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Er is haast geen concept zo populair in managementopleiding en -ontwikkeling als 
dat van de lerende organisatie, getuige de stroom van publicaties op dit gebied. Het 
is geïntroduceerd in de jaren tachtig en nu al bijna onderdeel van de gewone 
bedrijfsvoering. Want vrijwel elke organisatie probeert bij te blijven en wil leren 
zich nog beter en sneller aan te passen aan een veranderende omgeving. Maar hoe 
moet een ondernemer of manager kiezen uit het enorme aanbod van op leren, 
veranderen en opleiden gerichte interventies? Hoe te kiezen voor de juiste aanpak 
en het juiste aangrijpingspunt? Dit artikel vertelt over de state of the art en geeft 
concrete, praktische suggesties.  
 
Niet alleen mensen zitten soms vast. Ook organisaties hebben daar last van (Critchley & 
Casey 1989). Vastzitten bijvoorbeeld onder een strategie die niet past, een markt die 
zich niet ontwikkelt of omstandigheden die zich anders voordoen dan was voorzien. Of 
vastzitten in een niet-functionerende stijl van leidinggeven of in een organisatiecultuur 
waaruit de beste professionals vertrekken. Veel organisaties zijn gewend aan snel 
veranderende omstandigheden en aan de noodzaak tot voortdurende professionali-
sering. Maar soms komen ze bij het inspelen daarop ongemerkt in een doodlopende 
straat terecht, en dan leidt meer van hetzelfde alleen maar tot meer problemen. 
 
Antwoorden op dit ‘vastzitten’ hebben zich de laatste decennia snel ontwikkeld, 
waardoor nu met zorgvuldig onderzoek een organisatie vaak succesvol los kan komen. 
We weten steeds beter wat we moeten doen en waar we in de enorme complexiteit van 
een grotere organisatie moeten aangrijpen om deze te ‘revitaliseren’. Dit artikel 
vertelt over de aangrijpingspunten die vandaag de dag beschikbaar zijn en geeft een 
voorbeeld van een gesprek over losmaken uit eigen praktijk. Het beschrijft manieren 
om vastzittende organisaties los te maken en zet die af tegen enkele valkuilen 
waardoor organisaties alleen maar meer vast komen te zitten. Helaas komt het nog 
vaak voor dat managers in een van deze valkuilen stappen. 

                                                 
* Een korte versie van dit artikel is verschenen in Opleiding & Ontwikkeling, oktober 2005. 
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Sinds de introductie van ‘lerende organisaties’ (zie o.a. Argyris & Schön 1976 en Senge 
1990) heeft dit concept veel aantrekkingskracht uitgeoefend maar ook veel vragen 
opgeroepen. De aantrekkingskracht heeft volgens mij vooral te maken met de 
aantrekkelijkheid van leren en van de verbindingen tussen persoonlijk leren, leren met 
collega’s en institutioneel leren die het concept veronderstelt. De vragen komen voort 
uit de inherente complexiteit van het concept (“Als het centraal zenuwstelsel al de 
meest complexe en onbegrepen verschijning is die we aantreffen, hoe kunnen we dan 
ooit zicht krijgen op organisaties vol lerende centrale zenuwstelsels?”) en de interne 
tegenstelling (“Is het eigenlijk wel mogelijk om te leren én te organiseren? Zijn dit 
geen begrippen die elkaar uitsluiten?” – zie o.a. Weick & Westley 1996). Anderen 
zeggen dat alleen al het spreken van ‘lerende organisaties’ getuigt van onverantwoorde 
reïficatie en antropomorfisme (Stacey 2003), van ‘antropoficatie’ dus.  
 
Hoewel ik het eens ben met al deze kritiek, meen ik dat het concept ‘lerende 
organisaties’ wel degelijk waarde heeft in de praktijk: mensen in organisaties begrijpen 
waar je het over hebt en beamen dat er vaak veel op het spel staat bij het meer of 
minder ‘lerend’ zijn van hun organisatie. Zij betrekken de abstracte concepten op 
concrete uitdagingen waar zij mee worstelen. Wel is het natuurlijk zo dat er geen 
autoriteit is die ons kan zeggen waar ‘de’ organisatie begint en ophoudt, en of ‘de’ 
organisatie leert dan wel vastzit. 
 
Classificeringen van en keuzes tussen organisatie-lerende leer-/werkvormen zoals hier-
onder zijn al eerder beschreven (zie bijvoorbeeld French & Bell 1995 of Langdon 1999), 
maar duidelijke criteria om een keuze te maken tussen verschillende leer-/werkvormen 
ontbreken vooralsnog. 
 

Drie valkuilen bij het vlottrekken van organisaties 
Bij een vastzittende organisatie is het erg moeilijk om in te schatten wat nodig is en op 
welk moment. Meestal is zelfs lang niet iedereen het erover eens dát de organisatie 
vastzit, laat staan dat men het erover eens is hoe zij vastzit en wat er aan gedaan moet 
worden. Wat het vastzitten bijzonder ingewikkeld maakt, is het feit dat er steeds veel 
verschillende beelden zijn op wat er in de organisatie omgaat en dat ofwel iedereen 
vastzit in hetzelfde beeld op de situatie ofwel verschillende partijen vastzitten in 
volstrekt onverenigbare beelden. Het risico van verkeerde keuzes is dan levensgroot 
aanwezig. Er zijn drie veel voorkomende manieren om tot verkeerde keuzes te komen: 
• Probleem en oplossing vallen samen, dus betrokkenen hebben bij het probleem al 

een oplossing in gedachten. Op dat moment gaat de oplossing het probleem worden 
en is de voorgestelde aanpak meestal alleen maar meer van hetzelfde, meer of 
andere verpakkingen van wat in het verleden al niet heeft gewerkt.  

• Mensen in de organisatie grijpen aan waar ze aangrijpen kunnen, dus waar door 
omstandigheden ruimte ontstaat voor interveniëren. Dit leidt vaak tot reïficeren of 
juist personaliseren van het vastzitten. De hele complexiteit van het vastzitten 
wordt teruggebracht tot één persoon of één ding die ‘het hebben gedaan’. De 
gehele losmaakcampagne wordt dan gericht op één persoon of een groepje van 
personen – of iedereen gaat achter een slogan aan zoals ‘afspraak = afspraak’ of 
‘klantgerichte dienstverlening’. 

• Mensen in de organisatie kijken vooral naar de schaal en naar wie de interventie 
betreft. Is een individuele benadering nodig (zoals coaching of mentoring)? Of 

 2



moeten we juist iets doen met kleine groepen (zoals intercollegiale consultatie, 
action learning of lerende netwerken)? Of is de hele organisatie aan zet en moeten 
we een organisatiebrede interventie van de grond tillen (large-scale strategic 
conferences, future search of strategische leerontwerpen)? Het is vaak ál te 
makkelijk om alleen naar de schaal te kijken en op die manier aanpakken te 
onderscheiden.  

 
Deze drie valkuilen zijn al eerder gesignaleerd, onder meer door Watzlawick, Weakland 
& Frisch in hun boek Change (1974). De eerste variant, waarin de organisatie zowel 
overtuigd is van het probleem als van de oplossing, noemen zij “meer van hetzelfde”. 
De tweede variant, waarin de organisatie geen probleem ziet waar er wel een is, 
noemen ze “verschrikkelijke simplificaties”. En de derde variant, waarin de organisatie 
een oplossing ziet waar er geen te vinden is, noemen ze het “Utopia-syndroom”.  
 
 
 
Drie trends op het gebied van de lerende organisatie 
Organisatiebreed en individueel leren genieten toenemende populariteit in de meeste 
arbeidsorganisaties. Coachen en organisatieontwikkeling zijn vandaag de dag veel-
gebruikte instrumenten om van binnen uit organisatievernieuwing mogelijk te maken. 
In de vertaling van oudere tradities naar nieuwere interventies vallen mij drie 
belangrijke trends op: 
 
Van remedial naar developmental. Het negatieve stigma dat enkele decennia geleden 
nog op het thema ‘leren’ rustte en op leidinggevenden die een coach voor hun 
professionele ontwikkeling nodig hadden, lijkt nu geheel door een positieve status 
vervangen, geassocieerd met de constatering dat professionele ontwikkeling nu 
eenmaal ook persoonlijke ontwikkeling is en dat een leidinggevende voor de organisatie 
blijkbaar belangrijk genoeg is om de investering in coaching te verdienen. Interventies 
veranderen hierdoor ook van meer ontwerpend naar meer ontwikkelend. 
 
Van sectarisch naar integratief. Dit vakgebied is van oudsher benaderd vanuit 
verschillende disciplines, zoals gedragswetenschappelijk, organisatieontwikkelend en 
spiritueel. De eerste handboeken en artikelen zijn vanuit één leidende benadering 
ontwikkeld. Dat leidt er vaak toe dat ze zich op een of andere manier afzetten tegen 
collega’s die zaken anders aanpakken. Na de grote integratie binnen de psychotherapie 
in het afgelopen decennium leidend tot het ontstaan van integratieve therapie, lijkt nu 
de tijd gekomen waarin we ook de lerende organisatie op een integratieve manier 
kunnen vormgeven, dus vanuit meervoudig kijken en een variëteit aan leermiddelen. 
 
Van kwakzalverij naar vakkundigheid. Door de groeiende populariteit van het 
vakgebied verzamelen professionals steeds meer gegevens over interventies en for-
muleren ze steeds nauwkeuriger heuristische principes. De professies van verander-
kundige, organisatieadviseur en coach zijn niet beschermd, al zijn er steeds meer van 
dergelijke adviseurs die werken volgens een degelijke en transparante gedragscode, 
zich blootstellen aan regelmatige en professionele supervisie en een erkende accre-
ditatie bezitten. Mijn eigen organisatie, de Ashridge Business School, heeft 
bijvoorbeeld sinds vorig jaar een rigoureus programma dat al haar executive coaches 
aan intensieve accreditering onderwerpt. 
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Vier vragen op weg naar het vlottrekken 
Het is bij het kiezen van de juiste leer-/werkvorm de kunst om zo lang mogelijk uit het 
benoemen en vastpinnen van probleem en oplossing te blijven. Het gaat erom zo lang 
mogelijk een open en zorgvuldig gesprek te voeren over wat er aan de hand is – en aan 
wiens hand. Dat gesprek over oplossingen is in feite onderdeel van elke interventie en 
minstens zo belangrijk als de oplossingen zelf. Een voortgaand ‘goed gesprek’ over 
oplossingen is essentieel voor het slagen van welke aanpak dan ook. 
 
In de loop der jaren heb ik voor dergelijke gesprekken enkele vragen ontwikkeld die 
voldoende losmakend en verrassend zijn en bovendien breed genoeg om niet meteen 
probleemstelling of oplossing over te nemen of ‘vast te vriezen’. Het zijn de volgende 
vier vragen, vaak in deze volgorde. 
 
1. Is de vraag werkgerelateerd of alomvattend? Is het vastzitten lokaliseerbaar 
rondom een bepaald werkproces? Of zijn er massieve frustraties waar iedereen last van 
heeft en die men mee naar huis neemt? Als de vraag werkgerelateerd is: welke 
aspecten van het werk omvat ze? Een goede manier om dit te beantwoorden is door de 
vraag te stellen naar zogenoemde leerdoelen: wat is er precies anders op het moment 
dat de vraag succesvol is geadresseerd? Door maximaal twee hoofdleerdoelen te 
formuleren is vaak gemakkelijk te zien of het gaat over: 
• ‘dingen’ afzonderlijk (organisatiesystemen, machines, procedures enzovoort); 
• ‘mensen’ afzonderlijk (persoonlijke vaardigheden, expertise, kennis, houding 

enzovoort); 
• hoe mensen werk uitvoeren (realiseren jaarplan, omgaan met klanten); 
• hoe mensen ‘dingen en mensen’ besturen (leiderschap, strategie, politieke 

processen enzovoort).  
 
Als het over ‘dingen’ of ‘mensen’ afzonderlijk gaat, kunnen we leren los van het werk 
aanpakken. Dit is vaak de makkelijkste optie, al is het soms moeilijk om het geleerde 
mee terug te nemen naar het werk. Als het gaat over hoe mensen hun werk doen of 
met elkaar samenwerken, dan moet het leren plaatsvinden geïntegreerd met het werk. 
En als het daarnaast nog gaat over besturing, dan moet het leren geïntegreerd worden 
met werk én besturing, dus ‘strategisch’ plaatsvinden – zie de figuur hieronder (vgl. 
hoofdstuk 22 van Leren met collega’s – De Haan 2001). 
 
 
 

 
(be)sturen 

leren leren 

werken   
 

 
(be)sturen 

leren 

werken  
 werken - leren 

 
(be)sturen 

Leren los van werken, 
zoals bij studie, training, 
intercollegiale consultatie 

Leren én werken,  
zoals bij action learning, 
mentoring, teambuilding 

Leren én organiseren, 
zoals bij executive 

coaching en lerende 
netwerken 
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2. Hebben we te maken met puzzels of met problemen? Een puzzel is een vraag die 
een optimale en unieke oplossing kent, terwijl een probleem een vraag is die zich nooit 
helemaal laat oplossen en vele verschillende aanpakken toelaat. Bij een puzzel kunnen 
we naar de unieke oplossing op zoek gaan en deze implementeren. Een probleem zal 
altijd, als ‘problematiek’, blijven knagen – hoe je het ook oplost. Zo’n problematiek 
heeft vaak op een of andere manier ook met jezelf en met belanghebbenden te maken, 
terwijl een puzzel buiten jezelf of los van de organisatie kan worden opgelost.  
 
3. Is het vastzitten individueel verschillend of collectief gedeeld? Is er sprake van 
een conflict, met verschillende perspectieven op het vastzitten? Zijn er bijvoorbeeld 
delen van de organisatie die zelfs profiteren van het vastzitten? Of wijst iedereen naar 
hetzelfde probleem, nog daargelaten of dat dan ook ‘het’ probleem is? Het gaat hier 
dus niet om een gedeelde probleemdefinitie (want die is er vaak niet), maar over een 
gedeelde probleemervaring. Anders gezegd: heeft een bepaalde groep mensen geza-
menlijk en op vergelijkbare manier te maken met het vastzitten of is dat verschillend 
voor elk van hen? 
 
4. Is het vastzitten relationeel of existentieel? ‘Relationeel’ duidt hier op de relaties 
tussen personen, terwijl ‘existentieel’ duidt op de aard of het bestaansrecht van een 
persoon of zaak. Met andere woorden: gaat het over hoe mensen met elkaar omgaan, 
dus bijvoorbeeld over hoe (een deel van de) organisatie met haar klanten omgaat? Of 
gaat het over de professionele ontwikkeling van mensen of over het bestaansrecht van 
bepaalde producten en diensten, dus over fundamentele keuzes aangaande professio-
nals, markten, producten, afnemers en missie? 
 
Technisch gesproken meet vraag 1 de interventiediepte of de diepte waarop de oplos-
sing aangegrepen moet worden (vergelijk Harrison 1963), meet vraag 2 de noodzaak tot 
een lerende interventie, gaat vraag 3 op zoek naar het conflictkarakter van de situatie 
en kijkt men met vraag 4 naar de aard van het probleem. Overigens is vraag 4 precies 
hetzelfde criterium als Yalom (1989) heeft voorgesteld om te helpen bij de keuze 
tussen individuele en groepstherapie.  
 
Let op: geen van de vragen onderscheidt een schaalgrootte. Dus alle vragen kunnen net 
zo goed over één persoon of een miniem organisatieonderdeel gaan als over de hele 
organisatie. Er zijn wel relaties tussen de vragen: als het vastzitten te maken heeft met 
werken of met besturen (vraag 1), dan hebben we zeer zelden te maken met puzzels, 
dus dan wordt vraag 2 overbodig. Omgekeerd hoeven we bij leren los van werken de 
vraag over het conflictkarakter (vraag 3) niet meer te stellen. Wanneer ten slotte 
vastzitten met werken én besturen te maken heeft, dan zijn vaak zowel existentiële als 
relationele aspecten in het geding, zodat vraag 4 weinig extra informatie oplevert.  
 
Met deze vragen in het achterhoofd kan men meestal een goed en vaak een verrassend 
antwoord vinden op het vastzitten waar organisaties last van hebben.  
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Een route naar vlottrekken 

Bovenstaande vier vragen leiden vaak tot een ‘goed gesprek’ over een geschikte aanpak 
en kunnen ook later bij het implementeren van die aanpak helpen om na te gaan of de 
aandacht nog steeds uitgaat naar de juiste ‘oplossingen’ en de juiste systemen, mensen 
en organisatieonderdelen.  
 
Onderstaand schema illustreert in welke volgorde leidinggevenden zich de vier vragen 
kunnen stellen én hoe hun beslissingen op elkaar inwerken. Het geeft bovendien een 
indicatie van tot wat voor soort leer-/werkvormen de beantwoording van de vragen 
leidt. 
 
 
 

 

 Teamontwikkeling,  
Medewerker-rolmatrix 

 Executive coaching,  
top team facilitation 

 Strategisch leerontwerp, 
jaarplannen, werkconferenties, 

lerende netwerken 

4. 

 De vier vragen: 
1. Werkgerelateerd, of alomvattend?  
2. Puzzels, of problemen? 
3. Individueel, of collectief? 
4. Relationeel, of existentieel? 

1. 3. 

2. 

3. 

 Individuele coaching,  
loopbaanbegeleiding 

‘vastzitten

Alomvattend? 

Leren los van 
werken? 

Leren én 
werken? 

 psychotherapie, 
Arts, B.M.W.,  

expertorganisatieadvies, 
doorlichting (participatie, 

strategische) 

Leren én 
besturen? 

Puzzel? 

ja 
nee 

Collectief? 

 Studie, training, 
cursus, expertadvies 

ja 

ja 

ja 

Collectief? 

Relationeel? 

ja 

ja 

ja 

nee 

ja 

ja 
nee Relationeel? nee 

nee
 Werk herontwerp, 

mentoring 

 Action 
learning 

4. 

 Intercollegiale consultatie, 
mediation 

nee

 
De paden waarlangs gesprekken over het losmaken van organisaties zich aan de hand van de vier 
vragen vooral ontwikkelen, uitmondend in voorbeelden van leer-/werkvormen 

 
 
Let op, zelden hoeven alle vier de vragen gesteld te worden: alleen als leren plaats kan 
vinden los van werken hoeven we bijvoorbeeld de vraag naar puzzels (vraag 2) te 
stellen, maar dan is meestal de vraag over het conflictkarakter (vraag 3) overbodig. 
Ook is het zo dat wanneer leren plaatsvindt in samenhang met werken én besturen, 
vaak zowel existentiële als relationele aspecten op de voorgrond treden, zodat vraag 4 
dan weinig extra informatie oplevert. 
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De lerende organisatie: op zoek naar oplossingen, maar welke oplossingen? 
In dit artikel worden de woorden ‘vastzitten’, ‘vlottrekken’, ‘losmaken’ en ‘oplossen’ 
meermalen gebruikt. Deze termen wekken misschien de indruk dat organisaties 
‘dingen’ zijn, bijvoorbeeld vlotten of vervoermiddelen, die blijven steken in de modder 
van hun omgeving of die intern gebreken vertonen. Sprekend van organisaties kunnen 
we niet om termen heen die beelden oproepen van begrippen, dingen of organismen, 
beelden die de complexe werkelijkheid van organisaties reduceren. Toch blijven mijns 
inziens woorden als ‘vastlopen’ en ‘oplossen’, ‘vastzitten’ en ‘losmaken’ voldoende 
betekenisvol voor mensen in organisaties om verder gebruik te rechtvaardigen. 
Bovendien duiden ze op fenomenen die ik in vele verschillende organisaties, in vele 
verschillende overgangen, heb mogen waarnemen.  
 
Een oplossing betekent volgens Van Dale (1) een ‘vloeistof waarin een andere stof is 
opgelost’ of (2) de ‘beëindiging van een probleem op bevredigende wijze’. Een oplos-
sing kan dus zowel (1) een vloeistof, een container of een losmaker betekenen als (2) 
een antwoord, een ontbrekend stukje van een puzzel of een aanpak. Hetzelfde 
onderscheid geldt voor de equivalenten van ‘oplossing’ in andere Europese talen: 
vergelijk bijvoorbeeld Lösung en solution. In het artikel gebruik ik ‘oplossen’ en 
‘oplossing’ vooral in de eerste betekenis, maar ik kan me voorstellen dat zonder dit 
kader vooral de tweede betekenis gelezen wordt. Verwarring tussen beide betekenissen 
komt mijns inziens vaak voor in arbeidsorganisaties. 
  
Een oplossing-als-antwoord geldt voor puzzels, tot complexe puzzels aan toe, vragen 
dus die – zoals Van Dale stelt – beëindigd kunnen worden. Een oplossing-als-vloeistof 
geldt voor problemen en problematieken, waar altijd iets van de oorspronkelijke vraag 
aanwezig blijft en de ‘oplossing’ nooit helemaal bevredigend of optimaal is. Vergelijk 
de puzzel van het optimaliseren van het logistieke proces in een groenteveiling met het 
probleem van het integreren van minderheden in een multiculturele onderneming. De 
één kent een optimaal antwoord, gebaseerd op de nieuwste technieken, de ander zal 
altijd wrijvingen vertonen hoe je het ook ‘oplost’. 
 
Als een organisatie op een of andere manier vastzit, is de verleiding volgens mij groot 
om te denken aan oplossingen in de tweede betekenis, dus oplossingen voor puzzels. 
Het primaire proces van een organisatie bestaat nu eenmaal vooral uit oplossingen (in 
de betekenis van aanpakken, methodes, antwoorden) voor complexe puzzels bij 
afnemers, klanten en gebruikers. Het ligt dan voor de hand voor mensen in die 
organisatie om vervolgens als zij zelf in de problemen komen, ook naar oplossingen 
(weer: aanpakken, methodes, antwoorden) te willen grijpen. Maar deze oplossingen 
kunnen de boel alleen maar verder vastzetten als het erom gaat werkelijke oplossingen 
te vinden, dus in de betekenis van vrijmaken, losmaken en ruimte scheppen.  
 
Meer algemeen is het al te menselijk om wanneer we in een penibele situatie zijn 
terechtgekomen vooral iets te willen wegwerken, of beëindigen. Natuurlijke en 
menselijke reacties op vastzitten zijn te willen opruimen, ordenen, aanpakken, 
veranderen, tot een oplossing brengen – of zelfs wegstoppen, er niet meer aan denken, 
en wegpoetsen. Al deze gedragingen leiden tot een zoektocht naar oplossingen van het 
type 2 naar oplossingen van puzzels, en dus veelal niet de juiste oplossingen voor de 
ingewikkelde, stroeve, meerduidige problemen in arbeidsorganisaties. 
 
Hoe ziet oplossen in de eerste betekenis er uit? Daarbij gaat het om ‘in solutie 
brengen’, dus om het losser maken van vaste verbindingen, afstand nemen, vaste 
patronen in gesprek brengen en op een andere manier beschouwen enzovoort. 
 
Het is verleidelijk om nu te denken dat een waarlijk lerende organisatie een organisatie 
is die afstand weet te bewaren tot het dagelijks werk en het primaire proces, een 
organisatie waarvan de leden met elkaar blijven reflecteren op wat er gebeurt, wat dat 
betekent, en hoe het eventueel beter of anders kan. Dus een organisatie die zelf ‘in 
oplossing is’, voldoende ‘los’ staat van het eigenlijke werk en van de eigen patronen en 
dynamiek. Ik tref een dergelijke ‘gezonde losheid’ aan bij uiteenlopende organisaties, 
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van groepjes samenwerkende professionals (timmerlieden, verkopers, adviseurs) tot 
aan grote bureaucratieën en multinationals. Een lerende losheid en flexibiliteit drukt 
zich vaak uit in een groot vermogen om gezamenlijk scherpe kritiek, conflicten en 
meningsverschillen te genereren, te honoreren en te laten voortbestaan zonder 
negatieve gevolgen voor de betrokken personen of afdelingen. Het is het vermogen om 
verschillen binnen boord te houden, te tolereren en zelfs te koesteren. Maar ik denk 
dat de conclusie dat een lerende organisatie altijd een ‘losse’ organisatie is een 
voorbarige en al te simpele is. Sommige organisaties die van zichzelf al vrij los 
gekoppeld zijn, zoals universiteiten en ziekenhuizen, hebben in tijden van vastzitten 
juist behoefte aan een strakkere koppeling. 
 
 
 
Voorbeeld van een ‘goed gesprek’ om de zaak los te maken 
Een voorbeeld van een dergelijk goed gesprek, zoals recentelijk gevoerd binnen een 
grote multinational, betreft een divisie die één jaar geleden is ontstaan uit bedrijfs-
onderdelen die voorheen niets met elkaar van doen hadden. De verschillende 
businessunits hadden voorheen vanuit verschillende divisies in verschillende landen ver-
schillende soorten widgets verkocht. Zij kregen een jaar geleden de opdracht samen te 
gaan en na te denken over de verkoop van widget cards: speciale IC-kaarten waarmee 
gebruikers vele verschillende widgets op vele verschillende plaatsen kunnen afnemen 
en bovendien korting kunnen krijgen op allerlei andere diensten. Er zijn veel opstart-
problemen binnen de divisie: financieel en structureel, maar ook met de stijl van 
leidinggeven en het samenwerken tussen verschillende landen en organisatieculturen. 
Een half jaar geleden verliep het gesprek tussen de twaalf leden van het management-
team, waaronder het hoofd strategie en de voorzitter, ongeveer als volgt.*

 
 

[strateeg:] “Volgens mij zijn er op dit moment veel te veel initiatieven binnen de divisie: 
niemand weet meer wat de prioriteiten zijn.” 
[voorzitter:] “Ja, maar ze zijn allemaal even belangrijk. Sommige worden ons door de 
hoofddirectie opgelegd, andere moeten we juist doen om de belofte van onze nieuwe 
divisie waar te maken.” 
[strateeg:] “Toch moeten we op een of andere manier prioriteiten stellen. De mensen 
raken bedolven onder de verbeterprogramma’s, kwaliteitscycli, veiligheidsvoorschriften, 
jaarplannen...” 
[voorzitter:] “Daar zit wel wat in – maar hoe...?” 
[strateeg:] “Laten we eerst vaststellen dat we willen blijven werken volgens onze missie 
die we anderhalf jaar geleden formuleerden, dat we nog altijd bezig zijn weg te bewegen 
van traditionele widgets naar meer moderne widget cards. Steunt de board ons nog in die 
onderneming?” 
[voorzitter:] “Jazeker, ik sprak van de week nog met John en die verzekerde me dat er 
steun voor ons is, en begrip als we ook dit jaar nog geen winst maken.” 

 
NB Hier wordt de eerste vraag beantwoord: gaat het om alomvattende problematiek of 
niet? Blijkbaar niet, want de missie kan gehandhaafd blijven en de steun van het 
hoofdkantoor laat niet af. 

                                                 
* NB Het gesprek is geanonimiseerd en gecondenseerd – in werkelijkheid hebben we hier vele uren over 
gesproken en is hetzelfde gesprek, ruim een half jaar na dit eerste begin, nog steeds springlevend. 
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[strateeg:] “Dat is belangrijk om te weten. De grote lijn blijft dus gehandhaafd. En om 
die grote lijn te handhaven moeten we werken vanuit locale expertise, nietwaar? Er is 
niemand in de hele organisatie die meer weet van de invoering van de widget cards dan 
onze locale verkopers, volgens mij.” 
[voorzitter:] “Inderdaad, dit is een verandering die gestuurd moet worden vanuit 
expertise binnen Marketing & Verkoop. In de verschillende landen zitten salesprofes-
sionals die weten wat er bij onze klanten gaande is en wat zij nodig hebben. Mensen die 
elkaar overigens onderling niet kennen, en die vaak zelfs niet van elkaar gehoord hebben. 
Ze werken in vele verschillende landen, en tot niet al te lang geleden in volstrekt 
verschillende divisies.” 

 
NB Hier geeft men een preciezer antwoord op de eerste vraag: het leren zal kennelijk 
nauw moeten aansluiten op het primaire werkproces, en wel bij uitstek op Marketing & 
Verkoop. Dat betekent ‘leren én werken’ zonder al te veel interferentie vanuit 
‘besturen’. 

 
 

[strateeg:] “Op dit moment zijn er landen waar de cardbusiness al goed loopt, vooral in 
Midden-Europa, nietwaar?” 
[voorzitter:] “Zeker.” 
[strateeg:] “Anderen hebben andere zaken weer op orde. Zuid-Europa is bijvoorbeeld 
financieel het meest transparant en bovendien in staat om door relatief hechte klant-
relaties te experimenteren met nieuwe kaartsystemen.” 
[voorzitter:] ”Dat klopt. Er zijn verschillende problemen en kansen in verschillende 
landen. Zozeer dat ze veel van elkaar kunnen leren, als ze maar niet steeds hun eigen 
manier van werken zouden verdedigen en bepleiten. Het is zeker zo dat we iets heel 
moois kunnen maken van deze divisie.” 
[strateeg:] “Dus ondanks de grote verschillen tussen landen ervaart iedereen hetzelfde 
probleem. Kort gezegd: hoe worden wij de dominante Europese speler op de widget-
cardmarkt? Hoe kunnen we die markt niet alleen definiëren maar ook beheersen? Dat 
wordt volgens mij als onze belangrijkste uitdaging ervaren, door iedereen binnen de 
divisie.” 
[voorzitter:] ”Ja, dat hoor ik veel. Bovendien hoor ik helaas ook vaak dat ons MT daar nog 
te weinig leiding aan geeft.” 

 
NB De derde en voor dit voorbeeld laatste vraag is hier aan de orde: het gaat om een 
collectief gedeelde probleemervaring – al zijn de probleemstellingen en de leervragen 
individueel sterk verschillend.  

 
 

[strateeg:] “Het lijkt verstandig de sterktes en zwaktes van de verschillende business-
units en functies op elkaar af te stemmen en deze verschillende onderdelen van en met 
elkaar te laten leren. Misschien moeten we dan met ons MT beginnen, dat is toch nog 
altijd het enige team dat over de grenzen van landen en businessunits heen kijkt?” 
[voorzitter:] “Ja, heel graag. Dat begint al bij onze tweemaandelijkse bijeenkomsten. 
Die lopen hoe langer hoe stroever: moedwil en misverstand wisselen elkaar steeds vaker 
af.” 
[strateeg:] “En als er dan detailproblemen zijn, zoals nu met de financiën in Engeland, of 
op gebied van veiligheid in Spanje, dan kunnen de businessunits misschien elkaar 
helpen?” 
[voorzitter:] “Ja, dat lijkt me een goed idee. Hoog tijd dat er eens wat meer expertise 
wordt uitgewisseld – misschien kan Midden-Europa  bijvoorbeeld op korte termijn een 
financiële specialist uitlenen aan Engeland waar het financieel zo’n puinhoop is?!” 
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[strateeg:] “Prima. Betekent het ook dat waar het gaat om de vele verzoeken met 
deadlines de divisiegerichte vragen nu voorrang krijgen?” 
[voorzitter:] “Binnen grenzen, ja – want als we onze verplichtingen naar het hoofd-
kantoor niet meer nakomen, dan zwaait er wat.” 
[strateeg:] “Ik zal het iedereen doorgeven en een plan opstellen voor teamontwikkeling 
van het divisiemanagementteam.” 

 
 
Het is met de vier vragen en het schema makkelijker en transparanter om dit soort 
‘goede gesprekken’ te arrangeren over het losmaken van de organisatie. Makkelijker en 
transparanter ook om een verantwoorde keuze te maken tussen mogelijke manieren om 
de organisatie ‘los te weken’ en meer lerend te maken. Vaak is het bij gebruik van 
complexere aanpakken wel nodig om regelmatig en bij verschillende partijen te infor-
meren naar de voortgang en naar de effecten van die leer-/werkvormen. Zelf gebruik ik 
hiervoor bij voorkeur de survey-feedbackmethode (Baumgartel 1959; zie ook Schuiling 
2001), die als voordeel heeft dat ze zelf ook een organisatiebreed leerproces vormt.  
 
 

London, 9 augustus 2005 

 
***** 

 
Meer informatie 
Argyris, C. & Schön, D. (1976). Organizational learning. Addison-Wesley, Reading (MA). 
Baumgartel, H. (1959). Using employee questionnaire results for improving organisations: the 
survey ‘feedback’ experiment. Kansas Business Review, 12, p. 6. 
Critchley, B. & Casey, D. (1989). Organisations get stuck too. Leadership & Organization Develop-
ment Journal, 10 (4), p. 3–12. 
French, W.L. & Bell, C.H. (1995). Organization development: behavioural science interventions 
for organization improvement, 5e druk. Prentice Hall, Englewood Cliffs (NJ). 
Haan, E. de (2001). Leren met collega’s: praktijkboek intercollegiale consultatie. Van Gorcum, 
Assen. 
Harrison, R. (1963). Choosing the depth of organizational intervention. Journal of applied 
behavioural science, 6 (2), p. 189-202. 
Langdon, D.G. (1999). The language of work. H.D. Stolovitch & E.J. Keeps (eds.), Handbook of 
human performance technology. Jossey-Bass Pfeiffer, San Francisco. 
Schuiling, G.J. (2001). De chemie van organisatieverandering. Kluwer, Deventer. 
Senge, P. (1990). The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. Century 
Business, London. 
Stacey, R.D. (2003). Learning as an activity of interdependent people. The Learning 
Organization, vol. 10 no. 6, p. 325-331. 
Watzlawick, P., Weakland, J. & Frisch, R. (1974). Change: principles of problem formation and 
problem resolution. Norton & Company, New York. 
Weick, K.E. & Westley, F. (1996). Organizational learning: affirming an oxymoron. S.R. Clegg, C. 
Hardy & W.R. Nord (eds.), Handbook of organization studies. Sage Press, London. 
Yalom, I. (1989). Love’s executioner and other tales of psychotherapy. Basic Books, New York. 
 
 
Over de auteur 
Dr. E. de Haan is senior consultant for organisation development bij Ashridge Consulting en 
tevens zelfstandig organisatieadviseur en executive coach. Hij specialiseert zich in de inter-
persoonlijke en dramatische aspecten van het werken binnen groepen en organisaties. Voordat 

 10

http://www.ingentaconnect.com/content/mcb/119/2003/00000010/00000006/art00002;jsessionid=kkdis2fmpdt5.victoria


hij in 1994 organisatieadviseur werd, promoveerde hij als theoretisch natuurkundige op onder-
zoek naar de manier waarop mensen informatie verwerken en beslissingen nemen. Erik de Haan 
schreef King Lear voor adviseurs en managers (1997), Leren met collega’s (2001), Coachen met 
collega’s (2004) en Adviseren voor gevorderden (2005), alle ook in het Engels uitgebracht, is 
redactielid van het tijdschrift Journal of Philosophy of Management en lid van de commissie van 
toezicht van de Stichting Coach!. Over de materie in dit artikel leidt hij bij De Baak het 
Practicum voor De Lerende Organisatie (www.debaak.nl/leerklimaat).  
 
 
Contact / feedback 
Erik.deHaan@Ashridge.org.uk 
 
 
 
 
 
 

 
© 2005, All rights reserved. Published by 

Management en Consulting 
 

www.managementenconsulting.nl
 

 
 
 
 

 11

http://www.debaak.nl/leerklimaat
mailto:Erik.deHaan@Ashridge.org.uk
http://www.managementenconsulting.nl/

	Op zoek naar oplossingen
	Drie valkuilen bij het vlottrekken van organisaties
	Vier vragen op weg naar het vlottrekken
	Voorbeeld van een ‘goed gesprek’ om de zaak los te maken
	London, 9 augustus 2005
	Meer informatie


	Over de auteur
	Contact / feedback




