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Introductie

Dit beschouwend hoofdstuk belicht vanuit een bepaalde optiek Whole Scale Change 
(WSC), Large Scale Intervention (LSI) en Large Group Intervention (LGI). In de rol 
van consultant heb ik samen met anderen heel wat events voorbereid en uitgevoerd. 
Nog steeds werk ik regelmatig met WSC-principes en -werkvormen. Maar dan als 
hulpmiddel om met grote groepen mensen onderzoeksresultaten van ons organisatie-
onderzoek te bespreken. Ietwat overdreven kun je mij dus beschouwen als een ‘heavy 
user’ van het WSC-gedachtegoed en de daarbij behorende werkwijzen. Maar door 
mijn onderzoekswerk ben ik er toch enigszins anders tegenaan gaan kijken. Minder 
‘halleluja’. Meer nuance. In dit hoofdstuk deel ik een aantal van mijn reflecties met u. 
Niet per se bedoeld als de ‘waarheid’, maar als een uitnodiging om zelf ook vanuit dit 
perspectief naar LSI te kijken.

In dit hoofdstuk hanteer ik de begrippen WSC, LSI en LGI (Van Nistelrooij & De 
Wilde, 2008). Daarbij gaat de eerste afkorting over de ‘onderliggende’ principes, de 
tweede om kenmerken van een bepaalde veranderkundige aanpak, die geënt is op 
die principes. En de derde afkorting gaat om concrete werkvormen die daarbij, bij 
die aanpak, toegepast worden. Dus, de principes, de aanpak en de werkvormen. Ten 
eerste LSI voor de onderliggende principes, een verzameling veranderkundige uit-
gangspunten en aannames die geldt als ‘inspiratiebron’ voor een bepaalde aanpak 
van organisatieverandering. De insiders noemen deze WSC-principes zelfs een veran-
derkundig ‘paradigma’. De veranderingstrajecten op de LSI-gebaseerde aanpak voor 
concrete organisatie wordt aangeduid met LSI, de tweede term. Het gaat hier om een 
geheel van interventies die tot doel hebben organisaties te veranderen. Daarbij wordt 
het begrip ‘interventies’ breed opgevat. Een interventie kan een zogeheten LGI zijn, 
maar ook al de activiteiten en interacties die in de context van organisatieverande-
ring worden ondernomen. Voorbeelden van ‘standaard’ LGI’s zijn: Real Time Strategic 
Change, Open Space Technology, Future Search.

Voor veel van deze interventies zijn (min of meer) standaarddraaiboeken voorhanden. 
In de praktijk worden deze standaardvormen echter nauwelijks ‘zuiver’ toegepast. 
Voortbordurend op de WSC-uitgangspunten worden LGI’s namelijk in veel geval-
len samen met leden van de organisatie en haar management voorbereid. Waarbij 
er vervolgens activiteiten, werkvormen enzovoort uitrollen die maximaal aansluiten 
bij datgene wat er concreet gaande is in de organisatie. Daarbij gaat het (zeker bij 
activiteiten die niet direct samenhangen met het organiseren van LGI) ook niet direct 
om activiteiten die allemaal vooraf worden gepland. Eerder wordt er getracht om – 
uitgaande van de WSC-principes – acties te ondernemen ‘on the spot’ die aansluiten 
bij datgene wat er op dat moment in de organisatie speelt. Steeds ‘vanuit’ de WSC-
principes. Tegelijkertijd komt het echter in de praktijk ook nog regelmatig voor dat 
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LGI’s juist wél in hun standaardvormen worden toegepast. Hierbij bepalen degenen 
die dergelijke events begeleiden (consultants, facilitators) doorgaans zelf wat er moet 
gebeuren en passen ze LGI’s vanuit een expertmodel toe in de organisatie. Onder 
large-scalekenners is er een debat gaande over de vraag of je wel zo met LGI’s kan 
omgaan. In feite, zo zeggen sommigen, staat het toepassen van standaardvormen van 
LGI’s haaks op het gedachtegoed van WSC, waarbij het risico is dat LGI als een soort 
‘Fremdkörper’ in de organisatie wordt ‘geplant’, zonder dat het aansluit op datgene 
wat er werkelijk in die organisatie speelt. Daarnaast brengt het accent op alleen de 
grootschalige bijeenkomsten met zich mee dat LSI ook alleen maar dáármee wordt 
geassocieerd: grote bijeenkomsten. Terwijl LSI (en daarachter WSC) ‘staat’ voor een 
veel ruimere veranderkundige benadering, waarbij de bijeenkomsten, LGI’s, in feite 
maar een relatief ‘klein’ onderdeel zijn van een veel bredere en meervormige aanpak 
van organisatieverandering. Spectaculair, zeker. Maar niet per se het belangrijkste als 
het gaat om het teweegbrengen en faciliteren van organisatieverandering.

Het tweede concept dat centraal staat in dit hoofdstuk betreft organisatiedynamica 
(Homan, 2010) waarin ik een bepaalde visie verwoord op organisaties. In dit hoofd-
stuk wil ik kort ingaan op de wetenschappelijke validering van WSC, de daarbij beho-
rende aanpak en werkvormen. Wat is er aan onderzoek bekend over WSC, LSI en 
LGI? Wat blijkt hieruit? Eveneens licht ik in dit hoofdstuk toe wat het organisatiedy-
namicaperspectief inhoudt. Het derde onderdeel van dit hoofdstuk behelst dan het 
‘toepassen’ van dat organisatiedynamicaperspectief op WSC, LSI en LGI. Daartoe wil 
ik drie thematieken aan de orde stellen. Ten eerste wil ik ingaan op de events, het 
‘spectaculaire’ deel van LSI. Wat valt hierover te zeggen als je het bekijkt vanuit het 
organisatiedynamicaperspectief? Vervolgens wil ik ingaan op de principes van WSC. 
Wat valt daarover te vertellen als je die vanuit de organisatiedynamica analyseert? Ten 
derde wil ik ingaan op de rol van het management bij WSC, LSI enzovoort. Zijn WSC 
en LSI een toolbox om organisatieverandering te realiseren?

4.1 Een wetenschappelijke blik op WSC, LSI en LGI

Zonder nu een heel zwaar wetenschappelijk en methodologisch exposé te geven wil ik 
in dit eerste onderdeel enkele ‘wetenschappelijke’ reflecties geven op WSC en aanver-
wante artikelen. Heel globaal gesproken probeert ‘de wetenschap’ theorieën en model-
len te ontwikkelen over hoe dingen gaan in de praktijk (verschijnselen verklaren en 
liefst voorspellen) waarbij er met empirisch onderzoek wordt nagegaan of die model-
len ook kloppen. Vertaald naar het onderwerp van dit boek moet het wetenschap-
pelijke onderzoek zich daarbij vooral richten op LSI en LGI. WSC behelst een aantal 
uitgangspunten. En uitgangspunten zijn empirisch niet goed te onderzoeken. Het 
enige wat je daarover kan zeggen, is of je het ermee eens bent of niet.
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Het empirische onderzoek over LSI/LGI gaat – populair gezegd – over de vraag: ‘Wer-
ken die aanpakken nou?’, en ‘Leiden ze tot aantoonbare veranderingen in en van 
organisaties?’ Als je de wetenschappelijke bronnen hierover raadpleegt, dan zijn er 
volgens mij drie zaken te constateren. Ten eerste zijn er over dit onderwerp relatief 
weinig wetenschappelijke publicaties te vinden in serieuze wetenschappelijke tijd-
schriften. Die enkele publicaties die er zijn, betreffen vooral overzichten van verschil-
lende LGI-vormen en beschrijvingen van de WCS-principes. Maar geen hard nosed 
empirische onderzoeken over de werkzaamheid. Wel zijn er diverse boeken over LSI 
geschreven, maar vrijwel zonder uitzondering zijn de auteurs enthousiast over het 
gedachtegoed en/of hebben zelf bepaalde LGI-vormen ontwikkeld. Dan loop je dus 
het risico dat deze mensen hun ‘onderzoek’ enigszins bevooroordeeld uitvoeren – 
als ze dus al onderzoek hebben gedaan. Daar waar er (in artikelen en boeken) over 
de resultaten van empirisch onderzoek wordt geschreven, is er veelal sprake van 
een anekdotische bewijsvoering. Individuele cases en voorvallen waarbij doorgaans 
degene die de events zelf begeleidde, beschrijft welke resultaten er geboekt zijn. Seri-
euze, ‘objectieve’ wetenschappelijke onderzoeksresultaten over de effecten van LSI 
zijn dus niet veelvuldig voorhanden. Diverse auteurs roepen dan ook op tot het doen 
van bijvoorbeeld longitudinaal onderzoek, waarbij de effecten van LSI door-de-tijd-
heen methodologisch verantwoord worden onderzocht.

De tweede constatering is dat het eigenlijk ook wel logisch is dat er weinig empirisch 
onderzoek over LSI voorhanden is. We hebben het over een breed pallet aan moge-
lijke werkvormen (de LGI’s). Wil je echt goed onderzoek doen, dan moet je dat niet 
in zijn algemeenheid doen, maar heel specifiek per werkvorm. Een bijkomend pro-
bleem is dan weer dat datgene wat je vindt over die ene werkvorm niet per definitie 
toepasbaar is op al de andere LGI-vormen. Complicerend daarbij is verder dat – zoals 
ik reeds heb aangegeven – die werkvormen in veel gevallen haast nooit ‘zuiver’ wor-
den toegepast. Vaak gaat het om mengvormen. Dit maakt het ‘onderzoekstechnisch’ 
lastig om het te onderzoeken verschijnsel (LSI) precies te ‘pinpointen’. Bovendien is 
het ook nog eens zo dat LSI veel breder is dan sec de events. Het gehele voorberei-
dingstraject en alles wat er na een event gebeurt, zijn waarschijnlijk ook van invloed 
op de uiteindelijke gevolgen van een LSI-traject. Het gaat niet alleen om activiteiten 
die gelieerd zijn aan de events die worden georganiseerd en uitgevoerd. Maar ook 
over het gehele arsenaal aan acties, vergaderingen enzovoort die de manager, de con-
sultant die vanuit de WSC-principes werkt onderneemt. Het bepalen van de juiste 
onderzoeksscope is dus lastig.

De derde constatering die ik wil doen, sluit aan op de manager, consultant die met 
WSC, LSI of individuele LGI’s werkt. Ook uit mijn eigen ervaring merk ik dat het 
faciliteren van een LSI en individuele LGI’s toch specifieke ervaring en vaardig-
heden vereist. Dit impliceert dat onderzoek naar de effecten van LSI nooit los kan 
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worden gezien van degene die dergelijke processen begeleidt. Hierbij geldt ook nog 
eens dat elke facilitator zijn eigen stempel op de trajecten drukt. Dit betekent dat 
het doen van uitspraken over de effectiviteit van LSI en/of LGI’s als veranderkun-
dige aanpak en werkvorm in feite onmogelijk is, simpelweg omdat de unieke ken-
merken van diegenen die het LSI-proces begeleiden van invloed zijn op de ‘werking’ 
van de tools.

Als laatste nog een enkele reflectie op de LSC-principes zelf. De uitgangspunten die 
empirisch niet goed te onderzoeken zijn. Echter wat opvalt, is dat deze principes 
op hun beurt niet altijd een even sterke theoretische basis hebben. Dit varieert bij-
voorbeeld per LGI en auteur. Sommige auteurs hebben wel degelijk een theoretisch 
framework waarmee ze de werkzaamheid van hun principes theoretisch verklaren en 
onderbouwen. Een van de centrale concepten van het WSC-veranderparadigma is 
bijvoorbeeld ‘meervoudigheid’ (zie Van Nistelrooij & De Wilde, 2008, p. 110). Een 
‘achterliggend’ theoretisch framework zou dan een bepaalde wetenschappelijke stro-
ming moeten zijn en daarbinnen een aantal belangrijke modellen om inzichtelijk te 
maken waarom ‘meerduidigheid’ dan zo goed is, welke effecten het heeft enzovoort. 
De kwaliteit van een dergelijke theoretische basis van WSC, LSI en LGI is wisselend. 
Daar waar je wel ingaat op de theoretische achtergronden tref je vaak een eclectische 
mengelmoes aan van allerlei wetenschappelijke disciplines. Maar ook zijn er dus heel 
wat publicaties waar het alleen blijft bij wensbeelden, aannames in plaats van analyses 
die gebaseerd zijn op geaccepteerde theoretische uitgangspunten. Ook dat maakt het 
lastig om daarnaar onderzoek te doen.

Tegelijkertijd is het ook niet echt vreemd dat deze wetenschappelijke onderbou-
wing niet altijd aanwezig is. Immers, verreweg de meeste LGI’s zijn ontwikkeld door 
practitioners die vooral de pragmatische insteek hebben: is dit succesvol? Is dit com-
mercieel een interessant consultancyproduct? Daarbij geldt bovendien dat consul-
tants niet altijd open zijn over hun methoden (in verband met concurrenten) en voorts 
dat zij vooral geneigd zullen zijn het succesvolle van hun LSI-werk te benadrukken 
in plaats van de bloopers en negatieve (neven)effecten. Het is echt wenselijk als er 
tegenover al de hallelujaverhalen ook meer onderzoeksgerichte verhalen gepubliceerd 
worden. In die zin is het werk van De Wilde en Van Nistelrooij lovenswaardig, omdat 
zij juist wel proberen zo open en expliciet mogelijk te zijn over het gedachtegoed en 
de daarbij behorende werkvormen. Bovendien geven ze bruikbare aanzetten tot theo-
retische onderbouwingen en bijbehorende concepten.

Het is dus niet goed mogelijk om vanuit ‘de wetenschap’ harde uitspraken te doen 
over de werking, de resultaten en de effectiviteit van WSC, LSI en LGI’s. Valide ‘bewij-
zen’ dat ‘het werkt’ zijn op dit moment nog niet echt voorhanden, enkele uitzonde-
ringen daargelaten. Wat we echter wel kunnen doen, is juist heel specifiek vanuit één 
bril te kijken naar het gehele fenomeen. Dit is de bril van de ‘organisatiedynamica’, 
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hetgeen in eerste aanzet vooral een theoretisch perspectief is dat ontwikkeld is los van 
LSI, WSC enzovoort. Als je zo naar LSI kijkt, wat valt er dan te constateren?

4.2 Organisatiedynamica

Bij het organisatiedynamicaperspectief gaat het over de mensen in de organisatie en 
hun onderlinge dagelijkse interacties. Het gedrag van mensen in organisaties wordt 
hierbij primair beschouwd als een interactieproces. Hierbij wordt datgene wat je doet 
niet in eerste instantie verklaard vanuit individuele eigenschappen (zoals capaciteiten, 
persoonlijkheid), maar vooral vanuit de dynamieken die zich afspelen tussen mensen. 
Zo beschouwd, is de dagelijkse realiteit van organisaties vooral een conversationele 
realiteit: mensen interacteren (mailen, sms’en, knipogen tijdens vergaderingen, drin-
ken koffie, roddelen enz.) om samen betekenis te geven aan datgene wat zich in hun 
dagelijkse werk aandient. Dit uitgangspunt impliceert dat er bij het organisatiedyna-
micaperspectief niet wordt uitgegaan van een objectieve werkelijkheid out there, maar 
van een ‘onderhandelde’ werkelijkheid: een min of meer gedeelde betekenisgeving die 
ontstaat in de gewone dagelijkse gesprekken tussen de betrokkenen. Dit betekent dat 
‘de organisatie’ geen objectief iets is, maar het resultaat is van de continu doorgaande 
betekenisgevende gesprekken die plaatsvinden (Tsoukas & Chia, 2002). Kenmerkend 
voor deze conversaties is dat er zich op den duur min of meer stabiele betekenispatro-
nen ontwikkelen. Ik licht drie aspecten van deze patronen toe.

Sociale netwerkkant

Het gaat dan om bepaalde min of meer constante groepen die elkaar in een aantal 
dominante betekenisgevingen vinden. Het ‘echte’ betekenisgevende gesprek (‘Wat 
vind jij van wat er nu weer gebeurt?’) voer je namelijk niet zo maar met iedereen. Veel 
mensen hebben vaak maar een relatief beperkte groep vertrouwelingen om zich heen 
met wie ze van gedachten wisselen over wat er gaande is. Dergelijke verdichtingen in 
het informele netwerk noem ik ‘petrischaaltjes’: kleinere of grotere informele kernen 
waarin betekenissen gedeeld worden (Homan, 2006). Stabiele patronen hebben dus 
zowel een betekeniskant als een sociale-netwerkkant.

Stabiele betekenispatronen

De sociale-netwerkkant betreft de inhoud van de betekenisgeving. Je deelt bepaalde 
beelden met elkaar. De stabiliteit van dergelijke betekenispatronen hangt samen met 
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diverse factoren. Ten eerste dat het steeds zo’n beetje dezelfde mensen zijn die met 
elkaar praten over de organisatie en alles wat daar gebeurt. Hierbij zijn reeds bij hen 
‘levende’ betekenisgevingen van invloed op de wijze waarop je tegen nieuwe erva-
ringen aankijkt. Ook raken de persoonlijke identiteiten van de mensen betrokken 
bij de betekenispatronen: ‘Wij zijn de mensen die vinden dat marketing…’ En voorts 
worden mensen die afwijken van de dominante betekenisgeving ‘bijgestuurd’, zodat 
ze geen bedreiging vormen voor de groepsidentiteit. Dit laatste impliceert dat min 
of meer stabiele betekenispatronen samenhangen met uitgekristalliseerde informele 
machtsverhoudingen, waarbij sommigen de mogelijkheid hebben (en krijgen) om 
anderen te beperken in hun gedrag en betekenisgeving, enabling constraint’ (Stacey, 
2001). Via allerlei non-lineaire sociale-beïnvloedingsprocessen kunnen er betekenis-
sen, die lokaal zijn, ontstaan die vervolgens steeds meer invloed krijgen op anderen in 
de organisatie. Hierdoor ontstaan zogeheten ‘betekeniswolken’; breed in de organisa-
tie levende denkbeelden over thema’s die er spelen (Homan, 2010). Ook hier spelen 
informele machtsdynamieken en met elkaar concurrerende informele machtsnet-
werken een belangrijke rol, waarbij stabiele betekeniswolken hand in hand gaan met 
 stabiele informele machtsverhoudingen.

Proces van betekenisgeving

Deze lijken van de buitenkant stabiel, maar feitelijk bewegen ze continu. Elk moment 
reageren mensen lokaal op de dingen die ze meemaken, waarbij er dus ook elk 
moment opnieuw betekenisgevingsprocesjes plaatsvinden. Daarbij kunnen de betrok-
kenen zodanig reageren dat ze aansluiten op de dominante betekenisgeving. Maar 
ook kunnen ze op dat ene moment plotseling tot andere conclusies, beelden en gedra-
gingen komen. Stabiele betekenispatronen ‘wolken’ kennen dus een dynamisch even-
wicht, waarin de zaden voor de verandering ook continu aanwezig zijn. Heel toevallig 
en onvoorspelbaar duiken er lokaal nieuwe betekenisgevingen op die op de een of 
andere manier bij anderen ‘aanslaan’ en er toe kunnen leiden dat die betekenisgevin-
gen worden overgenomen in andere petrischaaltjes. Hierdoor kan een kleine verande-
ring op lokaal niveau soms razendsnel propageren en op globaal niveau leiden tot een 
ingrijpende verandering van de betekeniswolken.

Gezien vanuit het perspectief van organisatiedynamica is ‘organisatieverandering’ 
vergelijkbaar met verandering van de globale patronen in de betekenisgeving, ‘wol-
kenverandering’. En samenhangend daarmee veranderingen in de machtsverhoudin-
gen, identiteiten en relaties in de ‘onderliggende’ sociale netwerken (Stacey, 2001). 
Zoals al geïmpliceerd kan het er hierbij soms hard aan toe gaan waarbij ‘politics’ niet 
van de lucht zijn en zich tal van emoties kunnen voordoen.
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Hierna ga ik met het perspectief van de organisatiedynamica in relatie met WSC, LSI 
en LGI.

4.3 LSI en LGI

Zoals aangegeven gaan LSI en LGI’s over de concrete activiteiten en bijeenkomsten 
die je onderneemt voor organisatieverandertrajecten. LGI’s worden soms ingezet op 
een wijze die wat ‘losgezongen’ lijkt te zijn van de fraaie principes en uitgangspunten 
van WSC. De gehele interventieportfolio lijkt dan vooral te draaien om De Event, de 
werkconferentie. Daarbij wordt er instrumenteel te werk gegaan. Dit noem ik ook wel 
het ‘ballonvaardersperspectief ’ (Homan, 2010, p. 2), waarbij de manager of de consul-
tant als het ware over het organisatielandschap vaart, naar beneden kijkt en eenzijdig 
vanuit zijn mandje beslist op welke plekken er zandzakken in de organisatie worden 
geworpen; welke interventies er volgens hem noodzakelijk zijn. In dit deel van het 
hoofdstuk wil ik ingaan op de ‘buitenkant’ van LSI: de events. Soms ontstaan ze op 
een wijze die goed aansluit op de WSC-principes. Wat constateer je als je vanuit het 
organisatiedynamicaperspectief kijkt naar LSI en dan vooral de events?

LGI’s worden ingezet voor een breed scala aan doelstellingen. De centrale uitgangs-
punten hierbij zijn steeds: zet iedereen (the whole system) bij elkaar, creëer een veilige 
en gestructureerde setting, zodat ieders knowhow en ervaring gestructureerd inge-
zet worden om goede, betekenisvolle gesprekken te voeren. Zodanig dat dit leidt tot 
nieuwe betekenisgeving van de betrokkenen en – in het verlengde daarvan – nieuw 
gedrag. LGI’s kun je dus beschouwen als gatherings to make sense; samenkomen om 
tot nieuwe betekenisgeving te komen (Shaw, 2002). Zeker vanuit de conversationele 
managementoptiek zijn grootschalige bijeenkomsten belangrijke ijkpunten op de 
directieagenda. Dit geldt uiteraard ook voor consultants die dit type sessies begelei-
den. Zowel managers als consultants besteden er daarom veel tijd en energie aan, 
omdat zij er van uitgaan dat hiermee een significante invloed op de organisatie wordt 
uitgeoefend. Meer abstract gezegd wordt er hierbij een zekere lineaire causale relatie 
verondersteld tussen enerzijds de events (bijeenkomsten die dus in meer of mindere 
mate geïnspireerd en geënt zijn op de WSC-filosofie) en anderzijds de effecten daar-
van op de organisatie: ‘door de event gaat de organisatie veranderen’. Het organisatie-
dynamicaperspectief betwijfelt deze lineariteit.

Laten we ons bijvoorbeeld eens verplaatsen in de positie van de ‘gewone man/vrouw’ 
in de organisatie. Volgens het organisatiedynamicaperspectief zijn zij dus dag in dag 
uit bezig om al interacterend met elkaar betekenis te geven aan datgene wat zich 
aan hen voordoet. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de vraag hoe je moet reageren 
op die lastige belangrijke klant, die maar blijft aandringen op extra aandacht, service 
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en dienstverlening. Terwijl hiervoor geen extra budget beschikbaar is en er samen-
werkingsproblemen met andere afdelingen zijn. Te midden van al die dagelijkse 
ervaringen komt de uitnodiging om deel te nemen aan LGI. In lijn met het organisa-
tiedynamicaperspectief is dan niet het eerste wat er gebeurt: gathering to make sense, 
maar juist making sense of the gathering (Shaw, 2002). Je gaat met elkaar in gesprek 
over vragen als ‘Wat zijn ze nu weer van plan?’, ‘Betekent dit dat er weer een nieuwe 
reorganisatie aankomt?’ Bij deze betekeniszoekende en -gevende conversaties wordt 
er vermoedelijk niet primair via de ‘organisatiebril’ gekeken maar vooral door de bril 
van alles wat er al speelt in de lokale conversaties. Bijvoorbeeld: ‘Als we op de hei zitten 
dan zijn we niet bereikbaar voor die lastige belangrijke klant’, ‘Wat hebben we aan zo’n 
grote bijeenkomst als het probleem eigenlijk afdeling X is’. Een belangrijk gegeven 
hierbij is ook de zogeheten ‘veranderhistorie’, path dependence (Homan, 2010). Is er in 
de organisatie al met grootschalige bijeenkomsten gewerkt? Welke ervaringen heb je 
daarmee? Zijn die ervaringen positief? Stel dat een organisatie jarenlang behoorlijk 
directief is gemanaged. Uitnodigingen voor grootschalige participatieve evenementen 
roepen dan vermoedelijk eerder vragen en zorgen op, dan dat je elkaar huilend van 
blijdschap in de armen valt. Aan gatherings to make sense gaat een heel interactiepro-
ces van making sense of the gathering vooraf. Waarbij de uiteindelijke betekenisgeving 
vooral geïnformeerd wordt door lokale thema’s, lokale ervaringen en beelden uit het 
lokale verleden. Veelal zijn dit niet per se de beelden van degenen die de event hebben 
geïnitieerd.

Op hun beurt hechten deze initiators juist wél veel belang aan de event en hebben ze 
vaak ook de oprechte overtuiging dat ze met iets goeds bezig zijn. Daarom wordt er 
ook alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de event een ‘succes’ wordt. In de LSI-
wereld zijn er gelukkig tal van ingrediënten, werkvormen, procedures, draaiboeken en 
andere goodies voorhanden om ervoor te zorgen dat de event op een behoorlijk voor-
spelbare en beheersbare manier een succes wordt. Een kernpunt hierbij is de structu-
rering, waarbij er een veilige werkomgeving bewerkstelligd wordt opdat deelnemers 
open communiceren en hun emoties uiten. Dit laatste moet dan wel op worden geka-
naliseerd, anders loopt het uit de hand. Dus je moet eventuele emoties verwoorden op 
flip-overs, er in korte bewoordingen namens de ‘tafelgroep’ over rapporteren (veilig, 
omdat je namens een groep praat en niet namens jezelf ) of je kunt ze anoniem kwijt 
op ‘parkeer’ flip-overs. Voorts wordt de veilige werkomgeving nagestreefd door duide-
lijke doelen te stellen, te werken met heldere overzichtelijke stappen en door ground 
rules af te kondigen waarin wordt aangegeven dat verschillen van mening ‘goed’ zijn 
en ‘ieders waar waar is’. Tenslotte zijn toeschouwers uit den boze, zijn lange speeches 
taboe en wordt de zaal zo ingericht dat je je thuis voelt.

Ook hierachter zit echter weer een impliciete causale redenering verstopt, 
namelijk dat je kennelijk een veilig werkklimaat kunt bewerkstelligen als je de 
event maar op de juiste wijze structureert. Maar een ‘klimaat’ is – aansluitend op 
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het organisatiedynamicaperspectief – eerder het spontane, emergente resultaat van 
onderlinge betekenisgevende interacties, dan een abstract verschijnsel dat adviseurs 
als het ware van buitenaf kunnen bewerkstelligen. Vergelijk dit met een verjaar-
dagsfeestje. De gastheer of -vrouw kan de kamer prachtig inrichten, heerlijk eten 
en drinken verzorgen enzovoort. Maar of het ‘gezellig’ wordt, is afhankelijk van de 
interacties tussen de aanwezigen. Een tweede veronderstelling die wordt gemaakt, 
is dat er een causale relatie is[R4] tussen enerzijds het werkklimaat en anderzijds de 
veranderingen bij de betrokkenen. Er wordt impliciet van uitgegaan dat als het kli-
maat goed is, de betrokkenen als vanzelf veranderen. Kloppen deze aannames wel?

4.4 Zitten klooien op een eilandje

Het organisatiedynamische perspectief gaat er vanuit dat de resultaten van organisa-
ties voortgebracht worden in dagelijkse interacties en gedragingen van al de mensen 
die in de organisatie werkzaam zijn. Kenmerkend voor die interacties is het relatief 
onvoorspelbare ervan. En ook het ‘ruige’: de machtsspelletjes, mensen die worden 
buitengesloten, de coalities die zich ontwikkelen, angstgevoelens, euforische gevoe-
lens. In dagelijkse conversaties worden emoties niet op flip-overs geuit noch ‘gedot-
terd’, maar vormen ze ‘live de driver’ van het gedrag. Wat ik hiermee wil aangeven, is 
dat LGI’s misschien soms te veel een ‘heile Welt’ kan vormen; een veilig, goed georga-
niseerd eiland waar je iets speciaals en ‘veiligs’ met elkaar doet wat je in de dagelijkse 
praktijk juist nooit zo met elkaar doet. Op zich kunnen er tijdens LGI’s prachtige 
dingen gebeuren (ik heb wat dat betreft de nodige hoogtepunten meegemaakt). Maar 
het gevaar dreigt dat ze iets aparts blijven. Iets losstaand. Los van de dagelijkse onvoor-
spelbare conversationele werkelijkheid waar de werkelijke organisationele resultaten 
en kenmerken ontstaan.

Een specifiek element dat dit punt kan versterken, betreft dynamiek van de machts-
verhoudingen in de organisatie. LGI’s worden doorgaans gefaciliteerd door facilitators 
die dat doen in opdracht van het management of van een groep sponsors die het 
belangrijk vindt dat er iets grootschaligs gebeurt. Natuurlijk: niets dan hulde en lof. 
Je moet toch maar even de guts hebben om dit soort activiteiten te entameren. Het is 
tenslotte niet niks als je iedereen uit zijn werk haalt en met elkaar in een zaal laat zit-
ten. Maar organisatiepolitiek gezien staat de event feitelijk in het teken van de belan-
gen van deze specifieke groep mensen, die kennelijk de formele macht heeft om dit 
soort – toch dure en ingrijpende – acties te steunen.

Zoals aangegeven, spelen informele machtsdynamieken en machtsposities even-
eens een belangrijke rol bij het tot stand komen en stabiliseren van betekenispatronen. 
De vraag die nu gesteld kan worden, is of de mensen die de event formeel steunen ook 
informeel de ‘machthebbers’ zijn. Zeker als de event – om het maar eens populair te 
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zeggen – ‘het feestje van de nieuwe directeur is’, valt het te verwachten dat het effect van 
die event op de feitelijke betekenispatronen in de dagelijkse werkelijkheid hoogstwaar-
schijnlijk gering zal zijn. Hoe goed de betreffende LGI ook georganiseerd is, het is de 
vraag of er daardoor veranderingen van de betekeniswolken ontstaan. Het is goed denk-
baar dat het proces van het vooraf en achteraf making sense of the gathering ertoe leidt 
dat de betrokkenen zich juist bevestigd voelen in hun oorspronkelijke en bestaande 
betekenisgeving: ‘Het was inderdaad weer een feestje van de directie’, ‘de werkvloer 
heeft zoals gebruikelijk niets in te brengen.’ Dit houdt in dat er in de dagelijkse bete-
kenisgevende dynamiek in de organisatie mogelijk geheel andere, veel sterker beeld-
bepalende betekenis- en machtsconstellaties aanwezig zijn dan die van de ‘formele’ 
machthebbers met hun betekenisgeving. Iedereen komt keurig naar de event en vult op 
het evaluatieformulier in dat het een geslaagde bijeenkomst was. Tegelijkertijd heeft de 
event echter nauwelijks effect op de betekenisgeving, simpelweg omdat die niet tijdens 
de event tot stand komt (gathering to make sense) maar erbuiten. Ervoor (making sense of 
the gathering) en erna (je komt terug op de werkplek en er liggen vijf geeltjes over een 
woedende klant die on-mid-del-lijk teruggebeld wil worden).

4.5 LSI’s om organisaties te veranderen

Het voorafgaande klinkt mogelijk allemaal wat kritisch. Ik wil er echter mee duidelijk 
maken dat je ook op geheel andere manieren naar de effecten van LGI’s kan kijken. 
Zijn het wel die fantastische manieren (panacees, haast) om ‘de organisatie’ te ver-
anderen? Kijkend vanuit het organisatiedynamische perspectief bestaan organisaties 
immers niet eens; zijn het geen dingen en zeker geen levende organismen die je naar 
believen door ‘interventies’ kunt transformeren en van rupsen in vlinders kunt laten 
overgaan. Maar het zijn juist de dagelijkse conversaties waarin die organisatie gepro-
duceerd wordt. Dit perspectief brengt met zich mee dat je heel anders naar de effecten 
van LGI’s gaat kijken.

In dit verband is een mijns inziens belangrijk kenmerk van conversaties in organi-
saties dat ze stuck kunnen raken (Stacey, 2001; Van Oss & Van ’t Hek, 2009). Dit 
houdt in dat er redelijk stabiele betekenis- en interactiepatronen ontstaan die op hun 
beurt stabiel worden gehouden door de betrokkenen, inclusief ‘bijbehorende’ stabiele 
machtsverhoudingen. Organisatiedynamica gaat echter ook over de vraag hoe beteke-
nispatronen kunnen veranderen. Hoe wordt zo’n stabiliteit doorbroken? En is dat dan 
te ‘managen’ door events?

Het veranderen van de betekenisgevende patronen ontstaat volgens het organisa-
tiedynamicaperspectief niet op globaal niveau maar juist op lokaal niveau in de dage-
lijkse interacties. Daarbij spelen drie zaken een rol: lokale variaties, connectiviteit en 
particulariseren.
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Lokale variaties

Individuen of kleine groepjes kunnen soms een andere blik op de werkelijkheid ont-
wikkelen. En soms lukt het hen om steeds meer anderen aan zich te binden en te 
overtuigen van hun ideeën. Zo kunnen ze (soms heel onbewust) de machtsverhou-
dingen zó veranderen dat hun verhaal opeens een legitiem thema wordt waardoor 
de ‘wolkenformaties’ veranderen (Homan, 2010). Er ontstaat dan een ‘sociaal virus’, 
waarbij steeds meer mensen ‘besmet’ raken met de nieuwe betekenisgeving, leidend 
tot geheel nieuwe handelingspatronen.

Connectiviteit

Verandering van betekenis- en handelingspatronen veronderstelt een zekere mate 
van connectiviteit van mensen in informele netwerken. Zolang je binnen het eigen 
petrischaaltje steeds maar weer met dezelfde mensen praat, treedt er weinig beteke-
nisverandering op. Je pompt dan steeds weer dezelfde betekenissen rond, resampling 
(Homan 2001). Maar juist als je nieuwe mensen spreekt die geheel andere ideeën 
hebben, kun je getriggerd worden om de eigen beelden aan te passen en om eens 
andere dingen uit te proberen in het werk (Granovetter, 1976). Deze connectiviteit 
van lokale netwerken is dus een voorwaarde voor het ontstaan van waves waarin grote 
delen van de organisatie besmet raken met een nieuwe betekenis.

Particulariseren

Verandering van betekenispatronen heeft vooral te maken met de lokale microcontext 
waarin je je bevindt. Voor veel mensen zijn strategische ambities, visies en SMART-
gemaakte doelstellingen abstracte begrippen. Ze worden alleen concreet als je ze als 
het ware importeert in de dagelijkse interacties op het werk. Waarbij die abstracte 
begrippen dan verbonden worden met de lokale betekenispatronen. Zo worden 
abstracte waarden, cult values (Stacey, 2001) lokaal ‘geparticulariseerd’: in het lokale 
gesprek ingevlochten en vervolgens ingeleefd in het dagelijkse werk. De focus is 
daarbij niet primair: ‘Past wat we gaan doen in de strategie?’ Juist andersom: ‘Past de 
strategie in onze lokale realiteit (Groot, 2010a)?’

De potentiële werkzame effecten van LGI’s hebben wat mij betreft vooral te maken met 
deze drie zaken: lokale variaties, connectiviteit en particulariseren. Je neemt immers 
de tijd om met elkaar te praten over het dagelijkse werk. In dit verband is een mijns 



deel i

78

inziens sterke kant van de LSI-traditie het werken met Ontwerpteams (OT’s) die een 
microkosmos beogen te zijn van de organisatie. Een goed OT-traject leidt er namelijk 
toe dat de thematieken die naar boven komen echt belangrijk zijn in het gewone dage-
lijkse werk. En juist dit zijn de lokale variaties, die dus gerelateerd worden aan de over-
all plannen en doelen van het management. Ook kunnen tafelindelingen (‘max-mix’) 
en het uitnodigen van externe inleiders leiden tot nieuwe connecties in de relationele 
netwerken en gesloten petrischaaltjes zo openbreken. Nieuwe connecties, ervoor zor-
gen dat je in aanraking komt met geheel andere betekenispatronen, identiteiten en 
machtsverhoudingen, dit zijn triggers om de eigen betekenisgeving te heroverwegen. 
Ook kunnen LSI’s naast een inhoudelijk effect ook een sterk symbolisch effect heb-
ben. Wat dat effect is, hangt onder meer af van de verandergeschiedenis.

Maar waar deze effecten op hun beurt allemaal precies toe leiden? Dat is lastig om te 
zeggen. Het ‘echte werk’ (al interacterend tot betekenisgeving komen) vindt vooral 
voor, tijdens en na de LSI-bijeenkomsten plaats in de informele gesprekken die je 
met elkaar hebt. Zo kan er door de symbolische werking van een event opeens een 
verschuiving in de informele machtsverhoudingen komen, die niemand had kunnen 
voorzien (en enkelen zeker niet hadden gewild, namelijk de informele machthebbers 
tot dan toe). Een en ander brengt mij tot de conclusie dat je LGI niet zo zeer moet 
zien als een soort gegarandeerde succesformule om ‘de organisatie’ te veranderen. 
De veronderstelde lineaire causaliteit tussen ‘een goed event’ en ‘gewenste organisa-
tieverandering’ lijkt mij daarom niet realistisch. Ten eerste weet je gewoon niet wat 
precies de effecten ervan zijn. En ten tweede is dat zo fel begeerde ‘succes’ vaak iets 
wat belangrijk is voor de formele machthebbers die in de spotlight staan. Maar is het 
ook belangrijk voor de mensen die zich tussen de coulissen en achter het podium 
bevinden?

4.6 WSC-principes en organisatiedynamica

Na het bespreken van de ‘buitenkant’ van LSI – de events – wil ik nu ingaan op de 
achterliggende WSC-principes. Het ‘veranderparadigma’, zoals dat wordt genoemd. 
In essentie is het voorafgaande betoog over LGI samen te vatten met de term ‘discon-
tinuïteit’. Dit houdt in dat LGI soms tot iets aparts, iets vrijstaands kunnen verworden, 
waarbij de aansluiting met de ‘echte’ dagelijkse conventionele praktijk verloren gaat. 
De spontane interactie, het ontwikkelen van nieuwe betekenisgeving worden dan in 
een soort keurslijf gedwongen dat niet goed aansluit op de realiteit zoals die beleefd 
en geleefd wordt door de betrokkenen. Je krijgt dan het eilandeffect.

Diverse auteurs (zoals ook Van Nistelrooij & De Wilde, 2008) geven aan dat dit 
eilandeffect ontstaat als de betreffende consultants, managers niet werken ‘vanuit’ de 
WSC-principes. Als de veranderstijl niet uitgaat van ‘het paradigma’ dan kunnen er 
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discongruenties ontstaan tussen de grootschalige interventies en de dagelijkse reali-
teit. Andersom impliceert dit dat het devies is: ‘werk vanuit die principes!’. Dan ver-
dwijnt namelijk het gevaar van de discongruentie tussen de event en de dagelijkse 
praktijk. De events en de interventies vallen dan als het ware samen met die dage-
lijkse praktijk. In het verlengde daarvan is het tweede devies: je moet je niet alleen 
richten op de events, maar juist ook op alles wat je er naast en er omheen doet. Dus 
ook je dagelijkse interacties als change agent, manager, consultant en de wijze waarop 
trajecten worden voorbereid, uitgevoerd enzovoort. Alles moet geënt zijn op de WSC-
principes. Juist daardoor krijgt de verandereffort een ‘systemisch’ karakter, zodat diep-
gaande organisatie- (lees wolken)veranderingen ontstaan.

Klinkt logisch, zou je zeggen. Maar laten we ook het organisatiedynamicaperspectief 
opnieuw bekijken. De WSC-principes zijn op zich lovenswaardig en inspirerend. Het 
is natuurlijk emanciperend om ‘het gehele systeem’ bij een verandering te betrekken. 
En ook klinkt het menigeen als muziek in de oren als je zegt dat je een organisatie ziet 
als een ‘levend systeem’ dat een ‘open relatie heeft met zijn omgeving’. Voorts is ook 
de notie van ‘participatieve democratie’, waarbij al de mensen direct worden betrokken 
bij de besluitvorming, een nobel streven. Los van de vraag of je een organisatie wel als 
een ‘systeem’ kan zien (De Groot, 2010b) kun je je echter afvragen hoe ‘neutraal’ de 
WSC-principes eigenlijk zijn. Ze lijken te appelleren aan een soort waardevrij veran-
derwalhalla waar je eigenlijk niet tegen kan zijn. Het is bijvoorbeeld toch een beetje 
vloeken in de WSC-kerk als je zegt dat je heel bewust juist niet het gehele systeem 
ergens bij wilt betrekken. En dat je bepaalde mensen of organisatieonderdelen bij een 
event juist buiten de deur wilt houden.

Maar stel je nou eens voor dat je manager bent van een organisatie. Je bent al een 
paar jaar bezig en langzamerhand begint het tij volgens jou wat te keren. Ondervond 
je eerst veel weerstand bij de veranderplannen, nu begint er toch heel voorzichtig iets 
van vernieuwing te ontstaan. Dit lijkt vooral te komen door een soort los-vastgroepje 
mensen kriskras uit de organisatie die allerlei nieuwe initiatieven nemen en ande-
ren enthousiasmeren om zich bij hen aan te sluiten. Tegelijkertijd baart het je zor-
gen dat er ook nog een paar sterke informele machtsposities in de organisatie zijn, 
waarbij stevige en stabiele betekeniswolken leven zoals ‘het gaat toch goed zo’, en 
‘we zitten niet te wachten op weer een verandering in ons werk’. Hoe reageer jij dan 
op het normatieve WSC-verhaal met ‘ieders waar is waar’, ‘het gehele systeem erbij 
betrekken’, ‘veilige omgeving waarin emoties geuit worden’ enzovoort? Ergens klinkt 
er misschien toch een stemmetje in je dat zegt: ‘Ja, leuk hoor allemaal, maar ik wil 
juist niet dat al de stemmen gehoord worden want dan loopt het innovatieve groepje 
het gevaar om ondergesneeuwd te worden door diegenen die juist alles bij hetzelfde 
willen houden.’

Wat ik hiermee duidelijk wil maken, is dat WSC-principes – hoe mooi ook – zelf niet 
neutraal zijn. In feite vormen ze een soort ideologie: een min of meer samenhangend 
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stelsel van uitspraken en begrippen die de ‘aanhangers’ ervan als juist, goed en niet 
meer ter discussie staand ervaren. Dit is op zich niet erg, maar bezien vanuit het organi-
satiedynamicaperspectief gaat er toch iets mis als je zegt dat je bij veranderingen vooral 
vanuit die principes moet werken om ‘echte’ verandering te faciliteren. Wat je dan in 
feite zegt is dat jouw betekeniswolk (jouw betekenisgeving over veranderen) dominant 
moet worden in de manier waarop er in de organisatie tegen verandering wordt aange-
keken en er met verandering wordt omgegaan. Dat kun je wel willen, maar of dat ook 
daadwerkelijk lukt is een tweede.

In lijn met het organisatiedynamicaperspectief is de manier waarop je in een orga-
nisatie namelijk tegen verandering aankijkt ook het resultaat van de dagelijkse inter-
acties, waarbij informele machtsverhoudingen opnieuw een eminente rol spelen. 
Concreet: bij de eerste kennismaking met enkele mensen (bijvoorbeeld managers) 
uit die organisatie komt de consultant binnen met de overtuiging dat ‘goed’ veran-
deren alleen gaat als je werkt vanuit de WSC-principes. Prima natuurlijk. Hoogst-
waarschijnlijk heeft de (hopelijk aanstaande) opdrachtgever zelf echter ook een aantal 
betekenissen over ‘goed’ verandermanagement en hoe dat in zijn concrete organisatie 
eruit gaat zien. Dat zijn niet per definitie zijn eigen betekenissen, maar min of meer 
gedeelde betekenissen van mensen die hij om zich heen heeft, collega’s die hij ver-
trouwt (zijn petrischaaltjes, dus). Tegelijkertijd kunnen er in diezelfde organisatie ook 
groepen mensen zijn die geheel andere betekeniswolken over veranderen hebben. 
Stel dat de adviseur de opdracht krijgt, dan is datgene wat er vervolgens gebeurt (de 
interacties van de adviseur met de opdrachtgever en diens collega’s, met de mensen 
in de organisatie, de OT’s enz.) meer dan sec een ‘interactieproces’. Het is zeker ook 
een onderhandelingsproces, waarbij zowel de adviseur als de mensen die hij spreekt, 
met elkaar onderhandelen over de vraag hoe de verandering aan te pakken. En dus 
onderhandel je ook over de vraag of de WSC-principes compromisloos toegepast wor-
den. In termen van Mead (Stacey, 2001) zijn de WSC-principes daarom in feite op 
te vatten als zogeheten cult values, abstracte, generaliserende uitspraken over wat je 
goed en slecht vindt. Voor het concrete dagelijkse gedrag zijn deze ‘cult values’ te 
abstract en te algemeen. Ze worden, ik heb deze term al eerder gebruikt, geparticu-
lariseerd in de dagelijkse interactie tussen de mensen die de verandering ‘managen’. 
Al interacterend kom je dan tot een betekenisgeving aan die cult values, waarbij die 
values ingevlochten worden in de lokale werkelijkheid. Concreet betekent dat dus dat 
het 100% toepassen van WSC-principes theoretisch niet eens mogelijk is, omdat dat 
inhoudt dat de adviseur of de manager informeel gezien oppermachtig is en in staat 
is om zijn eigen betekenisgeving volledig te laten domineren over de bestaande lokale 
betekenisgeving. Iets wat verandering waarschijnlijk eerder blokkeert dan faciliteert.

Zoals ik aan het begin van dit hoofdstuk aangaf, omvat het begrip LSI niet alleen de 
LGI (de events) die worden ondernomen, maar juist ook het gehele voorbereidings- en 
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nazorgtraject daaromheen en ook al de andere activiteiten en conversaties van de 
manager of adviseur. Het organisatiedynamicaperspectief nodigt ertoe uit om al deze 
activiteiten niet per se te beschouwen als het ‘implementeren’, het ‘werken vanuit’ de 
WSC-principes, maar als een voortdurend onderhandelingsproces waarbij het resul-
taat van die onderhandeling zeker niet exclusief bepaald wordt door de consultant of de 
manager. De betekenis die de betrokkenen in een organisatie aan ‘veranderen’ geven (en 
dus de mate waarin je ‘WSC-congruent’ bezig bent) is het resultaat van de voortdurende 
gesprekken die de betrokkenen met elkaar hebben. Dit is een vooraf onvoorspelbaar 
resultaat en bovendien niet per definitie iets stabiels. Het beeld kan zo maar omslaan als 
het een bepaalde coalitie plots lukt om informeel meer macht en aandacht te krijgen in 
de organisatie (zie ook Rogers, 2007).

Tot zover enkele observaties bij het tweede thema over hoe je vanuit een organisatiedy-
namisch perspectief kunt aankijken tegen de WSC-principes. Bij het derde en laatste 
thema zoom ik in op de verandermanager zelf.

4.7 Meedoen of niet?

Het organisatiedynamicaperspectief heeft mogelijk enkele nieuwe inzichten opgele-
verd over LSI, LGI (het eerste thema) en over de ‘toepasbaarheid’ van WSC-principes 
(het tweede thema). Wat betekent dit nu voor de rol van de adviseur en de consultant?

Impliciet wordt bij LSI de aanname gemaakt dat je er resultaten mee kunt bereiken 
die managers graag zien. De interventies bieden een aantal tools waardoor je meer 
control krijgt over de veranderingen in de organisatie (Streatfield, 2001). Je wilt als 
manager een bepaalde verandering bereiken en dat doe je dan door een ‘interventie’ 
uit te voeren, waarbij die de ‘veranderklus’ dus moet klaren. Het perspectief vanuit de 
organisatiedynamica beschouwt ‘de veranderklus’ als (het resultaat van) lokale inter-
actieprocessen waarbij mensen elkaar in zowel formele als informele relaties probe-
ren te beïnvloeden. En waarbij je probeert tot andere betekenisgeving te komen of 
juist probeert de bestaande betekenisgeving te handhaven. Wil je als manager dus 
dat de ‘organisatie verandert’, dan zegt het organisatiedynamicaperspectief dat het 
daarvoor nodig is dat je je direct mengt in de betekenisgevende discussies die dage-
lijks plaatsvinden. Dáár gebeurt ‘het’ immers. Dus: ‘leave the veranda and go out into 
the jungle’. Praten! Simpelweg veel praten en laten zien wat jouw zorgen (bijvoor-
beeld over de prestaties van de organisatie richting haar belangrijkste klanten) en 
verwachtingen zijn (Rogers, 2007). Niet met de verwachting dat, als je maar de juiste 
gesprekstechnieken toepast, de mensen dan vanzelf meegaan in jouw betekenissen. 
Maar eerder met het besef dat jouw ideeën hooguit een ingrediënt zijn in een bak 
met deeg, waarin talloze andere ingrediënten tezamen leiden tot een onvoorspelbare 
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uitkomst. Stilzitten, achter je bureau plannen en planningen maken, helpt niet. Maar 
juist de interactie opzoeken en al converserend kijken welke betekenissen er ontstaan. 
En daar dan weer op voortborduren.

Zoals ik hierboven aantoonde, is dit niet alleen het ‘werk’ van de manager, maar 
naar mijn idee evenzeer een kernactiviteit van de consultant. Deze manager-mede-
werker-, consultant-medewerker- of consultant-managerinteracties kun je – als je dit 
bekijkt vanuit het organisatiedynamicaperspectief – volgens mij juist nooit overlaten 
aan een LSI- of LGI-facilitator die bij de event een neutral bystander moet zijn. En ook 
kunnen events, hoe fraai ook ingericht, nooit de dagelijkse conversatie van de mana-
ger en consultant met de mensen om hem heen vervangen.

Deze observaties nodigen uit tot een reflectie op de manier waarop jij je als mana-
ger of als consultant verhoudt tot WSC, LSI en LGI. Ben jij (om in een beeld te spre-
ken) de leider die naast de snelstromende rivier staat en met managementtools en 
welgekozen interventies (LGI-bijeenkomsten) probeert de ‘organisatieboot’ tussen de 
zandbanken en rotsen te leiden? (Shaw, 2002). Of sta jij misschien zelf aan het roer 
en stuur je het schip trefzeker richting een door jou vooraf uitgestippelde koers in 
de verte, waarbij je alle weerstanden tegen jouw visies probeert te ‘overwinnen’ en 
een buy-in probeert te bewerkstelligen? Of ben je een onscheidbaar onderdeel van de 
stroom zelf, waarbij je de stroom van ervaringen samen met al de anderen vormgeeft 
door al interacterend met elkaar steeds opnieuw betekenis te geven aan datgene wat 
zich voordoet?

4.8 Conclusie: wat zie jijzelf ?

In dit hoofdstuk heb ik een viertal onderwerpen behandeld. Ten eerste: wat zegt ‘de 
wetenschap’ over WSC, LSI en LGI? Het bleek dat er eigenlijk nog maar relatief wei-
nig ‘wetenschappelijke’ validatie voor dit werkveld voorhanden is. Om toch kritisch te 
zijn, heb ik het organisatiedynamische perspectief geïntroduceerd als een manier om 
datgene wat er allemaal gezegd wordt over WSC, LSI en LGI eens vanuit een specifiek 
standpunt te bekijken. De uitnodiging aan de lezer is om zelf ook zo eens naar je eigen 
ervaringen met deze materie te kijken. Besproken is het risico dat LSI en LGI niet 
goed aansluiten en overlappen met de dagelijkse conversationele praktijk. Herken je 
dit in je eigen praktijk? Ik denk dan dat de events weinig effect hebben op de beteke-
niswolken in de organisatie en dat er dus vooral sprake is van making sense of the gathe-
ring in plaats van gathering to make sense. Heel voortvarend komen WSC-aanhangers 
dan met de ‘oplossing’. Namelijk: zolang je maar goed en nauwkeurig volgens het 
paradigma te werk gaat, kan dit eilandjeseffect niet optreden. Is dat ook jouw overtui-
ging? Deze oplossing klinkt weliswaar aannemelijk, maar in feite kun je dit ook zien 
als een machtsverhaal waarbij je claimt dat jouw betekeniswolk over veranderen (jouw 
veranderparadigma) beter is dan dat van de gewone man en vrouw in de organisatie.
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Het veranderen van de organisatie en hoe dat veranderkundig wordt aangepakt, 
beschouwd vanuit het organisatiedynamicaperspectief, is niet het trefzekere resultaat 
van het ‘toepassen van’ en ‘werken vanuit’ de WSC-principes. Het betreft het resultaat 
van een continu doorgaand onderhandelingsproces waarbij al de betrokkenen steeds 
betekenis geven aan diezelfde verandering. En juist omdat dit onderhandelen plaats-
vindt in de gewone dagelijkse interacties is het mijns inziens niet de rol van de change 
agent om als een neutrale bijstander verandering van de anderen te ‘faciliteren’. Maar 
eerder de rol om zelf ook in de veranderstroom te stappen en mee te zwemmen, te 
roeien en peddelen. En welke rol dicht je jezelf toe?

Al met al nodigt het organisatiedynamicaperspectief uit om de blik en de energie 
niet te veel alleen op de events te richten. Maar vooral ook tot het participeren in alles 
wat daarvoor, daarnaast, daarna en daarbuiten gaande is. En ook te reflecteren op de 
eigen rol die je speelt in de interactieprocessen die gaande zijn.
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