemen). Over beide

menselijke systemen zegt hij:

"These latter once they are manifest could not be other than they are, ... but HAS can be
manifest only as perceptions  by  human actors who are free to attribute meaning to what they
believe" (Checkland, 1981, p. 115).

Hij verduidelijkt dat ontlogische verschil als volgt:

"An organisation is not a car nor an article. The relationship between organising and the
organisation  is  never  independent.  A network of activities  and  interpersonal  relationships that
are related  to one another  and make a meaning#411  system for  those who  take part  in.  In  this
sense  is  an  organisation  never  an  object,   it  is  a  system  of meaning  that  is  shared,  acted  upon
and  thus  aBnned  by  the members  of the organisation.  A  new  member  who  doesn't  know  about
the powerstructure will create odd experiences for himself and others(and as a consequence
may change the organisationsfinctioning" (Checkland, 1981, p. 116).

Die beschrijving vanuit een systemisch perspectief sluit perfect aan bij de opvattingen van bet sociaal-
constructionisme. Beide versterken elkaar want het sociaalconstructionisme richt zich op de sociaal-
psychologische aspecten terwijl het soft systems thinking dat meer doet op de inrichting van de activi-
teiten en hun onderlinge recursies.

8.2.2.2 Organisaties organiseren

"If men  defne  situations  as  real,   they  are  real  in  their  consequences"  (Thomas  &  Thomas,
1928, p. 572).

Mensen, dieren en planten interageren met hun omgeving. Meestal passen dieren zich aan die omge-
ving aan maar de mens heeft haaI zo georganiseerd dat ze aan zijn wensen tegemoetkomt. Darwins

principe 'survival of the fittest is gewijzigd in 'survival of the fitting' omdat (over)leven een kwestie is
van een fit tussen een organisme en zijn omgeving. Dat heeft geleid tot heel wat aanpassingen van de

omgeving aan de mens. Sedert de ontdekking van het vuur en de evolutie van een nomadische naar een

agrarische, sedentaire cultuur is de drang van de mens om georganiseerd te interageren met zijn omge-
ving alleen maar toegenomen. Als mensen een betekenisvolle interactie wensen met vele en complexe
activiteiten die ze niet alleen aankunnen (het doden van een mammoet, het maken van een brug, het
leveren van services of het bewaken van de wereldvre(le) zullen ze taken en relaties organiseren door
met de betrokkenen een gedeeld betekenissysteem te ontwikkelen. Religie, veiligheid, rechtvaardig-
heid, gezondheid en kennisontwikkeling, het zijn allemaal aspecten van ons menszijn waarmee we

interageren via organisaties.

Gezien het historische karakter van deze sociaal geconstrueerde wereld is de verleiding groot om
organisaties te zien als zelfstandige entiteiten die objectief kenbaar zijn (Scott, Morgan). Met de Out-
door Appreciative Inquiry-methode wordt dat wereldbeeld bevraagd. Het ongebruikelijke van zowel de
context als de opdrachten stimuleert de deelnemers om die 'vanzelfsprekende manier van denken en
waarnemen' in vraag te stellen. Ze krijgen ook zicht op enkele processen die de modernistische opvat-
ting over organisatie (als ding) bewerkstelligen. Een eerste proces wordt verduidelijkt vanuit
Checklands onderscheid tussen de diverse menselijke systemen (Checkland, 1991). Het tweede proces
komt vanuit sociaalconstructionistische hoek en betreft de processen van reTficatie (Berger &
Luckmann, 1966).

8.2.2.2.1. Werken bij is werken aan
Een eerste argument dat begrijpelijk maakt dat mensen aan organisaties het ontologische statuut geven
van een zegstandige objectief kenbare entiteit is voigens Checkland te wijten de interactie tussen de
verschillende menselijke systemen.

"We see  in the worW  many examples  of sets  of human activities related to each other so that
they can  be viewed as a whole.  Often the fact that they form an entity is emphasized  by the
existence of other systems (often designed systems) which are associated with them. The
activities which make Brtish Rail a human activity system, for example, are associated with
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the  designed  physical  system  which  is  the  railway  network,  with  its  station,  track,  engine etc."

(ibidem, p. 115).

Bij de opdrachten in de natuur is de complexiteit van de taaksystemen eerder beperkt. Daardoor kunnen
deelnemers de dubbele functie van hun handelen onderscheiden. Naargelang de wijze van kijken
kunnen ze hun eigen handelen zien als activiteiten die leiden tot de gewenste output. Tegelijk ervaren
ze de activiteiten als betekenisdragers en krijgen zo het inzicht dat 'werken 'bij' een organisatie ook
werken is 'aan' de organisatie. Op elk moment kan wat je zegt of doet geanalyseerd worden om te zien
hoe dat het bestaande betekeniskader bestendigt of in vraag stelt. Alhoewel men een onderscheid kan
maken tussen activiteiten die gelinkt zijn met organiseren (visieontwikkeling, waarden expliciteren) en
werken binnen een gecreeerde betekeniscontext, is vooral het perspectief dat men inneemt bepalend
voor het verschil tussen werken 'bij' en werken 'aan' een organisatie.

"When we look at individual behaviour in organisations, we are actually seeing two entities:
the  individual  as  himself and  the  individual  as  representative  of this  collectivity  ...  Thus,  the
individual  not only acts  on  behalf of the  organisation  in  the usual  agency sense,  but  he  also
ads,  more  subtly,  'as  the  organisation' when  he  embodies  the  values,  beliefs,  and  goals  of the
collectivity. As a result, individual behaviour is more 'macro' than we usually recognize"
(Chatman, 1986).

Een illustratie van het expliciteren van betekeniskaders is de opdracht (tussen de groepen) vlotten-
bouwen als de zelfverkozen 'directie' naar de groep terugkeert met het voorstel voor een aanpak.
Sommige deelnemers gaan in op de inhoud van het voorstel en bevestigen zo de hierarchische vorm
van georganiseerd zijn. Anderen stellen de rol van de directie in vraag ('heeft die wel de macht om
anderen aan te sturen, om gezagsargumenten te gebruiken, om de scheiding tussen denkers en doeners
in stand te hou(len?). Dezelfde handelingepisode kan reacties uitlokken die het gecreeerde betekenis-
kader bestendigen en er voor zorgen dat de opdracht verder wordt uitgevoerd. Het kan ook tot een re-
actie leiden die de bestaande betekeniscontext in vraag stelt.

Betekenissystemen (organisaties dus) zijn altijd tijdelijk en voorlopig en ze zijn voortdurend ontvan-
kelijk voor toevoegingen en wijzigingen via aanvullende betekenisvormen. Alles wat op het ene mo-
ment vaststaat, kan het volgende moment opnieuw dubbelzinnig zijn of zelfs ongedaan worden ge-
maakt. Betekenissen staan dus bloot aan een voortdurend proces van constructie en deconstructie
(Weick, 2002; Checkland, 2001; Pasmore, 1988; Coopemider, 1987; Weick, 1969). En mensen zijn
daardoor altijd de actoren van het proces van organiseren.

De opmerking 'men kan toch niet iedereen betrekken bij de verandering' is gebaseerd op een dichoto-
mie (een nevenproduct van het industriele denken) die de organisatie beschouwt als een zelfstandige
entiteit. Vanuit die opvatting hebben de bedenkers van de verandering vaak opmerkingen als 'men is
niet betrokken', 'men heeft het nog niet goed begrepen', 'de oude cultuur blijft (over)heersen'. Organi-
seren is een proces van het creeren van gedeelde betekeniskaders over taak- en relatiesystemen en de
zinvolle interactie ervan met de waargenomen omgeving. Organiseren is een continue dialoog over de
betekenis van het handelen, de modellen die men hierover verbeeldt en de keuzes die men maakt om de
interactie te continueren of te wijzigen.

8.2.2.2.2 Reificeren of verzelfstandigen
Een tweede proces dat verkend wordt, heeft te maken met de vaststelling door deelnemers 'dat men
toch niet voortdurend alles in vraag kan stellen'. Het antwoord komt onder meer van Bateson die te-
recht stelt dat geen enkel organisme het zich kan veroorloven om expliciete betekenisstructuren impli-
ciet te maken om zo zijn werkgeheugen te ontlasten (Bateson, 1972).

De interactie verloopt zo snel dat individuen niet de tijd hebben om voor elk aspect ervan aandacht te
hebben. Het gedrag van mensen heeft daarnaast ook een repetitief karakter waardoor expliciete bete-
keniskaders impliciet wor(len. De interactie tussen mensen wordt door het impliciet maken van expli-
ciete betekeniskaders bepaald door deze impliciete betekenisstructuren. De interactie is dus gebaseerd
op impliciete collectieve betekenissen waarop geen reflectie plaatsvindt (Bateson, 1972).

De zorg echter is dat het impliciet maken van betekenisprocessen vaak gepaard gaat met de psycholo-
gische processen van refficeren (Berger & Luckmann, 1966). ReTficatie is het proces van objectiveren
waarbij de geobjectiveerde wereld zijn kwaliteiten van menselijk gebeuren of humane onderneming
verliest en de eigenheid verkrijgt van een vaste, niet-menselijke feitelijkheid:
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"Reification is  the apprehension of human phenomena as  if they were  things, that  is,  in non-
human orpossib4 supra human terms. " (Berger en Luckman 1966).

Het beschouwen van een organisatie als een zelfstandige entiteit heeft te maken met het verzakelijken
of zelfstandig maken  van een proces dat in wezen een intermenselijk gebeuren  is.  Uit die objectivering
van de sociale wereld volgt dat de mens geconfronteerd wordt met iets dat hij als buiten zichzelf
beschouwd. Rerficatie heeft een constructieve functie als het gezien wordt als 'tijdelijke overeen-
stemming' (Voogt, 1990) maar het tast de kwaliteit van interactieprocessen aan als de actoren mis-
kennen dat de betekenis het resultaat is van een proces van sociale constructie (Wierdsma, 1999).

Onderdeel van de workshops is de bewustwording en het omkeren van het proces van reificeren naar
derefficeren. Deelnemers ervaren opnieuw eigenaarschap van de wereld die ze met elkaar tot stand
hebbengebracht.

Stelling 4: De uitdaging van de natuur en de directe feedback vanuit de fysieke wereld stimuleren
deelnemers om hun betekeniskaders blijvend te bevragen. Om te sturen op succesvolle realisaties
gaan deelnemers bestaande opvattingen van organisatie dereificeren. In analogie met de verbon-
denheid met de natuur voelen ze zich ook onderdeel van het proces van organiseren.

Ik grijp hier terug naar hetzelfde voorbeeld: de voorbereiding van de vlotopdracht. De 'directie' en
'formele machtsstructuur' zijn voorbeelden van hoe een geheel ontstaat waarmee men als het ware een
object-subjectrelatie mee heeft. Dat gebeurt ook bij de orientatietocht. Bepaalde afspraken worden ver-
zelfstandigd maar nooit zo dat het niet meer mogelijk is om ze in vraag te stellen.

Het thema over de samenhang van organiseren en organisatie leidt dus tot het inzicht dat een organisa-
tie niet als een zelfstandig ding kan beschouwd wor(len (Srivastva & Cooperrider, 1987). Toch blijft
die opvatting of denkwijze populair. Ze is ook terug te vinden in de organisatietheoretische literatuur
bijvoorbeeld in de definitie door Katz en Kahn in 77:e Socia/ Psychology ofoqanizations (1959):

"The organizational  context  is  by  definition a set of restrictions for focusing  attention upon
certain content areas and for narrowing the cognitive style to certain types of procedures.
This is the inherent constraint. To call a social structure organized means that the degrees of
freedom  in  the situation  have  been limited.  Hence organizations  often su#er from the failure to
recognize  the  dilemma character of a situation  and from  blind  persistence  in  sticking  to  terms
ofreference on the basis of which the problem is insoluble".

Ik heb die definitie gekozen uit vele andere soortgelijke om twee redenen. Ten eerste omwille van de
speelse referentie van Weick als hij de titel parafraseert in zijn boek en daarbij 'organization' door
'organizing' vervangt. Ten tweede kom ik terug op de definitie nadat ik heb aangetoond hoe deel-
nemers tijdens outdoorprogramma's de betekenisprocessen expliciteren en zo opnieuw eigenaar wor-
den van het proces van betekenisgeving.

8.2.2.2.3 Expliciterende betekenisprocessen
Het creeren van een gedeeld betekeniskader kan, zowel in het reguliere organisatieleven als in outdoor,
ook expliciet gebeuren. Daarin zie ik een belangrijke rol voor zowel de visieontwikkeling als de waar-
dengesprekken.

In het proces om de impliciete betekenisprocessen te expliciteren spelen verhalen een belangrijke rol
(Bv.; Czarniawska, 1997; Polkinghorne, 1988). Door waarderende verhalen te vertellen worden de
deelnemers zich bewust van de betekeniskaders die ze hanteren. Hun verhalen geven uitdrukking aan
de betekenis die ze toeschrijven aan het geheel waarvan ze deel uitmaken. Zo bevatten de verhalen
zowel de heersende waarden als de logica die vanuit een overvloed aan gebeurtenissen tot samenhang
leidt (Srivastva & Cooperrider, 1987). Door de verhalen wordt een web van betekenissen zichtbaar dat
het denken en handelen van de deelnemers aanstuurt. Verder in dit hoofdstuk kom ik daarop terug als
ik het heb over de generatieve kwaliteit van taal.

Naarmate het programma vordert, krijgen de voorbesprekingen een belangrijkere rol. Tijdens die be-
sprekingen werken de deelnemers aan een gedeeld betekeniskader voor de nabije toekomst. Mensen
zijn in staat om zich een voorstelling te maken van wat nog niet bestaat (Cooperrider, 1992): ze kunnen
zich een toekomst verbeelden. Bij de voorbesprekingen gaat het over concrete thema's, zoals 'wie',
'waar', 'wat' en 'hoe'. Daarover spreken met elkaar blijkt de opstap te zijn naar de vraag 'waarom
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doen we dit?'. Die vraag wordt beantwoord door het bundelen van antwoorden op tal van 'hoe'- en
'wat-vragen'. Uiteindelijk volgt het antwoord op de vraag naar 'het gezamenlijke beeld dat we hebben

en dat we om al dan niet dezelfde redenen betekenisvol vin(len'. Een onderdeel van het proces van
organiseren is de gave om betekenis te geven aan de toekomst. Een betekenisvolle toekomst creeren

verloopt via een keuzeproces waarbij men uit de overvloed aan mogelijke betekenissen kiest. Door die
keuze creeert men een gedeeld betekenisvol beeld van de toekomst; 'dit is wat we willen en wat we
denken aan te kunnen, en dat geeft ons een goed gevoel'.

Stelling 5a: In de Outdoor Appreciative Inquiry-methode wordt het probleemoplossend denken
om een doel te behalen, getranscendeerd door het gezamenlijk verbeelden van een gedeelde visie
om een opdracht succesvol te realiseren. Deelnemers ervaren dat de beelden van de toekomst

sturend zijn voor het heden.

Tijdens de voorbesprekingen wor(len de deelnemers zich ervan bewust hoe hun overtuiging en geloof
in succes hun handelen stuurt. Ze begrijpen het individuele handelen beter vanuit de collectieve visie
dan vanuit de individuele drijfveren. Ze ervaren dat planning belangrijker is dan een taakplan te heb-
ben. Plannen is het processen waarin zowel gevoelens zoals vrees, uitdaging, passie als geloof en
overtuiging een plaats krijgen naast de rationele denkprocessen. Visie is een integratief gebeuren tussen

individuen, geen onderhandeling of een zoekproces naar een compromis zoals bij het realiseren van

doelstellingen via het oplossen van problemen.

Ook de waarden die je met elkaar afspreekt, spelen een belangrijke rol in het proces van gedeelde be-
tekenis. Waarden drukken de gewenste kwaliteiten uit van de onderlinge relaties. Doorheen de ge-

sprekken en de opdrachten wijzen de deelnemers elkaar op het naar hun mening al dan niet conform

zijn van het handelen met de waarden. Daardoor leven de waarden verder en krijgen ze meer betekenis.
Weick merkt op dat het koppelen van betekenis voornamelijk gebeurt door het koppelen van gedrag en
niet van individuen. Hij spreekt over particle inclusie (Weick, 1993a;b) als kenmerk van relaties:

mensen investeren in meerdere relaties en hun handelen wordt nooit volledig bepaald door de ken-
merken van 66n relatie. Hij stelt dat coordinatie tussen mensen mogelijk is terwijl de ban(ten tussen hen

minimaal blijven (Weick, 2002;  1998;  1993aib). Maar het outdoorprogramma toont het belang aan om

expliciet stil te staan bij en te investeren in de onderlinge relaties. En dat naarmate het vertrouwen
groeit, de sturende kwaliteiten Van de gecreeerde betekeniskaders toeneemt. Onderlinge afspraken be-

tekenen iets omdat het relatienetwerk als waardevol wordt ervaren. De gezamenlijke belevenissen van
het verle(len worden door de retroactieve betekenisgeving gedeelde ervaringen. Het waarderen van die

ervaringen vormt op zijn beurt de basis voor het verbeelden van een gedeeld toekomstbeeld. Daarover
worden afspraken gemaakt en die nakomen heeft een versterkend effect op de relaties. Zo dragen visie
en waarden bij tot het creeren van gedeeld betekeniskader voor het handelen met elkaar.

Door het hanteren van de waar(len vindt een dereificatie plaats van wat vaak als waarden en cultuur

logisch wordt verwoord. Waarden worden niet langer als 'objectief geformuleerd. Door die "contra-
dictio in terminis" wordt men zich ervan bewust dat men niet vrijblijvend kan praten over waarden van

de organisatie. Het gaat om kwaliteiten van de intersubjectiviteit. lien soortgelijk argument geldt voor
cultuur. Omdat een organisatie geen zelfstandige entiteit is, hebben de eigenschappen van een cultuur
betrekking op bet systeem waarvan iedereen deel uitrnaakt (Schein, 1993; 1992; 1974; Quinn, 1993).

Stelling 5b: Waarden en visie zijn niet in logische kennis te vatten. In tegenstelling tot andere
aspecten van 'organisatie' zijn waarden en visie onlosmakelijk verbonden met het proces van

gedeelde betekenisgeving.

Vanuit die inzichten kan ik teruggrijpen naar de definitie van 'organisatie', maar dan zoals ze vertaald
is door Torbert in 'organiseren' (Torbert, 1998).:

Organizing is:

(not) An organisational context
is by experience (not) is by definition
a set of challenges (not)  a set of restrictions

for questioning the quality of one's attention (not) fur focussing attention
upon certain content areas and

and widening it and (not) narrowing
one's cognitive-emotional tracking (not) the cognitive style
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to include the enacted task, process
and mission (not) to certain types of

procedures

This is the enacted dynamism (not) This is the inherent
constraint.

To call To call
a social psychological process (not) a social structure
liberating means that (not) organized means that
the degree of freedom and discipline (not) the degrees of freedom
(not) in the situation have been limited

Hence organizations that cultivate
transforming inquiry
rarely suffer from the failure (not) often suffer from the

failure

to recognize the dilemma character of a situation
and from blind persistence in sticking to terms
of reference on the basis of which the problem  is
insoluble.

(Developing courage and wisdom in organizing and in sciencing, Torbert, 199%,p. 16)

Die beschrijving expliciteert het intersubjectieve aspect van organiseren. Dat het gaat over 'organizing'
onderstreept dat het niet om een zelfstandige entiteit gaat maar om een proces. Ook 'definition' is
vervangen door 'by experience'. Zo geeft Torbert aan dat in analogie met de ervaring van de
deelnemers 'organiseren' het resultaat is van het handelen en de reflectie crop. Zijn omschrijving
vermeldt voorts het generatieve aspect en het onderkennen van oven'loed aan betekeniscreatie (to
call...). Het is een samenvatting voor het proces zoals het dor de deelnemers wordt beleefd.

Het intersubjectieve aspect van organiseren is al diverse keren aan bod gekomen. In de Outdoor
Appreciative Inquiry-methode worden ook expliciet de impact van de kwaliteit van de relaties op de
kwaliteit van het werksysteem verkend.

8.2-3 Relationele aspect van organiseren

Organiseren durven zien als het proces van betekeniscreatie veronderstelt heel wat van de kwaliteit van
de relaties. Door het loslaten van de werkelijkheid 'daar' krijgen de mensen heel wat vrijheid en ver-
antwoordelijkheid. Er zijn geen regels en structuren meer waarmee ze hun verantwoordelijkheid kun-
nen ontlopen. Meer nog dan wanneer regels of structuren als niet zinvol worden ervaren, nemen men-
sen de verantwoordelijkheid om ze in vraag te stellen.

De grotopdracht is daarvan een mooie illustratie. Tijdens de voorbereiding heeft men voornamelijk
gewerkt aan het creeeren van geloof in de haalbaarheid. Om de negatieve fantasie en de bijbehorende
angstgevoelens te beInvloeden, stellen de deelnemers elkaar gerust met afspraken die optimale vrijheid
garanderen maar die afspraken blijken tijdens de eigenlijke uitvoering van de opdracht niet toereikend.
Enkele mensen gaan vanuit hun eigen onrust instructies geven en 'de gangen dichtpraten' voor ande-
ren. Zodra deelnemers dat aanvoelen, ondernemen ze actie. Het maken van afspraken blijft een ge-
deelde verantwoordelijkheid ook al gaat het om het aanpassen van eerder gemaakte afspraken. Regels,
structuren, processen en visie durven zien als tijdelijke werkovereenkomsten vraagt om onderling ver-
trouwen. De kwaliteit van de relaties is bepalend voor de rol of betekenis die toegeschreven wordt  aan
organiseren en de hier vermelde middelen. Organiseren kan gezien worden als een proces gericht op
het verkrijgen van zekerheid, o f als een proces dat in hoofdzaak gericht is op het bewerkstelligen van
een zinvolle interactie van de organisatie met haar interne en externe omgeving. Dat neemt niet weg dat
het omgaan met onzekerheid of ambiguiteit een grote rol spelen.

De natuurlijke en de sociaal geconstrueerde wereld worden gekenmerkt door overvloed. Feyerabend
wijst erop dat de werkelijkheid onnoemelijk rijk is. Interageren met de werkelijkheid noemt hij daarom
conquestfor abundance (het reduceren van overvloed) (Feyerabend, 1999). Door in de natuur te zijn,
worden maakt deelnemers zich bewust van de overvloed aan indrukken: zien, horen, voelen, ruiken en
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smaken enerzijds; handelen met woolden en daden anderzijds. De natuur en ook de sociaal gecreeerde
werkelijkheid staat open voor een overvloed aan betekenissen (Hoebeke, 2002). Zinvol interageren met
deze overvloed gebeurt door die te reduceren via de diverse stappen in het proces van organiseren.
Daardoor vermindert de ambiguReit van de situatie. Het aantal alternatieven in zowel denken, kiezen
als handelen wordt gestuurd doorheen de cyclische interactie. De kwaliteit van de relaties heeft een
dubbel effect op het proces van organiseren.

lien eerste aspect van het belang van relaties voor het proces van organiseren is dat door het ontwik-
kelen van vertrouwen de ambiguiteit of onzekerheid tegenover elkaar afneemt. Naarmate de geleefde
waarden explicieter worden, neemt het vertrouwen toe en is de aanwezigheid van de ander een bron
van geruststelling. Dat vertrouwen is een stimulans om zelfvertrouwen te ontwikkelen door zich kwels-
baar op te stellen: je vermoedt achter elkaars handelen niet altijd verkeerde intenties. Toch helpt het
vertrouwen om dat wel te doen in momenten van twijfel of ambiguiteit. Door de ontwikkeling van de
relatie groeit het wederzijdse vertrouwen en zo vermindert de noodzaak om ieders verwachtingen en
verantwoordelijkheden vast te leggen in nauwkeurige beschrijvingen. Vertrouwen bevordert de subject-
subjectrelatie (Buber,  1996): je hoeft elkaar niet tot een 'objectief probleem' te reduceren ('hoe zorg ik
ervoor dat de andere controleerbaar functioneert?'). De andere ontmoeten als persoon is hem erkennen
in zijn betekenisgevende capaciteit; beseffen dat je via gezamenlijke betekenisgeving tot gedeelde zin-
volle interactie komt met de omgeving.

lien tweede aspect is de ervaring dat naargelang deelnemers elkaar meer waarderen, ze ook meer
waarde of betekenis hechten  aan de binnen de relatie tot stand gekomen afspraken, regels en systemen.
Daardoor kunnen ze zich meer richten op de uitdagingen in de natuur. Naast het wegvallen van relatie
als een bron van onzekerheid erkennen de deelnemers dat de kwaliteit van de relaties helpt om meer
ambitieuze doelen aan te kunnen.

Een illustratie daarvan is de orientatietocht. Binnen de groep van vierentwintig personen zijn afspraken
gemaakt. De tocht start in duo's om via geplande ontmoetingen te eindigen in een samenkomst van
iedereen. Bij de nabespreking blijkt dat elke beslissing altijd genomen werd met als criterium 'wat zijn
de consequenties voor de anderen?' Een ander voorbeeld is de grotopdracht. In het verhaal wordt dui-
delijk gerllustreerd hoe een opdracht die aanvankelijk beschouwd werd als gevaarlijk, onrealistisch en
totaal zinloos stilaan een werkelijkheidswaarde krijgt. Wat eerst als onmogelijk werd bestempeld blijkt
doorheen het programma 'binnen de mogelijkheden van de groep te liggen'. Door het exploreren van
de onderlinge relaties ontdekken de deelnemers nieuwe mogelijkheden genereren.

Stelling 6: Het besef van onderlinge lotsverbondenheid en de onmiddellijke ervaring van de con-
sequenties van gezamenUjk organiseren en handelen, stimuleert deelnemers om te experimen-
teren met de kwaliteiten van hun relaties.

De vele informele momenten, de ongebruikelijke activiteiten en de openbaarheid helpt mensen om te
ontdekken dat investeren in de relatie omwille van de relatie een relatienetwerk creeert dat nadien zo-
wei organiseren als samenwerken bevordert (Overlaet, 2000).

8.2.4     Kennen en organiseren

De betekenisloze natuur verschilt grondig van de sociaal geconstrueerde wereld. De natuur heeft eigen
inherente eigenschappen en wetmatigheden die niet door de mens kunnen gewijzigd wor(len. De 1cracht
van stromend water laat zich niet herdefinieren omdat men er bij de constructie van een brug geen re-
kening heeft mee gehouden. Dat onderscheid met de sociale wereld doet beseffen dat de wetmatighe-
den van organisaties, in tegenstelling tot de natuur, menselijke constructies zijn: tijdelijk en slechts
werkelijk zolang er een consensus over hun waarde bestaat (Cool,errider, 1987) Dat roept vragen op
over de manier waarop een organisatic, en vooral het proces van organiseren, kan gekend zijn. Een
collectief proces van betekenisgeving is van een andere ontologische orde dan de natuur. Een aantal
van de epistemologische vragen die dat oproept, komen in dit gedeelte aan bod: Wat is de aard van de
relatie tussen kennen en organiseren? Welke kennisvormen zijn relevant om te komen tot generatieve
modellen van organiseren? Wat kan men leren van de 'organische' natuur? Wat is de link tussen taal,
kennis en de werkelijkheid?

8.2.4.1   Kennis van - kennis voor
Ik heb al eerder beschreven dat de besprekingen voor, tijdens en na de activiteiten evolueren van een
zoektocht naar de 'ene' ware beschrijving tot de aanvaarding dat de veelheid aan beelden de enige ware
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werkelijkheid is. Vertaald in denken over organiseren, groeit het inzicht dat het geheel aan beschrij-
vingen van de organisatie het proces is van organiseren, en dat uit die dialogen het handelen volgt. De
discussie evolueert van een streven naar het construeren van een rei)resentatie over de werkelijkheid of
de ene waarheid, tot een dialoog over bruikbaarheid en relevantie van modellen en beelden voor wat
men wil. Verhelderend daarbij is de orientatietocht. Op een gegeven moment staan deelnemers op een
plaats, zonder informatie hebben over de afstand tussen die plek en het eindpunt. lien van de andere
teams heeft wei een stuk kaart van het gebied met het eindpunt erop aangeduid. Bij de voorbereiding
werden afspraken gemaakt over het gebruik van de kaarten om elkaar aanwijzingen te kunnen geven
om door het gebied te bewegen. De kaarten zijn zeer fragmentarisch maar toch slagen alle teams erin
om het doel te bereiken. Bij de nabespreking worden 'kaarten' de metafoor voor het proces van
piannen en het gebruiken van plannen in het functioneren van de organisatie. Nadien wordt die
metafoor verder gebruikt om de link te leggen tussen het hebben van modellen over organiseren en het
proces van handelend optre(len. De wil om de opdracht te doen slagen en de sturende visie zorgen
ervoor dat de deelnemers alle informatie halen uit de kaart: wat was de intentie van de cartografen,
waarom hebben de trainers de kaarten zo geknipt, wat betekenen de doorstreepte namen, enzovoort.
Het representatieve gehalte van de kaart wordt slechts beperkt benut. De hoogtelijnen, niet zichtbaar in
het landschap, blijken nog het meest informatief te zijn.

Door de link te leggen tussen het landschap 'dat is' en een organisatie als 'een er te zijn hebben' proces
met andere woorden beseffen de deelnemers dat modellen of theorieen over de sociale werkelijkheid
niet langer een zoektocht en discussie is over de juiste representatie (Winnograd & Flores, 1987). Elke
representatie is gebaseerd op interpretaties, bepaalt vanuit een sociaal-culturele context (Gergen, 1993;
Geertz, 1993). Modellen worden gezamenlijk verbeeld om tot zinvol handelen te komen (Srivastva &
Cooperrider, 1987). Het zijn hulpmiddelen voor een zinvolle communicatie over en weer en het
representatieve is daaraan ondergeschikt. Zeker in kennis en modellen over organiseren wordt meer
belang gehecht aan het scheppende of generatieve vermogen van modellen.

Stelling 7: Het organiseren van activiteiten in de natuur op basis van plannen en modellen leert
deelnemers over hun actieve rol als modellenbouwers en de actieve rol van modellen. De model-
len zijn geen representaties van wat was of is. Modellen over sociale systemen dienen om tot een
gewenste zinvolle interactie te komen met de werkelijkheid.

8.2.4.2 Generatieve modellen van organiseren zijn gebaseerd op een integratie van diverse
kenvormen

Na reflectie vooraf over de waarde van modellen komen de deelnemers tot het inzicht dat kennen een
cyclisch gebeuren is. Het bouwen van een vlot op basis van een voorbedacht plan leidt al snel tot het
opbergen van het plan. De ervaring met stabiliteit die ze driedimensioneel ervaren, strookt niet met wat
in twee dimensies zichtbaar was. Ook het blind afleggen van een traject in een bos toont dat modellen
bouwen op basis van een logische discussie al snel ondergraven worden als je handelt op basis van een
van die modellen. Ervaringskennis blijkt keer op keer storend te zijn voor de logisch bedachte plannen.
Door de korte cycli tussen denken en doen en de fysieke feedback daarbij ontstaat een appreciatie voor
het huwelijk tussen ervaringskennis en logisch bedachte modellen.

De betekenis die men toeschrijft aan de natuur heeft te maken met de werelden van het goede, het ware
en het schone. Die kenniswerelden worden herontdekt en gewaardeerd tijdens de creatie van eigen be-
tekenisvolle systemen. De schoonheid van de natuur maakt deelnemers bewust van hun eigen esthe-
tische vermogen en hoe het esthetische vermogen het eigen welbevinden bevordert. Waarden zijn
intersubjectief, nooit objectief. Kennis van waarden kan niet zonder er de betekenis van te begrijpen en
geen enkele relatie is waardevrij. Het experimenteren met modellen en kenwijzen wordt gestimuleerd
door het speelse karakter van de opdrachten. De dichotomie tussen het speelse en het ernstige zit vaak
in de concepten en het jargon.

"that  organizing   is   never  very   tidy  or  foresightjitl,   despite  the  necessity  of  its   pracitioners   to
make it appear otherwise. E#orts to maintain the illusion that organisators are rational and
orderly  in  the  interest  of legitimacy are  costly and jittile"  ON eick, 1001).

Organiseren blijkt veeleer een kunst dan een exacte wetenschap. Het speelse en het relationele ver-
trouwen leidt tot cert houding waarbij men apprecieert dat modellen in de sociale wereld altijd het
resultaat zijn van interpretaties waarvan de onderliggende mechanismen nooit volledig achterhaalbaar,
laat staan, te verwoor(len zijn.
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Stelling 8: de korte cycli met fysieke feedback, en het speelse karakter van de opdrachten helpen
deelnemers om te ontdekken dat organiseren als een rationeel proces fictie is. Organiseren is ge-
baseerd op meesterschap: de integratie van contextvrije en contextgebonden kennis.

8.2.43   Andere kennismodellen: herontdekken van de organische natuur

"Physics  has  largely  been  the  science  ofnecessity, uncovering  the fundamental  laws  of nature
and what must be true given those laws. Biology, on the other hand is the science of the
possible, investigating processes that are possible, given those fundamental laws, but not
necessary. Biology is consequently much harder than physics but also injinitely richer in its
potential. not just for understanding life and ist history  but for understanding the universe
and its future. The past belongs to physics. but the future belongs to biology" (1.angton,
1995, p. 354).

De natuur wordt ook als feitelijk herontdekt. Maar ook dan wordt duidelijk dat die kennis voortvloeit
uit een manier van kijken. Tijdens de workshop spreken de deelnemers veel gepraat over de natuur in al
haar facetten, en over de verschillen en gelijkenissen tussen mens en dier (vooral met betrekking tot

organiseren). Zo gaat een gesprek over vogelnestjes; de constructie is mooi maar ook de manier waarop
bijvoorbeeld zwaluwnestjes de zwaartekracht trotscren is een staaltje van bouwkundig inzicht. Maar
ook de dimensie 'de geborgenheid van het nageslacht organiseren' komt aan bod. Hoeveel tijd besteden

de vogels aan hun nageslacht? En wat is de rolverdeling van de ouders? Gedreven vertelt een
deelnemer over de chaos die ontstaat als je de verieiding niet kunt weerstaan om met een tak in een
mierenhoop te prikken. Voor een buitenstaander kan het rondlopen van mieren chaotisch lijken maar de

diertjes zijn voldoende georganiseerd om zonder files voedsel te transporteren over tientallen meters.
En ze beschikken over een informatiesysteem dat hen vertelt waar dat voedsel te vinden is (Homan,
2005). Ook een bijenkolonie (hoewel van een gevaarlijkere orde) blijkt ook een sociaal netwerk te zijn.
Nog andere aspecten over het georganiseerd zijn van dieren en planten fascineren de deelnemers: hoe
organiseren trekvogels zich, hoe vindt een zalm zijn geboorterivier terug? Apen, beren, otters,
walvissen blijken allemaal werktuigen te gebruiken om zich het leven gemakkelijker te maken.
Verhalen over het collectieve geheugen, over het genetisch doorgeven van kennis (Harmann, 1998),
over social insects (Homans, 2005), over instinct en intuitie (Abram, 1966) worden beschouwd vanuit
het thema 'zinvolle' interactie met de omgeving. Naarmate de gesprekken vorderen, ontdekken de
deelnemers dat organiseren meer is dan het ontwerp van 'een goed geoliede machine' en 'structure
follows strategy'. De natuur wordt herontdekt vanuit haar organische kenmerken (Shapin, 1996).

Stelling 9: Het westerse denkbeeld over de natuur is eerder statisch waardoor het 'organisch'

perspectief van de natuur voor verrassingen kan zorgen bij het organiseren van activiteiten.
'Organische' kennis over de natuur inspireert om op een soortgelijke manier na te denken over
organiseren.

De vraag of een steen volmaakter is dan een boom wordt overbodig (Libbrecht, 2003): de aandacht

gaat naar beweging en energie. Vanuit de natuur tracht men inzicht te krijgen in systemische processen.
Zo past men de cyclische interacties of feedbackloops (waardoor het gevolg van het gevolg een van de
oorzaken blijkt te zijn) op de dynamiek van de relatie en de taakprocessen (Checkland, 1991; 1989),
Betekenis geven wordt ontdekt als een equivalent van het autoporetisch proces van biologische
zelfsturing (Maturana & Varela, 1980; Winnograd & Flores, 1987; Maturana & Varela, 1992). Het be-
heersen van een werksysteem gebeurt door sturing en dat blijkt helemaal iets anders te zijn dan controle
(Spinoza, Flores & Dreyfus, 199D. Kijken naar bomen, een bos of een biotoop kan geordend worden
door de natuur te beschouwen op diverse recursieniveaus (Beer, 1979). Ook het sociaal-Darwinisme
wordt bevraagd als metafoor behorend   tot de rootmetafoor   van de -geoliede machine'. Nieuwe
samenwerkingsvormen worden verkend waarbij samenwerking het hogere recursieniveau vormt voor
competitie. Al die thema 's helpen deelnemers om te ontdekken dat ze een onderdeel zijn van een
continu proces van groei, ontwikkeling en verandering (Abram, 1997; Srivastva, 1988).

8.2.4.4   Metaforen als de-reificerende en organische taal
Het gebruik van opdrachten in de natuur om te leren over organiseren, leidt al snel tot een schaarste in
het taalgebruik. Waar woor(len tekortschieten, gebruikt men beelden om met elkaar te praten over de

processen die plaatsvinden. Met de uitspraak 'een beeld zegt meer dan duizend woorden' komen de
deelnemers tijdens de besprekingen tot de vaststelling dat beeldende taal uistekend werkt voor het
creeren van gedeelde betekeniskaders (Ortony 1993; Barrett 1991). Beelden spreken een intentie uit,  ze
expliciteren waarden, ze roepen emoties op en ze nodigen na een initiele consensus uit tot verdere ex-

ORGANISEREN WEERSPIEGELD IN DE NATUUR



283

ploratie (SchOn, 1983) . Rellectie op de metaforen helpt de deelnemers om te begrijpen dat de taal die
ze hanteren geen representatie is van een exogene werkelijkheid maar een middel om werkelijkheden te
bevestigen ofte creeren.

Stelling 10: De ongewone omgeving en de ongebruikelijke opdrachten zijn stimulansen om reifi-
cerende taal overboord te gooien. De situatie nodigt uit tot het ontwikkelen van een metaforische
organische taal. Daardoor wordt het generatieve vermogen van taal expliciet ervaren.

83 Samenvatting

In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd om datgene dat de natuur weerspiegelt over processen van organi-
seren, in stellingen samen te vatten. De gevolgde indeling was ingegeven door de ontologische en
epistemologische aspecten van het postmodeme paradigma. Het derde luik van een paradigma - de
vraag naar de methode om tot kennis te komen - heb ik beschreven in het volgende, afsluitende
hoofdstuk. De elementen van mijn beschrijving over organiseren, die in dit hoofdstuk zijn toegelicht,
staan samengevat in onderliggend schema. Schematisch werken houdt noodgedwongen in dat
elementen uit elkaar worden gehaald.

Organiseren is het proces van een collectieve betekenisgeving waardoor ambiguiteit wordt gere-
duceerd en mensen tot een zinvolle interactie komen met de sociale en natuurlijke wereld
waarin ze leven. Dat proces van organiseren is inherent relationeel en generatief en het maakt
het mogelijk om tijdelijke georganiseerde entiteiten te creeren die services en producten
kunnen leveren.
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Hoofdstuk 9: Wat leren deelnemers over Appreciative Inquiry?
Als afsluiting kijk ik terug op twee onderwerpen die permanent doch impliciet aanwezig zijn in mijn
onderzoek: 'wat leren deelnemers over Appreciative Inquiry? En 'welke mensbeelden ontwikkelen er
zich doorheen het programma?' In hoofdstuk twee heb ik de Appreciative Inquiry-methode besproken

aan de hand van  de vij f principes.  Bij deze bespreking heb ik enkele kritieken weerlegd die onherroe-
pelijk ontstaan wanneer een filosofie met bijbehorende methode vanwege haar populariteit alleen als
techniek wordt gebruikt (Cooperrider & Withney, 2000). Of het risico dat Appreciative Inquiry (zoals
eerder ook 'action research')  door het 'fallen  in  love with practice' veeleer het modernistische  para-
digma versterkt dan deelnemers stimuleert om vanuit een sociaalconstructionistisch perspectief te han-
delen en te denken. Daarom bespreek ik hier kort hoe de combinatie van Appreciative Inquiry met
opdrachten in de natuur, de principes van Appreciative Inquiry op een ervarende manier verduidelijkt.

Door organiseren te ervaren als een generatief proces verandert ook het mensbeeld. De 'rootmetafoor'
van de organisatie in het subject-object denken is de machine. Door het hanteren van deze metafoor is
er ook een mensbeeld ontstaan dat past binnen deze metafoor. lk denk bijvoorbeeld aan het zender
ontvanger model van communiceren. Of organisatiecultuur als een reyficatie van de waarden die de
relaties kwalificeren. Het mensbeeld dat past binnen de mechanistisch opvatting is onder andere ge-
kenmerkt door consumptie, competitie en vervreemding van zichzelf, anderen en de organisatie. In het
tweede deel van deze conclusies bespreek ik de ontwikkeling van een nieuw mensbeeld. Deze ontwik-
keling illustreer ik aan de hand van de vergelijking tussen de concepten motivatie en betekenis. Moti-
vatie zoals in dit concept gehanteerd wordt in de context van het subject-object denken over organisa-
ties. Ik contrasteer dit met het beeld van mensen als betekeniscreerende wezens, een beeld dat de na-
druk legt op cooperatie, creatie en integratie.

9.1 Ervarend leren over de Appreciative Inquiry-methode

Ervaringskennis heeft altijd een bijzondere plaats gehad  in de wereld  van de wetenschappelijke kennis.
Een van de redenen daarvoor is dat ervaringskennis niet beantwoordt aan de platonische relatie tussen
theorie en werkelijkheid. een relatie die door het cartesiaanse denken werd versterkt. En waarover
Popper, volgens zijn falsificatieprincipe, stelde dat het de enige vorm van wetenschappelijk kennen is.

in de wetenschapsfilosofie werd dat weerlegd door Kuhn ( 1962)  en  na  hem  vele anderen, die aannemen
dat het slechts om den paradigma gaat. Ook vanuit de organisatie praktijk wordt gepleit voor het
waarderen van ervaringskennis. Lewins uitspraak 'nothing so practical as a good theory' doorbrak het
afstandelijke verklaren en definieerde meteen een nieuwe rol van theorie voor praktijk (Hovelynck en
Wittockx, 1996; Latour, 1993; Gergen, 1982).

De voorbije dec:ennia is de waardering voor ervaringskennis als kennisvorm, om de klassieke (weten-
schappelijke) modellen en theorieen aan te vullen, toegenomen. Ervaringskennis staat voor een door-
leefd inzicht dat begint bij een beleven van zichzelf en van de anderen in een handelingscontext
(Hovelynck, 2000). Niet het universele, maar de eigenheid van het ervaringsproces van de deelnemer
staat daarbij centraal. De ervaringskennis wordt niet begrepen als een illustratie van algemeen geldende
principes maar als contextspecifiek. Het belang van de combinatie van beide kennisvormen heb ik
geillustreerd met de metafoor van de kok: die combineert kennis van recepten met kookervaring om
heerlijke gerechten klaar te maken. Zijn leerproces bestaat uit kennis nemen van recepten en actie-re-
flectie onder het oog van een meester. Door bevraging in samenspraak komt men tot ervaringskennis
die, in combinatie met het weten, leidt tot nieuw meesterschap (Hoebeke, 2003).

Er is een toename in waardering voor en acceptatie van ervaringsleren (Wierdsma & Swieringa, 1999).
Toch leidt de opvatting dat ervaringsleren bij organisatieverandering alleen kan bijdragen aan verbe-
tertrajecten (single loop learning) en niet aan verandertrajecten (double loop learning) een hardnekkig
bestaan. Deze opvatting heeft onder meer te maken met de modemistische gedachte over ervaringsleren
waarbij deze nog te vaak geassocieerd wordt met leren uit fouten. Consequentie hiervan is dat het erva-
ringsleren eenzijdig beroep   doet   op het afstandcreerende probleemanalytische denken ( Srivastva   &
Cooperrider, 1987: Cooperrider, 1986). Uitspraken als 'de communicatie is slecht', 'medewerkers zijn
niet betrokken' en 'de cultuur dient zich verder te ontwikkelen' laten uitschijnen dat het om afstande-
lijke observaties gaat: observaties van een zelfstandige werkelijkheid, met inherente eigenschappen
waarvoor een oplossing moet worden bedacht.
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De Appreciative Inquiry-filosofie kan daarin wor(len beschouwd als een zegen voor het opwaarderen
van het ervaringsleren want zij transcendeert de loutere analytische denkwijze en zorgt ervoor dat er-
varingsleren, door een waarderende en verbindende wijze van kennen, meerdere vormen van kennis
oplevert. ik denk hierbij aan de eigenheid van de kennissferen van het goede en het schone (Wilber,
1997). Behalve de herwaardering van die kennissferen expliciteert de Appreciative Inquiry ook een
andere kenrelatie (Avital, 2002). Appreciative Inquiry is waarderend kennen; kennis die tot stand komt
door zich te verbinden, door te begrijpen van binnenuit. Dankzij deze kenwijze blijft de mens onlos-
makelijk verbonden met de werkelijkheid waartoe hij behoort. Door het waarderend kennen worden
deelnemers zich bewust van hun actieve rol in het kenproces. Anders gezegd: Appreciative Inquiry
stimuleert de ontwikkeling van een nieuw paradigma door de bewustmaking van organisatie als inter-
subjectief gebeuren (ontologie), de integratie van kennisvormen (epistemologie) en de waarderende
manier waarop die kennis tot stand komt (methodologie). De drie elementen van een paradigma.

Uit ervaring heb ik geleerd hoe de Outdoor Appreciative Inquiry-methode katalyserend werkt om men-
sen de kracht van Appreciative Inquiry te laten ontdekken. Dat illustreer ik door te tonen hoe de princi-
pes, die door Cooperrider en Srivastva als uitgangspunten van de Appreciative Inquiry-filosofie worden
beschreven, geexpliciteerd kunnen worden tijdens een workshop.

9.1.1.     Het sociaalconstructionistische principe

Aanleiding van de Appreciative Inquiry-filosofie was om theorie generatiever te maken vooT het
creeren van een gewenste werkelijkheid (Srivastva & Cooperrider, 1987). In de Outdoor Appreciative
Inquiry-methode ervaren deelnemers, vanuit de vergelijkende confrontatie tussen natuurlijke en sociale
werkelijkheden, de dynamische identiteit van die laatste. Ze ervaren dat de natuur inherente wet-matig-
heden heeft en dat sociale constructies beantwoor(len aan door de mens bedachte wetmatigheden.

De opdracht die ik als illustratie hanteer, is die waarbij deelnemers een traject in een bos, blind moeten
afleggen. Uiteraard krijgt men tijd om deze opdracht voor te bereiden. Tijdens de reflectie over de link
tussen denken en doen vallen enkele dingen op. Zo constateert men dat de voorbereiding aanvatte met
het inventariseren van ideeen of modellen, zoals 'op een lijn naast elkaar en in de juiste richting stap-
pen, het aantal stappen tellen, achter elkaar lopen, het eindpunt fixeren, tussen de bomen blijven die een
laan vormen.
De vele ideeen genereren een discussie over welke aanpak de beste is: de argumenten worden ter
plaatse bedacht en de groep krijgt meer kennis van de mogelijke relevante variabelen. Om convergentie
te bereiken, gaan mensen elkaar bewijzen dat iets kan of niet kan. Dat gebeurt door te doen. Er ontstaat

een mengeling van ervaringskennis en weten. Aantonen dat iets niet kan, lukt altijd. Aantonen dat iets
wel werkt, lula (na enig oefenen) meestal. Het zien lukken doet anderen hun mening (of overtuiging)
herzien. 'Niet realistisch' blijkt toch werkelijkheidswaarde te hebben. Tijdens de discussie en het
oefenen evolueert de werkelijkheidswaarde 'wat zon nu de mogelijke realiteiten'. De realiteit van de
natuur zoals de bomen, al dan niet beschreven als 'laan' of'herkenningspunt' blijven (be)staan.

Sociale theorieen waaronder de organisatiemodellen zijn gericht op zinvol begrijpen en handelen in de
werkelijkheid. En dat zinvol zijn, wordt door de actoren voortdurend in vraag gesteld op basis van de
interactie. Modellen zijn in eerste instantie geen voorstellingen: een punt op een afstand fixeren zorgt
ervoor dat je vanuit het denken in patronen een rechte laan ziet waartussen je kunt lopen.  Met de ogen
dicht verdwijnt de laan tussen de bomen. De representativiteit is ondergeschikt aan het streven om de
gewenste werkelijkheid te creeren. De overtuiging dat een model of theorie waardevol is, volgt uit het
testen (via handelen en observeren) of deze tot de gewenste resultaten leidt. De natuur heeft haar inle-
rente wetmatigheden maar sociale constructies niet. De kracht van Outdoor Appreciative Inquiry is dat
de deelnemers beseffen dat wetmatigheden van sociale systemen bestaan bij sociale conventie, onge-
acht hun pragmatische waarde en permanent kunnen wijzigen (hoe jong of oud de conventies ook zijn).
Dit belangrijke principe van Appreciative Inquiry wordt op deze wijze expliciet gemaakt.
Onderdeel van het sociaalconstructionistische principe is tevens de herwaardering van de diverse ken-
sferen en hun eigenheid (Cooperrider, 2000; 1993). Ik heb het over de werkelijkheidssferen van het
Goede, het Ware en het Schone (Wilber, 1997; 1995). De Outdoor Appreciative-methode creeert in-
tense belevenissen. Het waarderende proces stimuleert de verbondenheid met de weI:kelijkheid zodat
diverse sferen van de natuurlijke en sociale werkelijkheid kunnen geexploreerd worden. De schoonheid
van ruwe schors, het stil worden van een zonsondergang zijn voorbeelden van de esthetische gewaar-
wording. Schoonheid helpt ook de unieke eigenschappen te herkennen: het unieke dat vaak nodig is om
tot een succesvolle aanpak te komen. Behalve het Schone is ook de kensfeer van het Goede in de wer-
kelijkheid aanwezig (Wilber, 1995). En 'vertrouwen' als kenmerk van de onderlinge relaties geeft
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mensen de ruimte om hun taak uit te voeren, om te mogen exploreren als het resultaat niet onmiddellijk
wordt gehaald, en ondersteuning daarbij (Overiaet, 2000). Door het exploreren met die kennissferen
wordt ook de eigenheid ervan erkend en gewaardeerd: waarden en schoonheid zijn niet te abstraheren
tot 'feitelijke' kennis. De betekenis van waarden en schoonheid zijn gebonden aan de (sociale) context
waann ze ervaren wordt.

Samenvattend accentueert de Outdoor Appreciative Inquiry-methode het ontologische verschil tussen

'natuur' en sociale werkelijkheid alsook de noodzaak aan integratie van verschillende kenwijzen. Hier-
door wordt het sociaalconstructionistische principe dat de grondslag vormt van Appreciative Inquiry
benadering geexpliciteerd.

9.1.2      Het simultanelteitsprincipe

'Inquiry  is intervention' (Cooperrider, 2000). Rijsman wijst  erop dat theorie en theater etymologisch
dezelfde oorsprong hebben. Het betekent *kijken van op afstand' (Rijsman, 2000). Net zoals 'abstract'
afstamt van abstraheren of'lostrekken'. De AI-methode stimuleert de deelnemers in de bewustwording
van de continue verbinding met de werkelijkheid (Winnograd en Flores,  1987). Ze voedt het besef dat
deelnemers niet afstandelijk toekijken maar mee op het podium staan in een toneelstuk waarin ze een
dubbelrol vervullen:  'het stuk spelen  crl het meeschrijven'. Meeschrijven, niet vanaf een afstand  maar
als reflectie die onderdeel uitmaakt van het aanwezig zijn (Winnograd & Flores, 1987). Vertaald naar
het organisatieleven klinkt  dit als 'Werken   bij een organisatie tegelijk werken   aan een organisatie'.
Tijdens de outdoorworkshop, als tijdelijke organisatie gericht op ontwikkelen, ervaren deelnemers hoe
handelen in woord en daad bijdraagt aan ten eerste de voortgang zowel van de taak als relatieaspecten.
En ten tweede ook bijdraagt aan het heersende relationele betekeniskader dat ervoor zorgt dat alles op
een coherente en georganiseerde wijze verloopt (Watzlawick, 1970).

Het simultanerteitsprincipe geeft elke deelnemer de verantwoordelijkheid (en de mogelijkheid) om de
werkelijkheid zoals hij die ervaart in vraag te stellen: het expliciteren van het betekeniskader als ge-
spreksonderwerp. Dat creeert de mogelijkheid om het eigenaarschap te verwerven over tijdelijke gereT-

ficeerde aspecten van organiseren (Berger & Luckmann, 1966). De deelnemers beseffen dus dat ze
onlosmakelijk aanwezig zijn en dat die aanwezigheid in de hand gewerkt wordt door algemenere of
specifiekere modellen. Elke actie of niet actie, kan de bestaande betekeniskaders beInvloeden ongeacht
men dit benoemt als observeren, diagnosticeren of ref'lecteren.

9.1-3 Het anticipatorische principe

Het anticipatorische principe is een verbijzondering van het constructionistische principe. "The infinite
human resource we have for generating constructive organizational change is our collective
imagination and discourse about the future" (Cooperrider et al., 2000, p. 19). De nadruk in dit principe
ligt op de kracht van het verbeelden en het indeterminisme van sociale constructies.

In de Outdoor Appreciative Inquiry-methode heeft verbeelden een dubbele functie. Zo wordt verbeel-
den gezien als onderdeel van het proces om tot modellen te komen (Weick, 2002; 1995; 1979). De in-
teractie met de werkelijkheid verloopt via verbeelding vanuit bestaande of nieuwe patronen. Kijkend
naar de rijkdom in verhalen over de natuur, beseffen de deelnemers de omvang en diversiteit van de
sociaal geconstrueerde wereld en de rol van het verbeelden. In het voorbeeld van hierboven, 'find the
tree' construeren de deelnemers beelden over de bomen en het bos. Men ontdekt de gave om modellen
te verbeelden waarmee men kennis opbouwt (Hoebeke, 2002). Dat is de eerste, minder gebruikelijke,

opvatting over verbeelden.

Bovendien ervaren de deelnemers de kracht en de noodzaak van de verbeelding als middel om de ge-
wenste tockomstig voor te stellen. De sociale wereld, zo beseffen ze, is indeterministisch want die komt
tot stand via verbeelding. Bij elke opdracht wordt een beroep gedaan op de kunst om zich iets voor te
stellen dat (nog) niet bestaat (Cooperrider, 1990). De mens heeft niet alleen het vermogen betekenis te

geven aan wat hij waarneemt, maar ook aan wat hij wenst dat zou bestaan. De verbeel(ling helpt om het
onmogelijke mogelijk te maken. Het stimuleren van beel(len die positieve emoties opwekken, is daarbij
cert belangrijke voorwaarde (Cooperrider, 1990). Een grotopdracht die als niet-realistisch en dus niet
uitvoerbaar wordt bestempeld, krijgt via de verbeelding toch stilaan werkelijkheidswaarde. Het samen-

spel tussen de natuur, de beelden erover en de eigen wensen zorgt ervoor dat de grenzen en mogelijk-
heden verlegd worden.
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9.1.4 Het portsche principe

Het beleven van de natuur is gekenmerkt door overvioed en zinvol met die overvloed of complexiteit
omgaan vergt vereenvoudiging. Verwoorden, het hanteren van taal, werkt vereenvoudigend. Taal, zo
ervaren de deelnemers,  is geen voorstellen of representeren doch eerder creeren. Taalgebruik heeft een
generatief aspect. Het poetische principe staat voor de kunst om taal te hanteren die bijdraagt aan het
creeren van de gewenste werkelijkheid.

Het doorprikken van taal als representatie wordt ontdekt onder andere door het hanteren van organische
metaforen. Het poetische principe wordt dan geexpliciteerd via metaforen. Organische metaforen
brengen meteen het bewegingsaspect of procesmatige van de werkelijkheid op de voorgrond. De Out-
door Appreciative Inquiry-benadering leidt de natuur als 'organische' metafoor het domein van orga-
niseren binnen. Door het 'organische' aspect kan men organiseren opnieuw zien als 'beweging', als een
cyclisch proces met fasen van groei en ontwikkeling, met verval en met nieuw leven. De generativiteit
van taal en meer in het bijzonder van metaforen berust ook op de bijdrage aan het ontwikkelen van de
relationele kwaliteiten Via beeldspraak kunnen de deelnemers gedrag ter sprake brengen dat via
'beschrijvende' taal op weerstand zou stuiten (SchOn, 1993; Barrett & Cooperrider, 1990).

Het reflecteren over metaforische taal rekent expliciet af met de mythe dat taal een 66,1-op-66nverwij-
zing is naar een objectieve werkelijkheid. Metaforen benadrukken het scheppende vermogen van taal.
"...  the linguistic form triggers interpretation rather than conveying information" (Winograd & Flores,
1987, p. 57). Taal als een uitnodiging om gezamenlijke betekenis te creeren.

9.1.5 Het positieve principe

Het positieve principe is wellicht het meest bekende principe en staat voor de positieve energie, gege-
nereerd door het maken van onder andere emotionele verbinding. De kritiek op Appreciative Inquiry
als eenzijdige techniek, heeft vaak hiermee te maken. Appreciative Inquiry zou alleen aandacht beste-
den aan positieve emoties (Bright, Fry, Barrrett, Cooperrider & Powley, 2004). In de Outdoor Appre-
ciative Inquiry ervaren deelnemers dat het gaat om positief waarderen van wat is. Het positieve prin-
cipe wordt dan geassocieerd met kenmerken als verbinden, vertrouwen en verwonderen

Verbinden kent diverse aspecten: Verbinden van de persoon met zichzelf, met de anderen en met de
werkelijkheid buien hem.
Deelnemers nemen zichzelf en de anderen waar op een uitgesproken zintuiglijke manier. Fysiek aan-
wezig zijn in de natuur en fysiek dingen doen, creeert een duidelijke feedback voor het proces van
waar-nemen, modellen bouwen, acties verbeelden en handelen. Die cyclus in een natuurlijke omgeving
heeft een 'helend' effect (Peck, 1993). Het brengt rust en maakt deelnemers ontvankelijker om naar
zichzelf te luisteren, de anderen en de omgeving. Opnieuw mogen en kunnen vertrouwen op zintuig-
lijke informatie is een proces dat positief inwerkt op het zelfbeeld (Abram,  1996).

Verbinden staat ook in relatie met groeiend zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander. Dankzij de ei-
gen rust kan men de ander onbevangen(er) tegemoet treden. Bij de opdracht 'find the tree' die ik eerder
reeds hanteer als voorbeeld deelt men vaak het terrein op om de delen toe te vertrouwen aan individuen
of deelgroepjes.  Bij het inoefenen krijgt iedereen het vertrouwen van de ander. Tijdens de uitvoering  is
iedereen aanwezig terwijl  66n of meerdere personen de verantwoordelijkheid hebben om hun deel van
de opdracht uit te voeren. Op die momenten speelt vertrouwen een grote rol: blijft iedereen rustig zodat
de uitvoerder zich kan concentreren op de herkenningspunten; krijgt hij de ruimte om te exploreren ook
als het resultaat niet onmiddellijk gehaald wordL Die relatiekwaliteit, m heb ik al eerder aangegeven,
overstijgt het instrumentele karakter van de relatie (Buber, 1957). Die vorm van verbinden drukt een
wederzijdse waardering uit en stimuleert de deelnemers om nieuwe wegen te verkennen.

Positief waarderen heeft ook te maken met de kunst van het verwonderen. De natuur als betekenisvrije
omgeving oordeelt niet. In de verbinding met de natuur ontstaat een wederkerigheid: deelnemers
schorten hun proces van oordelen op en creeren op die manier momenten van verwondering
(Verhoeven, 1967). Het positieve principe, zo leert de deelnemers, staat voor de verbinding met 'wat
is': durven laten zijn zonder onmiddellijk te oordelen. De interactie met de natuur nodigt uit om te be-
leven en waar te nemen en het uitstellen van abstraheren (Libbrecht 2003).

Het positieve principe staat voor het waarderend aanwezig zijn. (Cooperrider & Whitney, 2000). Het is
deze verbondenheid die deelnemers energie geeft en die doet beseffen dat kennis over organiseren in al
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zijn rijkdom, geen individueel proces is maar een sociaal gebeuren. Waarderend onderzoeken over or-
ganiseren is een proces dat zich minder tussen de oren maar meer tussen de neuzen van de mensen

plaatsvindt (Bouwen, 1998).

Samenvatting

Appreciative inquiry is een onderzoeksmethode gericht op het genereren van nieuwe werkelijkhe(len.

Een belangrijke stap in dit proces is het ontwikkelen van generatieve theorieen, modellen voor een
constructieve interactie met de werkelijkheid. De combinatie van Outdoor met Appreciative Inquiry
versterkt de principes van Appreciative Inquiry. De methode expliciteert de drie deeldomeinen waaruit

een paradigma is opgebouwd: het ontologische, het epistemologische en het methodologische. Het
ontologische is de vraag naar het werkelijkheidsstatuut van het onderzoeksonderwerp. Het sociaalcon-
structionistische principe, in combinatie met het simultanerteitprincipe, verduidelijkt het ontologische
standpunt. Epistemologie stelt de vraag naar wat kennis is en die vraag wordt beantwoord door het an-
ticipatorische en het poetische principe. De vraag hoe kennis tot stand komt, wordt geexpliciteerd door
het positieve principe.

9.2           Organiseren als intersubjectief proces leidt tot een nieuw relationeel mensbeeld

9.2.1. 1nleiding

Organiseren als een proces van betekenisgeving gericht op een zinvolle interactie met zijn omgeving,
creeert een nieuwe band tussen mens en organisatie. Er treedt namelijk een verschuiving op van sub-
ject-object denken naar intersubjectiviteit En deze intersubjectiviteit is zoals gezegd gericht op co-cre-
atie van betekenis eerder dan zoeken naar zekerheid (Wierdsma, 1999). Deze verschuiving nodigt uit
om te exploreren met een nieuw mensbeeld. In de hoofdstukken over de onderzoeksmethode (hoofd-
stuk drie) en het hoofdstuk over kennismodellen (hoofdstuk zeven) heb ik reeds aangetoond dat op ba-
sis van het gedachtegoed van onder andere Gergen, (1991%b) Weick (2002; 1979) en Latour

(1993/2001) een paradigma fungeert als een self-fulfilling prophecy. Onderdeel van deze dynamiek is
dat theorieen over deelonderwerpen zoals communicatie, motivatie, leidinggeven en participatie binnen
het heersende paradigma worden ontwikkeld en dit laatste versterken. Een wereldbeeld waarbij een

organisatie wordt gezien als een geoliede machine, als een object vereist een mensbeeld dat hierbij
past. Dit passende beeld is dat van de 'Homo economicus' dat de afgelopen decennia erg onder druk is
te komen staan (Handy, 1990; Pasmore, 1988; Drucker, 1983) en beschreven wordt door Gergen in zijn
werk 'the Saturated Self als onder andere individualistisch, rationeel en door consumptie gekenmerkt.
De Outdoor Appreciative Inquiry-methode opent perspectieven voor een andere relatie mens-
organisatie. Het mensbeeld dat hierbij ontstaat is dat van een interpersoonlijk iemand die betrokken is

bij het proces van collectieve zingeving met eigenschappen als creativiteit, coOperatie en authenticiteit

op de voorgrond.

Om deze stelling te exploreren verken ik eerst een aantal aspecten van de heersende mens - organisatie
relatie en het bijhorende mensbeeld. De relatie wordt onder andere in stand gehouden het concept mo-
tivatie. And de hand van een vergelijking tussen het gebruik van motivatie en van betekenis geef ik cell
eerste aanzet naar een nieuw mensbeeld.

9.2.2.     Outdoor als metafoor voor organiseren vanuit subject-object relatie

9.2.2.1.   Veranderen als ver van de anderen
Tijdens de derde dag van het programma is er een opdracht voor de hele groep. Deze schaalvergroting
zorgt voor heel wat complexiteit: De mensen kennen elkaar minder, weten onvoldoende van elkaars

competenties. Het enthousiasme voor de opdracht varieert: sommige mensen willen eigenlijk in de
kleine groep verder werken en vinden de opdracht storend. Een andere groep voelt zich dan weer uit-
gedaagd, wil exploreren met nieuwe wijzen van organiseren; nog een derde groep hangt er wat tus-
senin. Deze laatste hebben weI de vrees dat alles in een chaos zal eindigen en vertonen weerstand tegen
het onnodig complex maken van de opdracht (waarom niet ieder zijn eigen vlot bouwen, waarom de
groepen niet even groot maken?) Naast de relationele complexiteit is er ook deze van de taak: Hoe zien
de materialen eruit? Hoe drie verschillende constructies maken met de beperkte hoeveelheid materiaal?
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Deze opdracht is een metafoor om de heersende assumpties over organiseren en veranderen te illustre-
ren. En het bijhorende mensbeeld. Aan de basis ligt de opsplitsing tussen subject en object. Het object
is dan de organisatie, objectief kenbaar, los van de medewerkers. Een ding net zoals een machine. Dit
subject-object denken is gekenmerkt door het voortdurend opsplitsen en weer bij elkaar brengen van
intermenselijke processen. McNamee vat het proces samen in wat ze karikaturaal de 'failure formula'
noemt. (McNamee & Gergen, 1999). De volgende fasen zijn herkenbaar.
In een eerste fase wordt, zoals gezegd, het denken gescheiden van het doen. Of met andere woorden de
organiseercyclus zoals ik die beschreven heb in voorgaande hoofdstukken wordt losgelaten. De eenheid
van waarnemen, modellen bouwen, acties verbeelden en via keuzes tot handelen brengen verdwijnt. (In
een later stadium wordt deze cyclus op diverse recursief niveaus hersteld). lien gevolg is dat door deze
splitsing de aandacht in eerste instantie gaat naar het object, de organisatie. De huidige en de gewenste
situatie wordt in kaart gebracht. De structuur, de functies, de processen en systemen worden in kaart
gel,racht. Op papier is alles duidelijk. Het plan is logisch onderbouwd. Hierbij werkt men hoofdzakelijk
met feitelijke kennis.

In een tweede fase gaat men zich focussen op het betrekken van de anderen. De scheiding mensorgani-
satie heeft ook een verticale subject-object scheiding gecreeerd. Er is een groep die formeel mag den-
ken  en cen groep die dit niet hoort te doen.  Dat zijn de uitvoerders o f doeners. De subjecten  zijn dus de
bedenkers van het veranderproces. De doeners zijn onderdeel van de organisatie als object. Voor hen
moet een oplossing bedacht worden in termen van functies, verantwoordelijkheden en competenties.
Betrokkenheid creeren of omgaan met weerstand wordt dan een bijkomend probleem voor de denkers.

De derde fase is het communiceren. Dit is in eerste instantie vrij veel 66nrichtingsverkeer. De inhoud is
logisch en gaat over het wat en hoe. Onduidelijkheden worden vermeden (Wierdsma & Swieringa
2000). De assumptie van de mens als zoekend naar zekerheid wordt bewaarheid doordat het manage-
ment kan aantonen dat aan alles is gedacht (Perrow,  1979). Het lijkt alsof de twijfel, die bij elke keuze
aanwezig was, volledig is verdwenen. Zeker over de keuze van het 'waarom', de zingeving, wordt ge-
zwegen door te verwijzen naar de omgeving, de tijd. Hierdoor lijkt het alsof er geen keuzemogelijkheid
was. Het management is het type X manager in Mc Gregors terminologie. Ze zijn reactief, weinig
eigenaar van hun keuzes wordt daardoor ook zij een beetje slachtoffer zijn van hun eigen constructie
(Mc Gregor, 1964). Dit beeld veronachtzaamt het beeld van de mens als autoporetisch wezen. De mens
als een levend organisme dat autonoom betekenis creeert. Beeld dat ook impliceert dat 'betekenis' niet
kan opgelegd worden, dus per definitie ook niet kan gezonden worden naar ontvangers.

De derde fase is dus het worstelen met de scheiding tussen mensen. Fase vier is de worsteling met het
ongedaan maken van de scheiding tussen denken en doen. Gezien het verband tussen denken en doen
lineair wordt geacht ontsta:in er moeilijkhe(len wanneer bij het operationaliseren nieuwe inzichten ont-
staan. Een plan, zeker wanneer het een eenzijdig rationeel model is, voorziet niet in alle aspecten van
de werkelijkheid. Ik vergelijk dit met de metafoor dat een tweedimensionaal plan van een vlot er veel
volrnaakter uitziet dan een driedimensionale constructie. De beheersing die er papier lijkt te bestaan
conflicteert met de werkelijkheid. Het voortschrijdende inzicht, de ervaringskennis die wordt opge-
bouwd wordt dan als storende feedback ervaren. Vandaar dat dit voortschrijdende inzicht in eerste in-
stantie wordt ontkend of geminimaliseerd wordt door het af te doen als 'het gaat hier om learning by
doing', dus anekdotische ervaringskennis die niet opweegt tegenover de grote lijnen van het plan dat
gebaseerd is op algemeen geldende principes.

Deze opvatting gaat ervan uit dat de relatie tussen de medewerker en de organisatie voor hem dient
gemanaged te worden. Motivatie is hier het hulpstuk. Sievers stelt dat naarmate de 'machine' groeide
en er geen plaats meer was voor het proces van betekenisgeving de noodzaak groeide aan motivatie
(Sievers 1994).
Motivatie wordt door Maslow crl anderen gezien als proces van zelfontplooiing (Thorne,1992; Maslow,
1954; 1971).
In de modernistische opvatting echter, is de link tussen motivatie en zelfontplooiing vervangen door
een meer instrumentele opvatting. De redenering gaat uit van een causale relatie tussen motivatoren en
gedrag. Motivatoren zijn noden, tekorten die men kan aanvullen en waarvoor de mens bereid is zijn
kennis en kunde in te zetten. Het proces van betekeniscreatie bestaande uit de deelprocessen van wil-
lA, denken en voelen wordt verlaten. Vrij vertaald komt motivatie neer op "zij moeten willen datgene
wat wij bedacht hebben" of"ze moeten willen wat wij willen", hierbij wordt de dialoog over betekenis

vervangen door enige zachte druk.
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"Motivation only became an  issue for mangement and organisation theories as well as for the
organisation of work itself- when meaning disappeared or was  lost from work:  that  loss of
meaning of work  is  immediately connected with  the increasing amount offragmentation and
splitting in the way work has been and still is organized in the majority of our western
enterprises. In consequence, motivation theories  have  become surrogates for the search for
meaning" (Sievers, 1994, p. 9).

Wanneer mensen de verbinding tussen zichzelf en de organisatie niet kunnen of mogen leggen via be-
tekenis leidt dit tot jobconstructies die meer management en toezicht vereisen. De causale loop die ont-
staat wanneer mensen het werk gaan organiseren voor anderen is dat er jobs worden ontworpen die
extern te controleren zijn. De aard van de banen wordt dan dusdanig dat ze inderdaad externe controle
vereisen omdat ze betekenisloos worden en dat de persoon extra motivatie nodig heeft om deze baan uit
te voeren. Dit leidt tot 'onmenselijke organisaties' waar mensen zich afvragen waar ze toegevoegde
waarde hebben gecreeerd door te werken en waar ze betekenisloos zijn bezig geweest Bijvoorbeeld

gegevens en rapporten invullen voor een ver hoofdkwartier dat zich verrijkt met controle gegevens die
vaak weinig bijdragen aan sturing maar wel het gevoel geven dat men gecontroleerd wordt.

"'Jobs'  is  the  label for what  is  left  of work  after all  managerial  and satisfying  aspects  have
been  removed.  It  has  even  lost  the  taste  of the crumb from  the table  of the  rich man,  so  that  it
finally  has  to  be enriched and flavoured  artificially-via motivation"  (Sievers, 1994, p.  19)

Het design van werk is een denkoefening waarbij betekenis in het werk als criterium vervangen werd
door extern te controleren (Hackman & Oldham, 1986). In de literatuur over leiders wordt deze manier
van leidinggeven aangeduid met transactioneel (Tichy & Charan, 1995; Bennis & Nanus  1986;  Bass &

Avolio, 1988). Een transactioneel leider is iemand die de band kan tot stand brengen tussen competen-
ties en functievereisten door het inventariseren en voldoen aan de noden van mensen met deze com-

petenties. Het accent bij management ligt op het managen van de relatie mens-organisatie.

9.2-3. Naar een nieuw mensbeeld

Don't lead me  because I may not follow
Don't follow me  because I  may not  lead you
Walk  beside  me and  be my friend.
Camus, 1957

9.2.3.1. Van deficiency naar creZrend
Doorheen het programma krijgen de deelnemers meer greep op hun eigen situatie. Zowel in de kleine

groep, de intergroep als de community voelt men zich verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Een voor-
beeld hiervan is het voorstellen van de opdrachten. Aanvankelijk zijn de deelnemers eerder reactief, de

opdracht wordt ervaren als een extern doel waarvan men hoogstens kan zeggen of het al dan niet helder
is gecommuniceerd. Dit evolueert in tot een proces waarbij men met elkaar een visie ontwikkelt. Daar
waar het doel extern ervaren wordt gaat het bij visie om een uitdaging die door iedereen als betekenis-
vol wordt ervaren (Vaill, 1996, 1991). Bij het plannen van een opdracht valt vervolgens op dat zowel
de context als de taken grondiger worden ingeschat. Men exploreert mogelijke factoren en laat zo de
complexiteit van de situatie toe. Het is gedaan om onzekere aspecten toe te dekken door het bedenken
van functietitels. Wanneer iemand veiligheid of kwaliteit aan bod brengi wordt dit ontweken door het
benoemen van een manager. De aktiviteiten, de keuze-verantwoordelijkheid wordt besproken en afge-
sproken (Hirschorn, Smith & Berg, 1988).
Deze wijze van functioneren is niet alleen zichtbaar tijdens de opdrachten maar ook tijdens de bespre-
kingen en uiteindelijk vertaalt het zich naar gans het programma. Het relatienetwerk weet op elk recur-
sieniveau een werk-leersysteem te creeren en te onderhouden dat gekenmerkt is door zinvolle interactie
onder e\kam en naar de omgeving toe. De deelnemers herontdekken dat zij de co-auteurs zijn van de
sociale wereld waarin zij leven en hernemen de dialectiek om scheppend met deze wereld om te gaan
Het relatienetwerk onderhoudt de gezamenlijkheid van de visie, en zorgt voor de energie om deze visie

te verwerkelijken.

In dit beeld is de instrumenetele opvatting van motivatie overbodig. De mens is hier niet langer geka-
rakteriseerd als een wezen met een voortdurend gevoel van een tekorten. Bij de instrumentele opvatting
van motivatie past een 'deficiency' beeld. De mens heeft noden of behoeften die dienen opgevuld te
worden. Eens een nood gelenigd, is er al de volgende nood waaraan dient voldaan te worden.
Onderdeel van dit instrumentele mensbeeld is de mens die motivatoren consumeert en steeds opnieuw
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honger heeft. Alleen de kwaliteit van de honger schuift op. Tijdens het programma wordt het beeld van
de mens als onderdeel van het consumptiedenken opgeheven (Parikh et al., 1996)

9.2.3.2. Van Vervreemding naar Authenticiteit
Doorheen het programma ervaren de deelnemers dat wanneer ze waarden en of gevoelens weghouden
uit de gesprekken, bij het voorbereiden, tijdens de opdrachten of tijdens de nabesprekingen dat er een
gedachtengoed onstaat waarvan het eigenaarschap en de werkelijkheidswaarde twijfelachtig wordt.

Mensen kunnen gemakkelijker afstand nemen van hun mening en opinies, dan van hun gevoelens. Een
illustratie is het gesprek dat de groepsieden hebben over het al dan niet beklimmen van een rots. Edn
deelnemer die met zichzelf in vertwijfeling is omwille van een angstige ervaring in het verleden stemt
in met de opdracht en brengt zo de ganse groep in een gevaarlijke situatie.
Bij het wegdrukken van gevoelens heeft de manager een belangrijke functie in het reguleren van de
aanwezige emoties. Hier ontstaat dan vaak een collusieve relatie tussen leiders en volgers.(Hirschorn,
1992) Met collusie wordt het proces bedoeld waarbij door wederzijdse projectie en introjectie leiders
en volgers beelden van zichzelf en elkaar in stand houden en versterken. Een 'leider'  is dan iemand die
bestaat bij de gratie van 'volgers' en omgekeerd. De mechanismen van projectie en introjectie zorgen
dat gevoelens als onmacht, twijfei en vervangbaarheid op medewerkers worden geprojecteerd of door
de medewerkers zelf worden gerntrojecteerd. De leider krijgt de door medewerkers geprojecteerde ge-
voelens van kracht, (al)wetendheid, activiteit en gaat deze introjecteren, aan zichzelf toeschrijven. ik
kan hier spreken van deficiente fantasiebeelden. Modellen die een uitweg bieden voor de emoties van
machteloosheid en behoefte aan bescherming. Voor de volgers is het belangrijk om te werken voor een
sterke leider om geruststelling te vinden voor de gevoelens van angst en onzekerheid. Sterke leiders
laten ook toe van verantwoordelijkheden te ontlopen door beslissingen naar boven te delegeren. Be-
slissingen hoeven niet want de leider weet alles. De leiders geraken opgesloten of laten zich opsluiten
in een virtuele werkelijkheid zodat het haast niet meer te toetsen is aan wat zijn 'werkelijke' bijdrage is.

Ook het verloochenen van eigen waarden en geloofsovertuigingen leidt to inauthenticiteit. Het gebrek
aan authenticiteit dat hierdoor ontstaat leidt bij onzekere situaties tot groepsfenomeen die door Harvey
wordt aangeduid met de term 'Abilene Paradox' (Harvey, 1988) De Abilene Paradox staat voor "Om-
wille van de ander gaat men eigen waarden verloochenen". Dit leidt tot een intern waardenconflict 'to
behave sensibly or to obey authority'. De paradox die ontstaat is de vraag of het waardevol is om een
relatie in stand te houden waar men zichzelf dient te verloochenen om deze in stand te houden?

Leiderschap is het bewaken van de authenticiteit, het stimuleren van congruentie. In de relatie betekent
dit dat niet alle emotionele energie verticaal is, maar dat er ook gernvesteerd wordt in horizontale au-
thentieke relaties. Integratie is dan het stimuleren van de gevoels en geloofscomponenten leidend tot
het zich zinvol gedragen (Harvey, 1988). Niet slechts de 'no nonsense' rationele attitude maar ook
ruimte voor breder scala aan menselijke karakteristieken (Maccoby, 1987, Peck, 1993). Congruentie is
een term die Rogers hanteert om de overeenstemming aan te geven tussen de drie drijfveren en het
handelen (Rogers, 1962). Het staat voor overeenstemming tussen wat mensen willen, denken en durven
en daarin transparant zijn.
Edn illustratie komt uit dezelfde klimopdracht. Bij een keuzemoment zegt een deelnemer dat hij stopt.
Daar waar men bij anderen die ook aangeven dat ze wilden stoppen bleef aandringen en ging onder-
handelen, doen de medeklimmers hier geen moeite en respecteren de beslissing. De boodschap was
congruent.

9.2.3.3. Van competitie over schaarse motivatoren naar co creatie en stimuleren van diversiteit
Het proces van collectieve betekenisgeving veronderstelt uiteraard samenwerken. De samenwerking
wordt bevorderd daar betekenis in tegenstelling tot motivatie geen schaarste goed is. Motivatie is ge-
kenmerkt door een distributief proces dat eerder competitie in de hand werkt dan couperatie. In de mo-
dernistische opvatting is de mens niet alleen verticaal in een andere werkelijkheid geplaatst. Door het
hanteren van motivatietheorieen wordt op subtiele manier ook een verdeel en heers strategie bedreven.
De motivatoren, zeker de zogenaamde externe motivatoren zoals status, omgeving, geldelijke beloning,
hogere positie zijn een schaarstegoed. Bij transactioneel management past het beeld van de wortel en
de zweep. Motivatoren zijn een schaarstegoed. Consequentie van dit consumptieve beeld is dat mede-
werkers in competitie worden geplaatst tot elkaar. Dit werkt uiteraard belemmerend voor de samen-
werking; het creeren van vertrouwen, open communicatie, vragen en geven van steun, wederzijds en
gezamenlijk leren.
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Co-creeren van betekenis is in die zin een integratie proces dat samenwerking stimuleert.
Als illustratie verwijs ik naar het organiseren van de maaltijden. Bij aanvang leggen een aantal mensen
vooral de nadruk op de biologische functie. Consequentie hiervan is dat men weinig tijd en energie
steekt in de maaltijd; het gaat om inkopen, koken en opruimen met minimale inspanning en tijdverlies.
Naarmate de maaltijd de betekenis krijgt van een sociaal gebeuren verandert de taal, de tijd de energie
en het aantal activiteiten dat hoort bij het verzorgen van de maaltijden. De inspanningen en het verloop
van maaltijden krijgt nog een ander uitzicht wanneer het ook de betekenis krijgt van een spiritueel ge-
beuren. Naar het einde van het programma wanneer deelnemers en begeleiders beseffen dat ze met el-
kaar iets waardevols tot stand hebben gebracht is er ook de behoefte dit zichtbaar te maken. Het waar-
devolle dat men gezamenlijk gecreeerd heeft, heeft betrekking op het zich verbonden voelen met el-

kaar, maar ook op het zich onderdeel voelen van een groter geheel.
Waar woorden, zelfs metaforen te kort schieten hebben mensen rituelen om uitdrukking te geven aan
de gedeelde betekenis (Geertz, 1993). Een maaltijd staat dan symbool voor de verbinding van het na-
tuurlijke met het culturele. Een maaltijd bereiden is hierbij een uniek proces waarbij natuurlijke ingre-
dienten worden getransformeerd naar sociaal cultureel gerecht.

Een ander aspect dat met het integratieve kenmerk samenhangt is de potentie om met overvloed om te
gaan. In het programma zijn er taI van voorbeelden over het toelaten van complexiteit en het ermee
kunnen omgaan. Deelnemers beseffen dat er niet Un juiste werkelijkheidsopvatting is, maar dat er een
grote diversiteit is aan realiteiten. Deze acceptatie en constructieve aanwending is het meest spectacu-
lair als men de opdracht van het vlottenbouwen vergelijkt met deze van de orientatietocht. Bij het vlot-
tenbouwen tracht het coordinatieteam het gedrag van de andere leden aan te sturen vanuit hun realiteit
of werkelijheidsopvatting. Vragen die de andere deelnemers hebben over hun rol of over de activiteiten
dienen herleid te worden tot hun plan. Hetzelfde gebeurt met de designers van de vlotten. Het twee-
dimensionale plan dient als leidraad voor een driedimensionale constructie. Afwijkingen worden als
bedreiging ervaren van eigen competentie. Daags nadien wordt de orientatietocht voorbereid die moet
uitmonden in een vijfsterren barbecue midden in de natuur. Een opdracht waar tijdens de uitvoering
van het eerste deel, het wandelen en elkaar vinden, geen visuele nog andere controle mogelijk is. In een
dialoog met zesentwintig mensen tracht  men de opdracht  in zijn volle complexiteit te vatten.  Men  sti-
muleert elkaar om de diverse realiteiten of beelden die men heeft met elkaar te delen. Bij het operati-
onaliseren laat men elkaar de vrijheid om eigen methode en aanpak te ontwikkelen. Bij moeilijkheden
durven mensen exploreren met ideeen van anderen. Leiderschap is het stimuleren van diversiteit, het bij
elkaar brengen van realiteiten om zo de complexiteit van de werkelijkheid aan te kunnen.

Samenvatting

Het modernistische denken over organisaties heeft een bijpassend mensbeeld. Dit is onder andere ge-
kenmerkt door een deficitair en consumptief patroon waarbij het individu in competitie is met anderen
voor schaarse motivatoren. Motivatie is niet het proces van zelfontplooIing maar een methode om men-
sen te verbin(len met de voor hen ontworpen functies. Door de mens onderdeel te maken van het proces
van organiseren ontdekt hij hoe hij samen met de anderen de co-creator is van nieuwe werkelijkheden.
Hoe hij vanuit de diversiteit en overvloed aan betekenis, werksystemen kan creeren die op adequate
wijze kunnen interageren met de complexiteit van het bestaan.
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Dankwoord:

lien film op dvd bevat vaak informatie over de 'making of. De 'making of zijn de verhalen achter het
verhaal. Deze werkelijkheid achter de fictie is vaak net zo boeiend of nog meer zelfs dan de film zelf.
Edn van de redenen hiervan is dat men een beeld krijgt op de rijkdom en complexiteit van de relaties
die het eindresultaat hebben bepaald.

Mijn onderzoek strekt zich uit over een periode van vijftien jaar. De 'making of om iedereen te
noemen met zijn rechtstreekse of onrechtstreekse bijdrage zou betekenen dat ik een tweede boek moet

schrijven. Dat ga ik niet doen. Leven is kiezen en ik hoop dat diegenen die ik niet vermeld mijn dank
ook zo aanvaarden.

Mijn dank gaat vooreerst uit naar de om en bij vierduizend deelnemers aan Outdoor Appreciative
Inquiry programma's. Hun 'inquiry' was een onuitputtelijke bron voor het ontwikkelen van de
methode. In al de programma's heb ik met meer dan zeventig collega's mogen samenwerken. In
bepaalde programma's, zoals in mijn verhaal, waren we met zes A zeven begeleiders in 66n programma.
Deelnemers denken dat stafbesprekingen over hen en het verloop van het programma gaan. Meestal

klopt dit. Doch wat ze niet altijd in de gaten hebben is de chaos en heftigheid waarmee dit gepaard
gaat. Vooral dankzij deze intensiteit waren deze gesprekken telkens een feest van professionele ont-
wikkeling. In welke ' fase' we als team ook waren steeds was de ondertoon de ziel voor het professio-
nalisme en de zorg naar elkaar. Dames en heren collega's ik dank jullie voor jullie niet-aflatende
zoektocht en jullie mens-zijn in het vak.
De namen in mijn verhaal kunnen gezien worden als een metafoor voor jullie bijdrage en aanwezigheid
in mijn onderzoek. In het bijzonder dank ik ook dezelfde mensen die present gaven om mee te werken
aan de focusgroepen.

Schrijven is een vak apart. De voldoening je eigen denken te verduidelijken op papier is grooL In mijn
geval bleek dat echter onvoldoende te zijn om een leesbare tekst te schrijven. Voor het leesbaar maken
alsook voor het vertaalwerk en de eindredactie gaat mijn dank naar Servaes Maesen, Dirk De Moor,
Alexander Waringa, Mark Patrick Roeling, Alan en Monique Van Hamel. Henri Koerhuis bedank ik
voor het ter beschikking stellen van zijn Toseaanse 'Podere'. Mijn favoriete schrijfplek. Dank ook aan
Therese Van Den Bempt die de consulting winkel openhield terwijl ik in Toscanie aan het schrijven
was.

Aan de conceptuele kant heb ik een rijkdom aan ervaringen gehad. Om te beginnen dank ik de profes-
soren van het Phd programma aan de Case Western Reserve University. Vervolgens de mensen die na

mijn terugkeer het academische stokje overgenomen hebben. Ik denk hier in het bijzonder aan Tarsi

Talllieu, Gerrit Broekstra, Tinneke Bahlman, Joop Swieringa, Andrd Wierdsma en aan beide zijden van
de oceaan, Michel Avital en Frank Barrett. Hen ben ik vooral dank verschuldigd bij het ontwikkelen
van een aangepaste onderzoeksmethode.

Johan Hovelynck dank ik speciaal voor zijn rol als voorganger. Hij is mijn voorbeeld voor het huwelijk
tussen 'Academische' en Outdoor praktijkkennis.

John Rijsman dank ik voor de vele perspectieven op het sociale constructionisme en zijn gerust-
stellende en relativerende vermogen. Zijn beslissing dat mijn onderzoek 'af was heeft het proces heel-
wat bespoedigd. Tevens sta ik in bewondering voor de wijze waarop hij het bureaucratische proces van
promoveren feilloos wist te managen.

Bert Overlaet wens ik te bedanken om me bij de les te houden. 'Kill your darlings en blijf kort bij je
eigen ervaring' waren zijn boodschappen wanneer ik enthousiast een zoveelste theoretisch perspectief
had neergeschreven. Onze gesprekken besparen de lezers vele aanverwante doch niet relevante theore-
tische concepten.

Luc Hoebeke geniet mijn dank omdat hij als geen ander de kunst verstaat om patronen te ontdekken.
Zoals een astronoom orde kan aanbrengen in de chaos van de sterrenhemel zo kan hij me de patronen
in mijn eigen denken helpen ontdekken en structureren. De appreciative wijze van vragen stellen
maakte menig lastig moment toch tot een aangenaam gebeuren.
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Suresh Srivastva ben ik dank verschuldigd voor zijn vriendschap en spirituele inspiratie. Zijn gave om
het beste in mezelf naar boven te brengen heeft mijn zoektocht tot hoogtes gebracht die ik niet voor
mogelijk hield. De workshops die we samen geleid hebben zijn nog steeds een bron voor mijn ontwik-
keling.

De tocht zou eenzaam zijn geweest en wellicht nooit voltooid zonder de inspiratie, het geloof en de
warmte die ik mocht ervaren uit de vele gesprekken met vrienden en kennissen. Mijn appreciatie gaat
naar iedereen maar in het bijzonder naar Bart Gevers, Marina Avau, Lut Saelens, Danielle Zandee,
Fred Schoon, Jean Brasseur, Bart Van Muiders,Raf Gerard, Fran ois Hton,  Anne De Maeseneer, Joep
Kok en Wout Ijzerman. Dames en heren de vele gesprekken onder het genot van heerlijke wijnen heb-
ben hun vruchten afgeworpen.

Tot slot dank ik mijn gezin, mijn kinderen Vincent, Liselotte, Melanie en Freek voor hun liefde en het
begrip wanneer ik 'weer eens' afwezig was. Jullie bezoekjes in Italie staan als pareltjes in mijn geheu-
gen geschreven. Maggy, mijn vrouw, zonder wie het woord liefde voor mij betekenisloos zou zijn dank
ik voor haar onvoorwaardelijke liefde, haar geloof en toewijding.
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Curriculum Vitae:

Herman Wittockx, (1956) is zelfstandig Organisatieadviseur en behaalde zijn master in de organisatie-
psychologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Gedurende twee jaar was hij verbon(len aan
het Centrum voor Organisatie en Personeelspsychologie van deze universiteit.

Na twee jaar ervaring als trainingmanager binnen een internationale financiele instelling te hebben

opgedaan werkte hij vervolgens gedurende acht jaar als organisatieadviseur o.a. vanuit het IOD
(International Institute for Organisational and Social Development). Waarnaar hij zijn PhD. studies in
Organizational Behavior aan de Case Western Reserve University (Cleveland, Ohio) startte. Hier kwam
hij in aanraking met de 'Appreciative Inquiry' filosofie. Een benadering die aandacht besteed aan
datgene wat energie geeft en die organiseren ziet als een proces van co-creeeren eerder dan een
probleem oplossend denkproces.

Deze benadering hanteert hij bij tal van organisatievraagstukken: Begeleiding van directie- en mana-
gement teams; Strategische workshops; Fusies; Opsplitsingen naar Business units; In company oplei-
dingen over samen werken en samen werk organiseren,

Bij veranderingen is de link tussen denken en doen belangrijk. Om inzicht en kunde te verwerven in de
cognitieve, emotionele en wils aspecten die hier spelen ontwikkelde hij samen met collega's de Out-
door Appreciative Inquiry-methode waarbij opdrachten in de natuur dienst doen als middel om te leren

over organiseren en organisatieprocessen.

In afwisseling met zijn consultingpraktijk vervult hij deeltijdse en tijdelijke leeropdrachten aan diverse
Europese universiteiten (Nyenrode, INSEAD, St. Petersburg, Warschau University of Enter-
preneurship; Management Institute Lund en Scandinavian International Management Institute).

Over de link tussen theorie en praktijk heeft hij verschillende artikels gepubliceerd. Zijn doctoraats-
thesis is een post modern wetenschappelijke studie over het gebruik van Appreciative Inquiry filosofie
in combinatie met opdrachten in de natuur om te leren over organiseren; "Organiseren weerspiegeld in
de natuur"
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Abstract: Organiseren weerspiegeld in de natuur.

Lewin's opvatting dat 'niets zo practisch is als een goede theorie' werd door Cooperrider en Srivatastva
binnen post modern perspectiefgeplaatst en leidde tot de ontwikkeling van Appreciative Inquiry. Dit is
een filosofie en methode die gericht is op de ontwikkeling van goede theorie over organiseren. 'Goode
theorie' is gedefirlieerd in termen van Gergen's opvatting dat sociale theorie generatief dient te zijn.
Generativiteit staat voor scheppend vermogen: de capaciteit om de bestaande leidende assumpties
zichtbaar te maken in sociale systemen en daardoor stimuleert tot nieuwe opvattingen en alternatieve
acties om met de sociale realiteit om te gaan. Deze meta theoretische opvatting over de rol van theorie
voor de praktijk, alsook de Apreciative Inquiry benadering behoren beiden tot het paradigma van het
sociaalconstructionisme. Vanuit dit paradigma zijn organisaties tijdelijke producten van een sociale

gemeenschap. Organiseren is het proces waarbij via collectieve betekenisgeving de ambiguiteit van een
situatie wordt gereduceerd waadoor er een zinvolle interactie met de omgeving ontstaat.
Appreciative Inquiry (Waarderend Onderzoeken) als methode wordt ondertussen over heel de wereld in
taI van culturen toegepast. Cultuur echter is ook een sociale constructie. Om meer zicht te krijgen op de

processen van betekenisgeving ontstond de idee om Appreciative Inquiry over organiseren toe te
passen in een niet door de mens geconstrueerde omgeving. Deze idee werd versterkt door de observatie
dat haast al onze interacties mens-mens  zijn of mens  en door de mens gemaakte technologie.  En dat we
ook de niet door de mens gemaakte context nodig hebben om essentiele aspecten van het mens-zijn te
ontdekken.

Dit idee leidde tot het experimenteren met Appreciative Inquiry in het organiseren van taak- en relatie-
systemen in de natuur. De afgelopen vijftien jaar hebben collega's. deelnemers en ikzelf tijdens deze
Outdoor Appreciative Inquiry workshops inzichten verworven in de natuur van organiseren? Vandaar
de naam 'Organiseren weerspiegeld in de natuur'.
Naast het ontwikkelen van nieuwe inzichten in de processen van organiseren waren we ook nieuws-

gierig naar de generatieve aspecten van onze leermethode. In mijn onderzoek kom ik tot drie genera-
tieve aspecten.

Het eerste aspect is de relatie met de natuur. In het contact met de natuur komen deelnemers tot de

ontdekking dat de natuur an sich betekenisloos is. Dit geeft rust en ruimte wat op zijn beurt leidt tot de
kunst van het vet:wonderen. Verwonderd zijn over de overvioed aan waar-nemingen en betekenissen
die de natuur kan genereren. Door het interageren met de natuur via rotsklimmen, orientatietochten,
bruggenbouwen en spelen ontdekken de deelnemers de natuur als een levend organisme. Niet enkel
statisch maar ook vol energie, als autopoietisch of zelfsturend, meer levend dan overlevend, meer har-
monie dan competitie. De verwondering over het organische in de natuur stimuleert het loslaten van de
mechanistische metafoor over organisatie en de ontwikkeling van een organische kijk op organiseren.
Onderdeel van de organische kijk op organiseren is het inzicht van betekeniscreatie als een zelfsturend
proces om tot zinvolle interactie te komen.

Een tweede generatief aspect is de natuur van menselijke relaties in de natuur. Deelnemers beseffen
hun onderlinge interafhankelijkheid en de mogelijke fysieke consequenties hiervan. Dit besef nodigt
hen uit om de kwaliteiten van hun onderlinge relaties te exploreren. De speelsheid van de opdrachten
leent zich hier uitstekend toe.
Hierdoor voelen mensen zich spontaan in hun handelen waardoor ze zichtbaar worden naar elkaar toe.
Deelnemers worden als een open boek voor elkaar waardoor de zorg voor sociaal wenselijk gedrag en
'wat mag men zien' overbodig worden.
Eigenschap van 'natuurlijke' relaties is in de eerste plaats de wederkerigheid gekenmerkt door waarden
zoals zorg, vertrouwen, bereidheid om zich te laten ondersteunen, leren door kwetsbaarheid and spon-
taneiteit. De 'natuurlijke relaties' die ontwikkelen overstijgen het instrumentele karakter dat vaak over-
heerst in een organisationele context. In termen van Buber evolueert de 1-It (de ander als middel) tot I-
You (subject-subject). Een consequentie van de kwaliteit van deze relaties leidt ertoe dat de deelnemers
voldoende vertrouwen hebben om aspecten van de wereld die ze voor vast beschouwden te bevragen.

Zo wordt een organisatie niet langer beschouwd als een zelfstandig 'ding' dat buiten de relaties ligL En
ervaren de deelnemers dat het mens-zijn essentieel meer een relationeel dan wei een rationeel 'indivi-
dualistisch' gebeuren is.

Het derde en laatste aspect heeft te maken met de rijkdom van ervaringskennis als bron voor het proces
van betekenisgeving. Ervaringskennis is meer dan de overwegend logisch analytische kennis die ont-
wikkeld wordt uit het leren uit fouten. Appreciative Inquiry en de natuur onthullen aan de deelnemers
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de deelprocessen van betekenisgeving. Betekenis komt tot stand door de interactie van het hart, het
verstand en de wil. Via deze drie processen interageren wij met onze omgeving. In het bouwen van
modellen is het belangrijk om een evenwicht te hebben tussen deze drie. Anders gaan we interagren
vanuit modellen die eenzijdig zijn; fantasie (emotie) ideologisch (logica) of utopisch (wiD. De integra-
tie van de drie echter leidt tot modellen die zowel de kenwijzen als de kennis bevatten van het goede,
het ware en het schone. Dit zijn dan de modellen die leiden tot een zinvolle interactie. De zinvolheid
van de modellen bestaat dan vooral uit hun generatieve eerder dan hun representatieve kwaliteit.

Deze generatieve aspecten van de Outdoor Appreciative Inquiry-methode zijn de bron voor nieuwe
inzichten over organiseren.

Het ontdekken van de generatieve aspecten van de methode en de nieuwe inzichten over organiseren

vergen een zorgvuldige keuze wat betreft de eigen onderzoeksmethode. Vanuit een sociaalconstruct-
tionistisch perspectief wordt onderzoeken gezien als een iteratief proces van actie en reflectie met
meerstemmige en 66nstemmige momenten. De eerste fase in mijn onderzoek was het vertalen van de
rijkdom aan ruwe data (eigen opgebouwde ervaringen, dagboeken van deelnemers en begeleiders,
videotapes, verslagen) die ik verzameld had over een periode van vijftien jaar in een model. Om recht
te doen aan de rijkdom van de data, heb ik gekozen voor een verhaal. Gebaseerd op Van Maanen's
indeling heb ik gekozen voor een 'Impressionistische verhaalstijl' die verhaalt over een vijfdaags pro-
gramma. Dit verhaal is mijn monoloog, mijn wijze van theoretiseren. Dit verhaal werd als moment-
opname teruggekoppeld aan groepen deelnemers en begeleiders (Focusgroepen). Van monoloog naar
dialoog is de tweede fase van mijn onderzoek. De resultaten van deze dialoog vorm(len de basis voor
de derde fase; het verder ontwikkelen van de modellen over de generatieve krachten van de Outdoor
Appreciative Inquiry-metho(ie en de opvattingen over organiseren.

Het hele onderzoek wordt afgesloten met een reflectie over het gebruik van de Appreciative Inquiry-
methode alsook de ontwikkeling van een mensbeeld consistent met de nieuwe opvatting over organi-
seren.
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ABSTRACT: Oreanizine Mirrored of Nature

"
Taking Lewin' s notion that "nothing   is so practical   as    a good theory into a post modern era,
Cooperrider and Srivastva developed Appreciative Inquiry, a philosophy and method to stimulate the
development of new theories about organizing. "Good" theory is appreciated in terms of Gergen's
concept of generative capacity: the capacity to challenge the guiding assumptions and thereby generate
fresh alternatives for social action. Geri;en's meta-theory about the social sciences and Appreciative
Inquiry both belong to the social constructionist paradigm. Organization from this perspective is seen
as an artefact of the human mind. Organizing is the process of creating shared meaning and reducing
ambiguity in order to have a meaningful interaction with the environment. Appreciative Inquiry into
organisational life is applied all over the world in all kinds of cultures.. Cultures, however, are also
social constructions. The question I explored is what happens when Appreciative Inquiry into
organisational life is applied in a non cultural environment This idea came from the observation that
today we participate almost exclusively with other humans and with our own human-made
technologies. And that we still need that which is other than ourselves and our own creations since we

are human only in contact. and conviviality with what is not human.

Over the last fifteen years my colleagues and 1 have gained experience with Appreciative Inquiry in the
process of organizing tasks and relationships in nature. By designing such workshops, participants are
encouraged to develop new theories about organizing. Hence the name "organizing and the mirror of
nature". Our scientific curiosity stimulated us to do an inquiry  in the generative capacity of the Outdoor
Appreciative Inquiry method.. We have explored some of its generative aspects.

First, participants come to realize that nature as it is, is meaningless. Through their being and doing in
nature, participants discover the art of wonder. Wonder about the abundance of perceptions. Wonder
also about what our western thinking hides from seeing and experiencing. Interacting with nature

through tasks such as bridge building, rock-climbing, and orientation walks, participants discover
nature as a living process in motion instead of merely static, as energy and material, as autopoietic
beyond external control, more living than surviving, more harmony than competition. Realizing these
wonders of nature, participants start to reflect on their way of thinking about organizing and transcend
their mechanistic models. Organizing is seen as an ongoing process of creating and maintaining a
shared vision which allows people to interact in a meaningful way with their environment.

A second generative aspect is the nature of relationships. The experience of common fate and the
experience of physical consequences of thinking and choice making stimulate participants to explore
their relationships. The playfulness of the activities is an invitation to act spontaneous, and this creates
relationships where people are "open books" to one another. There is no necessity to invest in socially
desirable roles.
Nature demands that participants develop natural relationships and discover the nature of relationships.
These are characterized by reciprocity and values such as care, willingness to ask for help, to learn

from vulnerability, and spontaneity. These natural relationships transcend the instrumental roles and
values people often apply in relating to one another in organizational contexts. The 1-It becomes 1-You.
Trust and tolerance for ambiguity fosters an attitude of de-reifying organisations and the modernistic
image of man. As a consequence, participants experience themselves as relational human beings, and

organization as a relational process based on values rather than an object with a culture.

The third generative aspect has to do with the richness of experiential knowledge as a source for the
process of meaning making. Wonder about nature and the art of imagination to interact through
organized tasks, makes participants aware of the autopoietic process of meaning making.
Acting in a meaningless environment reflects the process of shared meaning making as the core of what

organizing is about. Aspects of meaning making  that are explored are our relational habits of the heart,
the mind and imagination. Integrating these three ways of knowing, creates theories that are an
integration of fantasy, ideology and utopism. The integration of these ways of knowing creates models
that include tile three idols of reality:  What is good, what is true and what is beautiful. These models,
articulated in metaphorical language, allow participants to interact with the world, without having to
worry about the representational qualities.
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Based on these three generative aspects (guided contact with nature, the nature of relationships in
nature and the richness of experiential knowledge), the Outdoor Appreciative Inquiry method is a
source for participants to design new organizational ways of living.

The scientific method that was chosen for the search or inquiry consists of an iterative process of
polyphonic and monologic phases. The first phase was to capture the richness of the experience.  Here  I
have opted for storytelling. The story is my way of theorizing and building temporary models. The
story is based upon  data  that were collected over a period  of 15 years and include videotapes, diaries,
reports from participants and facilitators. And of course the iteration between theory and practice
during this period. Applying Van Maanen's idea of impressionistic writing, a story was built. In a
second phase this story was shared with a group of former participants and facilitators (focus groups) to
learn about their insights about organising and the generative capacity of the method. in a third and last
phase the results of these focus groups served as the source to develop some models about the
generative aspects and the theory of organising as mentioned above.
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proces van co-creeren eerder dan een probleem oplossend proces.
In afwisseling met zijn consultingpraktijk vervult hij deeltildse en tijdelijke
leeropdrachten aan diverse Europese universiteiten (Nyenrode (Nederland),
INSEAD (Fontainebleau). Leyi Lovanium (St. Petersburg}, Ldon Kosiminski
University of Enterpreneurship (Warschau}; Management Institute Lund
(Zweden)

Bij veranderen en organiseren is de link tussen handelen en denken belangrijk.
Om inzicht en kunde te verwerven in de cognitieve, emotionele en wils aspecten
die hier spelen ontwikkelde hij samen met collega's de Outdoor Appreciative
Inquiry-methode. Een methode waarbij opdracliten in de natuur gehanteerd
worden als middel om te leren over organiseren en organisatieprocessen.

Dit boek is een onderzoek naar de Outdoor Appreciative Inquiry methode. Het
onderzoek handelt over twee thema's. Ten eerste: Wat leren deelnemers over
organiseren? Edn van de kernactiviteiten van organiseren is het proces van
betekenisgeving. Wat weerspiegelt de betekenisloze natuur over deze processen?
Ten tweede: Van organisatie als ding naar organiseren als een proces vereist
dat deelnemers hun denken herdenken. Welke zijn de 'generatieve' factoren in
de methode die deelnemers stimuleert om de modernistische subject-object
modellen te overstljgen?
Inditonderzoekisde'medium the message'. Deonderzoeksmethodeisgelijkaardig
aan het proces dat bestudeerd wordt. Als methode wordt gebruik gemaakt van
verhalende theorieen in een afwisseling van stappen die single voice en dan
weer multivoice zijn. Een onderzoek conform de sociaalconstructionistische
principes.
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