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Kiezen van oplossingen

Erik de Haan

Managers in lerende organisaties doen hun best om interventies te plegen die tot 
doel hebben dat er wordt geleerd en veranderd. Maar hoe moeten zij kiezen uit het 
grote aantal mogelijkheden dat zich voordoet? Wat is de juiste aanpak, wat het juiste 
aangrijpingspunt? Hoe maak je de organisatie ‘los’ en voorkom je dat ze onbedoeld 
steeds vaster komt te zitten? 

Niet alleen mensen zitten soms vast. Ook organisaties hebben daar last van. 
Vastzitten in een strategie die niet past, een markt die zich niet ontwikkelt, 
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 pro-
fessionalisering. 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 pijlsnel ont-
wikkeld, waardoor nu met zorgvuldig onderzoek een organisatie vaak succes-
vol ‘los’ kan komen. We weten steeds beter wat we moeten doen en waar we 
in de enorme complexiteit van een grotere organisatie moeten ‘aangrijpen’. Dit 
hoofdstuk vertelt over de aangrijpingspunten die vandaag de dag beschikbaar 
zijn en geeft een voorbeeld van een gesprek over losmaken. Het beschrijft het 
keuzeproces om een vastzittende organisatie los te maken, en zet dit af tegen 
enkele valkuilen waardoor je alleen maar meer vast komt te zitten. Helaas komt 
het nog te vaak voor dat managers in één van deze valkuilen stappen.

Drie valkuilen 

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 en wat er aan 
gedaan moet worden. Wat het bijzonder ingewikkeld maakt, is het feit dat 
er steeds veel verschillende beelden zijn van wat er in de organisatie omgaat, 
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en dat ofwel iedereen vastzit in hetzelfde beeld, 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.
•  De organisatie ziet niet alleen het probleem (het ‘vastzitten’), maar ook de 

oplossing – en suggereert dus zelf al een bepaalde aanpak. Die aanpak is 
meestal alleen maar meer van hetzelfde, een verpakking van wat in het ver-
leden al niet heeft gewerkt. 

•  De organisatie grijpt aan waar ze aangrijpen kan, dus waar door omstandig-
heden ruimte ontstaat voor interveniëren. Dit leidt vaak tot het aanwijzen 
van zondebokken. De hele complexiteit van het vastzitten wordt terug-
gebracht 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’.

•  De organisatie kijkt vooral naar de schaal, naar het aggregatieniveau. Is een 
individuele benadering nodig (zoals coaching, of mentoring)? Of moeten 
we juist iets doen met kleine groepen (zoals intercollegiale consultatie, of 
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, strategische leerontwerpen)? Het 
is vaak ál te gemakkelijk om alleen naar de schaal te kijken en op die manier 
aanpakken te onderscheiden. 

Deze drie valkuilen zijn eerder gesignaleerd, onder andere door Watzlawick, 
Weakland & Frisch in hun boek Change. De eerste variant, waarin de orga-
nisatie 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 één is, noemen ze “verschrikkelijke simplificaties”. En de derde 
variant, waarin de organisatie een oplossing ziet waar er geen te vinden is, noe-
men ze het “Utopia syndroom”. 

Vier vragen 

Het is bij het kiezen van de juiste interventie 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. Het gesprek over oplossingen is nu een-
maal net zo belangrijk als de oplossingen zelf, dus zullen organisatieleden het 
gesprek moeten voortzetten terwijl de oplossingen worden uitgeprobeerd. In 
de loop der jaren heb ik voor dergelijke gesprekken een aantal vragen ontwik-
keld die voldoende losmakend en verrassend zijn en bovendien breed genoeg 
om niet meteen een probleemstelling of oplossing over te nemen en ‘vast te 
vriezen’. Het zijn de volgende vier vragen, vaak in deze volgorde.
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1  Is de vraag werkgerelateerd, of alomvattend? Is het vastzitten lokaliseerbaar 
rondom een bepaald werkproces? Of zijn er massieve frustraties waar ieder-
een last van heeft en die men mee naar huis neemt? Als de vraag werkgerela-
teerd is, welke aspecten van het werk omvat ze? Een goede manier om dit te 
beantwoorden is door de vraag te stellen naar zogenaamde 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 over ‘dingen’ afzonderlijk gaat (organisatiesystemen, machines, pro-
cedures enzovoorts);

 •  over ‘mensen’ afzonderlijk (persoonlijke vaardigheden, expertise, ken-
nis, houding);

 •  over hoe mensen uitvoerend werk doen (zorgen voor middelen, bedie-
nen van klanten); 

 •  over hoe mensen besturen (strategie ontwikkelen, jaarplan ontwikkelen, 
politieke processen enzovoorts). 

 
  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 moei-
lijk om het geleerde mee terug te nemen naar het werk. Als het gaat over 
hoe mensen uitvoerend werk doen en met elkaar samenwerken, dan moet 
het leren plaatsvinden geïntegreerd met het uitvoerend werk. En als het 
daarnaast nog gaat over besturing, dan moet het leren geïntegreerd worden 
met uitvoering én besturing, dus ‘strategisch’ plaatsvinden (figuur 13).

Figuur 13  Drie routes

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 één of an-
dere manier met jezelf en met belanghebbenden te maken, terwijl een puz-
zel buiten jezelf of los van de organisatie kan worden opgelost. 

Figuur 13: drie routes
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3  Is het vastzitten individueel verschillend of collectief gedeeld? Is er sprake van 
een conflict, met verschillende perspectieven op het vastzitten? Zijn er bij-
voorbeeld 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 overigens niet om een gedeelde probleem-
definitie, maar over een gedeelde probleemervaring. Anders gezegd: heeft 
een bepaalde groep mensen gezamenlijk en op vergelijkbare manier te ma-
ken met het vastzitten, of is dat verschillend voor elk van hen?

4  Is het vastzitten relationeel of existentieel? Existentieel duidt hier op de aard 
of het bestaansrecht van een persoon of zaak, terwijl relationeel duidt op 
de relaties tussen personen en zaken. 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 persoonlijke 
ontwikkeling van mensen, of het bestaansrecht van bepaalde producten en 
diensten, dus over fundamentele keuzes aangaande professionals, markten, 
producten, afnemers, en missie?

Technisch gesproken meet vraag 1 de interventiediepte, vraag 2 de noodzaak 
tot een lerende interventie, gaat men met vraag 3 op zoek naar het conflict-
karakter van de situatie, en kijkt men met vraag 4 naar de aard van het pro-
bleem. Overigens is vraag 4 precies hetzelfde criterium als Yalom (1989) heeft 
voorgesteld om te kiezen tussen individuele en groepstherapie. 

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. Let op: geen van de vragen onderscheidt een schaalgrootte. Dus alle 
vragen kunnen net zo goed gaan over één persoon of een miniem organisatie-
onderdeel als over de hele organisatie. 

Een route naar een keuze

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. 

Figuur 14 illustreert in welke volgorde leidinggevenden zich de vier vragen 
kunnen stellen én hoe hun beslissingen op elkaar inwerken. Het geeft boven-
dien een indicatie tot wat voor soort leerwerkvormen de beantwoording van de 
vragen leidt. Veel van de leerwerkvormen worden in dit boek beschreven.

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 puz-
zels (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 uitvoeren én besturen, vaak zowel existentiële als relationele aspecten op 
de voorgrond treden, zodat vraag 4 dan weinig extra informatie oplevert.
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Figuur 14  De paden waarlangs gesprekken over het losmaken van organisaties zich ontwikkelen. 

Voorbeeld van een ‘goed gesprek’ om de zaak los te maken

Een voorbeeld van een dergelijk gesprek, zoals recentelijk gevoerd binnen 
een grote multinational, betreft een divisie die één jaar geleden is ontstaan 
uit bedrijfsonderdelen die voorheen niets met elkaar van doen hadden. De 
verschillende business units hadden voorheen vanuit verschillende divisies 
in verschillende landen verschillende soorten producten (‘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 
opstartproblemen 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 managementteam, waaronder het hoofd strategie en de voorzit-
ter, ongeveer als volgt.

(N.B.: het gesprek is geanonimiseerd en gecondenseerd – in werkelijkheid heb-
ben we hier vele uren over gesproken en is hetzelfde gesprek, ruim een half jaar 
na dit eerste begin, nog steeds springlevend).

Figuur 14: De paden waarlangs gesprekken over het losmaken van organisaties zich
ontwikkelen.
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[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 één of andere manier prioriteiten stellen. De 
mensen raken bedolven onder de verbeterprogramma’s, kwaliteitscycli, veilig-
heidsvoorschriften, 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?”

(N.B.: hier wordt de eerste vraag beantwoord: gaat het om alomvattende problema-
tiek, of niet? Blijkbaar niet, want de missie kan gehandhaafd blijven en de steun van 
het hoofdkantoor laat niet af.)

[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.”
[strateeg:] “Dat is belangrijk om te weten. De grote lijn blijft dus gehandhaafd. 
En om die grote lijn te handhaven moeten we werken vanuit lokale expertise, 
nietwaar? Er is niemand in de hele organisatie die meer weet van de invoering 
van de widget cards dan onze lokale verkopers, volgens mij. 
[voorzitter:] “Inderdaad, dit is een verandering die expertise vanuit Marketing 
& Verkoop bij elkaar brengt. In de verschillende landen zitten sales profes-
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.”

(N.B.: hier geeft men een preciezer antwoord op de eerste vraag: het leren zal ken-
nelijk nauw moeten aansluiten op het primaire werkproces, en wel bij uitstek op mar-
keting & verkoop. Dat betekent ‘leren én uitvoeren’ zonder al te veel interferentie 
vanuit ‘besturen’.)

[strateeg:] “Op dit moment zijn er landen waar de card business al goed loopt, 
vooral in Midden Europa, nietwaar?”
[voorzitter:] “Zeker.”
[strateeg:] “Anderen hebben andere zaken weer op orde. Zuid-Europa is bij-
voorbeeld financieel het meest transparant, en bovendien in staat om door re-
latief hechte klantrelaties te experimenteren met nieuwe kaartsystemen.”
[voorzitter:] ”Dat klopt. Er zijn verschillende problemen en kansen in verschil-
lende landen. Zozeer dat ze veel van elkaar zouden kunnen leren, als ze maar 
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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 eerste Europese speler op 
de widget card markt? 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 nog heel veel dat 
ons MT daar nog te weinig leiding aan geeft.”

(N.B.: 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 leer-
vragen 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 onder-
delen 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 business units heenkijkt?”
[voorzitter:] “Ja, heel graag. Dat begint al bij onze tweemaandelijkse bijeen-
komsten. 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 het gebied van veiligheid in Spanje, dan kunnen de business 
units 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 finan-
cieel zo’n puinhoop is?!”
[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 
hoofdkantoor niet meer nakomen dan zwaait er wat.”
[strateeg:] “Ik zal het iedereen doorgeven, en een plan opstellen voor team-
ontwikkeling 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 meer complexe aanpakken wel nodig om regelma-
tig en bij verschillende partijen te informeren naar de voortgang en naar de 
effecten van die interventies. Zelf gebruik ik hiervoor bij voorkeur de survey-
feedbackmethode, die als voordeel heeft dat ze zelf ook een organisatiebreed 
leerproces ondersteunt. 
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