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‘Men schrijft niet om iets mede te delen, maar om iets aan de weet te komen’
– W.H. Auden –

‘Vele vroegere expedities maakten in naam van hun regering aanspraak 
op het gebied waar de expeditie heen leidde, bijvoorbeeld kolonieën 

of protectoraten. Andere expedities waren op zoek naar legendarische 
oorden, goud en andere edelmetalen of onontdekte plant- en diersoorten. 

De expeditie naar waarde is evenmin belangeloos. Het ontdekken van 
waardevolle praktijken verleent er zin, richting en betekenis aan.

De term expeditie refereert verder aan de systematische aandacht 
voor (inter)menselijke en methodische condities om onzekere en 

onvoorspelbare omstandigheden aan te kunnen. Juist het zorgvuldig 
en professioneel borgen daarvan stelt een ‘strategisch expeditieteam’ 

in staat eff ectief te bewegen in het ongewisse en risicovolle gebied 
van strategievorming. Ten slotte verwijst een expeditie naar avontuur, 
spanning, uitdaging en voldoening bij het volbrengen ervan.’ (p. ??)
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Voorwoord

‘Weet jij eigenlijk wel wat strategie is,’ vraagt Jacqueline er-
gens in 2005, nadat ze mij wekenlang aan een artikel 
hierover heeft zien werken. Tientallen kladjes, artikelen, 
boeken, powerpoints en tekstfragmenten zwerven op en 

rond mijn bureau. Geërgerd en gepijnigd begin ik een antwoord te formule-
ren, dat het maar net is hoe je het bekijkt en dat daar allemaal wat voor is te 
zeggen. En dat ik daar nu zo’n mooi kader voor heb gevonden.

Geduldig en een tikje meewarig hoort ze mij aan en de adrenaline begint 
door mijn bloed te stromen. Ik voel me betrapt. Wie zei dat ook weer? Hoe 
meer je weet, hoe meer je je realiseert hoe weinig je weet? Nee, onwetendheid 
is het ook niet helemaal. Nog niet de essentie te pakken hebben van wat ik wél 
weet, dat is wat haar vraag onthult. Het mantra van mijn vroege leermeester 
Willem Mastenbroek weerklinkt: Wat is nu de kern?

Voortdurend op zoek naar de diepere logica achter de wereld om mij heen. 
Dat is het verhaal van mijn leven. Uit nieuwsgierigheid, maar ook om mijn 
omgeving en mijzelf ermee vooruit te helpen. Deze drang heeft belangrijke 
keuzes in mijn leven bepaald, zoals die voor mijn studies economie en psycho-
logie, mijn beroep als organisatieadviseur tot en met mijn liefdes- en levens-
partners. Je moet toch samen de lol van dat gefi losofeer inzien. Anders wordt 
je gek van elkaar, in plaats van op elkaar. In de combinatie van mijn huidige 
professionele activiteiten als onderzoeken, publiceren, adviseren en doceren 
komt deze drijfveer goed van pas. Vooral met klanten en collega’s die af en toe 
eens stil willen staan bij waar ze mee bezig zijn.

De puzzel, of liever paradox, die mij door de jaren heen het meest is gaan 
fascineren doet zich voor in kennisintensieve omgevingen. Mijn allerleukste, 
meest creatieve en energieke werkervaringen hebben zich voorgedaan met 
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kenniswerkers. Komt de geest eenmaal uit de fl es, dan worden je stoutste ver-
wachtingen nog overtroff en. Maar voor hetzelfde geld blijft hij er lekker in, 
vooral als het woord strategie valt. Ook leidinggevende professionals handelen 
ambivalent. Ze begrijpen dat het goed zou zijn zo’n onderwerp samen aan te 
vatten, maar vrezen tegelijk dat zoiets met eigengereide kenniswerkers onbe-
heersbaar wordt.

Hoe het onschatbare potentieel van professionals aan te boren, teneinde 
hun werk voor henzelf én voor anderen zo waardevol mogelijk te maken? In 
deze vraag komt alles wat ertoe doet in mijn professionele bestaan bij elkaar. 
Dit proefschrift is de voorlopige weerslag van wat het puzzelen op deze vraag 
heeft opgeleverd. Met de nadruk op voorlopig. Want net als bij elke expeditie 
verlang je onderweg af en toe ernstig naar het einde. Maar eenmaal gearri-
veerd begint het het volgende avontuur al te kriebelen.

Deze grootste onderzoeksexpeditie die ik ooit ben aangevangen had ik nooit 
geheel op eigen kracht kunnen volbrengen. In de eerste plaats natuurlijk om-
dat het ‘laboratorium’ van dit onderzoek mijn klanten zijn geweest. Zij waren 
en zijn met vele honderden de voedingsbron, het onderzoeksmateriaal én de 
doelgroep van dit onderzoek. Speciale dank ben ik verschuldigd aan Regien 
van der Sijp en Ineke Vlot van smk in Den Haag, Mark van Houdenhoven 
en Hedzer Schotsman van het Beatrix Ziekenhuis in Gorinchem, Matthijs 
Bierman, Hann verheijen, Hans de Wolff , Roel Welsing en JanPieter Postma 
van Triodos Bank Nederland en Fred Popp van Solvay Pharmaceuticals. Zij 
zijn cocreators bij uitstek van de succesvolle cases in dit proefschrift. Dat geldt 
postuum evenzeer voor Rian de Jonge en Paul Toorop, destijds werkzaam bij 
Solvay Pharmaceuticals.

Een tweede belangrijke kring voor dit project zijn mijn kantoorgenoten ge-
weest. Zij hebben niet alleen vruchtbaar geresoneerd op mijn onafzienbare 
stroom van ingevingen en gedachtenspinsels, maar hebben mij ook geduren-
de enkele jaren op allerlei manier uit de wind gehouden wat betreft bureauza-
ken en bureautaken. In het bijzonder dank ik Hein Dijksterhuis, die mij in de 
gelegenheid heeft gesteld mee te reizen, registreren en denken bij de expeditie 
naar waarde van Triodos Bank Nederland.

Refl ecteren en publiceren doe ik al bijna vijfentwintig jaar, maar als weten-
schappelijk onderzoeker was ik bij aanvang van dit project nog een beginne-
ling. Voor deze leerschool ben ik in de eerste plaats dank verschuldigd aan 
mijn promotoren, Léon de Caluwé en Tom Elfring. Léon bleef zelfs belangstel-
lend en zijn refl ecties aanbieden, nadat ik in het prille begin van dit project als 
promotor aan hem voorbij was gegaan. Een groots staaltje van niet-ego denken 
dat hem typeert. Tom is naast topacademicus als begeleider ook nog eens een 
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scherp en helder commentator en top practicus (en top kok) gebleken. Hun 
gecombineerde begeleiding heb ik als een ware rijkdom ervaren.

Ook anderen hebben mij in de leerschool tot onderzoeker bijgestaan, zoals 
de intervisie platforms voor buitenpromovendi aan de Vrije Universiteit onder 
leiding van Lisa van de Bunt en Willem Mastenbroek en van sioo onder lei-
ding van Gerhard Smid, gesteund door Jaap Boonstra en later Jaap van Muijen.

De redactie van m&o, in het bijzonder Jan de Vries en Jaap Boonstra, ben 
ik dankbaar voor hun duwtje in zomer 2009, waardoor ik mijn defi nitieve 
triggerpoint in deze ontwikkeling kon passeren. Ten slotte heeft Wim van der 
Putten mij op belangrijke momenten bijgestaan in het doolhof van de weten-
schappelijke wereld, waarin hij gepokt en gemazeld is.

In een toegepaste wetenschap moet een gedachtegoed niet alleen wetenschap-
pelijk gezien valide zijn, maar ook praktisch toepasbaar en overdraagbaar. Ik 
dank de diverse onderwijsinstellingen, zoals sioo, Academie voor Manage-
ment en Nyenrode, die mij regelmatig gelegenheid hebben geboden dit te toet-
sen en daardoor de ideeën in dit boek ook praktisch steeds verder aan te scher-
pen. In het bijzonder geldt dit voor de Postgraduate Opleiding Health Care 
Management aan de Vrije Universiteit, onder aanvoering van Sjoerd de Blok.

Geen publicatie kan zonder nauwgezet en deskundig redactiewerk. Dat is 
eerst door collega’s van cordes verricht, daarna door Jacqueline Quarles van 
Uff ord en haar moeder Illy van Voerst van Lynden en ten slotte door het team 
van Academic Service.

Degenen die ten slotte het allermeeste dank toekomt zijn mijn levensgezellin 
Jacqueline en mijn kinderen Hansje en Nelle. Hoevaak hebben zij niet tegen 
mijn rug aangekeken, zittend in mijn werkkamer achter de laptop of met m’n 
neus in de boeken? Stilletjes langssluipen, in plaats van leuke uitjes, kletsen 
en keten. Of ongevraagd klankbord zijn voor abstracte inzichten aan de avond-
maaltijd. Alle eerder genoemde personen hebben zelf direct waarde kunnen 
halen uit mijn promotie-activiteiten. Als dat voor jullie al geldt, Hansje, Nelle 
en Jacqueline, dan moet dat voor een belangrijk deel nog beginnen, vrees ik. 
Jullie zijn degenen die het meest voor dit project opzij hebben gezet, onbaat-
zuchtig, alleen omdat jullie mijn wens en ambitie hebben willen respecteren. 
Dank voor jullie liefde en geduld.

paul kloosterboer
Voorjaar 2011
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Verborgen potentieel
Introductie en probleemstelling

“Waarom niet? Elk zichzelf respecterend beursgenoteerd 
bedrijf bedenkt toch zijn strategie in een klein team 
met goede mensen en rolt dit vervolgens uit over de 
rest van de organisatie”, aldus een directeur tijdens 

onze eerste gedachtewisseling over een strategietraject voor zijn organisatie 
van hoogwaardige professionals. Door de schijnbare vanzelfsprekendheid van 
zijn constatering viel ik een moment stil. Hoewel, of omdat het haaks stond 
op alles wat twintig jaar kennis en ervaring in kennisorganisaties mij had ge-
leerd, moest ik even naar woorden zoeken. Hoe weerleg je een van de grootste 
en hardnekkigste managementdogma’s uit de twintigste eeuw, namelijk de 
scheiding tussen denken, beslissen en doen? Of lag het misverstand bij mij?

Steeds meer vragen over strategievorming kwamen bij mij los. Als het om 
waardecreatie gaat, welke waarde dan en voor wie? Hoe verbind je managers 
en professionals als ze daar zelf niets voor voelen? Hoe voorkom je meer van 
hetzelfde of papieren tijgers? Waarom leidt het ene confl ict tot een productieve 
springplank en het andere niet?

Dit kon ik niet over mijn kant laten gaan. Niet in dit project, waarvan het 
vervolg is geboekstaafd in dit proefschrift. Maar ook daarbuiten niet. Daar-
voor stond en staat teveel op het spel: de belangen van klanten en fi nanciers, 
de kennis en motivatie van professionals en de reputatie van kennisorgani-
saties en bestuurders. En niet onbelangrijk, mijn eigen geloofwaardigheid, 
eigenwaarde en professionele toekomst als adviseur.

Ik zocht al jaren naar nieuwe en betere antwoorden op het vraagstuk van 
strategievorming en verandering: hoe niet, hoe wel en waarom dan? Maar 
nu werd het menens. Intuïtie, welgemeende overtuigingen of verleidelijke 
managementhypes, niets mocht meer aan de toets der kritiek ontsnappen. 
Ik wilde echte antwoorden, verbonden door een solide redenering vanuit een 
zo goed mogelijk begrepen en beproefde empirie. Dat is wat mij als refl ective 

dissertatie PK_2.indd   1dissertatie PK_2.indd   1 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



Expeditie naar waarde

2

practitioner heeft gedreven tijdens de afgelopen jaren van onderzoek en bij het 
optekenen van dit verslag (Schön, 1983). 

De opbouw van het eerste hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 1 start met de ont-
wikkeling van kenniswerk in Nederland en de uitdagingen die dit met zich 
meebrengt voor de strategie van kennisorganisaties. Paragraaf 2 beredeneert 
waarom strategisch leren met managers en professionals hierbij de aange-
wezen werkwijze is. Omschrijvingen van kenniswerk en kennisorganisaties 
zijn in paragraaf 3 gegeven. Paragraaf 4 vangt aan met een analyse van con-
dities die strategisch leren in kennisorganisaties bemoeilijken op individu-
eel niveau. Paragraaf 5 vervolgt deze analyse op organisatorisch niveau en in 
paragraaf 6 op omgevingsniveau. Wat dit betekent voor het karakter van het 
strategisch leerproces wordt geschetst in paragraaf 7. Paragraaf 8 positioneert 
aanpakken voor strategisch leren op de dimensie reizen versus trekken. Afba-
kening, probleemstelling, doel, vraagstelling en onderzoeksvragen van deze 
studie zijn geformuleerd in paragraaf 9. In paragraaf 10 ten slotte is de op-
bouw van dit boek geschetst.

1.1 De vraag naar strategie voor kennisorganisaties

Volgens het cbs (2007) is het aantal hoogopgeleiden gestegen van 22% in 1995 
naar 29% in 2005. De arbeidsparticipatie in Nederland is bij hoogopgelei-
den het hoogst. Met name de kennisintensieve diensten zijn via innovaties 
de aanjager van de arbeidsproductiviteit in de gehele economie (cbs, 2006). 
Het aandeel van werkgelegenheid in kennisintensieve dienstverlening is in 
2005 met bijna 50% toegenomen ten opzichte van 1995. Nederland bezette 
in 2007 binnen de eu de vijfde plaats op het punt van werkgelegenheid in de 
kennisintensieve dienstverlening. Met andere woorden, het maatschappelijk 
en economisch belang van kennisintensief werk groeit.

Het verhogen van de arbeidsproductiviteit van kenniswerkers is volgens 
auteurs als Drucker (1999) en Van Amelsvoort (2007) de grootste manage-
mentuitdaging van onze tijd. Bij internationale vergelijkingen van kenniseco-
nomieën scoort Nederland echter vrij middelmatig op het gebied van innova-
tiekracht en arbeidsproductiviteit (Coec, 2001; Nauta & Van den Steenhoven, 
2003; oeso, 2001; unice, 2000). Deze conclusies worden, ondanks gericht 
overheidsbeleid (ez, 2004), tot op heden in grote lijnen bevestigd (cbs, 2007 
en 2011; Van den Steenhoven, Arnoldus, Westerhof, 2006). In een markton-
derzoek in 2008 is een benchmark voor kenniswerk ontwikkeld (Ruijgrok, 
2008). Volgens dit onderzoek zou een verbetering van de productiviteit van 
9 uur per persoon per week voor de gemiddelde organisatie mogelijk zijn. 
Vertaald naar kostenbesparing, zou het kenniswerk meer dan 20% goedko-
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per kunnen. Van recente datum is voorts de onrust (ook onder kenniswer-
kers zelf) rond verschijnselen als outsourcing, off shoring en off sourcing, ofwel 
het verplaatsen van kenniswerk naar lage lonen landen. Ondanks nadelen als 
minder betrokkenheid, loyaliteit en geheimhouding lijkt deze trend onom-
keerbaar door te zetten (Lekanne Deprez, 2004).

Een tegengeluid komt van Evelien Tonkens (2008). Zij refereert aan de Wet 
van Baumol: naarmate de arbeidsproductiviteit in de marktsector stijgt, wordt 
de publieke dienstverlening relatief duurder, doordat de arbeidsproductiviteit 
daar vaak niet of nauwelijks kan stijgen. Activiteiten als lesgeven en mensen 
wassen kunnen niet steeds sneller, een auto produceren wel. Economische 
groei voert de druk op deze professionals op, met bureaucratische sturings-
middelen en schijneffi  ciency tot gevolg.

Al met al staat het toenemende economische en maatschappelijke belang van 
kennisintensief werk voor Nederland buiten kijf. Dit geldt zowel in de profi t 
als de non-profi t sfeer. Daaraan gekoppeld is de permanente en prangende 
strategische opgave voor kennisintensieve organisaties hoe te komen tot een 
betere verhouding tussen hun kosten en hun opbrengsten in termen van 
waardecreatie voor belanghebbenden.

1.2 Strategisch leren als antwoord

De relatie tussen vooraf beoogde en achteraf gerealiseerde strategie blijkt 
moeizaam te zijn (Boonstra, 2000; Bowman & Ambrosini, 1996; Donaldson, 
1987; Pettigrew, 1997; Schaff er & Thomson, 1992; Ten Have, 2002; Welge en 
Al-Laham, 1999). Een aanzienlijk verschil daartussen blijkt eerder regel dan 
uitzondering.

In een klassiek geworden artikel gaan Mintzberg & Waters (1985) in op 
door hen gesignaleerde verschillen tussen beoogde strategie (intended strategy) 
en uitgevoerde strategie (realized strategy). De onderzoeksresultaten kwamen 
voort uit elf grote en een serie kleine case studies in zeer uiteenlopende bran-
ches in zowel de profi t als de non-profi t sfeer. Beoogde strategie was geope-
rationaliseerd als ‘patronen in een stroom van top management beslissingen’ 
(deliberate strategies). Uitgevoerde strategie werd vastgesteld via waargenomen 
patronen in een stroom van activiteiten in de organisatie. Daar bleken vaak 
strategieën bij te zijn die nooit beoogd waren, de zogenaamde spontane of 
opkomende strategieën (emergent strategies). 

Het betoog van Mintzberg & Waters komt erop neer dat uitgevoerde strategie 
een samenspel is van zowel beoogde als spontane strategie. Verder wordt door-
gaans slechts een deel van de beoogde strategie gerealiseerd, een ander deel 
niet. Bovendien heeft uitgevoerde strategie (realized strategy) vaak niet de be-
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oogde consequenties. Ten aanzien van het publieke domein beschrijft Frissen 
(1996) dit als de tragiek van de onbedoelde gevolgen. Door onvoorspelbaarheid, 
complexiteit, contingentie, weerstand en calculerend gedrag vormt beleidsim-
plementatie (realized strategy) de feitelijke beleidsbepaling. Deze eff ectueert 
volgens Frissen slechts bij uitzondering het tevoren geformuleerde beleidsdoel.

De nadruk in zowel praktijk als onderzoek verschuift daarmee volgens 
Mintzberg & Waters van strategische besluitvorming naar strategisch leren, 
als een iteratief proces van richting geven en responderen op zich aandie-
nende, nieuwe realiteiten, zoals gevisualiseerd in fi guur 1.1. 

strategischeintentie

weloverwogen strategie uitgevoerde
strategie

Strategisch leren

opkomende
strategieën

niet uitgevoerde 
strategieën

Figuur 1.1: Patronen in strategievorming (naar Mintzberg & Waters, 1985 en Mintzberg, 1999)

Dit proefschrift bouwt voort op de gedachte dat strategievorming het best be-
naderd kan worden als strategisch leren. Het zijn tenslotte niet de plannen en 
bedoelingen, maar wat zich in de praktijk voltrekt dat de gecreëerde waarde 
door een organisatie bepaalt.

Mintzberg, Ahlstrand & Lampel (1999) beargumenteren waarom een leer-
benadering van strategie bij uitstek geschikt is voor kennisintensieve orga-
nisaties, zoals ziekenhuizen, advies- en ingenieursbureaus, universiteiten of 
(beleidsmakende) overheden. Kenniswerkers lossen in interactie met klanten 
complexe waardeproblemen op (zie ook Van Aken, 1994; De Bruijn, 2008). 
Daarin ontwikkelt zich strategisch betekenisvolle kennis over problemen en 
oplossingen. De strategisch relevante kennis en initiatieven zijn in dit type 
organisatie daarom sterk verspreid aanwezig. Dat is door bestuurders en ma-
nagers van kennisorganisaties alleen niet te overzien.

Nonaka & Takeuchi (1995) vergelijken kenniscreatie en innovatie met het 
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double-loop leren van Argyris & Schön (1996), waarin bestaande zienswijzen, 
interpretatiekaders en uitgangspunten voor handelen worden getoetst en ge-
reconcipieerd. Ten dele is zulke kennis expliciteerbaar (codifi ed knowledge) en 
ten dele niet (tacit knowledge). Volgens deze en andere auteurs, zoals De Bruijn 
(2008), zijn traditioneel door managers ‘gevreesde’ eigenschappen zoals zelf-
standigheid, fl uctuatie en chaos, redundantie en variatie, voorwaarden voor 
leren en kennis creëren. Dit zijn eigenschappen waar organisaties van profes-
sionals als van nature over lijken te beschikken. Ze zorgen voor de emergent 
strategies waar kennisorganisaties het van moeten hebben.

Ook volgens andere auteurs is strategievorming in kennisintensieve orga-
nisaties veeleer een proces van zich ontvouwende initiatieven en praktijken, 
dan een vooraf gepland proces (Buelens & DeVos, 2004; De Bruijn, 2008; 
Moorman & Miner, 1998; Van Delden, 2010; Weggeman, 2007). Strategievor-
ming komt in een dergelijke zienswijze neer op signaleren en onderkennen 
wat zich aandient (patronen duiden) en op basis hiervan nieuwe acties enta-
meren en patronen verleggen. Zo gezien neemt strategievorming de gedaante 
aan van een proces van betekenis geven en leren (Frissen, 1996; Kirjavainen, 
2001; Nurmi, 1998; Van der Leest, 2007; Weick & Quinn, 1999; Pitt & Clarke, 
1999).

De leerbenadering is volgens Mintzberg et.al. verder noodzakelijk voor alle 
organisaties die zich voor nieuwe omstandigheden geplaatst zien, omdat het 
achterhalen wat er in die situatie aan de hand is ook een leerproces vergt. An-
ders gezegd, hoe groter de omgevingsdynamiek, hoe belangrijker een lerende 
benadering van strategievorming is. In eigen land tenslotte pleit de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2006) voor een Lerende Over-
heid die ‘oplossingsgerichte daadkracht’ verruilt voor een meer bedachtzame 
en probleemgerichte politiek. In 2008 breidt de wrr dit advies uit tot een 
lerende mindset voor de hele Nederlandse samenleving ter bevordering van 
innovatie.

Om te begrijpen wat de wijze van strategievorming betekent voor de or-
ganisatorische vitaliteit van een kennisorganisatie biedt de wet van entropie 
een handzame metafoor: in elk systeem zonder energietoevoer neemt de com-
plexiteit af (Lesch, 2003). Een complex systeem als een kennisintensieve orga-
nisatie vergt veel energietoevoer, anders erodeert het. Die moet komen vanuit 
de kenniswerkers c.q. professionals. Hoe zinvol en motiverend juist zij het 
proces en de uitkomsten van strategievorming ervaren, heeft daarom grote 
invloed op de organisatorische vitaliteit (Kloosterboer, 2005).

Strategisch leren is in deze studie gedefi nieerd als een verandering in een 
patroon van (bedrijfs)activiteiten en gedragingen op organisatieniveau, lei-
dend tot waardevergroting voor de primaire belanghebbenden. Deze defi nitie 
bouwt voort op defi nities van Mintzberg & Waters (1985), Argyris & Schön 
(1996) en Freeman (2007) en is uitgewerkt en onderbouwd in paragraaf 4.2. 
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Het begrip ‘primaire belanghebbenden’ is ontleend aan Freeman en heeft be-
trekking op groeperingen waarvan de organisatie rechtstreeks afhankelijk is 
voor haar voortbestaan, zoals klanten, fi nanciers of werknemers. Hun belan-
gen lopen min of meer parallel aan die van de organisatie. Gaat het goed met 
de organisatie dan komt hen dit ook ten goede. Secundaire belanghebbenden 
zijn bijvoorbeeld concurrenten, media of pressiegroepen. Met hen dient re-
kening gehouden te worden, zonder dat de organisatie er direct waarde voor 
hoeft te creëren.

Hoe eenvoudig het belang van strategisch leren voor kennisintensieve orga-
nisaties ook te beredeneren lijkt, in de praktijk blijkt het verre van vanzelf-
sprekend te zijn (Moen, Ansems, Hanse & Vintges, 2000; Meurs & Van der 
Grinten, 2005, De Jong & Van Waes, 2007; Schraa Liu & Trompenaars, 2007). 
De oorzaken hiervoor bewegen zich op verschillende niveaus. Paragraaf 1.4 
inventariseert belemmeringen voor strategisch leren op het individuele ni-
veau. In paragraaf 1.5 komen dynamieken in kennisorganisaties aan de orde 
en de eff ecten daarvan op strategisch leren. Paragraaf 1.6 schetst verdere com-
plicaties van het strategisch leerproces op contextueel niveau. Nu volgt echter 
eerst een omschrijving van enkele kernbegrippen in deze studie.

1.3 Professionals, kenniswerkers en 
kennisorganisaties

Als het gaat over kennisintensief werk worden de term professional en ken-
niswerker nogal eens door elkaar gebruikt. Ter oriëntatie volgen in tabel 1.1 
eerst enkele defi nities van beide begrippen waar vervolgens de belangrijkste 
gemeenschappelijke kenmerken uit worden gelicht.

In de omschrijvingen van kenniswerkers en professionals zijn vele over-
eenkomsten zichtbaar. Vooral de elementen van kennisintensiteit, intrinsieke 
motivatie, streven naar autonomie en continu (bij)leren zien we in deze en tal 
van andere omschrijvingen terugkomen (Nonaka & Takeuchi, 1995; Wanrooy, 
2008; Van Delden, 1991; Vermaak, 1997; Nurmi, 1998; Maister, 1993).

De verschillen tussen beide begrippen zijn slechts gradueel. Voor kennis-
werkers lijkt de halfwaardetijd van hun kennis korter, waardoor de vorming 
van een welomschreven beroepsgroep moeilijker plaats zou kunnen vinden 
dan bij professionals. Het begrip kenniswerker lijkt aan populariteit te win-
nen omdat het breder en omvattender is dan het begrip professionals. Dus ook 
werk dat wel kennisintensief is, maar geen welomschreven body of knowledge 
kent, valt eronder te scharen, zoals het werk van ict-ers, interim managers of 
onderzoekers die in de frontlinie van kennisontwikkeling opereren. In Neder-
landse vaklectuur en -literatuur worden de begrippen in toenemende mate 
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door elkaar gebruikt (Floris, n.d.; Kessels, 2004; Sturman, 2009). Deze stu-
die maakt hierna geen onderscheid meer tussen beide groeperingen en de 
beide termen worden afwisselend gebruikt om dezelfde doelgroep (in brede 
zin) aan te duiden. Naarmate iemand meer aan de genoemde kenmerken van 
kennisintensiteit, intrinsieke motivatie, autonomiebehoefte en continu ont-
wikkelen voldoet, is hij of zij meer als een professional annex kenniswerker te 
beschouwen. Ook de begrippen kennisintensieve organisatie en kennisorga-
nisatie worden door elkaar gebruikt. Dit zijn organisaties waar het kernproces 
in belangrijke mate wordt uitgevoerd door kenniswerkers (Alvesson, 2001; 
Harrison & Kessels, 2004).

Auteur Professional Kenniswerker

Schön (1983) • vertaalt kennis vanuit een 
basisdiscipline

• naar professionele diensten op maat 
voor klanten

• met behulp van zich voortdurend 
ontwikkelende (‘tacit’) toepassings-
kennis, -vaardigheden en -houding 
(‘knowledge-in-action’)

Van Aken 
(1994)

• lid van een beroepsgroep
• creëert waarde door het oplossen van 

klantproblemen
• met behulp van vaardigheden, creati-

viteit en wetenschappelijke kennis

Drucker 
(1999)

• mensen die autonoom zijn
• wiens werk bestaat uit voortdurende 

vernieuwing
• die voortdurend leren weten in te 

bouwen in hun werk

Weggeman 
(2000 en 
2007)

• beschikt over gespecialiseerde kennis
• streeft naar autonomie
• is gedreven
• heeft behoefte aan identifi catie met 

de beroepsgroep en naaste collega’s
• heeft een sterke beroepsethiek
• hanteert professionele standaarden

• is voor het uitvoeren van zijn taak 
afhankelijk van kennis met een relatief 
korte halfwaardetijd

• moet permanent en relatief veel leren

Van Amels-
voort (2007)

• mensen die op basis van kennis, 
ervaring en inzichten

• vraagstukken formuleren, beoorde-
len en oplossen, diensten verlenen, 
producten creëren en dergelijke

Stam (2007) • bezit waardevolle kennis voor de 
organisatie waar hij/zij in werkt

• weet die kennis productief te maken
• is intrinsiek gemotiveerd.

Tabel 1.1: Defi nities van kenniswerkers en professionals
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1.4 Individuele belemmeringen strategisch leren

Individuele belemmeringen voor strategisch leren van kenniswerkers kunnen 
voortkomen uit soms moeizame sociale inpasbaarheid in teams en organisa-
ties (1.4.1), gerichtheid op vakmatig ingetrainde en succesvolle mentale model-
len (1.4.2) en een relatief grote ‘comfortzone’ (1.4.3).

1.4.1 Begaafd en in balans?

Een kenniswerker is kennelijk geen gewone medewerker. Vanuit hun oplei-
dingsgraad en de permanente nadruk op leren, mogen kenniswerkers veron-
dersteld worden qua intelligentie hoger begaafd te zijn dan gemiddeld. Nauta, 
Corten & Ronner (2006) beschrijven de fysiologische basis van hoge intel-
ligentie als volgt:
1. Prikkels vanuit de zintuigen komen snel binnen in de hersenen en worden 

snel doorgeleid (Deary, 2001).
2. Het denken voltrekt zich in parallelle processen en beelden.
3. Grote hoeveelheden data worden effi  ciënt geassocieerd en verwerkt. 

Afhankelijk van de levenshouding, de sociale strategie en ontwikkelde vaar-
digheden kan in de drie genoemde gebieden 'duikgedrag' (introvert) of juist 
overdreven extravert gedrag optreden, dan wel gedrag dat in balans is. Een 
hoogbegaafde in balans laat vaak de volgende kenmerken zien (Nauta et.al., 
2006):
• Snel van begrip, denkt en praat snel
• Nieuwsgierig, intrinsiek gemotiveerd, wil problemen oplossen
• Creatief, veel nieuwe ideeën, eigenzinnig, wars van autoriteiten
• Sterk gevoelig voor allerlei prikkels
• Perfectionistisch.

Door deze buitengewone kenmerken kunnen (hoog)begaafde mensen hun ba-
lans soms moeilijk vinden, wat in organisaties tot aanpassingsproblemen kan 
leiden (Nauta & Corten, 2002). Enkele kenmerkende uitingsvormen daarvan 
zijn weergegeven in tabel 1.2.

Het ligt voor de hand dat men dergelijke (zelf)beelden omtrent sociale aan-
passing vaker dan gemiddeld in kennisintensieve organisaties kan verwach-
ten. Dit maakt het benutten van het talent van zeer begaafde kenniswerkers 
voor strategisch leren niet gemakkelijker.

Ten aanzien van individuele disposities voor leren maakt Weggeman ver-
der onderscheid tussen technisch opgeleide (bèta) kenniswerkers enerzijds 
en geest- en taalgericht (alfa) of gedrag- en maatschappijgericht (gamma) op-
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geleide kenniswerkers anderzijds. De Bèta’s hebben een relatief grote open-
heid als kenmerk, waar het gaat om het uitwisselen van problemen en oplos-
singen. Daarbij tonen ze een zekere mate van digitaal (zwart-wit) denken. 
Verder zouden ze een zekere naïeviteit tonen in wat men deelt met wie en 
wanneer. Alfa’s en gamma’s daarentegen weten de werkelijkheid rijker en 
genuanceerder in te kleuren, niet zelden naar eigen voordeel. De keerzijde 
hiervan is een groter wantrouwen, zowel onderling als naar buiten. Beide 
typen hebben dus zo hun eigen kwaliteiten en valkuilen ten aanzien van 
strategisch leren.

Wat de werkomgeving signaleert Wat de medewerker zelf benoemt 

1. Veel confl icten met management en 
autoriteiten 

• Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel

2. Slecht luisteren naar anderen • Mijn ideeën worden niet begrepen, maar ik 
heb meestal gelijk

3. Motieven moeilijk te plaatsen. Wat zit er 
toch achter?

• Ik ben kennelijk bedreigend voor mijn 
collega’s

4. Slechte timing in bijvoorbeeld 
vergaderingen 

• Ik word aldoor tegengewerkt, wat gaat het 
allemaal langzaam

5. Sterke pieken en dalen in functioneren, 
zonder aanwijsbare oorzaak 

• Ik ontvang weinig waardering, men ziet niet 
wat ik kan

6. Niet duidelijk waar medewerker het beste 
inzetbaar is, houdt zich met van alles bezig 

• Ik weet helemaal niet wat ik wil, ik vind haast 
alles interessant

7. Geen doorzettingsvermogen en discipline • Ik ben snel afgeleid

8. Is moeilijk benaderbaar, niet sociaal • Ik heb een hekel aan social talk

9. Stelt allerlei eisen over omgevingsfactoren • Ik snap niet dat de rest in die herrie kan 
werken

Tabel 1.2: Kenmerkende uitspraken van werkomgeving en van hoogbegaafde 
medewerkers bij aanpassingsproblemen (ontleend aan Nauta & Corten, 2002)

1.4.2 Leergierig en hardleers

Zo op het oog lijken de intelligente, continu lerende kenniswerkers ideaal toe-
gerust voor een productieve bijdrage aan strategisch leren. Argyris (1991) laat 
echter zien waarom strategisch leren door en met kenniswerkers in de prak-
tijk gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Leren vergt volgens hem het herzien 
van de eigen ‘handelingstheorie’. Dit is een persoonsgebonden mentaal mo-
del voor oorzaak-gevolg-relaties in de werkelijkheid. Zowel (top)managers als 
professionals hebben veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van succesroutines 
c.q. een professionele habitus om eff ectief te kunnen zijn in hun rol (zie ook 
Bourdieu, 1977; Nelson & Winter, 1982). Deze professionele handelingstheo-
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rie is het dominante mentale model geworden dat hun handelen stuurt. Vol-
gens Weggeman (2007) en Wanrooy (2007) hebben professionals de neiging 
deze handelingstheorie ook van toepassing te verklaren buiten hun expertise-
domein. Bovendien is hun aspiratieniveau doorgaans zeer hoog. Falen mag 
dus niet. Volgens Argyris begint strategisch of organisatieleren daarentegen 
met het onderkennen dat de consequenties van eigen gedrag – en daarmee van 
de eigen handelingstheorie – niet zijn zoals gewenst of verwacht. Dit blijken 
(top)managers en andere kenniswerkers buitengewoon moeilijk te vinden. Ze 
trekken het zich veel meer dan anderen persoonlijk aan. Hun succesroutines 
zijn onderdeel van hun professionele identiteit. Het zijn daarom breekbare 
persoonlijkheden als het op leren aankomt, aldus Argyris. Dit alles zorgt voor 
een sterke afweer voor double-loop leren, ofwel het aanpassen van de eigen 
handelingstheorie, bij managers en professionals. 

1.4.3 Leerangst versus overlevingsangst

Een volgend probleem voor strategisch leren wordt veroorzaakt door de rela-
tief lage substitueerbaarheid van professionals (Weggeman, 2007; De Caluwé 
& Vermaak, 2006). Volgens Schein (1999) is leren een evolutionair, adaptief 
proces dat zich pas voltrekt als de ‘overlevingsangst’ groter is dan de ‘leer-
angst’. Anders gezegd, een mens leert pas als de angst voor de gevolgen van 
niet-leren groter is dan de angst en onzekerheid die leren met zich meebrengt. 
Bij professionals zorgt hun relatieve onvervangbaarheid voor een lage over-
levingsangst. Ze kunnen daardoor tamelijk eenvoudig en langdurig in hun 
comfort zone blijven. In de voorgaande paragraaf is beschreven waarom de 
leerangst van kenniswerkers (waaronder managers) juist hoger is dan gemid-
deld. Per saldo moet er in kennisorganisaties heel wat gebeuren voordat de 
overlevingsangst groter is dan de leerangst. Deze redenering verschaft een 
aanvullende verklaring waarom strategisch leren met kenniswerkers een 
moeizame onderneming kan zijn.

Voor topmanagers en bestuurders van kennisorganisaties gaat de hoge leer-
angst soms gepaard met een hogere overlevingsangst dan bij de professionals. 
Hun overleving is in veel grotere mate afhankelijk van strategisch succes, wat 
weer afhankelijk is van de inzet van de kenniswerkers. Is de gemiddelde zit-
tingsduur van de ceo bij een gewoon bedrijf 7 jaar, bij een beursgenoteerd 
bedrijf is dit 3,5 jaar, maar bij een ziekenhuis slechts 2,8 jaar (Flören & Jansen, 
2007). Volgens de onderzoekers zijn de ingebakken spanningen tussen medi-
sche professionals en managers hier debet aan.

Een illustratie van de resulterende dynamiek geven Buelens & Devos 
(2004). Zij typeren de veranderomgeving van professionals met lage onzeker-
heidsperceptie en lage machtsafstand. Daarin voeren participatief manage-
ment en single-loop leerprocessen volgens hen de boventoon. Vrij vertaald: 
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pappen en nathouden. De volgende paragraaf gaat dieper in op dit soort orga-
nisatiedynamieken en de consequenties daarvan voor strategisch leren.

De combinatie van een relatief hoge gevoeligheid voor prikkels, hoge leer-
angst en lage overlevingsangst maakt dat er bij kenniswerkers een hoge drem-
pel bestaat het grote potentieel tot strategisch leren daadwerkelijk te verwezen-
lijken. Leerangst en angst voor controleverlies bij bestuurders en managers 
komt dit al evenmin ten goede.

1.5 Strategisch leren en organisatiedynamiek

Niet alleen individuele, maar ook organisatorische disposities kunnen het 
strategisch leerproces in kennisorganisaties gijzelen. Hierna komen achter-
eenvolgens aan de orde de neiging van professionals tot solisme, waar samen-
werking nodig is (1.5.1) en de botsing tussen de verticale (bureaucratische) en 
de horizontale (professionele) regelsystemen (1.5.2), als verbijzondering van 
het universele spanningsveld van beheersing versus autonomie in organisa-
ties (1.5.3).

1.5.1 Samenwerking versus solisme

Volgens Van Amelsvoort (2007) kan de combinatie van een eenzijdige vak-
inhoudelijke oriëntatie en een ver doorgevoerde specialisatie ertoe leiden dat 
kenniswerkers langdurig op een beperkt terrein werkzaam zijn. Zo ontstaat de 

mogelijkheid dat de kenniswerker 
in een specialisatiefuik terecht 
komt. Doordat men telkens te ma-
ken krijgt met dezelfde categorie 
vragen wordt een routinematige 
manier van werken ontwikkeld. 
Weggeman (1997) spreekt hierbij 
van ‘R-professionals’. Daardoor 
wordt al snel op bekende werkwij-
zen en oplossingen teruggeval-
len, de zogenaamde ‘creativiteits-
fuik’ (Van Delden, 1991, p.61) of 
Repetitive Brain Injury (Lekanne 
Deprez & Tissen, 2002, p.180).

Een dergelijke perspectiefver-
nauwing heeft een isolerend ef-

fect, aldus Van Amelsvoort. De neiging ontstaat het eigen werk belangrijker te 
vinden dan dat van andere afdelingen en er ontstaat ‘hokjesgeest’, ‘sociale in-
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troversie’ en pigeon holing (Carter, 2006; Simonse, 1998; Mintzberg, 1979). De 
coördinatie en sturing wordt uitbesteed aan het (project)management. Deze 
sociale afsluiting wordt bijvoorbeeld gevoed door zich te concentreren op het 
eigen ‘creatieve proces’, de neiging status en vakgebied te behouden en angst 
voor collegiale feedback en commentaar (De Bruijn, 2008).

Deze tendens neemt volgens Weggeman (2007) toe naarmate vakgebie-
den dichter bij elkaar liggen, als gevolg van gevoelens van bedreiging en re-
sulterende competentiestrijd. Hierin ligt een tweede reden besloten voor het 
moeizame leren van professionals. Hij pleit er voor kenniswerkers niet te lang 
op hun specialisme te laten doorwerken en tijdig hun kennisdomein te verbre-
den, teneinde te voorkomen dat ze vastlopen in de creativiteitsfuik. Wanrooy 
(2001) noemt deze keerzijde van de behoefte aan autonomie van professionals 
het dilemma tussen solisme en samenwerking.

1.5.2 Verticale versus horizontale regelsystemen

Zelfbeschikking is voor hoogopgeleiden bovengemiddeld belangrijk voor hun 
arbeidsvoldoening. Volgens Groenewegen, Hansen & Ter Bekke (2007) be-
treft dit niet alleen de inhoud van het werk, maar liefst ook de economische 
en organisatorische aspecten ervan. Deze drang naar autonomie heeft meer 
gevolgen. Want ondanks de geschetste problemen heeft een professional de 
context van een organisatie vaak hard nodig (Van Delden, 1991, Van Amels-
voort, 2007, Hanson, 1996). Een medisch specialist begint weinig zonder ver-
plegend en ondersteunend personeel, zonder collega’s van eigen en andere 
disciplines, en zonder goed geoutilleerde zorg- en behandelfaciliteiten. De 
reputatie van het kantoor of de instelling waartoe de professional behoort ge-
nereert in veel gevallen een klantenstroom, waar de professional wel bij vaart 
(Storm, 1987; Frankema & Pullen, 2003). Verder stellen Van Delden (1991) en 
De Bruijn (2008) dat ook kennisintensieve organisaties behoefte hebben aan 
hiërarchie, bijvoorbeeld voor bijsturing vanuit de markt, omdat juist professi-
onals de eigen doelen en waarden wel eens hoger stellen dan de externe vraag; 
het formuleren en eff ectueren van beleid rond het verwerven en alloceren van 
schaarse middelen, als tegenwicht bij gebrekkige onderlinge professionele 
controle, het stimuleren van samenwerking of het knopen doorhakken bij in-
terne tegenstellingen. De Bruijn ziet de meerwaarde van managers verder in 
het regelen van de juiste randvoorwaarden voor het kernproces van de profes-
sionals. Dat kan facilitair zijn of anderszins organisatorisch, als bijvoorbeeld 
een andere schaalgrootte nodig is.

Bestuurders van kennisintensieve organisaties hebben daarnaast een 
strategische opdracht. Er zijn op z’n minst drie categorieën van stakeholders, 
waarvoor de organisatie waarde moet creëren: de klanten die hun probleem 
opgelost willen zien, de eigenaren of fi nancieel verantwoordelijken die een 
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fi nancieel gunstig resultaat nastreven en de professionals die voldoening zoe-
ken in hun vakuitoefening en een passende salariëring verwachten (Wegge-
man, 1997; Løwendahl, 2005; Delong & Nanda, 2003; De Jong, 2007). Ma-
nagers worden geacht dit meervoudige waardevraagstuk permanent tot een 
optimum te brengen.

Managers en kenniswerkers zijn tot elkaar veroordeeld, of ze dit nu leuk 
vinden of niet. Voor de organisatorische inrichting hiervan maakt Weggeman 
(2007) onderscheid tussen horizontale en verticale regelsystemen (fi guur 1.2). 
Horizontale regelsystemen betreff en de veiligheidsprocedures, vakinhoude-
lijke standaarden, richtlijnen, stappenplannen en protocollen die ingenieurs, 
adviseurs of dokters gebruiken als zij bezig zijn met de uitoefening van hun 
vak. Onder verticale regelsystemen vallen de regels en procedures waarmee 
het management de werkprocessen van de kenniswerkers tracht te plannen en 
te controleren. Bijvoorbeeld beslissingen met betrekking tot productie, budget 
en middelen of tot (strategische) samenwerking met andere organisaties.

Anders gezegd, de horizontale regelsystemen beïnvloeden de professionele 
autonomie en de aard en omvang van de inspanningsverplichting van de ken-
niswerkers. In zoverre dit hun professionele autonomie inperkt, draagt het 
tevens bij aan de exclusiviteit van de professie, hetgeen indirect juist hun pro-
fessionele autonomie vergroot (Hoek, 2007). Het bepaalt mede de professio-
nele identiteit. Daarom hebben professionals met horizontale regelsystemen 
in het algemeen veel minder moeite dan met verticale regelsystemen, volgens 
Weggeman. Ze zijn allergisch voor alles wat riekt naar de ‘drie boze B’s: bu-
reaucratie, bazen en beleid’ (De Caluwé & Vermaak, 2006). Van Amelsvoort 
voegt hier nog de vierde B van budget aan toe. Deze B’s zijn het domein van de 
leiding. Ze ondersteunen de resultaatverantwoordelijkheid en daaruit voort-
vloeiende tendens tot beheersing door het management.

Volgens Weggeman komen de beide regelsystemen gemakkelijk met elkaar 
in confl ict, als gevolg van de betrekkelijke onverenigbaarheid van de resultaat-
verplichting van het management en de inspanningsverplichting van de ken-
niswerker. Een rechter kan niet beloven dat een veroordeelde niet recidiveert, 
een organisatieadviseur kan zijn klanten geen winst garanderen en een ge-
nezen patiënt kan even later weer ziek worden. De tendens naar massifi catie 
van professionele dienstverlening en de resulterende druk op productiviteit 
versterkt deze tegenstelling (De Bruijn, 2008). Is het belangrijker dat elke ge-
rechtelijke uitspraak een rapportcijfer negen verdient, ten koste van groeiende 
wachtlijsten of volstaat in dat geval een zeven?
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Managers

       Plannen
(wat te doen) Faciliteren

Controleren
(resultaatverplichting)

Verticale 
regel-
systemen

Horizontale 
regel-
systemen

Vragen
problemen

casussen Input Output

Antwoorden
oplossingen
beslissingen

Kenniswerkers
protocollen, standaarden, 

stappenschema’s met betrekking 
tot hoe te doen 

(inspanningsverplichting)

Figuur 1.2: Horizontale en verticale regelsystemen in kennisintensieve 
organisaties (ontleend aan Weggeman, 2007)

1.5.3 Beheersing versus autonomie

Hanson (1996) beschrijft hoe deze botsing van regelsystemen plaatsvindt in 
een ‘grijs gebied’ tussen het domein van de professionals en van de leiding. 
Dit interacting spheres model is gevisualiseerd in fi guur 1.3. Hij noemt dit ge-
bied waar men elkaar nodig heeft en samen beslissingen moet nemen betwist 
gebied (contested zone). Beide groeperingen proberen hun domein te vergro-
ten. De professionals hebben volgens Hanson als ultiem middel hiertoe het 
pocket veto achter de hand, waarin ze hun macht doen gelden door verzoeken 
en opdrachten van managers eenvoudigweg te negeren. De Caluwé en Ver-
maak (2006) spreken in dit verband zelfs van het ‘oerconfl ict’ in organisaties.

Door het emergente en lerende karakter van strategievorming in kennis-
intensieve organisaties behoort ook strategie tot het betwiste gebied. Dit staat 
in contrast tot de wijd verbreide orthodoxe opvatting, waar strategie het ex-
clusieve domein van het topmanagement is (Rose & Elphick, 2002; Van der 
Leest, 2007). Het wekt dan ook geen verwondering dat samenwerken in dit 
gebied door beide groeperingen op z’n minst als onwennig en onnatuurlijk 
wordt ervaren.
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 Domein van de leiding: Domein van de

Verdediging

Verdediging

Figuur 1.3: ‘Interacting Spheres Model’ van Hanson (1996)

De beschreven situatie voor kennisintensieve organisaties staat niet op zich-
zelf. Ze relateert aan de universele spanning in organisaties tussen de be-
hoefte aan beheersing van hoog/centraal en de behoefte aan autonomie van 
laag/decentraal. Mastenbroek (1991) brengt op beeldende wijze de dynamiek 
in kaart die hiervan het gevolg is (zie tabel 1.3).

Stereotypen in hoog-laag-relaties

Hoog/centraal (streven naar beheersing) Laag/decentraal (streven naar 
autonomie)

Kenmerkende 
problemen

• hoe te overtuigen? 
• wat zou er leven? 
• hoe grip te verkrijgen?

• hoe autonomie te behouden, zonder 
in hoek van dwarsligger te komen?

Beeld van de 
ander

• passief, werken niet mee 
• denken alleen aan  zichzelf, niet aan 

geheel

• arrogant: ze weten meer dan ze  kun-
nen willen/zeggen 

• manipulerend: is al bekokstoofd

Tactieken en 
gedragingen

• argumenteren 
• doordrukken 
• selectief informatie geven 
• individuen bewerken

• vage afspraken maken 
• verschuilen achter onduidelijkheden 
• ja zeggen, nee doen (pocket veto)

Tabel 1.3: Spanningsveld beheersing versus autonomie en 
resulterende stereotypen uit Mastenbroek (1991)

De drang naar autonomie en handelingsvrijheid manifesteert zich volgens 
Mastenbroek enigszins in het verborgene, als iets wat er eigenlijk niet mag 
zijn. De professional echter lijkt zijn autonomie veeleer te zien als een welver-
diend recht, waar hij vaak openlijk voor opkomt. Dit stimuleert professionals 
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volgens Weggeman (2007) er de volgende stereotype opvattingen en menin-
gen op na te houden:
• De door mij gewenste managementstijl moet leiden tot de afwezigheid van 

het gevoel gestuurd te worden
• Het handelen van het management dien ik kritisch te volgen en ik mag 

daar plezier aan beleven
• Top down informatie moet glashelder, consistent en waar zijn; ik wens 

niet lastig gevallen te worden met irrelevante informatie, onzekerheden 
en vragen

• Ik doe wat nodig is volgens mijn professionele waarden, normen en stan-
daards, ook als dat afwijkt van wat management of collega’s vinden

• Een goed professioneel resultaat is altijd belangrijker dan welke be-
heerstaak ook

• Vakbekwaamheid is het enige acceptabele criterium voor promotie

Het volgende citaat van Von der Dunk (2002) vat bovenstaande stereotypering 
bondig samen: ‘Want wat is een manager? Een manager is iemand die niets 
weet, niets kan en niets doet en bij dat geregel iedereen die wel iets weet, kan 
of doet, voortdurend hinderlijk voor de voeten loopt.’

Van Delden (1996) en De Caluwé & Vermaak (2006) illustreren hoe mana-
gers op hun beurt zich stereotypen vormen over professionals:
• ‘Ze weten het altijd beter (en soms klopt dat ook nog)’
• ‘Zoveel hoofden, zoveel zinnen’ (‘het is een kruiwagen met kikkers’)
• ‘Ze kunnen het vaak niet, maar zijn te trots dat toe te geven’
• Ze doen alleen iets als ze het zelf bedacht hebben (‘not invented here’ 

syndroom)
• ‘Ze geven mij de schuld en zoeken nooit de oorzaak bij zichzelf’
• ‘Ze verwijten mij gebrek aan leiding, maar vechten elke beslissing aan’
• ‘Ze schuiven hun problemen af op de manager, die heeft ‘corvee’

Veel professionals kunnen zich deze houding mede permitteren door hun 
reeds genoemde lage substitueerbaarheid. Het dilemma beheersing versus 
autonomie is echter niet voorbehouden aan kennisintensieve organisaties. 
Het is van alle tijden en alle organisaties. Wel lijkt er sprake van een gradu-
eel verschil: hoe kennisintensiever de organisatie en hoe meer ze een welom-
schreven beroepsgroep vormen, des te krachtiger de tendens tot professionele 
autonomie, stereotype beeldvorming tussen horizontale en verticale groepe-
ringen en resulterende negatieve dynamieken.

De Caluwé & Vermaak (2006) vatten de gevolgen hiervan samen in drie 
kernproblemen: versnippering, omdat ieder zijn richting volgt; middelmatig-
heid, omdat er onvoldoende van elkaar geleerd wordt en vrijblijvendheid, om-
dat men zich weinig verantwoordingplichtig voelt als het om resultaten gaat.
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1.6 Complicaties in relatie met strategische context

Hoewel de interne analyse in de twee voorgaande paragrafen een verduide-
lijkend licht werpt op de problematische aspecten van strategisch leren in 
kennisintensieve organisaties, schiet een dergelijke analyse nog tekort. Uit-
eindelijk draait strategisch leren om het veranderen van de relatie tussen de 
organisatie en de externe context. Paragraaf 1.6.1 beschrijft het probleem van 
selectieve strategische waarneming als gevolg van een dominante logica. Pa-
ragraaf 1.6.2 gaat in op de steeds verdergaand institutionaliserende context 
waarin veel professionals moeten werken. Paragraaf 1.6.3 verdiept dit tot de 
meervoudige moraliteiten die hier mee gemoeid zijn.

1.6.1 Collectieve selectieve waarneming

In paragraaf 1.2 is gesteld dat strategisch leren betekent dat de onderliggende 
logica van de patronen in bedrijfsactiviteiten en gedragingen om waarde te 
creëren verandert. Auteurs als Scharmer (2009) en Prahalad & Krishnan 
(2008) stellen dat hoe langer een organisatie al volgens een bepaald patroon 
werkt, hoe moeilijker dat is.

Figuur 1.4 laat zien hoe, bijvoorbeeld in een oprichtings- of pioniersfase, een 
model voor waardecreatie ontstaat. Als de primaire belanghebbenden voldoen-
de voordeel van het waardemodel ervaren, breidt het uit. Na verloop van tijd re-
ifi ceert dit model in een ‘harde’ infrastructuur van systemen, bedrijfsproces-
sen, ict en expertisegebieden, in een organisatie- en overlegstructuur en in 
‘zachte’, culturele aspecten als gedragspatronen, vaardigheden en bijbehorend 
instrumentarium. Zo wordt de onderliggende logica van het waardemodel 
geleidelijk een onbewuste vanzelfsprekendheid en daarmee een dogma. Ver-
anderingen in de werkelijkheid worden binnen deze logica geïnterpreteerd, 
zoals sommige assurantieadviseurs tot het laatst toe het corrumperende pro-
visiesysteem blijven verdedigen. Het belemmert ook nieuwe kansen in de om-
geving te herkennen en de eigen waardelogica te veranderen, zoals sommige 
organisaties sociale media nog negeren uit onwennigheid of onderschatting. 
Bettis & Prahalad (1995) benadrukken in dit verband het belang van strategi-
sche unlearning processen als onderdeel van strategievorming.
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×

Succes reïficeert dit waardemodel

Onvermogen nieuwe 
kansen te zien en 

daarop in te spelen; 
onvermogen waarde 
logica te veranderen

Dominante logica wordt lens 
waardoor men nieuwe data 

interpreteert

Ontstaan nieuw model voor waardecreatie 
(business model, waardemodel)

Recept wordt dogma: dominante 
logica

Waardemodel wordt 
ingebed in organisatie 

Gedrag, vaardigheden, 
analytische instrumen-

ten weerspiegelen 
waardemodel

Systemen, bedrijfspro-
cessen, ICT en 

capabilities weerspiege-
len waardemodel

Figuur 1.4: Hoe een collectieve dominante logica ontstaat en daarmee problemen 
oproept bij aanpassen aan omgeving (naar: Prahalad & Krishnan, 2008, p. 149)

1.6.2 Institutionalisering en vernetwerking

Geurts & Merks van Bunschot (2007) gaan in op de eff ecten van de instituti-
onaliserende context op de relatie tussen bestuurders en professionals in de 
gezondheidszorg. Het autonome domein van de professionals raakt volgens 
hen steeds verder ingeperkt. De grenzen van het vak worden tot de frustratie 
van professionals steeds meer bepaald door niet-technische (organisatorische, 
maatschappelijke, fi nanciële) parameters. Voorts wordt de zorgprofessional in 
toenemende mate ook voor deze parameters verantwoordelijk gehouden. Dit 
resulteert volgens de auteurs in een conditie van anomie (richting- en regel-
loosheid) bij deze zorgprofessionals. Met nogal eens reacties als ritualisme, 
terugtrekken en rebellie als gevolg. Zij roepen professionals en bestuurders 
op uit hun isolement te komen, omdat ze elkaar nodig hebben om verder te 
komen. Deze dynamiek en de daaraan gekoppelde oproep geldt exponenti-
eel als het gaat om interorganisationele samenwerking. Grensoverschrijdend 
samenwerken, innoveren en kosten besparen zijn in toenemende mate met 
elkaar verbonden (Oerlemans & Kenis, 2007). Maar veel allianties blijken 
niet succesvol en instabiel (Boonstra, 2007). Niet zo verwonderlijk, volgens 

dissertatie PK_2.indd   18dissertatie PK_2.indd   18 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



1 · Verborgen potentieel 

19

Smid, Bijlsma-Frankema & Bernaert (2007), omdat autonome professionals 
vaak niet op hun gemak zijn in het complexe veld van allianties en netwerken, 
waardoor wantrouwen en wij-zij gevoelens snel postvatten.

1.6.3 Meervoudige moraliteiten

Freidson (2001) plaatst de moderne professional in het licht van drie domi-
nante logica’s en moraliteiten die zich voordoen in kennisintensieve organisa-
ties. Ten eerste de logica van de bureaucratie die is gebaseerd op macht. Ten 
tweede de logica van de markt die is gebaseerd op transactie. De zogenaamde 
‘derde logica’ is die van de professie, ofwel een moraliteit vanuit professionele 
waarden en standaarden. Hoek (2007) beschrijft de uitwerking hiervan in 
de zorg. Zorgaanbieders opereren op het snijvlak van drie vormen van gover-
nance en moraliteit, de publieke (macht), de private (ruil) en de professionele 
governance (professionele normen en waarden). Volgens Hoek zijn vooral de 
drie moraliteiten nauwelijks te combineren en moeten er strijdige doelen be-
reikt worden. Zo willen aanbieders en vragers het liefst de beste zorg geven 
en ontvangen, terwijl de overheid dit uit oogpunt van kostenbeheersing wil 
beperken. Verzekeraars maakt dit strikt genomen weinig uit, zolang ze hun 
concurrentiepositie en winstmarges kunnen veiligstellen. De complexiteit 
van het speelveld wordt door veel spelers onderschat of ontkend. De uitkomst 
van dergelijke meervoudige waarde(n)vraagstukken blijkt dan sterk af te han-
gen van het vermogen van bestuurders en professionals de complexiteit te 
overzien en zich hierin eff ectief te bewegen.

Ook in andere kennisintensieve organisaties komen deze meervoudige 
moraliteiten voor en zorgen voor problemen (Ankersmit, 2008; Korsten, n.d.; 
Van Twist, n.d.). Zo staat het concept ‘de burger als klant’ voor ambtenaren 
haaks op de notie van ‘de burger als onderdaan’ (De Jong, 2007). In het eerste 
geval gaat het om een door de klant als redelijk en voordelig ervaren transac-
tie, in het tweede geval staat de rechtmatigheid centraal, of de burger hier nu 
blij mee is of niet. Jorna (2008) schetst de botsing tussen de drie moraliteiten 
voor managers en leerkrachten in het onderwijs. Maister (1997) beschrijft de 
botsing tussen de professionele en de commerciële moraliteit in professional 
service fi rms. Tenslotte stelt ook Weggeman (1997) dat voor veel professionals 
hun peer group (vakgenoten) vaak sterker geldt als referentiekader voor zin-
geving dan hun klanten of de eigen organisatie. Waarbij de opvattingen over 
bijvoorbeeld klantwaarde als zodanig weer fragmenteren vanwege de profes-
sionele autonomie.
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1.7 Consequenties voor strategisch leren en 
veranderen

Recapitulerend bevinden kennisintensieve organisaties zich in een lastig di-
lemma ten aanzien van strategievorming. Enerzijds is strategisch leren veruit 
de meest veelbelovende optie voor strategievorming in dit soort organisaties. 
Bijvoorbeeld vanwege de verspreide waardekennis en het grote probleemoplos-
sende potentieel. Anderzijds zijn er condities in kennisorganisaties die dit stra-
tegisch leren structureel belemmeren. Een overzicht is gegeven in tabel 1.4.

1 Begaafdheid en balans?
Kenniswerkers zijn getalenteerde probleemoplossers, maar hebben vaker dan gemiddeld 
moeite een balans te vinden met hun sociale omgeving.

2 Leerangst
(Top)managers en andere professionals hebben moeite met strategisch leren omdat ze hun 
succesvolle mentale modellen niet gemakkelijk ter discussie stellen (‘leerangst’).

3 Comfort zone
Door hun relatief lage vervangbaarheid kennen kenniswerkers relatief weinig ‘overlevings-
angst’, waar het om hun persoonlijke professionele toekomst gaat. Vanuit een oogpunt van 
strategisch leren bevinden zij zich veelal in een comfort zone.

4 Allergie voor strategie
Door hun relatief hoge ‘leerangst’ en lage ‘overlevingsangst’ zijn kenniswerkers moeilijk te 
bewegen zich constructief met strategische vragen bezig te houden.

5 Strategie als contested zone
a. Een verworvenheid van de kenniswerker is dat verticale sturing is vervangen door hori-

zontale sturing en autonomie. Een valkuil is dat dit de allergie versterkt voor alles wat 
met management te maken heeft. Verder bestaat een risico te vergroeien met het eigen 
kennisdomein en te vervallen tot solisme.

b. Een verworvenheid van de (top)manager is dat hij gaat over de strategie van de 
organisatie(onderdeel). De valkuil is dat hij dit domein niet wil delen met hen die hij 
daarvoor nodig heeft, de kenniswerkers van het kernproces.

c. Het gevolg van a en b is negatieve stereotype beeldvorming over en weer die samen-
werking belemmert, waar men elkaar voor strategisch leren juist nodig heeft.

6 Complicaties in relatie met strategische context
Kenniswerkers en hun managers kampen nogal eens met veranderende contexten en een 
selectieve kijk daarop; verschillende, soms strijdige belangen en vormen van governance en 
bijbehorende moraliteiten, die vaak onbewust en onuitgesproken het strategisch leerproces 
compliceren.

Tabel 1.4: Structureel belemmerende factoren voor strategisch 
leren in Nederlandse kennisintensieve organisaties

Deze structureel ingebakken karakteristieken van kennisorganisaties vormen 
belemmerende condities voor strategisch leren. De eff ecten hiervan op proces-
sen van strategievorming komen in paragraaf 1.7.1 aan de orde. De gevolgen 
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hiervan voor bestuurders en managers is onderwerp van paragraaf 1.7.2. Pa-
ragraaf 1.7.3 vertaalt de gesignaleerde structurele belemmeringen voor strate-
gisch leren naar methodische condities daarvoor.

1.7.1 Complexe en onvoorspelbare processen van 
strategievorming

De besproken belemmeringen voor strategisch leren hebben aanzienlijke in-
vloed op het verloop van processen van strategievorming. Figuur 1.4 helpt dit 
verder inzichtelijk te maken.

Simpel

Chaos/
Anarchie

Complex

klein groot

dichtbij

ver te
zoeken

O
ve

re
en

st
em

m
in

g

Onzekerheid

Figuur 1.4: Typering van verandercontexten naar Stacey (1996)

Doordat consensus over strategische vernieuwingen vaak lang duurt, waar-
door de onzekerheid verder oploopt, bevindt strategievorming in kennisor-
ganisaties zich haast automatisch in het complexe gebied. Dit maakt dat het 
ideaaltypische continue proces van strategisch leren in de praktijk hier niet of 
nauwelijks verwacht mag worden. Een meer schoksgewijze, discontinue wijze 
van veranderen en leren, als gevolg van oplopende externe en daarmee exis-
tentiële druk, is op grond van de voorgaande analyse een veel waarschijnlijker 
scenario (Bettis & Prahalad, 1995; Tushman & Anderson, 1986).

Als de omgevingsonzekerheid hoog wordt, erodeert de toch al beperkte 
macht van bestuurders en managers in kennisorganisaties snel, omdat ‘zij het 
ook niet weten’, aldus Buelens & DeVos (2004). In zo’n situatie is de scheids-
lijn tussen strategisch leren en processen van tijdelijke chaos en anarchie dun 
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(Stacey, 1992 en 2007; Zuijderhoudt, 2002). Deze auteurs refereren hierbij 
aan het begrip ‘dissipatieve (verkwistende) structuren’ van Prigogine (1977). 
Buelens & DeVos typeren dergelijke situaties als experimentele veranderom-
gevingen, die sterk uitnodigen tot processen van zelforganisatie en double-
loop learning. Vanuit het perspectief van externe belanghebbenden zou dit als 
hoopgevend gezien kunnen worden: het kan even duren, maar uiteindelijk 
leert men wel meer waarde te creëren. Het is echter sterk de vraag of de be-
trokken professionals, managers en bestuurders er reikhalzend naar uitzien 
dat het strategisch leren op een dergelijke tijdrovende, chaotische en energie-
verslindende wijze tot stand komt. Deze studie is gebaseerd op de gedachte dat 
het vermogen tot strategisch leren doorslaggevend is in het succesvol doorma-
ken van dit soort situaties (Bettis & Hitt, 1995; Hart & Banbury, 1994).

1.7.2 Strategisch leren als ‘wicked problem’

Het managen en besturen van kennisorganisaties is al met al geen sinecure. 
Eenzijdig toegeven aan de drang naar autonomie van professionals leidt tot 
anarchie en daarmee tot een onbeheersbare en onbestuurbare organisatie 

(Lammers, 1983). Een al te grote 
drang naar controle staat daar-
entegen zo haaks op de aard van 
professioneel werk, dat fricties en 
confl icten de organisatie al snel 
even onbestuurbaar maken (De 
Wit & Meyer, 2005; Van Amels-
voort, 2007). 

Deze spanning tussen com-
plexiteit en controle maakt dat 
strategievorming in kennisinten-
sieve organisaties veel weg heeft 
van een wicked problem (Rittel & 
Webber, 1973). Het wicked pro-
blem van strategievorming betreft 
zowel het proces van strategie-

vorming, als het inhoudelijke vraagstuk van meervoudige waardecreatie. 
De Wit & Meyer (2005) geven hiervan een uitwerking. Ten eerste stokt het 
formuleren van een strategie als oplossing voor een strategisch vraagstuk, 
omdat de omschrijving van het vraagstuk op zichzelf al een groot pro-
bleem is. De kunst hierbij is, volgens hen, recht te doen aan diverse moge-
lijke zienswijzen en tegelijk niet uitputtend en volmaakt hierin te willen 
zijn. Verder is een wicked problem niet vooraf volledig analyseerbaar en
 oplosbaar, omdat het na iedere actie weer nieuwe kanten van zichzelf laat 
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zien. Een wicked problem is daarom wel aan te pakken, maar nooit te elimine-
ren. Oplossingen voor wicked problems zijn dan ook niet zijn niet ‘waar’ of ‘on-
waar’, maar ze werken beter of slechter bij het bestrijden van het probleem (zie 
ook Camillus, 2008). Een gestandaardiseerde solution set is er niet of werkt 
onvoldoende. Senge (1990) maakt voor het aanpakken van dit soort vraagstuk-
ken een onderscheid tussen eff ect op de korte en op de lange termijn. Wat op 
de korte termijn goed werkt, blijkt op de lange termijn vaak een lapmiddel. 
Daarentegen doen structurele maatregelen het probleem vaak eerst vererge-
ren voordat het beter wordt. Met andere woorden, de kost gaat voor de baat uit.

Zowel de inhoud als het proces van strategievorming in kennisorganisaties 
zijn dus wicked. Eff ectieve strategievorming vergt daarom volgens De Wit & 
Meijer afwisselend – en vaak zelfs gelijktijdig – doen en denken van de betrok-
kenen. Ofwel, om met Donald Schön (1983) te spreken, refl ection-on-action en 
refl ection-in-action. Zo is een goede strateeg volgens De Wit en Meyer geen 
treinconducteur die het strategieproces van A tot Z voorprogrammeert. Hij is 
veeleer een ontdekkingsreiziger die onderweg voortdurend onderneemt, ex-
perimenteert en daarvan leert. Dit leren is echter geenszins vrijblijvend. Elke 
(poging tot) interventie is een one shot operation met onomkeerbare eff ecten 
waar je op af wordt gerekend.

Vermaak (2009) laat zien dat in dit soort taaie vraagstukken gelijktijdig 
zowel fi xerende als vernieuwende mechanismen actief zijn. Een aantal fi xe-
rende condities en mechanismen in kennisorganisaties is in dit hoofdstuk 
geschetst. Die kunnen het strategisch leren hardnekkig en langdurig gijze-
len. Toch komt strategisch leren en vernieuwen voor in de praktijk van ken-
nisintensieve organisaties (Kirjavainen, 2001; Kloosterboer, 2007; Starbuck, 
2008; Vermaak, 2009). Deze noties doen de vraag rijzen naar de condities en 
mechanismen die strategisch leren mogelijk maken en bevorderen en vooral 
de vraag welke (typen van) interventies hieraan bijdragen. Ofwel, via welke 
aanpak is strategisch leren in kennisorganisaties tot stand te brengen?

1.7.3 Condities strategisch leren in kennisorganisaties

De voorgaande analyse over de structurele condities voor strategisch leren in 
kennisorganisaties en de gevolgen daarvan lijkt weinig bemoedigend. Tege-
lijk biedt de analyse concrete aanknopingspunten voor methodische condities 
die strategisch leren zouden kunnen bevorderen. Tabel 1.4 geeft een overzicht 
van belemmerende structurele condities voor strategisch leren in kennisorga-
nisaties uit deze paragraaf totnogtoe en daaruit voortvloeiende methodische 
condities die hierop inspelen. Methodische condities voor strategisch leren 
zijn hier gedefi nieerd als tijdelijke voorwaarden voor het plaatsvinden van 
strategisch leren, voor zover te scheppen of te beïnvloeden door de interventi-
onist via diens aanpak en werkwijzen tijdens het strategieproces. Structurele 
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condities zijn semipermanente voorwaarden voor strategisch leren die tijdens 
het strategieproces niet wezenlijk veranderen, maar mogelijk wel als uitkomst 
ervan.

Strategisch leren in kennisintensieve organisaties

Structureel belemmerende condities Methodisch bevorderende condities

1 Begaafd en in balans? 1. Gebruik creatieve, onorthodoxe, minimaal 
sociaal beperkende werkvormen

2 Leerangst 2. (a) niet defectgerichte (diskwalifi cerende), 
maar waardezoekende informatieverzame-
ling (b) nodig uit tot non-defensiviteit en 
zelfrefl ectie

3 Comfort zone 3. Onderzoek (ook) gevolgen van niet veran-
deren om valide overlevingsangst boven 
water te krijgen

4 Allergie voor strategie 4. Maak meedenken met strategie aantrekke-
lijk en beperk/doseer extra werk daarvoor

5 Strategie als contested zone
a. Autonomie kenniswerker/professional
b. Strategie als exclusief domein 

topmanager
c. Stereotype beeldvorming en allergieën 

over en weer

5. Wederzijdse open strategische verkennin-
gen van strategische vragen en waar-
descheppende praktijken, oordeels- en 
besluitvorming uitstellen

6 Dominante logica, strijdige belangen, 
vormen van governance en moraliteiten

6. Tijd/ruimte om variatie, complexiteit en 
meervoudige moraliteiten te onderzoeken

7 Strategievorming is wicked problem 7. Strategievorming als ontdekkingsreis

Tabel 1.5: Structureel belemmerende condities en methodisch bevorderende 
condities voor strategisch leren in kennisintensieve organisaties

Alles bij elkaar wijst tabel 1.4 erop dat strategisch leren in kennisintensieve or-
ganisaties het beste op gang is te brengen via open, informele en interactieve 
verkenningen met managers en professionals van strategische vraagstukken, 
waardescheppende praktijken en de belemmerende en bevorderende condi-
ties daartoe. Verder lijkt van belang dat er geen directe druk is tot oordeels- of 
besluitvorming, omdat dit direct defensiemechanismen voor strategisch leren 
activeert. Hoe het daarna verder moet richting besluitvorming en een cohe-
rente uitvoering van strategie wordt uit deze inventarisatie echter nog niet 
duidelijk. Dit sluit aan op de observatie van Vermaak (2010, p. 514) dat het 
eenvoudigweg omdraaien van belemmeringen nog niet per se tot oplossingen 
voor vernieuwing leidt. De volgende paragraaf gaat in op aanpakken die het 
begrip ‘ontdekkingsreis’ meer handen en voeten geven.
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1.8 Strategievorming als expeditie

Deze paragraaf positioneert aanpakken voor strategievorming op de dimensie 
reizen versus trekken (1.8.1). Een methodische ontdekkingstocht als synthese 
van deze twee uitersten blijkt de beste papieren te hebben voor strategievor-
ming in kennisorganisaties (1.8.2). Ten slotte wordt toegelicht waarom in dit 
proefschrift is gekozen voor het begrip ‘expeditie naar waarde’ (1.8.3).

1.8.1 Reizen of trekken?

Swieringa & Wierdsma (1990) positioneren aanpakken voor verandering op 
de dimensie ‘reizen’ versus ‘trekken’. In het reizigersmodel ontwerpt men 
eerst, al dan niet met veel participatie, een nauwkeurige blauwdruk van de 
bestemming. Bijvoorbeeld de gewenste organisatie in termen van strategie, 
structuur, cultuur en systemen. De veranderingstrein moet daarna volgens 
het opgestelde spoorboek de bestemming bereiken. Een voorbeeld hiervan is 
het acht fasenproces van Kotter (1996), waarbij een leider een coalitie samen-
stelt die een visie en een strategie bedenkt en dit vervolgens implementeert. 
Cultuur- en gedragsverandering vormt volgens Kotter het sluitstuk van dit 
proces.

In het trekkersmodel ontwikkelt organisatie- en gedragsverandering zich 
hand in hand en stap voor stap via een gezamenlijk leerproces. Zo suggereert 
Overmeer (1996) als aanpak voor strategisch leren een strategische conver-
satie in de geest van Argyris & Schön. Hierbij gaat het om het vergaren en 
bespreken van valide strategische informatie, strevend naar vrije keuze en 
persoonlijk engagement. Een tweede trekkersbenadering is ‘waarderend on-
derzoek’ (Cooperrider & Srivastva, 1987; Zandee & Cooperrider, 2008). Dit 
komt neer op het oplossingsgericht zoeken naar waardevolle praktijken en 
deze tot standaard verheff en, in plaats van het defectgericht zoeken naar dis-
functionele praktijken (met diskwalifi catie en demotivatie van de betrokkenen 
tot gevolg). Een ultiem voorbeeld van ‘trekken’ ten slotte  is de Open Space 
Technology (Owen, 1997). De aanpak is enigszins paradoxaal te typeren als ge-
organiseerde spontaniteit. Dit veronderstelt a priori een wezenlijk gevoel van 
betrokkenheid bij alle belanghebbenden. Gezien de beschreven dynamiek in 
kennisorganisaties kan daar helaas niet zomaar op vertrouwd worden.

1.8.2 Methodische ontdekkingstocht

Redenerend vanuit tabel 1.5 lijkt een trekkende benadering goed te passen bij 
het strategisch leren in kennisintensieve organisaties. Echter, volgens Mintz-
berg et.al. (1999) is het grootste risico hierbij een zekere doel- en richting-
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loosheid van het leerproces. De Jong & Mulder (1999; 2002) stellen om deze 
reden een ‘methodische ontdekkingsreis’ voor als synthese tussen reizen en 
trekken, ofwel tussen ontwerpen en ontwikkelen (Boonstra, Steensma & De-
menint, 1996). Enkele karakteristieken van zulke ontdekkingstochten zijn 
weergegeven in tabel 1.6.

Metafoor Reizen (ontwerpen) Trekken (ontwikkelen) Methodische 
ontdekkingsreis

Doel en route Vooraf bepaald, inclusief 
reisplan

Per stap refl ecteren en 
opnieuw doordenken

Globaal bekend; onder-
weg leren en bijstellen

Waarde-
creërende 
praktijken

Top down afl eiden uit 
strategisch doel

Bottom up identifi ceren 
en ontwikkelen

Iteratief leren via refl ectie 
op gevolgen van be-
staande praktijken en top 
down acties

Plan- en 
leercycli

Vooraf en na afl oop van 
de reis, vooral op strate-
gisch niveau

Kortcyclisch en vooral op 
operationeel en tactisch 
niveau

Kortcyclisch op operati-
oneel, tactisch en strate-
gisch niveau

Geschikt 
voor

Modifi ceren, verfi jnen, 
optimaliseren

Bewegen, loskomen uit 
bestaande patronen

Strategisch vernieuwen 
gericht op waardecreatie

Tabel 1.6: Karakteristieken van reizen, trekken en methodisch 
ontdekken naar De Jong & Mulder (1999)

Figuur 1.5 illustreert de geschiktheid van de drie typen aanpakken in de ver-
schillende verandercontexten van Stacey (zie fi guur 1.4).
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Figuur 1.5: Typen strategievorming en verandercontexten
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Hoewel er niet één beste aanpak voor elke situatie is, blijken vormen van inter-
actief ontdekken en exploreren in kennisintensieve organisaties door de bank 
genomen eff ectiever dan ‘reizende’ benaderingen (Werkman, Boonstra & El-
ving, 2005; Van Delden 2010; Laar & Kaal, 2010).

Een voorbeeld van een methodische ontdekkingsreis is beschreven door 
Scharmer (2009). Zijn methode kent drie hoofdfasen. De eerste is een peri-
ode van sensing social fi elds. Een kerngroep in een organisatie luistert daarbij 
intens naar de mogelijkheden en bewegingen in de relevante omgeving. De 
tweede fase is gericht op het genereren van toekomstbeelden. Niet in de klas-
sieke zin als doel of bestemming, maar vooral als middel om wat zich afspeelt 
in de omgeving en de diepere drijfveren van leiders te verbinden in het co-
produceren van een hoogst mogelijke gezamenlijke toekomst. De derde fase 
bestaat uit het snel en kortcyclisch cocreëren en testen van het toekomstbeeld. 
Integratie en diepgaand leren wordt versterkt via het werken op verschillende 
niveaus van aandacht. De methode leunt sterk op de wil en het vermogen van 
de kerngroep hun opgebouwde verlangen verder te brengen in de organisatie.

Voor methodische ontdekkingstochten bestaan ook uitgewerkte large scale 
methodieken die van meet af aan grote groepen in de organisatie betrekken. 
Voorbeelden zijn Real Time Strategic Change (Jacobs, 1994) en Future Search 
van Weisbord (1995). De kracht van dit soort aanpakken schuilt in het sys-
tematisch mobiliseren van (groepen van) belanghebbenden en het creëren 
van een gezamenlijk vertrekpunt en toekomst. Deze aanpakken werken met 
uitgekiende, strakke conferentiedesigns, gebaseerd op specifi eke interventie-
principes. Dit kan zich moeizaam verhouden met het geschetste beeld van 
de strategische ontdekkingsreiziger die onderweg voortdurend navigeert en 
manoeuvreert op basis van voortschrijdende inzichten.

De methodische ontdekkingsreis van De Caluwé & Vermaak (2006) ten 
slotte is te vergelijken met een geavanceerd kookboek waarin een keur aan 
ingrediënten en kookregels zijn geschetst. De interventionist kijkt door ver-
schillend gekleurde brillen naar de context, aanleiding, actoren, processen en 
betekenissen van de verandering. Daarmee ontwerpt hij interventies, voert ze 
uit en refl ecteert onderweg voortdurend op de eff ectiviteit van zijn handelen. 
Dit leidt tot maatwerk recepten die al kokkerellend op hun smaak worden ge-
toetst en verfi jnd. De rijkdom van deze benadering lijkt tevens een beperking. 
Het vergt veel kennis en ervaring van de interventionist het hele repertoire 
paraat te hebben en hier voortdurend de juiste keuzes in te maken.

Gemeenschappelijk in deze ontdekkingsmethoden is een systeembenade-
ring van strategisch leren, met betrokkenheid van de relevante geledingen 
van het sociale systeem in kwestie. Er doen zich echter ook fl inke verschillen 
voor tussen de genoemde methoden. Bijvoorbeeld de mate van grootschalig 
en collectief versus kleinschalig en lokaal leren. Of het accent op gezamen-
lijk belang en toekomst produceren versus het refl ecteren op patronen en ge-
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dragsprincipes in heden en verleden. En ook de mate de mate van fl exibiliteit 
in de chronologie van de te nemen stappen verschilt aanzienlijk. Kortom, de 
karakteristieken van een eff ectieve methodische ontdekkingstocht voor stra-
tegievorming in Nederlandse kennisintensieve organisaties zijn nog verre van 
duidelijk. Werk aan de winkel!

1.8.3 Expeditie naar waarde

Dit onderzoek benadert strategisch leren met professionals noch als geplande 
reis, noch als trektocht, maar als een methodische ontdekkingsreis. Het ver-
volg van dit proefschrift spreekt van een expeditie naar waarde. Het Van Dale 
woordenboek omschrijft een expeditie (van het Latijnse expeditio: onderne-
ming, veldtocht) als ‘...; een wetenschappelijke onderzoekingstocht door een 
gezelschap, met name in een weinig bekend land’.

Vele vroegere expedities maakten in naam van hun regering aanspraak op 
het gebied waar de expeditie heen leidde, bijvoorbeeld koloniën of protecto-
raten. Andere expedities waren op zoek naar legendarische oorden, goud en 
andere edelmetalen of onontdekte plant- en diersoorten. De expeditie naar 
waarde is evenmin belangeloos. Het ontdekken van waardevolle praktijken 
verleent er zin, richting en betekenis aan.

De term expeditie refereert verder aan de systematische aandacht voor 
(inter)menselijke en methodische condities om onzekere en onvoorspelbare 
omstandigheden aan te kunnen. Juist het zorgvuldig en professioneel borgen 
daarvan stelt een ‘strategisch expeditieteam’ in staat eff ectief te bewegen in 
het ongewisse en risicovolle gebied van strategievorming. Ten slotte verwijst 
een expeditie naar avontuur, spanning, uitdaging en voldoening bij het vol-
brengen ervan.

Bij een ‘expeditie naar waarde’ lijkt een zekere mate van fl exibiliteit op aan-
pak- en interventieniveau wenselijk. ‘Ballistisch handelen’, het niet bijstellen 
van een oorspronkelijk plan, blijkt namelijk de grootste bron van ongelukken 
bij expedities te zijn (Kloosterboer & Van Giels, 2004). Bij strategische expedi-
ties is dit mijns inziens niet anders. Een heuristiek die leidt tot methodische 
condities en interventieprincipes lijkt hiertoe het meest geëigend. Maar de 
verschilpunten in paragraaf 1.8.2 laten zien dat daarmee het laatste woord 
nog niet is gezegd. Welke expeditieprincipes gelden voor strategisch leren in 
Nederlandse kennisintensieve organisaties?

1.9 Het onderzoek

Deze paragraaf specifi ceert waar dit onderzoek over gaat, te beginnen met de 
probleemstelling (1.9.1). Dan volgt een nadere afbakening van het domein van 
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onderzoek (1.9.2). In paragraaf 1.9.3 zijn de doelstelling van het onderzoek, de 
onderzoeksvragen en het conceptueel onderzoeksmodel beschreven.

1.9.1 Probleemstelling

De stand van zaken rond strategievorming in Nederlandse kennisintensieve 
organisaties is als volgt samen te vatten:
• Het maatschappelijke en economische belang van kennisorganisaties in 

Nederland neemt toe evenals de strategische uitdaging voor dit soort orga-
nisaties te komen tot meer waardecreatie voor belanghebbenden (paragraaf 
1.1).

• Strategisch leren is de meest eff ectieve wijze van strategievorming voor ken-
nisorganisaties, zowel vanwege de zich verspreid in de organisatie voortdu-
rend ontwikkelende waardekennis, als vanwege het probleem oplossende 
potentieel in zulke organisaties (paragraaf 1.2).

• Tegelijk is er sprake van een aantal structureel belemmerende condities 
voor strategisch leren in kennisorganisaties, variërend van het individuele 
tot en met het contextuele niveau (paragraaf 1.4 t/m 1.6).

Dit maakt strategisch leren in Nederlandse kennisorganisaties tot een nood-
zakelijk, maar ook een weerbarstig vraagstuk (paragraaf 1.7). Daarbij is er 
slechts beperkte empirische evidentie welke methoden nu eff ectief werken in 
de wicked context van kennisorganisaties en waarom (paragraaf 1.8).

De probleemstelling voor deze studie luidt daarom:

Via welke interventiemethode is strategisch leren in Nederlandse kennisintensieve 
organisaties te bevorderen?

Voor het oplossen van deze probleemstelling zijn enkele belangrijke elemen-
ten geïdentifi ceerd:
• Voor strategisch leren zijn totnogtoe verschillende verklaringen en benade-

ringen aangehaald die elkaar eerder lijken aan te vullen dan uit te sluiten. 
Leren is bijvoorbeeld getypeerd als het veranderen van mentale modellen 
(paragraaf 1.4.2), als gedragsaanpassing op basis van angst (paragraaf 1.4.3) 
en als systeemtransitie via dissipatieve structuren en zelforganiserende 
processen (paragraaf 1.7.1). Deze studie mikt erop de werkingsmechanis-
men achter deze verschillende benaderingen te identifi ceren en samen te 
brengen in een theoretisch model voor strategisch leren. 

• Er is onderscheid aangebracht tussen structurele en methodische condities 
voor strategisch leren (paragraaf 1.7.3). De in dit hoofdstuk geschetste struc-
turele condities karakteriseren het vraagstuk en zijn voor dit onderzoek 
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een gegeven. Methodische condities kunnen helpen ermee om te gaan. 
De te ontwikkelen interventieprincipes voor strategisch leren zijn daarom 
in belangrijke mate gericht op het scheppen van de optimale methodische 
condities daartoe.

• Methoden en interventies voor strategisch leren bewegen zich tussen voor-
geprogrammeerd ‘reizen’ en fl exibel ‘trekken’. Een methodische ontdek-
kingstocht met interventieprincipes op basis van een heuristiek lijkt het 
meest belovend om de voordelen van deze benaderingen te combineren 
(paragraaf 1.8). De uitwerking van zo’n ‘strategische expeditie naar waarde’ 
is voorwerp van onderzoek qua procesontwerp, interventieontwerp en rol 
en betrokkenheid van de interventionist.

1.9.2 Afbakening

Dit onderzoek richt zich op kennisintensieve organisaties in Nederland. De fo-
cus op kennisorganisaties heeft twee redenen. Het toenemende maatschappe-
lijke belang ervan is reeds onderbouwd in paragraaf 1.1. De tweede reden is dat 
mijn werk- en ervaringsgebied zich hierop concentreert. Dit laatste verklaart 
tevens de geografi sche afbakening. Daardoor was het empirische onderzoeks-
materiaal hier goed te vergaren. Een bijkomend voordeel is dat interferentie 
van internationale cultuurverschillen met de onderzoeksresultaten zo geen 
rol speelt. De beperking die dit met zich meebrengt, is dat de bevindingen 
niet zonder meer generaliseerbaar zijn buiten onze landsgrenzen.

Een tweede afbakening heeft betrekking op het organisatorische niveau 
waarop het strategisch leren is onderzocht. Bij Business Level Strategy staat de 
spanning tussen de marktvraag en de inzet van eigen resources van de organi-
satie centraal (De Wit & Meyer, 2005). Onderzoek van Beer, Eisenstat & Spec-
tor (1990) wijst uit dat de meeste succesvolle strategische veranderingen op dit 
niveau worden geïnitieerd. Functional Level Strategy is de afgeleide hiervan op 
het niveau van een functionele eenheid. Het vraagstuk rond strategisch leren 
in dit onderzoek beweegt zich op deze twee niveaus en draait om het verbe-
teren van de inzet van de eigen resources in relatie tot waardecreatie voor de 
primaire belanghebbenden, rekening houdend met de secundaire belangheb-
benden. Strikwerda (2000) noemt dit de operating logic. Deze studie richt zich 
niet op de governance logic, dat wil zeggen Network Level Strategy en Corporate 
Level Strategy, waar gaat het om bestuurlijke vraagstukken, zoals strategische 
allianties, het aantrekken of afstoten van business gebieden (portfolio) en de 
synergie tussen bedrijfsonderdelen.

Verder richt ik mij in deze studie op strategieprocessen, die starten als 
min of meer ‘episodisch’ (Weick & Quinn, 1999). Dat wil zeggen discontinu 
(althans bij aanvang) en intentioneel. Allereerst omdat dit de te verwachten 
soort van strategieprocessen is (zie paragraaf 1.7.1). Andere redenen hiervoor 
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zijn meer praktisch van aard. In een continu en evolutionair proces van strate-
gievorming is niet zo snel aanleiding een extern adviseur in te schakelen. Dit 
doet zich eerder voor als (a) de vigerende strategie kennelijk, op z’n minst door 
sommigen, als onvoldoende eff ectief wordt gezien; (b) deze personen explicie-
te en geconcentreerde aandacht voor het ontwikkelen of herijken van strategie 
nodig vinden en (c) betrokkenen vanuit de complexiteit en gelaagdheid van 
het vraagstuk de nodige voetangels en klemmen voorzien.

Het is juist in dit soort ingewikkelde (wicked) situaties dat adviseurs wor-
den betrokken en dat van hen een meerwaarde wordt verlangd. Dit zijn dan 
ook de cases die zich in mijn praktijk aandienen en waarop dit onderzoek zich 
richt.

Een episodische start betekent echter niet per se een prototypisch episo-
disch vervolg. Als het strategisch leren op gang komt, is het mogelijk (en zelfs 
wenselijk, zie paragraaf 1.2) dat betrokkenen de condities waaronder dat is 
gebeurd in de toekomst trachten te reproduceren. Dit verschijnsel van ‘leren 
te leren’ wordt wel aangeduid met deuteroleren (Argyris & Schön, 1978, 1996), 
planmatig leren (Visser, 2007) of derde orde leren (Vermaak, 2009).

Deze studie richt zich niet op de vraag of en hoe de in dit hoofdstuk be-
schreven structurele organisatorische condities zijn te veranderen. De vraag 
is, binnen dit gegeven, welke methodische condities en interventies strate-
gisch leren helpen op gang te brengen.

1.9.3 Doelstelling, onderzoeksvragen en onderzoeksmodel

Het hoofddoel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een methode voor 
strategievorming in Nederlandse kennisintensieve organisaties. De onder-
zoeksvragen die hier naartoe moeten leiden zijn:
1. Welke methodische condities beïnvloeden strategisch leren in Nederlandse 

kennisintensieve organisaties?
2. Wat zijn de relevante werkingsmechanismen bij strategisch leren en hoe 

zijn deze bijeen te brengen in een samenhangend theoretisch kader?
3. Welke interventieprincipes bevorderen strategisch leren in Nederlandse 

kennisintensieve organisaties en de methodische condities daartoe?
4. Wat is de bijdrage en betekenis van de gevonden antwoorden op vraag 1 

t/m 3 voor de theorie en de praktijk van strategisch leren?

De beantwoording van deze onderzoeksvragen is op te vatten als de set van 
subdoelen van dit onderzoek.

Op basis van de probleemstelling, afbakening, onderzoeksdoel en -vragen 
is een conceptueel onderzoeksmodel opgesteld, zoals weergegeven in fi guur 
1.6.
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Expeditie naar waarde

Strategisch leren
in Nederlandse kennisintensieve 
organisaties

werkingsmechanismen
samenhangend theoretisch 
kader

Methodische condities
van individueel tot en met 
organisatorisch niveau

Interventieprincipes
procesontwerp
interventieontwerp
rol/houding/gedrag 
interventionist

Figuur 1.6: Conceptueel onderzoeksmodel

Het conceptueel onderzoeksmodel laat zien dat de methodische condities voor 
strategisch leren, net als de structurele condities beschreven in dit hoofdstuk, 
zich op verschillende niveaus kunnen bewegen. De belangrijkste beperking 
is dat methodische condities (mede) beïnvloedbaar moeten zijn door de inter-
ventionist. Het model laat tevens zien dat de interventieprincipes voor strate-
gisch leren zowel gericht kunnen zijn op het beïnvloeden van de methodische 
condities, als op het leerproces zelf. Daarbij kan het gaan om verschillende 
(soorten van) interventies uitgezet in de tijd (procesontwerp), om karakteris-
tieken van afzonderlijke interventies (interventieontwerp) en om houdings- 
en gedragskarakteristieken van de interventionist. Bij strategisch leren gaat 
het om het al dan niet optreden van verandering in een patroon van activitei-
ten en gedragingen, leidend tot waardevergroting voor de primaire belangheb-
benden (zie paragraaf 1.2 en 4.2).

1.10 Opbouw van het boek

Dit proefschrift bestaat uit tien hoofdstukken, een Engelstalige samenvat-
ting, een literatuurlijst en bijlagen. Hoofdstuk 1 beschrijft de noodzaak en de 
problematiek van strategisch leren in kennisintensieve organisaties. Hoofd-
stuk 2 geeft een verantwoording van de gehanteerde klinische, kwalitatieve 
onderzoeksmethodologie. Hoofdstuk 3 doet verslag van het inventariserende 
breedteonderzoek via een retrospectie van relevante casuïstiek uit mijn ad-
viespraktijk. Door twee cases waarin zich tweede orde leerprocessen hebben 
voorgedaan te contrasteren met twee cases met eerste orde leerprocessen zijn 
richtinggevende begrippen gedestilleerd.

Het literatuuronderzoek volgt eenzelfde spoor door het contrasteren van 
oorzaken voor eerste en tweede orde strategisch leren. Hoofdstuk 4 verkent 
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de literatuur naar werkingsmechanismen, condities en interventies voor 
strategisch leren. Dit resulteert in een nieuw theoretisch ordeningskader, als 
synthese van deze verkenning. Hoofdstuk 5 bouwt hierop voort om de verbin-
dingen in het ordeningskader te onderzoeken en te beschrijven. Dit mondt 
uit in een opvatting van strategisch leren als het omvormen van individuele 
responsketens en sociale responsweefsels.

Hoofdstuk 6 is een literatuurverkenning naar het falen van strategiepro-
cessen, bezien door de bril van strategisch leren. Dit levert archetypische 
faalpatronen en principes voor strategisch leren op. De opbrengsten van het 
literatuuronderzoek leiden aan het slot van hoofdstuk 6 tot een voorlopige 
verfi jning van de richtinggevende begrippen.

Het diepteonderzoek vangt aan in hoofdstuk 7 met een case study van een 
ziekenhuis. Hoofdstuk 8 vervolgt dit deel van het onderzoek met een case 
study van een bancaire organisatie. Een analyse in hoeverre het ontwikkelde 
interventiekader de gevonden methodische condities bevordert, vindt plaats in 
hoofdstuk 9. Dit hoofdstuk vervolgt met het theoretisch bediscussiëren van 
de gevonden condities en interventieprincipes, inclusief een vergelijking met 
andere aanpakken voor strategisch leren. Hoofdstuk 10 ten slotte presenteert 
een overzicht van de onderzoeksconclusies en een refl ectie op verschillende 
aspecten daarvan, zoals de methodologie en de theoretische en praktische 
implicaties.
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2

Onderzoekscoördinaten
Methode van onderzoek

‘Wat met onderzoek bereikt kan worden is een interpretatie 
van de werkelijkheid voor zover die is te vatten en over te 
brengen aan anderen met behulp van een bepaalde on-
derzoeksopzet, een bepaalde manier van gegevens verza-

melen en een bepaalde manier van verwerken van die gegevens’ (’t Hart, De 
Goede, Van Dijk, Jansen, Teunissen, 1998).

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de werkelijkheidsinterpretatie in deze studie 
tot stand is gekomen. Paragraaf 2.1 gaat in op de hierbij gehanteerde ken-
nisopvatting. Paragraaf 2.2 omschrijft en onderbouwt de methodologische 
karakteristieken van het onderzoek: kwalititatief, case study, ontwerpgericht 
actieonderzoek. Paragraaf 2.3 schetst vervolgens de concrete onderzoeksopzet 
en de bijbehorende methoden en maatregelen ter verhoging van de validiteit 
en betrouwbaarheid van het onderzoek.

2.1 Pragmatische epistemologie

Aan deze dissertatie ligt een pragmatische opvatting over kennis ten grond-
slag. Deze epistemologie is primair gericht op het overbruggen van de kloof 
tussen subject en object (Sauquet, 2004). Anders dan de ‘cartesiaanse’ tweede-
ling van geest en lichaam, van denken en doen en van theorie en praktijk, ziet 
het pragmatisme een directe relatie tussen kennis, handelen en persoonlijke 
ervaring. ‘Knowledge is essentially related to human action’, aldus Nonaka & 
Takeuchi (1995). Het pragmatisme probeert volgens hen een interactieve re-
latie tot stand te brengen tussen menselijk handelen en de context waarin dat 
handelen plaatsvindt: een idee heeft pas betekenis als het werkt, als het in de 
praktijk iets verandert. Deze auteurs onderscheiden verder expliciete kennis 
(codifi ed knowledge) en impliciete kennis (tacit knowledge). Dit laatste beschrij-
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ven zij als impliciete persoonsgebonden kennis met een gevoelscomponent. 
Voor mij als onderzoeker met langjarige praktijkervaring in het onderzoeks-
veld acht ik het belangrijk deze vorm van kennis mede te ontsluiten en zoveel 
mogelijk te expliciteren.

Kort gezegd, kennis is hier opgevat als het product van de interactie tussen 
subject en object. Onder andere Bateson (1972), Argyris (1992), Weick (1979, 
1995) en Stacey (2007) onderbouwen hoe pogingen de objectieve werkelijk-
heid waar te nemen deze werkelijkheid veranderen. Dat lijkt een handicap, 
maar tegelijk laten deze auteurs zien hoe het bewust in interactie treden met 
de omringende context ook nieuwe kennis kan opleveren. De volgende para-
grafen gaan in op de wijze waarop dat in dit onderzoek is gebeurd.

2.2 Karakter van de onderzoeksmethode

In deze paragraaf wordt het karakter van de onderzoeksmethode beschreven 
en verantwoord. Paragraaf 2.1.1 gaat dieper in op het kwalitatief theorievor-
mende aspect van het onderzoek. Het case study karakter wordt in paragraaf 
2.1.2 verder uitgewerkt en besproken. Paragraaf 2.1.3 licht toe wat de typering 
‘klinisch ontwerponderzoek’ inhoudt en gaat in op de soort kennis die dit 
oplevert en de daarbij toegepaste onderzoeksopzet. Paragraaf 2.1.4 ten slotte 
gaat in op de eigenheid, voordelen en valkuilen van actieonderzoek en hoe 
hiermee in deze studie is omgegaan.

2.2.1 Kwalitatief theorievormend onderzoek

‘The goal of grounded theory is to generate a theory that accounts for a pattern of 
behavior which is relevant and problematic for those involved.’ (Strauss, 1987, p. 
34). Aangezien het verklaren en beïnvloeden van gedragspatronen rond stra-
tegisch leren het hart van de vraagstelling van dit onderzoek betreft, is een 
aanpak gebaseerd op grounded theory, ofwel gefundeerde theorievorming, hier 
op z’n plaats (Glaser & Strauss, 1967). Daarmee ligt het accent van de onder-
zoeksactiviteiten op het deel van de empirische cyclus van boven de stippel-
lijn, zoals is weergegeven in fi guur 2.1.

Het uitgangspunt van de gefundeerde theoriebenadering is dat het reali-
teitsgehalte van een theorie niet los kan worden gezien van de totstandkoming 
ervan (Glaser & Strauss, p.3). Het vergt een houding van ‘theoretical sensitivity, 
which refers to the attribute of having insight, the ability to give meaning to data, 
the capacity to understand and capability to separate the pertinent from that which 
isn’t’ (Strauss & Corbin, 1990). Het primaire product ervan is een set van sen-
sitizing concepts die:
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• goed past in het domein van onderzoek, hier: strategisch leren in Neder-
landse kennisintensieve organisaties (Fit);

• begrijpelijk is voor leken in dit gebied;
• algemeen genoeg is om van toepassing te zijn op veel voorkomende situaties 

aangaande strategisch leren in kennisintensieve organisaties (Relevance);
• te hanteren en modifi ceren is door practitioners (managers, professionals en 

adviseurs) als situaties gedurende de tijd fl uctueren en veranderen (Work).

Verschuren en Doorewaard (2000) zien als de kernprincipes van grounded 
theory:
1. Een zoekende houding van de onderzoeker (theoretical sensitivity)
2. Zorgvuldige en consequente toepassing van procedures en technieken, 

waarbij zowel methoden- als bronnentriangulatie wordt nagestreefd
3. Voortdurend vergelijken van empirische gegevens en theoretische concep-

ten, zowel onderling als met elkaar

INTRODUCTIE HYPOTHESEN

TOETSING
toetsen

EVALUATIE
evalueren

KENNIS-
PROBLEEM

THEORIE

modelleren

specificeren

DEDUCTIE
VOORSPELLING

voorspellen

verklaren/
interpreteren

modelleren

generaliserenbeschrijven/
interpreteren

Figuur 2.1: Empirische cyclus van De Groot (in: ’t Hart et.al. 1998) en onderzoeksactiviteiten

In paragraaf 2.3 wordt geconcretiseerd hoe dit in deze studie gestalte heeft 
gekregen.
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2.2.2 Case study onderzoek

Deze deelparagraaf bespreekt eerst de keuze voor case study onderzoek en wat 
het is, dan drie functies ervan en ten slotte de voor- en nadelen.

De keuze voor een onderzoeksstrategie hangt volgens Yin (2003) af van 
drie condities: (1) de soort onderzoeksvraag, (2) de mate van controle die de 
onderzoeker kan uitoefenen op de gebeurtenissen en gedragingen en (3) de 
mate van focus op het hier en nu versus historische gebeurtenissen. De case 
study als onderzoeksstrategie is vooral geschikt voor hoe en waarom vragen, 
als er geen controle op gedragsmatige gebeurtenissen nodig c.q. mogelijk is 
en als de focus ligt op wat in het hier en nu gebeurt. De vraagstelling in dit 
onderzoek voldoet aan alle drie de criteria van Yin: het is een ‘hoe-vraag’, de 
gedragsmatige gebeurtenissen zijn de afhankelijke variabele van het onder-
zoek en de beïnvloeding ervan wordt in het hier en nu beoogd.

Volgens Verschuren & Doorewaard (2005) zijn de kenmerken van case stu-
dy onderzoek:
• Een relatief klein aantal onderzoekseenheden
• Een arbeidsintensieve benadering
• Meer diepte dan breedte
• Toepassen van een selectieve/strategische steekproef (theoretical sampling)
• Gebruik van kwalitatieve gegevens en dito onderzoeksmethoden
• Het doen van open waarneming op locatie

Volgens Yin (2003) zijn drie typen case study onderzoek te onderscheiden: ex-
ploratieve, verklarende en beschrijvende case studies. Exploratieve case studies 
worden vaak uitgevoerd om onderzoeksvragen en hypothesen te verkennen. 
Verklarende case studies zoeken het verband tussen een gebeurtenis en de ge-
volgen ervan en zijn geschikt om causaliteit te onderzoeken. Beschrijvende 
case studies worden vaak toegepast om gebeurtenissen in hun specifi eke con-
text te plaatsen. In dit onderzoek lijkt eerder sprake te zijn van drie functies 
van het case study onderzoek, dan van drie typen. Ten eerste is het onderzoek 
theorievormend van karakter, op het gebied van strategisch leren en van con-
dities en interventies daartoe. Vooral de retrospectieve cases in hoofdstuk 3 
hebben daarom een sterk exploratief karakter. Alle zes de case-beschrijvingen 
hebben daarnaast een verklarende functie, omdat de causaliteit tussen be-
paalde condities, interventies en uitkomsten op gebied van strategisch leren 
wordt verkend. Ten slotte is er sprake van een beschrijvende functie, omdat 
de specifi eke verschijningsvormen van condities en interventies alleen in hun 
lokale context zijn te begrijpen.

Elke onderzoeksstrategie heeft sterkten en zwakten, dus ook case study re-
search. De sterkten volgens Verschuren & Doorewaard (2005) zijn:
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• Het is mogelijk een integraal beeld van het onderzoeksobject te verkrijgen. 
Dit maakt het mogelijk oorzaak-gevolg relaties en gedragspatronen in hun 
context te begrijpen.

• Een case study vergt minder voorstructurering wat de onderzoeker wend-
baarder maakt. Dat is ook nodig om de natuurlijke loop van de gebeurtenis-
sen te volgen.

• Een case study wordt eerder door het veld geaccepteerd, omdat de partici-
panten omwille van het onderzoek niet of nauwelijks hun gedrag hoeven 
aan te passen.

Eisenhardt (1989) voegt hieraan toe dat case study onderzoek, mits goed uitge-
voerd een gerede kans verschaft nieuwe theorie te genereren, die waarschijn-
lijk toetsbaar is met begrippen en hypothesen die falsifi eerbaar zijn en die 
valide is binnen het onderzoeksdomein.

Zwakten van case study research kunnen volgens Mintzberg (1979) en Ei-
senhardt (1989) besloten liggen in de overweldigende hoeveelheid en rijkdom 
van de data, waardoor het overzicht op het geheel verloren kan gaan. Verder 
bestaat het risico dat case study onderzoek tunnel-theorievorming genereert: 
excentriek en met een beperkte generaliseerbaarheid (Mintzberg, 1979; Eisen-
hardt, 1989, Yin, 2003). Ten slotte kunnen volgens Yin (2003) problemen met 
case studies ontstaan rond de betrouwbaarheid, bijvoorbeeld omdat onderzoe-
kers al dan niet bewust het onderzoek en de resultaten beïnvloeden. Hoe in 
deze studie met de aangegeven zwakten en problemen van case study research 
wordt omgegaan is beschreven in paragraaf 2.3.

Eisenhardt & Graebner (2007) concluderen dat case study research de beste 
manier is om de brug te slaan tussen rijk kwalitatief onderzoek in de subjec-
tivistische traditie en mainstream deductief onderzoek volgens de objectivisti-
sche traditie.

2.2.3 Klinisch ontwerponderzoek

De typering klinisch ontwerponderzoek is relevant vanwege de proceskennis 
die dit kan opleveren in de vorm van interventieprincipes en vanwege de sug-
gestie van het T-ontwerp voor de inrichting van het onderzoek. Beide overwe-
gingen zijn hierna toegelicht.

De missie van een ontwerpwetenschap is het ontwikkelen en overdragen 
van wetenschappelijke kennis die professionals op hun terrein kunnen opne-
men in hun repertoire (Van Aken, 1994; zie ook Schön, 1983). Een professional 
is volgens Van Aken ‘een persoon (…) die met behulp van toepassingsvaardig-
heden wetenschappelijke kennis gebruikt bij het oplossen van waardeproble-
men. Het oplossen van een waardeprobleem vergroot de aanwezige waarde in 
de werkelijkheid, in tegenstelling tot kennisproblemen, die men ‘waarheids-
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problemen’ zou kunnen noemen.’ Daarbij doorloopt hij een regulatieve cy-
clus, zichtbaar in de kleine cyclus van drie bollen in fi guur 2.4. Het oplossen 
van waardeproblemen is bij uitstek het doel van interventies voor strategisch 
leren, het onderwerp van dit onderzoek.

Het unieke en onvoorspelbare karakter van strategisch leren in kennisor-
ganisaties maakt dit vraagstuk weinig geschikt voor natuurkundige onder-
zoeksmethoden, die met kwantifi ceerbare waarschijnlijkheden voorspellin-
gen oplevert omtrent causale relaties in de werkelijkheid (Van Aken, 1994). 
Ontwerpkennis is voorschrijvende, klinische kennis, ofwel kennis over pro-
blemen en oplossingsmethoden die in hun context zijn bestudeerd. Dit in 
tegenstelling tot de beschrijvende kennis van de empirische, verklarende we-
tenschappen (Van Aken, 1994). In dit geval gaat de ontwerpkennis over ‘pro-
ceskennis’, gericht op het ontwerpen van interventies die leiden tot strategisch 
leren en de condities daarvoor. Het best haalbare in de complexe praktijk van 
de professional is doorgaans een heuristiek: ‘als je resultaat Y in een situatie 
als Z wilt bereiken, dan moet je zoiets als actie X uitvoeren’ (Van Aken, 1994; 
Van Weert & Andriessen, 2005). Een dergelijke principeoplossing is op speci-
fi eke omstandigheden toe te snijden. Zo’n uitspraak kan nooit bewezen, maar 
wel beproefd worden (Ten Have, 2002).

Volgens Van Aken is de case study methode bij uitstek geschikt voor het 
genereren van klinische ontwerpkennis. Figuur 2.2 toont de grondgedachte 
voor deze wijze van kennisverwerving.

Door het volgen van de refl ectieve cyclus (beginnend in de laatste cirkel 
van fi guur 2.2 en dan onderlangs weer naar het begin) middels een serie-ge-
valsstudie kan geleidelijk het vertrouwen in een gevonden principeoplossing 
groeien (Van Aken, 1994).

De refl ectieve cyclus komt volgens Van Aken overeen met het inductieve 
deel van de empirische cyclus. Dit brengt Swanborn (1996) tot de conclusie 
dat ontwerponderzoek geen eigenstandige onderzoeksvorm is, maar een ver-
bijzondering van reeds bestaande onderzoeksvormen. Voor ontwerponder-
zoek gelden volgens hem dan ook dezelfde eisen ten aanzien van betrouw-
baarheid en validiteit als voor andere vormen van onderzoek. Desalniettemin 
is de typering ontwerponderzoek hier relevant. Ten eerste vanwege de zojuist 
beschreven specifi catie van de opbrengsten als procesgerichte ontwerpkennis. 
Ten tweede omdat dit onderzoek geïnspireerd is op de suggestie van Van Aken 
om de serie-gevalsstudie toe te passen, volgens het zogenaamde ‘T-ontwerp’. 
Dat houdt voor deze studie in dat een aantal (in dit geval vier) beperkte ge-
valsstudies is benut als ‘inventariserende serie’, ofwel het breedteonderzoek. 
Dit zijn de cases die zijn beschreven in hoofdstuk 3. Deze zijn bedoeld om ‘de 
grootste gemene deler’ in verschillende situaties op te sporen waar het gaat 
om interventieprincipes en condities in relatie tot strategisch leren. Daarna 
volgt het diepteonderzoek via wat Van Aken noemt ‘ontwikkelende gevals-
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studies’. Dit zijn de cases die zijn beschreven in de hoofdstukken 7 en 8. Het 
doel hiervan is de blootgelegde principe oplossingen (interventies of condities) 
te beproeven en verder te verfi jnen, zoals dit ook in andere vormen van case 
study onderzoek gebruikelijk is (Strauss, 1987; Yin, 2003). De refl ecties op de 
cases in het diepteonderzoek zijn een test voor de toepasbaarheid van de ont-
werpprincipes (c.q. evaluatiecriteria) voor strategisch leren, op basis waarvan 
aanscherping plaatsvindt.

Samengevat is de typering van dit case study onderzoek als klinisch ont-
werponderzoek hier relevant vanwege (a) het genereren van proceskennis 
in de vorm van interventieprincipes voor strategisch leren en (b) het toepas-
sen van het T-ontwerp met een inventariserend breedte- en een beproevend 
diepteonderzoek.

Vraag
Praktijk

Context Methoden Oplossingen Kennis

Ontwerp

Oplossing
Praktijk

Diagnose
& 

probleem-
definitie

Ontwerp-
oplossing

Toepassing 
in case

Reflecteren 
op 

resultaten

Reflecteren 
op proces

Plannen & 
implemente-

ren 
oplossing

Figuur 2.2: Regulatieve en refl ectieve cyclus in klinisch 
ontwerponderzoek (uit: Van Weert & Andriessen, 2005)

2.2.4 Actieonderzoek

Deze paragraaf begint met een omschrijving wat actieonderzoek inhoudt. 
Vervolgens wordt ingegaan op het proces van kennis genereren via actieon-
derzoek. Ten slotte komen enkele mogelijkheden en beperkingen aan de orde 
die gepaard gaan met het gebruiken van retrospectieve case-beschrijvingen uit 
de adviespraktijk.
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In dit onderzoek is in de eerste vijf van de zes beschreven cases gebruik 
gemaakt van action research (ar) als onderzoeksmethode. De onderzoeker 
annex kenniszoeker treedt bij ar bewust op als handelend wezen. Hij heeft 
direct contact met en komt dicht bij de personen, de situatie en het te be-
studeren verschijnsel. De persoonlijke ervaringen en inzichten van de on-
derzoeker zijn een wezenlijk onderdeel van het onderzoek en essentieel voor 
het begrijpen van het verschijnsel (Patton, 2002; Coghlan, 2004). ar is dus 
bij uitstek geschikt om tacit knowledge op het spoor te komen, inclusief die 
van de onderzoeker zelf (Vermaak, 2009). Het credo: All is data gaat hier 
bij uitstek op. Een model van Eden & Huxham (1996) visualiseert dit proces 
(zie fi guur 2.3).

Explicatie ontluikend
begrijpen 

Implicatie ontluikend 
begrijpen

Toepassing ontluikende
theorie 

Theorieverkenning 
en ontwikkeling 

Actiegerichte
interventie

Schrijven over 
onderzoeksuitkomsten

Methodologische
reflectie

Figuur 2.3: Het cyclische proces van actieonderzoek (Eden & Huxham, 1996)

De doorgetrokken pijlen in fi guur 2.3 hebben betrekking op activiteiten die al 
tijdens het actieonderzoek zelf plaatsvinden, terwijl de gearceerde pijlen ver-
wijzen naar activiteiten die pas in een later stadium plaatsvinden, in het kader 
van de verwetenschappelijking van de theorie.

De onderste helft van het procesmodel visualiseert de formele kant van 
actieonderzoek. Die komt in dit proefschrift naar voren in de hoofdstukken 
3, 7 en 8. De bovenste helft betreft de onmisbare informele tacit helft van 
half bewuste en ontluikende aannames en veronderstellingen, resulterend in 
interventies. De consequenties daarvan leiden weer tot verdere theorieontwik-
keling. Eden & Huxham concluderen hieruit dat de tegenstelling tussen be-
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schrijvend en voorschrijvend onderzoek een schijntegenstelling is. Het één 
gaat voortdurend over in het ander. Juist dit intrapersoonlijke aspect van ac-
tieonderzoek laat de toegevoegde waarde zien van actieonderzoek boven an-
dere vormen van case study c.q. klinisch ontwerponderzoek. Met de cyclus van 
Eden & Huxham is ook het experimenteerprincipe van ar in beeld gebracht, 
samengevat in het adagium van Lewin: ‘you cannot truly understand a system 
until you try to change it’ (Lewin, 1951; Rittel & Webber, 1973; Vermaak, 2009).

ar heeft volgens Rapoport (1970) tot doel bij te dragen aan de praktische zor-
gen en belangen van mensen in een onmiddellijke en problematische situatie 
én aan de wetenschappelijke doelen, via samenwerking binnen een weder-
zijds aanvaardbaar ethisch kader (p. 499). French & Bell (1978) en Argyris 
(1992) voegen aan de omschrijving van Rapoport toe dat ar niet alleen bij-
draagt aan onmiddellijke probleemoplossing, maar ook aan organisatieleren. 
Voorwaarde daarvoor is dat alle onderzoeksinformatie openlijk wordt gedeeld 
als valide informatie waar de participanten gebruik van kunnen maken om 
ter plekke te leren.

Aan de laatste voorwaarde is tijdens het breedteonderzoek slechts gedeel-
telijk voldaan. Het breedteonderzoek betreft een retrospectie van vier histo-
rische cases uit mijn adviespraktijk. Op het moment dat ik deze opdrachten 
uitvoerde was ik mij nog niet bewust van de wetenschappelijke plaats die ik 
later, in dit proefschrift, aan deze ervaringen zou willen geven. Daardoor ben 
ik tijdens deze opdrachten niet consequent geweest in het openlijk delen van 
al mijn observaties met de participanten. Mede hierom zijn de cases in het 
breedteonderzoek geanonimiseerd weergegeven. Mogelijk heeft deze omissie 
het leren in de organisatie belemmerd. De ervaringen in de cases en het refl ec-
teren hierop hebben het voortschrijdend leren door de onderzoeker zelf in elk 
geval sterk bevorderd.

De case-beschrijvingen in het breedteonderzoek (hoofdstuk 3) zijn naar de 
indeling van Torbert & Chandler (2003) te karakteriseren als:
• fi rst person practice: ofwel self observation in action. Dit in tegenstelling tot 

observaties van andere participanten (second person practice) of van een com-
munity van onderzoekers of professionals, die zich over de case hebben ge-
bogen (third person practice). Voor de twee als succesvol gedocumenteerde 
cases heeft daarnaast in 2010 nog een membercheck van de case-beschrijving 
plaatsgevonden om te controleren voor eventuele ‘geschiedvervalsing’ (Yin, 
2003).

• fi rst person voice: hier gaat het om een persoonlijke subjectieve toonzetting 
van de case-refl ecties. Dit in tegenstelling tot gedeelde waarnemingen en 
conclusies met participanten in het kader van collaborative research (second 
person voice) of een meer feitelijke toonzetting, als ware er sprake van objec-
tieve buitenstaander waarnemingen (third person voice).
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• past time: de cases gaan over gebeurtenissen in het verleden, in tegenstel-
ling tot real time cases (present time), of over verwachtingen wat er in de 
toekomst gaat plaatsvinden ( future time).

Volgens Torbert & Chandler is de kwaliteit van ar erbij gebaat dat een trian-
gulatie van practices, voices en times wordt toegepast als vorm van bron- en me-
thodentriangulatie. In deze studie is hierop ingespeeld door tijdens het diep-
teonderzoek (de hoofdstukken 7 en 8) de focus te verschuiven naar second en 
third person practice, third person voice en naar real time case-study. De interven-
tieprincipes en condities in de conclusies zijn te zien als verwachtingen voor 
future cases. De totale variatie in optieken, stemmen en tijden in dit onderzoek 
komt eindweegs tegemoet aan de triangulatiecriteria van Torbert & Chandler.

De karakterisering van de eerste vijf case studies in dit onderzoek als actieon-
derzoek is belangrijk omdat deze onderzoeksvorm helpt tacit knowledge op het 
spoor te komen van de onderzoeker zelf. Tegelijk maakt deze karakterisering 
de risico’s die zulk onderzoek met zich meebrengt expliciet, evenals de maat-
regelen hiertegen, zoals triangulatie in optieken, stemmen en tijden. Andere 
maatregelen die het gevaar van bias terugdringen komen in de nu volgende 
paragraaf aan de orde.

2.3 Onderzoeksaanpak

In de vorige paragraaf zijn de specifi eke karakteristieken van het onderzoek 
en de sterkten en zwakten daarvan aangegeven. In deze paragraaf vindt een 
beschrijving plaats van de totale onderzoeksopzet (paragraaf 2.3.1). Dan volgt 
een uitgebreide bespreking van de genomen maatregelen ter bevordering 
van de betrouwbaarheid en de validiteit van de onderzoeksbevindingen. Ei-
senhardt (1989) verschaft hiertoe een zeer bruikbare leidraad. Daarbij gaat 
het om: de gekozen defi niëring en afbakening van het veld en de gebruikte 
constructen bij de start (2.3.2); de overwegingen rond de selectie van de ca-
ses (2.3.3); het bouwen van instrumenten en protocollen (2.3.4); de activiteiten 
vanaf het betreden van het veld (2.3.5); het analyseren van de data (2.3.6) en het  
vormgeven van de kernbegrippen, hier de interventieprincipes, met behulp 
van aanvullend literatuuronderzoek (2.3.7).

2.3.1 Onderzoeksopzet

De algehele opzet van dit onderzoek is gevisualiseerd in fi guur 2.4. De pro-
bleem- en vraagstelling zijn weergegeven in hoofdstuk 1. Daarna volgen het 
breedteonderzoek (hoofdstuk 3 t/m 6), het diepteonderzoek (hoofdstuk 7 en 
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8), een analyse van de relatie tussen de twee (hoofdstuk 9) en de conclusies 
van het onderzoek (hoofdstuk 10). Hieronder volgt een uitgebreide beschrij-
ving van deze opzet. De wijze van coderen zoals in de fi guur aangegeven 
(open, axial, selective coding) wordt in paragraaf 2.3.3 besproken.

Het breedteonderzoek bestaat uit vier cases uit mijn adviespraktijk (retro-
spectief actieonderzoek) in hoofdstuk 3 en uit een literatuuronderzoek in de 
hoofdstukken 4 t/m 6. In beide delen van het breedteonderzoek zijn eerste 
en tweede orde strategische leerprocessen tegen elkaar afgezet. In het em-
pirische gedeelte zijn twee cases waar eerste orde strategische leerprocessen 
voorkomen gecontrasteerd met twee cases die tot tweede orde leerprocessen 
hebben geleid. Op basis van onderlinge vergelijking van de cases zijn methodi-
sche condities voor strategisch leren gedestilleerd als sensitizing concepts. Het 
literatuuronderzoek in hoofdstuk 4 en 5 brengt de werkingsmechanismen 
voor tweede orde leren bij elkaar in een conceptueel model. Het vervolg van 
het literatuuronderzoek in hoofdstuk 6 richt zich op mechanismen en sce-
nario’s waardoor strategisch leren vaak tot eerste orde beperkt blijft. Dit leidt 
tot vier globale ontwerpprincipes voor strategisch leren, gepositioneerd in het 
conceptuele model voor strategisch leren. Het breedteonderzoek eindigt met 
een verkenning van de relatie tussen de gevonden methodische condities en 
leerprincipes aan het slot van hoofdstuk 6.

In het diepteonderzoek worden de vier leerprincipes getoetst en verfi jnd 
in twee real time case studies (hoofdstuk 7 en 8). Het resultaat hiervan is een 
interventiemethode met principes voor strategievorming op basis van een 
heuristiek.

In welke mate deze interventiemethode de beoogde methodische condities 
(hoofdstuk 3) schept, komt in hoofdstuk 9 terug. Dit leidt tot een verdere aan-
scherping van de methode en defi niëring van de interventieprincipes. Daarbij 
vindt een laatste theoretische vergelijking plaats van de gevonden principes 
met concepten in de literatuur. De meerwaarde van de hier ontwikkelde me-
thode voor strategievorming als geheel komt eveneens aan de orde in hoofd-
stuk 9, via een contrastering met twee vergelijkbare methoden.
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Figuur 2.4: Opzet van het onderzoek
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leren
H4: theoretisch kader uitgewerkt

2. Cases 
selecteren

• Populatie 
specifi ceren

• Theoretical 
sampling (tijdens 
breedteonderzoek)

• kio’s in nl (H1)
• Spreiding van casuïstiek binnen domein
• Breedteonderzoek: 2 cases geslaagd en 2 falend strate-

gisch leren
• Diepteonderzoek: verschillende interventionisten

3. Instru-
menten en 
proto-
collen 
bouwen

Methoden- en bron-
nen- en triangulatie
(tijdens 
diepteonderzoek)

Breedteonderzoek:
• 1st person practice & voice + past time
• Documentenanalyse (projectdossiers)
• Member check (beide cases 2e orde leren)
Diepteonderzoek:
• Documentenanalyse
• Interviews + validatie
• Participerende observatie van onderzoeker-, adviseur- én 

klantzijde + registratie in 2-kolommendagboeken
• Wisseling van interventionist
• Vragenlijsten (Triodoscasus)
• Video-registratie (Triodoscasus)
• 2nd + 3rd person practice & voice + present time

4. Veld 
betreden

• Itereren tussen 
data verzamelen 
en analyseren

• Flexibel en ‘op-
portunistisch’ data 
vergaren

• In beide real time cases voortdurend tussentijdse con-
clusies noteren, inbrengen in adviesproces en later op 
terugkomen

5. Data 
analyseren

• Case 
beschrijvingen

• Coderen

• Intra case analyse
• Cross case analyse 

mbv verschillende 
ingangen

• Analytisch, politiek bewust en refl exief
• Hiërarchische methode
• Open, axial, selective/in vivo en theoretical coding
• Empirie én literatuur analyseren
• Interventies én condities
• Onderzoeker- én klantgestuurde aandachtspunten

6. Hypo-
thesen 
vormgeven

Tabellen met 
waarnemingen 
per construct om 
defi nities te verfi jnen 
en evidence op te 
bouwen

• Case by case testen van de veronderstelde relatie
• Chain of evidence via tabellen in slotparagrafen van H3 en 

5 t/m 9

7. Literatuur-
onderzoek

Vergelijken van 
bevestigende én ver-
werpende literatuur

• Literatuuronderzoek naar slagen én falen strategisch 
leren (H4+5)

• Voortdurende vergelijking van verschijnselen met be-
staande (bevestigende/confl icterende) literatuur

• Wetenschappelijk defi niëren begrippen

8. Afsluiten Theoretische verza-
diging waar mogelijk

• Member check
• Hoofdstuk 9

Tabel 2.1: Proces van theorievorming aan de hand van case study onderzoek, 
onderzoeksactiviteiten en specifi eke toepassing in dit onderzoek (naar: Eisenhardt, 1989)
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Elke onderzoeksstrategie heeft sterkten en zwakten, zo ook de hier toegepaste 
methode van ontwerpgericht actieonderzoek via case studies (zie paragraaf 
2.2.2). De kunst is uiteraard de sterkten ten volle te benutten en de zwakten 
zoveel mogelijk te ondervangen. Eisenhardt (1989) heeft een zeer praktische 
en complete lijst samengesteld hoe hiermee om te gaan. De lijst van maatre-
gelen en de wijze van toepassing ervan is samengevat weergegeven in tabel 2.1 
en hieronder toegelicht. 

Zoals tabel 2.1 laat zien volgt Eisenhardt voor haar aanwijzingen de volg-
tijdelijke stappen in het onderzoeksproces. In de nu volgende deelparagrafen 
zijn de genomen maatregelen uitgewerkt die zijn genomen ter bevordering 
van de betrouwbaarheid en de validiteit van de bevindingen.

2.3.2 Start

Bij de start van het onderzoek legt Eisenhardt de nadruk op het goed defi ni-
eren en afbakenen van het onderzoeksdomein en de onderzoeksvraag. Dit 
zorgt voor focus in de schier eindeloze hoeveelheid data die via case study zijn 
te verzamelen. Voor dit onderzoek heeft dit plaatsgevonden in hoofdstuk 1. Die 
focus ligt hier op veranderingen in activiteiten en (patronen in) gedragingen 
in directe relatie tot waardecreatie voor primaire belanghebbenden bij kennis-
intensieve organisaties in Nederland.

Eventuele a priori constructen kunnen hierbij helpen, maar staan tevens 
de theoretische fl exibiliteit nadien in de weg. In dit onderzoek is gekozen voor 
enkele voorlopige constructen, teneinde het strategisch leren te kunnen defi -
niëren en zo de nodige focus te kunnen aanbrengen. Zo is in de inleiding van 
de retrospectieve case-beschrijvingen (hoofdstuk 3) het onderscheid tussen 
eerste en tweede orde leren beschreven, teneinde de cases hierop van elkaar te 
kunnen onderscheiden. Hoe de theorievorming daarna verder heeft plaatsge-
vonden is zichtbaar gemaakt via een chain of evidence (Yin, 2003) in de hoofd-
stukken 3 tot en met 9 van dit proefschrift. Daarbij is in de laatste paragraaf 
van elk hoofdstuk met behulp van fi guren en tabellen de verbinding gelegd 
met de opbrengsten van de eerdere hoofdstukken.

2.3.3 Cases selecteren

Volgens Glaser & Strauss (1967) hoeft theorie ontwikkelen niet per se veel 
cases te vergen. Eén case kan zelfs volstaan om conceptuele categorieën te ge-
nereren en enkele cases kunnen gebruikt worden om de vermoedens te beves-
tigen of aan te scherpen. "De taak van de onderzoeker is niet het geven van 
een perfecte beschrijving van het onderzoeksgebied, maar het ontwikkelen 
van een theorie die een groot deel van het relevante gedrag kan verklaren" 
(Glaser & Strauss, p. 30). Eisenhardt (1989) komt tot de conclusie dat het opti-
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mum meestal ergens tussen de vier en de tien cases ligt. In deze studie zijn in 
totaal zes cases onderzocht.

Bij het selecteren van de cases benadrukt Eisenhardt het afbakenen van 
de doelgroep (hier: kennisintensieve organisaties in Nederland) en de waarde 
van theoretical sampling om het rendement uit de case studies te verhogen. Dit 
heeft zowel tijdens het breedteonderzoek als tijdens het diepteonderzoek een 
rol gespeeld en is hieronder uitgewerkt.

Breedteonderzoek

Volgens De Loo (2008) zijn lijsten met succesfactoren (hier: werkzame con-
dities en interventieprincipes voor strategisch leren) van weinig waarde, als 
niet ook minder succesvolle cases zijn opgenomen. Als in deze cases (som-
mige van) dezelfde factoren aanwezig zijn, dan zijn dit dus helemaal geen 
onderscheidende (succes)factoren. Deze valkuil wordt wel connecting the win-
ning dots of ‘case-contaminatie’ genoemd (Swanborn, 1996 p.71; Rosenzweig, 
2007; Yin, 2003; Verschuren & Doorewaard, 2000). Veel methodologische 
auteurs pleiten daarom voor theoretical sampling (Wester, 1995; Eisenhardt, 
1989; Verschuren en Doorewaard, 2000; Patton, 2002). Hier is bewust ge-
kozen te variëren met de afhankelijke variabele, het strategisch leren. Zo is 
scherper zicht te krijgen op de onafhankelijke variabelen, de interventieprin-
cipes en condities die verantwoordelijk zijn voor het optreden van strategisch 
leren (Verschuren & Doorewaard, 2000). Daarbij is de hiërarchische methode 
gehanteerd (Verschuren en Doorewaard, 2000): In het breedteonderzoek zijn 
twee voorbeelden van eerste orde en twee van tweede orde strategisch leren 
eerst afzonderlijk beschreven en geanalyseerd. Selectie vond mede plaats op 
basis van beschikbaarheid van projectdossiers en is in geval van de twee ‘suc-
cesvolle’ cases alsnog gevalideerd via een member check (Yin, 2003).

Via open coding zijn in paragraaf 3.1 tot en met 3.4 rijp en groen interventies 
en condities voor strategisch leren geïnventariseerd als veldbetrokken begrip-
pen. Het proces van axial coding begint vervolgens met een metarefl ectie op 
de vier cases in paragraaf 3.5, waarin terugkerende begrippen als sensitizing 
concepts bij elkaar worden gebracht, vergeleken en aangescherpt. Een heldere 
manier van ordenen hierbij is volgens Voss, Tsikriktsis & Frohlich (2002) via 
een matrix van cases en concepten.

De andere ingang voor open en axial coding tijdens het breedteonderzoek 
is de literatuur (Strauss, 1987; Wester, 1995). Daarbij is een vergelijkbare sam-
pling-redenering gevolgd bij het zoeken naar literatuur. Er is een secundaire 
theoretische vergelijking gedaan naar het hoe en waarom van strategisch le-
ren in hoofdstuk 4 en 5 én naar het hoe en waarom van het falen daarvan 
in hoofdstuk 6 (Verschuren en Doorewaard, 2000). Ook Eisenhardt (1989) 
beveelt een dergelijke vergelijking van empirische bevindingen met zowel be-
vestigende als confl icterende literatuur aan.
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Diepteonderzoek

In het diepteonderzoek heeft in de tweede casus een andere professional dan 
de onderzoeker de interventies uitgevoerd. De onderzoeker heeft de casus, 
in coproductie met het onderzoeksveld, rond de geselecteerde begrippen al-
leen geregistreerd en geëvalueerd. Dit heeft de mogelijkheid gereduceerd dat 
nonspecifi eke factoren, zoals een persoonsgebonden beïnvloedingsstijl van de 
onderzoeker/interventionist, de onderzoeksresultaten vertekenen (Barends en 
Ten Have, 2008).

Een laatste vorm van theoretical sampling in dit onderzoek is de aanzien-
lijke spreiding onder de zes cases in type organisaties en hun strategische 
contexten, binnen het onderzoeksdomein van kennisintensieve organisaties. 
Dit helpt ideografi sche theorievorming te voorkomen (Mintzberg, 1979; Ei-
senhardt, 1989, Yin, 2003).

2.3.4 Instrumenten en protocollen bouwen

Bij het bouwen van instrumenten en protocollen benadrukt Eisenhardt bron-
nen- en methodentriangulatie. Dit borgt volgens haar zowel de ankering in 
de empirie, als een diversiteit aan gezichtspunten. Brontriangulatie betekent 
dat de onderzoeker diverse bronnen benut en personen vanuit diverse rollen 
en posities inschakelt voor het verkrijgen van waarnemingen over de onder-
zoeksvraag. Methodentriangulatie heeft betrekking op de verschillende ma-
nieren waarop naast elkaar data worden verzameld. 

In tegenstelling tot de gebruikte cases voor het breedteonderzoek was het 
bij de cases in het diepteonderzoek van meet af aan duidelijk dat deze cases 
onderdeel zouden vormen van dit onderzoek. Dat heeft het mogelijk gemaakt 
bewust maatregelen te nemen om de kwaliteit van de dataverzameling te be-
vorderen. Voor de eerste casus in het diepteonderzoek (actieonderzoek in het 
Beatrix Ziekenhuis) heeft dit plaatsgevonden via (a) gevalideerde interviews 
met alle leden van de strategiegroep voor én na afl oop van het strategieproces; 
(b) via participerende observatie (door beide auteurs, vastgelegd in individu-
ele case-journaals, met separate registratie van feiten en eigen interpretaties); 
(c) via documentenanalyse met betrekking tot het strategieproces (strategi-
sche documenten van 2006 t/m 2008; alle programma’s en verslagen van 
bijeenkomsten betreff ende voorbereiding en realisatie van de strategie) en ten 
slotte (d) via toetsing, ofwel een member check, van de case-beschrijving bij een 
aantal leden van het strategieteam (Hutjes en Van Buren, 1992; Coughlan en 
Coghlan, 2002; Yin, 2003). De member check verhoogt de betrouwbaarheid en 
begripsvaliditeit van het onderzoek.

Ten aanzien van de betrouwbaarheid moeten de onderzoeks- en interven-
tietechnieken dusdanig zijn vastgelegd en consistent zijn toegepast dat an-
deren het kunnen repliceren (Westbrook, 2004). In navolging van aanbeve-
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lingen door Yin (2003) en Eisenhardt zijn deze gegevens in een casusdossier 
vastgelegd, zodat de onderzoeker en derden te allen tijde kunnen teruggrijpen 
naar de originele data.

Bij de tweede casus in het diepteonderzoek (Case study Triodos Bank) is 
getrianguleerd via (a) inhoudelijke documentatie van alle strategische docu-
menten in de periode 2007 – 2009. Verder zijn alle programma’s en versla-
gen van bijeenkomsten in het kader van de strategievorming opgenomen. 
Daarnaast heeft (b) participatieve observatie gedurende proces van strategie-
vorming plaatsgevonden door mijzelf als onderzoeker; door de adviseur die 
als interventionist het proces heeft begeleid; door de general manager van 
Triodos Bank Nederland en door de controller van Triodos Bank Nederland 
als belangrijke betrokkene. Ieders observaties zijn onafhankelijk van elkaar 
vastgelegd in 2-kolommenjournaals (de ene kolom bevat een zo objectief 
mogelijke vastlegging van relevante gebeurtenissen, de andere kolom geheel 
subjectieve weergave van belevingen, gedachten en overwegingen van de be-
trokkene). Voorts is (c) een videoregistratie gemaakt van een driedaagse stra-
tegiebijeenkomst van het management team in september 2008. Dan heeft 
ook (d) tweemaal evaluatie van het strategieproces en gevoelens hierover via 
vragenlijsten plaatsgevonden, ingevuld door het management team en door 
sleutelfunctionarissen. Eenmaal in de beginfase en eenmaal enkele maanden 
na afl oop van het strategie ontwikkelingstraject. Verder hebben (e) interviews 
plaatsgevonden vooraf, tijdens het strategieproces en achteraf met alle leden 
van het management team. Deze interviews zijn vervolgens gevalideerd via 
individuele schriftelijke terugkoppeling en toetsing. Ten slotte is de evaluatie 
van de casus in mei 2009 gepresenteerd en getoetst bij het management team 
als membercheck.

2.3.5 Veld betreden

Zodra de onderzoeker het veld betreedt, beveelt Eisenhardt aan het proces 
van data verzamelen en analyseren te laten overlappen. Dit versnelt het on-
derzoeksproces en stelt de onderzoeker(s) in de gelegenheid tussentijds de 
datacollectie scherper te stellen. In dit onderzoek heb ik ervaren dat dit proces 
zich spontaan aandient, als onderdeel van de zoekende grondhouding van de 
onderzoeker. Dit heeft bijvoorbeeld gestalte gekregen in allerlei vermoedens 
en aantekeningen in de case-journaals en in een uitbreiding van de oorspron-
kelijke vragenlijst bij Triodos-bank.

2.3.6 Data analyseren

Bij het beschrijven van de cases is het van belang een goede balans te vinden 
tussen subjectiviteit en objectiviteit. Volledig objectief kan niet en pogingen 
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daartoe laden al snel de verdenking op zich van distancing, dat wil zeggen 
geen oog hebben voor de eigen (on)bedoelde invloed op de situatie (Argyris, 
1992). Anderzijds ondermijnt een al te subjectieve beschrijving al evenzeer 
de geloofwaardigheid. Patton (2002) geeft als aanbeveling de situatie in al z’n 
complexiteit te schilderen en er daarbij zelf blijk van te geven analytisch, poli-
tiek bewust en refl exief te zijn.

Als systematiek bij de theorievorming is hier gebruik gemaakt van de co-
deringswerkwijze zoals geschetst in Strauss (1987):
• open coding: ongebreideld genereren van provisorische concepten (‘sensiti-

zing concepts) met schijnbare betekenis in het onderzoeksdomein;
• axial coding: data verzamelen en vergelijken die (lijken te) horen bij een 

categorie;
• selective coding: systematisch en exclusief coderen naar de kernbegrippen, 

teneinde de begrippen en hun veronderstelde onderlinge relaties verder te 
verzadigen.

Strauss onderscheidt twee soorten concepten die tijdens het open coderen 
kunnen ontstaan: ‘in vivo codes’ en ‘theoretische constructen’. In vivo codes 
zijn direct gerelateerd aan waarnemingen in het veld en hebben een sterk 
verbeeldend, inclusief en lokaal interpretatief karakter. Dit geldt in hoge mate 
voor de constructen zoals gegenereerd via de cases in paragraaf 3.1 tot en met 
3.4. Maar ook later in het onderzoek vindt open coding plaats. Bijvoorbeeld als 
het gaat het sprongeff ect in hoofdstuk 7 of de afstemming tussen expeditielei-
der en expeditiegids in hoofdstuk 8.

De theoretische concepten komen voort uit de expertise van de onderzoe-
ker, bijvoorbeeld uit zijn sociaal wetenschappelijke achtergrond of zijn kennis 
van het onderzoeksveld. Dit gebeurt in zijn pure vorm in de hoofdstukken 4 
tot en met 6. Strauss pleit ervoor de beide soorten naast en door elkaar te laten 
ontstaan. Het vinden van de juiste termen voor zulke concepten is in de eerste 
fase van het onderzoek volgens hem geen halszaak. De opmerkzaamheid op 
verschijnselen moet initieel voorop staan, gecombineerd met vastlegging. Dan 
kan er in het vervolg van het onderzoek aan worden gerefereerd, op worden 
gefocust en kan verdere precisering plaatsvinden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in 
paragraaf 3.5 en 3.6, bij een eerste aanzet tot axial coding en gaat verder in 
de hoofdstukken 7, 8 en 9 als het interventiekader op basis van waarnemin-
gen in de cases en onderlinge vergelijkingen steeds verder wordt verfi jnd. Een 
ruwe vorm van selective coding vindt plaats in hoofdstuk 7, als de case-refl ecties 
worden geordend langs de vier leerprincipes die in hoofdstuk 5 zijn geïdenti-
fi ceerd. Een fi jnmazige vorm van selective coding is te vinden in hoofdstuk 8 
waar de casus langs het integrale interventiekader van vier fasen en per fase 
vier interventieprincipes wordt besproken en op gerefl ecteerd.

Glaser (1992) adviseert dat de onderzoeker (in casu waarnemer) altijd zelf 
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de codering moet doen omdat de veldbetrokkenheid volgens hem centraal 
moet staan. Ook Strauss benadrukt het belang van experiential data: ‘Mine 
up what is in the mind of the researcher’, luidt zijn devies. Anders gaat een 
enorme rijkdom aan perspectieven voor interpretatie verloren. Het toelaten 
van theoretische perspectieven, zoals Strauss daarbij voorstaat, leidt volgens 
Glaser echter af van deze veldoriëntatie en leidt tot vooringenomenheid en 
daarmee zou de kans op vernieuwende inzichten afnemen: ‘A way of seeing is 
a way of not seeing’ (Poggie, 1965, p.284). Mintzberg (1979) en Strauss (1987) 
menen echter dat het ideaal van de onbevooroordeelde blik een illusie is. De 
onderzoeker heeft waarden en visies die de interpretatie van data kleuren. 
Belangrijk is daarom die kleuring niet te verdoezelen, maar zoveel mogelijk te 
expliciteren (zie ook Argyris, 1992; Coenders, 2008). Hij voegt hieraan toe dat 
het expliciteren van eigen aannames en ‘theorieën’ voorwaarde is om tot nieu-
we, betere theorieën te komen. Anders blijft de onderzoeker een gevangene 
van eigen (onbewuste) aannames. In dit onderzoek is hiermee aangevangen 
in hoofdstuk 1 en in de hoofdstukken 4 tot en met 6 is dit voortgezet.

Tijdens het coderen, groeien de sensitizing concepts uit tot defi nitieve con-
cepten (Wester, 1995). Dat gebeurt in deze studie in de hoofdstukken 7 en 8. 
Het resultaat is een minitheorie of model, dat in vervolgonderzoek getoetst 
kan worden. Positivistische verifi catie of falsifi catie vindt in de gefundeerde 
theoriebenadering overigens niet plaats. Een vorm van toetsing gebeurt echter 
wel degelijk door de begrippen in te zetten als proposities, met verwachte uit-
komsten tot gevolg. Incongruente waarnemingen worden vervolgens gebruikt 
om gevonden begrippen bij te slijpen of om te vormen (Wester, 1995; Yin, 
2003). Yin (2003) spreekt hier van analytische generalisatie, ofwel explanation 
building, dat door hem omschreven wordt als de veralgemenisering van onder-
zoekresultaten door theorievorming (p. 30). Dit gebeurt in de hoofdstukken 7 
tot en met 9 in toenemende mate via een iteratief proces van vergelijken van 
onderzoeksbevindingen met verklaringsmogelijkheden. Deze worden dan 
weer vergeleken en getoetst tegen andere data en details uit de cases.

Het analyseren van de data kan volgens Eisenhardt (1989) en Yin (2003) het 
beste eerst case-by-case plaatsvinden. Dit stelt de onderzoeker in staat goed 
alle details van een casus tot zich door te laten dringen. Alle zes de cases in dit 
onderzoek zijn daarom separaat beschreven en geanalyseerd.

Daarna volgt een vergelijkende analyse en het vormen of aanscherpen van 
hypothesen, liefst via verschillende invalshoeken. Dit gebeurt vanaf hoofd-
stuk 7 tot en met hoofdstuk 9. De eerste vergelijkende analyse in deze stu-
die vindt echter al plaats in de paragrafen 3.5 en 3.6, als afronding van het 
veldgerichte breedteonderzoek (zie ook axial coding, paragraaf 2.2.1). Een her-
ordening vindt vervolgens plaats nadat het literatuuronderzoek naar strate-
gisch leren heeft plaatsgevonden in hoofdstuk 4 en 5. Verder vindt na elke 
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case-refl ectie in het diepteonderzoek een vergelijking plaats met de tot dan 
toe bereikte conclusies. Rond de blootgelegde thema’s wordt voortgebouwd op 
eerdere conclusies of worden deze aangescherpt, ook wel explanation building 
genoemd (Yin, 2003). Belangrijk is daarbij niet alleen naar het ‘hoe’, maar 
ook naar het ‘waarom’ van samenhangende gebeurtenissen te speuren. Dit 
is extra belangrijk door het polyperspectivische theoretische kader dat hier 
is ontwikkeld. Langs de diverse theoretische invalshoeken vindt refl ectie op 
gebeurtenissen plaats. Yin (2003) spreekt in dit verband van theoretische 
triangulatie. De vastlegging hiervan in de verschillende stadia in dit proef-
schrift fungeert mede als de chain of evidence die Yin en Eisenhardt adviseren. 
Voortdurende vergelijking met bestaande theorie is daarbij behulpzaam. Ook 
Eisenhardt benadrukt het belang hiervan. Waar literatuur wordt bevestigd of 
ontkracht neemt de generaliseerbaarheid respectievelijk de scherpte van theo-
retische constructen toe. Een theorie vereist volgens Sutton & Staw (1995) dat 
wordt aangegeven waaróm acties, gebeurtenissen, structuren en gedachten 
ontstaan. Dit criterium helpt de status van de uiteindelijk gevonden construc-
ten te bepalen, bijvoorbeeld of het om een theorie gaat of een model.

2.3.7 Kernbegrippen vormgeven en literatuuronderzoek

Bij toenemende verzadiging via empirische en theoretische vergelijking is het 
mogelijk tot defi niëring van de nieuw gevonden begrippen te komen (zie ook 
Wester, 1995; Yin, 2003). In hoofdstuk 3 zijn de sensitizing concepts operatio-
neel gedefi nieerd, zodat er in volgende cases gerichter op kon worden gelet. 
Dan heeft een eerste secundaire theoretische vergelijking plaatsgevonden tus-
sen zelf gevonden begrippen en de reeds bestaande literatuur in hoofdstuk 6.

Tussentijds is voorts de methode van the devil’s advocate toegepast. Dit 
houdt in dat tijdens de theorieontwikkeling voorlopige modellen voor een kri-
tisch forum worden bediscussieerd (Sutton and Callahan, 1987). Dit is, naast 
het overleg met de promotoren, gebeurd via vele lezingen, conferenties en bij-
eenkomsten met collega onderzoekers (sioo en Vrije Universiteit) en collega 
adviseurs (cordes). Daarnaast zijn tussentijdse onderzoeksopbrengsten gepu-
bliceerd in de vorm van artikelen of als hoofdstuk van een boek (Kloosterboer, 
2005; Kloosterboer, 2007; Kloosterboer, 2008; Kloosterboer, 2009). Volgens 
Nijhof (1999) en Ten Have (2002) draagt dit bij aan de interne validiteit en de 
creativiteit bij het ontwikkelen van nieuwe theorie.

Aan het slot van het onderzoek is getracht tot een wetenschappelijke defi ni-
ering van de gevonden interventieprincipes te komen (hoofdstuk 9). Dit bete-
kent tevens het einde van het theorievormende onderzoek, aangezien toetsing 
van de theorie via replicatie niet tot de doelstelling behoort.
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In tabel 2.3 zijn de belangrijkste kwaliteitscriteria voor wetenschappelijk on-
derzoek van Yin (2003) samengevat en de in dit onderzoek genomen maatre-
gelen ter bevordering daarvan.

Kwaliteitscriterium 
onderzoek

Maatregelen ter bevordering van onderzoekskwaliteit in ontwerp van dit 
onderzoek

Begripsvaliditeit • Ontwikkel concepten met behulp van uiteenlopende bronnen. Bron-
nen waren hier eigen observaties, die van klanten en collega’s en 
geraadpleegde literatuur.

• Rijke case-beschrijvingen, georganiseerd rond de onderzoeksfocus 
(hier het strategisch leren).

• In het diepteonderzoek zijn tijdelijke conclusies vastgelegd en 
gedeeld met betrokkenen.

• Review van de bevindingen bij de casusorganisaties, ofwel de mem-
ber check.

Interne validiteit • Pattern matching
• Chain of evidence
• Devil’s advocate
• Rijke case-beschrijvingen, georganiseerd rond de onderzoeksfocus, 

aangevuld met case-refl ecties als eerste stap in de theoriebouw
• Uitgebreide cross-case analyse en vergelijken van patronen

Externe validiteit 
(generaliseerbaarheid)

• Afgebakende researchfocus
• Ruime variatie in casuïstiek binnen research focus 
• Theoretical sampling van casussen in breedteonderzoek en 

diepteonderzoek
• Voortdurende vergelijking cases onderling en met theorie
• Intersubjectieve validatie/devil’s advocate

Betrouwbaarheid • Rijke case-beschrijvingen, georganiseerd rond de onderzoeksfocus
• Gedrag in natuurlijke context is geobserveerd
• Tringulatie van case-organisaties, bronnen, methoden, interventio-

nisten en theorieën
• Replicatie (verschijnsel doet zich vaker voor) via axial coding
• Feedback van participanten

Tabel 2.3: Kwaliteitscriteria voor onderzoek (Yin, 2003) en 
maatregelen ter bevordering ervan in dit onderzoek
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Voorafgaande ontdekkingen
Retrospectie en richtinggevende begrippen

Dit hoofdstuk reist terug in de tijd. Het beschrijft een viertal er-
varingen met strategievorming in kennisorganisaties uit mijn 
eigen adviespraktijk voor de start van dit onderzoek. Met als 
doel daar via retrospectieve refl ectie van te leren.

De vier beschrijvingen vormen de cases van het breedteonderzoek. Twee daar-
van zijn achteraf te typeren als eerste orde strategische leerprocessen, dat wil 
zeggen een verfi jning van bestaande patronen van activiteiten en gedragingen 
met beperkte meerwaarde voor de primaire belanghebbenden. De twee an-
dere zijn voorbeelden waar in belangrijke mate tweede orde strategisch leren 
heeft plaatsgevonden, ofwel het vernieuwen van zulke patronen met aanzien-
lijke meerwaarde voor de primaire belanghebbenden. De refl ecties betreff en 
belemmerende en bevorderende condities en interventies voor tweede orde 
strategisch leren.

De tweede stap is een verdieping op de refl ecties per case. Eerst door de 
case-refl ecties onderling met elkaar te vergelijken en daarbij te zoeken naar 
begrippen met een verklarende waarde in alle vier de cases. Dit zijn de sensi-
tizing concepts, ofwel richtinggevende begrippen. Deze hebben betrekking op 
zowel methodische condities als interventieprincipes. Daarna is een poging 
ondernomen de onderlinge samenhang tussen de gevonden richtinggevende 
begrippen in kaart te brengen. Dit verschaft nader inzicht in de werkingsme-
chanismen van strategisch leren.

In paragraaf 3.1 is mijn eerste optreden als zelfstandig adviseur in een stra-
tegieproject geschetst. De refl ectie gaat in op de oorzaken van het hoofdzake-
lijk eerste orde strategisch leren dat daar plaatsvond. De paragrafen 3.2 en 3.3 
bevatten weergaves van strategieprocessen waarin tweede orde leren wel heeft 
plaatsgevonden. De refl ecties betreff en condities en interventies die daaraan 
hebben bijgedragen. Paragraaf 3.4 schetst de laatste van deze casussen waarin 
het strategisch leren tot eerste orde beperkt is gebleven en ook hier wordt op 
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gerefl ecteerd. In paragraaf 3.5 zijn de gevonden richtinggevende begrippen 
in de afzonderlijke case-refl ecties onderling met elkaar in verband gebracht. 
Met andere woorden, er vindt axial coding plaats, wat leidt tot indikking en 
aanscherping van de richtinggevende begrippen. Op deze wijze is gezocht 
naar begrippen met een zekere verklaringskracht in elk van de vier beschre-
ven cases. Paragraaf 3.6 eindigt met een metarefl ectie waarin gezocht is naar 
een onderlinge samenhang tussen de gevonden richtinggevende begrippen.

3.1 Overheidsdienst: positionering of posities?

Het is begin jaren negentig. Sinds enige tijd is een discussie gaande rond een 
directoraat generaal over de positionering ervan. De dienst maakt samen met 
drie andere diensten deel uit van een ministerie. De dienst is ondersteunend 
binnen de Rijksdienst. Klanten zijn alle ministeries en een groot aantal an-
dere overheidsdiensten. De bekostiging van de dienstverlening wordt via een 
door Financiën opgelegd percentage van de begroting van de klanten gefi nan-
cierd. Het ministerie van Financiën waakt op haar beurt over het budget van 
de dienst.

De organisatie bestaat uit circa 1200 medewerkers, verdeeld over zes cen-
trale directies, gezeteld te Den Haag en zes regionale directies, verspreid in 
het land. De directeur-generaal (dg) staat reeds enige jaren aan het roer van de 
dienst. Hij staat bekend als ambitieus en met veel affi  niteit voor de beleidskant 
van het ministerie waarbinnen hij acteert. Hij leidt nu een goeddeels uitvoe-
rende dienst. Hij staat ook bekend als daadkrachtig bestuurder. Zo weet hij bij 
zijn aanstelling als dg de fi nanciële wantoestand die hij aantreft doeltreff end 
aan te pakken.

3.1.1 Aanloopfase: strategisch onderzoek en positionering

De dg besluit opdracht te verlenen aan het adviesbureau waar ik als adviseur 
werkzaam ben tot het uitvoeren van een onderzoek naar de wenselijke posi-
tionering van de dienst. Hij levert de lijst van namen aan voor de interviews.

Uit de gesprekken komt onder meer naar voren dat veel afnemende mi-
nisteries de dienst graag gedecentraliseerd zouden zien. Ze hopen zo meer 
zeggenschap te verwerven over de dienstverlening, want het ontbreekt hen nu 
aan manieren waarop zij de dienst tot meer klantgerichtheid kunnen bewe-
gen. Andere partijen, zoals het ministerie van Financiën, vinden de huidige 
centrale opstelling het beste vanuit het oogpunt van kostenbeheersing.

Weer anderen, bijvoorbeeld sommige directeuren binnen de dienst zelf, 
menen dat een positionering als agentschap meer recht zou doen aan het 
uitvoerende karakter van de dienst. Dit zou betere condities scheppen voor 
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bedrijfsmatig en klantgericht werken. Men zou met productkeuzes kunnen 
werken die verschillen in kwaliteit en kostprijs. Geen verlanglijstjes meer van 
klanten die ‘voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten’. De beleidska-
ders zouden dan ook meer contractgestuurd in plaats van politiek gestuurd 
kunnen worden om dit te ondersteunen. Tegelijk zou vanuit zo’n onafhanke-
lijke positie gemakkelijker over nieuw beleid geadviseerd kunnen worden, dan 
als deelbelanghebbende binnen een ministerie. Verder zou een opstelling als 
agentschap de dienst ook verlossen van de verplichting grote investeringen af 
te schrijven in het jaar van uitgave.

Zowel vanuit Algemene Zaken, Financiën, als vanuit de dg wordt een 
agentschap als een onwenselijke en onhaalbare variant bestempeld, met als 
argument dat het kabinet de gok niet zou willen wagen de fi nanciële beheer-
sing aan de krachten van vraag en aanbod over te laten. Verder verneem ik 
tijdens de gesprekken dat de dienst een belangrijke voorbeeldfunctie vervult 
naar marktpartijen voor specifi ek overheidsbeleid. Deze voorbeeldfunctie kan 
volgens deze respondenten, veel sterker dan nu het geval is, als beleidsinstru-
ment gebruikt worden door de overige diensten binnen het ministerie waar 
de dienst onder ressorteert.

Van het rapport wordt niet slechts een organisatiekundig perspectief ver-
wacht, maar advies vanuit een breed strategisch perspectief hoe de dienst op-
timaal in het complexe krachtenveld kan opereren. Ik verwerk daarom alle in-
valshoeken in het rapport. De conclusie luidt dat, omgeacht de positionering, 
het versterken van de klantgerichtheid én de beleidsmatige voorbeeldfunctie 
speerpunt moet zijn.

Hiermee toont de dg zich buitengewoon gelukkig. Hij geeft hiermee in 
de nu volgende periode richting aan de discussies over de positionering bin-
nen de ambtelijke en politieke top, overigens buiten mijn gezichtsveld. Het 
pleit wordt beslecht: de dienst blijft centraal binnen het ministerie gepositio-
neerd. De dg krijgt wel als boodschap mee iets aan de klantgerichtheid van 
zijn dienst te doen.

3.1.2 Uitwerking strategie

Vervolgens vraagt de dg mij hem te ondersteunen bij het opstellen van een 
nieuw visiedocument voor de dienst. Een document dat in klare taal de uit-
dagingen van de dienst moet verwoorden, uitgewerkt in concrete doelen. Het 
moet de opvolger worden van een vergelijkbaar document dat hij bij zijn start 
als dg heeft opgesteld. Dit is destijds algemeen als een succesvolle interventie 
ervaren tijdens de toen heersende desoriëntatie. Inmiddels is het een jaar na 
de start van het beschreven positioneringsonderzoek. Verheugd aanvaard ik 
deze vervolgopdracht.

De ammunitie voor het visiestuk baseer ik op het eerdere onderzoek en ver-
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gaar ik verder in gesprekken met klanten en een dwarsdoorsnede van functi-
onarissen uit de hele dienst. De dg voert de eindredactie. Tijdens de totstand-
koming ervan vindt geen systematisch georganiseerd refl ectief of evaluerend 
contact tussen managers en klanten plaats, noch tussen managers onderling. 
De dg heeft dit bij de opdrachtverstrekking reeds gerechtvaardigd met het 
uitgangspunt dat hij de visie wel wil laten voeden door de belanghebbenden, 
maar er geen polderverhaal van wil maken. Het moet onomwonden zijn koers 
en keuzes voor de dienst neerzetten, als beleidsbaken voor de komende jaren, 
zoals dat bij het eerste document ook het geval is geweest.

Focus op kostenbewust, klantgericht en innovatief handelen wordt de 
boodschap. Het document zal de jaren daarna dienen als leidraad in het func-
tioneren van de dienst, van directieraad tot en met medewerkers.

Intussen heb ik diverse malen persoonlijke gesprekken met de dg om de 
inhoud en de toon van het document af te stemmen. In deze contacten toont 
de dg zich zeer aangetrokken tot de landelijke politiek. Ook anderszins geniet 
hij van het politieke spel binnen het ministerie, waar hij smakelijke anekdotes 
over opdist. Verder bemerk ik steeds duidelijker dat ook het stellen van voor-
beelden bij zijn manier van besturen hoort. Door verdiensten van bepaalde 
personen in het zonnetje te zetten, maakt hij kenbaar wat voor hem op een 
zeker moment belangrijk is. Zo raadt hij, na de oplevering van het visiedocu-
ment, een aantal directeuren binnen zijn dienst aan vooral mij in te schakelen 
voor het helpen implementeren ervan.

Omgekeerd zijn er ook consequenties voor wie uit de gratie raakt. Een ge-
volg daarvan lijkt te zijn dat managers zich aanmerkelijk meer baasgericht 
dan klantgericht neigen op te stellen. Inwendig strijden bewondering, ge-
streelde ijdelheid en argwaan bij mij om voorrang. Ik bewonder zijn gaven als 
bestuurder en beïnvloeder, voel me gevleid door het vertrouwen dat hij in mij 
stelt, maar word mij ook in toenemende mate gewaar van het voorzichtige en 
afhankelijke gedrag van hen die in zijn directe omgeving opereren, ikzelf niet 
uitgezonderd.

3.1.3 Realisatie strategie

De presentatie van het koersdocument wil de dg allesbehalve onopgemerkt 
voorbij laten gaan. Samen bedenken we een aanpak met een grootse bijeen-
komst in het pas gerestaureerde Boerhaave museum in Leiden. Daar presen-
teert de dg zijn visie en demonstreert hij zijn gave als begenadigd spreker. Via 
beelden en voorbeelden weet hij zijn boodschap krachtig over te brengen. De 
directeuren gaan vervolgens met hun mt’s in de verschillende museumzalen 
met elkaar in conclaaf om te reageren en aanzetten voor invulling en realisatie 
van de visie te genereren. Voor de begeleiding daarvan word ik bijgestaan door 
elf collega’s. De dag wordt afgesloten met een wervelende presentatie door de 
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directeur van nedap, die als verpersoonlijking van innovativiteit en creativiteit 
optreedt. Een voormalig journalist van Den Haag Vandaag verslaat het hele 
evenement voor een videojournaal, dat enkele dagen later dienstbreed wordt 
vertoond. De sfeer op de bijeenkomst is plezierig en coöperatief. Voor zover ik 
kan nagaan keert iedereen ’s avonds opgewekt huiswaarts.

In de maanden na de grote bijeenkomst beklaagt de dg zich bij mij over 
het gebrek aan initiatief en daadkracht bij de realisatie van zijn visie. Ik houd 
hem voor dat dit mogelijk mede gevolg is van zijn daadkrachtige bestuursstijl 
in de voorbije periode. Hij beaamt de analyse niet, maar verzet zich er ook 
niet tegen. Hij vraagt mij wat ik denk dat eraan te doen is. Op mijn voorstel 
organiseren we een bijeenkomst met de directieraad, gericht op feedback en 
teamontwikkeling. Doel is bespreekbaar maken van de dynamiek in de di-
rectieraad, versterken van onderling vertrouwen en daarmee belemmeringen 
voor eigen initiatief wegnemen. De groep bestaat uit dertien personen, de dg 
meegerekend. Om de kans op succes te vergroten neem ik een andere, even-
eens op dit gebied ervaren collega mee. Tijdens de bijeenkomst doet iedereen 
welwillend mee. De intensiteit is echter tamelijk gelijkmatig en kent weinig 
pieken of dalen. De meeste aanwezigen geven elkaar op subtiele wijze zoveel 
feedback dat het constructief overkomt, evenwel zonder hun vingers al te zeer 
te branden. De bijeenkomst wordt na afl oop desalniettemin positief geëvalu-
eerd. Men zegt deze ongebruikelijke uitwisseling als constructief te hebben 
ervaren. Ondanks deze positieve reacties verandert het reactieve patroon in de 
weken en jaren hierna niet wezenlijk.

3.1.4 Refl ectie

Het strategisch leren is hier goeddeels te typeren als eerste orde, gericht op 
behoud van de status quo. Er hebben zich in deze periode bij mijn weten geen 
signifi cante veranderingen voltrokken in de activiteit- of gedragspatronen in 
de dienst. Dit geldt zowel voor het leren naar aanleiding van het positione-
ringsonderzoek, als voor het leren dat daarna nodig wordt geacht om het vi-
siedocument tot uitvoering te brengen. Terugblikkend kom ik tot een aantal 
observaties in relatie tot het strategisch leren in deze casus:
• Meervoudige waarde: Het onderzoek vindt plaats vanuit een meervoudig 

perspectief van belanghebbenden. Zo leer ik dat waarde scheppen voor 
bestuurders op besluitvormend niveau zwaarder kan wegen dan bijvoor-
beeld het scheppen van klantwaarde. De strategie van de beleidsmatige 
voorbeeldfunctie is daar een voorbeeld van. Het past zowel de politiek, 
de ministeries van Algemene Zaken en Financiën, als de dg op dat mo-
ment als gegoten. Daarmee verdwijnt een vanuit klant- en organisatiekun-
dig perspectief gezien wellicht logischer optie van tafel, de opstelling als 
agentschap. 
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• Compliance aan politiek: De ministerraad heeft uiteindelijk het laatste 
woord. Deze context laat mijns inziens slechts beperkte eigen beslissings-
ruimte aan de dg c.q. de dienst, ook als hij een andere uitkomst wenst 
(Bezemer, 2006). Zo gezien heeft het strategisch onderzoek in belangrijke 
mate de functie de besluitvorming te legitimeren en in mindere mate om 
klantwaarde te creëren.

• Leren versus legitimeren: Het exploreren, expliciteren en valideren van per-
cepties bij belanghebbenden onthult onderliggende strategische krachten, 
zoals de spagaat tussen klantgerichtheid, fi nanciële kaders en een beleids-
matige voorbeeldfunctie. Het besef hiervan komt het sterkste tot leven bij 
de onderzoeker zelf. Bij het managementteam is daarentegen weinig eigen 
onderzoekende of beeldvormende activiteit, anders dan het lezen van het 
strategierapport of later het visiedocument. Zo gezien zou onderzoek doen 
door de dienst zelf uit oogpunt van gedragsverandering eff ectiever zijn. 
Een onafhankelijk onderzoeksrapport is echter geloofwaardiger als instru-
ment in de besluitvorming op hoger politiek niveau. 

• Controlebehoud dg: De bepalende behoeften van de meeste mensen – en 
zeker topmanagers en professionals – zijn volgens Argyris behoud van con-
trole, eigen voordeel en zich rationeel voordoen (Model i). In mijn waarne-
ming geeft dit een treff ende typering van de gedragsstijl van de dg:
 – Voorbeelden stellen: De dg stuurt zijn dienst onder meer via een spel van 

faming en shaming. Daarmee heeft hij ook mijn loyaliteit min of meer 
‘gekocht’ zoals ik naderhand ben gaan inzien. Intern is voortdurend een 
vorm van Kremlinwatching gaande, als manier van afstemmen op de in-
tenties van de dg en vermijden van persoonlijk risico. Als verschijnsel 
in de top van organisaties niet heel uniek (Cools, 2005), maar ook niet 
zonder gevolgen. De aandacht van de directeuren en afdelingshoofden 
is meer gericht op het behagen van hun baas, dan van hun klanten. 

 – Dubbele kloof van betrokkenheid: Er is een kloof in inbreng en betrok-
kenheid tussen de dg en de leden van de directieraad en daarna tussen 
deze raad en de uitvoeringsorganisatie. De inventarisatieronde voor het 
visiedocument verkleint dit enigszins, maar neemt het niet weg. Pas als 
het op uitvoeren aankomt, komt de directieraad echt in beeld en moet 
haar commitment tonen aan een strategie die haar wordt opgelegd.

 – Single-loop learning als gevolg van angst: Het directieteam geeft weinig 
noemenswaardige tegengeluiden aan de dg. Niet dat iedereen het altijd 
met hem eens is, maar men is zeer op zijn hoede dit te uiten. Men per-
cipieert dat het eigen belang met deze houding het best is gediend. In 
zo’n klimaat van conformisme, zonder serieuze alternatieve redenerin-
gen voor waardecreatie, blijkt double-loop leren niet mogelijk. 

• Praatstrategie versus doestrategie: Er worden oprechte zorgen geuit, ook bin-
nen de dienst, over de kwaliteit van de dienstverlening. Maar zwaarwe-
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gende negatieve consequenties daarvan voor medewerkers, managers of 
dg zijn niet aan de orde. De zorg om de kwaliteit vertaalt zich dan ook zeer 
beperkt in gedragsverandering. Desgevraagd worden klachten gezien als 
onlosmakelijk verbonden met de gekozen positionering als centrale dienst 
en de bijbehorende gedwongen winkelnering voor de klanten. Een onver-
mijdelijk bijproduct dus, wat niets afdoet aan de inzet voor kwaliteit, vindt 
men. Het taboe op deze paradox maakt het onmogelijk deze met elkaar te 
analyseren en te veranderen.

• Patroonbevestigende aanpak en interventies
 – Geregisseerde advocacy: Terugkijkend geloof ik dat ik onderdeel ben ge-

weest van een knap gespeeld positiespel van de dg. Gedeeltelijk ben ik 
me dat bewust, maar gedeeltelijk ben ik er te onervaren voor. De dg 
wil graag een meer beleidsmatige dienst leiden dan hij nu doet. Via 
een uitgekiende interviewlijst komt het argument van de beleidsmatige 
voorbeeldfunctie op onverdachte wijze in mijn externe onderzoeksrap-
port. Een argument dat goed past bij de affi  niteit en ambities van de dg. 
Dit is overigens een interpretatie die ik niet heb gevalideerd bij de dg.

 – Bypassing: Het vergaren van informatie ten behoeve van het visiedocu-
ment leidt ertoe dat ik informatie naar de dg toe breng die daar normaal 
niet komt. Dat lijkt op dat moment nuttig. Maar ik help onbedoeld de 
onmacht in het directieteam te camoufl eren valide informatie met el-
kaar uit te wisselen (Argyris, 1985).

 – Quasi-leren: Mijn pogingen tot het scheppen van betere leercondities 
tijdens de realisatie van het visiedocument blijken mosterd na de maal-
tijd. Er ontstaat een subtiel ritueel de dg wederom niet teleur te stellen 
én tegelijk persoonlijke risico’s uit de weg te gaan. Een gevolg van onze 
zorgvuldige opbouw en instructies of een subtiel theater om de dg en 
zijn ‘handlangers’ (de adviseurs) te plezieren?

3.2 Sector Research: strategie van binnenuit

De sector Research van een Farmaceutische multinational bestaat midden ne-
gentiger jaren uit circa vierhonderd medewerkers, waarvan 250 in Nederland, 
waar deze casus zich afspeelt. Deze zijn gestructureerd als procesorganisatie: 
een tiental afdelingen die ruwweg de achtereenvolgende stappen van het re-
searchproces belichamen.

Men heeft een ingrijpende reorganisatie achter de rug. De onderzoeks-
pijplijn was gestructureerd in drie onderdelen: Research, Development en 
Clinical Development. De reorganisatie heeft Development verdeeld over de 
beide andere onderdelen, waarvan twee afdelingen bij de Research. De daad-
werkelijke integratie daarvan is nog maar net op gang aan het komen. Verder 
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hebben een reductie van personeel en een fl inke verschuiving in taken en 
posities hun sporen nagelaten. Door het krimpen van de budgetten en van 
de formatie hebben velen niet datgene gekregen waar ze meenden recht op 
te hebben. De indruk is ontstaan dat er slecht naar de basis wordt geluisterd. 
De organisatie is al met al nog bezig een pijnlijke periode te verwerken. De 
stemming is niet best en er bestaat een serieus uitstroomrisico van toponder-
zoekers.

Tezelfder tijd heeft het hoofd Ideeëncentrum (hi) een aantal verstrekkende 
ideeën over researchprojecten en -methoden ontvangen. Hoewel de meeste 
ideeën andere afdelingen betreff en dan die van de indieners zelf verdienen ze 
naar zijn mening toch serieuze en brede aandacht. Voorbeelden variëren van 
het zoeken van geneeskrachtige stoff en in de jungle tot hightech methoden om 
nieuwe stoff en uit te testen. Het hi weet de manager research (rm) voor het 
idee te winnen een workshop hierover te organiseren.

3.2.1 Intake

Dit is de situatie die in het intake-gesprek aan mij wordt voorgelegd. Daarbij 
blijkt dat mijn gesprekspartners ook zo hun ideeën over de aanpak hebben. Ze 
vinden dat de traditionele manier van strategie-ontwikkeling te weinig ople-
vert. Bij een strategiesessie enkele jaren geleden leidde het bekende combine-
ren van marktontwikkelingen met eigen sterkten en zwakten (swot-analyse) 
vooral tot abstracties en luchtkastelen. Op die manier moet het dus niet.

Al pratende ontstaat het initiatief voor een heel andere strategie aanpak. 
Het is de bedoeling dat researchers met goede strategische ideeën de kans 
krijgen deze te bepleiten tijdens een workshop. De ideeën zullen via een en-
quête worden geïnventariseerd en daarna geclusterd in workshop-thema’s.

Ook een luchtkasteel? Misschien wel, maar het idee erachter spreekt me 
erg aan. Tijdens het gesprek wordt verder duidelijk dat het niet verstandig is de 
organisatie direct met dit idee te overrompelen. De wonden van de reorganisa-
tie zijn daarvoor nog te vers. Besloten wordt de voorlopige ideeën rondom de 
workshop te sonderen bij een drietal alom gerespecteerde en kredietwaardige 
researchers. 

3.2.2 Van initiatief naar ‘go’

De opinionleaders reageren enthousiast op het voornemen. Zij zien een be-
hoefte aan koers en strategie. Wat hen verder aanspreekt is de open, inductie-
ve werkwijze vanuit concrete ideeën, het inschakelen van de know how van de 
basis, de activerende aanpak en de teamvorming. Daarnaast komt een aantal 
valkuilen en suggesties naar voren: Wat als de meeste ideeën betrekking heb-
ben op één afdeling? Wat zijn de randvoorwaarden en hoe scherp liggen ze? 
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Wat als het mt anders beslist dan de workshopdeelnemers? Hoe te voorkomen 
dat we meer gaan willen dan we kunnen?

De belangrijkste conclusie is dat een goede aftrapbijeenkomst met de 
hele researchstaf (i.c. de deelnemers) moet plaatsvinden, met in elk geval als 
onderwerpen:
• doel van de workshop
• de kaders c.q. het speelveld (m.n. wat is door de research zelf beïnvloedbaar?)
• spelregels voor en tijdens de workshop

Op de afgesproken start- en voorlichtingsbijeenkomst presenteert het hi het 
voorstel, inclusief stappenplan, aan de research-staf. Het voorstel valt in goede 
aarde. Mede omdat het geconsulteerde drietal bereid is zelf voor de troepen te 
staan en hun nek uit te steken voor de aanpak.

3.2.3 Voorbereidingen

Er wordt een enquête voor strategische ideeën uitgezet onder de workshop 
deelnemers. De drie geconsulteerde researchers vormen een werkgroep om de 
ideeën te verzamelen en selecteren. Op verzoek van de aanwezigen beloven zij 
in de volgende bijeenkomst van de researchstaf verantwoording af te leggen 
over hun clustermethode.

De enquête levert uiteindelijk circa 70 verschillende ideeën op. De werk-
groep komt tot een clustering van de ideeën in vijf strategische thema's: 
1. Synthetische – of natuurstoff en als grondstof?
2. Welke rol is er voor gentechnologie, proefdieren en computermodellen?
3. Projectmatig organiseren van creativiteit of juist niet?
4. Snelle kill of lang doortesten bij ambigue stoff en?
5. Voorstellen ter stroomlijning van het researchproces.

Voor elk thema wordt een ‘thematrekker' aangesteld. Deze krijgt de opdracht 
een miniworkshop van een dagdeel voor te bereiden die deel uitmaakt van een 
driedaagse strategiebijeenkomst. De miniworkshop dient om de kernvragen of 
-keuzes te bespreken rond een thema met gehele researchstaf (ca. zestig per-
sonen). Het resultaat van elke miniworkshop is eenduidige aanbevelingen aan 
het management. Iedereen is uitgenodigd met de thematrekkers te overleggen 
hoe de (eigen) ideeën in de workshop bespreekbaar te maken.

In de nu volgende voorbereiding vormen het hi en mijn persoon een advies-
team ten behoeve van de thematrekkers. Deze formeren op hun beurt ieder 
een (klein) themateam en raadplegen verder de inzenders van de ideeën in 
hun thema.

De themateams werken gedurende een aantal weken intensief aan de voor-
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bereiding. Het hi en ik hebben een pittige taak in het bewaken dat er zo min 
mogelijk inhoudelijk gediscussieerd wordt. Het gaat er juist om te bedenken 
hoe anderen dat tijdens de miniworkshops gaan doen! De themateams zelf staat 
het vrij tijdens hun voorbereidingen met collega’s van gedachten te wisselen 
over inhoud en proces van hun deelworkshop. Hierdoor begint het steeds 
meer te gonzen en te roezemoezen op de wandelgangen naarmate de strate-
giebijeenkomst nadert. De workshops zijn al begonnen voor ze begonnen zijn.

3.2.4 Strategieworkshops

De driedaagse strategieworkshop begint met een podiuminterview met de rm. 
Het nog immer sluimerende wantrouwen krijgt hier een functie. De aanwezi-
gen worden aangemoedigd de manager Research het hemd van het lijf te vra-
gen. Zijn er geen verborgen criteria? Hoelang laat de besluitvorming op zich 
wachten en hoe controleerbaar is deze? Het is tenslotte dezelfde man die de 
reorganisatie heeft geleid waaraan velen geen goede herinneringen bewaren.

De rm wordt gedwongen zo precies mogelijk te zijn over de kaders en cri-
teria. Verder belooft hij dat de besluiten zoveel mogelijk nog staande de work-
shop genomen zullen worden en dat aanbevelingen van de aanwezigen bin-
nen de kaders zeer zwaar wegen.

Vervolgens leid ik een brainstorm hoe we de bijeenkomst kunnen laten 
mislukken. De topvijf van meest reële mogelijkheden blijft drie dagen lang op 
fl ipover hangen als ‘grensbewaking’ voor het procesverloop.

De eerste avond is de manager Clinical Development te gast. Zijn afdeling is 
de nieuwe interne klant in de research pijplijn. Deze roept op tot een korter re-
searchproces en tot afl everen van alleen stoff en met een hoge slaagkans. Ook 
als dat betekent dat er minder stoff en uit de pijplijn komen. Een duidelijke 
wens, die inhoudelijk richting geeft aan de nog te voeren discussies. Een com-
mercieel manager provoceert de aanwezigen vervolgens door te stellen dat de 
onderzoekers leven in ivoren torens en zich hierin laten opsluiten en ketenen 
door hun managers: ‘Is research nu eigenlijk wel nodig?’. Sommigen maken 
zich boos hierover, de meesten laten het van zich afglijden.

De twee daarop volgende dagen leiden de thematrekkers ieder hun eigen 
miniworkshop. De inzet tijdens de voorbereidingen resulteert in een explosie 
van inspiratie en creativiteit, in de vorm van maquettes, een investment game, 
‘buutnereedners’, socratische discussies, rechtszaken, et cetera. Op de tweede 
avond vindt nog een grootschalige gezamenlijke kooksessie plaats, in die tijd 
nog zeer ongebruikelijk, waar zich hilarische taferelen afspelen. Verder wordt 
de bijeenkomst drie dagen lang on stage en off  stage gefi lmd door een hierin 
gespecialiseerde cultureel antropoloog. Het resulterende fi lmdocument krijgt 
ieder als aandenken later mee naar huis.

Op de laatste middag houdt het managementteam zich, dankzij een pres-
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sure cooker sessie, aan de belofte om nog staande de workshop hun besluiten 
terug te koppelen. Het gros van de aanbevelingen krijgt groen licht. In opper-
beste stemming verlaat eenieder de conferentie.

Later spreken we een postersessie af over de voortgang van de acties uit de 
workshop. Alle circa tweehondervijftig medewerkers zijn hiervoor uitgeno-
digd, dus ook zij die niet bij de workshop zijn geweest. De opkomst bij deze 
vrijwillige sessie is met circa zeventig procent zeer bevredigend. Er ontspin-
nen zich levendige discussies rond de posters met de opstellers/presentatoren. 

Niet lang daarna word ik gevraagd op een buitenlandse researchvestiging 
van het bedrijf een vergelijkbare strategieworkshop te begeleiden. Tot ieders 
vreugde herhaalt zich het succes.

3.2.5 Refl ectie

Er hebben zich in deze casus naar mijn oordeel tweede orde leerprocessen 
voltrokken. Eigen activiteiten, werkwijzen, gedragspatronen en onderliggende 
aannames zijn ter discussie gesteld en gewijzigd. Het idee van natuurstoff en 
is vrijwillig in de ijskast gezet. In vivo-onderzoek vindt alleen nog plaats als 
andere vormen niet kunnen, men concludeert dat projectmatig werken wel 
degelijk is te combineren met wetenschappelijke creativiteit en men doet ver-
gaande voorstellen tot het bekorten van het research proces, die worden over-
genomen door het management. Daarnaast is een klimaat van wederzijdse 
waardering en samenwerking tussen kenniswerkers onderling en met hun 
managers sterk gegroeid.

Interventies en condities die hieraan hebben bijgedragen zijn:
• Interne en externe noodzaak: De rm onderkent een brain-drain risico en 

daarmee de noodzaak tot actie. Daarnaast ervaart de rm vanuit Clinical 
Development al enige tijd een bestuurlijke druk tot effi  ciënter en eff ectiever 
produceren.

• Faciliterend leiderschap: De rm is overigens, evenals de leider in de vorige 
casus, een liefhebber van organisatiepolitiek en een meester erin. Hij be-
grijpt echter dat dit beeld een afbreukrisico inhoudt op het door hem be-
oogde proces van wederopbouw. Hij houdt via het hi en mij als coach de 
vinger aan de pols, maar weet de verleiding te weerstaan zich tussentijds 
inhoudelijk te roeren. Ook tijdens de workshop geeft hij de vrije exploratie 
voorrang boven inhoudelijke controle. Hij onthoudt zich de facto van een 
inhoudelijke agenda tijdens dit strategieproces.

• Brede samenstelling strategieteam: Het strategieteam van circa zestig toon-
aangevende researchers heeft verschillende voordelen. Zowel de dragers 
van de huidige gang van zaken als de dragers van de innovatieve ideeën 
zijn aanwezig. Daarmee zijn de noodzakelijke variatie voor onderzoek naar 
huidige en nieuwe theories-of-action geborgd. Bovendien beperkt de breedte 
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van het gezelschap de implementatiekloof tot een minimum.
• Eigendom van inhoud én proces: Dit aspect geeft het zelforganiserend ver-

mogen, het gevoel van zelfbeschikking en uiteindelijk het gevoel van zin-
geving een grote impuls. Geen ‘voor ons, over ons, zonder ons’, maar ‘van 
ons, voor ons, met ons’.

• Van rouwen naar bouwen: Het mobiliseren van het werkgroepje van kre-
dietwaardige onderzoeksleiders houdt op twee manieren rekening met de 
angst en het wantrouwen vanuit de ‘traumatiserende’ reorganisatie:
 – De rm, op dat moment nog de personifi catie van de reorganisatiepijn, 

blijft uit het gezichtsveld. De ‘verkenners’ voor het strategie initiatief 
komen uit interne ‘onverdachte’ kring.

 – De nieuwe uitdaging is voorzichtig en kleinschalig afgetast. Daar-
na is stapje voor stapje de eigen inbreng vanuit de organisatie verder 
opgevoerd.

Tóch blijft tot en met de workshop het cynisme nog af en toe de kop op 
steken. Daarom is ook tijdens workshop eerst nog verder geïnvesteerd in 
de procescondities.

• Onderstroom productief maken: De onderstroom van wantrouwen en cynis-
me is op drie manieren benut om het leerproces op gang te krijgen:
 – Door de voorbereidingen in de themateams, het roezemoezen en lob-

byen dat al vóór de grote bijeenkomst op gang komt, komt het gevoel 
van betrokkenheid steeds breder en sterker op gang. Aanvankelijk richt 
het roezemoezen zich op het aftasten van de situatie, maar al snel raken 
de teams van kenniswerkers betrokken op de inhoud. Zo sterk dat het 
hi en ik moeite hebben de groepen te bewegen tot het maken van een 
workshopdesign in plaats van inhoudelijke keuzes.

 – Het podiuminterview met de rm geeft aan alle twijfels, cynisme en arg-
waan die naar hem toe nog steeds bestaan een productieve functie. Het 
draagt bij aan het vooraf expliciteren van alle mogelijke kaders, criteria 
en randvoorwaarden. Daarmee teleurstellingen achteraf voorkomend. 
Hiermee zijn tevens de gevoelens en condities omtrent het strategisch 
leerproces geëxpliciteerd en gevalideerd (Model ii).

 – Het zichtbaar maken van de meest voorkomende en venijnigste manie-
ren hoe deelnemers de workshop zouden kunnen laten mislukken, cre-
eert sociale controle en daarmee een ‘productief taboe’ op juist dit soort 
gedrag.

• De interne klant krijgt een gezicht: De wensen van ‘Clinical Development’ 
stoff en met hogere slaagkans sneller te leveren, horen al bijna tot de fol-
klore van de organisatie. De persoonlijke interactie met de klant die nu 
directer aan de research was gekoppeld blaast hier echter nieuw leven in.

• Mentaal en fysiek bewegen: Onorthodoxe werkvormen en lichamelijk bewe-
gen blijken zeer krachtige katalysatoren voor het onthechten van de vige-
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rende handelingstheorieën. Daarmee wordt het ‘waardevrij’ exploreren van 
alternatieven een stuk makkelijker en leuker.

• Belevingsintensiteit: Directe, intensieve, collectieve, verrassende en mul-
tizintuiglijke belevingen verhogen het commitment aan de uitkomsten 
ervan.

• Kortcyclische terugkoppelingen: Zowel de besluitvorming tijdens de work-
shop, als de postersessie over de implementatie werken zeer motiverend. 
Hoewel er geen sprake is van volledige vrije keuze zijn de bandbreedtes 
en keuzecriteria vooraf bekend. Nog tijdens de workshop vindt positieve 
besluitvorming én terugkoppeling plaats over haast alle collectief gedane 
aanbevelingen.

• Opdrachtgever-adviseur relatie: In mijn relatie met de rm zit een interes-
sante dubbele laag. Enerzijds is het een leider met plezier in het politieke 
spel en met altijd een politieke agenda in zijn voor- of achterhoofd. Via 
menige anekdote tijdens onze tweegesprekken laat hij mij meegenieten 
van het schaakspel in de organisatie arena en hoe hij daarin zijn deuntje 
meeblaast. Tegelijk krijg ik geen inzage in zijn politieke agenda in dit stra-
tegieproces zelf. Anderzijds krijg ik na de go een enorme ruimte bij het 
vormgeven en inrichten van het proces. Ook bemerk ik geen interfererende 
acties zijnerzijds buiten mij om. In dat opzicht is er een basaal en krachtig 
vertrouwen in elkaars intenties en acties, in elk geval binnen de kaders van 
deze opdracht. Daarenboven is hij gevoelig voor tips en feedback van mij 
omtrent zijn opstelling in het strategieproces. Bijvoorbeeld bij het inlassen 
van het podiuminterview. Dit vertrouwen heeft overigens zijn oorsprong 
in een eerdere samenwerking waarbij de rm zelf nog niet de opdrachtgever 
was.

3.3 Keurmerkinstantie: ontdekkingstocht naar 
bestaansrecht

De kernactiviteit van de instelling is het ontwikkelen en beheren van criteria-
sets ten behoeve van enkele keurmerken op het gebied van duurzaam onder-
nemen. De instelling opereert op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. 
Deze dienen als beleidsinstrumenten van de overheid die de instelling heeft 
opgericht. Tegelijk heeft de instelling de opdracht het bedrijfsleven te winnen 
voor aantoonbaar ‘duurzaam ondernemen’. De criteriasets van de instelling 
behoren tot de betrouwbaarste en meest geloofwaardige in de markt (Van Am-
stel, 2007), onder meer vanwege de gehanteerde ketenbenadering en de brede 
toetsing en legitimering van de criteriasets door onafhankelijke colleges van 
deskundigen. De instelling heeft in 2003 een kleine twintig medewerkers in 
dienst, georganiseerd in twee afdelingen. De ene afdeling is gericht op pro-
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ductieprocessen in de voedselketen (agro/food), de andere op overige produc-
tieprocessen (non-food).

Het belangrijkste keurmerk, waarvoor de instelling de protocollen ontwik-
kelt en het keurmerk verstrekt, is begin deze eeuw onvoldoende doorgebro-
ken op de markt. De nieuwe directeur van de instelling krijgt, vlak voor haar 
aanstelling, van één van de twee gouvernementele fi nanciers te horen dat de 
geldkraan wordt dichtgedraaid. Een week na haar aanstelling dreigt de ander 
met afbouw van de fi nanciering. De directeur biedt hen vervolgens aan de 
organisatie te evalueren en aansluitend een nieuwe strategie te formuleren. 
Zij krijgt hiervoor tot de herfst respijt.

De directeur start direct verkennende gesprekken met de eigen professi-
onals en belanghebbenden buiten de keurmerkinstantie (consumenten- en 
producentenorganisaties, maatschappelijke groeperingen, betrokken overhe-
den en fi nanciers). Bij die laatsten laat ze zich steeds vergezellen door een 
manager of medewerker. Dan volgt de uitslag van een onderzoek onder agro 
keurmerkhouders die de noodzaak tot herpositioneren bevestigt. De directeur 
besluit een adviseur in te schakelen omdat ze vindt dat het traject te ingewik-
keld wordt om er tegelijkertijd sturing aan te geven en eraan deel te nemen.

Het contact met mij ontstaat via een communicatieadviseur die veel werkt 
voor de instelling. De initiatieven van de directeur spreken mij aan en ik bouw 
erop voort in mijn aanpak.

Zo ontstaat een expeditieachtige benadering waarin het ontdekken van 
externe en interne belangen en behoeften centraal staat, als opmaat tot het 
formuleren van een realistische en aansprekende strategie. Te beginnen met 
een intensivering van de externe gesprekken met en zonder de directeur. Ook 
ontstaat in dit stadium het voornemen de strategische opties (die er dan nog 
niet zijn) te gaan toetsen bij de externe stakeholders.

3.3.1 Wat staat op het spel?

De expeditie start met enkele indringende bijeenkomsten met alle profes-
sionals van de keurmerkinstelling over de noodzaak en de aanpak. In deze 
bijeenkomsten verkennen de professionals wat er zakelijk en persoonlijk voor 
hen op het spel staat. Een verkenning van persoonlijke opinies en ambities 
maakt van meet af aan duidelijk dat het strategietraject ruimte biedt voor eigen 
initiatief en dat er dus ook het nodige te winnen valt. Een voorstel van mij niet 
te notuleren gooit nog bijna roet in het eten. Ik beoog hiermee een vroegtijdig 
ingraven in standpunten te voorkomen, maar het wekt kennelijk de indruk de 
uitwisseling niet serieus te nemen. Ik bind bijtijds in, er wordt genotuleerd en 
de uitwisseling gaat verder. Met horten en stoten dringt het besef door dat het 
echt ‘menens’ is, mede door de openhartigheid van de directeur, die aangeeft 
dat zij zelf haar positie verbindt aan het welslagen van dit proces.
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3.3.2 Confrontatie met de realiteit

De professionals blijven eropuit trekken om de belanghebbenden te intervie-
wen. De nieuwe directeur geeft hier met haar grondhouding een belangrijke 
kleur aan: “Als we willen voortbestaan, moet daar een goede reden voor zijn, 
anders kunnen we maar beter opdoeken”. Deze houding wordt de norm tij-
dens de interviews. Uit de confrontatie met de buitenwereld komt voor de 
professionals een nieuw beeld naar voren van de marktsituatie en de eigen 
positionering daarin. In het algemeen vindt men zowel de instelling als het 
keurmerk degelijk, maar bureaucratisch. Producenten gaan dubbelhartig met 
de instelling om. Enerzijds wil men graag informatie en lift men graag mee 
met de criteria voor bepaalde branches, het zogenaamde free-riders gedrag. 
Anderzijds zien veel bedrijven er tegenop zich te onderwerpen aan de strenge 
regels en controles van de instelling. De drempel tot het keurmerk is hoog en 
het commercieel competitieve voordeel wordt door velen als te gering gezien. 
Men heeft er dus weinig tot geen geld voor over. Een bijkomend probleem 
blijkt dat het keurmerk interfereert met het merkbeeld van de A-merken. De 
suggestie daarvan is dat de kwaliteit al boven elke twijfel verheven zou zijn. 
Een extra keurmerk kan hierover twijfel opwekken is de gedachte.

Andere organisaties zien het keurmerk als concurrerend met hun eigen 
keurmerken. Voorts heerst tussen de belangrijkste overheidsfi nanciers enige 
rivaliteit. Het ene directoraat-generaal ziet de instelling een beetje als een ei-
gen ‘speeltje’ en gedraagt zich hiernaar, hetgeen bij het andere directoraat-
generaal de indruk wekt dat haar doelen ondergeschikt zijn.

Er doen zich fl inke tempoverschillen voor in het onderkennen van hier en 
daar pijnlijke realiteiten. Interviewverslagen komen via mail bij iedereen bin-
nen. Bijeenkomsten om de ‘sensorinformatie’ te bespreken versnellen de ver-
werking. Er wordt mij gevraagd naar een manier om de veelheid van strate-
gische informatie te ordenen en inzichtelijk te maken. Ik suggereer onder 
meer een belangen en belanghebbendenmatrix. Het helpt, maar het is niet 
helemaal wat we zoeken.

3.3.3 Strategische opties ontwikkelen

Na een aantal weken vindt een bijeenkomst plaats met de professionals, om 
te komen tot een aantal strategische opties. Voor anderhalve maand daarna is 
een bijeenkomst gepland met een groot aantal van de externe belanghebben-
den. Het idee is dan de strategische opties aan hen voor te leggen ter toetsing.

We beginnen een recapitulatie van de actuele stand van zaken en verza-
melde gegevens. Vervolgens geef ik een voorzet voor een mogelijke ordening 
in vier opties. Terwijl ik tracht deze te verduidelijken ontstaan steeds meer 
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vragen hierover. Ik merk dat ik de groep overval en te ver vooruit loop. Na 
wat heen en weer gepraat besluiten we tot een denkpauze in kleine groepen. 
Bij het inventariseren komt een der professionals met een voorzet voor drie 
opties. Een ‘gouden’ optie, gefi nancierd door de overheid met een keurmerk 
dat de lat hoog legt, zodat alleen de koplopers in de markt het kunnen verwer-
ven. Verder stelt ze een ‘blauwe’ optie voor, waarin de instelling volledig als 
commercieel adviesbureau verder gaat. De derde optie wordt de ‘groene’ optie 
genoemd. Deze komt neer op een meer marktgedreven werkwijze en fi nancie-
ring, maar met behoud van de binding met de overheid. Dit evenwicht maakt 
een ‘onafhankelijke’ opstelling geloofwaardiger, waardoor gereputeerde des-
kundigen bereid blijven zich te verbinden aan de colleges van deskundigen 
die de onderliggende criteriasets toetsen. Juist deze colleges geven het keur-
merk hoog aanzien in de markt. Met als product ‘getrapte’ keurmerken voor 
branches, de zogenaamde ‘barometers’, zodat iedereen kan instappen en naar 
een hoger niveau kan werken. Verder wordt gedacht aan een lidmaatschap, 
waarbij de instelling fungeert als een open source voor de leden.

De drie opties komen overeen met drie van de vier opties die ik eerder had 
geschetst. Ditmaal kwamen ze echter uit eigen kring, geformuleerd in eigen 
taal en rijk ingekleurd met eigen kennis. Het roept bij de directeur, bij mij 
en bij een deel van de aanwezigen direct het gevoel op dat dit een ‘gouden’ 
greep is. Ook de geopperde kleurtypering is heel krachtig: goud voor de hoog-
ste standaard, blauw voor de meest zakelijke variant en groen voor de grootste 
collectieve betrokkenheid op duurzaamheid. Toch blijft een ander deel van de 
aanwezigen een tijdje lang nog zeer lauw. In een pauze krijg ik te horen dat 
degene die het voorstel heeft gedaan niet goed ligt bij deze collega’s die in een 
andere afdeling werken. Dit verklaart vermoedelijk hun terughoudendheid. De 
aantrekkingskracht van het voorstel is echter groot en de alternatieven zijn niet 
zo sterk. De directeur en ikzelf steken het tweede deel van de bijeenkomst ons 
enthousiasme niet meer onder stoelen of banken. Men schaart zich achter het 
kleurenvoorstel en dit zal voorgelegd worden aan de externe belanghebbenden. 
Waarbij zich onder de professionals, blijkens geanimeerde gesprekken tijdens 
de pauzes, een groeiend aantal fans voor de groene optie begint af te tekenen.

3.3.4 Kiezen

Dan volgt de bijeenkomst met de externe belanghebbenden, waar de opties 
worden getoetst op inhoud en draagvlak. Deze vindt plaats in theater Concor-
dia in Den Haag. Vooraf zijn werkgroepen geformeerd waarin de opties zijn 
uitgewerkt en vooral visueel toegankelijk, presentabel en overdraagbaar zijn 
gemaakt.

De bijeenkomst opent, na de gebruikelijke rituelen, met een podium-
discussie over het keurmerk tussen enkele erudiete stakeholders uit het veld, 
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zónder een vertegenwoordiger van de instelling. Dit laatste is opzet om even-
tuele defensiviteit en beleefdheidscommunicatie te voorkomen. Het doel van 
de discussie is de spagaat van de instelling tussen overheid en markt voor 
alle aanwezigen inzichtelijk en voelbaar te maken. In maximaal gemengde 
samenstelling bespreken de circa tachtig aanwezige belanghebbenden daarna 
in groepen van acht tot tien personen de drie opties. Opmerkelijk is hoe de 
fysieke zichtbaarheid en voelbaarheid van het strategische krachtenveld aan 
elke tafel de belanghebbenden tot begrip en inschikkelijkheid beweegt. Ieder 
bepleit zijn invalshoek, maar ervaart tegelijk dat er grenzen zijn tot waar de in-
stelling aan individuele wensen en belangen tegemoet kan komen. Sommige 
overheidsvertegenwoordigers zien de blauwe optie wel zitten. Het is het tijds-
gewricht van verzelfstandiging en marktwerking. De keurmerkhouders zien 
de gouden optie wel zitten. Dan blijft het keurmerk voor hen zowel exclusief 
als gratis. De uiteindelijke voorkeursoptie van de meeste belanghebbenden 
is ook die van de keurmerkinstelling zelf, de groene optie. Die combineert 
vele voordelen met betrekkelijk geringe risico’s en bezwaren. Een andere be-
langrijke opbrengst van de expeditie is dat keurmerken en criteriasets in de 
business-to-business markt veel levensvatbaarder zijn dan in de business-to-con-
sumer markt. Ook dit element maakt deel uit van de uiteindelijke strategie van 
de instelling.

De communicatieadviseur, die bij het hele traject nauw aangesloten is ge-
bleven, weet de nieuwe strategie scherp, helder en pakkend op papier te krij-
gen. Voor de directeur een belangrijk wapen en hulpmiddel bij de fi nancie-
ringsonderhandelingen in het najaar, waarin ze de toekomst van de instelling 
veilig stelt. Uiteraard onder voorwaarde van een succesvolle realisatie van de 
strategie.

3.3.5 Realiseren

In de daarop volgende jaren wordt met elan gewerkt aan de uitvoering van 
de voorkeursoptie. De directeur houdt de druk op de ketel om te investeren 
in externe en meer commercieel gerichte contacten. Af en toe ondersteund 
via individuele coaching of teamcoaching, onder andere door een collega van 
mijn kantoor en mijzelf.

Sinds de nieuwe strategie is geaccordeerd, groeit het aantal aanvragen tot 
certifi cering gestaag, evenals het aandeel private fi nanciering. De impact van 
de nieuwe strategie is, mede dankzij de expeditie aanpak, snel en diep door-
gedrongen in de werkwijzen en de houding van de professionals. Niet zonder 
slag of stoot, want de samenstelling van het personeel is inmiddels sterk ver-
anderd, ten faveure van de competenties die de nieuwe strategie vereist van de 
professionals. Dit is in belangrijke mate te danken aan het consequent door-
zetten van de nieuwe koers door de directeur. Deze heeft sowieso haar handen 
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vol in de jaren nadien. Hoewel het interne schip op koers ligt, blijft het externe 
krachtenveld nog jarenlang rommelen. Het wantrouwen bij de gouvernemen-
tele fi nanciers ijlt nog na, met af toe pijnlijke oprispingen. Anderzijds liggen 
kapers uit de marktsector op de loer, die vooral in de kenniswerkers zijn ge-
interesseerd en niet in de maatschappelijke functie van de instantie. De voor-
beeldige executie van de ‘groene’ strategie blijkt echter mede een overtuigend 
wapen bij het overleven van deze stormen.

3.3.6 Refl ectie

Ik kijk terug op dit project als een geslaagd tweede orde strategisch leerproces. 
Zowel de activiteiten, fi nanciering als houding en gedrag van management 
en professionals zijn wezenlijk veranderd. Hieronder een inventarisatie van 
interventies en condities die hierbij van belang waren.
• ‘Erop of eronder’: De fi nanciers zorgen voor een krachtige ‘doorbreker’ van 

de oude situatie (Zuijderhoudt, Wobben, Ten Have, Busato, 2002). Er is 
een urgent existentieel probleem, ontkennen is niet meer mogelijk. 

• Situatief leiderschap: De nieuwe directeur treedt de onverwacht bedreigen-
de situatie met open vizier tegemoet. Hierdoor komt valide en realistische 
informatie over de instelling boven tafel.
De deelname aan het strategieproces is voor de managers en professionals 
echter verre van vrijblijvend. Vanaf de start van de expeditie tot en met de 
uitvoering van de conclusies houdt de directeur de teugels strak in handen.

• Uitvoeringsteam = strategieteam: Alle managers en professionals zijn bij het 
strategieproces betrokken. Discussies of en hoe het anders moest, hoeven 
daarom slecht één keer te worden gevoerd.

• Ontdekkingstocht naar stakeholders: Door de ontdekkingsreis naar de ‘boze 
buitenwereld’ vallen de professionals de schellen van de ogen. De oog-in-
oog confrontatie met de externe partijen, creëert een herzien en ditmaal 
valide beeld van de werkelijkheid.

• Resoneren: Het wekenlang organisatiebreed delen van alle interviewver-
slagen en periodiek in bijeenkomsten verwerken ervan zorgt, ondanks 
tempoverschillen, voor een synchronisatie van het strategisch leerproces. 
Haast niemand ontsnapt aan de overvloed aan strategische data. Voor ont-
kenning is weinig ruimte. Ook voor de meest verknochten aan de oude 
situatie zit er niets anders op dan de externe realiteit onder ogen te zien.

• Externe naar interne lotsbeschikking: De startpositie is hier een extern aan-
gezwengelde, crisisachtige situatie. Het gevoel van lotsbeschikking bij de 
professionals is stevig aangetast, evenals in de vorige casus. De aanpak 
van zelf verantwoordelijk zijn, zelf op onderzoek uitgaan en zelf nieuwe 
perspectieven genereren, herstelt dit gevoel. Een gevoel dat wezenlijk blijkt 
voor zingeving en motivatie bij deze professionals.
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• Onderstroom productief maken: Het uiting geven aan en delen van de gevoe-
lens over de ontstane situatie, zoals boosheid en gevoelens van bedreiging, 
creëert voor de professionals de mentale ruimte en bereidheid hun situatie 
weer in eigen hand te nemen.

• Incubatie- en verwerkingstijd: Ondanks de actieve en productieve betrok-
kenheid van de professionals kost het leerproces tijd. De één verwerkt ook 
sneller dan ander. Terwijl sommigen na enkele maanden nog spartelen 
om hun voormalige status en positie intern te handhaven, zijn anderen al 
structureel bezig hun klantrelaties uit te breiden en te verstevigen. Naar-
mate de nieuwe marktgerichte aanpak meer een blijvertje blijkt, pakken de 
iconen van de vroegere bureaucratie uiteindelijk één voor één hun biezen.
Ook voor de adviseur start een incubatieproces. De onvrede rond de orde-
ning van de strategische data zal leiden tot de ontwikkeling van het instru-
ment ‘waardefoto’, dat in het diepteonderzoek is toegepast.

• Directe stakeholderinteractie: Omdat de instelling permanent in een com-
plex veld van nauw betrokken stakeholders functioneert, is hun instem-
ming met en commitment aan de nieuwe strategie voorwaardelijk aan het 
succes ervan. Het interactief ingerichte strategieproces maakt dit krachten-
veld zichtbaar en voelbaar bij alle belanghebbenden, schept de contouren 
voor de nieuwe strategie evenals de benodigde inschikkelijkheid daarvoor.

• Attractor: Tijdens het verwerken van interviews wordt de nieuwe strategie 
als strategische optie geboren. Vervolgens raken in de daarop volgende wis-
selwerkingen met de stakeholders de vage contouren van de strategie steeds 
concreter ingevuld en groeit het draagvlak hand over hand. In termen van 
chaostheorie heeft de nieuwe strategie de kenmerken van een ‘vreemde 
attractor’ (Homan, 2001).

• Wilsovereenstemming directeur en adviseur: Zoals beschreven zijn mij gedu-
rende dit proces enkele procedurele schoonheidsfoutjes gepermitteerd. Sig-
nalen uit latere gesprekken wijzen erop dat er vertrouwen is in de algehele 
(expeditieachtige) aanpak en basaal in mijn persoon en bijdrage. Daarmee 
lijkt het dat niet zozeer (of alleen) separate interventies ter zake zijn, maar 
dat betrokkenen hun oordeel over strategieproces en de adviseur baseren 
op een totaalbeeld uit een stroom van indrukken en gebeurtenissen. Een 
belangrijke factor daarbij is dat directeur en adviseur al vroeg in het proces 
elkaar vertrouwen als partners om het proces tot een goed einde te brengen. 
Daardoor kan open feedback gewisseld worden over elkaars optreden om 
het proces te verbeteren. Anders gezegd, er is een impliciet psychologisch 
contract elkaars geweten te zijn in het belang van de organisatie. Zaken 
als impliciet of expliciet ter discussie stellen van de positie van de adviseur 
als defensiemechanisme tegen strategisch leren is tussen directeur en ad-
viseur niet aan de orde en krijgt daardoor ook vanuit anderen geen kans.
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Deze en andere ervaringen geven mij het idee dat ik inmiddels wel iets begrijp 
van strategie ontwikkelen. Totdat de volgende casus op mijn pad komt.

3.4 Mediaconcern: conservatieve reproductie

Een mediaconcern is de eerste jaren van deze eeuw weliswaar winstgevend 
geweest, maar de actuele marges zijn te krap. De vigerende strategie van het 
concern dateert van jaren her en is voor de huidige sleutelfi guren meer erfenis 
dan eigendom. Behalve voor de bestuursvoorzitter (Bvz) die de architect ervan 
is geweest. Op mijn vraag of hij zelf afstand zou kunnen en willen doen van 
deze strategie antwoordt hij dat ‘alles bespreekbaar is’.

De markt voor mediabedrijven is intussen enorm veel complexer en dyna-
mischer geworden. De inkomsten uit advertenties staan onder druk. Nieuwe 
producten bestaan steeds vaker uit een combinatie van media (internet, tele-
visie, theater, print, etc.). Dit leidt tot vragen welke (combinaties van) marke-
ting- en verkoopkanalen te benutten en welk merkenbeleid te voeren. Verder 
profi leren nieuwe partijen zich innovatief en agressief, gesteund door nieuwe 
wetgeving. Mede hierdoor wordt het aantrekken en binden van creatief talent 
steeds belangrijker en moeilijker.

3.4.1 Opstartfase

Er is een strategiegroep geformeerd die het voortouw neemt in het strate-
gieproces. Verder is het idee op gezette momenten volgende echelons bij het 
proces te betrekken. Doel van het strategieproces is een herijkte strategie, ge-
baseerd op de actuele realiteit en tevens eigendom en inspiratiebron voor de 
sleutelfi guren bij de uitvoering ervan. Mijn bijdrage ligt op het vlak van de 
regie en begeleiding van het strategieproces, vooraf te gaan door een verken-
nende gespreksronde met de leden van de strategiegroep.

De strategiegroep bestaat uit drie leden van de Raad van Bestuur en verder 
uit de sleutelfunctionarissen van het concern, waarvan er enkele vrij nieuw 
zijn. Deels gaat het om directeuren van werkmaatschappijen en deels om 
mensen uit marketingfuncties. Die betrokkenheid op niveaus zowel boven 
als binnen business units is onontkoombaar door de platte concernstructuur, 
aldus de Bvz. Hij schat desgevraagd de onderlinge verhoudingen neutraal tot 
positief in.

Op zijn aandringen vindt de eerste bijeenkomst van de strategiegroep al 
plaats, nog voor mijn gespreksrondje. Ik vraag hen wat er op het spel staat. De 
bijeenkomst verloopt grillig. Sommigen zijn open en nieuwsgierig, anderen, 
waaronder twee leden van de RvB, vangen elkaar vliegen af. Weer anderen 
doen er het zwijgen toe en één geeft aan weinig van de exercitie te verwachten. 
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We eindigen de bijeenkomst met het maken van voorbereidingsafspraken. 
Werkgroepen gaan op onderzoek uit naar verschillende relevante groepen en 
partijen in de markt, variërend van consumenten, creatief talent, adverteer-
ders, concurrenten enzovoorts.

Ondertussen start ik mijn gespreksrondje waarbij ik doorvraag naar in-
houds- én procesaspecten. Daarbij put ik dankbaar uit mijn observaties van de 
eerste bijeenkomst en vraag naar de achtergronden. Het blijkt dat men elkaar 
ten dele als collega’s en ten dele als concurrenten ziet. Sommigen hebben el-
kaar in het verleden wel eens een hak gezet. Verder blijkt dat twee RvB-leden 
op gespannen voet met elkaar staan. Zij wisselen uitsluitend nog beleefd-
heidscommunicatie uit, inhoudelijk werken ze langs elkaar heen. Ten slotte 
vindt men het niveau in de strategiegroep erg uiteenlopend, van strategisch 
tot tamelijk operationeel. Al met al is er weinig onderling vertrouwen en zo 
beziet men ook het strategieproces.

3.4.2 Eerste procesinterventie

Ik koppel mijn bevindingen in een persoonlijk gesprek terug aan de Bvz en 
stel hem een tussenstap voor. Eerst met de drie RvB-leden het eigen voor-
beeldgedrag eens onder de loep nemen, dan weer verder. Na een lange aarze-
ling gaat de Bvz akkoord.

Tijdens deze bewuste RvB-bijeenkomst deelt de Bvz ter plekke de agenda 
uit aan zijn beide collega’s. Ondanks dat ik deze ruim van tevoren aan hem 
had toegezonden met een begeleidend verzoek de agenda door te sturen naar 
de andere twee. Ik bezie dit met een mengeling van verbazing en boosheid. 
Zo overvallen, zullen de andere twee zich weinig kwetsbaar willen opstellen. 
Ik voel boosheid naar de Bvz en overweeg dit te uiten en de bijeenkomst af 
te breken, maar wil ook niet als verongelijkte zeurpiet overkomen. Na enkele 
seconden benoem ik de verrassing en laat de andere RvB-leden zelf beslissen. 
Die willen zich niet laten kennen en geven aan dat we ‘gewoon aan de slag 
kunnen’.

Al met al wordt het een wat halfbakken bijeenkomst met half uitgespro-
ken zaken. Knorrig keer ik huiswaarts, maar ik hoop toch op een bewust-
wordingseff ect. In de zin dat ze wellicht minder opzichtig met hun gedrag de 
sfeer van de bijeenkomsten ondermijnen.

3.4.3 Vertrouwenscrisis

De eerstvolgende bijeenkomst van de strategiegroep is gericht op het uitwis-
selen van de bevindingen van de werkgroepen. Gewaarschuwd door de eerste 
bijeenkomst, beginnen we met het formuleren van enkele procesdoelen en 
-grenzen. Tijdens deze exercitie zit de Bvz met een directeur van een werk-

dissertatie PK_2.indd   77dissertatie PK_2.indd   77 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



Expeditie naar waarde

78

maatschappij een beetje kinderachtig te keten. Ik maak er een dolletje over, 
maar voel dat het eff ect van mijn interventie al onderuit is gehaald.

Tijdens de tweedaagse valt op hoe de Bvz met ‘onzichtbare hand’ stuurt 
welke informatie gewicht krijgt en welke van tafel valt. Pogingen van mijn 
kant dit te benoemen of hier tegenwicht aan te bieden sorteren weinig eff ect. 
Toch komt er al met al nog veel interessante informatie op tafel.

De volgende bijeenkomst van de groep richt zich op het genereren van stra-
tegische opties. De creativiteit blijft daarbij echter goeddeels beperkt tot reeds 
bestaande ideeën en voorstellen. Korte tijd na deze bijeenkomst melden en-
kele leden van de strategiegroep zich bij mij en beklagen zich over de ‘onder-
mijnende’ rol van de Bvz in dit proces (en daarbuiten). Ze willen een gesprek 
met mij. Ik geef aan dat ik zo’n gesprek graag wil voeren, maar dit niet wil 
verzwijgen voor de Bvz, mijn opdrachtgever. Ik geef aan geen inhoudelijke 
boodschappen over te gaan brengen, maar dat ik wel wil meedenken hoe ze 
dat zelf kunnen doen. Dat is akkoord.

Het gesprek eindigt in een voornemen de feedback zelf aan de Bvz te ge-
ven. Er is aarzeling wie dat gaat doen. Uiteindelijk neemt één het voortouw. 
Uit telefonische contacten blijkt dat betrokkene dit nog lang vooruit schuift en 
het gesprek uiteindelijk in afgezwakte vorm plaatsvindt.

Ik begrijp de angst en meld aan de Bvz dat er onvrede en angst is en dat het 
mij verstandig lijkt deze tijdens de volgende meeting van de strategiegroep aan 
de orde te stellen. Hij stemt in en hoopt zo dat er eindelijk meer vaart in het 
trekkerige proces komt. De angst zelf duidt hij voornamelijk als gebrek aan 
durf en ondernemerschap, zijn eigen rol daarbij lijkt hem ondergeschikt. “Op 
dit niveau moet men zich niet door elk zuchtje uit het lood laten brengen”. Een 
standpunt waar ik ook wel weer begrip voor kan opbrengen.

3.4.4 Tweede procesinterventie

Die volgende bijeenkomst staat de voortgang van de afgesproken acties op de 
agenda. Ik wil de gelegenheid benutten met een serieuze poging het patroon 
te doorbreken. Eerst zal ik de procesgang en de gevoelens daarbij bespreek-
baar maken. En bij goed gevolg de vinger achter het nieuwe business model 
krijgen, waarvan reeds fl arden zichtbaar zijn.

Op mijn uitnodiging wordt de moeizame procesgang door een deelnemer 
benoemd en in een rondje alom beaamd. Op behoedzame wijze echter en de 
ware gevoelens erbij blijven deels weer achter de tong, hoezeer ik ook, bijvoor-
beeld via stiltes, blijf uitnodigen er meer over te zeggen. De inhoudelijke dis-
cussie daarna wordt al snel vertroebeld door overgevoelige reacties op elkaar 
en stagneert.

De strategiegroep moddert hierna nog enkele bijeenkomsten verder. Ik 
vind het onvoldoende productief en zie mijn pogingen stranden dit te door-
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breken. Ik arrangeer een gesprek met de Bvz, die inmiddels ook tot de slotsom 
is gekomen dat de groep beter kan worden ontbonden. Hij geeft verder aan 
dat hij het mij niet aanrekent. Ik heb er volgens hem alles aan gedaan. Wat ik 
ervaar als een sympathiek, maar nogal onbevredigend compliment.

3.4.5 Refl ectie

Het strategisch leren heeft in deze casus in mijn waarneming een eerste 
orde karakter, ofwel een ‘meer van hetzelfde’ patroon. De aanwijzingen dat 
het fi nancieel niet goed genoeg ging, werden op zichzelf op cognitief niveau 
onderkend. Dit was ook aanleiding voor het strategieproces. Toch bleven de 
pogingen tot wezenlijke refl ectie op de handelingstheorie voor waardecreatie 
steken. Ook indirecte of spontane vernieuwing bleef, voor zover mijn waarne-
ming strekt, beperkt. Wat waren de eff ecten van de gepleegde interventies en 
de condities waaronder dit gebeurde op dit strategieproces?
• Geen harde consequenties: Hoewel men streeft naar een marktconform 

rendement (beleden strategie), spelen externe partijen of fi nanciers geen 
actieve rol om dergelijke eisen kracht bij te zetten. Er is bovendien geen 
sprake van rode cijfers die tot urgentie manen.

• Smalle, onevenwichtige samenstelling strategieteam: De leden van het strate-
gieteam nemen op persoonlijke titel deel aan het strategieproces, mede om 
‘achterbanpolitiek’ te vermijden. Uit sommige onderdelen is nu echter nie-
mand aanwezig en uit andere onderdelen meer dan één. Dit roept vragen 
op omtrent de legitimiteit van de groep. Bovendien blijken de betrokkenen 
op een sterk wisselend functieniveau te zitten. Het bespreekbaar maken 
van een en ander leidt tot het, naar later blijkt, terugkerende patroon van 
wegrelativeren door de Bvz.

• Onduidelijk speelveld: Mede als gevolg van de samenstelling van het stra-
tegieteam liepen Corporate Level Strategy, Business Level Strategy en Func-
tional Level Strategy door elkaar. Afhankelijk van gespreksonderwerp en 
functieniveau van de betrokkene ontstaan daardoor interpretatie- én be-
langenverschillen, die op het moment zelf onvoldoende als zodanig wor-
den onderkend en besproken. Dit genereert onzekerheid en angst bij de 
betrokkenen.

• Verdoezelde realiteit: Door de matige voorbereiding komt er tijdens de hier-
voor beoogde sessie gebrekkige en matig gevalideerde strategische infor-
matie op tafel. Hierdoor ontstaat ruimte, bijvoorbeeld voor de Bvz, het dui-
den en interpreteren ervan te sturen en beïnvloeden.

• ‘Keep your darlings’: Het is moeilijk voor de Bvz zijn oude strategie (en 
daarop gebaseerde organisatiestructuur) werkelijk ter discussie te stellen. 
Pogingen daartoe worden subtiel afgeleid en gebagatelliseerd.

• Machtsstrijd in de top: Verder drukt de machtsstrijd tussen de twee RvB-
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leden een negatief stempel op de pogingen tot strategisch leren. 
• Collegiale concurrentie: Enkele leden van het strategieteam zijn in de markt 

elkaars directe of indirecte concurrent. En zo hebben ze zich dan ook wel 
eens gedragen ten opzichte van elkaar. Desalniettemin is er aanvankelijk 
nog sprake van een voorzichtige bereidheid tot het delen van informatie. 
Naarmate de besprekingen echter vorderen, ontstaat de indruk dat de con-
cullega’s ideeën voor elkaar achterhouden, uit angst dat de ander ermee 
vandoor gaat.

• Conservatieve reproductie: Kenners van de nieuwe media, waar de nieuwe 
strategie vooral over moet gaan, zijn niet aanwezig. Mede hierdoor raakt 
men gevangen in een ‘baron van Münchhausen eff ect’. In plaats van ‘cre-
atieve destructie’ (Schumpeter, 1934) vindt ‘conservatieve reproductie’ 
plaats. Suggesties dit te doorbreken stranden op ongemak/angst.

Bovenstaande factoren genereren gevoelens van angst en onveiligheid binnen 
het strategieteam. Dit heeft tot gevolg dat men het steeds minder aandurft ei-
gen aannames te betwijfelen en alternatieve redeneringen voor waardecreatie 
te opperen en te onderzoeken.
• ‘Distancing’ adviseur: Hoewel ik van het begin af aan de condities voor het 

strategieproces aan de orde stel bij de klant, geef ik vrij laat de ondergrens 
voor mijn eigen betrokkenheid aan. Bijvoorbeeld rond het confl ict in de 
RvB en de afwezigheid van expertise over business-modellen in nieuwe me-
dia. Daarmee legitimeer ik ongewild de situatie die ik trachtte te reduce-
ren. Argyris (1985) spreekt in dit verband van distancing, waarmee hij de 
neiging van interventionisten beschrijft zichzelf buiten het probleem te 
plaatsen.

• Alpartijdig adviseur: Ik laat mij, in tegenstelling tot de eerste casus, niet 
verleiden tot eenzijdige partijdigheid. Ondanks de verleidingen en druk 
hiertoe die bij vlagen wordt uitgeoefend. Ik blijf proberen de partijen bin-
nen het cliëntsysteem weer productief met elkaar aan de praat te krijgen. 
Dit beeld blijkt ook in de organisatie te leven, zo wordt mij later bevestigd 
door een collega van een ander bureau, die dan bemiddelt bij het confl ict 
tussen de bestuurders.

• Relatie opdrachtgever-adviseur: Typerend voor onze werkrelatie is het altijd 
aanwezige ‘weegschaal-gevoel’ aan mijn kant. Tijdens ieder contact voel ik 
mij gewogen op een virtuele weegschaal van instrumentele waarde voor 
de Bvz. De rode lijn daarin is dat hoe vriendelijker en aimabeler zijn om-
gangsvormen worden, des te meer ik op mijn hoede moet zijn dat ik acteur 
wordt in een door hem geregisseerd stuk met een mij onbekend plot. Dat 
gevoel ontstaat reeds vroeg in de adviesrelatie en heeft (achteraf gezien) een 
krachtige voorspellende waarde.
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3.5 Vergelijkende refl ectie op de vier cases

In deze paragraaf volgt een vergelijkende refl ectie op de hiervoor gegene-
reerde veldbetrokken begrippen. Het is de stap om via axial coding te komen 
tot sensitizing concepts omtrent methodische condities en interventieprincipes 
voor strategisch leren, zoals beschreven in paragraaf 2.3.2. Tabel 3.1 bevat 
een overzicht van de veldbetrokken begrippen uit de vorige paragrafen en de 
sensitizing concepts die naar voren komen bij het naast elkaar leggen van de 
case-refl ecties (Voss et. al., 2002). Gezocht is naar zo specifi ek mogelijke ge-
meenschappelijke noemers voor observaties uit de afzonderlijke cases. Verder 
is ernaar gestreefd deze sensitizing concepts te formuleren als factoren of vari-
abelen. Dat wil zeggen dat een meer of minder aanwezig zijn ervan verband 
houdt met de mate van strategisch leren.
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Casus Onderdeel 
Rijksdienst

Research sector Keurmerk-
organisatie

Mediaconcern

Typering
leerproces

Sensitizing
concepts

Eerste orde Tweede orde Tweede orde Eerste orde

Methodische condities

a Strategische 
context: nood-
zaak/ urgentie

• Meervoudige 
waarde

• Batig saldo 
status quo

• Compliance aan 
politiek

Interne noodzaak 
met externe con-
sequenties (‘brain 
drain’)

Externe nood-
zaak: ‘Erop of 
eronder’

• Geen harde 
noodzaak

• Onduidelijk 
speelveld

b Lerend 
leiderschap

• Gericht op 
controle en 
positiebehoud

• Gatekeeper 
strategische 
info

• Faciliterend 
leiderschap

• Amplifi er strate-
gische info

• Snel, conse-
quent uitvoeren 
besluiten

• Participerend 
leiderschap

• Amplifi er strate-
gische info

• Consequent 
uitvoeren 
besluiten

• Quasi par-
ticiperend 
leiderschap

• Keep your dar-
lings: ‘gatekee-
per’ strategi-
sche info

• Selectief 
bekrachtigen 
uitvoering

c Tijdigheid 
mobiliseren 
strategieteam

Na uitbrengen 
rapport

Aanloopfase Aanloopfase Aanloopfase

d Breedte 
samenstelling 
strategieteam

Echelon direct 
onder dg

Operationeel ma-
nagement sterk 
vertegenwoordigd

Professio-
nals allen in 
strategieteam

Smalle, on-
evenwichtige 
samenstelling

e Tijdigheid 
inbreng 
werkorganisatie

Na afronding 
strategiediscussie

Aanloopfase (via 
ideëenverzame-
ling)

Aanloopfase Moment niet 
bereikt

f Eigenaarschap 
inhoud strategie

dg Strategieteam 
(top 70)

Alle professionals Bvz

g Eigenaarschap 
strategieproces

dg • Hoofdlijnen rm
• Onderstroom 

productief 
maken

• Uitwerking + 
uitvoering bij 
werkgroepen + 
strategieteam

• Hoofdlijnen 
Directeur

• Onderstroom 
productief 
maken

• Uitwerking + 
uitvoering bij 
professionals

• Directeur
• Sugges-

ties vanuit 
strategieteam

h Gezamenlijk 
exploreren stra-
tegische data

Via extern rapport • Exploratie eigen 
praktijken en 
eff ecten

• Klant op het 
podium

• Professionals 
interviewen veel 
stakeholders

• Resoneren
• Stakeholder-

conferenties

• Eigen papieren 
verkenningen

• Half verdoe-
zelde realiteit
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Casus Onderdeel 
Rijksdienst

Research sector Keurmerk-
organisatie

Mediaconcern

Typering
leerproces

Sensitizing
concepts

Eerste orde Tweede orde Tweede orde Eerste orde

i Beleefde 
zelfbeschikking

• Afwezig, gevoel 
dat dg alles 
bepaalt

• Praatstrategie ≠ 
doestrategie

• Proces niet of 
quasibespreek-
baar: angst

• Groeide 
geleidelijk door 
actieve eigen 
inbreng vanaf 
voorbereiding 
+ honorering 
daarvan

• Onderstroom 
van twijfel pro-
ductief gemaakt 
in workshop

• Eigen pro-
cesgrenzen 
geëxpliciteerd

• Groeide 
geleidelijk door 
actieve eigen 
inbreng vanaf 
voorbereiding 
+ honorering 
daarvan

• Van meet af 
aan bespreek-
baar, langzaam 
maakt angst 
plaats voor 
vertrouwen

• Gevoel afwis-
selend opge-
wekt en weer 
ondermijnd

• Wantrouwen 
door machts-
strijd top

• Collegiale 
concurrentie

• Strategie en 
proces quasi-
bespreekbaar: 
angst

j Incubatie en 
verwerkingsin-
tervals

• Managers en 
professionals 
laat en passief 
betrokken

Tijd voor:
• rouwen → 

bouwen
• overzien 

complexe 
vraagstukken

Tijd voor:
• rouwen →  

bouwen
• overzien 

complexe 
vraagstukken

Wel tijd, maar 
half actief/passief 
benut

k Dynamiserende 
werkvormen

Klassieke verga-
dercommunicatie

• Zeer creatief
• Hoge belevings-

intensiteit

• Veel variatie in 
contacten, info, 
werkvormen

• Klassieke 
vergadercom-
municatie

l Perspectief Status quo 
aantrekkelijk-
ste perspectief 
voor actoren en 
beslissers

Zelf gegenereerde 
perspectieven →  
‘energieboost’

Groeien van per-
spectief tijdens 
proces werkte als 
‘attractor’

Uitblijven van 
perspectief holde 
motivatie geleide-
lijk uit

m Snelheid terug-
koppeling en 
uitvoering

Via de lijn
• agendapunt in 

dt-overleg

Kortcyclische 
besluitvorming, 
uitvoering en 
terugkoppelingen

Consequent ma-
nagen uitvoering

Via lijn en projec-
ten, ploeteren
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Casus Onderdeel 
Rijksdienst

Research sector Keurmerk-
organisatie

Mediaconcern

Typering
leerproces

Sensitizing
concepts

Eerste orde Tweede orde Tweede orde Eerste orde

Interventieprincipes adviseur

I Refl ectiviteit in 
contact met gm

Geen of 
quasirefl ecties 
op gedragsef-
fecten versterkt 
instrumentele 
samenwerking

• Wederzijdse 
refl ecties op 
gedragseff ecten 
versterkt co-
productie met 
gewetensfunctie

• Wederzijdse 
refl ecties op 
gedragseff ecten 
versterkt co-
productie met 
gewetensfunctie

• Refl ecties en 
quasi refl ecties 
op gedragsef-
fecten versterkt 
instrumentele 
samenwerking

II Grondhouding Primair loyaal aan 
general manager

• Alpartijdig • Alpartijdig • Alpartijdig

III Lerende 
voorbeeldfunctie

Legitimeren 
sterker dan 
organisatieleren
bypassing en dis-
tancing: patroon-
bevestigend

• Lerend en 
zelfl erend

• Aanspreekbaar 
op eigen gedrag

• Lerend en 
zelfl erend

• Aanspreekbaar 
op eigen gedrag

• Geen bypas-
sing, wel 
distancing

• Aanspreek-
baar op eigen 
eff ecten

Tabel 3.1: Axial coding cases breedteonderzoek

Op grond van de case-beschrijvingen en het overzicht in tabel 3.1 zijn onder-
staand operationele omschrijvingen gegeven van de richtinggevende begrip-
pen uit deze serie van cases. Daarbij is aangegeven wat de veronderstelde re-
latie is met strategisch leren. Hier is nog niet aangegeven wat de mogelijke 
onderlinge relaties zijn tussen de gevonden begrippen. Dit gebeurt in para-
graaf 3.6. Allereerst komen de gevonden methodische condities aan de orde in 
paragraaf 3.5.1, gevolgd door enkele aanwijsbare interventieprincipes voor de 
adviseur in paragraaf 3.5.2, in termen van houding en gedrag.

3.5.1 Methodische condities

a. Strategische context: ervaren noodzaak en urgentie
In alle gevallen lijkt er, bijvoorbeeld in termen van klantwaarde, voldoende 
aanleiding tot strategisch leren. De belangrijkste conditie of dit gebeurt blijkt 
echter de druk of urgentie die de strategieteams daartoe ervaren. Preciezer 
gezegd gaat het hier om de door hen ervaren consequenties van de misfi t tus-
sen de strategy-in-use en de omgeving. Hoe negatiever die gepercipieerde con-
sequenties van niet-leren c.q. niet veranderen van de strategy-in-use, hoe groter 
de bereidheid tot leren. Deze waarneming komt overeen met onderzoeksbe-
vindingen van De Caluwé & Reitsma (in: De Caluwé, 2007). Adviseurs delen 
volgens hen zonder uitzondering het motto: ‘zonder urgentie geen verande-
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ring’. Dit relateert tevens aan het in paragraaf 1.4.3 besproken concept van 
overlevingsangst (Schein, 1999).

Men kan betwisten of hier sprake is van een methodische conditie, omdat 
de strategische context op moment X een gegeven is en niet beïnvloedbaar 
door de interventionist. Bij de mate waarin de strategiemakers echter beschik-
ken over volledige informatie hieromtrent en zij zich de consequenties besef-
fen van de status quo en van alternatieven, spelen methodische condities wel 
degelijk een rol. Deze methodische condities zijn hieronder uitgewerkt.

b. Leergierig leiderschap
Drie bepalende aspecten in de rol van de general manager (gm) die zijn waar-
genomen zijn:
• De mate waarin de gm de inhoud en hoeveelheid van de strategische data 

ten behoeve van het strategieproces (on)opzettelijk selectief beïnvloedt 
versus de mate waarin de gm strategische data zo volledig en ongefi lterd 
mogelijk beschikbaar maakt. Het eerste riep vooral politiek en defensief 
gedrag op, het tweede bevorderde strategisch leren.

• De mate waarin de gm zelf zijn stempel op de strategie wilde drukken c.q. 
hier al een standpunt in had bepaald versus de mate waarin de gm een 
open inhoudelijke agenda had in het strategieproces. Strategisch leren lijkt 
gebaat met een open inhoudelijke agenda, waarbij ook de gm de ambitie 
heeft te leren.

• De mate waarin de uitvoering van conclusies van het strategieteam conse-
quent worden opgevolgd en bewaakt door de General manager, waarmee 
de gm zijn verbondenheid ermee demonstreert.

Deze drie waarnemingen vertonen sterke overeenkomst met wat Argyris 
& Schön (1996) typeren als de centrale waarden of intenties achter wat zij 
noemen Model ii gedrag, namelijk: valid information, free choice and internal 
commitment.

c. Tijdigheid mobiliseren strategieteam
Dit is de fase van het strategieproces waarin het team wordt geformeerd en 
sturing geeft aan het strategieproces (bv oriëntatie-, formulerings- of imple-
mentatiefase). Op grond van deze vier cases lijkt een vroegtijdige formering en 
inschakeling van een strategieteam een noodzakelijke, maar geen voldoende 
voorwaarde, zoals uit case 3.4. blijkt.

d. Breedte samenstelling strategieteam
De keuze wie worden betrokken in het strategieteam lijkt medebepalend voor 
het verloop van het strategieproces. In case 3.1 (alleen de top) en case 3.4 zijn 
alleen de dragers van de strategy-in-use in het team vertegenwoordigd. Alter-
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natieve strategische logica’s ontbreken of krijgen geen voet aan de grond. Het 
lukt hen daarom niet te ontsnappen aan een vorm van strategische zelfrepro-
ductie. Verder versterkt de beperkte samenstelling de kloof tussen managers 
en werkorganisatie (zie paragraaf 1.5 en punt e). Een geloofwaardige vertegen-
woordiging van professionals uit de werkorganisatie in het strategieteam heeft 
in beide andere cases geholpen deze kloof te overbruggen.

e. Tijdigheid inbreng werkorganisatie
Dit betreft de fase van het strategieproces waarin de werkorganisatie inbreng 
kan geven (bv oriëntatie-, formulerings- of uitvoeringsfase), voor zover niet 
vertegenwoordigd in het strategieteam. Het wekt in deze cases de indruk dat 
als de werkorganisatie nog niet betrokken is, de leden van het strategieteam 
veel behoedzamer en voorzichtiger opereren, dan zodra dit wel het geval is. 
Wellicht spelen onzekerheid omtrent opinies in de eigen achterban c.q. een 
zelfopgelegd perfectionisme in de af te leveren kwaliteit hier een rol. 

f. Eigenaarschap inhoud strategie bij kenniswerkers
Hoe breed verspreid en diep geworteld is het psychologisch eigenaarschap 
van de geformuleerde strategie? Het meest breed verspreide eigenaarschap 
deed zich voor in case 3.3., namelijk bij alle professionals. Dit betekende dat er 
geen extra ronde van overtuigen en ‘meenemen’ nodig was. Het meest diep-
geworteld was de nieuwe strategie in case 3.2, waar de initiatieven geheel van 
onderop waren gekomen. Hier was niet zozeer een externe noodzaak (overle-
vingsangst), maar eigen inspiratie en ambitie de drijfveer achter de strategie. 
Dit maakte het meeste energie los bij de professionals voor het daadwerkelijk 
realiseren.

g. Eigenaarschap strategieproces bij kenniswerkers
Hoe breed verspreid en diep geworteld is het psychologisch eigenaarschap van 
de gevolgde strategieproces? Zowel de omschrijving als de geobserveerde sa-
menhang is hier vergelijkbaar met begrip f (eigenaarschap inhoud strategie). 
Het verschil is dat eigenaarschap van het proces de leerangst verlaagt en zo de 
bereidheid tot participatie aan het strategisch leerproces verhoogt. De factoren 
die leerangst veroorzaken manifesteren zich veelal in de onderstroom, omdat 
het vaak om niet erg sociaal wenselijke zaken gaat, zoals persoonlijke onzeker-
heid en wantrouwen naar anderen. Het productief maken hiervan door ze niet 
te ontkennen, maar met betrokkenen te herdefi niëren tot procescondities is 
enkele malen eff ectief gebleken. Het proceseigenaarschap dat zo ontstaat, lijkt 
een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor eigenaarschap van 
de uitkomsten van het strategieproces.

dissertatie PK_2.indd   86dissertatie PK_2.indd   86 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



3 · Voorafgaande ontdekkingen 

87

h. Gezamenlijk exploreren strategische data
De cases wijzen erop dat directe en intensieve contacten van het strategieteam 
met klanten, collega’s en andere primaire stakeholders tijdens het strategie-
proces het eff ect ervan vergroot. Ook de mate van actorschap en daarmee van 
psychologisch eigendom lijkt hierin mee te spelen (zie ook punt i). Bij de re-
search- en de keurmerkorganisatie is dit het sterkst. Ook bij het mediaconcern 
speelt het exploreren van strategische data een belangrijke rol. Door de per-
soonlijke investeringen van sommigen rond het vergaren van stakeholderin-
formatie groeit bij hen veel betrokkenheid bij het strategische vraagstuk. Dit 
draagt eraan bij dat veel van hen de waarde van het strategieproces nog lange 
tijd blijven inzien, ondanks de taaiheid ervan.

Al met al lijkt het dat zelf opgezochte waarnemingen rechtstreeks bij ‘de 
bron’ en het zelf interpreteren hiervan het meeste impact op strategisch leren 
hebben.

i. Beleefde zelfbeschikking via actorschap
In geen van de cases hebben strategieteam en werkorganisatie op voorhand 
echt vertrouwen in een succesvol strategieproces. De vertreksituatie is er 
steeds één van angst en een beschadigd gevoel van zelfbeschikking, met uit-
eenlopende achtergronden en oorzaken, zoals reorganisaties, organisatiepoli-
tieke historie of acute dreiging van fi nanciers.

Het opbouwen c.q. het hervinden van een minimaal noodzakelijk gevoel 
van zelfbepaling en zelfvertrouwen blijkt essentieel voor het vertrouwen in 
het strategieproces en daarmee voor het slagen of falen ervan. Essentieel hier-
voor zijn actorschap en congruentie: Niet alleen passief naar meningen vra-
gen uit de werkorganisatie, maar ook actief vergaren en interpreteren van data 
(zie c t/m h). De actieve aanpak is congruent met de wens tot zelfbepaling. 
Deze congruentie blijkt ook uit de mate waarin het leerklimaat oprecht versus 
niet- of quasi-bespreekbaar is (het erover hebben zonder zich werkelijk bloot te 
geven). Het laatste bevestigt leerangst in plaats van het op te lossen.

j. Incubatie- en verwerkingsintervals
Wat hier wordt gesignaleerd is de kennelijk benodigde tijd om:
• het totale psychologische veiligheidscomplex van de leersituatie te verken-

nen en tot een voldoende positieve beleving daarvan te komen. Gezien de 
uitgangssituatie gaat dit in geen enkele casus over één nacht ijs. Dit kost 
zelfs in de twee succesvolle cases zeker enkele maanden.

• de aard en de ernst van de (complexe) strategische situatie voor de organi-
satie in kaart te brengen, in voldoende mate te overzien en in al z’n conse-
quenties tot zich te laten doordringen.
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Deze factoren werkten uiteraard onderling op elkaar in. Het resulterende ver-
trouwen in het strategieproces is daarom in alle gevallen dynamisch van aard 
en gaat met de nodige ups en downs gepaard.

Er blijkt met andere woorden fl ink tijd nodig voor de cognitieve en emoti-
onele verwerking van informatie over zowel de veiligheid van de leersituatie, 
als over de aard en de ernst van de strategische situatie, om over beiden tot een 
herziene inschatting en beleving ervan te komen.

k. Dynamiserende werkvormen
Het lijkt dat beweeglijke en associatieve werkvormen met veel variatie en in-
tensiteit het onderzoeken en aanvaarden van andere redeneringen voor waar-
decreatie aanzienlijk bevordert. Vooral als het onderzoeksproces al ruim is 
gestart, maar voordat besluitvorming erover plaatsvindt.

l. Ontstaan van perspectief
Het ontstaan van een nieuw strategisch perspectief als uitkomst van het stra-
tegieproces blijkt een sterk motiverende en versnellende werking uit te oefe-
nen op het leerproces, met name voor het op gang komen van daadwerkelijk 
engagement voor de strategie en de bijbehorende gedragsveranderingen (ca-
sus 3.2 en 3.3). Het uitblijven daarvan c.q. de relatieve aantrekkelijkheid van 
de status quo blijkt strategisch leren en de energie hiervoor te ondermijnen 
(cases 3.1 en 3.4).

m. Snelheid van terugkoppeling en uitvoering
Ten aanzien van de uitvoering vallen twee zaken op. Ten eerste waar de re-
alisatie van nieuwe strategieën tot leven komt, is dit pas nádat de betrokke-
nen hiervoor een psychologisch triggerpoint zijn gepasseerd. Factoren die dit 
bevorderen zijn hierboven geduid. In andere gevallen blijven pogingen hier-
toe een muddling through karakter houden. Verder wijzen de cases erop dat de 
uitvoering zelf juist snel ter hand genomen moet worden, via kortcyclische 
besluitvorming, actie en terugkoppeling van resultaten. Met andere woorden, 
deze waarnemingen wijzen erop dat men eerst zou moeten ‘vertragen’ om 
begeesterd te kunnen raken voor nieuwe strategie (punt j) en daarna ‘versnel-
len’ om het te blijven.

3.5.2 Interventieprincipes

Voor de leden van het strategieteam blijkt het vertrouwen in de adviseur ook 
belangrijk. Ik ben niet alleen een externe factor die de condities voor strate-
gisch leren tracht te beïnvloeden. Mijn persoon en grondhouding waarmee ik 
mij beweeg in de cases zijn op zichzelf een medebepalende conditie voor het 
strategisch leerproces. Ten aanzien van deze rol en houding van de adviseur 
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springen drie factoren in het oog, in deze paragraaf geschetst in waargeno-
men volgorde van chronologie en belangrijkheid:
i Refl ectiviteit in contact met general manager (gm)

Vroeg in het contact tussen adviseur en gm als opdrachtgever doet de advi-
seur indrukken op over het aanwezige vermogen en de bereidheid van de 
gm tot refl ectie op eigen en elkaars aannames en gedrag in de adviesrelatie. 
Deze indrukken hebben in de cases een grote voorspellende waarde voor 
de onderzoekende en lerende houding van de gm tijdens het latere pro-
cesverloop. Waar ik deze conditie in aanvang niet vertrouwde, maar toch 
het proces heb doorgezet in de hoop op latere verbetering, is direct de af-
brokkeling van mijn eigen eff ectiviteit begonnen. Argyris (1985) noemt dit 
verschijnsel distancing.

ii Alpartijdigheid
Kom ik over als stroman van de gm of als alpartijdig adviseur? In het eerste 
geval genereer ik, vaak nauwelijks merkbare of verhulde, politiek defen-
sieve reacties in de organisatie. Alpartijdigheid is een noodzakelijke, maar 
niet voldoende voorwaarde voor strategisch leren gebleken (zie case 3.4).

iii Lerende houding
Mijn geloofwaardigheid wordt daarnaast bepaald door de mate waarin ik 
zelf systematisch zoek naar informatie over de leersituatie, deze explici-
teer, valideer en test. Zonder daarbij taboes van wie dan ook te accepteren 
en zonder mezelf als ‘onschuldige’ buitenstaander te beschouwen.

Bij elkaar genomen wijst dit erop dat de adviseur die strategisch leren nastreeft 
geen moment in dit proces concessies mag doen aan de drie uitgangspunten 
voor goed advieswerk van Argyris (valide informatie, vrij keuze en innerlijk 
commitment). Hij moet dus van meet af aan zeggen wat hij ziet, daarvan denkt 
en welke consequenties hij daarvan verwacht en dit blijven doen. Daarmee 
blijft hij zijn waarnemingen en aannames testen en geeft zijn klanten een 
keuze of dit de situatie is zoals ze die willen. Het gaat met andere woorden om 
voortdurende congruentie tussen praat- en doetheorie van de adviseur.

3.6 Metarefl ectie op samenhang

In deze paragraaf (3.6.1) vindt een verkenning plaats naar de onderlinge sa-
menhangen tussen de sensitizing concepts uit de vorige paragraaf. Aan het slot 
van deze paragraaf (3.6.2) is een voorlopige invulling van het conceptuele on-
derzoeksmodel weergegeven, op basis van de resultaten van de vier cases uit 
het breedteonderzoek.
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3.6.1 Samenhang tussen sensitizing concepts

n Leerbereidheid als psychologisch kosten/baten saldo
Over het geheel lijkt een negatieve psychologische conditie van cynisme, onze-
kerheid en angst versus een positieve psychologische conditie van vertrouwen, 
verlangen, ambitie (bijvoorbeeld case 3.2) doorslaggevend voor de bereidheid 
tot strategisch leren en daarmee het plaatsvinden ervan. Deze emotioneel-
aff ectieve dimensie doet zich niet alleen voor bij het beoordelen van de stra-
tegische situatie van de organisatie. Ze manifesteert zich nog sterker bij het 
beoordelen van de strategische leersituatie op persoonlijke gevolgen. Hoe 
sterker men angst ervaart voor de gevolgen van de status quo enerzijds en 
anderzijds hoe meer er vertrouwen ontstaat in het strategisch leerproces en de 
uitkomsten daarvan, hoe eff ectiever dit leren daadwerkelijk plaatsvindt. Het 
omgekeerde gaat eveneens op: hoe comfortabeler men zich voelt bij de status 
quo en hoe meer onzekerheid het strategisch leerproces oproept, des te min-
der vindt het plaats.

Het lijkt hier te gaan om subjectieve, psychologische beoordelingen van 
de situatie, die voortdurend en gelijktijdig door alle betrokkenen worden ge-
maakt. De beleefde intensiteit daarbij en de psychologische waardering van 
de uitkomst bepalen tezamen het gedragseff ect. Deze eff ecten zijn zowel op 
individueel als organisatieniveau dynamisch en fl uctuerend. Pas als het saldo 
van deze psychologische evaluaties uitvalt ten faveure van strategisch leren, 
gebeurt dit ook daadwerkelijk.

Deze observaties tonen nauwe verwantschap met de opvatting van Schein 
(1999) dat leren pas plaatsvindt als de angst voor niet-leren en schuldgevoel 
daarover (overlevingsangst) groter is dan de leerangst, bijvoorbeeld door gevoe-
lens van onzekerheid en incompetentie die leren oproept. Er is echter ook een 
verschil aanwijsbaar. De observaties in deze studie wijzen niet eenzijdig op ne-
gatieve gemoedstoestanden van angst, schuld of schaamte. Positieve gemoeds-
toestanden van vertrouwen, ambitie en verlangen spelen evenzeer een rol.

De werkzaamheid van vrijwel alle in paragraaf 3.5 geïnventariseerde rich-
tinggevende begrippen lijken gerelateerd te zijn aan hun uitwerking op het 
hierboven beschreven permanente psychologische evaluatieproces en de af-
fectief-emotionele uitkomsten daarvan. Zelfs waar dit op eerste gezicht niet 
direct opvalt is deze relatie te leggen. Bijvoorbeeld bij de mate en wijze van 
betrokkenheid van professionals uit de werkorganisatie bij het strategieproces. 
Zo is een deel van de leerangst in de cases 3.1 en 3.4, blijkens persoonlijke ge-
sprekken met leden van de strategieteams, te herleiden tot:
• ervaren of verwachte pressie tot belangenbehartiging uit eigen de achter-

ban (bijvoorbeeld de eigen afdeling)
• ervaren of verwachte negatieve repercussies bij het ventileren van ‘onge-

wenste’ meningen in het strategieteam of bij de achterban
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• ervaren of verwachte hiërarchische -, groeps- of achterbandruk tot aanvaar-
den van meningen, waar men zelf niet (geheel) achter staat. 

Daarmee kan de eff ectiviteit van een groot strategieteam (dat de relevante ach-
terban includeert) in de cases 3.2 en 3.3 niet alleen verklaard worden vanuit 
positieve eff ecten op de extra betrokken professionals, maar ook vanuit de 
psychologische vrijheidsgraden (en daarmee angstreductie) die dit aan het 
leidinggevend kader heeft verschaft: ze hoefden hun achterban niet meer te 
vertegenwoordigen als die er zelf bij was.

o Hiërarchie van leercondities en leerconclusies
Er lijkt sprake te zijn van een zekere hiërarchie in de gesignaleerde condi-
ties die resulteren in de geschetste leerbereidheid. Dat wil zeggen dat in de 
cases bepaalde condities voorwaardelijk waren aan andere. Pas als de ene in 
voldoende mate was vervuld ging de andere een rol spelen. Deze hiërarchie 
verliep ruwweg van externe consequenties (ervaren strategische noodzaak/ur-
gentie), leerhouding general manager, samenstelling en leerklimaat strategie-
team naar de individuele houding van betrokken managers en professionals.

Opvallend is dat het leren zelf (over hoe waarde te creëren), volgens de 
omgekeerde route verloopt. Als het leren op gang komt, gebeurt dit bij indi-
viduen of in kleine groepjes. Bijvoorbeeld in de themateams in cases 3.2 of de 
interviewteams in case 3.3. Daarna wordt het ingebracht in het strategieteam 
(inclusief general manager) en als het daar wordt opgepikt, vindt het uitein-
delijk zijn weg naar klanten en stakeholders. Ook in de cases 3.1 en 3.4 wordt 
op microschaal wel geleerd, blijkens de contacten die ik heb, maar stranden 
zulke ideeën bijvoorbeeld in het strategieteam of bij de general manager. De 
gearceerde boogpijlen in fi guur 3.1 visualiseren dit verschijnsel.

Anders gezegd, het lijkt dat het inhoudelijke leren ‘perifeer’ start, op micro-
niveau (zie ook Orlikowski, 1996; Crossan, Lane & White, 1999 en Vermaak, 
2009), terwijl de condities of het zich weet te verbreden tot (collectief) strate-
gisch leren een ‘orthodoxe’ hiërarchie volgen: van buiten naar binnen en top 
down.

Deze waarnemingen stroken met sociaal ecologische opvattingen van leren 
en veranderen, waarin aan de verandercontext van organisaties en mensen 
een eigen rol en dynamiek wordt toegedicht (Wierdsma, 2000; Stacey, 2007; 
Weick & Quinn, 1999; Homan, 2005; Scharmer, 2009; Vermaak, 2009). In-
dividuen kunnen in deze optiek slechts marginaal verschil maken aan de ra-
fels en randen van het sociale ecosysteem. Maar door leren te deblokkeren, 
de systemische dynamiek te duiden en erop in te spelen, kan volgens deze 
auteurs zo’n kleine verandering tot grote gevolgen leiden. Terwijl een groots 
ingezette verandering nauwelijks gevolgen hoeft te hebben, als voorbij wordt 
gegaan aan de systemische dynamiek.
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Niveau

Strategische context
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Strategieteam
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hiërarchie 
leercondities

route 
leerconclusies

Figuur 3.1: Hiërarchie van condities en conclusies bij strategisch leren

q Acclimatiseren in minicycli van leren
Er was een dynamische interactie waarneembaar tussen de factoren c t/m j 
in de vorige paragraaf (timing mobiliseren strategieteam, samenstelling er-
van en inbreng werkorganisatie, eigenaarschap inhoud en proces, exploratie 
strategische data, beleefde zelfbeschikking, incubatie- en verwerkingstijd). 
De onderliggende dynamiek lijkt betrekking te hebben op de wisselwerking 
tussen actorschap van de betrokkenen en hun beleefde mate van zelfbeschik-
king en zelfvertrouwen, resulterend in eigenaarschap van inhoud en proces.

Opvallend is dat in geen van de cases middenkader en/of kenniswerkers in 
aanvang staat te trappelen om veel energie te steken in een bijdrage aan stra-
tegievorming, ook niet bij de research- en de keurmerkcasus. Een idee aanle-
veren of een gesprekje voeren is ok, maar meer liever niet. Zoals reeds onder 
3.5.i. opgemerkt speelt het beschadigde vertrouwen in zelfbepaling hierbij een 
belangrijke rol. Waar het herwinnen van dit vertrouwen (lees angstreductie) 
lukt, kost het tijd en verloopt het in kleine stapjes. Steeds wordt een iets gro-
tere bijdrage gevraagd. Telkens als blijkt dat dit niet vergeefs is en er serieus 
gebruik van wordt gemaakt en op verder wordt gebouwd, herstelt voetje voor 
voetje het vertrouwen in het management, in elkaar, in een constructieve 
vorm van zelfbeschikking en daarmee in het strategisch leerproces. Met an-
dere woorden, het actorschap van de betrokkenen is voorwaardelijk aan het 
noodzakelijke gevoel van zelfbeschikking en zelfvertrouwen én vice versa. 
Het leerklimaat is de uitkomst van een subtiele wisselwerking tussen beiden, 
die gemakkelijk tot een impasse leidt.

De blootstelling aan grote organisatorische en persoonlijke onzekerheden 
die strategisch leren met zich meebrengt, vergt kennelijk een ruime periode 
van emotionele acclimatisatie. Dit laat zich vergelijken met een klimexpeditie 
naar grote hoogte. Topklimmer Wilco van Rooijen (2009): ‘Je kunt zo’n berg 
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alleen beklimmen als je je lichaam langzaam aan de hoogte laat wennen. Dit 
acclimatiseren houdt in: overdag hoog klimmen, ’s nachts laag slapen. Hoog 
klimmen om je lichaam te wennen aan de hoogte, laag slapen om met vol-
doende zuurstof goed te kunnen herstellen. Dit heen en weer pendelen van 
hoog naar laag, steeds weer een stukje hoger op de berg, heeft twee aspecten. 
Als klimmer acclimatiseer je goed én je neemt steeds meer materiaal mee de 
berg op voor de toppoging. ... daarom duurt een expeditie naar een achtdui-
zender zo lang’.

Het proces van acclimatiseren bij strategisch leren vergt eveneens geduld, 
kleine stapjes van exploreren, oogsten, opbrengsten meenemen en positieve 
bevestiging. Waar de betrokkenen onderweg negatieve bevestiging ervaren 
van het nut van hun inspanningen, lekt de energie weg, haakt men af of er 
ontstaat een subtiel toneelspel om persoonlijke risico’s te vermijden.

r Impliciet/onbewust leren via contextvariatie
Zaken als veelzijdige strategische data, intensief doorleven daarvan, breed sa-
mengestelde strategieteams, variatie in strategische redeneringen en onortho-
doxe werkvormen hebben geholpen bij het loskomen van cognitieve en sociale 
fi xaties en het de herzien van aannames over de (strategische) werkelijkheid. 
Opvallend hierbij is een onuitgesproken wisselwerking tussen contextvariatie 
en individuele betekenisgeving. In de cases 3.2 en 3.3 zijn individuele en col-
lectieve strategische betekenissen en bijbehorende aff ecten veranderd, vaak 
zonder de refl ectieve dialoog die bijvoorbeeld Argyris daarvoor noodzakelijk 
acht. Dit duidt op cognitieve, sociale en/of fysieke variatie waaruit bewuste 
en onbewuste impulsen tot strategisch leren ontstaan (Termeer en Kessener, 
2006; De Caluwé en Vermaak, 2006; Garcia, 2007).

s Expliciet/bewust leren via zelf interpreteren
Een volgende opmerking geldt de subjectieve interpretatie en emotie van 
betrokkenen die uiteindelijk bepalend lijkt voor strategisch leergedrag. Dit 
betekent niet automatisch dat de betrokkenen elke vorm van subjectiviteit 
omarmen. Elke (vermeende of echte) expliciet waargenomen poging tot beïn-
vloeding van interpretaties of selectieve informatievoorziening en interpreta-
tiekleuring door anderen bleek de betrokkenen te weerhouden van strategisch 
leren. Anderzijds bleek het zo volledig en ongefi lterd mogelijk beschikbaar 
maken en bespreken van deze informatie juist uit te nodigen tot strategisch 
leren. Vooral de rol en houding van de gm maakten hierin een wezenlijk ver-
schil, dat wil zeggen de mate waarin deze al dan niet selectief informatie ont-
sluit voor het strategieteam.

Deze observaties zijn in lijn met het geschetste belang van ervaren zelf-
beschikking en met het gedachtegoed van Argyris (1985). De drie bepalende 
doeprincipes die hij formuleert voor leren zijn zo volledig mogelijke en valide 
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informatie, vrije keuze en innerlijk commitment van betrokkenen. Leren vind 
volgens Argyris vooral plaats door de eigen mentale modellen te toetsen aan 
de ongefi lterde data en waarnemingen (valid information) en aan mogelijke 
alternatieve modellen. Ontbreken relevante alternatieve modellen en strategi-
sche redeneringen, zoals in case 3.4 het ontbreken van kennis over nieuwe me-
dia, dan ondermijnt dat het leren. Zijn de alternatieven er wel, maar ontbreekt 
een veilig klimaat voor het testen van eigen aannames, dan treden defensieve 
routines in werking, aldus Argyris. In case 3.1 bijvoorbeeld was een zeer va-
lide strategische redenering (dienst als agentschap) beschikbaar, maar niet 
bespreekbaar in het strategieteam. Overigens laten de cases 3.2 en 3.3. zien 
dat naast vrije keuze het zelf genereren van interpretaties en redeneringen 
getuigt van extra zelfbeschikking en daarmee extra engageert.

3.6.2 Voorlopige invulling conceptueel model

Op basis van de resultaten van deze inventariserende serie van cases is het 
conceptuele model aan te scherpen en in te vullen, zoals weergegeven in fi -
guur 3.2.

Het conceptuele model toont vooralsnog eenentwintig sensitizing concepts. 
Daarbij zijn methodische condities en interventieprincipes benoemd die hel-
pend of belemmerend hebben gewerkt voor strategisch leren. Ook is een aan-
tal werkingsmechanismen van strategisch leren geduid. De sensitizing con-
cepts zijn nog slechts marginaal theoretisch verzadigd en ook niet getoetst op 
hun onderlinge overlap c.q. discriminatie. Verder zijn er nog geen interven-
tieprincipes gespecifi ceerd die moeten leiden tot het scheppen van de metho-
dische condities. Paragraaf 3.6 laat zien, net als hoofdstuk 1, dat vooralsnog 
verschillende verklaringskaders nodig en bruikbaar zijn bij het bestuderen 
van het verschijnsel strategisch leren. Kennelijk sluiten deze theorieën elkaar 
niet uit, maar vullen ze elkaar aan. De volgende hoofdstukken gaan dieper 
in op de theorievorming over strategisch leren. Daarbij komen overeenkom-
sten en verschillen tussen theorieën en stromingen van strategisch leren aan 
de orde en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Het resultaat daarvan is een 
nieuwe landkaart van leertheorieën, met in het hart een detailweergave van 
doen, waarnemen, voelen en denken tijdens strategisch leren.
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Stragisch lerenMethodische condities
a Strategische context: noodzaak en 

urgentie
b Lerend leiderschap
c Breedte samenstelling strategieteam
d Tijdigheid mobiliseren strategieteam
e Tijdigheid inbreng werkorganisatie
f Eigenaarschap inhoud strategie bij 

kenniswerkers
g Eigenaarschap strategieproces bij 

kenniswerkers
h Intensieve, gezamenlijke exploratie 

strategische data
i Beleefde zelfbeschikking via actorschap
j Incubatie-  en verwerkingsintervals
k Dynamiserende werkvormen
l Ontstaan van perspectief
m Snelheid van terugkoppeling e n 

uitvoering
n Leerbereidheid als psychologisch 

kosten/baten saldo
o Hiërarchie van leercondities en 

leerconclusies
p Acclimatiseren in minicycli van leren
q Impliciet/onbewust leren via 

contextvariatie
r Expliciet/bewust leren via zelf 

interpreteren

Interventieprincipes (1)
Congruentieadviseur
I Reflectiviteit adviseur in contact met general manager
II Alpartijdigheid adviseur
III Lerende houding adviseur

Interventieprincipes (2)
gericht op het scheppen van methodische condities voor 
strategisch leren

Figuur 3.2: Conceptueel model en richtinggevende begrippen 
na axial coding van cases in het breedteonderzoek
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4

Landkaart strategisch leren
Opbouw definities en theoretisch ordeningskader

In hoofdstuk 1 is naar voren gekomen dat strategisch leren voor ken-
nisintensieve organisaties de meeste geëigende wijze van strategievor-
ming is en tegelijk in de praktijk lastig te realiseren. Dit proefschrift 
heeft tot doel hiertoe de sociale technologie te ontwikkelen in de vorm 

van methodische condities en interventieprincipes die strategisch leren be-
vorderen. Als tweede doel is geformuleerd het identifi ceren van de werkings-
mechanismen van strategisch leren en het leveren van een bijdrage aan de 
theorievorming op dit gebied. De aanstaande twee hoofdstukken proberen 
een fundament hiervoor te leggen (zie fi guur 4.1).

Interventieprincipes

Strategisch lerenMethodische condities 

Figuur 4.1: Focus hoofdstukken 4 en 5 in relatie tot conceptueel onderzoeksmodel.

Bij de analyses over strategisch leren tot dusverre in dit proefschrift is een be-
roep gedaan op uiteenlopende verklaringsmodellen en theoretische stromin-
gen van individueel, organisatie- en strategisch leren. Voor het identifi ceren 
van de relevante werkingsmechanismen is het daarom nuttig het veld van 
strategisch leren in de breedte systematisch in kaart te brengen. Dit vergt een 
explicitering van zowel het denken over strategie als over leren. Een dergelijke 

dissertatie PK_2.indd   97dissertatie PK_2.indd   97 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



Expeditie naar waarde

98

ordening maakt het mogelijk te refl ecteren op de opbrengsten en de beperkin-
gen van elke benadering. Bij elkaar genomen vormen dit de ijkpunten voor 
een nieuw en integratief conceptueel model voor strategisch leren, het slot-
akkoord van dit hoofdstuk. Met andere woorden, dit hoofdstuk is te zien als 
een cartografi sche expeditie naar het land van strategisch leren. De opbrengst 
is een nieuwe landkaart van leertheorieën. 

Voor dit onderdeel van het onderzoek is de volgende route gekozen. Para-
graaf 4.1 toont in kort bestek de breedte en complexiteit van het strategieveld. 
Dit is aanleiding tot het weergeven van een eigen opvatting over elementair 
organiseren, strategie en waarde in paragraaf 4.2. Deze opvatting over strategie 
draagt tevens twee belangrijke dimensies aan als het gaat om strategisch leren: 
individuele versus contextuele en cognitieve versus fysiologische benaderin-
gen. Aan de hand hiervan wordt een nieuwe typologie voor benaderingen op 
het gebied van strategisch leren ontwikkeld in paragraaf 4.3. Deze typologie be-
helst een viertal hoofdbenaderingen voor strategisch leren: constructivistische 
theorieën, individueel fysiologische theorieën, evolutionaire theorieën en soci-
aal constructionistische theorieën. Deze vier benaderingen komen aan de orde 
in respectievelijk de paragrafen 4.4 tot en met 4.7, inclusief voorbeelden van 
bijbehorende condities en interventies. Elk van deze vier paragrafen sluit af met 
een bespreking van relevante bijdragen en beperkingen van de leerbenadering 
in kwestie. In paragraaf 4.8 wordt ten slotte de onderliggende archetypische 
veranderkundige logica per leerbenadering blootgelegd. Een verkenning naar 
mogelijkheden voor synthese van de leerbenaderingen volgt in hoofdstuk 5. 

4.1 Overzichten en verwarring over strategie

Een oriëntatie op de literatuur over strategie toont al snel de veelzijdigheid en 
complexiteit van dit terrein. Menig serieuze poging tot het in kaart brengen 
en ordenen van het denken over strategie begint met het benadrukken van de 
diversiteit aan benaderingen, vanuit een veelheid van disciplines, met nau-
welijks tot geen overeenstemming over ontologie en epistemologie (Chaff ee, 
1985; Ansoff , 1987; Whittington, 1993; Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 1999; 
Volberda & Elfring, 2001; De Wit & Meyer, 2005). 

Chaff ee (1985) komt tot zeven punten van overeenstemming bij haar ana-
lyse van drie strategiescholen, die tegelijkertijd de veelzijdigheid ervan beves-
tigen. Strategie gaat volgens haar zowel over de organisatie als de omgeving; 
is complex van aard (het wordt nooit routine); is van invloed op hoe het met de 
organisatie als geheel gaat; gaat zowel over de inhoud als over het proces van 
totstandkoming en uitvoering ervan; is niet enkel en alleen weloverwogen; be-
staat op diverse niveaus en omvat meerdere manieren van denken (analytisch 
én conceptueel).
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Ansoff  (1987) schetst een paradigma voor onderzoek naar strategie op drie 
dimensies. De eerste dimensie betreft het probleemgebied waarop strategie 
is gericht. Hier gaat het om intern en extern organisatorische factoren en re-
laties daartussen, die zowel statisch als dynamisch van aard kunnen zijn. De 
tweede dimensie betreft het strategieproces dat hij verdeelt in een drietal acti-
viteiten: sensing, decision making en executing. Als derde dimensie draagt hij de 
wetenschappelijke invalshoek aan. De cognitieve, politieke en psychosociale 
optieken ziet hij als de meest relevante voor zijn multidisciplinary systematic 
model.

Whittington (1993) maakt een onderverdeling in strategiebenaderingen op 
twee dimensies: resultaten en processen. Resultaten van strategie zijn óf en-
kelvoudig fi nancieel gericht óf gericht op het voorzien in meervoudige (im)
materiële behoeften van belanghebbenden. Processen van strategievorming 
zijn daarnaast weloverwogen of dienen zich spontaan aan. De vier resulte-
rende strategiebenaderingen zijn dan: klassiek (weloverwogen, winstgericht), 
evolutionair (winstgericht, spontaan), procesmatig (meervoudige waarde, 
spontaan) en systemisch (weloverwogen, meervoudige waarde).

Mintzberg et.al. (1999) bieden een drietal doorsnedes aan, die de verschil-
len tussen strategiebenaderingen rubriceren. De eerste is weloverwogen ver-
sus spontane strategieën. De tweede doorsnede is die volgens vijf P’s: stra-
tegie als vooraf gemaakt plan, als positie ten opzichte van concurrenten, als 
wenkend perspectief voor de toekomst, als politiek plot of als patronen van 
activiteiten. Ten slotte beschrijven zij tien scholen voor strategie: de ontwerp-, 
de plannings-, de positionerings-, de ondernemers-, de cognitie-, de leer-, 
de politieke, de culturele, de omgevings- en de confi guratieschool. Volberda 
& Elfring (2001) stellen in het verlengde hiervan nog een elfde en twaalfde 
school voor, de boundaryschool en de dynamic capabilities school.

Ten Have (2002) stelt dat strategievorming, naast alle functionele discipli-
nes, een scala van cognitieve, economische, organisatorische, en emotionele 
componenten omvat. De general manager, verantwoordelijk voor strategievor-
ming, kan het zich volgens hem niet permitteren aspecten hiervan te negeren 
of onder te belichten.

Met het pogen recht te doen aan de rijkdom en de complexiteit van het be-
grip strategie dreigt echter het gevaar dat men ‘met recht alles kan bespreken 
dat ooit over organisaties geschreven is’ (Starbuck, 1965, p.468). Als de stra-
tegische ontdekkingsreiziger, in een beeldspraak van Meyer & De Wit (2005), 
wil leren over strategie en strategievorming dan kan hij het beste beginnen 
zijn eigen gebruikstheorieën daarover te expliciteren, aldus Argyris (1996). 
Dat is wat het vervolg van dit hoofdstuk beoogt te doen. 
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4.2 Transactioneel organiseren, strategie en waarde

Deze paragraaf presenteert een opvatting van de begrippen organiseren, stra-
tegie en waarde. Deze opvatting vormt het fundament voor de daarop volgen-
de analyse van de literatuur over strategisch leren. Het startpunt van de rede-
nering ligt bij het cognitief ingebedde concept van interlocked behaviours van 
Weick, dat wordt beschreven in paragraaf 4.2.1. Dan wordt gekomen tot een 
uitgebreidere opvatting van strategie en waardecreatie, door aanvulling met 
fysiologische en contextuele factoren (4.2.2). Ten slotte vindt een precisering 
plaats van het begrip waarde in het kader van deze studie (4.2.3).

4.2.1 Elementair transactioneel organiseren

Volgens Wallace (1961) kunnen menselijke handelingen consumptief en in-
strumenteel van aard zijn. Consumptieve handelingen voorzien direct in een 
of meer behoeften. Instrumentele handelingen maken consumptieve hande-
lingen mogelijk en dragen daarmee indirect bij aan het voorzien in behoeften. 
Weick (1979) illustreert dit aan de hand van het kindersprookje rond de tan-
denfee. De fee verruilt stiekem een melktand voor een muntje (instrumentele 
handeling). Het kind ervaart bij het wakker worden de plezierige verassing 
van het muntje, waarmee het kind naar de winkel gaat om iets lekkers voor 
zichzelf te kopen (instrumentele handeling) om dit vervolgens op te peuze-
len (consumptieve handeling). De fee op haar beurt put haar plezier uit haar 
waarnemingen van het blije kind (consumptieve handeling).

Volgens Weick is belangrijk dat geen van beide hoofdrolspelers zichzelf op 
eigen gelegenheid dit plezier kan verschaff en. Er is altijd een instrumentele 
handeling van de ander voor nodig. Daarom spreekt Weick van interlocked 
behaviours. Verder is de verwachting bij beiden gevestigd dat bij het wisselen 
van een nieuwe melktand het patroon kan worden herhaald. Wallace en Weick 
laten zien dat op basis hiervan mutual equivalence structures kunnen worden 
opgebouwd en onderhouden zonder elkaars motieven te kennen, zonder ge-
zamenlijke doelen of waarden te hebben en zelfs zonder elkaar te kennen. 
Weick spreekt in dit verband van een minimale sociale situatie. Een mutual 
equivalence structure heeft veel weg van een impliciet contract, aldus Weick. 
Slechts een zekere voorspelbaarheid, waarop het verwachtingspatroon wordt 
gebaseerd, is genoeg om de wederzijds voordelige transactie te voltrekken. 
Gezamenlijke doelen, betekenissen en zingeving kunnen zo’n transactie wel 
waardevoller maken, maar zijn hiervoor geen noodzakelijke voorwaarde.

Organiseren is volgens Weick de mentale activiteit waarbij, vanuit een 
ambigu vertrekpunt, tot verwachtingen en voorspellingen over interactiepa-
tronen en hun positieve of negatieve opbrengsten wordt gekomen. Deze in-
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terlocked behaviours ziet hij als de kleinste eenheid van analyse als het gaat 
om organiseren. Een niveau hoger ontstaan tussen actoren ‘rules and conven-
tions by which sets of interlocked behaviours are assembled to form social processes’ 
(Weick, 1979, p. 3). Kortom, organiseren is in deze benadering het ontstaan 
van sociale weefsels van verwachtingen en gedragingen.

4.2.2 Praktijken, strategieën en waarde

Het voorbeeld van de tandenfee legt meer bloot dan alleen de sociaal cogni-
tieve gedragsdeterminanten die Weick beschrijft. Zo is de motor achter de 
consumptieve en instrumentele handelingen het voorzien in behoeften. De 
neiging om interacties aan te gaan en te herhalen is dus niet alleen cognitief, 
maar ook fysiologisch ingebed (Illeris, 2004b). Of, zoals Rogers (1978) het 
stelt: ‘The substratum of all human motivation is the organismic tendency toward 
fulfi lment’ (p. 242). Zelfrealisatie is daarbij slechts het topje van de ijsberg. 
Verschillende motivatietheorieën beschrijven een categorisering of hiërar-
chie van zulke behoeften als verklaring voor menselijk gedrag in organisaties 
(Maslow, 1943; Herzberg, 1959; McGregor, 2002). Het fysiologische aspect 
geldt ook voor het ervaren van plezier in bijvoorbeeld snoepen of kijken naar 
het genietende kind. Zulke fysiologische prikkels zijn in behaviouristisch 
perspectief te zien als reinforcements voor de bijbehorende gedragspatronen 
(Hulse, Egeth & Deese, 1980; Rietdijk, 2009). Dit verhoogt de waarschijn-
lijkheid van gedragsreproductie bij de vergelijkbare stimuli in de toekomst. 
Verder valt op dat voor het kind de belevenis niet één op één verbonden hoeft 
te zijn aan de moeder. Is zij afwezig dan zal het kind een volgend los tandje 
wellicht melden aan de vader. De belangrijkste voorwaarden voor directe ge-
dragsreproductie vanuit het kind gezien zijn de beschikbaarheid van een losse 
tand en een bed met een kussen erop. Associaties die gedrag oproepen hoe-
ven dus niet alleen gebonden te zijn aan de sociale context, de fysieke context 
kan dit eveneens bewerkstelligen. Het onderscheid tussen sociale en fysieke 
context is overigens relatief, omdat veel van de fysieke context in het dagelijks 
(werk)leven een product is van sociaal menselijk handelen (Engestrøm, 1999; 
Wenger, 1998; Wierdsma, 2006).

De opbrengsten van een volgende poging de tandenfee op te roepen zijn 
medebepalend voor de waarschijnlijkheid van verdere gedragsreproductie. 
Hier komt het belang van Weick’s interlocked behaviours weer om de hoek kij-
ken, als het gaat om het beklijven van het sociale patroon.

Samenvattend, organiseren in handelingspatronen ontstaat via contextge-
bonden sets van interacties waarin transacties plaatsvinden die in behoeften 
voorzien. In de literatuur zijn de begrippen handelingspatronen, praktijken, 
habitus, strategische routines of strategieën in dit verband zeer gangbaar (b.v. 
Mintzberg & Waters, 1985; Lave & Wenger, 1991; Bourdieu & Passeron, 1977; 
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Senge, 1990; Contu & Willmott, 2003; Chia & Holt, 2006). Simpel gesteld: 
Mensen organiseren zich om in behoeften te voorzien waarvoor ze elkaar no-
dig hebben (Kloosterboer, 2005; Stacey, 2007). De manier waarop ze dat doen 
is hun strategie. De mate waarin dat lukt is de gecreëerde waarde. 

Het begrip strategie refereert aan het bewust en onbewust intentionele ka-
rakter van elke interactie. Voor een helder onderscheid wordt vanaf hier op 
microniveau het begrip praktijk gebruikt. De term strategie wordt vanaf hier 
gereserveerd voor sets van praktijken op organisatieniveau.

Becker (2004) komt op basis van een literatuurreview tot een aantal karak-
teristieken van strategische routines, analoog aan wat hier praktijken wordt 
genoemd:
• Het gaat om terugkerende interactiepatronen, dat wil zeggen dat:

 – vergelijkbare patronen vaker voorkomen (recurrent)
 – de patronen meerdere actoren veronderstellen (collective)
 – de betrokken actoren individueel over de vermogens, motivaties en 

emoties voor herhaling beschikken.
• Praktijken voltrekken zich deels onbewust en zijn deels het gevolg van een 

bewuste keuze, bijvoorbeeld uit andere praktijken. Bovendien kan de uit-
voering van een praktijk zeer bewuste en geconcentreerde actie vergen.

• Ze zijn contextafhankelijk, dat wil zeggen dat ze zijn ingebed in structu-
ren, systemen en personen die de praktijken mogelijk maken. Te denken 
valt aan inkoop- of uitbestedingsstrategieën die zijn ingebed via interne 
afspraken, computersystemen en externe afspraken met samenwerkings-
partners in contracten.

• Ze zijn historisch ingebed. Door de tijd heen vinden variaties plaats, maar 
de toekomst van een praktijk is altijd een functie van z’n verleden.

• Praktijken zijn procesmatig van aard. Het terugkerende karakter geeft een 
zekere stabiliteit weer en voorziet daarmee in een referentiekader waarte-
gen kleine of grote veranderingen zijn te detecteren.

• Praktijken worden getriggerd door cues in de sociale en/of fysieke om-
geving. Dit geldt ook voor de bijbehorende emotionele en motivationele 
gemoedstoestanden.

Het element van voorspelbaarheid en herhaalbaarheid van praktijken en stra-
tegieën verschaft dus de mogelijkheid tot het opzettelijk aangaan of vermijden 
ervan. In dat geval is sprake van voorgenomen strategie (deliberate strategy). 
Maar ook experimenten of spontane strategieën (emergent strategy) voorzien 
in een verwachte of onverwachte (mate in een) behoefte en vertegenwoordi-
gen daarmee waarde. Chia & Holt (2006) spreken dit verband van de building 
mode respectievelijk de dwelling mode waarin strategie kan ontstaan. Waarde 
hoeft overigens niet positief te zijn, negatieve waarde door het frustreren van 
behoeften kan evengoed. Volgens Cyert & March (1963) kunnen zulke behoef-
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ten materieël en immateriëel zijn, bewust of onbewust en zowel verschillend 
van elkaar als overlappend. Dit geldt mutatis mutandis voor het begrip waarde, 
hiervoor al gedefi nieerd als de mate waarin wordt voorzien in zulke behoeften.

Zo gezien is strategische intentie, veelal onbewust, inherent aan elke hande-
ling via een modus operandi: een neiging tot handelen gebaseerd op vergelijk-
bare situaties en ervaringen in het verleden, aldus Chia & Holt (2006). Figuur 
4.2 toont de essentie van deze gedachtengang over strategie en organiseren.

Behoeften,
vermogens,
verwachtingen
en gevoelens

intentie
waarde

Praktijken/
strategieën

Figuur 4.2: Elementair transactioneel organiseren

Het overlappende gebied tussen praktijken en strategieën enerzijds en indi-
viduele behoeften, vermogens, verwachtingen en gevoelens anderzijds illus-
treert hoe beiden elkaar in het hier en nu medebepalen.

Over het gewaar worden van strategieën en onderliggende motieven en 
behoeften zegt Strikwerda (2004): "De mens kent maar gedeeltelijk zijn in-
tenties en kan die slechts imperfect vertalen in zijn instrumenten. Eenmaal 
vertaald, ontdekt hij beter zijn motieven." 

4.2.3 Waarde voor wie?

Volgens Cyert & March (1963) vormen zich in organisaties coalities rond pa-
ralelle behoeften en (instrumenteel daaraan) belangen die zich niet aan or-
ganisatorische grenzen houden. Daarom is gedrag in organisaties niet rea-
listisch te begrijpen door zich alleen met collectieve organisatorische doelen 
bezig te houden, terwijl ondertussen binnen en tussen coalities voortdurend 
onderhandelingen en transacties gaande zijn rond allerlei subdoelen. Dit dy-
namische karakter beïnvloedt volgens hen voortdurend het krachtenveld van 
behoeften en belangen en resulterende waarde voor de betrokkenen.

Anderzijds staan managers, afdelingen of organisaties hierin nooit op zich-
zelf. Ze kunnen ook niet op zichzelf betekenisvol zijn of waarde creëren, dit 
gebeurt altijd in een relationele context, aldus Weick (1995). Beer (1979) vervat 
dit in zijn recursieve systeemtheorema: een levensvatbaar systeem omvat en 

dissertatie PK_2.indd   103dissertatie PK_2.indd   103 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



Expeditie naar waarde

104

wordt omvat door levensvatbare systemen. Checkland (1981) spreekt in dit ver-
band van een stratifi ed order. Volgens Checkland wordt de eff ectiviteit van een 
systeem bepaald door externe actoren, bijvoorbeeld eigenaars, toeleveranciers 
of klanten. Cliënten zijn volgens hem degenen die voor- of nadeel ondervin-
den van de output van een organisatie. Degenen die de output realiseren zijn 
actoren en zouden daarmee volgens Checkland geen cliënten zijn. Dit laatste 
wringt echter met de in de vorige paragraaf uitgewerkte notie dat interacties 
en transacties wederkerige opbrengsten en dus waarde genereren voor zowel 
de actor als de cliënt.

Freeman maakt in dit verband een bruikbaarder onderscheid tussen pri-
maire en secundaire belanghebbenden (Freeman, Harrison & Wicks, 2007). 
De eersten zijn de belanghebbenden die de organisatie direct nodig heeft voor 
haar overleving, zoals klanten, fi nanciers, organisatorische partners, maar 
ook managers en medewerkers. Hun belangen lopen in zoverre parallel aan 
de organisatie dat zij meeprofi teren van de baten en meedragen in het risico 
van de organisatie. Secundaire belanghebbenden zijn alle mogelijke partijen 
die op één of andere wijze belangen hebben, dus ook concurrenten, overhe-
den, koepels of pressiegroepen. Hun belangen lopen lang niet altijd parallel 
met die van de organisatie en staan er soms zelfs haaks op.

Het uitsluiten van sommige primaire belanghebbenden als het gaat om 
waardecreatie, zoals managers en medewerkers (Checkland, 1981), of het be-
grip waardecreatie beperken tot klanten of aandeelhouders (Jensen, 2000) 
betekent in deze redenering een reductie van de werkelijkheid. Dit kan rea-
listische strategievorming ernstig belemmeren, zeker in complexe kennis-
intensieve organisaties. Longitudinaal onderzoek van Kotter & Heskett (1992) 
in 202 Amerikaanse bedrijven laat zien dat ondernemingen die aandacht be-
steden aan al hun stakeholders veel beter presteren dan ondernemingen die 
dit niet doen, op indicatoren als aandelenkoers, omzet en winst. Volgens Be-
zemer, Van den Bosch & Volberda (2010) gelden voor de Nederlandse situatie 
vergelijkbare conclusies. Deze studie sluit aan bij de opvattingen van auteurs 
als Bezemer, Van den Bosch & Volberda (2010), Freeman (2007), Kotter & 
Heskett (1992) en Post, Preston & Sachs (2003) dat de strategie van een or-
ganisatie gericht moet zijn op het creëren van (im)materiële waarde voor de 
primaire belanghebbenden, inspelend op de bewegingen bij de secundaire 
belanghebbenden.

Samengevat, organiseren wordt gezien als het komen tot verwachtingen en 
voorspellingen over interactiepatronen en hun positieve of negatieve opbreng-
sten, in de zin van het voorzien in behoeften. Strategie is opgevat als een pa-
troon van activiteiten en gedragingen op organisatieniveau en waarde als de 
mate waarin wordt voorzien in de behoeften van primaire belanghebbenden. 
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4.3 Strategisch leren en interveniëren

Uit de vorige paragraaf komt naar voren dat praktijken en strategieën het pro-
duct zijn van opgebouwde ervaringen in identieke of vergelijkbare sociale en 
fysieke contexten. Anders gezegd, strategie komt tot stand via (on)bewuste 
interacties met de omgeving en door te leren. Strategisch leren is op basis 
van de defi nities in de vorige paragraaf te omschrijven als een verandering in 
een patroon van (bedrijfs-)activiteiten en gedragingen op organisatieniveau, 
leidend tot waardevergroting voor de primaire belanghebbenden (zie ook pa-
ragraaf 1.2). Het accent op patronen van (bedrijfs)activiteiten in deze defi nitie 
is afkomstig van Mintzberg & Waters (1985; zie ook paragraaf 4.4.2). Het ac-
cent op patronen van gedragingen komt van Argyris & Schön (1996; zie ook 
paragraaf 4.4.1). Aansluitend op paragraaf 4.2 is een interventie hier gedefi -
nieerd als een manier van organiseren om strategisch leren en veranderen te 
bevorderen in sociale systemen (Kaplan, 1982).

Strategisch leren is verder de verzamelnaam voor een veelheid aan benade-
ringen die strategievorming en strategische verandering bezien als leerproces 
(Mintzberg et.al, 1999).

Uit de vorige paragraaf komt naar voren dat de begrippen strategie en 
waarde op twee bipolaire dimensies zijn te plaatsen. Ten eerste spelen zowel 
cognitieve interpretatie als fysiologische behoeften en drijfveren een rol bij 
strategisch handelen. Ten tweede zijn strategische intenties en handelingen 
zowel herleidbaar tot het individuele niveau, als tot de ecologie met de sociaal 
fysieke context, bijvoorbeeld een organisatie of groeperingen daarbinnen.

Deze uitgangspunten zijn ook in de literatuur over strategisch leren terug 
te vinden. De eerste belangrijke tegenstelling is die tussen cognitieve en niet 
cognitieve vormen van leren (Festinger, 1957; Weick, 1991; Easterby-Smith, 
1997; Sauquet, 2004; Starbuck, Barnett & Baumard, 2008). Bij de cognitieve 
theorieën zijn het individueel en sociaal psychologische processen van in-
terpretatie en betekenisgeving die als verklaring gelden voor het al of niet 
optreden van leerprocessen. Bij niet cognitieve processen zijn het fysiologi-
sche responsen op interne en/of externe prikkels die het leren bepalen. Een 
tweede tegenstelling draait om de mate waarin het individu de centrale een-
heid van analyse is versus de sociale, strategische of organisatorische context 
waarin het leren plaatsvindt (Rajagopalan & Spreitzer, 1996; Easterby-Smith, 
1997; Crossan, Lane & White, 1999; Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 1999; 
Berends, Boersma & Weggeman, 2003; Sauquet, 2004; Kloosterboer, 2004). 
Door de twee uitgangspunten als dimensies tegen elkaar af te zetten ontstaat 
een nieuwe ordening voor benaderingen van strategisch leren dat in fi guur 
4.3 is weergegeven (Kloosterboer, 2009). De toevoeging ‘dyadisch’ bij indi-
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vidueel is gedaan omdat leren nooit op zichzelf staat, maar altijd betrekking 
heeft op iets dat zich aan het individu voordoet.

ConstructivismeSociaal
constructionisme

Evolutionaire
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Figuur 4.3: Ordening van theorieën voor strategisch leren naar 
aard en eenheid van leren (naar: Kloosterboer, 2009)

Figuur 4.3 geeft weer dat de vier leerbenaderingen verklaringen verschaff en 
voor het verschijnsel strategisch leren die elkaar deels overlappen en deels aan-
vullen. Dit is in het model gevisualiseerd via vier elkaar ten dele overlappende 
cirkels, die ieder echter ook een eigen uniek domein afdekken. De vier hoofd-
benaderingen van strategisch leren in fi guur 4.3 worden in de volgende vier 
paragrafen nader uitgewerkt en geïllustreerd. De volgorde hiervan is met de 
klok mee, te beginnen in het eerste kwartier met constructivistische theorieën. 
Elke paragraaf begint met het bespreken van de hoofdlijnen van het bijbeho-
rende gedachtegoed aan de hand van enkele theorieën. Dan wordt ingegaan op 
de bijbehorende condities en interventies voor strategisch leren. Daarbij komt 
tevens de rol van politieke processen en macht in de betreff ende benadering.

Aan het slot van elke paragraaf is een refl ectie gegeven op zowel de bijdra-
gen als de beperkingen van de besproken benadering. Hierin zijn de bouw-
stenen bij elkaar gebracht die terugkomen bij de synthese in paragraaf 4.10.
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4.4 Constructivistische theorieën

Bij constructivistische leertheorieën staat het idee centraal dat menselijk ge-
drag wordt gestuurd door een handelingstheorie (theory-of-action). Ieder mens 
vormt en verfi jnt al doende zulke theorieën en aannames over handelings-
patronen en de veronderstelde opbrengsten ervan (Argyris & Schön, 1978 
en 1996; Weick, 1979 en 1995; Revans, 1982; Barr, Stimpert & Huff , 1992). 
Deze theorieën worden ook wel mentale modellen, mentale programma’s of 
cognitieve kaarten genoemd en gaan over oorzaak-gevolg-relaties in de wer-
kelijkheid. Ze ontstaan op basis van interpretaties van ervaringen en geven 
vervolgens richting aan gedrag. Het is een noodzakelijke vorm van coping met 
de schier oneindige hoeveelheid stimuli en responsmogelijkheden waarmee 
een mens dagelijks te maken krijgt, stelt Weick (1995). Bekende prototypische 
handelingstheorieën zijn de mens als rationeel informatieverwerkend wezen; 
de mens als calculerend wezen, uit op eigen belang; de mens als sociaal emo-
tioneel wezen, wiens gedrag wordt gedreven door sociaal emotionele transac-
ties, de mens als lerend wezen, zich vermogens toe-eigenend om beter met 
z’n omgeving om te kunnen gaan en de mens als betekenisgever aan patronen 
in z’n (organisatorische) omgeving (Morgan, 1986; De Caluwé & Vermaak, 
2006).

Verwant aan het constructivisme is de verklaring voor het verschijnsel em-
pathie via een Theory of Mind (ToM). ToM is het vermogen zich te verplaatsen 
in het perspectief van de ander door zich een voorstelling te maken van de 
handelingstheorie van die ander (Barnes-Holmes, McHugh & Barnes-Hol-
mes, 2004).

Deze paragraaf concentreert zich op de leertheorie van Argyris (1992), Ar-
gyris & Schön (1996) en enkele auteurs die hierop voortgebouwd hebben. Het 
is een van de meest toonaangevende constructivistische leerbenaderingen, 
die tevens een belangrijke impact heeft gehad op het denken over strategie-
vorming (Mintzberg et.al., 1999). Allereerst is de kern van de leertheorie van 
Argyris beschreven (4.4.1). Vervolgens wordt ingegaan op de betekenis van 
strategisch leren voor strategiebenaderingen die uitgaan van strategic choice 
(4.4.2). Paragraaf 4.4.3 beschrijft condities en interventies voor strategisch 
leren vanuit constructivistisch perspectief. De laatste subparagraaf gaat in op 
enkele beperkingen van het constructivisme (4.4.4).

4.4.1 Leertheorie Argyris

Een handelingstheorie stuurt volgens Argyris (1992, p. 9) gedrag via enkele 
bepalende waarden of intenties. Dit zijn de ‘preferred states that individuals try 
tot satisfi ce when they are acting’. Deze intenties induceren de handelingspatro-
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nen (action strategies) van de betrokkenen. In veel gevallen zijn handelingsthe-
orieën weinig uitgesproken of formeel en goeddeels zelfs onbewust. Zolang 
ze echter verborgen blijven, kunnen ze niet op hun juistheid worden getoetst 
en aangepast als de situatie erom vraagt, aldus Argyris & Schön. Men blijft 
dan als het ware de gevangene van eigen onbewuste aannames en overtui-
gingen. Geconfronteerd met inconsistenties tussen hun handelingstheorie 
en de werkelijkheid weren individuen deze informatie af, verdraaien de be-
tekenis ervan, of ze benutten het om hun handelingstheorie te verbeteren en 
zodoende te leren (Festinger, 1957; Hedberg, 1981; Weick, 1985; Argyris en 
Schön, 1996; Scharmer, 2009). Bijvoorbeeld omdat de interactiepatronen an-
ders verlopen dan verwacht of omdat de waardering daarvan anders uitvalt. 
Single-loop leerprocessen leiden tot verfi jningen en optimalisaties van gedrag 
binnen de bestaande handelingstheorie. Double-loop leerprocessen doen zich 
voor wanneer de handelingstheorie als zodanig wordt bijgesteld, als gevolg 
van de mismatch. In fi guur 4.4 is de kern van het theoretisch kader van Argy-
ris (1982) schematisch weergegeven.

Handelingstheorie
 → intenties 

klopt

‘double-loop’ leren

‘single-loop’ leren

Gedrags-
strategieën

klopt niet

Consequenties

Figuur 4.4: Schematische weergave leertheorie Argyris (uit: Argyris, 1992)

Argyris & Schön (1996) stellen dat een organisatie alleen kan leren via indivi-
duen. Pas als voldoende individuen een handelingstheorie als gebruikstheorie 
hebben geadopteerd en daarmee het bijbehorende gedrag vertonen, is er spra-
ke van organisatorisch leren. Dat wil zeggen dat de nieuwe handelingslogica 
de mainstream van het organisatorisch handelen bepaalt.

Cruciaal voor de leertheorie van Argyris is voorts het onderscheid tussen 
praattheorie (espoused theory) en doetheorie (theory-in-use). Praattheorie, of-
wel de hardop beleden handelingstheorie, is de verzameling van opvattingen, 
overtuigingen, waarden en intenties die mensen zeggen erop na te houden. 
De doetheorie van een individu is slechts op te maken uit observaties van zijn 
werkelijke gedrag. Een groot verschil tussen praat- en doetheorie maakt twee-
de orde leerprocessen buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk omdat re-
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fl ectie op de eigen handelingstheorie dan niet lukt, volgens Argyris en Schön. 
Het betekent dat ‘defensieve routines’ actief zijn, die het individu behoeden 
zichzelf en z’n aannames ter discussie te stellen (fi guur 4.5).

incongruent

Praattheorie Doetheorie

zeggen

horen

denken/doen

zien

defensieve
routines

incongruent

Figuur 4.5: Accepted cheating game (geïnspireerd op Argyris, 1992 en Ardon, 2009)

Volgens Argyris is het heel gebruikelijk dat iemands (non verbale) gedrag an-
dere signalen uitdraagt dan wat die persoon letterlijk zegt. Degene die ant-
woordt, zegt vervolgens ook weer niet wat hij echt denkt. Dit proces van on-
uitgesproken besluiten tot vermijden van gezichtsverlies noemt Argyris the 
accepted cheating game. Dit soort strategieën, gericht op behoud van controle 
en onzekerheidsreductie, vallen bij Argyris & Schön onder de noemer Model 
i thinking. Daartegenover staat Model ii thinking, waarin mensen bereid zijn 
op hun handelingstheorie te refl ecteren en deze te vervangen door een be-
tere. Valide informatie over feiten en gevoelens, vrije en geïnformeerde keuze 
en innerlijk commitment zijn de uitgangspunten voor Model ii, die deze au-
teurs aanreiken om de perceptuele beperkingen van (een groep) lerende men-
sen te ondervangen. In tabel 4.1 zijn de kenmerken van Model i en Model ii 
samengevat.
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Doe-theorie Intenties Actiestrategieën Gevolgen Leerstijl

Model i Controlebehoud; 
eigen voordeel be-
halen; rationeel zijn, 
negatieve gevoelens 
onderdrukken

Opkomen voor po-
sitie; eenzijdig voor-
komen (gezichts)
verlies; aannames 
impliciet houden

Miscommunicatie, 
self-fulfi lling prophe-
cies, escalerende 
misverstanden en 
confl icten

1e orde 
(single-loop)

Model ii Valide informatie 
over feiten en 
gevoelens;
vrije, geïnformeerde 
keuze; innerlijk 
engagement

Positie verduidelij-
ken; aannames en 
gevoelens explicite-
ren en uitnodigen 
tot testen ervan

Correctie van 
misverstanden, 
confl ictreduc-
tie en eff ectieve 
probleemoplossing

2e orde 
(double-loop)

Tabel 4.1: Enige kenmerken denkmodellen Argyris & Schön (1996)

Om de werkingsmechanismen van Model i en Model ii verder te verduide-
lijken introduceert Argyris (1985) de ladder of inference. Onderaan de ladder 
bevindt zich de poel van ruwe observeerbare data. Hoger op de ladder neemt 
de subjectiviteit toe via selectie van data uit deze poel, betekenistoekenning 
daaraan, aannames daarop baseren over oorzaak-gevolg-relaties in de werke-
lijkheid (mentale modellen), komen tot overtuigingen en op basis daarvan 
handelen. Vanuit betekenissen, aannames en overtuigingen gaat een feed-
backloop terug. Voor Argyris zijn dit de fi lters die de selectie van waarne-
mingen bepalen. Model i houdt in dat pogingen tot leren zich binnen deze 
loop van zelfbevestiging bewegen. Een Model ii houding of dialoog houdt een 
poging in hieruit te stappen en de pool of observables zo onbevangen mogelijk 
onder ogen te zien. Ook strategiegoeroes als Collins (2001) en Bossidy & Cha-
ran (2005) bepleiten deze grondhouding. Figuur 4.6 visualiseert de werking 
van de ladder of inference.

Handelen

Overtuigingen

Aannames

Betekenisgeving

Geselecteerde data

Poel van data en
directe ervaringen

Valideren
(model II)

Selectief
Waarnemen

(model I)

Figuur 4.6: Ladder of Inference (naar Argyris, 1985)
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4.4.2 Constructivisme en strategic choice

Het door Argyris & Schön aangeduide verschil in niveaus of ordes van leren 
(single-loop en double-loop) komt terug in tal van leertheorieën (Cyert & March, 
1963; Bateson, 1972; Watzlawick, Weakland & Fisch, 1974; March, 1991; Senge, 
1990, Wierdsma, 1999) en is tevens zeer gangbaar waar het gaat om strategie-
vorming (Gioia, Thomas, Clark & Chittipeddi, 1994; Mintzberg et.al, 1999; 
Elfring & Volberda, 2001; De Caluwé & Vermaak, 2006). In het algemeen 
gaat het bij eerste orde strategische veranderingen om kleine, stapsgewijze 
verbeteringen en bij tweede orde veranderingen om nieuwe structuren, acti-
viteiten, denkwijzen en gedragspatronen. Dit betekent overigens een aanzien-
lijke verbreding van de focus van het leren ten opzichte van Argyris. Naast 
de gedragsmatigsmatige ‘hoe-kant’, betreft het leren bij deze auteurs ook de 
inhoudelijke ‘wat-kant’ van de activiteiten. ‘When individual and group learning 
becomes institutionalized, organizational learning occurs and knowledge is embed-
ded in non-human repositories such as routines, systems, structures, culture and 
strategy’ (Crossan, Lane, & White, 1999; zie ook: Nelson & Winter, 1982; Walsh 
& Rivera, 1991; Gioia, Thomas, Clark, Chiitipeddi, 1994; Rajagopalan & Spreit-
zer, 1997). Een dergelijke uitbreiding van het begrip handelingstheorie tot de 
zachte én de harde kant van activiteiten op het organisatorische niveau maakt 
de oorspronkelijke individuele leertheorie tot een organisatorische leertheorie 
over waardecreatie (Kloosterboer, 2008). De portee daarvan is weergegeven 
in fi guur 4.7.

Handelingstheorie 
waardecreatie 

→ strategische intentie

klopt

2e orde leren

1e orde leren

Strategie
patronen in stroom van 

activiteiten en gedragingen

klopt niet

Waarde
voor primaire 

belanghebbenden

Figuur 4.7: Strategisch leren naar analogie van Argyris & Schön (uit: Kloosterboer, 2008)

Strategisch leren gaat over de manier waarop deze waarde wordt gecreëerd, 
ofwel over het doorgronden en aanpassen van de doetheorie voor waardecre-
atie van een organisatie. 

De term constructivisme is gebaseerd op het idee dat individuen hun han-
delingstheorie, wanneer ze daar eenmaal valide informatie over toelaten, ook 
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zelf kunnen herzien (Stacey, 2007). Deze voluntaristische opvatting van Argy-
ris & Schön heeft volgens Mintzberg (1999) sterke verwantschap met strategi-
sche concepten die organizational choice propageren, zoals theory of the business 
(Burgelman, 1983; Drucker, 1994) en dominant logic (Bettis & Prahalad, 1995; 
Prahalad & Krishnan, 2008). Kloosterboer (2005) onderscheidt in dit verband 
vijf typen strategische intenties en daarop gebaseerde strategieën. Deze vijf 
manifesteren zich altijd gelijktijdig in organisaties, zij het in wisselende ac-
centen en gedaantes. Daarbij heeft hij de risico’s per strategie uitgewerkt bij 
eenzijdige overdaad ervan. De strategische intenties, strategieën en valkuilen 
zijn in trefwoorden getypeerd in tabel 4.2.

Toonaangevende auteurs Strategische 
intentie

Strategieën Gevolgen bij 
overdaad

Kim & Mauborgne (2005); D’Aveni, (1994); 
Porter (1980 en 2006)

Winnen, 
onderscheiden

Concurrentie-
strategieën

Pyrrusoverwin-
ning

Doz & Hamel (1998); Harbison & Pekar (1998); 
Prahalad & Krishnan (2008)

Samenwerken Partner-
strategieën

Interne arena

Post, Preston & Sachs (2003); 
Freeman, Jeff rey, Harrison & Andrew (2007)

Wederkerig 
voordeel

Stakeholder-
strategieën

Speelbal van 
stakeholder 
(bv fi nancier)

Kotler & Armstrong (1990); Storm (1987), 
Burgers (2005)

Klant waar-
de(ring)

Klantgedreven 
strategieën

‘Klantgezwicht’

Senge (1990); Hamel & Prahalad (1994), Argy-
ris & Schön (1996); 
De Caluwé & Vermaak (2006)

Ontwikkelen, 
leren, groeien

Potentieel-
gedreven 
strategieën

Zelfgenoeg-
zaamheid, 
interne 
gerichtheid

Tabel 4.2: Auteurs, intenties, strategieën en gevolgen (uit: Kloosterboer, 2005)

Zo gezien kan strategievorming worden opgevat als een poging via Model ii 
conversaties te refl ecteren op de eff ectiviteit van de vigerende strategies-in-use 
(doestrategieën) en deze te herzien. Clemons, Row & Thatcher (1995) maken 
in dit verband het zeer bruikbare onderscheid tussen strategy espoused (praat-
strategie) en strategy-in-use (doestrategie). In het verlengde hiervan lijkt het 
bij dit soort conversaties zinnig onderscheid aan te brengen tussen espoused 
value (beweerde waarde) en value-in-use (werkelijke waarde, gevalideerd bij de 
betrokkenen). 

4.4.3 Constructivistische condities en interventies voor leren

In hoofdstuk 1 is reeds ingegaan op de helpende en belemmerende condi-
ties voor strategisch leren in kennisintensieve organisaties. Argyris en Schön 
(1978; 1996) gebruiken in dit verband het begrip deuteroleren. Deze vorm van 
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leren heeft volgens hen betrekking op de organisatorische context en condi-
ties die men als helpend en belemmerend ervaart voor eerste en tweede orde 
leerprocessen. Bijvoorbeeld:
• Communicatiepatronen en -kanalen
• Informatiedragers en -systemen
• Ruimtelijke omgeving
• Procedures en gewoonten die patronen beïnvloeden
• Straf- en beloningsprikkels die leren beïnvloeden

Door hierop te refl ecteren vergroten participanten hun vermogen tot eerste 
en tweede orde leren in de organisatie. Met andere woorden, deuteroleren is 
double-loop leren over de condities die (strategisch) leren beïnvloeden (Argyris 
& Schön, 1996). Bevorderende learning system conditions worden wel enablers 
genoemd. Argyris & Schön (1996) en Argyris (2004) sommen enkele van zul-
ke enablers voor leren op, mede op basis van recente literatuur (zie tabel 4.3).

Minder strategisch leren door Meer strategisch leren door

Mechanistische hiërarchieën Platte, decentrale structuren

Top down leiderschap Participatief leiderschap

Gebrekkig zicht op consequenties handelen Snelle, openbare performance feedback op 
over geheel en onderdelen, meetlatten voor 
organisatorisch presteren

Mechanismen voor eenzijdige controle en 
beheersing

Mechanismen om impliciete handelingstheo-
rieën bespreekbaar te maken en te experimen-
teren met alternatieven

Eenzijdige focus op momentane productiviteit Stimuleren en belonen van leren en ontwikke-
len van capaciteiten

Nadruk op stabiliteit en geslotenheid 
(à beheersbaarheid)

Nadruk op continu leren, veranderen en gren-
zen overschrijden

Loyaliteit aan macht en hiërarchie, nadruk op 
extern commitment

Loyaliteit aan valide informatie, eigen compe-
tentie en professionaliteit; nadruk op intern 
commitment en passie

Tabel 4.3: Enablers voor strategisch leren (naar Argyris & Schön, 1996; Argyris, 2004)

Revans (1982) onderscheidt twee soorten condities voor leren. Action learning 
conditions bewegen zich op en direct rond het niveau van de groep die zich be-
geeft in action learning activiteiten. Learning system conditions zijn meer struc-
turele voorwaarden wil het lokale actieleren uitmonden in organisatieleren. 
Tabel 4.4 schetst een aantal voorbeelden.
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Action Learning Conditions Learning System Conditions

1. Groepsleden willen leren, anders denken 
en doen wordt in organisatie geaccep-
teerd, zelfs als dit haaks staat op huidige 
gewoonten en opvattingen.

2. Constructief groepsgedrag: open 
discussies, welgemeende pogingen tot 
probleemoplossing.

3. Management neemt actief deel en stimu-
leert ‘action learning’.

4. Aanwijsbare cliënten en sponsoren van het 
programma.

5. In organisatie bestaat intentie gekozen 
oplossingen uit te voeren/implementeren.

6. Looptijd is overzichtelijk en programma 
werkt niet ontwrichtend op lopende 
processen.

1. Managers zien het vergroten van 
het leervermogen als hun expliciete 
verantwoordelijkheid.

2. Managers stimuleren dit door taken te 
delegeren, zodat medewerkers bottom up 
problemen kunnen oplossen.

3. Regels en procedures worden continu 
verbeterd en zijn dus variabel.

4. Niet op te lossen of te traceren problemen 
worden als zodanig gepresenteerd en 
geanalyseerd. Dit leidt tot aanpassingen in 
systemen om soortgelijke problemen in de 
toekomst wel op te lossen.

5. Werknemers worden gestimuleerd om 
op gezette tijden bij elkaar te komen om 
betere manieren te vinden hun werk te 
organiseren.

Tabel 4.4: Voorbeelden van action learning conditions en 
learning system conditions (bron: De Loo, 2008)

Voor de concrete aanpak van het leren zelf heeft De Loo (2008) een set van ac-
tion learning requirements gedestilleerd uit het werk van Revans (1982. Dit zijn:
1. De aanwezigheid in de organisatie van één of meer complexe, actuele pro-

blemen met een strategische dimensie, waarvoor een oplossing gevonden 
moet worden.

2. Het aanpakken hiervan in een multidisciplinaire groep van circa vijf men-
sen uit verschillende lagen van de organisatie.

3. Leren samen met belanghebbenden/betrokkenen die geen lid van deze 
groep zijn.

4. Mogelijkheid te experimenteren (binnen randvoorwaarden) met verschil-
lende oplossingen voordat een fi nale oplossing wordt gekozen.

5. Continue refl ectie binnen de groep op ondernomen acties en resultaten 
door het geven van feedback en kritisch bevragen van elkaar.

Ten aanzien van het refl ecteren biedt de invalshoek van Argyris & Schön goe-
de aanknopingspunten voor interventie. ‘To intervene is to enter in an ongoing 
system of relationship, to come between or among persons, groups or objects for the 
purpose of helping them,’ aldus Argyris (1970). Hiermee kiest hij, net als Schein 
(1999), bewust voor een positie van de interventionist als buitenstaander, om-
dat dit zou helpen bij het blootleggen van de doetheorie van betrokkenen. 

Argyris (1996, 2004) beschrijft hiertoe onder meer de left-hand-column 
techniek. Deze techniek komt neer op het beschrijven van een lastige soci-
ale situatie in twee kolommen. In de rechterkolom schrijft men de dialoog 
uit zoals die zich werkelijk heeft voltrokken. In de linker kolom schrijft men 
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bij elke uitgesproken zin (ongecensureerd) op wat men ondertussen daarbij 
dacht. De refl ectie is erop gericht de incongruenties tussen beide kolommen 
op te sporen en mogelijkheden te onderzoeken gedachten uit de linker kolom 
in te brengen als valide informatie in het gesprek.

4.4.4 Bijdragen en beperkingen constructivisme

Waardevolle opbrengsten van de constructivistische benadering waar later in 
dit hoofdstuk op voort wordt gebouwd zijn:
• Mensen hebben goeddeels onbewuste aannames en mentale modellen 

over de werkelijkheid, die hun gedrag sturen. Deze komen tot stand en 
kunnen veranderen via trapsgewijs opgebouwde en goeddeels onbewuste 
mentale redeneringen.

• Mensen zijn gericht op cognitieve consistentie. Het (on)bewust signaleren 
van inconsistenties kan leiden tot het aanpassen en verbeteren van eigen 
mentale modellen, maar ook tot ontkenning, selectief waarnemen of ver-
draaien van de werkelijkheid.

• Het onderscheid tussen praat- en doetheorie. Hogere ordes van leren zijn 
gericht op het vrijwillig valideren van de eigen doetheorie via feedback van-
uit de omgeving. Zo worden de handelingstheorie die gedrag stuurt en de 
gevolgen daarvan expliciet en worden inconsistenties met de praattheorie 
zichtbaar. Daarmee ontstaat een bewuste keuze voor het al dan niet aan-
passen van de praat- en/of de doetheorie. 

• Refl ecteren op en veranderen van doetheorie kan angst en onzekerheid 
oproepen. Defensieve routines beschermen hiertegen, maar het gat tus-
sen praat- en doetheorie dat daarmee wordt gecamoufl eerd belemmert het 
leren.

• Er zijn verschillende soorten van leren te onderscheiden, gerelateerd aan 
denken en doen. Verfi jningen in gedrag binnen dezelfde denkpatronen 
(single-loop leren) en verandering van patronen in denken én doen (double-
loop leren). Deze leervormen kunnen zich zowel op individueel als op orga-
nisatieniveau voordoen.

• Op organisatieniveau zijn zowel patronen in inhoudelijke activiteiten te 
onderscheiden, als patronen in gedragingen. Strategisch leren is in deze 
studie gedefi nieerd als een verandering in patronen van activiteiten én 
gedragingen (doestrategie), leidend tot waardeschepping voor de primaire 
belanghebbenden.

• Activiteiten als refl ecteren en experimenteren bevorderen diepgaand (ho-
gere ordes van) leren, evenals condities en interventies die dit aanmoedi-
gen en ondersteunen.
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De beperkingen van constructivistische leerbenaderingen, zoals die van Ar-
gyris & Schön, betreff en de eenzijdige nadruk op cognitief, individueel, ge-
dragsgericht en retrospectief leren in refl ectieve conversaties (De Man, 2003; 
Stacey, 2007; Kloosterboer, 2008; Scharmer, 2009). Met andere woorden: 
emotionele, sociale, onbewuste en emergente processen blijven onderbelicht. 
Levinthal & March (1993) spreken verder over de bijziendheid van leren. Die 
uit zich op drie manieren: cognitieve, ruimtelijke en tijdgerelateerde bijziend-
heid. Cognitieve bijziendheid ontstaat omdat mentale modellen een (te) sterke 
vereenvoudiging van de werkelijkheid inhouden. Ruimtelijke en tijdgerela-

teerde bijziendheid 
duidt op het ver-
schijnsel dat oorza-
ken en gevolgen in 
de werkelijkheid 
zich vaak op andere 
tijd en plaats ten op-
zichte van elkaar 
voordoen. Volgens 
Levinthal & March 
zijn constructivisti-
sche leerbenaderin-
gen te reductionis-
tisch en daardoor 
blind voor dit soort 
complexe systemi-
sche eff ecten.

Argyris zelf treft 
daarnaast het ver-
wijt van een top-
managementgecen-

treerde aanpak, omdat veel van zijn onderzoek deze doelgroep betreft (De Man, 
2003). Daardoor zouden processen hoe macht interfereert met leren teveel 
buiten beeld blijven. Voorts is leren in deze gedaante volgens sommige au-
teurs een vorm van management control omdat het leren zorgt dat strategische 
doelen dichterbij worden gebracht of gewijzigd (Fiol & Lyles, 1989; Levitt & 
March, 1989; De Loo, 2008). Dit zou wringen met de veronderstelde notie van 
vrije keuze en daarmee de vijand zijn van werkelijke verandering. ‘Organisa-
tions tend to engage only in acceptable learning, that is learning which supports 
the organisation’s structure and how people should act within it,’ aldus Jones & 
Hendry (1994).
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4.5 Individueel fysiologische theorieën

Benaderingen met een individueel fysiologische oriëntatie vormen het tweede 
hoofdtype van theorieën over strategisch leren. Leren wordt volgens behavio-
risten bijvoorbeeld beschouwd als een proces van conditionering via fysiolo-
gische stimulus-responsassociaties (Hulse, Egeth en Deese, 1980; Sauquet, 
2004). Via mechanismen als het onderscheiden van stimuli en het generali-
seren van responsen wordt het leren verfi jnd tot de responssets in specifi eke 
contexten. Deze geconditioneerde stimulus-responssets kunnen nog lang 
voortbestaan, ook als ze aanwijsbaar geen functie meer hebben in de huidige 
omgeving volgens Sauquet.

Het belang van de behavioristische benadering voor strategisch leren 
werkt door in latere concepten als unlearning (Hedberg, 1981; Nyström en Star-
buck, 1984), core-rigidities (Leonard-Barton, 1992) competence-trap (Levinthal 
en March, 1993) of ‘routiniseerruimte’ (Homan, 2005), waarin gefi xeerde res-
ponssets centraal staan. Hoewel het bij deze auteurs vaak om cognitief gedefi -
nieerde concepten gaat, is het behaviouristische gedachtegoed van leren door 
conditioneren en ‘ontleren’ door desensitiseren er duidelijk in herkenbaar, 
aldus Sauquet.

De individueel fysiologische oriëntatie heeft echter meer te bieden als het 
gaat om strategisch leren. Zo is emotie zowel een belemmering als een voor-
waarde bij het realiseren van strategie (Kloosterboer, 2008). Angst voor veran-
dering of energie en doorzettingsvermogen komen ten slotte niet uit de lucht 
vallen. Dit maakt het de moeite waard uitgebreider stil te staan bij de rol van 
emotie bij leren en veranderen. Hierna is de rol van angst en risico beschreven 
(4.5.1), van zelfbepaling, competentie en stretch (4.5.2), van aftasten, incube-
ren en verwerken (4.5.3) en een integratief kader voor individuele emotie en 
leren (4.5.4). Dan komt een aantal condities en interventies rond individueel 
fysiologisch gestoeld leren aan de orde (4.5.5). Ten slotte volgt een refl ectie op 
de beperkingen van individueel fysiologische leerprocessen.

4.5.1 Angst, risico en leren

Een belangrijke individueel fysiologisch ingebedde theorie over leren is die 
van Schein (1999). Leren voltrekt zich volgens hem pas als de ‘overlevings-
angst’ groter is dan de ‘leerangst’. Overlevingsangst omvat bij Schein zowel 
angst voor de eigen positie, als professionele schaamte voor het niet oplossen 
van bijvoorbeeld fi nanciële problemen of klantproblemen (zie ook Van Del-
den, 2009). Schein stelt dat leren en angst onlosmakelijk zijn verbonden en 
dat mensen daarom normaal gesproken liever niet leren (Schein, 1961). Bij een 
onderzoek naar voormalige Amerikaanse krijgsgevangenen in de Koreaanse 
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oorlog, bleek dat zij onder zware fysieke en psychische druk geïndoctrineerd 
waren met communistische overtuigingen. Na hun herwonnen vrijheid wa-
ren zij echter niet bereid en in staat zich van hun nieuwe overtuigingen los 
te maken. Schein concludeert, mede op basis hiervan, dat leren een adaptieve 
vorm van emotionele verwerking is. Interessant daarbij is dat leren volgens 
Schein het gevolg is van het emotionele saldo van twee imaginaire situaties 
(wel én niet leren) en niet van slechts één.

Emoties fungeren als ‘coördinerend superprogramma’ voor gedragspatro-
nen, volgens Nelissen (2004). Dewitte & Nelissen (2004) spreken bij emoties 
van het ‘warme beslissingssysteem’ dat wortelt in het lymbisch hersensys-
teem. Dit systeem is erg snel, energiek en emotioneel van aard. Frijda (1988) 
heeft een grote hoeveelheid experimentele research over emotie gedocumen-
teerd. Hij reserveert het begrip emotie voor gevoelens die gepaard gaan met 
een verandering in actiebereidheid. Emoties ontstaan volgens hem als gevolg 
van een evaluatie van de situatie tegen het licht van eigen zorgen en belangen. 
Dit vindt automatisch plaats, via autoappraisers, of refl ectief, via gedachten (Ek-
man, 2003; Grandjean, Sander & Scherer, 2008). Lieberman (2007) spreekt 
in dit verband van het snelle, refl exieve X-systeem en het tragere, refl ectieve C-
systeem. Valt zo’n evaluatie negatief uit dan ontstaat een bereidheid zich tegen 
de situatie te verzetten of zich eraan te onttrekken. Bij een positieve evaluatie 
van de situatie ontstaat de bereidheid zich ervoor in te zetten.

Figuur 4.8: X-systeem en C-systeem vanuit lateraal (A), ventraal 
(B) en mediaal (C) gezichtspunt (uit: Lieberman, 2007)

Figuur 4.8 toont de veronderstelde neurale verbanden van het X-systeem dat 
refl exmatige sociale cognitie en primaire emotie ondersteunt en het C-sys-
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teem dat refl ectieve sociale cognitie en secundaire emotie ondersteunt vol-
gens Lieberman (2007).

Vanuit deze optiek helpt het bijvoorbeeld met betrokkenen de gevolgen van 
het niet veranderen van strategie actief te onderzoeken (Schein, 1999). Valt de 
uitkomst hiervan tegen, dan vergroot dit de overlevingsangst en daarmee de 
bereidheid tot strategisch leren. Een andere illustratie van angst en onzeker-
heid als factor bij strategische beslissingen biedt een studie van Drogendijk 
(2001). Uit zijn onderzoek blijkt dat niet de grootte of groeimogelijkheden 
van een markt investeringsbeslissingen bepalen, maar de risicoperceptie van 
ondernemers.

4.5.2 Zelfbepaling, competentie, stretch en leren

Deci (1975) concludeert, eveneens aan de hand van uitgebreide experimen-
tele research, dat mensen ernaar streven zichzelf te zien als de oorzaak van 
hun gedrag. Wanneer een handeling in zichzelf motiverend is en deze door 
anderen aan opbrengsten (zoals geld) wordt gekoppeld, werkt dit ondermij-
nend. De persoon ervaart verlies van autonomie en zijn intrinsieke motivatie 
daalt. Mensen willen zich competent voelen tot de handeling die zij verrich-
ten, aldus Deci. Gevoelens van competentie en zelfbepaling zijn volgens hem 
basale behoeften waar mensen bevestiging voor zoeken. Dit is in lijn met de 
bevindingen van Argyris (2004) dat mensen overal ter wereld universeel de 
neiging vertonen gevoelens van onzekerheid en incompetentie te reduceren. 
Paragraaf 1.4 tot en met 1.6 illustreren hoe professionals door hard werken 
deze begerenswaardige combinatie van autonomie en intrinsieke motivatie 
hebben bereikt en dit niet graag prijsgeven.

Een interessante invulling van de opvattingen van Schein, Frijda en Deci 
is het begrip stretch (Senge, 1990; Prahalad & Hamel, 1994; Goshal & Bartlett, 
1997). Stretch refereert aan het ervaren verschil tussen twee situaties. Ener-
zijds een (liefst breed gevoelde) noodzaak en ambitie, ook wel strategische 
intentie of highest future possibility genoemd (Prahalad & Hamel, 1994; Schar-
mer, 2009). Dit positieve toekomstperspectief staat op gespannen voet met de 
realiteit in het hier en nu. Stretch verwijst volgens deze auteurs naar de pro-
ductieve spanning die dit oproept en naar ruimte voor creativiteit, invulling 
en mogelijkheden gaandeweg te leren en het eigen potentieel uit te bouwen. 
Kortom, het werken aan strategische en persoonlijke aspiraties (competentie 
en zelfbepaling) gaan hier hand in hand.
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4.5.3 Aftasten, incuberen en verwerken

Empirische research rond veranderingen in leefgewoonten wijst op de onzicht-
bare en soms langdurige incubatiefase (contemplation) die aan gedragsveran-
dering vooraf gaat (Prochaska, DiClemente en Norcross, 1992). Het gevoel van 
onvrede met de status quo en ambitie moet zich eerst voldoende opbouwen 
voordat er werkelijk actiebereidheid ontstaat. Bovendien vallen mensen regel-
matig terug in de contemplatiefase, voordat een gedragsverandering defi nitief 
doorzet. Bailey en Johnson (1991) kwamen al eerder, op basis van een uit-
voerige review van studies over strategische besluitvorming, tot de conclusie 
dat strategische actie wordt voorafgegaan door een strategic sensing fase. Deze 
begint met bewustwording van een relevant signaal op individueel niveau, 
gevolgd door een incubatiefase. Hierin wordt de situatie verder afgetast, bij-
voorbeeld via aanvullende waarnemingen, cijfers en gesprekken. Tijdens deze 
fase probeert men vaak al via kleine, incrementele acties de situatie te verbe-
teren. Dit alles gaat door tot een triggerpoint wordt bereikt, bijvoorbeeld een 
signifi cante knik in een belangrijke performance indicator. Dit leidt tot seri-
euze agendering van de kwestie en tot meer fundamentele en gecoördineerde 
besluiten en acties. De periode rond dit triggerpoint roept extra spanning op. 
Dit is het gevolg van het falen van de huidige en de onzekerheid rond moge-
lijke nieuwe handelingspatronen (Vince, 2001; Homan, 2001). ‘ ... learning, 
especially when it involves subjective reframing, is often an intensely threatening, 
emotional experience in which we have to become aware of both the assumptions 
undergirding our ideas and those supporting our emotional responses to the need to 
change’ (Mezirow, 2000).

Op basis van het voorgaande lijkt het aannemelijk dat op lagere niveaus in 
de organisatie een tactical sensing fase vooraf gaat aan daadwerkelijke gedrags-
verandering. Populair gezegd: ‘niet overhaast reageren, eerst maar eens kijken 
of het menens is’.

Recent hersenonderzoek heeft een belangrijke functie van een dergelijke 
sensing fase blootgelegd. Dijksterhuis, Bos, Nordgren en Van Baaren (2006) 
noemen dit het Deliberation-Without-Attention-Eff ect. Het blijkt dat proefper-
sonen complexe vraagstukken beter kunnen oplossen wanneer zij, na ver-
dieping in het vraagstuk, tijdelijk worden afgeleid met andere taken, dan 
wanneer zij zich onafgebroken hiermee bezig houden. Doordat het onbe-
wuste complexe informatie ordent via holistische patronen is de verwerkings-
capaciteit vele malen groter dan via bewuste analytische processen. Vooral 
de rechterhersenhelft blijkt over deze synthetische kwaliteit te beschikken 
(Nelissen, 2004). Vlak voordat een inzicht doorbreekt, vindt een explosie van 
40 Hz gamma-golven plaats, waarna in een kettingreactie complexe sets van 
nieuwe neurale verbindingen ontstaan (Kounios & Jung-Beeman, 2009). Dit 
gaat gepaard met gevoelens van euforie. Verder verwijzen deze verschijnselen 
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naar het trager functionerende ‘koude beslissingssysteem’, dat via de omweg 
van de neocortex verloopt (Dewitte & Nelissen, 2004; Frey, Savage & Torgler, 
2010).

4.5.4 Condities en interventies voor individueel fysiologisch 
leren

De individueel fysiologische benadering van leren is ook vertaalbaar naar in-
terventies voor (strategisch relevante) gedragsverandering in organisaties en 
condities daarvoor. Illustratief hiervoor is een citaat van Lewin: ‘to break open 
the shell of complacency and self righteousness it is sometimes necessary to bring 
about deliberately an emotional stir-up’ (Lewin, 1951, p.822).

Rietdijk (2009) beschrijft interventies vanuit een behavioristisch perspec-
tief. Daarbij werkt hij vanuit het abc-model voor gedragsverandering, waarbij 
de A staat voor antecedens, ofwel de aanleiding c.q. de trigger tot bepaald ge-
drag. B staat voor behaviour, ofwel het gewenste gedrag zelf en C voor conse-
quentie, ofwel de gevolgen van het gedrag in termen van straf of beloning. De 
essentie van zijn aanpak berust op het belonen van het gewenste eff ectieve 
gedrag en het negeren van improductief gedrag, voorafgegaan door een ar-
beidsstudie naar wat het eff ectieve gedrag zou moeten zijn.

Als het gaat om emotiegerichte interventies stelt Schein (1999) niet alleen dat 
de overlevingsangst groter moet zijn dan de leerangst, maar ook dat het beter 
is de leerangst te verminderen dan de overlevingsangst te vergroten. Als reden 
hiervoor geeft Schein dat een grotere overlevingsangst ook sterkere afweer 
genereert en daardoor extra leerangst. Als concrete interventies voor het ver-
minderen van leerangst suggereert hij:
1. Een overtuigende positieve visie, gedragen door de hoogste leiding.
2. Een offi  ciële opleiding: mensen niet in het diepe gooien.
3. Betrokkenheid van de persoon in kwestie door de mogelijkheid voor deze 

persoon een eigen leerweg te bieden.
4. Hele eenheden betrekken in het leren, zodat nieuw gedrag van iemand niet 

tot sociaal isolement leidt.
5. Bieden van oefengelegenheden, coaching en feedback, liefst ook on the job.
6. Positieve rolmodellen.
7. Ondersteuningsgroepen om over leermoeilijkheden, problemen en frus-

traties te kunnen praten en te kunnen leren hoe daarmee om te gaan.
8. Consistente systemen en structuren, congruent met het gewenste gedrag.

Zuijderhoudt (2002) ziet wel mogelijkheden gebruik te maken van een focus 
op overlevingsangst. Als mensen er niet in slagen het eens te worden waar 
men naartoe wil, dan kan het volgens Zuijderhoudt helpen eerst eens stil te 
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staan bij de vraag waar men in elk geval binnen de kortst mogelijke termijn 
vanaf wil. Hij noemt deze interventie de ‘doorbreker’.

Scharmer (2009) maakt in zijn Theory U benadering intensief gebruik van 
sensing-activiteiten. Dat betekent voor hem niet zoiets als het bestuderen van 
een klant of daarmee in gesprek gaan. Het is zelf die klant of die stakeholder 
worden en het volledig ervaren en doorleven van zijn wereld. Concrete inter-
venties die Scharmer voorstelt als sensing activiteiten zijn weergegeven in tabel 
4.5.

Interventie Omschrijving

Schaduwen Iemand gedurende een hele of een halve dag volgen met als doel:
Observeren en opnemen van praktische en intuïtieve kennis van een 
collega, klant of anderszins interessante persoon.
Inzichten in de praktijk van een relevante ander (klant, leider).
Informele toegang tot de dagelijkse praktijken en routines van die 
persoon.

Nieuwe perspectieven Anders kijken naar een probleem of vraagstuk, leren denken in doe-
len en mogelijkheden ipv problemen en belemmeringen.

Spiegeltheater Vanuit het gezichtspunt van een ander kijken naar de eigen werkelijk-
heid. Acteurs verbeelden de huidige situatie van het systeem zoals zij 
deze zien.

Marsvraag De deelnemer ziet zijn thema/vraag met ‘nieuwe ogen’ door een 
‘ontregelende’ manier van vragen stellen.

Metafoor voor het 
systeem

Nieuwe aspecten van het eigen systeem zien door associaties met 
de natuur of voorwerpen. Door de associatie ontstaan er nieuwe 
invalshoeken.

Metafoor voor het eigen 
aandeel

Zien en doorleven van het eigen aandeel in de situatie/loslaten van 
oude ‘waarheden’ in groepsverband.

Visualisatie Een visualisatie oefening waarin het ‘loslaten’ centraal staat en 
het onder ogen zien van het eigen aandeel in situaties en sociale 
patronen.

Tabel 4.5: Interventies ten behoeve van strategische sensing (bron: www.theoryu.nl)

4.5.5 Bijdragen en beperkingen individueel fysiologische 
leerbenaderingen

Volgens individueel fysiologische benaderingen roepen werkelijke en ver-
wachte consequenties fysiologische responsen op in termen van emotie en 
gedrag. Leren en veranderen vergen het afbreken van oude en opbouwen van 
nieuwe neurale associaties in ons brein. Daarbij streven mensen naar gevoe-
lens van zekerheid, controle, competentie en voorzien in eigen behoeften en 
belangen. Pas als het emotionele saldo van ‘oud’ en ‘nieuw’ gedrag positief 

dissertatie PK_2.indd   122dissertatie PK_2.indd   122 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



4 · Landkaart strategisch leren 

123

uitvalt naar ‘nieuw’, dan vertaalt het zich in handelen. Tijdsduur, frequen-
tie en intensiteit van feedback-signalen spelen een rol in deze processen, die 
zich voltrekken via een wisselwerking tussen het snelle, warme en het tragere, 
koude beslissingssysteem (Gray, Braver & Raichle, 2002). Dit proces van cog-
nitieve én emotionele verwerking kan leiden tot actiebereidheid c.q. engage-
ment voor nieuwe strategische handelingspatronen (Kloosterboer, 2008). De 
essentie van deze redenering, ontleend aan de hiervoor besproken studies, is 
gestileerd weergegeven in fi guur 4.9.
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Figuur 4.9: Ideaaltypisch verloop van individuele emotie bij 
strategisch leren (naar: Kloosterboer, 2008)

Figuur 4.9 toont emotie als een dynamische saldo van parallelle psychologi-
sche evaluaties omtrent de verwachte consequenties van wel én van niet stra-
tegisch leren.

Al met al is stretch, ofwel engagement voor een nieuwe strategie, gediend 
met:
• actieve invloed op strategie en strategieproces (zelfbepaling), waardoor leer-

angst afneemt;
• een negatieve evaluatie van verwachte consequenties van niet veranderen 

(probleembesef/overlevingsangst/schaamte);
• een positieve evaluatie van verwachte consequenties van wel leren en ver-

anderen (ambitie/eer/perspectief). De leersituatie zelf maakt deel uit van 
deze psychologische evaluaties;

• voldoende tijd voor sensing van complexe informatie c.q. unlearning cues en 
incubatie via het corticale C-systeem tot een triggerpoint is bereikt. Deze pe-
riode roept extra spanning op omdat zowel leerangst als overlevingsangst 
in het spel is.
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Deze noties over individueel leren als cognitief en emotioneel verwerken van 
waarnemingen tot nieuwe handelingspatronen komen vanaf paragraaf 4.8 te-
rug bij het integreren van de theorievorming over strategisch leren en spelen 
ook in de volgende hoofdstukken een belangrijke rol.

Ten slotte de beperkingen van individueel fysiologische leertheorieën. Door 
de eenzijdige nadruk op individuele, fysiologisch georiënteerde processen, is 
slechts beperkt ruimte voor cognitief interpretatieve processen. De werking 
van de context wordt voorts gereduceerd tot cues voor individuele overlevings-
responsen en biedt weinig ruimte de sociaal, cultureel historische totstandko-
ming van gedragspatronen te verklaren.

Verder is er sprake van een venijnig ethisch vraagstuk. De behavioristische 
benadering en de leeropvatting van Schein laten zien hoe macht (belonen 
en straff en), angst en leren nauw met elkaar zijn verbonden. Dat wil zeggen 
dat niet alleen valide informatie en vrije keuze kunnen leiden tot leren, zoals 
het constructivisme suggereert, maar de volstrekt tegenovergestelde condi-
ties eveneens. Dit biedt zowel een verklaring als een waarschuwing voor het 
onethisch inzetten van machtsmiddelen in organisaties en samenlevingen bij 
het reguleren van menselijk gedrag. Want wie toetst de validiteit van het leer-
proces en aan wie legt de interventionist verantwoording daarover af? En waar 
bevindt zich de scheidslijn tussen organisatieleren, manipulatie en volksmen-
nerij? Al met al ligt het niet erg voor de hand dit soort benaderingen geïsoleerd 
en eenzijdig toe te passen voor strategisch leren. Anderzijds biedt deze invals-
hoek inzichten en interventies die niet licht zijn te negeren.

4.6 Evolutionaire theorieën en strategisch leren

Leren is in de evolutionaire benadering in essentie een proces van variatie, 
selectie en retentie. Evolutionaire benaderingen van strategisch leren heb-
ben dezelfde fysiologisch responsieve oriëntatie als het vorige type theorieën 
(Whittington, 1993; Starbuck et al., 2008). Evolutionisten zien echter de se-
lectie van gedrag dat mainstream wordt als contextueel bepaald. Evolutionaire 
theorieën zijn onder te verdelen in ultieme en proximale theorieën, aldus ge-
dragsbioloog Nelissen (2004). Ultieme theorieën verklaren handelingspatro-
nen vanuit een historische context van honderdduizenden jaren en de evoluti-
onaire functie ervan. Waarom glimlacht Jan als hij zich verontschuldigt? Een 
ultieme verklaring is dat glimlachen een signaal is van onderwerping met 
agressieremmende werking. Dit is een evolutionaire adaptatie in ons brein, 
nuttig voor het leven in groepsverband. Een proximale verklaring speelt zich 
af in het hier en nu. Bijvoorbeeld: Jan glimlacht omdat hij zich realiseert dat 
zijn collega’s zich zouden kunnen ergeren, terwijl hij ze juist hard nodig heeft. 
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Beide verklaringsmogelijkheden zijn relevant in een aantal hierna te bespre-
ken verschijnselen.

Hierna worden eerst enkele verschijnselen besproken met een ultieme 
evolutionaire achtergrond die in belangrijke mate de uitkomsten van (strate-
gische) leerprocessen bepalen (4.6.1). Daarna komen enkele proximale evolu-
tionaire theorieën van strategisch leren aan de orde (4.6.2). Condities en inter-
venties vanuit evolutionair perspectief komen in 4.6.3 aan de orde. Paragraaf 
4.6.4 sluit af met een refl ectie op het evolutionaire denken over strategisch 
leren.

4.6.1 Ultiem evolutionaire theorieën en strategisch leren

De ultieme evolutionaire theorieën in deze paragraaf betreff en het ingroup-
outgroup fenomeen en het eff ect ervan op perceptie; de gedragseff ecten van 
empathie en het fenomeen van de gevoelsbesmetting en ten slotte de eff ecten 
van macht en gezag op perceptie en gedrag. Hoewel het hier individuele dis-
posities lijkt te betreff en, gaat het om sociaal contextueel gevormde en sociaal 
geïnduceerde responspatronen.

Mensen hebben een fundamentele neiging andere individuen in hun sociale 
wereld te categoriseren als ingroup of outgroup. De groep waartoe men zichzelf 
rekent, de ingroup, wordt veel genuanceerder en positiever beoordeeld op tal van 
kenmerken dan de outgroup (Thienpont, 2004). De ultieme verklaring hiervoor 
ligt in de adaptieve waarde ervan voor het (over)leven in groepsverband. Daar-
voor is het van belang groepsbanden en opoff eringsgezindheid te versterken 
om met andere groepen (stammen) te concurreren. Dit verklaart de traditionele 
aantrekkingskracht van concurrentiestrategieën. Het ingroup-outgroup mecha-
nisme werkt als een Droste-eff ect door tot op individueel niveau. Mensen zijn 
ook geneigd zichzelf positiever en genuanceerder te beoordelen dan medeleden 
van hun ingroup (Blanton, Crocker & Miller, 2000). Dit word ook wel self serving 
bias genoemd (Burger, De Caluwé & Jansen, 2010, p. 25). Het ingroup-outgroup 
mechanisme levert echter problemen op als bijvoorbeeld managers en profes-
sionals van dezelfde organisatie elkaar als outgroup zien. Een reden hiervoor 
kan zijn dat zij zich meer identifi ceren met collega’s van de eigen beroepsgroep 
dan met elkaar, ook al werken die elders. Een verschijnsel dat niet vreemd is in 
kennisorganisaties, zoals beschreven in paragraaf 1.5 en 1.6.

Een andere evolutionaire adaptatie voor leven in groepsverband is het men-
selijk vermogen tot empathie. Iemand iets zien ervaren wordt gespiegeld in 
het zelf ervaren daarvan via zogenaamde ‘spiegelneuronen’ in het brein, aldus 
Nelissen (2004). Dit leidt tot een gewaarwording van de emotie in kwestie: je 
voelt wat de ander voelt. Het proces om empathie te ervaren en op te roepen 
bij een ander wordt in psychotherapeutisch perspectief ‘resonantie’, ‘projectie’ 
of ‘tegenoverdracht’ genoemd (Seltzer, 2005; Moeskops, 2006; De Caluwé & 
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Jansen, 2010, p. 339). Dit is buitengewoon functioneel, niet alleen omdat men 
zo hulpgedrag kan oproepen. Het waarnemen van bijvoorbeeld angst bij een 
groepslid activeert ook angst bij de waarnemer. In geval van acuut gevaar kan 
zo het regulerende emotionele super-programma zeer snel worden overgedra-
gen op groepsleden. ‘De emotie vloeit als een bindmiddel van het ene individu 
naar het andere, als een psychologische bloedstroom, doch niet beperkt tot 
één mens, maar tot een groep. De groep krijgt daardoor min of meer de iden-
titeit van een superwezen, zoals al onze cellen samen een lichaam maken’, 
aldus Nelissen. Deze neurobiologische verklaring sluit aan bij verschijnselen 
als cohesie en mood contagion, ofwel, gevoelsbesmetting (Moeskops, 2006; 
Epstude and Mussweiler, 2009). Ook blijkt dat mensen die synchrone acti-
viteiten met elkaar hebben verricht (zingen, dansen, marcheren) daarna een 
sterkere band hebben, opoff eringsgezinder zijn en coöperatiever naar elkaar 
(Wiltermuth & Heath, 2009). Dit geldt eveneens voor activiteiten als bidden 
en mediteren (Lutz, Greischar, Rawlings, et.al., 2004). Verder blijkt de fysieke 
afstand tussen personen van invloed op de intensiteit waarmee dergelijke ver-
schijnselen worden ervaren (Latané, Liu, Nowak, Bonevento & Zheng, 1995). 
Contemplatief georiënteerde leerbenaderingen (Scharmer, 2009; Zajonc, 
2009) en benaderingen op het gebied van ‘strategisch momentum’ maken ge-
bruik van zulke principes (Akkermans & van Aken, 2005; Dutton & Duncan, 
1987; Kelly & Amburgey, 1991).

Een derde adaptatie betreft de werking van onze hersenen in hiërarchische 
en andere gezagsrelaties. Wanneer we iemand een zekere autoriteit of gezag 
toedichten, dan nemen we sneller dan gemiddeld iets van deze persoon aan, 
volgens Nelissen. Dit zou komen door het selectief uitschakelen van het brein 
uit oogpunt van effi  ciency en groepseff ectiviteit. Een fl ink aantal empirische 
studies staaft het bestaan van dit mechanisme (Raush, Farbman & Llewel-
lyn, 1960; Smelser, 1961; Gaminsky & Fairwell, 1966; Rice, 1970; Crowder, 
1972; Devour & Beek, 1978; Burger, 2009). Kiesler (1982) heeft, geïnspireerd 
op Leary (1955), de verschijnselen van mood contagion en reacties op autoriteit 
vervat in twee principes:
1. Een bepaalde mate van coöperatief gedrag ontlokt aan een interactiepart-

ner doorgaans dezelfde mate van coöperativiteit. Dus ‘samen-gedrag’ van 
de één roept ‘samen-gedrag’ van de ander op en ‘tegen-gedrag’ roept ‘te-
gen-gedrag’ op (principe van symmetrie).

2. Een bepaalde mate van assertief gedrag ontlokt doorgaans een omgekeerde 
reactie aan een interactiepartner. Dus ‘boven-gedrag’ roept ‘onder-gedrag’ 
op en ‘onder-gedrag’ roept ‘boven-gedrag’ op (principe van complementa-
riteit).

Interessant is dat volgens Leary en Kiesler het mechanisme dus ook van ‘on-
der’ naar ‘boven’ werkt.
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4.6.2 Proximaal evolutionaire theorieën strategisch leren

In het nu volgende deel komen enkele proximale evolutionaire theorieën van 
strategisch leren aan de orde. Hierbij gaat het om processen van variatie, se-
lectie en retentie die zich in het hier en nu afspelen. Zo beschrijft Alchian evo-
lutionaire processen op het niveau van de organisatie en haar context, Nelson 
& Winter zoomen in op het interactieniveau van topmanagers en Burgelman 
focust op het ontstaan van nieuwe activiteiten in de organisatie.

Alchian (1950) gaat in op de toenemende kritiek op de economische theo-
rie, halverwege de vorige eeuw, dat organisaties niet altijd zouden streven 
naar maximale winst. Hij redeneert dat, hoewel de kritiek op korte termijn 
waar kan zijn, op langere termijn toch alleen de best renderende bedrijven 
overblijven. Want of het nu opzet betreft of toeval, zij die in de praktijk winst-
maximalisatie het best benaderen, overleven in het bedrijfseconomische land-
schap. Organisatieleren speelt hierbij een rol. Zo toont hij met gegevens uit de 
vliegtuigindustrie tijdens de tweede wereldoorlog aan dat followers sneller en 
goedkoper technieken onder de knie krijgen dan innovators (Alchian, 1963). 

Hannan and Freeman (1988) gaan uit van een Darwiniaanse overlevings-
visie en redeneren dat de meeste organisaties weinig kunnen uitrichten als ze 
geconfronteerd worden met veranderingen in de omgeving. Het is dan veeleer 
een kwestie van kans of geluk welke bestaande organisaties het beste zijn aan-
gepast aan nieuwe omstandigheden.

Pennings, Barkema & Douma (1994) onderzochten majeure uitbreidingsbe-
slissingen van 462 Nederlandse bedrijven. Daaruit bleek dat succes afhankelijk 
was van de mate waarin men gebruik kon maken van bestaande know how van 
de business en van eerdere uitbreidingen. Dit resultaat laat zien dat men ken-
nelijk voordeel heeft van eerdere vergelijkbare ervaringen (eerste orde leren). 

Onderzoek van Parke (1991) naar strategische allianties toont dat succes 
afhankelijk van de mate waarin de partners zich aan elkaar aanpassen en van 
elkaar leren. Miner & Haunschild (1995) treff en naast dit bilateraal leren een 
branchegewijs leren aan. Zij zien organisatieleren daarom als een combinatie 
van trial and error en cognitieve leerprocessen.

Nelson & Winter (1982) passen het evolutionaire denken toe op het inter-
actieniveau van managers. Zij laten zien dat managers, naarmate ze meer 
ervaring met elkaar opdoen, strategische routine-responsen ontwikkelen op 
problemen die ze regelmatig tegenkomen. Deze responsen zijn terugkeren-
de interactiepatronen, sterk gelijkend op de sets of interlocked behaviours van 
Weick (1979). Door processen van variatie en (markt)selectie komen de meest 
levensvatbare strategic routines boven drijven. De betrokken managers hoeven 
zich daar niet noodzakelijkerwijs van bewust te zijn. Hoe vaardiger ze hierin 
met elkaar worden, hoe meer ze vertrouwen op deze routineacties en hoe min-
der bewuste beslissingen ze nemen.
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Waar Nelson & Winter hun evolutionaire analyse concentreren op het inter-
actieniveau van managers, doet Burgelman (1983) dat op het ontstaan van 
nieuwe activiteiten in de organisatie. Volgens hem zijn het vooral de frontline-
managers die relevante nieuwe activiteiten identifi ceren in de stroom van da-
gelijkse activiteiten en ontwikkelingen. Burgelman spreekt in dit verband van 
defi nition. Vervolgens vindt in een onderhandelingsproces tussen frontline- en 
middlemanagers de selectie plaats uit deze initiatieven welke verdedigbaar 
worden geacht als het gaat om middelenallocatie. De initiatieven die hieruit 
overblijven vormen de impulsen voor strategische vernieuwing. Voor middle-
managers staat in dit sociaal politieke proces hun reputatie en verdere carrière 
op het spel. De bestuurlijke rol in directe zin is beperkt. Wat zij echter indirect 
doen is de strategische en structurele context bepalen waartegen initiatieven 
al dan niet als veelbelovend worden beoordeeld. Burgelman zegt hierover dat 
het topmanagement: ‘dient te zorgen voor mechanismen waarmee de organi-
satie het leren benut, dat plaatsvindt in experimenten van individuen op ope-
rationeel- en middenmanagementniveau.’ (citaat uit: Mintzberg et.al., 1999, 
p.175). De geselecteerde initiatieven van onderop (impulsen) worden op hun 
beurt medebepalend voor de strategische en structurele context. De belang-
rijkste rollen en processen zijn samengevat in Burgelman’s procesmodel voor 
strategievorming (fi guur 4.12). 

Burgelman beschouwt dit proces van organisatiepolitiek rond middelen-
allocatie als interne afspiegeling en daarmee als functioneel voorportaal van 
het externe concurrentie-mechanisme (Burgelman, 2005).

Een recente variant van een fysiologisch gefundeerde theorie is die van 
Stacey (2007). Hij ziet strategie en verandering als ‘complex responsive processes 
of direct communicating and relating between human bodies’. Deze theorie bouwt 
voort op fysiologische aspecten als drijfveren, behoeften, intenties en emoties, 
maar ook op constructivisme, sociaal constructionisme en complexiteitsden-
ken. Strategie defi nieert Stacey als gemeenlijke accenten in het voortgaande 
patroon van activiteiten waarin mensen zich begeven. Het onderscheid tus-
sen denken en doen, planning en uitvoering of vinden en voelen lost volgens 
Stacey op in een complex samenspel tussen mensen met verschillende be-
hoeften, verlangens en daaraan gerelateerde intenties. In een veelvoud van 
lokale, contextgebonden micro-interacties ontvouwt zich de organisatiestra-
tegie. Deze beïnvloedt op zijn beurt de samenspelende delen weer tot en met 
de verlangens en intenties van de betrokken individuen. Zo verklaart Stacey 
verschijnselen als chaos, zelforganisatie of ‘kuddegedrag’ als complexe col-
lectieve responspatronen. Hoewel daar op systemisch niveau patronen in 
aanwijsbaar zijn, betekent dit volgens hem niet dat mensen ‘opgaan’ in een 
systemisch geheel. Directe interactieprocessen van mensen die elkaar nodig 
hebben om in elkaars behoeften te voorzien staan centraal in zijn analyse. Het 
verschijnsel macht plaatst Stacey in ditzelfde relationele perspectief (zie ook 
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Elias, 1991; Mastenbroek, 1991). Macht is volgens Stacey de mogelijkheid de 
ander in staat te stellen in zijn behoeften te voorzien of hem daarin te belem-
meren. Naast processen van macht, emotie en sociale neigingen (bijvoorbeeld 
in- en exclusie) speelt betekenisgeving via symbolen en narratieven een grote 
rol in zijn werk. Aangezien dit een hoofdaccent is in het vierde theorietype 
voor strategisch leren, het sociaal constructionisme, is dit verder uitgewerkt 
in paragraaf 5.3.4.
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Figuur 4.12: Burgelman’s procesmodel voor strategievorming (bron: Burgelman, 1983)

4.6.3 Evolutionaire condities en interventies

Interventies vanuit evolutionaire benaderingen zijn vooral gericht op de func-
tionele selectie van gedrag(spatronen). Bij ultieme evolutionaire gedragsnei-
gingen gebeurt dit door interventies te richten op het bewust maken van on-
bewuste gedragspatronen, gedragsrefl exen of emoties, teneinde er een leer- en 
keuzemoment van te maken. Dat kan bijvoorbeeld via het terugkoppelen van 
observaties hierover. Dit is vergelijkbaar met een model ii refl ectie, met het 
verschil dat de aanname over het onderliggende werkingsprincipe verschilt. 
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Een bijzondere variant hiervan beschrijft Moeskops (2006) als rêverie. Hierbij 
gebruikt de adviseur zichzelf als ‘projectiescherm’ van wat zich afspeelt bij de 
cliënt. Dat kan door zich enerzijds volledig in de samenwerking met de klant 
te begeven, zodat de empathische sensoren wijd open staan en de adviseur de 
projecties van de klant kan ‘innemen’. Anderzijds moet de adviseur zichzelf 
goed kennen en zich sterk bewust zijn van wat er gebeurt, om onderscheid te 
kunnen maken welke gevoelens ‘van hem’ zijn en welke gevoelens informatie 
verschaff en over refl exen, emoties en patronen in het cliëntsysteem. Het vergt 
van de adviseur een vermogen tot ‘verdragen’ en een vermogen de ingewik-
kelde brei van emoties tentatief te duiden en toetsen, aldus Moeskops.

Kloosterboer en Van de Vliert (1986) laten zien hoe de neiging tot comple-
mentair gedrag uitpakt in situaties van weerstand tegen leren en veranderen 
(fi guur 4.10, links). Tevens geven zij suggesties hoe men via herkenning van 
het proces en bewuste interventie dergelijke sociale refl exketens kan afbuigen 
(fi guur 4.10, rechts). 
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Figuur 4.10: Links: vier voorbeelden van complementaire gedragstendenties tussen een 
adviseur (A) en een cliënt (C). Rechts: strategische interventie adviseur (A) doorbreekt 

refl exketen en maakt gedrag cliënt (C) receptiever (uit: Kloosterboer & Van de Vliert, 1986)

Het kernprincipe van proximaal evolutionistische interventies is dat niet 
managers of adviseurs nieuwe strategieën selecteren, maar de relevante om-
geving (Whittington, 1993). Sanchez & Sudharsan (1992) beschrijven in dit 
verband de techniek van real-time market research, onder andere getest door 
Sony. Dit bedrijf heeft de in vorige eeuw honderdzestig verschillende model-
len van hun ‘walkman’ gemaakt, waarvan er maximaal zo’n twintig tegelijk 
in de verkoop waren. De selectie welke types en modellen het meest in de 
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smaak vielen werd geheel aan de markt overgelaten. De rationale hierachter 
was dat bestaande marktonderzoeksmodellen de complexiteit van de markt 
niet ‘pakken’, ontwikkelingen verkeerd inschatten, te lang duren en daardoor 
te duur zouden zijn. Door hergebruik van componenten en een steeds steilere 
leercurve zouden de kosten van de vele prototypes beperkt blijven.

Een kleinschalige variant van deze werkwijze is te vinden in de Improve-
ment Guide van Langley & Nolan et.al. (1996). In deze benadering vinden 
experimenten op kleine schaal plaats, bijvoorbeeld binnen één afdeling. 
Hiermee ontdekt het testteam wat werkt en wat op acceptatie kan rekenen 
bij gebruikers (medewerkers en managers). Morrenhof en Brunenberg (2005) 
borduren voort op deze gedachtegang met hun aanpak van kort cyclisch ver-
beteren, die behelst:
• De hele cyclus van denken, realiseren, implementeren en evalueren 

vindt plaats binnen drie maanden. Snel, resultaatgericht, korte en hoge 
spanningsboog.

• Beperkt aantal projecten gelijktijdig draaien, organisatie niet overbelasten.
• Perfectioneren in de praktijk: In 20% van de tijd is het idee voor 80% uitge-

werkt. Dan implementeren en kinderziektes gaandeweg oplossen.
• Na iedere cyclus volgt enkele weken rust. Tijd voor refl ectie op het proces 

en de eff ectiviteit en energie opladen voor een volgende ronde.

Interessant in deze benadering is dat het evolutionair-ecologische denken niet 
alleen wordt toegepast in het technisch testen van oplossingen in een rele-
vante context, maar dat ook de organisatie wordt benaderd als organisme dat 
moet ‘ademen’ in cycli van inspanning en ontspanning.

Scharmer (2009) beschrijft de techniek van prototyping, die is gebaseerd op 
de rapid results aanpak van Schaff er (2005), in zeven stappen:
1. Zorg voor politieke rugdekking en deel het probleem c.q. waardevraagstuk 

met ‘sponsors’ en bondgenoten.
2. Scherp de probleemformulering aan met behulp van feedback van spon-

sors en andere stakeholders.
3. Defi nieer relevante kennis- én contextgebieden.
4. Dompel zelf onder in deze contexten via een reeks van veldoriëntaties, sta-

ges en dergelijke. Deel en verwerk de opgedane kennis en ervaring in het 
prototype-team.

5. Breek het vraagstuk op in behapbare stukken en ga elk daarvan prototypen 
(versie 0.5 deeloplossing maken). Deel regelmatig tussenresultaten.

6. Integreer de beste deeloplossingen tot een geheel.
7. Presenteer en test (deel)prototypes zo snel mogelijk in de relevante context, 

dat wil zeggen dat een prototype minimaal in staat is te doen wat het zou 
moeten doen.
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4.6.4 Bijdragen en beperkingen evolutionaire leerbenadering

Evolutionaire leertheorieën zijn onder te verdelen in ultieme (aangeboren) en 
proximale (hier en nu) sociale responsen op sociaal contextuele invloeden. 
Drie pregnante ultieme sociale neigingen die leerprocessen beïnvloeden zijn:
• Ingroup-outgroup eff ect: De groep waartoe men zichzelf rekent, wordt als 

veel genuanceerder en positiever beoordeeld dan de outgroup.
• Emotionele overdracht via spiegelneuronen: dit mechanisme is medever-

antwoordelijk voor zaken als empathie, saamhorigheid, volgzaamheid en 
massahysterie.

• Volgzaamheid in denken en doen aan personen aan wie men gezag at-
tribueert.

Proximale evolutionaire theorieën laten de dwingende mechanismen zien 
waarmee de stroom aan variaties in individuele en organisatorische respon-
sen voortdurend blootstaat aan tests op contextuele functionaliteit. Die func-
tionaliteit lijkt niet zozeer de inhoudelijk besproken context te betreff en (bij-
voorbeeld de markt in het verre oosten bij het bespreken van een strategisch 
initiatief), maar de lokale context waarin de test plaatsvindt (kunnen de be-
trokkenen ter plekke ermee uit de voeten). Responspatronen die in voldoende 
mate voorzien in de behoeften en overleving van zowel het individu als zijn 
directe sociale context, blijven voortbestaan ten koste van alle andere impul-
sen, ingevingen en experimenten (Narayanan & Fahey, 1982; Berger & Heath, 
2005). Zo blijken zelfs interim-managers niet te worden gewaardeerd om hun 
veronderstelde ‘anders-zijn’, maar om de mate waarin hun praktijken zich 
naadloos voegen in de lokale context en ontwikkeling daarin (Vorst, 2009). 
Doen ze dit niet dan zijn opdrachtgevers eerder geneigd de interim-manager 
te problematiseren, dan de groep waarvoor hij of zij is ingehuurd. Het is in dit 
licht maar de vraag of Burgelmans optimistische veronderstelling van valide 
interne voorselectie van strategische initiatieven werkelijk opgaat.

De grootste verklarende waarde van de besproken evolutionaire benade-
ringen ligt overigens niet in de analyse rond het ontstaan van nieuwe vari-
atie, waar trial and error de boventoon voert. Die waarde ligt vooral in het 
ontrafelen van de mechanismen rond competitieve selectie en retentie (Van 
de Ven & Poole, 1995). Ze bieden dus meer inzicht in de convergerende dan 
in de divergerende aspecten van strategisch leren. Menselijke intentionaliteit 
en betekenisgeving spelen verder een bescheiden rol en actieve strategievoe-
ring om deze reden eveneens (Whittington, 1993; Easterby-Smith, 1997). Voor 
zover intentionaliteit van belang wordt geacht is dat goeddeels als motor voor 
nieuwe variatie. Intentie en cognitie zelf zijn in het evolutionaire denken een 
historisch interactieproduct, soms jong en soms heel oud, in dienst van im-
mer voortschrijdende adaptatie. Deze elementen komen vanaf paragraaf 4.8 
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terug bij het ontwikkelen van een integrale kijk op strategisch leren en in 
latere hoofdstukken bij het toepassen daarvan.

4.7 Sociaal constructionistische theorieën

De overeenkomst tussen sociaal constructionisme en constructivisme is het 
relatief grote belang van cognitieve betekenisgeving als gedragsdeterminant. 
Volgens constructivisten vindt leren plaats door het refl ecteren op en herzien 
van theories-in-use of scripts. Volgens het sociaal constructionisme is het echter 
onmogelijk op deze wijze als objectieve buitenstaander jezelf te bezien (Stacey, 
2007). Want ook deze refl ecties zijn weer een uniek voortbrengsel van eigen 
sociaal historische context en makelij. Verder redeneren sociaal constructio-
nisten evenals evolutionisten vanuit een sociale ecologie, maar dan vooral een 
ecologie van betekenissen. Waar evolutionaire benaderingen vooral geïnteres-
seerd zijn in responsen, wil het sociaal constructionisme de relatie tussen 
sociaal én individueel psychologische processen verklaren.

Hierna passeert het gedachtegoed van drie belangrijke grondleggers van 
het sociaal constructionisme de revue: Vygotsky, Engestrøm en Wenger (4.7.1). 
De overeenkomsten tussen Engestrøm en Wenger zijn beschreven in vijf prin-
cipes en verder worden vijf vormen van leren getypeerd (4.7.2). Daarna wordt 
ingegaan op de relatie tussen sociale ecologie, sociale constructie en politiek 
(4.7.3). Een aantal condities en interventies met sociaal constructionistische 
achtergrond is in paragraaf 4.7.5 geschetst. Ten slotte vindt een refl ectie plaats 
ten aanzien toegevoegde waarde en kritiek op het sociaal constructionisme 
(4.7.5).

4.7.1 Vygotsky, Engestrøm en Wenger

Vygotsky (1978) bouwt met zijn opvattingen over leren voort op het marxis-
tisch materialistische gedachtegoed. De mens bewerkt van nature z’n omge-
ving om te (over)leven en gebruikt daarvoor gereedschappen, zoals machines, 
gebouwen, fysieke hulpmiddelen en taal. Deze mediërende middelen geven 
bij Vygotsky echter niet alleen vorm aan de omgeving, maar ze vormen net 
zo goed het individu of de groep die ze gebruikt. Daarbij gaat het om meer 
dan een dialectische relatie: de relatie met de omgeving is ook constituerend. 
Zonder omgeving dus geen psychologische (leer)processen.

Stelt de omgeving het individu voor een al te grote uitdaging dan resulteert 
dit in angst. Weinig of geen uitdaging in de omgeving resulteert in verve-
ling. Interessante en haalbare omgevingsuitdagingen vallen volgens Vygotsky 
in de ‘zone van nabije ontwikkeling’. Leraren, coaches, collega’s, taal en an-
dere hulpmiddelen vormen in deze zone het gereedschap voor leren. Enge-
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strøm (1999) noemt dit in zijn activiteitstheorie ‘mediërende artefakten’, die 
hij naar functie onderverdeelt in wat-, hoe-, waarom- en waartoe-artefakten. 
Engestrøm ontleent verder het begrip scaff olding (in de steigers zetten) aan Vy-
gotsky. Dit komt neer op het creëren van een hulpcontext waardoor een grote 
uitdaging voor het individu binnen zijn zone van nabije ontwikkeling komt, 
zoals bij trainingen, simulaties of gaming gebeurt. Voorts breidt Engestrøm de 
triade van Vygotsky uit met de eveneens intermediërende rol van de samenle-
ving tussen het (sociale) activiteitssysteem en het zingevende doel dat wordt 
nagestreefd. Zowel harde regels van arbeidsverdeling als sociale conventies 
vormen het activiteitssyteem en worden erdoor gevormd, zoals dit ook geldt 
voor de uitkomsten ervan en de betekenissen die eraan worden toegekend (zie 
fi guur 4.13).

Mediërende artefakten:
gereedschappen en symbolen

Object

Zin

 Resultaat
Betekenis

Subject

Regels Gemeenschap Arbeidsverdeling

→

Figuur 4.13: Model activiteitstheorie (bron: Engestrøm, 1999)

Een derde voorbeeld van sociaal constructionistisch denken is het concept 
negotiation of meaning van Wenger (1998). Volgens Wenger is het zich bege-
ven in sociale praktijken het fundamentele proces waardoor mensen leren en 
worden wie ze zijn. Wenger sluit hiermee aan op pragmatische noties over ta-
cit knowledge, knowledge-in-action en knowing-in-action (Polanyi, 1967; Schön, 
1983; Orlikowski, 2002), maar voegt hier de contextuele dimensie aan toe. 
Sociaal constructionisme wordt daarom wel de sociale variant van constructi-
visme genoemd, aldus Sauquet (2004). Het leren over betekenissen via lokale 
interacties, praktijken genoemd, verandert volgens Wenger tezelfdertijd de so-
ciale structuur én de identiteiten van de deelnemers. Hij werkt dit uit via twee 
constituerende processen: participatie en reïfi catie. Participatie verwijst naar 
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sociale activiteiten en alle fysieke handelingen en ervaringen die daarmee ge-
paard gaan (the lived experience in local situations). Wederzijdse herkenning 
en erkenning vormen belangrijke bronnen voor identiteitsvorming volgens 
Wenger. Reïfi catie is het voortbrengen van tastbare artefakten van een prak-
tijk, waar vaak een lange geschiedenis in opgeslagen ligt. Hoewel we onszelf 
via reïfi catie projecteren in de wereld, herkennen we dit niet als zodanig en 
geven er een onafhankelijke betekenis aan. Naast materiële artefakten ziet 
Wenger alle symbolen, inclusief taal, fysieke expressies en communicatie als 
vormen van reïfi catie. Participatie organiseert zich rond reïfi caties. Participa-
tie en reïfi catie spelen zich weliswaar af in verschillende sferen, maar staan 
tegelijk in een nauw verweven en dialectische relatie tot elkaar die via een 
social fabric resulteert in betekenisonderhandeling. Leren krijgt volgens Wen-
ger voortdurend impulsen via boundary crossing door participanten tussen ver-
schillende communities of practice. Het idee dat het vergroten van variatie in 
de sociale arena nieuwe processen van betekenisonderhandeling en leren op 
gang brengt, waaruit nieuwe collectieve betekenissen ontstaan, komt bij vele 
auteurs terug (Hedberg, 1981; Weick, 1991; Wierdsma, 1999; Homan, 2005; 
Boonstra en De Caluwé, 2006; Termeer & Kessener, 2006). 

4.7.2 Principes en vormen van leren

Engestrøm (1999) heeft zijn theorie samengevat in vijf principes, waarin het 
gedachtegoed van Wenger eveneens herkenbaar is:
1. Een activiteitssysteem als primaire eenheid van analyse is een collectief, 

objectgeoriënteerd systeem, gemedieerd door artefakten, dat zichzelf re-
aliseert en reproduceert. Dit laat zich goed vergelijken met de community 
of practice van Wenger, die tevens als een joint enterprise is gedefi nieerd, 
gemedieerd door artefakten.

2. Het tweede principe van Engestrøm is polyvocaliteit, omdat actoren in di-
verse systemen gelijktijdig participeren, ieder met eigen geschiedenissen, 
artefakten en regels. Dit zorgt zowel voor problemen als voor innovatie en 
leren en is daarom te vergelijken met het idee van boundary crossing tussen 
communities of practice van Wenger.

3. Het derde principe van activiteitssystemen is historiciteit, zowel van het 
lokale activiteitssysteem, als van de globale praktijken, technieken, regels 
en procedures in bijvoorbeeld het vakgebied waartoe men behoort. Deze 
redenering is vergelijkbaar met wat Wenger stelt over de historiciteit van 
reïfi catie.

4. Het vierde principe van Engestrøm is de centrale rol van tegenstellingen 
als een bron van verandering en ontwikkeling. De primaire tegenstelling 
is die tussen de gebruikswaarde en de economische waarde van goederen 
en diensten, die alle door activiteitssystemen heen loopt. Verder zorgt elke 
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vernieuwing van objecten of actoren weer voor nieuwe tegenstellingen met 
oude regels en artefakten in het activiteitssysteem. Ook Wenger ziet derge-
lijke dialectische relaties als de motor voor leren en vernieuwing.

5. Het vijfde principe betreft de mogelijkheid tot expansieve transformaties 
van activiteitssystemen. Af en toe nemen de tegenstellingen in een acti-
viteitssysteem dermate toe dat participanten de context en bijbehorende 
normen gaan betwijfelen en verlaten. Dit kan het einde van het systeem 
betekenen, maar het kan ook leiden tot een gezamenlijke, intentionele 
zoektocht door de zone van nabije ontwikkeling van het gehele activiteits-
systeem, waarin context, doelen, betekenissen en activiteiten worden her-
zien. Bij Wenger ontstaat, bijvoorbeeld door te variëren in contexten via 
boundary crossing, eveneens een besef van de invloed ervan.

Met het expansief leren introduceert Engestrøm een belangrijke uitbreiding 
op de constructivistische concepties van eerste en tweede orde leren. Derde 
orde leren over de (strategische) context waarbinnen doelen, vragen en proble-
men zich openbaren is inmiddels een breed geaccepteerd begrip in de litera-
tuur (Vermaak, 2009). Engestrøm onderscheidt vijf soorten van leren, weer-
gegeven in tabel 4.6.

Leervorm Beschrijving/verklaring Type leren

Conditioneren Leren door selectief bekrachtigen van gedrag via 
belonen en straff en. Individu leert van en binnen (on)
bewust gegeven culturele context.

Bestaande oplossin-
gen binnen bestaande 
context; 1e orde

Imiteren Kopiëren van direct beschikbaar en adequaat gedrag 
van en binnen de (on)bewust gegeven context.

Bestaande oplossin-
gen binnen bestaande 
context; 1e orde

Experimenteren Ontdekken welke adequate, niet direct beschikbare 
oplossingen gegenereerd kunnen worden binnen de 
(on)bewust gegeven context.

Nieuwe oplossingen 
binnen bestaande 
context, 2e orde

Onderzoekend 
leren

Refl ecteren op (dynamiek in) situatie. Hypothetische 
werkingsprincipes achter problemen en oplossin-
gen genereren, testen en aanpassen op basis van 
gevolgen.

Nieuwe oplossingen 
via refl ectie binnen 
context; 2e orde

Expansief leren Validiteit van vragen en problemen die de context op-
roept betwijfelen, de context wijzigen en exporteren 
van nieuwe praktijken.

Herdefi niëren context, 
patroon en oplossin-
gen; transformatie (3e 
orde)

Tabel 4.6: Vijf soorten leren naar Engestrøm (bron: Smid & Beckettt, 2004)
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4.7.3 Ecologie, sociale constructie en politiek

In een onderzoek van Saljö & Wyndham (1993) werd studenten gevraagd de 
juiste hoeveelheid postzegels uit te rekenen voor op een brief. De studenten 
waren gerecruteerd uit exacte wetenschappen en uit maatschappijwetenschap-
pen. Het bleek dat zowel de manier waarop de studenten dit uitrekenden, als 
de uitkomsten ervan afhankelijk waren van (a) wat hun studieachtergrond 
was en (b) wat zij dachten dat de docent van hen verwachtte. De studie illus-
treert niet alleen dat leren contextafhankelijk is, maar dat autoriteitsfi guren 
een essentieel onderdeel van die context vormen. Dit is in lijn met wat eerder 
reeds rond individueel fysiologische en de evolutionaire theorieën werd gecon-
cludeerd. ‘Politics is seen as a natural feature of organizing and learning, and it is 
recognized that power relations directly mediate interpretative processes within or-
ganizations’ (Coopey, 1995; Coopey & Burgoyne, 1999). In Legitimite Peripheral 
Learning laten Lave & Wenger (1991) zien hoe nieuwkomers in een community 
of practice zich geleidelijk een weg van de periferie naar een centrale positie 
kunnen banen, door zich het lokale denken en handelen eigen te maken en 
hier nieuwe betekenissen aan toe te voegen. Processen van macht en invloed 
tussen nieuwkomers en oudgedienden spelen hierin onmiskenbaar een rol, 
volgens Contu & Wilmott (2003).

Weick, Sutcliff e, and Obstfeld (2005) trachten het dynamische karakter 
van het samenspel tussen contextuele ecologie en individuele betekenisge-
ving in kaart te brengen via een evolutionair geïnspireerd model. Het betreft 
volgens hen een poging tot modernisering van het concept betekenisgeving 
zodat het ruimte biedt aan zaken als macht, emotie en identiteit. Dissonantie, 
ambiguïteit, variatie en meerstemmigheid doet zich volgens hen voortdurend 
voor in de werkelijkheid en stelt de mens voor verrassingen. Dit noopt tot 
mentaal organiseren via nieuwe betekenissen als vorm van coping met deze 
verrassingen. Belangrijk is of verklarende of voorspellende waarde hiervan 
voor de betrokkene op dat moment groter lijkt dan van eerdere betekenis-
sen. De resultante van zulke aangepaste mentale modellen van betekenissen 
vormt de identiteit. Deze beïnvloedt op zijn beurt het handelen (enactment) en 
de selectie van waarnemingen en cues.

Het begrip enactment drukt overigens uit dat de sociaal fysieke context geen 
objectief gegeven is, maar dat elke handeling mede vorm geeft aan de context. 
Weick et.al. benadrukken dat enactment altijd een fractie eerder plaatsvindt 
dan selectie en interpretatieprocessen. Figuur 4.14 laat de relatie zien tussen 
enactment, organiseren en betekenisgeving volgens Weick et.al.
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Feedback van identiteit op 
selectie and enactment

Ecologisch
verandering

Stroom van
signalen

Selectief
waarnemen

Waarschijnlijkheid
vaststellen

Enactment Selectie Retentie

Figuur 4.14: De relatie tussen enactment, organiseren en 
betekenisgeving (bron: Weick, Sutcliff e, and Obstfeld, 2005)

Macht werkt door in betekenisgeving via cues die worden geaccentueerd of 
gebagatelliseerd en het aan- of ontmoedigen van sociale relaties, update-acti-
viteiten, acties, betekenissen en identiteiten. Een belangrijk aanknopingspunt 
voor emotie is het articuleren van betekenissen die energie genereren, aldus 
Weick et.al.

Ook Vince (2001) beschouwt sociaal politieke mechanismen als onderdeel 
van zowel individueel als organisatieleren. Het betwijfelen van heersende 
praktijken roept volgens hem emotionele en machtspolitieke afweerreacties 
op. Hij bepleit het onderzoeken van zulke defensieve reacties en projecties 
als kernvaardigheid voor het leren in organisaties. Daarmee wordt dit soort 
verschijnselen geen obstakel meer voor strategisch leren, maar juist onderdeel 
ervan.

4.7.4 Condities en interventies vanuit sociaal 
constructionistisch perspectief

Boonstra (1996) defi nieert het begrip interventie als ‘activiteiten die gericht zijn 
op het beïnvloeden van het communicatieproces dat plaatsvindt tijdens veran-
deringsprocessen. Interventies zijn gericht op het voorkomen of oplossen van 
problemen tijdens veranderingsprocessen.’ Deze defi nitie impliceert dat leren 
en veranderen een sociaal communicatief proces is, waarin beïnvloeding door 
een buitenstaander mogelijk en soms wenselijk is. Vanuit sociaal constructio-
nistische optiek is het commentaar van Stacey (2007) hierop relevant. Hij for-
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muleert de ultieme consequentie van sociaal constructionistisch denken voor 
het begrip ‘interventie’. Volgens hem kan niemand de buitenstaanderspositie 
innemen van de ‘interventionist’. Niemand kan als autonoom individu andere 
systemen ontwerpen, controleren en veranderen, inclusief de eigen geest. Dit 
impliceert een monadisch mensbeeld, waarin mensen bestaan buiten hun re-
laties met anderen om. Je kunt volgens hem hooguit invoegen en deelnemen 
aan complex responsive processes. Ardon (2009) merkt hierover op dat het be-
grip interventie in zichzelf een subject-object relatie weerspiegelt en daarmee 
een defensieve routine van degene die het begrip gebruikt.

Met in dit licht gepaste ‘aarzeling’ formuleren Boonstra & De Caluwé 
(2006) een aantal ‘basisprincipes voor interventies die zoeken naar betekenis 
in interactie’ (tabel 4.7).

• Beperkte maakbaarheid van de werkelijkheid
• Positief mensbeeld van groei en verantwoordelijkheid
• Verbinden van denken en doen en van diagnosticeren en interveniëren
• Veranderen is collectieve actie
• Context van ambiguïteit en intersubjectiviteit
• Condities van ruimte, vrijheid en respect
• Eenvoud en schoonheid
• Zingeving, betekenisgeving en interactie
• De werkelijkheid is gelaagd en meervoudig
• Doordacht en weloverwogen handelen met bedoelingen
• Gelijkwaardigheid en vermijden van defensiviteit

Tabel 4.7: Basisprincipes voor interventies die zoeken naar 
betekenis in interactie (Boonstra & De Caluwé, 2006)

Indachtig de relativerende noties van Stacey, Ardon en Boonstra & De Caluwé 
volgen hier enkele condities en (principes voor) interventies met sociaal con-
structionistische inslag.

Homan (2001) stelt dat eff ectieve condities voor teamleren (enablers) tot 
doel hebben de groepsaandacht te bevrijden van de variëteitsreducerende wer-
king van defensieve routines. Dit bevordert een interpretative stance, ofwel een 
houding die meer dan één interpretatie van de werkelijkheid toelaat en zelfs 
opzoekt. Emotie hoeft daarin niet alleen negatief te werken als trigger voor 
defensieve routines, aldus Homan. Spanning betekent ook dat er iets op het 
spel staat, het roept attentie en engagement op. Als enablers voor teamleren 
noemt Homan:
• Structuurkenmerken team: gezamenlijk doel en koppeling met individuele 

doelen, rolverdeling en agenda duidelijk, organisatie en logistiek ok.
• Gedrag leider/facilitator en methoden/technieken: steunend en facilite-

rend.
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• Relaties met context team: beschikbaarheid tijd, menskracht, middelen en 
informatie, steun vanuit directe omgeving, afspraken over implementeren 
uitkomsten en experimenteerruimte.

Ook Scharmer (2009) besteedt veel aandacht aan de condities voor strategisch 
leren. Uitgewerkt voor een werkvorm die Scharmer Dialogue Forum noemt, 
betekent dit ruimte maken op vier dimensies:
1. De fysieke ruimte, waarin alleen relevante noodzakelijke middelen aanwe-

zig zijn, geen toeters en bellen die onnodig af kunnen leiden.
2. De tijdruimte moet lang genoeg zijn om in de juiste sfeer met elkaar te 

geraken en complexe informatie te laten incuberen en verwerken, maar 
moet ook een prettige spanningsboog hebben om binnen afzienbare tijd 
tot handelen over te kunnen gaan.

3. De relationele ruimte: zorgen voor goede persoonlijke verstandhoudingen 
voorafgaand aan een bijeenkomst, duidelijke rollen, goed voorbereide per-
soonlijke bijdragen en uitstekende voorzieningen, bijvoorbeeld van eten en 
drinken.

4. Intentionele ruimte: duidelijkheid wat de motieven zijn hieraan te begin-
nen, welke toekomstmogelijkheid wil men dichterbij brengen?

Binnen dergelijke condities zijn kan een constructieve dialoog plaatsvinden. 
Een dialoog is geen tweespraak, maar een zich bewegen door een stroom van 
betekenissen (Bohm, 1996). Het gaat om een grondhouding van invoegen en 
opnemen van betekenissen waaruit nieuwe betekenissen kunnen ontstaan. 
Bohm schetst een fraai beeld hoe een divers samengestelde groep mensen in 
een cirkel van gedachten kan wisselen, gelijk een Afrikaanse dorpsvergade-
ring onder de mangoboom. Maar een dialoog kan zich ook afspelen binnen 
een persoon.

Volgens Wierdsma (1999; 2011) leidt het delen van verschillende beteke-
nissen rond gezamenlijke ervaringen tot constructieve verstoringen in het 
eigen denken en tot nieuwe, gekoppelde betekenissen. Hij onderscheidt drie 
niveaus van diepgang voor collectief leren: enkelslag, dubbelslag en drieslag 
leren (tabel 4.8).

Het enkelslag leren is in zijn consequenties te zien als de sociale variant 
van het single-loop leren en het drieslag leren als de sociale versie van double-
loop leren van Argyris & Schön. Het cocreëren van betekenissen vindt volgens 
Wierdsma idealiter plaats in een machtsvrije dialoog. Interessant is verder de 
tussenvoeging van het dubbelslag leren. Dit leren betreft de organisatorische 
context, maar zonder dat de drijvende waarden of principes van de organisatie 
of van de betrokkenen zelf ter discussie staan.
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Soorten col-
lectief leren

Focus Kenmerken Resultaat

Enkelslag Regels Veranderen bestaande organisatorische regels op 
programmaniveau en aanscherpen en verbeteren 
bestaande procedures.

Verbetering

Dubbelslag Inzicht Doordenken van bestaande regels en begrijpen waar-
om zaken worden gedaan volgens de huidige regels en 
deze regels betwijfelen.

Vernieuwing

Drieslag Principes Betwijfelen van de onderliggende rationale voor de 
hele organisatie, met name de mix van interne behoef-
ten en identiteit en de relatie met de buitenwereld.

Ontwikkeling

Tabel 4.8: Drie vormen van organisatieleren (naar: Wierdsma, 1999)

Om het cocreëren van betekenissen op gang te brengen, formuleert Wierdsma 
een aantal constructieregels en interventieaanwijzingen voor de Methode van 
Collectieve Competentieontwikkeling (mcc), weergegeven in tabel 4.9. Deze 
zijn gericht op de creatie van een tijdelijke organisatie die levensvatbaar is en 
relationeel-constructieve kwaliteit heeft (de mcc), de koppeling daarvan aan 
het doorgaande organiseerproces en interventies om het proces van collectief 
leren doorgaand van karakter te laten blijven.

Constructieregel Interventieaanwijzing

Koppeling aan 
doorgaand 
organiseerproces

1. Organiseer de mcc rond een geheel aan kernvragen die aandacht 
behoeven.

2. Creëer voorzieningen om constructieve kwaliteit van betekenissen die 
binnen de mcc zijn ontwikkeld te behouden.

Creatie dialoog-
platformen met 
constructieve 
kwaliteit

3. Realiseer voorzieningen om de levensvatbaarheid van de mcc te 
waarborgen.

4. Streef naar een deelnemersgroep die de interne variëteit representeert.

Bouwen op actor-
schap deelnemers

5. Kies werkvormen die het mogelijk maken variëteit en patronen van 
variëteitshantering zichtbaar te maken.

6. Kies een ontwerp en gebruik werkvormen die het actorschap van de 
deelnemers veronderstellen.

Interventies voor 
bewaken relatio-
nele kwaliteit col-
lectief leerproces

7. Realiseer voorzieningen om nieuwe betekenissen te ontwikkelen.
8. Richt interventies op het maken van recursieniveauwisselingen 

(paragraaf 4.2.3) om te kunnen refl ecteren op zowel de inhoud van 
het vraagstuk als op de wijze waarop de betrokkenen het vraagstuk 
construeren.

9. Richt interventies op het bewaken van de relationele kwaliteit van de 
interactie.

Tabel 4.9: Constructieregels en interventieaanwijzingen mcc (Wierdsma, 2006)
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Het vangen en aanpassen van een doestrategie (handelingstheorie over waar-
de) in taal betekent volgens Wierdsma per defi nitie een vereenvoudiging (va-
riëteitsreductie) in de vorm van een betekenisconstructie. Strategisch leren is 
volgens hem het proces van betekenisonderhandeling waarin dit gebeurt. Zo 
pleiten Eisenhardt & Sull (2001) ervoor zo’n doestrategie of waardelogica te 
vangen in enkele simpele regels, die voor die organisatie op dat moment in die 
context de beste vereenvoudiging inhoudt.

Opvallend is dat Wierdsma zich begeeft op het snijvlak van constructivisme 
en sociaal constructionisme. Zijn imperatieven suggereren een zekere maak-
baarheid via groepen die organisatieproblemen kunnen oplossen. Daarbij 
adviseert hij de aanwezigheid van deskundige buitenstaanders die condities 
en interventies voor organisatieleren aan kunnen brengen. Bovendien wordt 
de buitenstaander geacht betekenissen toe te voegen, via het inbrengen van 
door hem belangrijk geachte concepten. Dit wijst op de constructivistische 
invalshoek van Wierdsma. Anderzijds legt hij een sterk accent op systemische 
condities, taal en sociale betekenisconstructie, wat deze benadering weer in 
het sociaal constructionisme plaatst.

Keursten & Verdonschot (2006) stellen zich wat terughoudender op. Zij 
beperken zich tot principes voor het scheppen van condities, zonder zich in de 
rol van interventionist te begeven. Zij komen, voortbordurend op het belang 
van context voor leren, tot tien ontwerpprincipes voor kennisproductiviteit (ta-
bel 4.10). 

1. Het formuleren van een urgent en intrigerend vraagstuk
2. Vormgeven van een vernieuwend proces, een ontwikkelpad
3. Werken vanuit individuele drijfveren
4. Maken van ongewone combinaties van materiedeskundigheid
5. Werken vanuit wederzijdse aantrekkelijkheid
6. Werken vanuit kracht: Successen opsporen en ieders bijdrage daaraan
7. Creërend leren: kennisontwikkeling door samen iets te maken
8. Verleiden om nieuwe signalen te zien en nieuwe betekenissen te geven
9. Het verbinden van contexten binnen en buiten het vernieuwingsproces
10. Organiseer creatieve turbulentie

Tabel 4.10: Tien ontwerpprincipes voor kennisproductiviteit (uit: Keursten & Verdonschot, 2006)

Uit onderzoek van De Jong (2010) blijkt verder dat iemand als initiator in een 
innovatienetwerk moet optreden, opdat het niet in vrijblijvendheid verzandt. 
Opvallend is verder dat een externe facilitator in zijn onderzoek geen wezen-
lijke succesfactor is, eerder een ‘hygiënefactor’: iemand moet dit soort klusjes 
doen.
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Een interessante interventie om de vigerende dynamiek en patronen rond 
een strategievraagstuk in kaart te brengen is het inzetten van systeemdia-
grammen (Senge, 1990; Ambrosini & Bowman, 2005). Weick spreekt in dit 
verband van cause maps (1977, 1995) en Argyris & Schön (1996) van action 
maps. Dit bouwt voort op cybernetische ideeën van bijvoorbeeld Maruyama 
(1963), Wender (1968) en Bateson (1972). Zo’n kaart, ook wel een causaal dia-
gram genoemd, behelst een poging oorzaken, gevolgen én feedbackrelaties 
rond interactiepatronen in kaart te brengen (De Caluwé & Vermaak, 2006). 
Dit kan nieuwe inzichten verschaff en in systemische patronen en daardoor 
tot eff ectiever handelen leiden. Vanuit sociaal constructionistisch perspectief 
visualiseert een dergelijk diagram niet de ‘waarheid’. Belangrijker is dat di-
verse betrokkenen er ieder hun eigen perceptie over relevante oorzaak-gevol-
grelaties rond een vraagstuk in kunnen voegen en herkennen. Zo kan een 
gezamenlijke theory of action rondom een wicked problem ontstaan (Vermaak, 
2006). Figuur 4.15 toont een voorbeeld van een causaal diagram voor de groei 
en krimp van een levensverzekeringsmaatschappij.

Clawback

Lapses

Orphaned
policies

Attrition

Recruits

Management
time

Training and
coaching quality

Policy
appropriateness

for customer

Sales
person skills

Ability to offer
high surrender
value early on

Management
skill

Recrut
quality

Company
attractiveness

Individual
compensation

Motivation

Sales
productivity

Sales
people

Ability to target
high net worth

individuals

Salesperson’s time
available for setting
vs. administration

Back office
loading

sales

Solvency
margin

Portfolio
mismatch

Investment
performance

Lower commissions
a.s. compensation

increases

Salesforce
costs

Profits

Capital
available

Financial returns
to policyholders

Reputation

Back office
capacity

Average
case size

Expence
ratio

Administrative
expenses

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+
+

+
c

c

c

c

Figuur 4.15: Voorbeeld systeemdiagram groei en krimp 
levensverzekeringsmaatschappij (bron: <www.systemdynamics.org>)

Het belang van dit soort kaarten voor strategisch leren is dat het helpt zicht te 
krijgen op complexe of onbewuste patronen voor waardecreatie en eff ectievere 
alternatieven te scheppen. Vooral de mogelijkheid systemische oorzaak-gevolg 
relaties te visualiseren, die door hun sociale of tijd-ruimtelijke afstand niet 
voor de hand liggen, verschaft een grote toegevoegde waarde aan dit instru-
ment. Menig strategie auteur komt dan ook met een eigen variant, zoals de 
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money making loops van Obeng (1996), de systemic maps van Gratton (2000), 
de strategy maps van Kaplan & Norton (2004) of het Business Model van Bos-
sidy & Charan (2005). De gedachte is dat dit soort dynamische, systemische 
inzichten een groter verklarend en voorspellend potentieel hebben dan klas-
sieke, statische, lineaire oorzaak-gevolg redeneringen. Beperkingen zijn onder 
andere dat de dynamiek aan de systeemranden (interacties met omringende 
systemen) niet zichtbaar is en dat nonlineaire relaties moeilijk zijn weer te 
geven.

4.7.5 Bijdragen en beperkingen sociaal constructionistische 
leerbenadering

Waardevolle noties in het sociaal constructionistische denken waarop vanaf 
paragraaf 4.8 wordt voortgebouwd zijn:
• Net als constructivisten gaan sociaal constructionisten ervan uit dat theo-

ries-of-action, mentale modellen of betekenissen menselijk gedrag bepalen. 
Het sociaal constructionisme ziet de eigen menselijke keuzevrijheid daar-
in echter als beperkt. De betekenisconstructies zijn de uitkomst van veelal 
onbewuste processen van betekenisonderhandeling (social fabric).

• Net als bij evolutionaire theorieën wordt de voortdurende interactie (enact-
ment) met de lokale sociale context bij het proces van betekenisgeving en 
identiteitsvorming als essentieel gezien.

• Organiseren, strategie en leren zijn te zien als relationele verschijnselen 
tussen mensen die elkaar nodig hebben om in hun behoeften te voorzien. 
Macht en afhankelijkheid gaan over de mogelijkheid elkaar hiertoe in staat 
te stellen dan wel te frustreren. Leren is daarmee gericht op uitkomsten die 
waarde hebben voor participerende belanghebbenden of derden.

• De fysieke context wordt in belangrijke mate als historisch product van 
sociale interactie gezien. Eenmaal gereïfi ceerd krijgen gebouwen, techno-
logie, taal en andere artefakten eigenstandige symbolische betekenissen, 
losgekoppeld van hun ontstaan. Deze leiden vervolgens een eigen leven bij 
de betekeniscreatie en identiteitsvorming van participerende individuen.

• Leren wordt bevorderd via het ontplooien van gezamenlijke activiteiten met 
een gezamenlijk interesse, daarop refl ecteren, polyvocaliteit, het variëren 
in contexten of grensoverschrijdingen daartussen en het belichten van 
nieuwe cues en tegenstellingen.

• Betekenissen hebben zowel een cognitieve als een aff ectieve lading. Bij een 
beperkte mate van dissonantie of tegenstelling genereert dit attentie, die 
goed is voor het onderzoeken van variatie, ambiguïteit en leren. Een hoge 
positieve of negatieve aff ectieve lading blokkeert het leren uit zelfvoldaan-
heid of angst (zie ook Vermaak, 2009).
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• Ervaren waarschijnlijkheid en functionaliteit in de lokale context, inclusief 
machtsverhoudingen daarin, zijn belangrijke criteria voor het beklijven of 
aanpassen van betekenissen.

Een interessante overeenkomst met de evolutionaire leerbenadering is verder 
dat het niet doorslaggevend lijkt of betekenissen valide zijn voor de context 
waarnaar ze zeggen te verwijzen, maar hoe levensvatbaar ze in het lokale pro-
ces van betekenisonderhandeling blijken te zijn. Zo lijkt het er in de landelijke 
politiek bijvoorbeeld minder om te gaan hoe een militaire strategie in een ver 
land werkelijk uitpakt, maar eerst en vooral hoe de (non)verbale inkleding 
ervan scoort in het lokale politieke debat. Dit laat zien dat opsluiting in een lo-
kale context van betekenisgeving een extern validiteitsprobleem kan creëren. 
Een ander voorbeeld hiervan doet zich voor bij de theorie over leerarchitec-
tuur voor strategisch leren van Coenders (2008). Hij beperkt zijn conceptie 
van ontwikkelruimte tot de lokale context van het team in kwestie, zonder 
de validiteit van het geleerde te toetsen bij opdrachtgevers en afnemers in de 
toepassingscontext.

Een intern validiteitsprobleem doet zich voor in de sociaal constructionis-
tische benadering van Homan (2005). Homan spreekt over collectieve beteke-
niswolken die hij onderscheidt in on stage betekenissen (wat offi  cieel voor de 
bühne wordt gezegd) en off  stage betekenissen (wat mensen off  the record ervan 
zeggen, bijvoorbeeld tijdens hun toiletbezoek). Homan claimt dat off  stage be-
tekeniswolken meer valide zijn dan on stage. Ook hier kunnen peer pressure 
mechanismen echter zorgen dat de praattheorie nog steeds een heel andere 
is dan de doetheorie. Met als gevolg dat off  stage geuite betekenissen evenmin 
valide hoeven te zijn als on stage betekenissen.

Een ander kritiekpunt op sociaal constructionistische benaderingen komt 
van Stacey (2007). Hij stelt dat het onderhandelen over betekenissen wordt 
losgekoppeld (geabstraheerd) van de lived experience, nadat dit eerst als ver-
trekpunt is gekozen. Anders gezegd, het fysiologische vertrekpunt is bij au-
teurs als Wenger, Homan of Weick niet consequent doorvertaald naar fysiolo-
gisch bepaalde motieven en mechanismen in hun leertheorieën. Het resultaat 
is op collectief niveau een dissociatie tussen lichaam en geest en daarmee een 
herintroductie van het cartesiaanse dualisme via een achterdeur. Fineman 
(1993) en Vince (2001) suggereren in dit verband dat veel theoretici wel de 
rol van emotie erkennen, maar dit ervaren als uncomfortable knowledge, die ze 
vervolgens weer van hun emotie trachten te ontdoen door het te rationaliseren 
en intellectualiseren.

Bij het ontwerpen van leercontexten en leercondities ten slotte ontstaat vol-
gens Stacey (2007) het reeds geschetste ethische dilemma voor de interven-
tionist ten aanzien van de vrije wil. Sommige actoren stappen naast de com-
munity om deze te ontwerpen, terwijl anderen daaraan blootgesteld worden. 
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Stacey draagt hiervoor geen oplossing aan. Argyris (1992) doet dit mogelijk 
wel met zijn grondregel voor Action Research (1992): het de klant voortdurend 
voorzien van volledige en valide informatie over waar je mee bezig bent en 
waarom en het bieden van vrije keuze over participatie.

4.8 Vier motoren voor leren en veranderen

Van de Ven & Poole (1995) hebben een typologie van theorieën voor verande-
ring beschreven, inclusief de conceptuele motoren voor verandering. Ze laten 
zien hoe modellen en theorieën hiertegen getoetst kunnen worden op hun 
integratieve gehalte. Er is een grote overeenkomst tussen de dimensies in hun 
model en de dimensies zoals voorgesteld in paragraaf 4.3. Zowel wat betreft 
de eenheid van analyse, als wat betreft de aard ervan. Dat zou kunnen beteke-
nen dat de conceptuele motoren van de leerbenaderingen ook overeen komen. 
In deze paragraaf wordt dit onderzocht, evenals de consequenties daarvan.

De typologie van veranderingstheorieën van Van de Ven en Poole is gekop-
peld aan de condities waarbij ze als verklaringskader worden aangevoerd. 
Deze betreff en de eenheid en de aard van verandering. Ten aanzien van de 
eenheid van verandering ligt de focus op één entiteit (levenscyclus theorieën 
of teleologische theorieën) of op de interactie tussen entiteiten (evolutionaire 
of dialectische theorieën). Ten aanzien van de aard van de verandering is de 
vraag of deze exogeen gedetermineerd is en eerste orde verandering voort-
brengt (levenscyclus, evolutionair) of dat deze onderweg wordt geconstrueerd 
met tweede orde uitkomsten tot gevolg (teleologisch, dialectisch). Zo komen 
ze tot vier soorten van theorieën met elk een eigen motor tot verandering:
1. Levenscyclus theorieën kennen een chronologie van opstarten, groeien 

oogsten, beëindigen en weer opstarten. De motor voor verandering is een 
intrinsiek generatief en regulerend programma, beschreven in de theorie, 
hetgeen leidt tot een volgend ontwikkelingsstadium.

2. Bij teleologische theorieën ontstaat verandering via onvrede, visie ontwik-
kelen, doelen stellen, implementeren, monitoren, onvrede, ontdekken en 
weer doelen stellen. Het generatieve mechanisme is volgens zulke theorie-
en gebaseerd op doelgericht samenwerken en sociale constructie, hetgeen 
leidt tot de gewenste toestand.

3. Dialectische theorieën verklaren gebeurtenissen uit tegenstellingen, con-
fl icten en daaruit voortkomende synthese. De motor van verandering in 
dergelijke theorieën is meervoudigheid, confrontatie en confl ict, hetgeen 
leidt tot creatie.

4. Evolutionaire theorieën plaatsen gebeurtenissen in het licht van variatie, 
selectie, retentie en nieuwe variatie. De motor voor verandering waar zulke 
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theorieën zich op baseren is competitieve selectie rondom schaarste, het-
geen leidt tot adaptatie.
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Figuur 4.16: Vier motoren voor verandering naar aard en 
eenheid van analyse (Van de Ven & Poole, 1995)

In deze lijn van denken zouden constructivistische leertheorieën een teleolo-
gische verandermotor hebben. Dit is in lijn met het cybernetische model van 
Argyris, zoals geschetst in paragraaf 4.4.1. Leren begint met een waargeno-
men afwijking van verwachte consequenties van handelen. Via het reconstru-
eren van de eigen denklogica (Model ii dialoog) vindt bewuste verbetering 
daarvan plaats, hetgeen vervolgens weer op valide informatie over consequen-
ties wordt getoetst. In paragraaf 4.4.2 is de verwantschap hiervan met andere 
voluntaristische strategiebenaderingen al gememoreerd.

Individueel fysiologische theorieën benaderen leren als levenscycli van 
responspatronen. Terwijl waarneming van unlearning signalen plaatsvindt, 
blijft een individu denken en handelen vanuit zijn oude responspatroon (para-
graaf 4.5). Dit gaat door tot een emotioneel triggerpoint wordt bereikt. Voorbij 
dit punt ontstaat inzicht en actiebereidheid vanuit een nieuwe responslogica. 
Deze kan zich nu verder ontwikkelen tot de functionaliteit hiervan ook weer 
obsoleet wordt.

De evolutionaire leerbenadering benadrukt de wisselwerking tussen in-
dividuen onderling en hun lokale context als een voortdurend proces van 
variatie, selectie en retentie. Dit is in paragraaf 4.6 uitgewerkt in ultiem en 
proximaal evolutionaire leertheorieën. In lijn met de analyse van Van de Ven 
& Poole is belangrijkste motor voor verandering het mechanisme van compe-
titieve selectie, waarbij strategische routines of responspatronen met de groot-
ste functionaliteit en overlevingswaarde overblijven.
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De dialectische motor komt terug in de sociaal constructionistische theo-
rievorming (paragraaf 4.7). Een variatie aan complementaire of strijdige in-
terpretatiemogelijkheden van de werkelijkheid leidt via these en antithese tot 
verstoring, ontregeling en processen van betekenisonderhandeling. Daaruit 
kan een nieuwe dominant logic als synthese ontstaan.

Op basis van deze vergelijking lijkt het erop dat de hier gepresenteerde typo-
logie van leerbenaderingen een verbijzondering is van de typologie van ver-
anderingstheorieën van Van de Ven & Poole. Een kanttekening is dat de hier 
beschreven individueel fysiologische theorieën wel levenscycli van respons-
patronen verklaren, echter zonder dat sprake is van een intrinsiek regulerend 
generatief programma.

Enerzijds geeft het voorgaande vertrouwen in de validiteit van het orde-
ningskader van leerbenaderingen. Anderzijds geeft het een verdiepend in-
zicht in de essentiële logica waarop elk van de vier leerbenaderingen berust. 
De ene logica is niet beter of slechter dan de ander, maar ze vullen elkaar aan. 
Zoals een lichtbundel zich het beste laat verklaren als golven én als deeltjes, zo 
kan theorievorming omtrent strategisch leren zich wellicht het beste baseren 
op een combinatie van deze vier logica’s.

4.9 Slot

In dit hoofdstuk is beschreven hoe verschillende benaderingen van strate-
gisch leren verschillende leermechanismen en interventies aandragen. De 
overeenkomsten en verschillen tussen de leerbenaderingen zijn in kaart ge-
bracht aan de hand van twee dimensies. De verschillen zijn verder getypeerd 
naar de archetypische onderliggende logica’s voor verandering.

Het ontwikkelde model van strategisch leren is descriptief van aard. Het is 
daarom in de eerste plaats te zien als een landkaart voor het zeer uitgebreide 
gebied van strategisch leren. Zo’n kaart geeft overzicht. De plaats ervan in het 
onderzoeksmodel uit hoofdstuk 1 is weergegeven in fi guur 4.17. Er is echter 
nog geen sprake van een echte synthese tussen de vier leerbenaderingen. Het 
volgende hoofdstuk doet verslag van de zoektocht naar theoretische verbin-
dingen in het land van strategisch leren.
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Figuur 4.17: Plaats landkaart strategisch leren in conceptueel onderzoeksmodel
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5

Verbindingsroutes
Integratie theorievorming strategisch leren

In dit hoofdstuk vindt een verkenning plaats naar mogelijkheden voor 
synthese tussen de benaderingen voor strategisch leren in het vorige 
hoofdstuk. Paragraaf 5.1 beschrijft pogingen tot overbrugging van het 
individuele en het contextuele niveau van strategisch leren. Paragraaf 

5.2 beschrijft benaderingen die de cognitieve en de fysiologische kant van le-
ren verbinden. In paragraaf 5.3 wordt een nieuwe en integratieve aanzet tot 
theorievorming voor strategisch leren gedaan. Strategisch leren wordt hierin 
beschreven als het omvormen van individuele responsketens en sociaal-con-
textuele responsweefsels. Verder wordt een nieuwe indeling van leervormen 
in vier paren voorgesteld in paragraaf 5.4. In paragraaf 5.5 vindt een aanzet 
plaats tot integratie van de landkaart voor leertheorieën, de vier conceptuele 
verandermotoren en de theorie van verweven responsketens. Paragraaf 5.6 
geeft een resumé van de theoretische vertrekpunten en geeft een aanzet voor 
vertaling naar uitgangspunten voor interventie.

5.1 Individueel en contextueel leren

Deze paragraaf begint het zoeken naar synthese op de dimensie van individu-
eel dyadische versus contextueel ecologische leerbenaderingen. Verschillende 
auteurs hebben reeds pogingen gedaan het onderling verband tussen deze 
twee polen te beschrijven. Belangrijke bijdragen in dit verband zijn van Weick 
& Quinn (paragraaf 5.1.1) en Crossan, Lane & White (paragraaf 5.1.2). De span-
ning tussen exploratie en exploitatie, die deze laatste auteurs signaleren, krijgt 
in paragraaf 5.1.3 een uitwerking via mechanismen voor unlearning. Paragraaf 
5.1.4 sluit af met een korte refl ectie op ritme en tempo’s van verandering.
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5.1.1 Episodisch of continu?

Weick & Quinn (1999) presenteren een systematische uitwerking van twee 
paradigma’s voor organisatieverandering: episodisch en continu veranderen. 
Tabel 5.1 geeft enkele relevante kenmerken van de beide paradigma’s in tref-
woorden weer. Het kader van Weick & Quinn werpt een verhelderend licht op 
de verschillen tussen individueel-dyadische en contextueel-ecologische leer-
theorieën en interventies. 

Episodische verandering Continue verandering

Frame • Periodieke interrupties van evenwicht
• Korte termijn aanpassing: inertie, trig-

gering, substitutie, revolutie
• Verandering vanuit intentie change-

agent: lineair, progressief, doelgericht 
via buitenstaander interventie

• Voortdurende stroom van kleine en 
grotere veranderingen

• Lange termijn aanpassingsvermogen: 
continu modifi ceren, alert reageren 
op signalen, versterken, evolutie

• Verandering is al onderweg, zelfbepa-
ling onderzoeken en vergroten via 
taal, patronen, leren

Interventie-
theorie

• Unfreeze: verwachtingen niet bewaar-
heid, overlevings- en leerangst → 
veiligheid creëren

• Change: Cognities ‘reframen’, nieuwe 
visie en doelen

• Freeze: creëer ondersteunende nor-
men en maak verandering congruent 
met identiteit

• Freeze: patronen en verhalen zicht-
baar maken

• Rebalance: benoemen, herinterprete-
ren en deblokkeren, logic of attraction

• Unfreeze: hervat lerend improviseren 
op bewustere wijze

Rol 
veranderaar

Prime mover zoekt hefbomen, is rolmo-
del en bouwt regie en commitment

Sensemaker die leren deblokkeert en de 
stroom verlegt

Tabel 5.1: Kenmerken episodisch en continu veranderen (naar: Weick & Quinn, 1999)

Gekoppeld aan de hier geschetste benaderingen van strategisch leren hebben 
interventies gebaseerd op individueel-dyadische theorieën een episodisch ka-
rakter, gericht op een sprong van een vorig naar een volgend stabiel patroon: 
unfreeze-change-refreeze (Lewin, 1951). Bij constructivistische theorieën vindt 
een sprong plaats van de ene naar de andere theory-of-action. Bij individueel-
dyadische theorieën vindt ontkoppeling plaats van een neuraal patroon om 
plaats te maken voor een nieuw neuraal patroon.

Contextueel-ecologische theorieën hebben eveneens oog voor het individu. 
Maar ze plaatsen deze in de context van een continu veranderende werkelijk-
heid, waarbij interventies zich richten op het verleggen van de stroom. Sociaal 
constructionistische theorieën benadrukken het leren via variatie van bete-
kenissen in de sociale arena. Evolutionaire theorieën leggen de contextuele 
selectiemechanismen daarbij bloot.
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De beide paradigma’s van Weick & Quinn zijn op zichzelf te zien als men-
tale modellen van de werkelijkheid. Daarmee is gelijk een verbindende scha-
kel aangeduid tussen individuele en ecologische leerbenaderingen. Vanuit 
cognitief interpretatief perspectief gaat het daarbij om het herdefi niëren van 
frames of mentale modellen. Het integratieve model voor strategisch leren in 
paragraaf 5.3.5 bouwt voort op dit inzicht.

5.1.2 Van micro naar macro en omgekeerd

Crossan, Lane & White (1999) proberen een brug te slaan tussen deze para-
digma’s door de mechanismen te beschrijven hoe strategisch leren zich ver-
spreidt van het microniveau naar het organistorische niveau en vice versa. De 
kern van hun theorie is het vier I-model: Intuiting, Interpreting, Integrating 
en Institutionalizing. Intuiting defi niëren zij als de onbewuste herkenning 
van patronen en/of mogelijkheden in de persoonlijke stroom van ervaringen 
van een individu. Allerlei zintuiglijke ervaringen, beelden en metaforen spe-
len hierin mee. Dit proces raakt iemands persoonlijke intuïtieve acties, maar 
ook anderen die met hem omgaan. Interpreting is het via woorden en/of acties 
uitleggen van een idee of inzicht aan (jezelf en) anderen. Dit proces speelt zich 
op het individuele en/of het groepsniveau af. Taal, mentale modellen, conver-
satie en dialoog zijn belangrijke voertuigen hierbij. Integrating is het proces 
van gezamenlijk begrijpen en via samenwerking gecoördineerd actie onder-
nemen. Dit proces speelt zich geheel af op groepsniveau. Het begint ad hoc 
en informeel, maar als de gecoördineerde acties regelmatig terugkeren raken 
ze geïnstitutionaliseerd. Taken, procedures, systemen en strategie moeten dit 
institutionalizing verder waarborgen en fi jnslijpen tot effi  ciënte routineacties. 
Figuur 5.1 visualiseert het dynamische model voor organisatieleren van Cros-
san et.al.

Crossan et.al. wijzen verder op een spanning tussen het assimileren van 
nieuw geleerde routines en strategieën via feedforward enerzijds en het exploi-
teren van wat eerder al is geleerd via feedback-mechanismen anderzijds. Met 
name het vernieuwen en innoveren kan hierbij problematisch zijn vanwege:
• Feedback-mechanismen vanuit institutionalizing, die maken dat het innova-

tieve individu de eigen intuïtie wantrouwt. 
• Wantrouwen van anderen tegen het nieuwe. De beweging van het indivi-

duele naar het groepsniveau stagneert, omdat men geen mentale modellen 
heeft waar het in past en het indruist tegen de mainstream opvattingen.

• Zowel het innoverende individu als zijn directe sociale context vrezen (on)
bewust negatieve omgevings-feedback en repercussies voor henzelf.

Crossan et.al. sluiten zich in hun opvatting aan bij Orlikowski (1996) en 
Weick & Quinn (1999) die de gewaarwording van nieuwe variatie en innova-
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tie defi niëren op het microniveau van individuen. Opvallend is dat de stolling 
c.q. retentie van routines door hen wordt beschreven op het macroniveau van 
de organisatie. Voorzover dit het individu raakt, gebeurt dit door feedback-me-
chanismen vanuit het macroniveau. Verder fungeren routines bij het individu 
vooral als referentiekader, waartegen nieuwe patronen zijn te detecteren. Een 
innerlijke drang naar voorspelbaarheid en effi  cientie en daardoor gevoelens 
van zekerheid en competentie wordt door hen niet benoemd.

Verder valt op dat Crossan et.al., net als veel sociaal constructionisten, weg-
bewegen van het vertrekpunt van intuïtie en tacit knowledge, zodra het om 
het verspreiden van innovaties en nieuwe handelingslogica’s gaat. Hoe hoger 
het verspreidingsniveau van een innovatie, hoe meer geleund wordt op cog-
nitieve, expliciete mechanismen als verklaring daarvoor. Sociaal emotionele 
neigingen en dynamieken (in- en exclusie, gevoelsbesmetting, complemen-
taire gedragsneigingen) spelen alleen in negatieve zin een rol in hun theorie. 
In paragraaf 4.6.1 kwam echter naar voren dat de menselijke fysiologische 
programmering soms ook zo zijn voordelen kan hebben voor strategisch leren 
en kan bijdragen aan strategisch momentum.

Intuitie

Institutionaliseren

Feed forward

Individueel

Groep

Organisatorisch

Individueel Groep Organisatorisch

Fe
ed

ba
ck

Interpreteren

Integreren

Figuur 5.1: Organisatieleren als dynamisch proces (uit: Crossan, Lane & White, 1999)
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5.1.3 Unlearning

De door Crossan et.al. gesignaleerde spanning tussen voorspelbaarheid, ef-
fi ciency en routinisering enerzijds en variatie, eff ectiviteit en leren anderzijds 
staat de literatuur bekend als het exploitatie-exploratie dilemma (March, 1991; 
Lant & Mezias, 1992; Lavie, Stettner & Tushman, 2010; Cheng & Van de Ven, 
1996; Kuwada, 1998; Regnér, 2001). Dit is een evolutionaire oerparadox waar 
elk levend organisme, elk mens en elke organisatie mee om heeft te gaan. Uit 
oogpunt van effi  ciency en snelheid is een zo groot mogelijke voorspelbaarheid 
van gebeurtenissen en gedragingen van belang om snel en adequaat op omge-
vingssignalen in te kunnen spelen. De sociaal fysieke context van mensen is 
echter voortdurend in verandering en eff ectief hierop inspelen vergt daarom 
ook vernieuwing en leren, ofwel een mentaal, fysiologisch en organisatorisch 
herprogrammeren. Dit gaat niet zonder een vorm van desorganiseren of un-
learning. Zo komen Weick & Westley (1996) tot de uitspraak dat een lerende 
organisatie een contradictio in terminis is, want leren vergt volgens hen per 
defi nitie desorganiseren. Volgens Hedberg (1981) en Bettis & Prahalad (1995) 
is dit unlearning veel lastiger dan het vergaren van nieuwe informatie, maar 
voor evolutionaire aanpassing is het cruciaal. Als desorganiseren of unlearning 
onlosmakelijk verbonden is aan strategisch leren, dan is het interessant na te 
gaan wat de verschillende benaderingen hierover te bieden hebben. Tabel 5.2 
brengt unlearning-mechanismen samen voor de in dit hoofdstuk besproken 
vier benaderingen van strategisch leren.

Het resultaat van unlearning processen zijn bouwstenen voor een nieuw 
mentaal model, of referentiekader voor de ervaren werkelijkheid. Volgens bo-
vengenoemde auteurs ontstaat eerst ambiguïteit en equivocaliteit van waar-
nemingen, signalen en cues, dat wil zeggen een mentale desorganisatie en 
verwarring. Dit maakt een nieuwe mentale c.q. neurale ordening en dus leren 
mogelijk. De unlearning-mechanismen in tabel 5.2 komen in paragraaf 5.3.3 
terug bij de constructie van het integratief model voor strategisch leren.
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Leer-
benadering

Unlearning via

Constructivis-
tisch

• Actuele, valide, ontkrachtende informatie over theories-in-use (mentale 
modellen):
– Ongewenste gevolgen van gedrag
– Activiteiten die leiden tot waardereductie

• Bewustwording en deconstructie van mentale modellen

Individueel 
fysiologisch

• Desensitiserende of negatieve bekrachtiging van routine gedrag
• Positieve bekrachtiging van non-routine gedrag
• Afwisselende aandacht, absorptie en incubatie van complexe relevante 

indrukken/informatie/ervaringen à nieuwe patroonidentifi catie
• Drempelverlaging: Gevoelens van zekerheid en zelfbepaling bij 

gedragsexperimenten

Evolutionair • Exposure routines/strategieën aan relevante context → feedback op ‘routi-
nes’ vergaren om selectie te versnellen.

• Drempelverlaging: Variatie bevorderen, experimenteren, trial and error om 
handelingsalternatieven te vergroten, zodat oude patronen en praktijken 
makkelijker losgelaten kunnen worden

• Sociaal-emotionele ‘besmetting’ van twijfel aan bestaande gewoonten, 
bijvoorbeeld door leiders en rolmodellen

Sociaal 
constructio-
nistisch

• Boundary-crossing leidt tot betwijfelen contextgebonden kennis
• Cognitief-sociaal-contextuele fi xaties doorbreken: ad hoc blootstelling aan 

relevante variatie in sociaal cognitieve en ruimtelijke contexten, data, activi-
teiten en interpretaties

• Condities creëren voor attentie en ontvankelijkheid
• Externe variatie uitvergroten → noodzaak voor leren
• Interne variëteit aanbrengen → coping-mogelijkheden vergroten

Tabel 5.2: Overzicht leerbenaderingen en unlearning-mechanismen

5.1.4 Hollen of stilstaan?

De dimensie contextueel versus individueel leren overziend lijkt het aanne-
melijk dat de contextuele ecologie van organisaties nimmer stilstaat. Daarbin-
nen lijkt het strategisch leren in organisaties zich in min of meer episodische 
cycli te voltrekken (Bettis & Prahalad, 1995). In sommige episodes ligt het 
zwaartepunt van activiteit op organiseren (exploitatie) en incrementeel leren. 
Daarbij vindt op microniveau in (perifere) delen van de organisatie ondertus-
sen wel degelijk (expansief, derde orde) vernieuwing en innovatie plaats (Orli-
kowski, 1996; De Caluwé & Vermaak, 2006). Dergelijke episodes wisselen af 
met disrupties van intensiever veranderen op organisatorisch niveau, waarbij 
meer accent ligt op unlearning en tweede orde leerprocessen (exploratie), in re-
latie tot de veranderde omgeving (March, 1991; Romanelli & Tushman, 1994; 
Vermaak, 2009; Uotila, Maula, Keil & Zahra, 2009). Anders gezegd, het lijkt 
in deze episodische cycli niet zozeer te gaan om ‘hollen of stilstaan’ maar om 
‘draven of wandelen’. De methode voor strategievorming waar dit onderzoek 
zich op richt heeft tot doel om periodes van ‘draven’ zo eff ectief mogelijk te 
doen verlopen.
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5.2 Cognitie en fysiologie bij strategisch leren

Het speuren naar mogelijkheden voor synthese van de vier leerbenaderin-
gen zet zich in deze paragraaf voort op de as cognitief interpretatieve versus 
fysiologisch responsieve benaderingen. Samenvattend gaat het bij cognitieve 
theorieën en interventies om het creëren van nieuwe betekenisconstructies. 
Die constructies kunnen verklarende of voorspellende waarde hebben voor 
de betrokkenen, die voor dat moment plausibeler en functioneler lijken dan 
andere. Ze kunnen daarnaast bijdragen aan een positief zelfbeeld, identiteits-
vorming of als symbolen ingezet worden in lokale interacties, teneinde zich 
een plek te verwerven in en bij te dragen aan het sociale systeem in kwestie.

Fysiologisch responsieve theorieën en interventies gaan over het vormen 
of versterken van positieve en/of negatieve associaties, gebaseerd op fysiolo-
gisch geregistreerde prikkels. Perceptuele cues activeren hersenprogramma’s, 
resulterend in psychologische evaluaties, bijbehorende emoties, betekenissen 
en praktijken. Tevens activeren ze het vormen van nieuwe neurale associaties, 
te zien als vormen van verwerken en leren. Emotie speelt daarin een centrale 
rol als ‘coördinerend superprogramma’. Enerzijds via het ‘warme’ lymbisch 
gecentreerde beslissingssysteem naar aanleiding van voortdurende psycholo-
gische ‘bliksemevaluaties’ van de situatie op controle, eigen voordeel en over-
leving (Ekman, 2003; Nelissen, 2004, Argyris, 2004). Anderzijds vormen 
zich via het ‘koude’, neocorticaal gecentreerde systeem secundaire emoties 
op basis van gedachten en onbewuste verwerkingsprocessen (Ekman, 2003; 
Nelissen, 2004; Dijksterhuis, et.al., 2006).

Volgens Starbuck et.al. (2008) blijven cognitieve en niet-cognitieve bena-
deringen van strategisch leren vooralsnog naast elkaar voortbestaan, omdat 
ze beiden verschillende verschijnselen verklaren, maar op andere punten te-
kortschieten. Een robuust onderling verband is volgens hen nauwelijks aan-
toonbaar. De auteurs suggereren dat dit misschien gevonden kan worden in 
dialectische syntheses tussen beiden.

Hierna volgen twee opvattingen over leren met concrete aanzetten tot een 
dergelijke synthese: de academisch gefundeerde leertheorie van Illeris (para-
graaf 5.2.1) en de goeddeels in de praktijk ontwikkelde benadering van John 
en Joyce Weir (paragraaf 5.2.2).

5.2.1 Leertheorie Illeris

Volgens Illeris (2004a) is leren een proces binnen drie dimensies: de cognitie-
ve, emotionele en sociale dimensie. De cognitieve dimensie draait om kennis, 
vaardigheden en betekenisgeving teneinde de wereld te begrijpen en taken en 
activiteiten te kunnen verrichten. Deze dimensie is primair gericht op func-
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tionaliteit. De emotionele (psychodynamische) dimensie draait om mentale 
energie, gevoelens en motivatie. De ultieme functie ervan is mentale stabi-
liteit te waarborgen en daartoe ontwikkelt zich gelijktijdig een persoonlijke 
sensibiliteit. De sociale dimensie draait om participatie, communicatie en sa-
menwerking. Het opbouwen van sociabiliteit dient het integreren in groepen 
en de samenleving als geheel. Dit vindt volgens hem noodzakelijkerwijs plaats 
via de eerste twee dimensies, die constituerend zijn voor het acquisitieproces 
van nieuwe kennis en vaardigheden. Figuur 5.2 visualiseert de dialectiek van 
individueel leren die zich volgens Illeris afspeelt tussen functionaliteit, sen-
sibiliteit en sociabiliteit, de drie fundamentele bouwstenen van competentie.

COGNITIE EMOTIE
INDIVIDU

OMGEVING

FUNCTIONALITEIT

betekenis
vermogen

SENSIBILITEIT

mentale
balans

acquisitie

interactie

SOCIABILITEIT
integratie

Figuur 5.2: Leerprocessen en dimensies (naar: Illeris, 2004a)

Hij onderscheidt vier basisprocessen van leren: accumulatie, assimilatie, ac-
commodatie en transformatie. Accumulatie is het aanleren van nieuwe kennis 
en vaardigheden. Bij assimilatie wordt het nieuw geleerde naadloos gekoppeld 
aan wat de persoon al weet of kan (1e orde leren). Als dit niet lukt, bijvoorbeeld 
omdat de voorkennis niet helemaal klopt, dan kan accommodatie optreden. 
Deze vorm van leren vergt extra motivatie van het individu. Zelfrefl ectie is een 
verdergaande vorm van accommodatie. Transformatie treedt op als het leren 
een fundamentele herschikking van patronen betreft op alle drie de dimen-
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sies. De volgorde van diepgang neemt bij Illeris toe van kennisopname naar 
persoonsverandering.

Elders doet Illeris (2004b) een voorzet zijn leertheorie uit te breiden tot 
een model voor leren in organisaties. Daartoe introduceert hij een tweede, 
omgevingsgerelateerde driehoek van leerdimensies. Bij de technisch-organi-
satorische leeromgeving gaat het om zaken als arbeidsverdeling, zelfstandig-
heid, mogelijkheden voor sociale interactie en werkdruk en werkstress. Bij de 
sociaal-culturele leeromgeving gaat het om werk-, cultuur- of politiek ingege-
ven communities. De relatie naar de driehoek van Vygotsky en de processen 
van reïfi catie en participatie van Wenger benoemt hij weliswaar niet, maar 
ligt voor de hand. Ten aanzien van het individu noemt hij werkervaring, op-
leiding, training en sociale achtergrond als voorbeelden van ter zake doende 
aspecten. Het gaat volgens Illeris om dialectische relaties tussen deze polen. 
De resultante van de omgevingsdialectiek defi nieert hij naar analogie van 
Wenger als werkpraktijken. De individuele stolling van werkgerelateerd leren 
noemt hij werkidentiteit. Dit zijn min of meer stabiele, coherente patronen 
van behoeften, vermogens verwachtingen, gedrag en gevoelens. Het door Il-
leris voorgestelde model voor werkplekleren is weergegeven in fi guur 5.3. Het 
donkere gebied in deze fi guur is waar het leren in organisaties zich volgens 
hem voltrekt en van waaruit zowel het individu als de omgeving zich verder 
ontwikkelt.

De individuele leertheorie van Illeris omvat een serieuze poging de cogni-
tieve en emotionele aspecten van leren te integreren. Bovendien probeert hij 
daarbij zowel de individuele als de omgevingsinvloeden zichtbaar te maken. 
De begrippen werkidentiteit en werkpraktijk visualiseren de individuele res-
pectievelijk sociale retentie van strategische leerprocessen op een vergelijkba-
re wijze als in paragraaf 4.2 is geschetst. Deze belangrijke bijdrage van Illeris 
is gevisualiseerd in fi guur 5.3.

Er zijn ook enige beperkingen in het model voor werkplekleren van Illeris 
aanwijsbaar. Wat opvalt is dat de oorspronkelijke individueel-cognitieve di-
mensie in dit model is gereduceerd tot ‘leerinhoud’. Verder is het onderscheid 
tussen tussen technisch-organistorische leeromgeving en sociaal-culturele 
leeromgeving weliswaar herkenbaar, maar laat Illeris zich niet uit over de me-
chanismen die het omgevingsleren beïnvloeden, zoals hij dat in het individu-
ele model doet.
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INDIVIDU

LEERINHOUD LEER-
DYNAMIEK

SOCIAAL-
CULTURELE
LEER-
OMGEVING

SOCIAAL
ORGANISATORI-

SCHE LEER-
OMGEVING

INDIVIDUEEL NIVEAU

SOCIAAL NIVEAU OMGEVING

Werk-
identiteit

Werk-
praktijken

Figuur 5.3: Leren in organisaties volgens Illeris (2004)

5.2.2 Diff erentiëren en integreren

De crux van de benadering van het echtpaar Weir zit in de omschrijving van 
het begrip percept als ‘de interne hoe en waarom interpretatie van een gecom-
bineerde fysiologische, emotionele en cognitieve ervaring’ (Mix, 2006). Een 
percept onderscheidt zich van een perception door zijn samengestelde karakter. 
Het is een totaalindruk van doen, waarnemen, voelen en denken. Daarmee 
is het verwant aan wat Wenger noemt de lived experience in local situations. 
Volgens Weir komt leren op gang door te diff erentiëren tussen handeling, 
waarneming, cognitie en emotie, die tot dan toe nog aan elkaar gekoppeld 
zijn. Daardoor ontstaat ruimte voor andere cognities en emoties die mogelijk 
aan dezelfde waarneming of handeling zijn te verbinden. Iemand laat dus 
andere interpretaties en/of aff ectieve ladingen omtrent zijn handelingen en 
waarnemingen toe en zoekt deze zelfs op. Dit leidt tot nieuwe combinaties van 
fysiologische gewaarwording, cognitie en emotie. Dit proces om percepts uit-
een te rafelen noemt Weir ‘diff erentiatie’. Dit gaat verder dan de deconstructie 
van cognitieve schema’s in constructivistische en sociaal-constructionistische 
theorieën. John en Joyce Weir hadden in de vorige eeuw veel succes met hun 
‘diff erentiatie-workshops’. Zij hielpen via oefeningen met muziek en bewe-
ging de fysiologisch-emotionele kant van een beleving te deconstrueren van 
een cognitie (Mix, 2006).
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Deze integratieve benadering vindt steun in moderne emotietheorie (Sche-
rer & Ellgring, 2006; Grandjean, Sander & Scherer, 2008). Zo zien componen-
tial appraisal models emotie als:
• dynamische episode in het bestaan van een organisme;
• dat voortdurende verandering in al z’n subsystemen omvat, zoals cognitie, 

motivatie, fysiologische reacties, motorische expressies en gevoelens (ver-
gelijkbaar met de componenten van een percept);

• om fl exibel in te spelen op relevante gebeurtenissen met verwachte belang-
rijke consequenties.

Volgens deze auteurs gaan componential appraisal models uit van een functio-
nalistische, Darwiniaanse benadering, waar de continue stroom van signalen 
voortdurend wordt beoordeeld in relatie tot de eigen coping-mogelijkheden. De 
uitkomsten van die beoordelingen bepalen de responspatronen. De auteurs 
laten zien dat de verklarende en voorspellende kracht van deze modellen beter 
is dan van klassieke categorale emotiemodellen.

Een ander voorbeeld van cognitief-aff ectieve diff erentiatie doet zich voor in 
emdr-therapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). De kern van 
de therapie is dat een patiënt met zijn ogen een vinger van de therapeut volgt 
die van links naar rechts beweegt, terwijl de patiënt vertelt over een voor hem 
zeer traumatische gebeurtenis. Doordat de aandacht voor het bewegende ob-
ject concurreert met zijn intense emoties, ontkoppelt de patiënt deze van de 
gebeurtenis terwijl hij erover vertelt. Reeds na enkele sessies heeft ruim 60% 
geen enkele hinder meer van zijn pijnlijke herinneringen (Wilson & Becker, 
1995; Bisson, 2007). Een vergelijkbaar eff ect treedt op bij het luisteren naar 
muziek tijdens een medisch operatieve ingreep (Nilsson, Rawal & Unosson, 
2003). Dit blijkt aanzienlijk de pijn te reduceren en daarmee de benodigde 
anesthesie te verminderen.

Een laatste voorbeeld van diff erentiatie is de interventie die Moeskops 
(2006) rêverie noemt (paragraaf 4.6). Deze interventie draait om het diff e-
rentiëren van enerzijds waarnemingen, emoties en betekenissen zoals gepro-
jecteerd door de klant op de interventionist en anderzijds de gevoelens die 
behoren tot de rolidentiteit van de interventionist zelf.

Al met al is het proces van diff erentiëren van percepts of samengestelde 
responsen te zien als een voorportaal naar handelend, zintuiglijk, cognitief én 
emotioneel geïntegreerd leren. In die zin is dit diff erentiëren een verbijzon-
dering van het proces van unlearning. De unlearning treedt hier echter niet op 
als gevolg een directe mismatch of misfi t tussen de omgeving en iemand zijn 
respons daarop. Diff erentiëren is veeleer het oplossen van de ‘neurale lijm’ die 
de componenten van een respons- of reactiepatroon fi xeert.
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5.3 Leren via individuele en sociale responsweefsels

Deze paragraaf brengt de tot dusverre in dit hoofdstuk aangevoerde noties 
over strategisch leren bijeen in een theorie over individueel leren en een mo-
del voor strategisch leren. Individueel handelen, waarnemen, voelen en den-
ken wordt voorgesteld als responsketens die zich verweven tot responspatro-
nen. Die vormen samen het repertoire en de identiteit van een persoon. De 
theorie over leren geeft criteria voor het vormen en omvormen van individu-
ele responspatronen. Op interpersoonlijk en organisatorisch niveau verweven 
responsketens zich verder tot praktijken en strategieën volgens de logica van 
transactioneel organiseren, zoals beschreven in paragraaf 4.2. De theorie en 
het model bouwen voort op de in paragraaf 4.4. tot en met 4.7 geformuleerde 
bijdragen en beperkingen van de vier leerbenaderingen en de in paragraaf 5.1 
en 5.2 besproken pogingen tot synthese.

Hierna wordt eerst de individuele responsketen uitgewerkt in paragraaf 5.3.1. 
In paragraaf 5.3.2 zijn de criteria bij het vormen van zo’n keten geïnventari-
seerd. Paragraaf 5.3.3 beschrijft de criteria voor het diff erentiëren van respons-
ketens (unlearning), wat een nieuwe ordening, ofwel leren, mogelijk maakt. 
Paragraaf 5.3.4 gaat vervolgens in op de diepgang en soorten van leren in 
relatie tot de responsketen. Een uitbreiding hiervan naar het niveau van stra-
tegisch leren wordt beschreven in paragraaf 5.3.5. Hierbij wordt gebruik ge-
maakt van de in het vorige hoofdstuk ontwikkelde landkaart voor strategisch 
leren. De relatie tussen de complexiteit van het leerproces en de daarvoor be-
nodigde leerruimte komt aan de orde in paragraaf 5.3.6.

5.3.1 De responsketen

De kerngedachte van de responsketen is dat het responderen op de voortdu-
rende stroom van behoeften, verwachtingen en externe cues in de alledaagse 
werkelijkheid plaatsvindt via combinaties van handelen, waarnemen, voelen 
en denken. Deze componenten vormen in een fl its een keten van schakels. 
Het concept van de responsketen bouwt voort op de bijdragen en beperkingen 
van de vier benaderingen voor strategisch leren (paragraaf 4.4.4; 4.5.5; 4.6.4 
en 4.7.5) en in het bijzonder op:
• de ladder of inference van Argyris (paragraaf 4.4.1)
• het onbewust opereren van mentale modellen als onderdeel van een indivi-

duele of collectieve identiteit (paragraaf 1.2; 4.4.4; 4.7.5)
• primaire emotie via het snelle, refl exieve, lymbisch gewortelde X-systeem 

en secundaire emotie via het tragere, refl ectieve, neocorticaal gedreven C-
systeem (paragraaf 4.5.1)
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• emotie als een dynamische saldo van parallelle psychologische evaluaties 
omtrent de verwachte consequenties van wel én van niet strategisch leren 
(paragraaf 4.5.5)

• ultiem evolutionair bepaalde sociaal emotionele neigingen (paragraaf 4.6.1)
• het model voor enactment, organiseren en betekenisgeving van Weick (pa-

ragraaf 5.3)
• inzichten over unlearning en diff erentiatie (paragraaf 5.1.2 en 5.2.1)

Hierna volgt een uitwerking van deze gedachte volgens de veronderstelde 
chronologie in de responsketen.

Het permanente interactieproces tussen individu en sociaal-fysieke context 
(enactment) zorgt voor een stroom van omgevingssignalen (Weick, 2005; 
Grandjean et.al., 2008). In deze enactment kan zich verder impliciete, on-
bewuste kennis of beleving van het individu openbaren (Schön, 1983; Orli-
kowski, 2002). Dit alles manifesteert zich in multizintuiglijke waarnemin-
gen, waarin zich de cues bevinden voor fysiologische en cognitieve responsen 
(Bailey & Johnson, 1991; Becker, 2004; Weick et.al, 2005; Grandjean et.al., 
2008). Weick et.al. benadrukken dat enactment altijd een fractie voorloopt 
op de (on)bewuste selectie van cues. Visuele, fysieke, verbale en nonverbale 
signalen (houding, gebaren en andere fysiologische expressies) maken hier 
onderdeel van uit, alsook de frequentie en intensiteit waarmee zulke signalen 
binnenkomen. Hierop volgen psychologische bliksemevaluaties (auto-apprai-
sals), resulterend in primaire emoties (Ekman, 2003). Zo’n bliksememotie is 
de acute positieve of negatieve lading die de waarnemer ervaart. Een fractie 
later volgt de cognitieve betekenisgeving met aannames en conclusies over 
wat is waargenomen. Op deze betekenisgeving via gedachten volgt een se-
cundaire emotie, die soms afwijkt van de primaire (Ekman, 2003). Per saldo 
vertegenwoordigt de totale responsketen een positieve of negatieve waarde, 
die wordt geassocieerd met (een patroon in) de interactie met de context (zie 
paragraaf 4.2).

Er vindt retentie plaats van responsketens als geheel én van de afzonder-
lijke schakels (Grandjean et.al., 2008). Dit is in fi guur 5.4 weergegeven als 
feedback. Het geheel aan opgeslagen responsmogelijkheden is het respons-
repertoire van een persoon. De terugkerende patronen daarin vormen de 
identiteit. Voor zover gebonden aan een specifi eke werkrol gaat het om roli-
dentiteit (Loewenstein & Heath, 2009).

Iemands identiteit vormt het interne referentiekader voor volgende res-
ponsen. Naar analogie van Illeris’ omschrijving van werkidentiteit is dit te 
omschrijven als het min of meer stabiele, coherente patroon van behoeften, 
vermogens, aannames, overtuigingen, verwachtingen, gevoelens en gedra-
gingen van een persoon, eventueel beperkt tot de rol die deze persoon vervult 
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in zijn werkomgeving. Argyris & Schön (1996) en Wierdsma (1999) laten zien 
dat de kern van een identiteit zich laat uitdrukken in enkele governing values, 
intenties of identiteitsbepalende principes.

Repertoire en identiteit zijn een dynamisch interactieproduct van fysio-
logische disposities en de voortdurende stroom van ervaringen. Die vloeien 
voort uit enactments en de verwerking daarvan. Individuele gevoeligheid voor 
beïnvloedingsmechanismen zoals macht, sociale druk en sociale refl exen is 
onderdeel hiervan. Zo zijn repertoire en identiteit een product van genetische 
aanleg en een langzaam maar zeker boetseren via rol- en contextgebonden 
interactie- en verwerkingsprocessen. Met rol- en contextgebonden responsieve 
neigingen tot gevolg, ofwel feed forward vanuit identiteit. Figuur 5.4 geeft een 
gestileerde weergave van de responsketen, inclusief de feedback- en feed for-
ward loops erin.

Enactment Secundaire
emotie

Retentie:
repertoire

& identiteit

Context
en

variatie

feedforward

feedback

Multi-
zintuiglijke

waarneming
& selectie

cues

Auto-
appraisal:
primaire
emotie

Denken:
(on)bewust

inter-
preteren

Figuur 5.4: Responsketen

De schakels in de responsketen zijn in deze benadering de kleinste eenheid 
van analyse en vormen zich automatisch in responsketens. Dit is hier opgevat 
als een goeddeels onbewust fysiologisch-evolutionair voorgeprogrammeerd 
proces en wordt onder meer mogelijk gemaakt door het vermogen tot innerlij-
ke afspiegeling. Dit is het bij mensen vergevorderde vermogen zich innerlijke 
voorstellingen én voorspellingen te maken van de sociaal-fysieke context en 
patronen hierin, zoals:
• Gevoelens, belevingen en intenties van anderen via spiegelneuronen (pa-

ragraaf 4.4 en 4.6).
• Verwachtingen, bijvoorbeeld gevaar, plezier of instrumenteel nut dat is te 

halen uit andere personen of artefakten in de context (paragraaf 4.5 t/m 
4.7).

• Artefakten en symbolen, bijvoorbeeld metaforen of taal, die contextinfor-
matie verschaff en voor eigen handelen (Barnes-Holmes et.al., 2004; En-
gestrøm, 1999; Nelissen, 2004; Tooby & Cosmides, 2000; Wenger, 1998).
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Dit vermogen tot spiegeling en imaginatie maakt dat menselijk responderen 
en leren niet alleen ontstaat als gevolg van interacties in het hier en nu. Ook 
gedachten en voorstellingen over mogelijke gebeurtenissen en gevolgen bui-
ten het hier en nu spelen mee.

Bij het observeren van de dagelijkse praktijk is het onderscheid tussen de 
schakels in de responsketen veelal nauwelijks of niet waarneembaar. Het is 
daarom vooral van belang waar het gaat om het ontwerpen van interventies 
en achterliggende principes, zoals in paragraaf 5.1 en in de hoofdstukken 6 
tot en met 9.

5.3.2 Vormen van responsketens en -patronen

Het vormen en toe-eigenen van responsketens als vast onderdeel van reper-
toire en identiteit lijkt te verlopen volgens een aantal criteria. Op basis van de 
besproken literatuur is een aanzet te geven tot het expliciteren daarvan. Speci-
fi ek gaat het om de volgende criteria:
1. Functionaliteit: de responsketen verschaft (overlevings)voordeel, welbevin-

den en/of genot en voorziet per saldo dus positief in behoeften (Dewitte 
& Nelissen, 2004; Ekman, 2003; Frijda, 1985; Goleman, 1985; Grandjean 
et.al., 2008; Lieberman, 2007; Tooby & Cosmides, 2000; Weick et.al., 2005; 
zie ook paragraaf 4.5). Het negatief tegenovergestelde hiervan is frustra-
tie van behoeften, fysieke en/of psychische pijn en angst hiervoor. Daar-
bij is het onderscheid tussen directe en indirecte functionaliteit van groot 
belang:
a. Direct ervaren functionaliteit correspondeert met het onmiddellijk 

voorzien in behoeften en wordt gestuurd via het ‘warme’, snelle, lymbi-
sche gewortelde X-systeem.

b. Indirect ervaren functionaliteit correspondeert met een uitgesteld voor-
zien in behoeften en wordt gestuurd via de omweg van het ‘koude’, tra-
gere, neocorticaal gecentreerde C-systeem. Hier spelen mentale voor-
stellingen en verwachtingen een grote rol.

Directe en indirecte functionaliteit staan niet zelden op gespannen voet met 
elkaar. Een voorbeeld is het watertanden bij een lekker stuk taart (directe 
functionaliteit) versus de wens tot een lang en gezond leven via een gezond 
leefpatroon (indirecte functionaliteit). Bij strategische verandering gaat het 
om bekende, directe opbrengsten van de vertrouwde status quo versus de 
nog onbekende, uitgestelde opbrengsten van een imaginaire situatie.

2. Waarschijnlijkheid: Naarmate de consequentie van een respons bewust of 
onbewust als waarschijnlijker wordt ervaren, zal men meer geneigd zijn 
hiernaar te handelen. Verwachtingen hieromtrent die uitkomen verschaf-
fen plezierige gevoelens van zekerheid, controle en competentie (Argyris, 
1992; Dewitte & Nelissen, 2004; Weick et.al., 2005; zie ook paragraaf 4.7).
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3. Congruentie: Het brein streeft naar congruentie tussen responsschakels 
en -ketens en is geneigd deze hiertoe aan te passen (Festinger, 1957; Gole-
man, 1985, Argyris & Schön, 1996; zie ook paragraaf 4.4). 

4. Effi  ciëntie: Gezien de oneindige hoeveelheid data en cues in de omgeving 
vindt een selectie hieruit plaats op basis van eerdere ervaring, opgeslagen 
in mentale modellen, praktijken, identiteit en genetische aanleg (Argyris & 
Schön, 1996; Nelissen, 2004; Weick, 1995 en 2005; zie ook paragraaf 4.6).

Deze criteria bij het vormen van responsketens staan hier in willekeurige 
volgorde. In werkelijkheid worden ze verondersteld gelijktijdig in onderlinge 
interactie te functioneren, waarbij het relatieve belang ervan per situatie en 
per persoon sterk uiteen kan lopen.

Op een hoger niveau van aggregatie vormen responsketens tezamen res-
ponspatronen die onderdeel uitmaken van iemands repertoire en identiteit. 
Een responspatroon is vergelijkbaar met een mentaal model, maar dan fysio-
logisch ingebed als neurale associaties van handelen, waarnemen, voelen en 
denken. Het geheel van iemands beschikbare responspatronen op een zeker 
moment is zijn responsrepertoire. Dit repertoire van een persoon kan breder 
zijn dan wat zich terugkerend manifesteert als (rol)identiteit.

5.3.3 Omvormen van responsketens en -patronen

In de hier voorgestelde zienswijze betekent elke interactie opnieuw een test 
van het responsrepertoire op functionaliteit, waarschijnlijkheid, congruentie 
en effi  ciëntie. Valt die (bij herhaling) ongunstig uit, dan neemt de kans op 
leren toe. Het essentiële mechanisme hiervoor is het eerst neuraal ontkop-
pelen (diff erentiëren) en dan opnieuw formeren van schakels in de keten, van 
verschillende responsketens of van complexe patronen daarin (synthetiseren). 
Het hele proces van diff erentiëren en opnieuw synthetiseren is aan te duiden 
als ‘verwerken’ of ‘leren’. Uit de studies in paragraaf 4.4 tot en met 4.7 zijn vier 
deelprocessen te destilleren die het leerproces bepalen:
1. Waarnemen: Aandacht voor onverwachte, afwijkende signalen (unlearning 

cues) in relatie tot bestaande responsketens en -patronen zet aan tot twijfel 
aan bestaande responspatronen en omvormen daarvan via de regels van 
functionaliteit, waarschijnlijkheid, congruentie en effi  ciëntie (zie para-
graaf 5.1.2). Dergelijke aandacht is te zien als een milde vorm van angst, 
gerelateerd aan onvoorspelbaarheid (Goleman, 1985).

2. Ontspannen: Ontspanning werkt fysiologisch gezien via het parasympa-
thische systeem en een rustige, regelmatige hartslag. (Servan-Schreiber, 
2001). Dit bevordert bewuste én onbewuste diff erentiatie van responske-
tens en -patronen (paragraaf 4.5 en 4.6). Vertrouwen, veiligheid, synchrone 
activiteiten, mediteren, sporten, slapen en positieve gedachten helpen deze 
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toestand van ontspanning te bereiken (Subramaniam, Kounios, Parrish 
& Jung-Beeman, 2009). Nieuwe cues en cuesets vanuit unlearning waarne-
mingen worden dan relatief gemakkelijk toegelaten en verwerkt tot nieuwe 
responspatronen.
Het tegenovergestelde van ontspanning is fysieke of psychische pijn, frus-
tratie van behoeften of angst hiervoor. Bijvoorbeeld een externe poging tot 
verandering genereert wantrouwen, onveiligheid, gespannenheid of on-
zekerheid (Goleman, 1985, Rock & Schwartz, 2007). In dit geval neemt 
het warme, lymbisch gewortelde X-systeem, in interactie met het sympa-
thische systeem, de responscontrole over. Dit resulteert in fi xatie van be-
staande responsketens en -patronen of zelfs tot terugvallen op aangeboren 
oerresponsen (Argyris, 1985; Deci, 1975; Dewitte & Nelissen, 2004; Dirks, 
1996; Goleman, 1985; Illeris, 2004; Lewin, 1951; Lieberman, 2007; Rock & 
Schwartz, 2007; Schein, 1999).

3. Vergelijken: Het ervaren tekort aan functionaliteit, waarschijnlijkheid en/
of congruentie van bestaande responsen (sociaal gezien: praktijken) moet 
zwaarder wegen dan het effi  ciëntievoordeel van het laten voortbestaan van 
dit tekort. Onverwachte, afwijkende signalen met mogelijke verandering 
hierin tot gevolg trekken direct aandacht. Het vergelijken kan bewust en/of 
onbewust verlopen en heeft gelijktijdig betrekking op bijvoorbeeld:
 – Ervaren consequenties van het huidige responspatroon versus moge-

lijke alternatieve responspatronen en praktijken. Valt het saldo negatief 
uit voor de status quo, dan leidt dit tot het in paragraaf 4.5.3 en 4.5.5 
besproken triggerpoint.

 – Directe versus indirecte consequenties. Verschillen tussen directe 
en indirecte functionaliteit bemoeilijken en vertragen het leerproces. 
De onmiddellijke lokale context, bijvoorbeeld de leersituatie, is veelal 
doorslaggevend. 

 – Sociaal emotionele vergelijking: Paragraaf 4.6.1 beschrijft hoe sociaal 
emotionele neigingen ontspanning en angst beïnvloeden en daarmee 
het al dan niet leren, bijvoorbeeld via ingroup-outgroup (inclusie-exclu-
sie), gevoelsbesmetting, synchrone activiteiten en fysieke afstand. Het 
ontbreken van zo’n vergelijking met (belangrijke personen in) het so-
ciale systeem genereert op zichzelf angst. Een sociaal responsweefsel 
(praktijk, strategie) is daarom moeilijk veranderbaar via de afzonderlijke 
individuen.

Leren als emotioneel herwaarderen berust op mentaal vergelijken met re-
ferentiepunten en kan daar niet buiten. Unlearning signalen verschaff en 
de bouwstenen voor een herzien referentiekader, wat vergelijking met het 
bestaande mogelijk maakt.

4. Herhalen: Een ingrijpende omvorming van responspatronen (dus van iden-
titeit en strategie) vindt niet in een oogwenk plaats, maar vergt een periode 

dissertatie PK_2.indd   167dissertatie PK_2.indd   167 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



Expeditie naar waarde

168

van frequente en intensieve afwisseling (of combinatie) van aandacht en 
ontspanning. Dit wordt wel attention density genoemd (Rock & Schwartz, 
2007). Belangrijke unlearning signalen roepen vaak eerst onzekerheid en 
daarmee een angst- en fi xatierespons op. Dit geldt extra als het triggerpoint 
voor leren nadert. Dit verklaart de observatie van Illeris (2004) dat emo-
tioneel verzet de voorbode van een leersprong kan zijn. Afwisseling van 
aandacht en ontspanning maakt een steeds omvangrijkere diff erentiatie 
en omvorming van responspatronen mogelijk (Dijksterhuis et.al, 2006; zie 
verder paragraaf 4.5).
Hoe dieper responspatronen en praktijken zijn verankerd via historische 
herhaling, hoe hoger de benodigde attention density om te leren.

Samenvattend vergt leren herhaalde en intensieve aandacht voor unlearning 
signalen, (on)bewuste vergelijking met referentiepunten, afgewisseld met ont-
spanning. De kwaliteit van dit leren kan overigens wisselen. In plaats van tot 
functionelere patronen, kan het ook leiden tot ontkenning, selectieve waar-
neming, zelfbedrog of wat het streven naar innerlijke congruentie ook maar 
teweeg brengt (Festinger, 1957; Goleman, 1985; Argyris & Schön, 1996).

Als de hier geformuleerde regels voor diff erentiëren en synthetiseren van 
responsketens en -patronen geldig zijn, dan zijn het tevens belangrijke criteria 
bij het creëren van condities en interventies voor strategisch leren.

5.4 Diepgang en soorten van leren

De diepgang van leren is te zien als de mate van verandering die zich voltrekt 
op het niveau van repertoire en identiteit ten gevolge van leren. Dit is te rela-
teren aan de complexiteit die het omvormen van responsketens, -patronen, 
praktijken en strategieën met zich meebrengt. Deze paragraaf bespreekt vier 
koppels van leervormen in volgorde van diepgang: conserveren (5.4.1), modi-
fi ceren (5.4.2), accommoderen (5.4.3) en verwerken (5.4.4).

5.4.1 Conserveren

In zijn eenvoudigste vorm vindt individueel leren plaats via het routiniseren 
van succesvolle responsen in bepaalde contexten (paragraaf 4.7.2). De test op 
de criteria voor responsvorming resulteert in een positieve auto-appraisal (pa-
ragraaf 5.0.2). Bij herhaald succes automatiseren de responsketens en -patro-
nen (Argyris, 1985; Nelson & Winter, 1982; Homan, 2005). Complexe hande-
lingen als fi etsen, autorijden in druk verkeer of zelfs vergaderen kunnen we 
met voldoende ervaring bijna ‘op de automatische piloot.’

Als de eff ecten van gedrag tegenvallen is de primaire, veelal onbewuste re-
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actie die van fi xatie. Via intensiveren van het responsrepertoire wordt gepoogd 
de ongewenste omgevingsvariatie terug te dringen (paragraaf 5.3.1, punt 3). 
Deze primaire respons op basis van de negatieve auto appraisal werkt als buf-
fer tegen onnodig diepgaand leren. Het zorgt ervoor dat we niet permanent als 
een Alice in Wonderland door het leven hoeven. Blijkt dit afdoende voor coping 
met de omgevingsvariatie dan is diepergaand leren onnodige energieverspil-
ling. Binnen de eigen identiteit en bijbehorende responslogica leveren deze 
herhalingen optimalisatie en verfi jning van het repertoire op.

In fi guur 5.5 zijn de actieve mechanismen in de responsketen tijdens con-
serveren weergegeven. De donkere plaatsen is waar coping met variatie plaats-
vindt. De vetgedrukte woorden en lijnen zijn de sterkst geactiveerde schakels 
en loops.
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Context
en
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feedback
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inter-
preteren

Figuur 5.5: Actieve mechanismen (donker) in responsketen tijdens conserveren

5.4.2 Modifi ceren

Modifi ceren door af- en aanleren is het veranderen van de koppeling tussen 
een bepaalde context en bepaalde responsen. Een simpele mogelijkheid hier-
toe is een nieuwe cue in de waarneming te introduceren die concurreert met de 
cue die de originele respons oproept. Bijvoorbeeld muziek beluisteren tijdens 
medische ingrepen en desensitisatieprogramma’s tegen specifi eke angsten, 
zoals agorafobie of claustrofobie. De respons op de nieuwe, concurrerende 
cue heeft een hogere directe functionaliteit dan de oude. Dit leidt tot een po-
sitievere autoappraisal, primaire emotie en vervolg van de responsketen. Het 
afl eiden van pijn en angst bevordert zelfbeheersing. Dit helpt disfunctionele 
responsen af te leren en modifi ceert gedrag.

Ook in oefen-settings om voorgestructureerd gedrag aan te leren, zoals 
klantgerichtheids- of agressietrainingen, komt dit afl eidingsmechanisme te-
rug. Geruststellende cues als aandacht, aanwijzingen en aanmoediging ne-
men angst en koudwatervrees weg. Positieve bekrachtiging helpt dit gedrag 
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verder eigen te maken. Het volgen of imiteren van personen of groepen is ook 
een vorm van modifi ceren, maar dan op groepsniveau (paragraaf 4.6.1).

In fi guur 5.6 zijn de actieve mechanismen in de responsketen tijdens 
modifi ceren gevisualiseerd. De donkere plaatsen is waar coping met variatie 
plaatsvindt. Aanpassing van schakels is gestippeld aangegeven.
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Figuur 5.6: Actieve mechanismen (donker) en aanpassingen 
(stippellijnen) in responsketen tijdens modifi ceren

5.4.3 Accommoderen

Cognitief accommoderen betreft het begrijpen van oorzaak-gevolg relaties in de 
omgeving, die bepaalde responsen, praktijken en strategieën tot gevolg hebben. 
Op basis van dit begrip ontstaat een keuze er iets aan te doen. Dit laat zich goed 
vergelijken met het dubbelslag leren van Wierdsma (1999; paragraaf 4.4.1). Bij 
dit soort leren zit de actie vaak in het veranderen van de omgeving die veronder-
steld wordt het gedrag op te roepen. Bijvoorbeeld via nieuwe regels, procedures, 
systemen of structuren. De eigen identiteit en daaruit voortkomend gedrag kan 
nog gemakkelijk ongemoeid blijven. Er ontstaat dus wel cognitieve diff erenti-
atie, maar dit hoeft niet te leiden tot een nieuw eigen responspatroon. Zoals de 
roker die begrijpt dat hij moet stoppen, maar het nog niet doet.

Aff ectief accommoderen vindt plaats door zich in te leven in andere men-
sen of situaties. Zo leidt het aandachtig waarnemen van de emotie van een 
ander tot spiegelrefl exen in het brein (paragraaf 4.6.1). Daardoor is de emotie 
van die ander te ervaren als ware het de eigen emotie. Een andere vorm van 
inleven is het zich verplaatsen in een imaginaire situatie. Bijvoorbeeld door 
zich de consequenties op termijn voor te stellen van wel en niet strategisch 
leren en veranderen (paragraaf 4.5.1). Dit kán tot een triggerpoint leiden voor 
diepergaand leren (paragraaf 4.5.3 en 4.5.5) maar het hoeft niet. 

Zich verplaatsen in de responslogica van een andere persoon of situatie 
(accommoderen), stelt in staat tot het maken van mentale vergelijkingen. Dit 
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is een noodzakelijke voorwaarde voor verandering in de eigen responslogica, 
maar niet voldoende.

Figuur 5.7 toont de actieve mechanismen in de responsketen tijdens ac-
commoderen. De donkere plaatsen is waar coping met variatie plaatsvindt. 
Aanpassing van schakels is gestippeld aangegeven.
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Figuur 5.7: Actieve mechanismen (donker) en aanpassingen 
(stippellijnen) in responsketen tijdens accommoderen

5.4.4 Verwerken

Verwerken voltrekt zich op het niveau van identiteit. Dit vindt plaats door ver-
werken van belangrijke nieuwe waarnemingen en ervaringen (ontdekken) en/
of uitgesteld verwerken van eerdere, ingrijpende ervaringen (deblokkeren). 
Feedback raakt de identiteit en verandert deze, feed forward stuurt vervolgens 
nieuw gedrag aan. Verwerken vereist het passeren van een triggerpoint (para-
graaf 4.5.5) en doet zich voor als deblokkeren en als ontdekken.

Een techniek als emdr beoogt deblokkeren. Interessant is dat bij emdr geen 
sprake is van nieuw aangeleerd repertoire. Een nieuwe cue (bewegende wijs-
vinger) onderbreekt een bestaande disfunctionele, angstgedreven respons-
keten, tijdens een actieve herinnering aan traumatiserende gebeurtenissen. 
Anders dan conditioneren gaat het hier niet om het vervangen van de ene 
externe context-cue door een andere. Het gaat hier om afl eiding van zelf ge-
reproduceerde angst-cues uit het verleden. Het resultaat is opheffi  ng van een 
emotionele (angst)blokkade, waardoor onverwerkte gebeurtenissen alsnog op 
een natuurlijke wijze worden verwerkt en geïntegreerd in de identiteit van 
een persoon. Het vermoeden bestaat dat de nagebootste rapid eye movements 
de verwerking versterken en versnellen, vergelijkbaar met de droom- of rem-
slaap (Servan-Schreiber, 2001). Niet-angstgedreven aspecten van eigen identi-
teit en repertoire krijgen zo weer de ruimte en komen boven drijven.
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Tal van therapie- en coachingsbenaderingen beogen te deblokkeren door 
het wegnemen van angst c.q. creëren van vertrouwen en ontspanning (Bur-
ger, De Caluwe & Jansen, 2010, p. 308). Maar ook tekenen, het schrijven van 
een boek of een organisatieopstelling kan deblokkerend werken en leiden tot 
uitgesteld verwerken van ingrijpende ervaringen.

Ontdekken start als afwijkende signalen in de waarneming duiden op blijven-
de ecologische verandering. Naarmate zulke unlearning-signalen toenemen, 
neemt de functionaliteit, waarschijnlijkheid en congruentie van bestaande 
responspatronen en praktijken af. Het verwerken daarvan verloopt via het in-
tensieve en relatief trage leerproces, volgens de criteria in paragraaf 5.3.3. Dit 
maakt het mogelijk complexe sets van handelingen, waarnemingen, inzichten 
en emoties om te smeden tot een nieuwe onderliggende responslogica, met 
een grotere verklarende en voorspellende waarde (zie paragraaf 4.5.3). Er is 
sprake van cognitief (re)construeren én emotioneel herkalibreren (Tooby & 
Cosmides, 2000).

De uitkomst is vergelijkbaar met wat Argyris & Schön (1996) double-loop 
learning noemen en Wierdsma (1999) drieslag leren. Er vindt een herijking 
plaats van identiteitsbepalende waarden en principes. Bij een gezamenlijk 
proces van ontdekken is er sprake van cocreëren (Wierdsma, 1999). Het resul-
taat is een nieuwe ecologie van praktijken en strategieën en eff ecten daarvan 
op gecreëerde waarde. De nieuwe responslogica verankert zich in individuele 
identiteiten én sociale praktijken van betrokkenen.

Figuur 5.8 toont de actieve mechanismen in de responsketen tijdens verwer-
ken. De donkere plaatsen is waar coping met variatie plaatsvindt. De vetge-
drukte woorden en lijnen zijn de sterkst geactiveerde schakels en loops. Aan-
passing van schakels is gestippeld aangegeven.

Enactment Secundaire
emotie

Repertoire
& identiteit

Nieuwe
ecologie

feedforward

feedback

Multi-
zintuiglijke

waarneming
& selectie

cues

Auto-
appraisal:
primaire
emotie

(On)bewust
inter-

preteren

Figuur 5.8: Actieve mechanismen (donker) en aanpassingen 
(stippellijnen) in responsketen tijdens verwerken
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Verwerken kost niet altijd veel eigen inzet. Bij krachtige, intensieve en aan-
houdende prikkels uit de directe context treedt onbewust soms sneller en 
sterker leren op dan via bewust cocreëren, bijvoorbeeld door brainwashing, 
kuddegeest of massahysterie (paragraaf 4.5.1 en 4.6.1). Elk leren is daarmee, 
net als bij Schein (2000), een vorm van adaptatie. Figuur 5.9 omschrijft de 
verschillende gradaties in diepgang van leren en de bijbehorende kenmerken 
van de schakels in de responsketen.

Het gemeenschappelijke element van routiniseren en fi xeren (conserveren) 
is dat het bestaande gedragspatronen versterkt, verfi jnt en vastzet. Af- en aan-
leren (modifi ceren) hebben gemeen dat het leren voortkomt uit manipulatie 
van een lokale context en selectieve bekrachtiging van een respons daarbin-
nen. Zowel conserveren als modifi ceren zijn in essentie reactieve vormen van 
leren.

Begrijpen en inleven (accommoderen) vergen in de regel meer eigen leer-
activiteit van een persoon, maar hoeven nog niet te leiden tot veranderingen 
van eigen praktijken of identiteit. Bij verwerken gebeurt dit juist wel. Zowel 
accommoderen als verwerken vergen doorgaans een eigen, actieve inzet van de 
betrokkenen om buiten de eigen handelingslogica te treden. Dit vergt ruimte 
voor het afwisselen van aandacht voor omgevingsvariatie en verwerken daar-
van, ofwel leerruimte.

Anders dan bij Illeris neemt diepgang van leren niet toe van kennisopna-
me tot persoonsverandering, maar van het vastzetten van responspatronen tot 
het herzien ervan. Belangrijk is dat de verschillende gradaties en vormen van 
leren in fi guur 5.9 elkaar niet uitsluiten, maar aanvullen. Bovendien spelen 
ze zich in veel leerprocessen gelijktijdig en/of volgtijdelijk af. Figuur 5.9 gaat 
dus veeleer om het onderscheiden van de onderliggende mechanismen van 
leren die in het geding zijn, dan om de uiterlijke verschijningsvormen ervan.
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Figuur 5.9: Soorten van leren in volgorde van diepgang en gebeurtenissen in responsschakels
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5.5 Integratief kader strategisch leren

Individueel leren is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor 
strategisch leren. Deze paragraaf begint daarom met het omschrijven van de 
eigenschappen van een eff ectieve leerruimte voor het collectieve proces van 
strategisch leren (5.5.1). Vervolgens wordt het overzichtskader voor strategisch 
leren verder uitgewerkt door een viertal mechanismen voor de retentie van 
strategisch leren te identifi ceren. Ten slotte is de responsketen als nieuw inte-
gratief verklaringskader gepositioneerd in dit kader (5.5.2).

5.5.1 Leerruimte

Strategisch leren voltrekt zich op sociaal-contextueel niveau en is gericht op 
het aanpassen en uitbreiden van het organisatorische responsrepertoire. Dit 
repertoire bestaat uit sets van lokale praktijken, waarover een organisatie op 
een zeker moment beschikt (zie paragraaf 4.2). De hiervoor ontwikkelde theo-
rie van leren als het omvormen van responsketens heeft dus uitbreiding nodig 
om te komen tot een model voor strategisch leren.

In paragraaf 4.2 en 5.2.1 is beschreven hoe bestaande strategieën zijn ver-
ankerd in geïnstitutionaliseerde praktijken, strategieën en reïfi caties zoals 
taal of een organisatorische infrastructuur. Dit is te zien als het collectieve 
refentiekader of de organisatorische identiteit (paragraaf 4.4.2; Crossan et.al., 
1999; Grandjean et.al, 2008). Feedback van hieruit maakt het zojuist geschets-
te strategisch leren verre van vanzelfsprekend (paragraaf 5.1.2).

Omdat praktijken en strategieën doorgaans krachtige sociale weefsels zijn, 
is individuele leerruimte, zoals genoemd aan het slot van de vorige paragraaf, 
niet voldoende. Ook een sociale leerruimte is van belang, waar gezamenlijke 
leerprocessen in resoneren. Een eff ectieve ruimte voor strategisch leren acti-
veert en versterkt de essentiële leermechanismen en motoren voor verande-
ring (paragraaf 4.8), bijvoorbeeld via:
• Afwijkende waarnemingen, signalen en variatie daarin, zonder deze voor-

tijdig te reduceren. Dit activeert het proces van leren via betekeniscreatie, 
ofwel de dialectische motor van het sociaal constructionisme (paragraaf 
4.7.4, 4.8 en 5.1.3).

• Sociaal-emotionele mechanismen als gedeelde aandacht voor afwijkende 
signalen, synchroniciteit, ontspanning, vertrouwen, gezamenlijke bele-
ving en verbondenheid reduceren leerangst en articuleren vernieuwing, 
waardoor nieuwe responssets kunnen ontluiken (paragraaf 4.5, 4.8 en 
5.3.3). Het gaat hier om de levenscyclus motor van de individueel fysiologi-
sche leerbenadering.

• Refl ectie op validiteit en functionaliteit van aannames, responspatronen en 
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praktijken (paragraaf 4.4.3, 4.7.4, 4.8 en 5.1.3). Dit helpt disfunctionele pa-
tronen te onderkennen en deze bewust en gericht te veranderen. Het gaat 
hier om de teleogische motor van de constructivistische leerbenadering

• Experimenteren en leren met nieuwe praktijken en strategieën in de rele-
vante context (paragraaf 4.4.3, 4.6.3 en 4.8), ofwel het levensecht testen op 
functionaliteit en waardecreatie voor primaire stakeholders. Dit verbetert 
en versnelt het selectieproces tussen oude en nieuwe praktijken en strate-
gieën. Het gaat hier om het tijdig en in de juiste context activeren van de 
evolutionaire leermotor.

De beoogde methode voor strategisch leren met professionals moet de condi-
ties voor een dergelijke leerruimte in kennisintensieve organisaties scheppen. 
Dat is de handschoen die in de volgende hoofdstukken wordt opgepakt.

5.5.2 Uitgewerkt model strategisch leren

Op basis van de beschrijvingen in de paragrafen 4.4 tot en met 5.2 is het mo-
gelijk het overzichtskader van leertheorieën verder te detailleren en in te kleu-
ren. Dit heeft met name betrekking op de overlappingen in de mechanismen 
voor de retentie van strategisch leren:
• Fysiologische responsieve theorieën (individueel fysiologisch en ultiem 

evolutionair) overlappen elkaar bij het duiden van sociaal emotionele nei-
gingen (paragraaf 4.2.2; 4.5.5, 4.6.1 en 5.1.2).

• Contextueel-ecologische benaderingen (evolutionaire theorieën en sociaal 
constructionisme) zien organiseren als transactioneel, resulterend in prak-
tijken en strategieën (paragraaf 4.2.2, 4.6.2, 4.7 en 5.2.1).

• Cognitief interpretatieve theorieën (constructivisme en sociaal construc-
tionisme) gaan ervan uit dat betekenisconstructies c.q. mentale modellen 
gedrag bepalen (paragraaf 4.2.1; 4.4.1; 4.7.1 en 5.1.1).

• Individueel dyadische theorieën (constructivistisch en indidivueel fysiolo-
gisch) verklaren de retentie en reproductie van gedrag via individueel re-
pertoire (responssets) en identiteit (4.2, 4.4.1, 4.5, 5.2.1 en 5.3.1).
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Figuur 5.10: Positionering retentiemechanismen en responsketen in ordeningskader strategisch leren

In de ‘klaverbladen’ van fi guur 5.10 zijn deze retentiemechanismen gevisuali-
seerd, met de responsketen in het hart van de fi guur.

De eerste en de zevende schakel van de responsketen in fi guur 5.10 zijn 
open en gearceerd weergegeven, vanwege de inhoudelijke overlapping met 
het ‘klaverblad’ waarin ze zijn afgebeeld. Naarmate men verder naar rechts 
opschuift in de responsketen is de betreff ende schakel directer gebonden aan 
het individu en minder direct aan de sociaal fysieke context. Alle schakels 
leunen voor hun beschrijving en verklaring gelijktijdig op zowel fysiologisch 
responsieve als op cognitief interpretatieve benaderingen.

Tot dusverre zijn in dit hoofdstuk diverse niveaus van individuele res-
pectievelijk sociaal-contextuele responsvorming en verankering daarvan be-
schreven. In tabel 5.3 zijn deze begrippen op een rij gezet en omschreven, 
van individueel microniveau tot organisatorisch macroniveau. Daarbij is indi-
catief de benodigde ruimte voor diepgaand (individueel en strategisch) leren 
weergegeven.
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Responsvorm Omschrijving Niveau

Identiteit c.q. 
responslogica

Min of meer coherente, stabiele set van behoeften, 
vermogens, aannames, overtuigingen, verwachtin-
gen, gevoelens en gedragingen. Normatief referen-
tiekader voor responsvorming: bepalende waarden, 
principes, intenties voor handelen

Individueel individueel

Repertoire Geheel aan beschikbare responspatronen van een 
individu in diverse rollen en contexten

Leerruim
te

Responspa-
troon

Terugkerend patroon in individuele responsketens, 
gekoppeld aan een lokale context. Maakt onderdeel 
uit van rolidentiteit.

Responsketen Specifi eke, volgtijdelijke combinatie van handelen, 
waarnemen, voelen en denken in relatie tot roliden-
titeit en lokale context

Praktijken Terugkerende sociale responspatronen; (on)bewust; 
historisch ingebed; intentioneel, transactioneel en 
procesmatig van aard en getriggerd door ‘cues’ in 
lokale sociale en/of fysieke context.

Lokaal

Strategie Interlokale set van praktijken, met positieve/nega-
tieve waarde voor primaire belanghebbenden.

Strategisch 
repertoire

Geheel aan beschikbare praktijken en strategieën in 
een organisatie

Organisa-
torische 
identiteit c.q. 
waardelogica

Collectieve, min of meer coherente, stabiele set van 
behoeften, vermogens, aannames, overtuigingen, 
verwachtingen, gevoelens, ontleend aan praktijken 
en strategieën. Collectief refentiekader bij strate-
gisch handelen: strategische intentie

Interlokaal 
(organisatie) con textueel

Tabel 5.3: Soorten en niveaus van responsvorming en benodigde leerruimte voor aanpassing

5.6 Resumé en uitgangspunten voor interventie

Elk model dat relaties tussen aspecten in de werkelijkheid weergeeft, is per de-
fi nitie een grove vereenvoudiging daarvan. Dit geldt ook voor de hier gepresen-
teerde modellen voor persoonlijk en strategisch leren. De keerzijde is dat de 
modellen in hun eenvoud een aantal aspecten benadrukken die de kern raken 
van theorievorming over strategisch leren én die relevant zijn bij het ontwer-
pen van interventies. Onderstaand zijn eerst de belangrijkste conclusies met 
betrekking tot de theorie van strategisch leren verwoord (5.6.1) en daarna een 
eerste voorlopige vertaling hiervan in uitgangspunten voor interventie (5.6.2). 
Hoe deze bevindingen zich verhouden tot het conceptueel onderzoeksmodel 
uit hoofdstuk 1 komt in de volgende en laatste paragraaf aan de orde.

Theoretisch resumé

Hieronder volgt een resumé van de belangrijkste uitgangspunten voor strate-
gisch leren die in de vorige paragraaf zijn geformuleerd:
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• Menselijk handelen wordt gezien als een samengestelde activiteit in ter-
men van doen, waarnemen, voelen en denken in interactie met de lokale 
sociaal-fysieke context. Dit wordt hier aangeduid als responderen (para-
graaf 5.3.1).

• In de opbouw van responsen is sprake van een zekere volgordelijke samen-
hang, als tussen schakels in een keten (paragraaf 5.3.1):
 – We kunnen de (sociale) werkelijkheid alleen waarnemen en ervaren zo-

als deze door ons is beïnvloed. Wat we waarnemen is altijd een enacted 
reality (paragraaf 4.7.3 en 5.3.1).

 – Om de oneindige rijkdom aan stimuli hanteerbaar te maken is onze 
waarneming gericht op potentieel relevante cues, waarvan slechts een 
zeer klein deel bewust wordt waargenomen (paragraaf 4.7.3 en 5.3.1).

 – Emotie is de fysiologische resultante van een vergelijkende psychologi-
sche evaluatie van een situatie met een referentiesituatie op consequen-
ties voor eigen zorgen en belangen (paragraaf 4.5.1, 4.5.5 en 5.3.3).

 – Het menselijk beslissingssysteem (wat te denken of te doen) is emotio-
neel van aard. Het is daarom mogelijk intuïtief te beslissen zonder na te 
denken, maar het is onmogelijk te beslissen zonder emotie (paragraaf 
4.5.1).

 – De totstandkoming van emoties verloopt grofweg langs twee routes: pri-
maire emotie via het snelle, refl exieve, lymbisch gewortelde X-systeem 
in samenspel met het sympathische systeem en secundaire emotie via 
het tragere, refl ectieve, neocorticaal gedreven C-systeem (paragraaf 4.5.1 
en 5.3.3) in samenspel met het parasympathische systeem.

 – Alle waargenomen cues of cuesets worden via automatische bliksem-
refl exen (autoappraisals) gewaardeerd, hetgeen in een primaire emotie 
of aff ect resulteert (paragraaf 4.5.1 en 5.3.1). Dit alles vindt ‘precognitief’ 
plaats, voordat het bewuste denken de kans heeft op gang te komen 
(Seltzer, 2005).

 – De selectie van cues wordt voor een deel bepaald door ultiem evolutio-
naire sociaal emotionele neigingen, zoals het ingroup-outgroup mecha-
nisme, synchroniciteit, spiegelneuronen en gezagsrefl exen (paragraaf 
4.6.1). Voor een ander deel stuurt de retentie van eerdere ervaringen 
onze waarneming (paragraaf 4.2.1, 4.2.2, 4.4.1; 4.7.3 en 5.3.1). Dit zorgt 
voor een voorgeprogrammeerde selectie én emotionele kleuring van 
cues. Een mantra in het werk van Weick illustreert dit: een mens gelooft 
niet zozeer wat hij ziet, hij ziet veeleer wat hij gelooft (zie ook: Argyris, 
1985; Fragale & Heath, 2004).

 – Denken over signalen die ons bereiken is daarom nooit neutraal, maar 
reeds op voorhand aff ectief gekleurd (paragraaf 4.5.1 en 5.3.1). Dit stuurt 
het proces van interpreteren en responsvorming door het relatieve ge-
wicht van cues te bepalen en de positieve of negatieve waarde ervan.
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 – Denken kan met enige vertraging secundaire emoties over cuesets be-
invloeden en daarmee de aard en de functionaliteit van beslissingen en 
responsen. Dit wordt ook wel het herkalibreren van emotie genoemd 
(paragraaf 4.5.3 en 5.4.4).

 – Individuele retentie van responsschakels en -ketens vormt het reper-
toire en de identiteit van een persoon. Repertoire en identiteit zijn bepa-
lend als normatief referentiekader voor de eerdere schakels in de keten 
(paragraaf 5.3.1).

• Het vormen en omvormen van responsketens en -patronen vindt plaats 
volgens enkele basale criteria (paragraaf 5.3.2 en 5.3.3). Voor verwerken zijn 
dit aandacht, ontspanning, vergelijking en herhaling. Afwijkende signalen 
roepen als primaire emotie angst op, waarbij aandacht is te zien als een 
milde vorm van angst (paragraaf 5.3.3).

• De diepgang van leren hangt samen met de mate waarin het leren de iden-
titeit van een persoon raakt. Dit kan variëren van automatiseren, verfi jnen, 
modifi ceren, diff erentiëren en integreren tot verschuiven van identiteit (pa-
ragraaf 4.7.3, 5.2.1 en 5.4).

• Strategisch leren als het herzien van (sets van) praktijken, vergt een gelijk-
tijdige en samenhangende werking van constructivistische, sociaal con-
structionistische, evolutionaire en individueel-fysiologische leermechanis-
men (paragraaf 5.5).

• Strategisch leren vergt leerruimte, waar afwijkende signalen en sociale ver-
binding worden gekoesterd en refl ectie en experimenten onbedreigd kun-
nen plaatsvinden (paragraaf 5.5.1).

• Het proces van individueel en strategisch leren wordt hier verondersteld tot 
op zekere hoogte leerbaar te zijn. Visser (2007) onderscheidt in dit verband 
deuteroleren, metaleren en planmatig leren. Deuteroleren verwijst naar on-
bewuste conditionering tot leren in een bepaalde context (zie ook Bateson, 
1972). Metaleren is ‘leren te leren’ via bewuste refl ectie op leerprocessen 
(paragraaf 4.4.3). Argyris & Schön (1996) noemen dit volgens Visser abu-
sievelijk deuteroleren. Planmatig leren is het bewust scheppen van leer-
situaties om strategisch of organisatieleren op gang te brengen.

Uitgangspunten voor interventie

Een conceptueel model voor strategisch leren krijgt praktische relevantie als 
het aanwijzingen verschaft voor het ontwerpen van interventies. Hieronder 
volgt een aanzet op basis van deductie uit het voorgaande:
• Exploreer relevante omgevingsvariatie

Het beginpunt van veel leren is variatie in de relevante omgeving (para-
graaf 4.7.3 en 5.3.1). Wie strategisch wil leren doet er dus goed aan die vari-
atie bewust op te zoeken en te verkennen op z’n gevolgen voor de praktijk 
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en voor waardecreatie. Daarmee ontstaat een nieuw referentiekader waar-
mee het bestaande is te vergelijken. 

• Exploreren is actie
Veranderingen in organisatorische ecologie laten zich slechts kennen via 
handelen (paragraaf 5.3.1). Door het betasten, breken en proeven van een 
brood leert men het beter kennen dan door er slechts naar te kijken, al-
dus Weick (1979). Bovendien draagt handelingsactiviteit bij aan gevoelens 
van eigenaarschap (Pierce, Kostova & Dirks, 2001). Organiseer strategisch 
leren via actief explorerende en experimenterende interventies met de be-
trokkenen (zie ook paragraaf 4.4.3; 4.6.3 en 4.7.4).

• Creëer positieve associatie
Probeer afwijkende signalen die leerangst genereren te associëren met cues 
met een positievere lading. Onorthodoxe ruimtes, werkwijzen, personen, 
sfeer en entourage vervullen een dergelijke functie. De verrassing leidt de 
aandacht af van de eigen leerangst. Dit schept ruimte voor experimenteren 
en zoeken naar nieuwe oplossingen en uitbreiding van het eigen repertoire 
(paragraaf 5.2.2 en 5.5.1).

• Bouw ontspanning in
Combineer het opdoen van indringende (angst genererende) unlearning 
cues met perioden (en technieken) van ontspanning waardoor verwerken 
en leren wordt bevorderd in plaats van defensiviteit (paragraaf 5.3.3).

• Scheidt waarnemen van interpreteren en oordelen
Het is raadzaam het waarnemen c.q. ervaren van unlearning cues in de tijd 
te scheiden van het interpreteren, oordelen en ernaar handelen. Hiervoor 
zijn verschillende redenen aangedragen:
 – Unlearning cues genereren angst (paragraaf 5.3.3). Een milde angst zorgt 

voor attentie en bevordert daarmee leren. Teveel angst zorgt echter voor 
blikvernauwing en fi xatie van responsen, bijvoorbeeld als bedreigende 
cues direct adequaat handelen vereisen, zonder bedenktijd. Uitstel van 
interpreteren, oordelen en handelen vergroot de capaciteit tot het opne-
men van unlearning cues.

 – De neiging tot cognitieve dissonantie reductie kan de waarneming en 
interpretatie van cues sterk kleuren (paragraaf 4.4). Het valideren van 
data, waarnemingen, redeneringen en ervaringen voorkomt mislear-
ning. Bouw tijd hiervoor in.

 – Het inbouwen van ‘incubatietijd’ vergroot tevens het vermogen tot cog-
nitief verwerken en synthetiseren van nieuwe, complexe cuesets (para-
graaf 4.5.3 en 5.3.3). Of, in de woorden van John Dewey (1910): ‘The es-
sence of critical thinking is suspended judgment’.

 – Cognitief verwerken is een noodzakelijke, maar nog niet voldoende 
voorwaarde voor leren. Dit vergt het herkalibreren van emoties, waaruit 
stretch en actiebereidheid ontstaat voor nieuwe praktijken en strategie-
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en (paragraaf 4.5.5 en 5.3.3). Dit gebeurt pas als een triggerpoint wordt 
gepasseerd, waarna het saldo van psychologische evaluaties uitvalt ten 
gunste van veranderen.

 – Aftasten van de leersituatie, het opbouwen van vertrouwen daarin en 
het delen van unlearning waarnemingen en ervaringen met andere be-
trokkenen brengen een triggerpoint naderbij (paragraaf 3.6.1 en 4.5.3). 

• Werk toe naar triggerpoint
Als de nieuwe strategische situatie en de leersituatie voldoende zijn ver-
kend en geïncubeerd, kan het entameren van een indringende psychologi-
sche evaluatie van wel én niet leren/veranderen werken als een ‘moment 
van de waarheid’ waarop een triggerpoint kan worden bereikt (paragraaf 
4.5.5 en 5.3.3).

• Maak triggerpoint samen door
Gezamenlijk doormaken van een ‘moment van de waarheid’ geeft moge-
lijkheid tot intersubjectief valideren van waarnemingen en verwachte con-
sequenties (paragraaf 4.4.1). De sociaal emotionele dynamiek kan het ef-
fect van een triggerpoint versterken of teniet doen (paragraaf 4.6.1 en 5.3.3). 
Pogingen de uitkomsten van dit herinterpreteren te beïnvloeden roepen 
bijvoorbeeld wantrouwen op en werken averechts.

• Scheid triggerpoint van cocreatie
Het lijkt ook raadzaam het passeren van een triggerpoint tot leren te schei-
den van het leren zelf. Dit omdat de angst die het passeren van een trig-
gerpoint teweeg brengt weliswaar leerbereidheid oproept, maar het leren 
zelf belemmert, in de zin van het diff erentiëren en hersynthetiseren van 
responsen (paragraaf 4.5.5 en 5.3.3).

• Experimenteer snel met nieuwe praktijken
Nieuwe praktijken en strategieën kunnen pas onderdeel van individuele en 
collectieve identiteit worden na belichaamde ervaring en bekrachtiging in 
de relevante context. Dit pleit ervoor experimenten in te bouwen als onder-
deel van het strategisch leerproces (paragraaf 4.4.5; 4.7.5 en 5.5.1).

5.7 Slot

In dit hoofdstuk is een opvatting gepresenteerd over organiseren als het vor-
men van individuele responsketens die zich sociaal-contextueel verweven tot 
praktijken en strategieën. Strategisch leren wordt daarmee gezien als het ver-
nieuwen van strategieën via het omvormen van individuele responsketens, 
mentale modellen en sociale praktijken, mede gebruik makend van sociaal 
emotionele neigingen.

Het ontwikkelde model van strategisch leren is vooralsnog hoofdzakelijk 
descriptief van aard. De plaats van dit model in het onderzoeksmodel uit 
hoofdstuk 1 is weergegeven in fi guur 5.11.
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Het model biedt overzicht, inzicht en uitgangspunten voor interventie. Dit 
zijn echter nog niet de interventieprincipes om eff ectief mee te navigeren, zo-
als gevraagd in de probleemstelling. Zulke prescriptieve noties of suggesties 
komen voort uit de volgende delen van dit onderzoek. Te beginnen met het 
volgende hoofdstuk, dat gaat over verdwalen tijdens strategische ontdekkings-
tochten. Een deductieve analyse van processen van strategic mislearning blijkt 
waardevolle aanwijzingen te geven hoe het beter zou kunnen. Een analyse van 
faaloorzaken en faalscenario’s van strategisch leren levert een viertal principes 
voor strategisch leren op, waarmee de belangrijkste onderscheidende bijdrage 
van elke leerbenadering in dit hoofdstuk wordt blootgelegd. Dit biedt een re-
ferentiekader om de bevindingen uit de vier retrospectieve cases in hoofdstuk 
3 tegen te plaatsen. Die vier leerprincipes staan vervolgens centraal bij het 
refl ecteren op de cases in het diepteonderzoek (hoofdstukken 7 en 8). Daarbij 
vindt gaandeweg een uitwerking en verfi jning plaats van de leerprincipes tot 
de beoogde interventieprincipes voor een strategische expeditie naar waarde.

Strategisch lerenMethodische condities
a Strategische context: noodzaak en 

urgentie
b Lerend leiderschap
c Breedte samenstelling strategieteam
d Tijdigheid mobiliseren strategieteam
e Tijdigheid inbreng werkorganisatie
f Eigenaarschap inhoud strategie bij 

kenniswerkers
g Eigenaarschap strategieproces bij 

kenniswerkers
h Intensieve, gezamenlijke exploratie 

strategische data
i Beleefde zelfbeschikking via actorschap
j Incubatie-  en verwerkingsintervals
k Dynamiserende werkvormen
l Ontstaan van perspectief
m Snelheid van terugkoppeling e n 

uitvoering

Interventieprincipes (1)
Congruentieadviseur
I Reflectiviteit adviseur in contact met general manager
II Alpartijdigheid adviseur
III Lerende houding adviseur

Interventieprincipes (2)
gericht op het scheppen van methodische condities voor 
strategisch leren

Strategisch lerenStrategisch leren

Praktijken &
strategieën

Sociaal
emotionele
neigingen

Mentale
modellen
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Figuur 5.11: Plaats uitgewerkt model strategisch leren in conceptueel onderzoeksmodel
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6

Dwaalsporen herleiden
Faalscenario’s en principes strategisch leren

In hoofdstuk 1 is strategisch leren in kennisorganisaties gepositioneerd 
als een wicked vraagstuk. Vanwege de beweeglijkheid en relatieve on-
kenbaarheid ervan en tegelijk de behoefte aan houvast hoe ermee om 
te gaan is het voornemen geformuleerd te komen tot interventieprin-

cipes en condities daarvoor. In hoofdstuk 3 is hiertoe een aanzet gegeven via 
een inductieve analyse vanuit retrospectief casemateriaal. Die aanzet heeft 
een theoretische ondergrond gekregen in de hoofdstukken 4 en 5, resulterend 
in een conceptueel model voor strategisch leren. In dit hoofdstuk vindt een 
uitwerking plaats van dit model tot vier interventieprincipes voor strategisch 
leren via een deductieve analyse op basis van literatuuronderzoek.

Het literatuuronderzoek in dit hoofdstuk concentreert zich op wat er mis 
kan gaan tijdens het proces van strategievorming. Daaruit komt een mêr à 
boir van voetangels en klemmen naar voren. Daarna richt de blik zich op de 
gevolgen daarvan. Die blijken samen te komen in een viertal archetypische 
faalscenario’s voor strategievorming. Vanuit een optiek van strategisch leren 
zijn de faalscenario’s of dwaalsporen terug te voeren op vier cruciale onderlig-
gende variabelen waaraan het heeft gemankeerd. Op basis hiervan zijn vier 
leerprincipes geformuleerd die de kwaliteit van het strategisch leren kunnen 
waarborgen.

Zoals te zien in fi guur 6.1 beoogt dit hoofdstuk bij te dragen aan de beant-
woording van deelvraag 3 van het conceptueel onderzoeksmodel naar inter-
ventieprincipes ter bevordering van strategisch leren.
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Interventieprincipes

Strategisch lerenMethodische condities 

Figuur 6.1: Oogmerk hoofdstuk 6 in relatie tot conceptueel onderzoeksmodel.

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Paragraaf 6.1 werkt het onderscheid 
uit tussen lokaal en interlokaal leren tijdens strategievorming, dat in para-
graaf 4.2 en 5.5 is geïntroduceerd. Op basis hiervan zijn vele valstrikken tij-
dens strategievorming via een literatuurexploratie bij elkaar gebracht. Voor 
zover dit lokale processen betreft, gebeurt dit in paragraaf 6.2. De problemen 
rond interlokale processen worden in paragraaf 6.3 besproken. In paragraaf 
6.4 zijn vier onderliggende patronen hieruit gedestilleerd als archetypische 
faalscenario’s bij strategievorming. Het deduceren van de bijbehorende prin-
cipes voor strategisch leren volgt in paragraaf 6.6. Paragraaf 6.6 beëindigt dit 
hoofdstuk met implicaties voor de theorie zoals ontwikkeld in hoofdstuk 5 en 
de praktijk van strategisch leren.

6.1 Lokaal en interlokaal strategisch leren

De diepgang van strategisch leren en het aantal betrokkenen daarbij zijn door 
de bank genomen invers aan elkaar gerelateerd (paragraaf 3.6; Weick & West-
ley, 1996; Weick & Quinn, 1999; Crossan, Lane & White, 1999; Engestrøm, 
2001; De Caluwé & Vermaak, 2006). ‘Dominante opvattingen of ingesleten 
praktijken ter discussie stellen doe je beter niet in het volle daglicht, onder 
tijdsdruk, met weinig vrijheidsgraden of amper bewegingsruimte. ... liever 
in zelfgekozen, kleinere verbanden’, aldus Vermaak (2009). Veel strategisch 
leren komt lokaal op gang in de microkosmos van een praktijk, een project of 
een team. Een patroon dat ook in de vier retrospectieve cases in hoofdstuk 3 is 
aangetroff en. Wil het echter doorzetten tot de mainstream van het strategisch 
handelen dan is op een of andere manier en moment het overschrijden van 
die lokale grenzen nodig. Dit proces wordt hier aangeduid met ‘interlokaal 
strategisch leren’.
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Lokaal strategisch
leren

Interlokaal
strategisch leren

Figuur 6.2: Lokaal en interlokaal strategisch leren in een organisatie

Figuur 6.2 laat zien dat zowel het lokale als het interlokale strategisch leren 
niet alleen binnen de organisatorische grenzen plaatsvindt, maar ook, of juist, 
in de interactie met externe stakeholders.

De valkuilen voor strategisch leren worden hierna besproken langs de inde-
ling lokaal en interlokaal strategisch leren. Dit onderscheid is niet zwart-wit. 
Alle factoren die bij lokale processen worden besproken hebben ook betrek-
king op interlokale processen en omgekeerd. Het is een kwestie van accentver-
schillen, die zich in deze indeling wellicht het best laat begrijpen.

6.2 Problemen bij lokaal strategisch leren

Deze paragraaf is geheel gewijd aan de valkuilen voor lokaal strategisch leren 
in groepsverband. In paragraaf 6.2.1 tot en met 6.2.4 zijn deze op een rij ge-
zet. De literatuur over strategische besluitvorming is hierbij een belangrijke 
informatie- en inspiratiebron gebleken. Vooral de laatste twee decennia van de 
vorige eeuw is veel empirisch onderzoekswerk verzet op dit terrein. Voor de 
rubricering hiervan is gebruik gemaakt van het contrast tussen het cognitieve 
en het emotionele aangrijpingspunt voor strategisch leren in hoofdstuk 4.

De eerste paragraaf gaat over cognitieve beperkingen en vervormingen 
(6.2.1) Dan volgt een paragraaf over emotioneel gedreven afweer tegen strate-
gisch leren (6.2.2). Paragraaf 6.2.3 gaat apart in op de rol van de general mana-
ger. Dit naar aanleiding van de doorslaggevende rol die deze heeft vervuld ten 
aanzien van het al of niet strategisch leren tijdens de vier retrospectieve cases 
beschreven in Hoofdstuk 3.
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6.2.1 Cognitieve beperkingen en defensiviteit

Met de term bounded rationality beschrijft Nobelprijswinnaar Herbert Simon 
(1978) het beperkte en onvolmaakte vermogen van mensen informatie te ver-
werken in verhouding tot de complexiteit van de wereld om hen heen. In z’n 
meest onschuldige vorm leidt het tot mislearning, dat wil zeggen een niet of 
verkeerd begrepen boodschap (Illeris, 2004). Andere gevolgen van bounded ra-
tionality bij het beoordelen van informatie en bij strategische besluitvorming 
zijn oplossingsgedreven besluitvorming (Nutt, 1984), een recency eff ect bij al-
ledaagse informatie, een primacy eff ect bij verrassende informatie (Rosnow 
& Robinson, 1967) of groupthink (Janis, 1982). Lyles en Thomas (1988) laten 
zien hoe interpretaties en oplossingen van strategische vraagstukken van in-
dividuen alleen al verschillen als gevolg van uiteenlopende persoonlijke erva-
ringen, verwachtingen, belangen en voorkeuren. Wagner en Gooding (1997) 
tonen aan hoe managers succes toeschrijven aan eigen handelen en falen aan 
externe omstandigheden. Ook Burger, De Caluwé & Jansen (2010, p. 25) bena-
drukken dit self serving bias verschijnsel. Makridakis (1990) noemt daarnaast 
oude bekenden als het zoeken naar bewijs voor de eigen mening (selectieve 
waarneming) en overoptimisme (de wens als vader van de gedachte). Mezias 
& Starbuck (2003) rapporteren dat ruim de helft van de waarnemingen van 
managers incorrect zijn, ongeacht hun functie en verantwoordelijkheid in de 
organisatie.

De Wit & Meyer (2005) resumeren literatuur over hoe organisaties zich 
psychologisch neigen op te sluiten in hun status quo, bijvoorbeeld vanwege 
eerder gedane investeringen (sunk cost), opgebouwde competenties, kostbare 
grootschalige systemen of druk vanuit externe belanghebbenden. Volgens 
Brown & Starkey (2000) ontlokken organisaties vormen van zelfbescherming 
bij mensen, zoals ontkennen, rationaliseren, fantaseren, idealiseren en projec-
teren, gericht op het behouden van hun collectieve eigenwaarde en identiteit.

Volgens Goleman (1985) produceren mensen vital lies en leervermijding 
om hun eigen gedrag maar ongemoeid te hoeven laten (zie ook: Starbuck, 
2008). Volgens Argyris & Schön (1996) gaat het hier niet om cognitieve beper-
kingen of toeval, maar is er sprake van skilled incompetence. Dit zijn onbewust 
aangeleerde vaardigheden (defensieve routines) die mensen behoeden voor de 
gevoelens van onzekerheid en incompetentie die gepaard kunnen gaan met 
leren. Ardon (2009) heeft op basis van empirisch onderzoek een groot aantal 
van zulke routines geïdentifi ceerd (zie tabel 6.1).
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• Humor : grap maken en van onderwerp veranderen
• Reductie : hak het vraagstuk in instrumentele taken en beheersbare stukken
• Ontkenning : doen alsof er geen probleem is
• Pocket veto : Ja zeggen, nee doen
• Vermoorde onschuld : van de domme houden, onwetendheid/onbegrip veinzen
• Distancing : probleem ‘objectiveren’ in algemene termen
• Scapegoating : zondebok zoeken
• Wij-praat : verantwoordelijkheid in algemene sociaal wenselijke wij-termen formuleren
• Vooroordelen : gevoelige aannames over anderen verborgen houden voor die anderen
• Roddelen : op moeilijke momenten niets zeggen en er later met geestverwanten over napraten
• Afschuiven : probleem bij buitenstaander parkeren, om het er niet met elkaar over hoeven te 

hebben
• Non-interventie strategie : ‘kom jij niet aan mij, dan kom ik niet aan jou’
• Ontwijken : eigen aandeel toedekken, niet op komen dagen
• Van zich af laten glijden : Passief kritiek ondergaan

Tabel 6.1: Defensieve routines tegen ‘double-loop’ leren naar Ardon (2009)

Overigens kan ook een interventionist gemakkelijk in Model i gedrag verval-
len als het lastig wordt, volgens Argyris. Naast de eerder genoemde voorbeel-
den van defensieve routines zijn typerende varianten hiervan voor interventi-
onisten:
• Easing in: indirect en impliciet negatieve feedback aankondigen in de hoop 

dat een kleine hint zal volstaan (dus eenzijdig voorkomen gezichtsverlies).
• Distancing: De problematische situatie geheel bij de cliënt defi niëren als 

iets waar de interventionist buiten staat.
• Bypassing: communicatieve misverstanden en problemen bij de klant ver-

doezelen door zelf 
als intermediair op 
te gaan treden.
•  Focus op symp-

tomen, quick wins 
en (daardoor) 
toedekken van 
onderliggende 
patronen.

Eisenhardt & Zba-
racki (1992) conclu-
deren op basis van 
een review van 21 
empirische studies 
rond bounded ratio-
nality een duidelij-
ke bevestiging van 
het bestaan ervan. 
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Andere theoretici (dan Simon) van de Carnegie School gaan nog verder en 
opperen een garbagecan model als metafoor voor strategische besluitvorming 
(Cohen, March & Olsen, 1972). In deze visie is strategische besluitvorming 
een min of meer toevallig samenkomen van oplossingen, problemen, keuze-
momenten en aanwezige participanten.

Een eerste tussenconclusie is dat leer- en besluitvormingsprocessen in 
groepsverband buitengewoon vatbaar zijn voor dwalingen van psychologische 
aard, waardoor de validiteit van de conclusies uit zulke processen verre van 
vanzelfsprekend is (zie ook Lovallo & Sibony, 2010; McKinsey 2010).

6.2.2 Emotionele afweer tegen strategisch leren

In paragraaf 4.5.5 zijn belangrijke emotionele factoren geschetst die strate-
gisch leren bevorderen, zoals eigenaarschap (van strategie en strategieproces), 
ambitie en perspectief, probleembesef c.q. overlevingsangst, voldoende tijd 
voor sensing (van complexe informatie c.q. unlearning cues) en vertrouwen in 
de leersituatie.

In deze paragraaf komen vier emotionele gronden voor weerstand tegen 
strategisch leren aan de orde die hier min of meer spiegelbeeldig aan zijn:
a gebrek aan eigenaarschap
b leerangst
c vrijblijvendheid
d haast en verandermoeheid

a Gebrek aan eigenaarschap
Psychologisch eigenaarschap van datgene wat veranderd wordt, blijkt een es-
sentiële voorwaarde voor leren en veranderen (Dirks, 1996). Hoe groter dit 
eigenaarschap, hoe intenser de positieve of negatieve emoties die het leren 
losmaakt. Naast verlies van het bekende en angst voor het onbekende is dit 
een reden waarom de periode rond het emotionele triggerpoint voor strategisch 
leren spanning oproept. Mensen ervaren dat er voor hen persoonlijk iets op 
het spel staat. Als dit onvoldoende het geval is dan gebeurt er ook niets. Inte-
ressant in dit verband is de observatie van Illeris (2004) dat weerstand in de 
vorm van actief verzet en tegen leren en veranderen soms een springplank tot 
een leerproces vormt. Actief verzet ziet hij als een uiting van engagement en 
daarmee van eigenaarschap. De richting en uitkomst ervan is volgens hem 
echter tamelijk onvoorspelbaar. In de woorden van Evert van Vliert: ‘Weer-
stand is gemotiveerdheid in spiegelbeeld. Mensen met weerstand willen ook 
iets, alleen iets anders dan de change agent. Het personaliseren of eigenaar 
maken van een veranderactiviteit maakt dat mensen het ook echt gaan begrij-
pen. Zonder emotie geen engagement, aldus Mossholder, Settoon, Armenakis 
& Harris (2000).
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b Leerangst
Naast psychologisch eigenaarschap komt in paragraaf 5.1.3 naar voren dat le-
ren is gediend met ontkrachtende informatie en signalen omtrent de eff ec-
tiviteit van de huidige gang van zaken. Een negatieve psychologische evalu-
atie van de status quo leidt tot ‘overlevingsangst’ c.q. professionele schaamte 
over het niet oplossen ervan. Toch is dat op zichzelf niet voldoende. Zolang 
mensen ook een negatieve taxatie maken van de consequenties van wél leren 
en veranderen, zal slechts de onrust toenemen, zonder dat men in beweging 
komt. Bijvoorbeeld door ineff ectieve communicatie strategieën rond verande-
ring (DiFonzo and Bordia, 1998):
• Veranderingen laat aankondigen
• Achterhouden van relevante informatie betreff ende de verandering
• Een gesloten, niet bespreekbare tijdplanning
• Tegenstrijdige rapportages omtrent de verandering
• Onverwachte mediaberichten over de verandering
• Een vage tijdlijn voor de verandering
• ‘Geen commentaar’ als informatie wordt gevraagd

Onzekerheid, wantrouwen, angst en gebrek aan controle over de situatie blij-
ken hiervan het gevolg te zijn. Angst ontstaat bij beperkte tot geen invloed op 
de strategie (weinig zelfbepaling) en als het gevoel van competentie, identiteit 
en eigenwaarde in gevaar komt (Deci, 1975; Lewin, 1951; Argyris, 1985; Dirks, 
1996; Schein, 2000; Illeris, 2004). Dit versterkt psychologische weerstanden 
en is daarmee belemmerend aan strategisch leren. Angst voor strategisch le-
ren kan ook ontstaan omdat de leersituatie zelf als onveilig wordt ervaren. 
Zo is het erg lastig als degenen die het strategisch leerproces in gang willen 
zetten zelf niet worden vertrouwd, bijvoorbeeld om organisatiepolitieke rede-
nen. Stel dat een general manager of zijn adviseur zegt: “We gaan een open 
proces in, waarin we ieders inbreng op prijs stellen”. Als vragen en twijfels 
vervolgens worden weggewuifd, ontstaat een paradoxale boodschap (Watzla-
wick, Beavin & Jackson, 1974). De betrekkingsboodschap staat dan haaks op 
de inhoud. In termen van Argyris wijkt de praattheorie af van de doetheorie 
en komt er van leren niets meer terecht.

Het emotionele proces van een persoon die ervaart dat verandering nodig 
is, maar de leersituatie en/of het perspectief niet vertrouwt, is weergegeven 
is fi guur 6.3. Het vertrouwen in de status quo is weg, maar vertrouwen in de 
leer- en verandersituatie is er evenmin. In zo’n geval ligt angst en paniek voor 
de hand. In dergelijke situaties komt het bijvoorbeeld voor dat mensen uit 
zichzelf voor een andere baan kiezen.
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Figuur 6.3: Paniekscenario bij strategisch leren

d Vrijblijvendheid
Uit de analyse over de rol van emotie in paragraaf 4.5 kan verder geconclu-
deerd worden dat engagement voor een nieuwe strategie ook niet gediend is 
met een neutrale tot positieve evaluatie van de consequenties van de status 
quo. Men blijft dan in de comfort zone. Een eenzijdige veranderstrategie van 
‘verlangen’ of ‘verleiden’ via intensief faciliteren en ondersteunen kan gemak-
kelijk vrijblijvendheid tot gevolg hebben. Het eff ect daarvan op een poging tot 
leren en veranderen is gevisualiseerd in fi guur 6.4. De fi guur laat zien dat 
eenzijdig vrijmaken van ambitie, professioneel eergevoel en verlangen naar 
een beter perspectief weerstanden kan wegnemen, maar per saldo nog niet 
hoeft te leiden tot engagement voor leren en veranderen, ofwel stretch. Die 
stretch is het saldo van de psychologische vergelijking tussen wel en niet ver-
anderen (paragraaf 4.5.5 en 5.3.3).
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Figuur 6.4: Vrijblijvend scenario bij strategisch leren

e Haast en verandermoeheid
‘Met 5 minuten verhitten heb je een hardgekookt ei. Na 21 dagen kun je ook 
een kuikentje hebben. Verandermanagers willen nogal eens een kuikentje 
in 5 minuten’ (Stevens, 2004). Met andere woorden, onvoldoende tijd voor 
sensing en incubatie is een vierde mogelijke valkuil voor strategisch leren en 
veranderen (paragraaf 4.5.3, 4.5.5 en 5.3.3). Processen van unlearning hebben 
hun tijd nodig (paragraaf 5.1.3). Bij te grote haast kan het noodzakelijke trig-
gerpoint voor diepergaand strategisch leren niet bereikt worden. Wat dan wel 
wordt bereikt is een afnemend vertrouwen in volgende pogingen tot leren en 
veranderen.

Ten slotte geldt dat bij organisaties die jarenlang te maken hebben met 
verandering mensen de neiging hebben af te haken (Armenakis & Bedeian, 
1999). Dit geldt in versterkte mate als zulke veranderingen niet het verwachte 
succes hebben gebracht. Met andere woorden, na verloop van tijd gaat de rek 
eruit en treedt ‘verandermoeheid’ in.

Een tweede tussenconclusie luidt dat niet alleen het cognitief, maar ook het 
emotioneel verwerken van signalen die wijzen op de noodzaak van strategi-
sche verandering een kwetsbaar proces is. Maar al te gemakkelijk blijft het 
beoogde engagement steken in angst of vrijblijvendheid.

6.2.3 Rol general manager

Ook voor de general manager, eindverantwoordelijk voor de strategie, blijkt 
het strategisch leren niet altijd gemakkelijk. Studies van momenten waarop 
een onderneming een neerwaartse ontwikkeling weet om te buigen in een 
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positieve, laten zien dat hier vaak een nieuwe topfunctionaris voor nodig 
is (Bibeault, 1982;  Slatter, 1984; Grinyer, 1988; Lant et.al., 1992; Barker en 
Duhaime, 1997). In het onderzoek van Bibeault was 61% van de nieuwe top-
managers een buitenstaander. Dit wordt onderstreept in een onderzoek van 
Whittington (1992). Ingrijpende besluiten die ondernemingen uit een neer-
waartse spiraal haalden, werden meestal pas in tweede instantie genomen 
door nieuwe managers, nadat meer gematigde strategieën van zittende mana-
gers waren mislukt.

Dit lijkt een somber licht te werpen op het vermogen van topmanagers stra-
tegisch te leren, ofwel, hun eigen handelingstheorieën voor waardecreatie aan 
te passen als dat nodig is. De steeds kortere gemiddelde zittingstermijn van 
ceo’s lijkt dit beeld te bevestigen, waarbij inmiddels de helft onvrijwillig ver-
trekt (Lucier, Kocourek & Habbel, 2006). Argyris (1991) verklaart waarom top-
managers en andere professionals moeilijker leren dan gemiddeld. Zij hebben 

veel geïnvesteerd in 
het zich toe-eigenen 
van een professio-
nele habitus om suc-
cesvol te kunnen 
zijn in hun rol. Bo-
vendien is hun aspi-
ratieniveau door-
gaans zeer hoog. 
Falen mag dus niet. 
Dit alles zorgt voor 
een sterke afweer bij 
topmanagers voor 
double-loop leren. Ze 
kunnen natuurlijk 
wel leren, aldus Ar-
gyris, maar dit 
vraagt extra aan-
dacht voor de condi-
ties ervoor. Kenne-
lijk slagen topmana-

gers en hun adviseurs hier vaak onvoldoende in. Een meer evolutionaire verkla-
ring luidt dat de ceo simpelweg sneuvelt als icoon van een falend beleid.

Deze en andere onderzoeksresultaten over general managers laten zien dat 
deze niet alleen formeel eindverantwoordelijk is voor de strategie, maar ook 
echt een verschil maakt (Mackey, 2008). Dit blijkt ook uit het signifi cante ef-
fect dat privésituaties van ceo’s op de bedrijfsprestatie hebben (Bennedsen, 
Pé rez-Gonzá lez & Wolfenzon, 2007).
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Een derde tussenconclusie luidt dat general managers stevige invloed heb-
ben op het strategisch leerproces. Een invloed die bij langer zittende topmana-
gers echter behoudend neigt uit te pakken.

Overzien we de in deze paragraaf besproken valkuilen voor lokaal strategisch 
leren, dan ontbreekt het nogal eens aan validatie en toetsing van de informatie 
en aannames die eraan ten grondslag liggen, de gevolgde redeneringen én 
de conclusies die eruit komen. Verder is engagement aan nieuwe strategieën 
niet vanzelfsprekend, noch voor general managers, noch voor de rest van de 
organisatie. Gevolg hiervan is dat invalide redeneringen en/of conservatisme 
(‘meer van hetzelfde’) de uitkomsten van het leerproces en daarmee de stra-
tegie bepalen.

6.3 Problemen bij interlokaal strategisch leren

In deze paragraaf staat de wisselwerking tussen lokaal strategisch leren en 
andere delen van de organisatie centraal. Daarbij gaat het over feedback-me-
chanismen en het benutten ervan (6.3.1). Vervolgens komt de rol die organi-
satiepolitiek bij dit alles speelt aan de orde (6.3.2). Ten slotte staan we stil bij 
de mogelijkheid dat leren ook de gedaante kan krijgen van routiniseren of 
conditioneren, culminerend in organisatiecultuur als bepalende conditie voor 
strategie (6.3.3).

6.3.1 Interlokale eff ecten en feedback

Het belang van feedback over realisatie van strategie en eff ecten ervan voor 
strategievorming is tamelijk onomstreden (Argyris, 1985; Mintzberg & Wa-
ters, 1985; Senge, 1999, Ten Have, 2002). Leren begint volgens Argyris met 
het constateren van een mismatch tussen de beoogde en de werkelijke eff ecten 
van gedrag. Dit maakt snelle en adequate feedback tot een correctiemechanis-
me tegen dwalingen. De eff ecten van strategie zijn echter vaak elders voelbaar 
dan waar ze worden veroorzaakt. De feedback-informatie daarover is ook lang 
niet altijd lokaal aanwezig. Veel klanten houden bijvoorbeeld klachten voor 
zich, uit afhankelijkheid van een professional. Professionals ervaren op hun 
beurt een drempel elkaar feedback te geven. Of de feedback bereikt de manager 
c.q. professional zo laat en indirect dat deze het niet meer kan koppelen aan 
zijn eigen handelen.

Bij het ontbreken van feedback-informatie, of het ontkennen ervan (para-
graaf 4.4), is het echter niet mogelijk een realistisch, valide beeld te verkrij-
gen van de eff ecten van eigen (strategisch) handelen en daarmee van de wer-
kelijkheid (Collins, 2004; Bossidy & Charan, 2005). Veranderprogramma’s 
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krijgen dan de gedaante van regendansachtige rituelen (Schaff er & Thom-
son, 1992).

Sommige auteurs benadrukken sterk het kwantifi ceren en systematise-
ren van dergelijke feedback-informatie in uitgebalanceerde feedback-systemen 
(Kaplan & Norton, 1992). Voor anderen is de feedback vooral functioneel als 
input voor interactie tussen de betrokkenen om tot adequate interpretaties er-
van te komen (Bekman, 1998; Mintzberg, 1999, p.69; Boonstra, 2000). Wat 
op zichzelf al lastig genoeg is, zoals in paragraaf 6.2.1 naar voren kwam.

De vierde tussenconclusie is dat hoe groter de afstand tussen de plek van 
waardebeleving en waardecreatie, hoe groter de waarde van feedback-informa-
tie om de eff ectiviteit van handelen te valideren.

6.3.2 Horizontale interacties en organisatiepolitiek

De Caluwé (2006) vergelijkt pogingen tot leren in een sterk politieke context 
met het demonstreren voor vrede op een slagveld in het heetst van de strijd. 
Deze typering lijkt bij strategieontwikkeling eerder regel dan uitzondering, 
omdat het in z’n consequenties gaat om het op-, om-, of afbouwen van activi-
teiten en daaraan gerelateerde posities, capaciteiten en reputaties, aldus Whit-
tington (1992). Strategisch leren op organisatieniveau is daarom inherent aan 
een organisatiepolitiek vraagstuk (Smid, 2008).

Empirisch onderzoek van Argyris (1985) toont aan dat gedrag gericht op 
controle en eigen voordeel ernstig belemmerend werkt op double-loop leer-
processen over strategie. Johnson (1987) komt op basis van case study research 
tot een vergelijkbare verklaring als Argyris. Hij beschrijft dat zodra de conse-
quenties van een ondernomen actie verschillend worden geïnterpreteerd, er 
automatisch een political defense reactie ontstaat, gericht op behoud van het 
bestaande paradigma.

Tal van empirische studies bevestigen het beeld van strategieontwikke-
ling als een voornamelijk politiek gedreven proces, zoals Pettigrew (1973) en 
Donaldson & Lorsch (1983). Hickson, Butler, Cray, Mallory & Wilson (1986) 
schetsen nauwkeurig hoe personen in de top van organisaties elkaar bekam-
pen. Tactieken die zij schetsen zijn bijvoorbeeld coalitievorming, lobbyen, co-
optatie, verborgen agenda’s en ‘quasi-besluitvorming’. Dit laatste betekent het 
organiseren van een besluitvormingsproces om een reeds tevoren vaststaand 
besluit te legitimeren. De enige begrenzing aan deze politieke spellen, waar-
van de participanten blijk geven, is dat het voortbestaan van de organisatie 
zelf, hun speelterrein, niet te zeer in gevaar komt (zie ook: Starbuck, 2008). 
Hoewel zelfs die grens soms wordt overschreden, zoals Wassenberg (1988) 
schetst in zijn empirische studie rond de déconfi ture van rsv. Hij beschrijft 
daarbij een ‘genotuleerde’ en een ‘ongenotuleerde orde’ en een cordon sanitair 
daartussen. De genotuleerde orde is geheel sociaal wenselijk en politiek cor-
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rect, terwijl de ongenotuleerde orde er één is van fraude en bedrog, teneinde 
verantwoordelijkheid en (gezichts)verlies te vermijden.

Eisenhardt & Zbaracki (1992) concluderen op basis van hun review van 14 
empirische studies over macht en politiek in organisaties dat de aanwezigheid 
en het belang van organisatiepolitiek voor strategische besluitvorming zeer 
robuust is aangetoond.

De vijfde tussenconclusie is dat het leerproces over waardecreatie kenne-
lijk gemakkelijk ontaardt in een politiek steekspel, dat draait om winnen en 
verliezen en niet om met elkaar te leren. De concurrentie om posities staat de 
noodzakelijke meerstemmigheid voor diepgaand strategisch leren in de weg. 
De validiteit van interpretaties en argumenten is dan ondergeschikt aan de 
strijd om macht en invloed. Het onderwerp roept kennelijk wél eigenaarschap 
en engagement op, maar niet ten faveure van strategisch leren. Emotioneel 
gezien wordt de weerstand daartegen eerder uitvergroot dan dat deze afneemt. 
Invalide aannames en conclusies, conservatisme en/of richtingenstrijd zijn de 
voor de hand liggende gevolgen van een dergelijk ‘loopgravenpatroon’.

6.3.3 Verticale interacties en fi lters

Wissema, Messer en Weijers (1986) concluderen op basis van casestudy ma-
teriaal dat weerstand tegen verandering primair zou voortkomen uit onbe-
grip over wat het topmanagement wil, waarom en hoe ze dat wil. Balogun en 
Johnson (2005) laten in een longitudinale studie zien hoe middle managers al 
interpreterend pogen de rationale achter interventies van hun bazen te ach-
terhalen, resulterend in zowel beoogde als niet beoogde uitkomsten. Sminia 
(2005) beschrijft in zijn observaties van een Nederlands bouwbedrijf hoe een 
eenmaal vastgestelde strategie vervolgens nergens meer expliciet aan de orde 
komt tot de directeur twee jaar later in een bijzin vaststelt dat de strategie aan 
herziening toe is.

Zoals in hoofdstuk 5 al naar voren kwam, wijzen Crossan et.al. (1999) op 
een spanning tussen het assimileren van nieuw geleerde routines en strate-
gieën via feedforward enerzijds en het exploiteren van wat eerder al is geleerd 
via feedback-mechanismen anderzijds. Deze spanning leidt per saldo volgens 
hen tot een fl inke remming op het proces van leren en exploreren.

Ook andere onderzoekers benadrukken het belang van interacties tussen 
de diverse systeemniveaus bij strategievorming en komen met verklaringen, 
typologieën of recepturen over het verloop ervan. (Bourgeois & Brodwin, 1984; 
Cunningham, 1994; Kim, 1993; Mintzberg & Waters, 1985). 

Nonaka & Takeuchi (1995) zien met hun middle-up-down model een sleu-
telrol voor het middenmanagement weggelegd, evenals Bolweg (2004) en Els-
hout (2006). Het Bower-Burgelman model voor strategievorming benadrukt, 
naast het middle management, juist de rol van frontlinemanagers in het tot stand 
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komen van de uitgevoerde strategie (Burgelman, 1983; Noda & Bower, 1996; 
Bower & Gilbert, 2005; zie ook paragraaf 4.6.2).

Het gaat bij deze auteurs niet alleen om verrijking van het strategisch 
leerproces, ze nemen bij het middle management tevens een strategische fi l-
terfunctie waar. Zij beoordelen initiatieven van onderop tegen de prioriteiten 
en haalbaarheden bij het topmanagement. Op basis daarvan bepalen zij hun 
steun (naar boven) en/of middelenallocatie (naar beneden) voor deze initiatie-
ven. Zuijderhoudt (2002) beschrijft een dergelijke fi lterfunctie door ‘regime-
bewakers’ uit de dominante coalitie, die de bestaande orde trachten te handha-
ven. Volgens Burgelman (2005) fungeren zulke fi lters als interne afspiegeling 
en voorportaal van het externe concurrentiemechanisme. Anderzijds kunnen 
door deze fi lters waardevolle opkomende strategieën in de kiem gesmoord 
worden. Dit soort scenario’s staan bekend als near misses (Argyris & Schön, 
1996) of ‘verloren strategieën’ (Minztberg et.al., 1999).

De zesde tussenconclusie is dat interlokaal leren bemoeilijkt wordt door 
tussenschijven die fungeren als buff ers, fi lters en regimebewakers die de fac-
to fungeren als hoeders van verstoringen in de strategy-in-use (paragraaf 4.4).

6.3.4 Leren, routiniseren en cultuur

Leerprocessen zijn niet per defi nitie veranderingsprocessen. Nelson & Winter 
(1982) laten bijvoorbeeld zien dat managers, naarmate ze meer ervaring in 
hun functie opdoen, strategische ‘routine-antwoorden’ ontwikkelen op ver-
schillende problemen die ze regelmatig tegenkomen (paragraaf 4.6.2). Hoe 
vaardiger ze hierin worden, hoe meer ze vertrouwen op deze routineacties 
en hoe minder bewuste beslissingen ze nemen. Met een iets andere bril kan 
men zeggen dat het leerproces de gedaante krijgt van een behavioristisch con-
ditioneringsproces dat gedrag juist ‘vastzet’ in plaats van verandert (Rietdijk, 
2009). Succes leidt zo gemakkelijk tot conservatisme. Dit biedt een aanvul-
lende verklaring waarom er voor ingrijpende strategische veranderingen zo 
vaak een nieuwe general manager nodig is, zoals eerder naar voren kwam. 
Leonard-Barton (1992) en Levinthal & March (1993) komen in het verlengde 
hiervan tot concepten als core-rigidities en competence-traps, als schaduwwer-
kelijkheid van de bekendere core capabilities en core-competences (Prahalad & 
Hamel, 1994). Ahuja & Lampert (2001) identifi ceren in het verlengde hier-
van drie valkuilen voor innovatie: de familiarity-trap is de onbewuste voorkeur 
voor het bekende oplossingen boven onbekende, de maturity-trap de voorkeur 
voor het volgroeide boven het ontkiemende en de propinquity-trap betreft de 
neiging oplossingen te zoeken via vertrouwde technologie in plaats van via 
nieuwe wegen. Prahalad & Krishnan (2008) zien dit alles als het gevolg van 
de onbewuste dominant logic, zoals beschreven in paragraaf 1.7.1.

Van hieruit is het nog maar een kleine stap naar organisatiecultuur. Schein 
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(2000) beschrijft een fraai voorbeeld uit eigen waarneming hoe organisatie-
cultuur de strategie kan bepalen. De chemie- en farmaciegigant Ciba-Geigy 
heeft in de zeventiger jaren het kleine Airwick overgenomen, teneinde van 
hun marketingvaardigheden te leren. De strategen van Ciba-Geigy zagen 
zichzelf echter als de makers van geavanceerde producten die vele duizen-
den mensenlevens redden (bv via bestrijdingsmiddelen voor de derde wereld 
en medicijnen). Hoe konden zij iets leren van een fabrikant van iets banaals 
als luchtverfrissers? Het project mislukte, talentvol management van Airwick 
voelde zich miskend en vertrok en wat later werd het bedrijf weer van de hand 
gedaan. Een strategische evaluatie van Ciba-Geigy leidde vervolgens tot de 
zelfbevestigende conclusie dat in het vervolg alleen bedrijven met een sterke 
technologische basis overgenomen moesten worden. Strategie als reproductie 
van de eigen cultuur, aldus Schein.

De laatste tussenconclusie van deze literatuurexploratie is dat zelfreproduc-
tieve leerprocessen in hun consequenties leiden tot conservatisme, wat ook in 
paragraaf 6.2 als mogelijk faalscenario voor strategisch leren is benoemd.

6.4 Vier faalscenario’s strategievorming

Deze paragraaf resumeert de zeven tussenconclusies wat er mis kan gaan bij 
strategievorming en waarom, die zijn getrokken in de voorgaande paragrafen. 
Hieruit zijn vier archetypische faalscenario’s af te leiden, bezien door de bril 
van strategisch leren.

Faalpatronen strategievorming als leerproces

Hoofdoorzaken Gevolgen voor strategievorming

1. Cognitieve beperkingen en defensiviteit 
(paragraaf 6.2.1)

Niet valide en conservatieve strategieën

2. Emotionele defensiviteit (paragraaf 6.2.2) Laag engagement voor strategieën 
(tekentafelverhaal)

3. Strategische routines general manager 
(paragraaf 6.2.3)

Conservatisme, niet (langer) valide strategieën

4. Ontbreken c.q. ontkennen feedback (para-
graaf 6.3.1)

Conservatisme, niet (langer) valide strategieën

5. Organisatiepolitiek (paragraaf 6.3.2) Niet valide, conservatieve, strijdige strategieën

6. Verticale buff ers en fi lters (paragraaf 6.3.3) Conservatisme, verloren strategieën

7. Zelfreproducerende patronen (paragraaf 
6.3.4)

Conservatisme

Tabel 6.2: Hoofdoorzaken en gevolgen faalpatronen strategievorming als leerproces

dissertatie PK_2.indd   199dissertatie PK_2.indd   199 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



Expeditie naar waarde

200

De zeven hoofdoorzaken voor strategische mislearning en de consequenties 
daarvan voor strategievorming zijn tabel 6.2 nog eens schematisch weerge-
geven.

Volgens tabel 6.2 leiden de zeven faaloorzaken in hun consequenties tot 
strategieën die conservatief, ondeugdelijk of onderling strijdig zijn of in pa-
pier blijven steken. Zo zijn uiteindelijk vier archetypische faalscenario’s bij 
strategievorming te onderscheiden, die ook in combinatie met elkaar kunnen 
optreden.

a. Dynamisch conservatieve strategieën
Dit zijn strategieën waarbij de basisredenering voor waardecreatie grosso 
modo identiek is gebleven, zoals in het ciba-Geigy voorbeeld van Schein. Bij-
voorbeeld ten gevolge van strategic routines van en rond de general manager, 
lock-in door psychologische barrières voor verandering bij relevante betrok-
kenen, core-rigidities c.q. cultuurgedreven strategiereproductie of een ver-
politiekte besluitvorming die slechts 1e orde leerprocessen heeft toegelaten. 
Ook ontkennen of selectief waarnemen van gegevenheden in de werkelijk-
heid of het niet toelaten van (personen met) innovatieve ideeën bij het besluit-
vormingsproces kunnen hierbij een rol spelen. Schön (1967) heeft voor dit 
verschijnsel het zeer beeldende begrip dynamic conservatism geïntroduceerd. 
De term drukt uit dat niet gebrek aan inzet het probleem is, maar meer van 
dezelfde inzet.

b. Invalide strategieën
Dit zijn strategieën waarbij het mankeert aan de validiteit van aannames, uit-
gangspunten of redeneringen die eraan ten grondslag liggen. Levitt & March 
(1988) spreken in dit verband van superstitious learning. Bijvoorbeeld de inmid-
dels teruggedraaide beslissing van abn amro begin deze eeuw private banking 
niet langer als kernactiviteit te zien. Strategieën gebaseerd op invalide rede-
neringen ontstaan ten gevolge van bounded rationality, organisatiepolitiek of 
gebrek aan feedback-informatie, waardoor het testen en valideren van de aan-
names en redeneringen onvoldoende plaatsvindt. Emoties, beelden en sociale 
krachten bepalen dan de uitkomst van het strategieproces, in plaats van de 
toets aan de realiteit. De kenmerkende gevolgen van zulke strategieën zijn dat 
de ze slecht of niet uitvoerbaar zijn, dan wel dat de uitkomsten ervan niet zijn 
zoals beoogd. Zoals bij de strategie van Laurus om alle winkels om te bouwen 
tot Konmars. Invalide strategieën betreff en niet alleen luchtkastelen vanuit de 
top, maar ook suboptimalisatiepraktijken vanuit de operatie. Bijvoorbeeld een 
projectmanager die zijn klant tevreden stelt met beloftes waardoor zijn project 
verlieslatend wordt, of een maatschap van radiologen die kunstmatig de door-
looptijd op enkele weken houdt ter optimalisatie van hun eigen verdienmodel.

dissertatie PK_2.indd   200dissertatie PK_2.indd   200 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



6 · Dwaalsporen herleiden 

201

c. Tekentafel strategieën
Dit zijn strategieën die inhoudelijk zowel veelbelovend als vernieuwend kun-
nen zijn, maar waarbij de cognitieve en vooral emotionele verwerking of ‘lan-
ding’ in (delen van) de organisatie onvoldoende plaatsvindt, zoals het voorbeeld 
van het bouwbedrijf in paragraaf 6.3.3. Dat kan zijn omdat de verwerking stag-
neert bij begrijpen wat verstandig is, maar daar niet naar handelen, zoals bij 
veel pogingen tot verandering van leefgewoonten. Of vanwege externe lotsbe-

paling (not invented 
here; ‘voor ons, over 
ons, zonder ons’). 
Ook angst het niet 
te kunnen, vrijblij-
vendheid of onvol-
doende vertrouwen 
in de leidinggeven-
den of in de onge-
toetste aannames 
over de uitvoerbaar-
heid van een stra-
tegie de levensvat-
baarheid ervan in 
gevaar. Minztberg 
& Waters (1985) 
noemen dit faal-
scenario unrealized 
strategies.

d. Verloren strategieën
Een heel andere variant van gebrekkige levensvatbaarheid is een veelbeloven-
de opkomende strategie die niet (op tijd) als zodanig wordt herkend of erkend 
door collega’s en/of het hogere management, bijvoorbeeld vanwege fi lters in 
top- en middenmanagement of collegiale concurrentie. Soms leiden zulke 
strategieën nog enige tijd een geïsoleerd bestaan, gekoesterd door hun initi-
ators. Uiteindelijk redden ze het niet als gevolg van een gebrek aan steun en 
middelen vanuit het management. Net als bij tekentafelstrategieën mist het 
engagement, nodig voor het realiseren van de strategie, maar ditmaal bij het 
hogere management (Argyris & Schön, 1996; Mintzberg, et.al., 1999; Sull, 
2005)

In fi guur 6.5 is dit geheel aan beschreven inzichten over de theorie en de prak-
tijk van strategisch leren en de faalscenario’s daarbij in beeld gebracht. De fi -
guur is te zien als een gestileerde synthese van de opvattingen van Mintzberg 
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& Waters (zie paragraaf 1.2), Argyris & Schön (zie paragraaf 4.4) en de hier 
gevonden faalscenario’s voor strategisch leren.

strategischeintentie

weloverwogen strategie uitgevoerde
strategie

(in)valide
informatie

Strategisch leren (double-loop)

(niet) beoogde 
uitkomsten van 

(in)valide strategieën

dynamisch 
conservatisme 
(single-loop)

opkomende
strategieën

verloren
strategieën

tekentafel-
strategieën

Figuur 6.5: Archetypische scenario’s strategisch leren (geïnspireerd 
op Argyris, 1992 en Mintzberg et.al., 1999)

6.5 Principes voor strategisch leren

Bij het beschrijven van de faalscenario’s zijn tevens de mankerende schakels 
in het strategisch leerproces benoemd. Op basis hiervan zijn een viertal es-
sentiële principes ten behoeve van strategisch leren te formuleren.

a Variëren
Dynamisch conservatisme hangt direct samen met een gebrek aan variëteit 
in bijvoorbeeld data, betekenissen en handelingstheorieën over waardecre-
atie die men tijdens het leerproces heeft toegelaten c.q. opgezocht. Diversi-
teit in onder meer gegevensbronnen, redeneringen en participanten vergroot 
het waardescheppend en vernieuwend potentieel van strategiemakers en hun 
strategieproduct. Variëren in het proces via onorthodoxe contexten en werk-
vormen, experimenteren en fysiek bewegen versterkt dit vermogen.

Deze gedachte sluit aan op diverse systeemtheorieën waarin variatie in 
een systeem als een voorwaarde geldt voor de levensvatbaarheid ervan (Ash-
by, 1958; Checkland, 1981; Beer, 1985). Ashby (1958) heeft dit verwoord in zijn 
‘Law of requisite variety: the variety in the regulator must be equal to or greater 
than the variety in the system being regulated’. De dieperliggende oorzaak voor 
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strategische adaptatieproblemen is in deze visie te duiden als een complexi-
teitsverschil tussen de relevante omgeving en het systeem in focus (Webb & 
Pettigrew, 1999; Levinthal & March, 1993; Wierdsma, 2006; May, Levin & Su-
gihara, 2008; Prahalad & Krishnan, 2008). Bezemer & Van der Putten (2007) 
laten zien dat deze samenhang mutatis mutandis opgaat voor ecologische sys-
temen in de plantenwereld. Meer gevarieerde plantgemeenschappen blijken 
duurzaam stabieler en vallen minder snel ten prooi aan invasieve soorten dan 
minder gevarieerde.

Aanpassingsvermogen is in deze benadering de capaciteit om strategisch 
te ‘compliceren’. Dat wil zeggen dat blootstelling aan relevante omgevingsvari-
atie via diff erentiatie leidt tot strategisch leren (paragraaf 5.3.3). Geredeneerd 
vanuit de responsketen in hoofdstuk 5 kan deze variatie doorwerken in:
a. Contexten: te denken valt aan zowel sociale als fysieke contexten (Termeer 

& Kessener, 2006; zie ook paragraaf 4.2). Bijvoorbeeld het zich begeven in 
de wereld van klanten of in de professionele keuken van collega’s en andere 
primaire stakeholders voegt relevante variatie toe.

b. Enactment: experimenteren met nieuwe, ongewone handelingen en prak-
tijken waardoor nieuw ervaringsrepertoire ontstaat. Ook nieuwe innerlijke 
gewaarwordingen, zoals plezier of motivatie kunnen zich op zulke mo-
menten voordoen (paragraaf 5.3.1).

c. Waarneming en primaire aff ecten: bijvoorbeeld door de aandacht in een 
situatie te richten op ongebruikelijke cues, waardoor die situatie een andere 
aff ectieve lading krijgt. Of door een spannende leersituatie te vergezellen 
van geruststellende en plezierige prikkels, zoals muziek, positieve aan-
dacht, aangename omgeving en aanlokkelijke beelden (paragraaf 5.4).

d. Cognities: bijvoorbeeld door strategische vraagstukken via meervoudige 
invalshoeken te benaderen, zoals die van alle primaire belanghebbenden 
en deze naast elkaar te laten bestaan als interpretatiemogelijkheden van 
dezelfde werkelijkheid (Hart & Branbury, 1994; De Caluwé & Vermaak, 
2006; paragraaf 4.7 en 5.5).

e. Secundaire aff ecten: rust en ruimte inbouwen voor verwerking, individu-
eel of gezamenlijk, nadat alternatieve betekenissen zijn ontwikkeld, waar-
door via ‘herkalibratie’ herziene secundaire emoties kunnen ontstaan (pa-
ragraaf 5.3.3 en 5.4).

Samenvattend, variëren leidt tot vergroten van waardescheppend en vernieu-
wend potentieel en is het eerste strategisch leerprincipe.

b Valideren
De ontbrekende factor bij invalide strategieën is de validiteit van onderlig-
gende aannames en redeneringen. Dit is het tweede criterium voor strate-
gische leerprocessen. Valideren betreft bijvoorbeeld fi nanciële of marktgege-
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vens, opinies van klanten of medewerkers; van eigen mentale modellen of van 
strategieën via pilots, prototyping, simulaties en dergelijke. Valideren kan ook 
gaan over procesaspecten, zoals communicatie, samenwerking en vertrouwen 
in het strategieproces. Het gaat er bij valideren om of de aannames en conclu-
sies over strategieën valide zijn voor de context waarin die strategie zich moet 
voltrekken. Aangezien dit lang niet altijd dezelfde context is als die waarin de 
strategie tot stand komt, is dit zowel een zeer relevant als een heikel punt (zie 
paragraaf 4.7.5).

Als verklarend concept hierbij verschaft de ladder of inference van Argyris 
(1996) een bruikbare opstap (paragraaf 4.4.1). Dit concept is hier geamendeerd 
naar het model van de responsketen, zoals beschreven in paragraaf 5.3.1. Voor-
aan de responsketen bevindt zich de bron van waarneming, de contextuele 
ecologie. Verder in de responsketen neemt de subjectiviteit toe via enactment, 
selectieve waarneming, primaire emotie, betekenistoekenning via (on)bewus-
te aannames en conclusies, secundaire emoties en identiteit. De uitkomst van 
dit proces stuurt volgende waarnemingen in belangrijke mate. Dit proces van 
selectief waarnemen is zichtbaar onderin fi guur 6.6.

valideren

selectief
waarnemen

Enactment Secundaire
emotie

Retentie:
repertoire

& identiteit

Multi-
zintuiglijke

waarneming
→  selectie

cues

Auto-
appraisal:

→ primaire
emotie

Denken:
betekenis-

geving

Sociaal
fysieke

ecologie
en variatie

Figuur 6.6: Responsketen, selectief waarnemen en valideren

Boven in fi guur 6.6 is het proces van valideren gevisualiseerd als het toetsen 
van het eigen denken (aannames en conclusies) aan de bron van de waarne-
ming. Het doel hiervan is de realiteitswaarde van aannames en uitkomsten 
van strategieën zo hoog mogelijk te maken. Valideren is het tweede strate-
gisch leerprincipe.

c Verwerken
Stretch, ofwel engagement voor een nieuwe strategie bij de betrokkenen is het 
gevolg van een geslaagde cognitieve én emotionele verwerking tot voorbij het 
triggerpoint, dat geen psychologische ruimte voor twijfel meer overlaat. Dit 
leidt de sprong naar fundamentelere refl ectie en actie in. Bij tekentafelstra-
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tegieën ontbreekt het engagement hiervoor op het niveau van de beslissers 
of daaronder. Bij verloren strategieën ontbreekt het engagement boven het 
niveau van de innovators. Een ideaaltypisch verloop van cognitieve en emotio-
nele verwerking bij strategisch leren is weergegeven in paragraaf 4.5.5 (fi guur 
4.9).

Verwerken betreft het omvormen van responspatronen, zoals beschreven 
in paragraaf 5.3.3, via:
• Waarnemen onverwachte, afwijkende signalen.
• Ontspannen helpt het ontstaan van een nieuw referentiekader via neuraal 

diff erentiëren en hersynthetiseren van complexe patronen. Pijn of angst 
resulteert in fi xatie of terugvallen op aangeboren oerresponsen.

• Vergelijken ervaren consequenties van wel of niet veranderen, nu of straks 
en samen of alleen. Indien de vergelijking negatief uitvalt voor de status 
quo ontstaat veranderingsbereidheid na het passeren van een triggerpoint.

• Herhalen van aandacht en ontspanning maakt toenemende omvorming 
van responspatronen mogelijk.

Eigenaarschap, gezamenlijk interpreteren van valide signalen en vertrouwen 
in de leersituatie zijn bevorderende condities hiervoor. Het stimuleren van dit 
proces van verwerken en de condities hiervoor scheppen is het derde leerprin-
cipe. Dit leidt tot engagement c.q. stretch van de betrokkenen.

d Verbinden
Beschreven is hoe een gebrek aan coherentie bij strategisch leren de levensvat-
baarheid van valide strategieën kan bedreigen. Verbinden betreft activiteiten 
en condities die een synchrone verwerking in de hele organisatie bevorderen 
en daarmee het ontstaan van congruente actie. Slechts bij voldoende mate 
van verbinding zet lokaal teamleren door tot interlokaal strategisch leren. De 
beschrijving van Wierdsma (1999) over ‘oriëntatie op verbinding’ specifi ceert 
drie relaties waarop deze verbinding betrekking heeft:
• Verbinding tussen de actor en zijn eigen behoeften (zie ook paragraaf 4.2). 

Dit bevordert de overeenstemming tussen de praat- en de doetheorie (pa-
ragraaf 4.4) van de betrokkenen en maakt daarmee het leren vrijer van 
defensiviteit, zelfcensuur en sociaal gezien geloofwaardiger.

• Verbinding tussen de actor en andere actoren, lokaal en interlokaal, ook 
wel bonding en bridging verbindingen genoemd (De Jong, 2010). Dit dient 
volgens Wierdsma om de interne variëteit te vergroten om daarmee com-
plexere vraagstukken aan te kunnen. Daar valt aan toe te voegen dat via 
synchrone leeractiviteiten de kans op positieve emotionele besmetting en 
strategisch momentum toeneemt (paragraaf 4.7). Omgekeerd worden zo 
gevoelens van uitsluiting, bedreiging en daaraan gepaard gaande politieke, 
defensieve refl exen beperkt.
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• Verbinding tussen interne en externe actoren. De Jong spreekt hier van 
linking, bijvoorbeeld met de primaire externe stakeholders (zie paragraaf 
4.2.3). Dit bevordert de oriëntatie op waardecreatie als leitmotif, in plaats 
van fi xatie op intern gerichte processen van cognitieve, sociale en politieke 
zelfhandhaving.

Het stimuleren van en condities scheppen voor verbinden is het vierde leer-
principe. Dit leidt tot positieve, coherente actie c.q. strategisch momentum 
(zie ook paragraaf 4.6.1).

Bovenstaande deductieve redenering vanuit de faalscenario’s naar de princi-
pes voor strategisch leren is samengevat weergegeven in fi guur 6.7.

Faalscenario Leerprincipe

Dynamisch conservatisme Variëren

Invalide strategieën Valideren

Tekentafel strategieën Verwerken

Verloren strategieën Verbinden

Figuur 6.7: Relatie tussen faalscenario’s en interventieprincipes voor strategisch leren

De vier leerprincipes hebben het karakter van globale ontwerp- c.q. evalua-
tiecriteria voor condities en interventies ten behoeve van strategisch leren. 
De literatuurstudie laat zien dat op elk denkbaar moment, als aan een van de 
principes onvoldoende aandacht wordt besteed, de faalscenario’s kunnen toe-
slaan. Daarom lijkt het voor de hand te liggen de vier leerprincipes gelijktijdig 
en in samenhang met elkaar toe te passen gedurende het gehele proces van 
strategievorming.

Bij nadere beschouwing zijn de principes voor strategisch leren in een 
onderling verband te plaatsen op de twee dimensies die in hoofdstuk 4 zijn 
onderscheiden ten behoeve van de typologie voor strategisch leren (paragraaf 
4.3):

1a Variëren en valideren hebben hoofdzakelijk betrekking op de cognitief-
interpretatieve dimensie van strategisch leren. Het zijn voorwaarden voor 
het genereren en toetsen van strategieën en onderliggende aannames voor 
waardecreatie. Anders gezegd, variëren en valideren bepalen het inhoude-
lijk potentieel aan nieuwe strategieën.

1b Verwerken en verbinden zijn fysiologisch-responsief van aard. Ze gaan 
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over emotie, engagement en gedrag dat zich uit in individuele en collec-
tieve actie. Tezamen bepalen verwerken en verbinden de vitaliteit van een 
nieuwe strategie, dat wil zeggen, óf er wordt geleerd, door wie en met welk 
engagement.

2a Valideren en verwerken zijn factoren op individueel-dyadisch niveau. Va-
lideren van feiten en belevingen vindt plaats in respectievelijk subject-ob-
ject en subject-subject interacties en is dus dyadisch van karakter. Emotie 
(verwerken) stoelt altijd op een vergelijking (paragraaf 4.5.5 en 5.3.3) en is 
daarom eveneens dyadisch van karakter (Frijda, 1988).

2b Variëren en verbinden hebben betrekking op de samenhang tussen multi-
pele (f)actoren en relaties daartussen en bewegen zich derhalve op contex-
tueel-ecologisch niveau.

Figuur 6.8 visualiseert de vier leerprincipes op de dimensies cognitief-inter-
pretatief versus fysiologisch responsief en contextueel ecologisch versus indi-
vidueel dyadisch en het veronderstelde eff ect op de uitkomsten van strategisch 
leren.

→ →

→ →

Variëren

potentieel

Valideren

realiteitswaarde

Verwerken

stretch

Verbinden

momentum
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Figuur 6.8: Principes voor strategisch leren en beoogde eff ecten 
op twee dimensies (naar: Kloosterboer, 2008)

De vier leerprincipes lijken op basis van deze analyse essentiële remedies te-
gen de faalscenario’s voor strategisch leren. Zo gezien zijn deze principes de 
belangrijkste ontwerp- en toetsingscriteria voor de eff ectiviteit van strategisch 

dissertatie PK_2.indd   207dissertatie PK_2.indd   207 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



Expeditie naar waarde

208

leren. Het gelijktijdig en in samenhang bevorderen en borgen van deze leer-
principes zou in deze redenering een centraal aandachtspunt moeten zijn bij 
bewuste pogingen tot strategievorming. Zo niet, dan zou de vermoedelijke af-
loop wel eens besloten kunnen liggen in (een combinatie van) de beschreven 
faalscenario’s.

6.6 Voorlopige implicaties voor theorie en praktijk

De voorgaande analyse heeft implicaties voor zowel de theorie als de praktijk. 
Hoofdstuk 5 is geëindigd met een aanzet tot theorievorming voor strategisch 
leren, gebaseerd op dezelfde twee dimensies als de hier gededuceerde leerprin-
cipes. Daarin is strategisch leren beschreven als een proces van diff erentiëren 
en omvormen van responsketens. Hoewel dat conceptueel model een kapstok 
biedt voor een rijk palet aan inzichten vanuit allerlei verschillende theoreti-
sche benaderingen, is het moeilijk alleen op basis daarvan tot prescripties te 
komen voor het inrichten en begeleiden van strategische leerprocessen.

In dit hoofdstuk is het vraagstuk van strategisch leren omgekeerd benaderd 
op twee manieren. Ten eerste is niet gezocht naar manieren en mechanismen 
om te leren, maar naar oorzaken waardoor dit zo vaak mislukt. Ten tweede 
is vanuit de resulterende faalscenario’s, dus de achterkant van het vraagstuk, 
teruggeredeneerd naar wat er kennelijk aan het strategisch leerproces heeft 
ontbroken. Dit heeft een nieuw licht geworpen op de weerbarstige praktijk van 
strategisch leren en geleid tot een viertal veelbelovende principes hiervoor. In 
deze slotparagraaf vindt een toetsing van de leerprincipes plaats tegen de eer-
der onderscheiden vier conceptuele motoren in de leertheorie (6.6.1). Verder 
wordt de relatie verkend tussen de leerprincipes en de methodische condities 
(sensitizing concepts) uit de cases in het breedteonderzoek (6.6.2). De paragraaf 
eindigt met enkele voorlopige implicaties van de onderzoeksbevindingen tot 
dusverre.

6.6.1 Te mooi om waar te zijn?

De vier leerprincipes zijn op dezelfde dimensies van elkaar te onderscheiden 
als het sociaal constructionisme, het constructivisme, de evolutionaire – en 
de individueel fysiologische leerbenaderingen (paragraaf 4.3). Zo is elk leer-
principe te zien als het onderscheidende (niet het enige) kernprincipe van de 
bijbehorende leerbenadering ten opzichte van de andere leerbenaderingen. 
Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. De typologie van verandermotoren 
van Van de Ven & Poole (paragraaf 4.8) bewijst hier zijn dienst ter toetsing 
van deze pretentie.
• Variëren vergroot de interpretatiemogelijkheden van de werkelijkheid en 
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het bijbehorende handelingsrepertoire. Dit activeert het dialectische pro-
ces van leren via betekeniscreatie, de verandermotor van het sociaal con-
structionisme.

• Valideren van aannames, redeneringen en strategieën helpt disfunctionele 
patronen te onderkennen en deze bewust en gericht te veranderen. Zulk 
valideren is de onderscheidende succesfactor voor de teleogische verander-
motor van het constructivisme.

• Verwerken draait om de individueel fysiologische processen om te komen 
van een vorig naar een volgend responspatroon als onderdeel van de (rol)
identiteit. Herhaaldelijk waarnemen van relevante signalen, ontspannen 
en vergelijken zet de levenscyclus motor van de individueel fysiologische 
leerbenadering in werking.

• Verbinden ten slotte anticipeert op de competitieve selectie door primaire 
belanghebbenden van nieuwe praktijken en strategieën. Het legt criteria 
voor die selectie bloot (waarde), helpt erop in te spelen en versterkt zelf- en 
groepswaardering, aff ectieve spiegeling en volgzaamheid (paragraaf 4.6). 
Het gaat hier om het tijdig, constructief en in de juiste context activeren 
van de evolutionaire verandermotor.

De vier leerprincipes lijken ook door deze bril bezien een adequate invulling 
te zijn van de vier conceptuele motoren van Van de Ven & Poole. Dit sterkt 
de interne validiteit c.q. begripsvaliditeit van de redenering. De leerprincipes 
lijken daarmee tevens een volgende stap te zijn in de operationalisatie van het 
begrip leerruimte, zoals dat in paragraaf 5.5.1. is voorgesteld.

6.6.2 Relatie leerprincipes en sensitizing concepts

Of de vier leerprincipes ook extern valide zijn, kan op basis van deze deductie-
ve, theoretische redenering nog niet worden vastgesteld. Daarvoor is toepas-
sing in en toetsing aan de praktijk nodig. Een aanzet hiertoe is gedaan door de 
bevindingen uit de eerste vier retrospectieve case-beschrijvingen in hoofdstuk 
3 te relateren aan de vier leerprincipes. Daarbij is tentatief benoemd op welke 
wijze de daar gevonden:
• methodische condities versterkt kunnen worden via de leerprincipes;
• interventieprincipes operationalisaties zouden kunnen zijn van de vier 

leerprincipes.

De uitkomsten van deze verkenning zijn weergegeven in bijlage 1 en lijken 
veelbelovend. Wat opvalt is dat de meeste methodische condities en gedrags-
principes gelijktijdig de vier verschillende leerprincipes operationaliseren, op 
een wijze waardoor ze elkaar onderling versterken. Tegelijk zorgt de uitsplit-
sing van de methodische condities en interventieprincipes naar de vier leer-
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principes voor aanscherpingen die de eff ectiviteit optimaliseren. De mogelijk-
heid begrippen naar elkaar toe te redeneren maakt echter dat voorzichtigheid 
geboden is bij het verbinden van conclusies hieraan.

Verder is een opmerkelijke overlap zichtbaar tussen de richtinggevende 
begrippen die als metarefl ectie zijn beschreven in paragraaf 3.6 en de vier 
leerprincipes. Vier begrippen (n, o q en r) beschrijven elk één leerprincipe of 
een verbijzondering daarvan. Kennelijk benaderen deze inductief verkregen 
richtinggevende begrippen de leerprincipes die in dit hoofdstuk zijn gededu-
ceerd uit de literatuur.

Voor het overzicht en een goed begrip zijn de bevindingen uit de hoofd-
stukken 3, 4, 5 en 6 samengebracht en gevisualiseerd in het conceptuele on-
derzoeksmodel in fi guur 6.9.

Een tweede aanzet tot validatie van de leerprincipes volgt in hoofdstuk 7 
door ze systematisch in te zetten als evaluatiekader voor de casebeschrijving. 
Hoofdstuk 8 gaat nog iets verder doordat de leerprincipes daar ook prescrip-
tief een rol spelen als interventieprincipes tijdens de casus.

Ondanks de genoemde beperkingen zijn onder voorbehoud enige prak-
tische implicaties aan te geven van de analyse in dit hoofdstuk. Ten eerste 
zijn de faalscenario’s en oorzaken daarvan een (extra) signaal aan managers 
en bestuurders dat het niet meevalt de regels van het eigen spel opnieuw uit 
te vinden. Verder zouden de scenario’s een oranje stoplicht moeten zijn voor 
adviseurs die klaar staan een strategische heroriëntatie te begeleiden. Als het 
veranderen van patronen die leiden tot waardecreatie (of -vernietiging) syno-
niem is aan strategisch leren, dan zou het zorgvuldig omgaan met condities 
en interventies daarvoor wel eens het verschil kunnen maken tussen het sla-
gen of falen van zulke inspanningen.
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Figuur 6.9: Voorlopige onderzoeksopbrengsten in conceptueel onderzoeksmodel
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7

De waardesprong
Strategisch leren in het Beatrixziekenhuis in 2007

De nieuwe directeur van het Beatrixziekenhuis te Gorinchem 
treft in zomer 2006 een zorgelijke bedrijfsmatige en fi nanci-
ele situatie aan. Daarnaast is er ontevredenheid bij huisartsen, 
specialisten en verplegend personeel en hebben zij er weinig 

vertrouwen in dat dit snel verbetert.
Hij zet na enige tijd een traject voor strategieontwikkeling in, waarbij de 

uitvoerder van dit onderzoek als adviseur betrokken wordt. Een lerende aan-
pak lijkt aangewezen vanwege de complexiteit, verspreide kennis en het rela-
tief autonoom functioneren van medisch specialisten, verplegend personeel 
en managers. Hoe de grote groep van sceptici hier warm voor te krijgen, is de 
zorg van de directeur.

Dit hoofdstuk blikt terug op een episode van strategisch leren in het Beatrix-
ziekenhuis te Gorinchem. Doel hiervan is te onderzoeken welke interventies 
hierbij bevorderend en belemmerend hebben gewerkt en waarom. Daartoe 
wordt gebruik gemaakt van de leerprincipes, zoals uitgewerkt in paragraaf 
6.5: (a) variëren, (b) valideren, (c) verwerken en (d) verbinden. Deze principes 
zijn op het moment dat deze casus zich afspeelt nog niet ontwikkeld. Het 
hoofdstuk heeft daarom een tweeledig doel. Enerzijds is dit het refl ecteren op 
de uitgevoerde interventies ten behoeve van strategisch leren en de eff ecten 
daarvan in deze casus. Anderzijds is het een toets op de bruikbaarheid van de 
leerprincipes uit hoofdstuk 6 als hulpmiddel bij het refl ecteren op de inter-
venties. De focus van dit hoofdstuk blijft daarmee, net als in hoofdstuk 6, op 
de derde onderzoeksvraag in het conceptueel onderzoeksmodel (fi guur 7.1), 
waarbij wordt voortgebouwd op de onderzoeksopbrengsten tot nog toe.
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Figuur 7.1: Focus hoofdstuk 7 in relatie tot conceptueel onderzoeksmodel

Paragraaf 7.1 start met een introductie van de achtergrond en context van de 
casus. Dan volgt een feitelijke beschrijving van de loop der gebeurtenissen, 
per procesfase voorzien van tussenrefl ecties. Dit gebeurt in vier paragrafen 
aan de hand van de analogie met een sprongbeweging: de aanloopfase in pa-
ragraaf 7.2, in paragraaf 7.3 de afzetfase en in paragraaf 7.4 de sprong- en de 
landingsfase. Vanuit een overzicht van alle interventies en eff ecten daarvan 
zijn in paragraaf 7.5 drie typen refl ecties opgetekend. Ten eerste een refl ectie 
op de praktijk met het sprongeff ect, de rol van grootschalige interventies en 
suggesties voor eff ectievere interventies. Ten tweede zijn de vier leerprincipes 
uitgewerkt tot specifi eke interventieprincipes in vier achtereenvolgende fasen. 
Ten slotte is een combinatie van leiderschapstijlen gesignaleerd als succescon-
ditie voor het welslagen van het strategisch leerproces.

7.1 Strategische context en achtergrond

Deze paragraaf geeft eerst een schets van de strategische situatie voor Neder-
landse ziekenhuizen in het algemeen (7.1.1) en daarna voor het Beatrixzieken-
huis in Gorinchem in het bijzonder (7.1.2).
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7.1.1 Strategische context Nederlandse ziekenhuizen

De dynamiek rondom en binnen de Nederlandse ziekenhuizen neemt toe en 
blijft dat de komende decennia doen. Toename van vraag naar zorg – door 
vergrijzing en toename van mensen met chronische ziekten –, verdergaan-
de liberalisering van de prijs- en volume afspraken met zorgverzekeraars en 
scherper toezicht door de inspectie spelen daarbij een rol. Daartegenover staat 
krapte op de arbeidsmarkt, gedwongen fi nanciële doelmatigheid, verplaatsing 
van medische regievoering naar huisartsen en meer verplaatsing van fi nan-
ciële risico’s naar ziekenhuizen zelf (Ministerie vws, 2007). Nederlandse zie-
kenhuizen gaan daarmee een periode tegemoet waarin moet worden geanti-
cipeerd op verandering en moet worden geleerd van opgedane ervaringen om 
toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen blijven 
leveren. 

In hoofdstuk 1 is reeds beschreven dat strategisch leren in een kennisin-
tensieve organisatie als een ziekenhuis de aangewezen aanpak voor strate-
gievorming is. Tegelijk komt daar naar voren dat dit juist in zo’n omgeving 
niet makkelijk van de grond komt. Zo beschrijft Porter (2006) hoe dokters en 
ziekenhuizen elkaar in de praktijk beconcurreren op medische interventies, 
in plaats van samen te werken aan preventieve en curatieve zorg, zoals men 
op papier voorstaat. Het vertrekpunt in de nu volgende casus is in dit opzicht 
exemplarisch. 

7.1.2 Het Beatrixziekenhuis

Anno 2006 lijkt het Beatrixziekenhuis onderhevig aan ingesleten gewoonten 
die niet meer aansluiten bij de eisen van de tijd. Het ziekenhuis draait verlies, 
heeft een dalend marktaandeel en er heerst ontevredenheid onder huisartsen, 
specialisten, verpleegkundigen en managers. Ook blijkt op basis van gesprek-
ken met patiënten, verwijzers en anderen dat het ziekenhuis de blik naar bin-
nen heeft gericht. Artsen en managers doen naar eer en geweten wat hen 
goeddunkt, maar teveel ieder voor zich en te beperkt op elkaar afgestemd. De 
gevolgen variëren van lange toegangstijden tot de polikliniek, lange doorloop-
tijden, onvoldoende ok-benutting en beperkte samenwerking. De in zomer 
2006 nieuw aantredende directeur vindt dat er snel iets moet gebeuren. Hij 
start met het vereenvoudigen van de lijnorganisatie van negen afdelingen naar 
vijf medische bedrijven en het benoemen van nieuwe hoofden. Hoewel dit de 
nodige onrust en commotie oproept, zien velen het ook als een eerste uiting 
van de ambitie van de directeur de vastgelopen situatie aan te pakken. 

Verder vraagt hij, naast een intern adviseur, de auteur van dit hoofdstuk 
als extern adviseur te ondersteunen bij de vernieuwingsinspanningen in het 
ziekenhuis. Hun rol richt zich op de totale procesregie en de begeleiding van 
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grotere bijeenkomsten, in nauw overleg met de opdrachtgever, de algemeen 
directeur.

Kerngegevens rivas en het Beatrixziekenhuis

Het werkgebied van Rivas is weergegeven in fi guur 7.2 en omvat ruim 
280.000 inwoners, verdeeld in 10 regio’s en het Beatrixziekenhuis in Go-
rinchem. In totaal werken bij rivas anno 2007, als de casus speelt, zo’n 
5.500 medewerkers en 1.300 vrijwilligers en draait de organisatie een omzet 
van circa 200 miljoen euro. rivas beoogt ‘ketenzorg’ in een zorgketen te 
leveren, met als schakels: ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg, zorg thuis met 
en zonder verblijf, jeugdgezondheidszorg, algemeen maatschappelijk werk, 
paramedische zorg (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie), preventieve 
zorg, voorlichting en cursussen, zorghulpmiddelen en ten slotte voeding 
en dieetkunde.

Het Beatrixziekenhuis had in 2007 323 erkende bedden, circa 70 miljoen 
euro omzet met een positief resultaat aan het einde van het boekjaar van 1,5 
miljoen, 160.000 polibezoekers, 12.000 opnames, 11.000 dagbehandelin-
gen, 685 fte, 26 verschillende specialismen en 103 medisch specialisten. 
Het ziekteverzuim bedroeg 4,8%, 23 dbc’s genereren 80% van de omzet, de 
gemiddelde ligduur was 5,4 dagen.

Werkgebied Rivas Zorggroep

Figuur 7.2: Werkgebied rivas Zorggroep

7.2 Aanloopfase

De concrete gebeurtenissen in de aanloopfase zijn beschreven in paragraaf 
7.2.1 en refl ecties daarop in paragraaf 7.2.2.
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7.2.1 Gebeurtenissen aanloopfase

De directeur start een bedrijfskundig georiënteerd programma, met ‘thema-
trekkers’ die op hun beurt projectleiders (veelal teamleiders uit de lijnorgani-
satie) bijstaan. De thematrekkers zijn enkele managers die deel uitmaken van 
het nieuwe ZiekenhuisManagementTeam (zmt) en een enkele speciaal daar-
toe aangestelde functionaris. De thema’s zijn bedrijfsvoering, ketenlogistiek, 
veiligheid en markt- en klantgerichtheid. De interne adviseur coördineert als 
programmamanager dit geheel.

Het zmt inventariseert alle projecten die in de loop der jaren zijn gestart, 
stelt prioriteiten hierin en brengt deze onder in de thema’s. Enkele artsen wor-
den op vrijwillige basis bereid gevonden zitting te nemen in een zogenaamde 
regiegroep, samen met de thematrekkers om de inhoud en de voortgang van 
alle projecten te bewaken. Een deel van het medische stafbestuur en een deel 
van het zmt maakt deel uit van deze groep. Voor dilemma’s en vragen kunnen 
teamleiders terecht bij de regiegroep, wat inderdaad gebeurt.

Tijdens maandelijkse sessies leren projectleiders van elkaar over succes- 
en faalfactoren. Persoonlijke ontwikkeling vindt verder plaats door on-the-
job-coaching en training in projectmanagementvaardigheden. Deze training 
wordt voor de zmt-leden verzorgd door de adviseur/onderzoeker. Een bureau 
gespecialiseerd in basis managementvaardigheden verzorgt de overige trai-
ningen, samen met de programmamanager.

In kwartaalbijeenkomsten komt de gehele lijnorganisatie bij elkaar om 
voortgang en problemen te bespreken. Na een aantal maanden worden reeds 
substantiële besparingen zichtbaar, die aanmoedigen tot voortgang op het in-
geslagen pad. Anderzijds blijkt de dubbelfunctie van de zmt-leden die ook 
thematrekker zijn en uit dien hoofde in de regiegroep zitten nogal belastend 
voor hen. Tegelijk ervaren de zmt-leden die niet in de regiegroep zitten deze 
groep als bedreigend. Wie gaat er nu over het ziekenhuisbeleid?

De directeur investeert van meet af aan ook in zijn relatie met het bestuur van 
de medische staf. In deze contacten ontstaat het beeld dat de sterk bedrijfs-
kundige insteek van het programma en de regiegroep weliswaar noodzakelijk 
is, maar niet voldoende om het ziekenhuis voor te bereiden op een toekomst 
waarin marktwerking centraal komt te staan. Er groeit behoefte aan een ge-
zamenlijk, zorggedreven perspectief voor medici, medewerkers en managers.

Het medische stafbestuur besluit daarom een ‘stafdag’ te organiseren voor 
de medische staf in januari 2007 rond het thema ‘ondernemerschap in de 
zorg’. Men maakt zich echter nog wel zorgen hoe de doelgroep voor dit thema 
warm te krijgen. In het voorbereidingscomité, waaraan de externe adviseur 
deelneemt, ontstaat het idee acteurs in te huren, die als zingende rechter en 
advocaten het genoemde thema neerzetten. De uitnodiging is vormgegeven 
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als een justitiële dagvaarding en de opkomst is boven verwachting hoog. Ter 
‘zitting’ schorst de rechter en sommeert de medisch specialisten zich in te 
leven in patiënten, huisartsen, verzekeraars, managers, medewerkers, overhe-
den en fi nanciers. Prominente vertegenwoordigers van deze groepen uit het 
echte leven fungeren als ‘souffl  eurs’. Vanuit deze rollen voeren de specialisten 
‘kruisverhoren’ op elkaar uit. Op speelse wijze discussiëren ze zo met een 
breder blikveld dan gewoonlijk. Het ‘gerechtelijk vonnis’ luidt ten slotte dat 
een groep van medici en managers binnen drie maanden een strategie voor 
het ziekenhuis moet opstellen.

Het meest voor de hand ligt de regiegroep te vragen deze taak als strate-
giegroep op zich te nemen. Maar er heerst wantrouwen: heeft de directeur 
zijn strategie al klaar liggen en dient de strategiegroep slechts ter legitimatie? 
Bovendien staat het gemengde gezelschap van managers en medici nog enigs-
zins wantrouwend ten opzichte van elkaar.

Bij de ‘omdoopbijeenkomst’ van ‘regiegroep’ naar ‘strategiegroep’ hebben de 
adviseurs, naast het doel van de groep, het onderling vertrouwen op de agenda 
gezet. Belangen, behoeften en aannames, van organisatorisch tot en met per-
soonlijk, worden uitgewisseld en getoetst. De betoonde openhartigheid schept 
initieel een sfeer van vertrouwen. Het eff ect duurt echter niet lang. In de daar-
op volgende maanden doen zich allerlei spanningen voor in de strategiegroep, 
zowel tussen als binnen de groepen van medici en managers. Mede hierdoor 
lukt het nauwelijks het eens te worden over de aanpak van het strategieproces. 
De leden vinden het bijvoorbeeld niet hun taak zelf strategisch vooronderzoek 
te verrichten als de adviseurs dit voorstellen. Ze worden het ook niet eens over 
een startdatum voor hun inhoudelijke taak.

7.2.2 Tussenrefl ectie aanloopfase: sensing

De gebeurtenissen in deze periode zijn in het algemeen te karakteriseren als 
wat in paragraaf 4.5.3. de strategic en de tactical sensing fase is genoemd (leer-
principe c: verwerken). Dit is de fase dat men bewust is dat er zaken niet goed 
gaan en men met praktische eerste orde oplossingen hier iets aan probeert 
te doen. Intussen is men met verhoogde attentie bezig de situatie verder af te 
tasten, zowel wat betreft de strategische situatie, als wat betreft de leersituatie 
(zie ook paragraaf 3.6.1. punt s: acclimatiseren). Dit ontwikkelt zich voor de 
managers langs een ander pad dan voor de medici, zoals hieronder geschetst. 
Die paden komen samen in de strategiegroep.

Lijnmanagement

De dominant aanwezige rolidentiteit en praktijken van de managers komen 
op de adviseurs over als ‘operationeel overleven, ondanks lastige dokters en 
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collega’s’. Die van de medici als ‘mijn persoonlijke professionaliteit gaat voor 
samenwerking met anderen.’ Hoewel dergelijke patronen nog niet echt ter 
discussie staan, waait er toch een nieuwe wind van verandering. Enerzijds ge-
nereert dit (leer)angst, gevoed door de reorganisatie, waarbij enkele managers 
het veld hebben moeten ruimen (leerprincipe c: verwerken, zie ook paragraaf 
4.5, fi guur 4.9). Dit geldt ook voor de dubbelstructuur van programma- en 
lijnorganisatie, die leidt tot gevoelens van verwarring, frustratie en bestuur-
lijke drukte in het lijnmanagement. Dit leidt soms tot verkrampingen, ver-
starring en regressie naar oude beelden en patronen. Vooral bij het nieuw 
gevormde zmt, dat zich enigszins beconcurreerd voelt door de regiegroep c.q. 
strategiegroep.

Anderzijds groeit de hoop op betere tijden, gesteund door de concrete ac-
ties en resultaten uit het programma Slimmer Werken (fi guur 4.9: verlangen). 
De programmastructuur en het prioriteren van projecten draagt bij aan valide 
managementinformatie en coherentere actie (leerprincipe b: valideren). Het 
prioriteren van de projecten werkt verder angstreducerend c.q. vertrouwen be-
vorderend in het zmt (leerprincipe c: verwerken)

Medici

De artsen voelen zich op hun stafdag op speelse wijze uitgedaagd hun veran-
derende strategische context onder ogen te zien, vanuit andere perspectieven 
dan die van henzelf. De hele setting (‘dagvaarding’, locatie, acteurs, gasten, 
werkvormen) prikkelt contextuele, zintuiglijke, cognitieve en sociale variatie 
(leerprincipe a). De maatschappen zijn gemixt. De externe prominenten dra-
gen bij aan het serieus exploreren van hun perspectieven. Door uitsluitend 
te mikken op bewustmaking (niet op besluitvorming) ontstaat ruimte voor 
diff erentiatie, ofwel leerruimte (leerprincipe c: verwerken; zie ook paragraaf 
5.3.3). Met behulp van de ‘empathiegroepen’ en de kruisverhoren resoneren 
andere perspectieven en nieuwe toekomstopties voor de artsen intensief in 
deze ruimte. Dat de dag voor en door de artsen is, hun eigen uitdrukkelijke 
wens, schept zowel het benodigde eigenaarschap als de veiligheid voor cog-
nitief en emotioneel verwerken (leerprincipe c). De keerzijde daarvan is dat, 
buiten de directeur, het lijnmanagement niet op dit proces is aangesloten. 
Dit blijkt achterstandsgevoelens bij het zmt te voeden, hetgeen de gebrekkige 
verbinding tussen beiden benadrukt (leerprincipe d).

Strategiegroep

De gemengde samenstelling van de strategiegroep (medici, managers en on-
dersteuners) is een novum in het ziekenhuis. Het creëert variatie die de leden 
begint los te weken van hun fi xaties en praktijken (leerprincipe a). Met andere 
woorden, binnen de strategiegroep is voorzichtig een proces van diff erentië-
ren op gang aan het komen (leerprincipe c: verwerken; zie ook paragraaf 5.3.3).
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Zo op het oog vormt de strategiegroep een gevarieerde én verbindende coali-
tie. Maar nog geen ‘vitale coalitie’ (Hendriks & Tops, 2002). Dit zou beteke-
nen dat zmt, stafbestuur én andere primaire belanghebbenden volledig zijn 
aangesloten én dat er sprake is van onderling vertrouwen. Zover is het niet. 
Voor de betrokkenen betekent deze samenstelling echter een grens aan de 
toelaatbare variatie op dat moment. De leerangst is hoog (leerprincipe c). De 
deconstructie en bespreking van behoeften en belangen in de strategiegroep 
komt wellicht te vroeg om het beoogde vertrouwensklimaat al defi nitief te 
kunnen scheppen. Het intensief aftasten van de situatie en van elkaar laat 
zich hierdoor niet afremmen en krijgt vooralsnog voorrang boven de inhou-
delijke taak (zie ook paragraaf 3.6.1 punt s: acclimatiseren en Tuckman, 1965). 
De door de adviseurs nagestreefde actievere betrokkenheid van dokters en 
managers bij het vergaren van strategische data komt hierdoor niet van grond 
(zie paragraaf 3.5, punt f, g, h, i). Het verwerkingsproces (leerprincipe c) van 
de strategiegroep bevindt zich in de fase van sensing en concentreert zich op de 
leersituatie. Voor strategisch leren en veranderen is het nog te vroeg. Wel ont-
staat als bijverschijnsel nieuwsgierigheid bij niet-leden van de strategiegroep: 
wat gebeurt daar? Ook hun strategic sensing is aangevangen.

7.3 Afzetfase

De concrete gebeurtenissen in de afzetfase zijn beschreven in paragraaf 7.3.1 
en refl ecties daarop in paragraaf 7.3.2.

7.3.1 Gebeurtenissen afzetfase

De directeur zit intussen niet stil en heeft al vrij ver uitgewerkte gedachten 
over de nieuwe strategie ontwikkeld. In een onderling overleg geven de advi-
seurs echter aan dat er in de strategiegroep nog weinig grond onder de voeten 
is voor een nieuwe strategie.

Er heersen zeer verschillende opvattingen over de aard en de ernst van de 
problemen en de oplossingsrichtingen. In zo’n klimaat een nieuwe strategie 
voorstellen, leidt slechts tot geharrewar en verzet, vinden ze. De adviseurs stel-
len voor de strategiegroep zo compleet en ongefi lterd mogelijk van informatie 
te voorzien en alleen de vraag te beantwoorden: is er wel een nieuwe strategie 
nodig? Slechts bij een bevestigend antwoord kan het gesprek over een nieuwe 
strategie volgens hen echt aanvangen. De directeur lijkt dit een omweg en wil 
eerder zijn voorstel voor de nieuwe strategie inbrengen. Als de extern adviseur 
aanbiedt in dat geval zijn adviesopdracht én onderzoekscasus op te geven, gaat 
de directeur er eens goed voor zitten. Dan concludeert hij al snel dat het voor-
stel van de adviseurs de beste route is en vraagt zijn secretaresse een datum 
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te vinden voor deze bijeenkomst. Dat valt nog niet mee en het duurt al met al 
nog een fl ink aantal weken voordat de bijeenkomst kan plaatsvinden. In die 
periode verzamelen de adviseurs en ondersteuners zoveel mogelijk actuele én 
valide informatie over de waarde die het ziekenhuis voor belanghebbenden 
creëert, bijvoorbeeld voor huisartsen, patiënten, verzekeraars, concurrenten, 
overheden en werknemers.

Op 8 mei 2007 vindt de strategische diagnosesessie plaats. Drie wanden 
van een grote ruimte hangen vol met gegevens over adherentie per maatschap 
en huisartsengroep, fi nanciële gegevens, data van Prismant, ranglijsten van 
tijdschriften en verzekeraars, inkomenseff ecten, klanttevredenheid rappor-
tage, werkbelevingonderzoeken etc. De strategiegroep werkt zich in kleine, 
gemengde analyseteams door het materiaal. Ze maakt op basis hiervan een 
‘waardefoto’ en deelt uiteindelijk rapportcijfers uit voor de waardecreatie per 
belanghebbende groepering. Vervolgens vindt een inventarisatie plaats van 
ontwikkelingen binnen en buiten rivas, inclusief mogelijke consequenties 
voor het ziekenhuis. De aanwezigen prioriteren de mogelijke consequenties 
daarna op de criteria belangrijkheid en waarschijnlijkheid (plausibiliteit). 
Hierna taxeert de strategiegroep de verwachte waardecreatie over twee jaar 
bij ongewijzigd beleid. Het waardefoto-instrument is voor deze gelegenheid 
ontwikkeld en het resultaat is samengevat weergegeven in tabel 7.1.

Belanghebbende Sterke waardepres-
tatie bz gezien vanuit 
belanghebbende

Zwakke waardepres-
tatie bz gezien vanuit 
belanghebbende

Waardering 
nu

Verwachte 
waarde 
over 2 jr, bij 
ongewijzigd 
beleid

Patiënt Bejegening Wachttijden, be-
zoekfrequentie, poli 
‘uitgewoond’

± ⇓

Huisarts/ 
verwijzer

Bijscholingsaanbod 
enkele maatschappen

Arrogante en betut-
telende houding

– ⇓

Verzekeraar Historische relatie Duur, geen 
complicatie-registratie

± ⇓

Concern Nog net niet 
verliesgevend

afnemende adherentie 
→ inkomsten omlaag

– ⇓

Specialisten Beroepstrots Frustraties in contac-
ten met management 

± ⇓

Personeel Passie Toenemend verzuim à 
onvrede

+ ⇓

(Overheid) Geen alarm Niet voldoende 
transparant

± ⇓

Legenda: ++ = uitstekend; + = goed; ± = matig; – = onvoldoende; -- = slecht ⇑ = beter dan nu; 
⇓ = minder dan nu

Tabel 7.1: Samengevatte waardefoto Beatrixziekenhuis (bz) 8 mei 2007
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De conclusie brengt een schok teweeg in de strategiegroep: ongewijzigd beleid 
leidt tot snel toenemende onvrede, primair bij huisartsen, met vergaande ne-
gatieve (ook fi nanciële) consequenties voor het ziekenhuis en de maatschap-
pen. Bij de afsluiting van de bijeenkomst, die plaats heeft gevonden in het 
bedrijfsrestaurant, komt de vraag op wat te doen met alle strategische infor-
matie op de wanden. Besloten wordt deze te laten hangen om bewustmaking 
te prikkelen onder dokters en personeel die daar lunchen. De volgende dag 
gonst het in de wandelgangen.

Op de vergadering van de medische staf die de volgende avond (9 mei) 
plaatsvindt, rapporteert de voorzitter van het stafbestuur de bevindingen van 
de strategiegroep en doet een indringend persoonlijk appèl op de aanwezigen 
mee te werken aan verandering. Dit leidt tot emotionele verwijten, vooral naar 
de aanwezige directeur, waaruit blijkt dat er nog veel argwaan leeft jegens het 
management. De volgende dag al meldt zich echter een groep van gezagheb-
bende artsen bij de directeur, die vinden dat actie nu geboden is. Op verzoek 
van de adviseurs werven ze vervolgens steun voor hun voorstellen onder col-
lega’s en managers. Zij formuleren kort daarop acht concrete acties, gericht 
op verbetering van de samenwerking met huisartsen. De actie leidt onder 
andere tot het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid, een kwalitatief 
onderzoek onder alle huisartsen in de regio tot zelfs tot het verkorten van de 
toegangstijd van enkele poliklinieken.

7.3.2 Tussenrefl ectie: triggers

De eerste trigger vindt plaats in het gesprek tussen de adviseurs en de direc-
teur. Door bereidheid van de adviseur/onderzoeker de consequenties te nemen 
als hij niet meer in het proces zou geloven, ontstaat een echte keuzesituatie. 
Het beweegt de directeur op zijn beurt die keuze op zijn consequenties door 
te denken, hetgeen leidt tot een vastberaden commitment voor de uiteindelijke 
keuze voor de waardefoto bijeenkomst. Een schoolvoorbeeld van een model 
ii dialoog met valid information, free choice and internal commitment (Argyris, 
2004; leerprincipes b en c: valideren en verwerken).

Tijdens de sessie van 8 mei bereikt de strategiegroep een triggerpoint (leer-
principe c). De overvloedige, gevarieerde en valide informatie aan de wanden 
van de zaal, de onorthodoxe werkvorm en de gemengde samenstelling van 
de groep geven krachtige impulsen tot de contextuele variatie (leerprincipe a: 
variëren). Het parallel analyseren van dezelfde data in drietallen creëert een 
vorm van sociale controle die de kans op selectieve of verdraaide waarneming 
en andere vormen van zelfbedrog reduceert. Anders gezegd, deze interventie 
werkt intersubjectief validerend.

De waardefoto aan de muur blijkt een krachtig interventiehulpmiddel, 
dat bijdraagt aan alle vier de leerprincipes. Het integreert de aanwezige vari-
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atie aan informatie en opinies tot een intersubjectief gevalideerd totaalbeeld 
(Boonstra & De Caluwé, 2006; leerprincipe a: variëren). Ofwel, een common 
database for strategic information (Jacobs, 1994; leerprincipes b en d: valideren 
en verbinden). Inhoudelijk wordt duidelijk welke (im)materiële waarde het 
ziekenhuis nu werkelijk creëert en voor wie. Én het wordt duidelijk waar bij 
ongewijzigd beleid de grootste problemen dreigen te ontstaan. In termen van 
Schein (1999) wordt de overlevingsangst manifest (paragraaf 4.5.1) Daarmee 
krijgt het strategisch leerproces een common ground en een duidelijke, geva-
lideerde en verbindende richting (Weisbord, 1992; Weisbord & Janoff , 1995; 
leerprincipe b en d).

In termen van verwerken blijkt de waardefoto bij te dragen aan de vier es-
sentiële criteria voor strategisch leren (paragraaf 5.3.3):
• Waarnemen: de overzichtelijke, zelf gecreëerde value appraisal in één over-

zicht, gezien vanuit alle verschillende primaire belanghebbenden, evenals 
de overall waardering en de verwachte waardering over twee jaar (op basis 
van een gezamenlijke trendanalyse) bij ongewijzigd beleid maken de un-
learning cues haast onontkoombaar.

• Vergelijken: vertalen van omgevingsontwikkelingen naar gevolgen en ver-
gelijken van klantwaarde, organisatorische en persoonlijke gevolgen, zowel 
nu als later appelleren rechtstreeks aan het emotionele appraisal systeem.

• Ontspannen: de leersituatie is veilig in de zin ieder zich werkelijk vrij voelt 
op basis van volledige en valide informatie tot eigen interpretaties en con-
clusies te komen. Het eigenaarschap van de strategische diagnose c.q. in-
terpretatie ligt bij de strategiegroep als geheel, niet bij enkele deskundigen 
en/of de directeur.

• Herhalen: door minimale plenaire spreektijd en de diverse analyse- en in-
terpretatierondes is één avond voldoende voor het verwerken van veel, com-
plexe en potentieel bedreigende informatie.

Dit alles brengt de aanwezigen ’s avonds rond circa 21.30 uur tot een geza-
menlijk triggerpoint (leerprincipe c en d), waarbij de emotionele waardering 
van de situatie radicaal omslaat van behoud van de status quo ten faveure van 
verandering. Dit wordt ingeluid door een expliciete validatievraag naar de ge-
voelens die de waardefoto analyse bij de aanwezigen oproept (leerprincipe b). 
De waardefoto blijkt daarna ook een eff ectief communicatiehulpmiddel om 
de boodschap ervan uit te dragen buiten de strategiegroep. Zo is een gelijktij-
dig verwerkingsproces in diverse geledingen van de organisatie bevorderd en 
heeft bijgedragen aan verbinding (leerprincipe d).

Persoonlijk schenkt het mij voldoening dat ik met de waardefoto eindelijk 
het systematische instrument heb ontwikkeld dat mij nog ontbrak tijdens 
de keurmerk- en de mediacasus (zie paragraaf 3.3 en 3.4). Dat gevoel ver-
mengt zich met verwondering dat ik een dergelijk essentieel en existentieel 
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instrument voor strategische diagnose nog niet eerder ben tegengekomen.
Een volgende trigger is het op de barricaden klimmen door de stafvoor-

zitter tijdens de medische stafvergadering een dag later. In deze kring komt 
de noodzakelijke verwerking nu pas echt op gang met het uitbreken van een 
emotionele storm. De groep vrijwilligers passeert hierdoor hún triggerpoint 
voor verandering. De acties vanuit deze groep engageren zelfs een meerder-
heid van de artsen voor het idee dat medisch specialisten (ook) voor huis-
artsen waarde moeten scheppen. Twee maal een groepsgewijze verwerkings-
schok die uitmondt in coherente actie en dus verbinding.

Het laten hangen van de strategische data in het bedrijfsrestaurant blijkt 
weliswaar geen trigger tot nieuwe actie, maar heeft wel een nuttig bewustma-
kend eff ect. Er is nog geen nieuwe strategie, maar wel is een krachtige afzet 
daartoe gegeven.

7.4 Sprong- en landingsfase

In de hier gehanteerde ‘waardesprong’ metafoor refereert de ‘sprongfase’ aan 
de activiteiten die hebben geleid tot het strategische kader voor het ziekenhuis. 
De ‘landingsfase’ heeft betrekking op de operationalisatie en uitvoering daar-
van in de maatschappen en in de lijnorganisatie. De concrete gebeurtenissen 
in deze fasen zijn beschreven in paragraaf 7.4.1 en refl ecties daarop in para-
graaf 7.4.2.

7.4.1 Gebeurtenissen sprongfase

De adviseurs vinden dat nu ‘alle hens aan dek’ moet en raden de directeur aan 
de nog niet betrokken leden van het Medisch Stafbestuur en het zmt op te 
nemen in de strategiegroep. Dit gebeurt. De ontstane actiebereidheid in deze 
groep en daarbuiten creëert een dilemma voor de directeur. De initiatieven 
vinden plaats tijdens een korte vakantie van hem in de tweede helft van mei. 
Hij is er blij mee, maar wil ook graag de regie over het strategieproces weer te-
rug. Bovendien heeft hij uitgesproken ideeën over de strategie. Iedereen weet 
dit en dit achterhouden zou wantrouwen wekken. Maar nu een strategie voor-
kauwen aan de strategiegroep demotiveert ook. De adviseurs bespreken dit 
dilemma met de directeur. Er ontstaat een spannend moment als de directeur 
laat blijken toch zijn eigen strategie te willen presenteren. De externe adviseur 
geeft aan zich in dat geval terug te trekken van de opdracht, die voor hem 
tevens een belangrijke onderzoekscasus is. De directeur neemt dit signaal 
serieus en doorpratend komen ze tot het vergelijk wat hieronder is beschreven.

De eerstvolgende vergadering van de strategiegroep ontvouwt de direc-
teur zijn gedachten over een nieuwe strategie, maar laat er tevens vrijelijk op 
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schieten. Dat gebeurt dan ook en de kritiek is niet mals. In plaats van zich te 
verdedigen, absorbeert hij zorgvuldig alle reacties, zoals in de voorbereiding 
door de adviseurs met hem is besproken. Na afl oop meldt de directeur dat ‘het 
peentjes zweten was, maar zeer de moeite waard’.

Het dilemma lijkt daarmee van z’n venijn ontdaan. Toch is de rol van de 
strategiegroep iets reactiever geworden dan daarvoor. Ook de nieuw aange-
schoven zmt-leden dragen hieraan bij. Zij zien de voortrekkersrol van de di-
recteur als een bevestiging dat zij slechts mogen wikken en dat hij beschikt. 
De artsen in de strategiegroep kunnen zich echter wel vinden in de volgens 
hen effi  ciënte werkwijze.

Zo werkt de strategiegroep via een iteratief proces van toetsing en uitwer-
king verder aan de visie, getiteld ‘uw gezondheid dichtbij’. Centraal daarin 
staat het welzijn van de patiënt en direct in het verlengde hiervan de steun aan 
het gezin en de centrale rol van de huisarts voor hun gezondheidszorg. Voor 
realisatie van de visie wordt een strategisch kader gemaakt, bestaande uit ‘ 7 
V’s’, zoals Verkorten (van wacht- en ligtijden), Veraangenamen (service) en 
Veiligheid (voor patiënten).

7.4.2 Gebeurtenissen landingsfase

September 2007 presenteren de medici van de strategiegroep met verve het 
verhaal in de medische stafvergadering. De bijeenkomst eindigt met de af-
spraak dat alle maatschappen/vakgroepen het strategisch kader doorvertalen 
naar een beleidsplan voor de eigen maatschap/vakgroep.

In de maanden daarop volgend krijgen de maatschappen intensieve on-
dersteuning bij deze taak. Zo krijgen ze een ‘maquette’ aangeboden, waar de 
visie op zorg en de zeven pijlers voor zorg zijn geoperationaliseerd via een se-
rie concrete vragen. Deze wordt door de artsen zeer geapprecieerd. December 
2007 resulteren alle inspanningen in vier speerpunten van zorg: Basiszorg, 
Geriatrie, Bewegingsapparaat en Oncologie (diagnostiek). Na noest doorwer-
ken volgt eind april besluitvorming door medische staf en directie over de 
geaggregeerde plannen voor het totale ziekenhuis. Mei 2008, één jaar na het 
vaststellen van het probleem, werkt het Beatrixziekenhuis daarmee vanuit een 
nieuwe strategie, ondersteund door een uitgewerkte aanpak per maatschap 
voor de komende jaren.

Wat is nu strategisch geleerd? De patronen van activiteiten zijn veranderd 
van zorg per specialist en per maatschap gedefi nieerd naar een collectieve 
keuze voor samenwerking rond de vier genoemde indicatiegebieden. De ver-
andering in patronen van gedragingen is aanmerkelijk verschoven van ‘spe-
cialist centraal’ naar ‘samenwerkende dokters en managers ten dienste van 
patiënt en huisarts’. De waarde voor huisartsen en patiënten om tot uiting in 
de trendbreuk van een dalende naar een stijgende adherentie.
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7.4.3 Tussenrefl ectie: momentum en vertraging

Gedurende het proces van strategieformulering blijven de werkvormen in de 
strategiegroep zeer interactief en gevarieerd (leerpricipe a). Ook is gedurende 
deze meetings voortdurend gewerkt aan validatie van redeneringen voor waar-
decreatie (leerprincipe b). Maar door de voortrekkersrol van de directeur be-
denkt de strategiegroep de nieuwe strategie slechts gedeeltelijk zelf en komt 
wat meer in de rol van kritisch klankbord. Deze verschuiving vermindert 
enigszins de energie en betrokkenheid in de groep (leerpricipe c). De advi-
seurs legitimeren dit, in de overtuiging dat dit gegeven de omstandigheden 
de best werkbare aanpak is.

De wijze van overdracht van het strategisch kader door artsen uit de stra-
tegiegroep aan collega’s tijdens de medische stafvergadering in september 
schept vertrouwen en energie onder de medici (leerpricipe d) .Mede hierdoor 
worden visie en strategisch kader door de artsen geaccepteerd en gedragen en 
verloopt het uitwerken ervan in bedrijfskundige consequenties op maatschap-
niveau vrij goed.

Door operationele druk zijn de lijnmanagers hierbij onvoldoende actief 
betrokken, hetgeen afbreuk doet aan het verbinden (leerprincipe d). De advi-
seurs en de directeur menen dit te moeten oplossen door de adviesondersteu-
ning aan de maatschappen op te voeren. Een onbedoeld neveneff ect hiervan is 
echter het bestendigen van de gebrekkige samenwerking tussen managers en 
medici (leerprincipe d: verbinden). Verder komt het accent in de uitwerking op 
de formele plancyclus te liggen. Dit gaat ten koste van de snelheid, het enthou-
siasme (leerprincipes c en d: verwerken/verbinden) en een experimenterend 
en tussentijds toetsend karakter (leerprincipes a en b: variatie en validatie) van 
de realisatie.

7.5 Slotrefl ectie

De doelen voor deze casebeschrijving en -refl ectie zijn de eff ectiviteit onder-
zoeken van de interventies in deze casus en van de leerprincipes als evaluatie-
hulpmiddel daarbij. Deze paragraaf beschrijft refl ecties en conclusies omtrent 
de interventies in de praktijk (7.5.1), de vier leerprincipes (7.5.2) en eindigt 
met een refl ectie op een hier geobserveerde relatie tussen leren en leiderschap 
(7.5.3).

7.5.1 Refl ectie op praktijk

Een interviewrondgang leert dat bijna een jaar na dato het inhoudelijk poten-
tieel van de strategie nog steeds hoog wordt aangeslagen door zowel managers 
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als medici. De verwerking in de strategiegroep en in het verlengde hiervan bij 
de medische staf (verbinding) is krachtig op gang gekomen en heeft in rusti-
ger vaarwater doorgezet.

Aan de managementkant blijft dit op het moment van evaluatie nog achter. 
Na de intensieve professionalisering van de lijnorganisatie in het eerste jaar 
is veel aandacht gericht op het betrekken van de medici bij het strategietra-
ject. In de lijn is men het resulterende gevoel van achterstelling niet geheel te 
boven gekomen. Zo zou het van meet af aan opnemen van het voltallige zmt 
in de strategiegroep wellicht eff ectiever zijn geweest. Dit geldt ook voor een 
actievere rol van de strategiegroep bij het vergaren van de strategische data en 
bij het formuleren van de strategie.

Een diepgaandere evaluatie van de gevolgde aanpak is mogelijk via een 
overzicht de uitgevoerde interventies en de waargenomen eff ecten daarvan 
(zie bijlage 2).

Strategisch leren laat zich in deze casus begrijpen als een proces dat tijd 
nodig heeft en daarbij verschillende stadia doorloopt. De afzet lijkt daarin 
weliswaar het draaipunt, maar zonder aanloop zou er geen afzet en geen 
sprong zijn geweest. Voorbeelden zijn de in de aanloop gecreëerde contex-
tuele variatie en de verbindende coalitie van managers en medici (regie- c.q. 
strategiegroep). En zonder georganiseerde landingsfase beklijft er weinig. Dit 
procesverloop komt nauw overeen met de cognitieve en emotionele verwer-
kingsstadia zoals geschetst in paragraaf 4.5, 5.3 en 6.5 (leerprincipe c). In de 
aanloopfase vindt sensing en unlearning plaats en de afzet vormt het trigger-
point. Vanaf dat moment is een duidelijke stretch merkbaar, ofwel engagement 
voor strategisch leren. Eerst in de strategiegroep, maar het momentum (zie 
paragraaf 4.6.1) verbreedt zich snel in de hele organisatie, met name onder de 
medici. De fasen van sprong en landing vertonen enige overlap. Kort na het 
triggerpoint worden de acht verbeteracties richting de huisartsen al ingevoerd 
door de medici, terwijl parallel daaraan in de strategiegroep het strategisch 
kader nog wordt uitgewerkt. Een intuïtieve representatie van het sprongeff ect 
is weergegeven in fi guur 7.3.
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Figuur 7.2: Sprongeff ect
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Het triggerpoint is het punt waar het ervaren perspectief (verwachte conse-
quenties) in termen van waardeschepping via de huidige strategie eerst sterk 
neerwaarts buigt (zie ook paragraaf 4.5.5). Het is alsof men op de rand van 
een gletsjer loopt en plotseling de sneeuw in een onderaardse kloof wegzakt. 
Ineens is daar het besef: het is nu of nooit. Spring! In zo’n situatie kunnen 
onvermoede krachten loskomen.

Zoiets speelt zich af tijdens de strategische diagnosebijeenkomst en een 
dag later op de medische stafvergadering. Deze emotionele schokken blijken 
vervolgens de springplank voor engagement en actie ten faveure van een nieuw 
patroon en perspectief. Een patroon waarin waardering van patiënten en huis-
artsen veel belangrijker wordt en medici elkaar hierop gaan aanspreken.

Verder toont bijlage 2 dat de interventies tijdens de aanloop- en de afzetfase 
groter in aantal en eff ectiever zijn dan tijdens de sprong- en landingsfase. 
Kennelijk is een goed begin van dit strategisch leerproces meer dan het halve 
werk.

Oppervlakkig gezien lijkt deze casus een voorbeeld van een episodisch 
leerproces via unfreeze, change en refreeze, gestuurd door de directeur als chan-
ge agent (zie paragraaf 5.1.1). Toch is er ook sprake van ‘continue verandering’. 
De artsen hebben in de aanloopfase zelf het initiatief genomen tot het verrij-
ken van hun perspectieven via de stafdag. Hun zelforganisatie groeit daarna 
verder via eigen acties en het geven van constructief tegenwicht aan de visie 
van de directeur. Verder zou een landing van de strategie via kortcyclisch en 
lerend ingerichte projecten waarschijnlijk beter hebben gewerkt dan een plan-
matige poging tot refreezing (zie paragraaf 4.6.3). Voor de praktijk betekent 
dit dat het strategisch leerproces idealiter episodisch start, maar dat er na de 
sprong continu wordt doorgeleerd.

Ten dele weerspiegelt deze les wijsheid achteraf. Ook zijn noodgedwongen 
wel eens trade-off s gemaakt tijdens het adviesproces, met als inzet de spanning 
tussen operationele werkdruk (exploitatie) en strategisch leren (exploratie) (zie 
paragraaf 5.1.3). De kritiek legt ook momenten van distancing bloot van de ad-
viseurs, wanneer ze hun gevoelens over keuzes minder expliciet inbrengen 
als valide informatie, dan bij het voorstel voor de waardefoto (paragraaf 7.2.1).

7.5.2 Refl ectie op leerprincipes

Het hier gebruikte evaluatiekader is gebaseerd op de vier leerprincipes, zoals 
geïntroduceerd in hoofdstuk 6. De kracht en de zwakte hiervan worden be-
sproken, evenals een resulterende aanscherping van de leerprincipes tot een 
interventiekader.

Veel observaties zijn via de leerprincipes verklaarbaar. Wát men heeft ge-
leerd lijkt ingegeven door variëren en valideren. Wanneer dit is gebeurd en 
door wie lijkt een kwestie van verwerken en verbinden. De evaluatie langs de 
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leerprincipes geeft daarnaast aanknopingspunten hoe het beter had gekund, 
bijvoorbeeld in de landingsfase.

Het gevaar dreigt echter dat de leerprincipes uitdijen tot containerbegrip-
pen, te vaag en te veelomvattend, waardoor ze hun verklarende kracht verlie-
zen. Een mogelijkheid tot detaillering en precisering van de leerprincipes ligt 
in de specifi cering ervan per fase. Dit heeft plaatsgevonden aan de hand van 
onderstaande overwegingen:
a paragraaf 3.5: de punten (f) eigenaarschap strategieproces; (h) intensieve 

gezamenlijke exploratie strategische data, (j) incubatie en verwerkingsin-
tervals en (s) acclimatiseren in minicycli van leren. Bij elkaar genomen 
pleiten deze punten voor gezamenlijke, explorerende activiteiten die via 
intervals plaatsvinden;

b de criteria voor het omvormen van responsweefsels (paragraaf 5.3.3: aan-
dacht, ontspanning, vergelijking en herhaling) en de chronologie daarin, 
zoals die in paragraaf 4.5.5 en 5.4.2 is gedestilleerd;

c de relatie tussen de leerprincipes uit hoofdstuk 6 en de methodische con-
dities uit hoofdstuk 3 in bijlage 1;

d de observaties omtrent het procesverloop in de casus in bijlage 2;
e het geopperde idee van snel experimenteren en doorleren na de sprong 

(paragraaf 4.6.3, 5.5.2 en 7.5.1).

Het resultaat is een overzicht van ideaaltypische interventieprincipes en de 
eff ecten daarvan op strategisch leren per fase, weergegeven in tabel 7.2. 

De eerste twee fasen (exploring en triggering) zijn gebaseerd op het cogni-
tieve en emotionele verwerkingsproces, zoals samengevat in paragraaf 4.5.5 
en 6.5. Het procesverloop in deze casus weerspiegelt een proces van unlear-
ning signalen onderkennen (medische stafdag), leersituatie aftasten en pas 
diepergaand leren na het bereiken van een triggerpoint. De terminologie voor 
de fase aanduiding is gebaseerd op de ideaaltypische invulling ervan, met een 
actieve, explorerende rol in de eerste fase voor zoveel mogelijk betrokkenen. 
Tussen haakjes is steeds de verwijzing naar de gebruikte sprongmetafoor in 
dit hoofdstuk aangegeven. Het procesresultaat van de aanloopfase (exploring) 
is een verrijkt en vernieuwd referentiekader om naar de eigen werkelijkheid 
te kijken, zoals omschreven in paragraaf 5.1.3, ondersteund door een gedeelde, 
valide strategische database met informatie vanuit primaire en secundaire 
belanghebbenden. Het procesresultaat van de afzetfase (triggering) is een ge-
deeld motief voor vernieuwing bij de betrokkenen. Dit betreft eerst en vooral 
een doorleefd beeld van niet veranderen. Daarnaast sluimeren reeds vermoe-
dens van een perspectief, gebaseerd op de unlearning waarnemingen tot dan 
toe.

De termen cocreating en practicing zijn hier nog niet eerder opgevoerd en 
verdienen enige toelichting. Cocreating is gebruikt in de zin van het gezamen-
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lijk ontdekkend genereren van gewenste strategische praktijken en strategieën. 
Het gaat hier om de groepsgewijze variant van ontdekken, zoals beschreven in 
paragraaf 5.4.4. Niet als bestemmingen voor de toekomst, maar als principes 
voor handelen in het hier en nu. Het procesresultaat van de sprongfase (cocre-
ating) is een gezamenlijk uitgekristalliseerd strategisch perspectief.

Fase
Leer-
principe

1  Exploring
(aanloop)

2  Triggering
(afzet)

3  Cocreating
(sprong)

4  Practicing
(landing)

Eff ect

a
Variëren

1a Context 
verrijken
met strategisch 
relevante data, 
plekken en 
personen in 
uitno-digende 
activiteiten

2a 
Onderdompelen
‘Zwemmen’ 
in rijke, valide 
strategische data 
+ bewegingen 
in strategische 
context

3a Atelier
Gekoppelde 
betekenis-sen 
genereren via 
bewegen, asso-
ciëren, creëren, 
verbeelden

4a 
Experimenteren
via prototyping, 
pilot- of rapid 
results projec-
ten + lokale 
initiatieven

Potentieelverruim
ing

b
Valideren

1b Exploreren
Opzoeken/toet-
sen bronmate-
riaal van feiten 
en gevoelens 
over werkelijke 
waarde

2b Refl ecteren op 
waardebeeld
Waarde, praktij-
ken, strategieën, 
eigen aandeel, 
gevolgen en ge-
voelens daarover

3b Concretiseren
Concreet maken 
van ideeën, 
mogelijkheden 
en redene-
ringen voor 
waardecreatie

4b Testen
Proefmodellen 
en proefpraktij-
ken kortcyclisch 
testen en verder 
leren

R
ealiteitsw

aarde

c
Verwerken

1c Delen en 
‘gisten’
Data, betekenis-
sen en gevoelens 
daarover delen 
en laten gisten

2c Triggeren
Intensief door-
leven werkelijke 
én verwachte 
waarde bij niet 
strategisch leren

3c Ontdekken
Groepsgewijs 
ontdek-ken 
waardevolle 
prak-tijken en 
strategieën

4c Direct doen
Uitvoeren en 
bekrachtigen van 
nieuwe patronen 
en praktijken

Stretch

d
Verbinden

1d Mobiliseren
Brede exploratie-
ve activiteit rond 
waardevraagstuk 
via ‘vitale coali-
tie’ + lsi

2d Resoneren
Diagnose, 
waarde- cq 
patroonanalyse 
breed delen en 
ruimte geven aan 
zelforganisatie

3d Waarderend 
verbinden
Waardevolle 
prak-tijken 
identifi ceren en 
koppelen aan 
nieuw strate-
gisch kader

4d Coproduceren
Kortcyclisch 
coprodu-ceren 
+ verbeteren + 
bekrachtigen à 
groei strategisch 
repertoire

M
om

entum

Proces-
resultaat

Verruimd 
referentie-kader 
+ gegevens- en 

vertrouwensbasis

Gedeeld motief 
voor strategisch 

vernieuwen

Gezamenlijke 
ontdekking strate-
gisch perspectief

Waardevolle 
praktijken en 
strategieën

Tabel 7.2: Tentatieve ideaaltypische interventieprincipes en eff ecten op strategisch leren per fase
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De engelstalige term practicing heeft een dubbele betekenis, die precies uit-
drukt wat hier wordt beoogd. Ten eerste heeft practicing betrekking op iets 
‘oefenen’ en ‘tot gewoonte maken’. Ten tweede betekent het ‘uitvoeren’ of ‘uit-
oefenen’, bijvoorbeeld van een beroep. Het gaat er bij practicing dan ook om 
ideeën zo snel mogelijk via prototypes en pilots in de praktijk te brengen, te 
testen in hun relevante context (bijvoorbeeld bij klanten in plaats van intern) 
en al lerend verder te ontwikkelen. Dus niet integraal invoeren na een lang-
durige plancyclus met veel ontwikkelkosten, waarna intern de energie is weg-
gezakt en vervolgens blijkt dat de klant liever iets anders had gehad.

7.5.3 Leerprincipes combineren via Large Scale Interventions

Uit de casusbeschrijving en bijlage 2 blijkt dat bij de krachtigste interventies, 
zoals de medische stafdag en de strategische diagnosesessie, de vier leerprin-
cipes elkaar onderling versterken. Dit bevestigt de aanname in paragraaf 6.5 
dat gelijktijdig en in samenhang toepassen van de leerprincipes heeft meest 
eff ectief is.

Opvallend in deze voorbeelden zijn de overeenkomsten met zogenaamde 
Large Scale Interventions (Bunker & Alban, 1997; Garcia, 2007). Dit zijn inter-
venties waarin het gehele sociale systeem in kwestie aanwezig of vertegen-
woordigd is.

Het geschetste interventiekader in tabel 7.2 geeft duidelijke richtlijnen 
voor de inrichting van zulke Large Scale Interventions (lsi). Deze zijn maatge-
vend voor het hefboomeff ect dat in het strategisch leerproces ontstaat. Ont-
breekt het bijvoorbeeld aan verbinding met een groepering in de exploring 
fase, dan is in een later stadium de kans groot op faalscenario’s, zoals verloren 
strategieën of tekentafelstrategieën. Gebrek aan validatie van feiten of gevoe-
lens levert confl icten, drogredeneringen of schijnafspraken op. Een slimme 
gecombineerde toepassing van de leerprincipes werkt, in medische termen 
uitgedrukt, als een krachtige ‘combinatietherapie’ voor strategisch leren.

Verder moet een lsi duidelijk passen in en bijdragen aan de specifi eke fase 
in het strategisch leerproces. De medische stafdag in de aanloopfase heeft bij-
voorbeeld een speels en exploratief karakter. De waardefotobijeenkomst van 
de strategiegroep mikt daarentegen op triggering van de groep en de afzet naar 
een nieuwe strategie. De randen van de tabel maken duidelijk wat de gevol-
gen zijn van de mate waarin men zich aan de geschetste interventieprincipes 
houdt. De principes zijn daarmee harde ontwerp- en toetsingscriteria voor 
(grootschalige) interventies bij strategisch leren.

Gezien de problematiek van strategisch leren in kennisintensieve organisaties 
heeft deze set van interventieprincipes mogelijk bredere toepassingswaarde 
dan alleen voor deze ziekenhuiscasus. Of hier daadwerkelijk sprake van is, 
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valt op basis van deze casusrefl ectie nog niet te zeggen. Net zo min als zeker 
is of het begrip ‘interventieprincipes’ zijn prescriptieve connotatie kan waar-
maken. Dit alles vergt toetsing in nieuwe praktijksituaties. Dat gebeurt in 
hoofdstuk 8, waar dit interventiekader op voorhand bekend is en een rol heeft 
gespeeld bij het bepalen van de interventiestrategie.

7.5.4 Leren en leiderschap

Speciale aandacht verdient ten slotte het aspect leiderschap. De nieuwe direc-
teur speelt een belangrijke rol bij het scheppen van de benodigde condities 
voor strategisch leren. Zijn grootste verdienste in dit verband is het selectief 
en weloverwogen inzetten van zijn invloed en gewicht als leider ten dienste 
van het strategisch leerproces. Hij wendt zijn invloed aan voor een sterke be-
zetting van de strategiegroep en voor het vrijmaken van tijd en middelen voor 
het leerproces. Ook legt hij anno 2009 nog steeds zijn gewicht in de schaal 
bij het doorzetten van de consequenties ervan. Anderzijds is hij bereid zijn 
aannames in de vorm van zijn reeds vergaand uitgewerkte persoonlijke visie 
ter discussie te stellen en aan te passen aan betere inzichten (2e orde leren). 
Een combinatie van macht en lerend leiderschap als faciliterende conditie bij 
de uitgevoerde interventies voor strategisch leren. Deze observatie betekent 
een uitbreiding op de observaties in de retrospectieve cases, waarbij het accent 
op de lerende intentie (gericht op volledige en valide informatie, vrije keuze 
en innerlijk engagement) van de general manager ligt (paragraaf 3.5.1, punt b). 
Met terugwerkende kracht is deze combinatie van stijlen congruent met het 
leiderschapsgedrag in de cases van de research- en de keurmerkorganisatie in 
hoofdstuk 3, waar eveneens sprake is van tweede orde strategisch leren.
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Lerend leiderschap
Strategisch leren Triodos Bank Nederland in 2008

Triodos Bank is in 1980 opgericht om een voortrekkersrol te vervul-
len voor duurzaam bankieren. Eind 2007 bevindt Triodos Bank 
zich op een kruispunt. Ze groeit met circa 20% per jaar, maar dat 
is minder dan de totale marktgroei voor duurzaam bankieren. De 

bank heeft moeite de eigen toename in schaalgrootte bij te benen. De menta-
liteit wordt op dat moment door de leiding als enigszins ‘kneuterig’ en intern 
gericht omschreven. Verder is er een hoog personeelsverloop en instroom van 
mensen uit andere banken. Tegelijk speelt de klimaat- en duurzaamheidsdis-
cussie volop. Heeft Triodos zichzelf overbodig gemaakt, of is een koploper-
bank nu meer dan ooit nodig? En als dit laatste zo is, hoe zou die eruit moeten 
zien? Dat zijn vragen die de Raad van Bestuur en in het verlengde daarvan 
Triodos Bank Nederland zichzelf stelt.

September 2008, als de contouren van de nieuwe strategie juist zijn ge-
schetst, breekt de kredietcrisis uit. Het managementteam van Triodos Bank 
Nederland raakt hierdoor echter niet meer uit koers. Zo’n anderhalf jaar later 
is Triodos Bank Nederland in omvang verdubbeld. Ze heeft zich ontpopt tot 
een zelfbewuste bank die zich profi leert op duurzaamheid en opinieleider-
schap en verschijnt met de regelmaat van de klok in de media.

Dit hoofdstuk beschrijft het proces van strategievorming van Triodos Bank 
Nederland in 2008, met als hoofddoel te onderzoeken welke interventies en 
condities hierbij bevorderend en belemmerend hebben gewerkt en waarom. 
Daartoe wordt gebruik gemaakt van het theoretisch kader en de leer- en in-
terventieprincipes, zoals opgebouwd in de hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 en zoals 
samengevat weergegeven in tabel 7.2. Het interventiekader is op hoofdlijnen 
reeds ontwikkeld voor aanvang van deze casus. Daardoor heeft het zowel een 
rol kunnen vervullen bij het ontwerpen van interventies als bij de refl ectie 
hierop. De adviseur/interventionist is hier niet dezelfde persoon geweest als 
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de onderzoeker. De laatste heeft zich geconcentreerd op het vergaren van ob-
servaties en gegevens en heeft daarnaast gefungeerd als schaduwadviseur.

Paragraaf 8.1 gaat kort in op de twee overlappende en elkaar aanvullende in-
terventiekaders waarvan gebruik is gemaakt. Dan volgt in paragraaf 8.2 een 
introductie van de achtergrond en context van de casus. Vervolgens vangt een 
feitelijke beschrijving aan van de loop der interventies, per procesfase voor-
zien van tussenrefl ecties. Dit gebeurt in vier paragrafen aan de hand van de 
vier fasen van het interventiekader: exploring in paragraaf 8.3, in paragraaf 8.4 
triggering, cocreating in paragraaf 8.5 en practicing in paragraaf 8.6. Vanuit een 
overzicht van alle interventies en eff ecten daarvan (bijlage 5) is in paragraaf 
8.7 een aantal praktische en theoretische refl ecties opgetekend. Waarom is het 
strategieproces per saldo geslaagd en hoe had de praktijk wellicht eff ectiever 
kunnen verlopen? En in hoeverre heeft het interventiekader uit hoofdstuk 7 
hieraan bij kunnen dragen en tot welke aanscherpingen leidt deze casus?

8.1 Twee overlappende en aanvullende 
interventiekaders

De adviseur, Hein Dijksterhuis van cordes, heeft het proces begeleid volgens 
de principes van Theory U (Scharmer, 2009). Deze methode kent op het ni-
veau van procesinrichting en interventieprincipes relevante gelijkenissen met 
het in paragraaf 7.5 geschetste interventiekader voor een expeditie naar waar-
de. Voor een uitgebreide beschrijving van Theory U en een vergelijking met de 
Expeditie naar Waarde zie paragraaf 9.3.6.

Via schaduwadvisering door mij als onderzoeker zijn belangrijk geachte 
aanvullingen op Theory U ingebracht in het strategieproces, zoals: (a) het cen-
traal stellen van waardecreatie gedurende het strategisch leerproces, onder an-
dere met behulp van het in dit onderzoek ontwikkelde waardefotoinstrument; 
(b) het hiermee entameren van een emotioneel triggerpoint via het intersub-
jectief valideren en doorleven van de consequenties van gelijkblijvend beleid 
en (c) aandacht voor het combineren van macht en lerend leiderschap ten be-
hoeve van het strategisch leerproces.

Omgekeerd zijn specifi eke principes vanuit Theory U, zoals het werken 
vanuit verschillende niveaus van aandacht en vanuit een highest future possibi-
lity, onderzocht op hun waarde als aanvulling op het interventiekader in deze 
studie. Op deze wijze zijn de overeenkomsten en verschillen tussen beide be-
naderingen benut als meerwaarde voor zowel het adviesproces als voor het 
onderzoek.

De doelstellingen van dit hoofdstuk zijn nu als volgt te verfi jnen. Ten eerste 
is dit het refl ecteren op de interventies ten behoeve van strategisch leren en de 
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eff ecten daarvan in deze casus. Ten tweede is het een toets op de bruikbaar-
heid van het interventiekader uit hoofdstuk 7.

8.2 Strategische context en initiatief

In paragraaf 8.2.1 zijn de gebeurtenissen in de initiatieff ase en de strategische 
context van Triodos Bank Nederland geschetst en in paragraaf 8.2.2 volgt een 
refl ectie hierop.

8.2.1 Strategische context en initiatieff ase

Eind 2007 houdt Hein Dijksterhuis, adviseur van cordes, een interviewronde 
langs de commissarissen van Triodos Bank, bestuurders van administratie-
kantoor waarin de aandeelhouders zijn vertegenwoordigd en de Raad van Be-
stuur. Dit levert het volgende beeld op:

Triodos Bank heeft zich de voorgaande 27 jaar ontwikkeld tot een volwaar-
dige bank. De bank is de afgelopen jaren sterk gegroeid, met zo’n 20% per jaar. 
De operatie en de interne processen hebben veel aandacht gekregen, waardoor 
er in de operatie een sprong voorwaarts is gemaakt. Tegelijkertijd ontstaat er 
door de sterke groei opnieuw druk hierop. Daarnaast is de ‘groene niche’ waar 
de bank zich in beweegt ook ontdekt door grootbanken als rabo, ing en abn 
amro. Ook de directe concurrent asn ontwikkelt zich krachtig, met name in 
de spaarmarkt. Het marktaandeel van duurzaam bankieren groeit sneller dan 
de cijfers die de Triodos Bank realiseert. Het verloop van het personeel vindt 
men daarnaast te hoog. Voorts wordt de bank te bescheiden gevonden in haar 
externe uitingen en te intern gericht op haar eigen waarden. Vooral de nieuwe 
medewerkers zijn op zoek naar een nieuwe invulling van de waarden van de 
bank. Ze zijn hun carrière begonnen bij andere fi nanciële instellingen en heb-
ben minder relatie met de oorsprong, het gedachtegoed en de missie van de 
bank. Al met al ontstaat een besef dat het nodig is nader te onderzoeken wat 
de bank te doen staat om de maximale en noodzakelijke impact te hebben in 
de maatschappij.

In maart 2008 wordt de adviseur gevraagd, naast zijn activiteiten op internati-
onaal niveau, het traject voor strategieontwikkeling van Triodos Bank Neder-
land te begeleiden. Uit enkele kandidaten wordt hij gekozen vanwege zijn soms 
onorthodoxe, provocatieve interventies, zo lichten zij later toe. Dit spreekt de 
directie van Triodos Bank Nederland (hierna het mt genoemd) aan, omdat zij 
niet alleen inhoudelijk, maar ook persoonlijk en als team willen leren van het 
traject. Desalniettemin vragen zij een andere adviseur, die zij goed kennen uit 
het verleden, te fungeren als copiloot voor de teamontwikkelingskant.

dissertatie PK_2.indd   235dissertatie PK_2.indd   235 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



Expeditie naar waarde

236

Kader 8.1: Kerngegevens Triodos Bank 2008

In de missie van Triodos staan levenskwaliteit, menselijke waardigheid en 
duurzaamheid centraal. Sinds 1980 heeft Triodos zich ontwikkeld tot een 
internationale bank, met retailvestigingen in Nederland, Verenigd Konink-
rijk, België, Spanje en Duitsland. Begin 2008 bestaan daarnaast Triodos 
Fonds Management en Triodos Investment Management als separate enti-
teiten. Deze zijn actief op het gebied van bijvoorbeeld energie en klimaat, 
opkomende markten, vastgoed, maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
cultuur en private equity. Ten slotte ontplooit Triodos op dat moment duur-
zame private banking activiteiten in een joint venture met MeesPierson Bank 
(zie bijlage 3.a). Ultimo 2008 is het balanstotaal gegroeid tot 2,4 miljard 
euro. In totaal 191.000 klanten hebben 3,7 miljard euro toevertrouwd aan de 
bank en de fondsen van Triodos via sparen en beleggen. Het netto resultaat 
in 2008 bedraagt 10 miljoen euro. Bij Triodos bank werken dan in totaal 475 
mensen, waarvan circa 100 voor Triodos Bank Nederland. De kerncijfers 
voor Triodos Bank Nederland zijn weergegeven in bijlage 3.b.

Tijdens de eerste gesprekken geeft het mt aan vóór het zomerreces hun stra-
tegie expliciet uitgewerkt te willen hebben. De adviseur heeft direct reserves 
over de haalbaarheid hiervan, maar gaat hier geen rechtstreeks debat over aan. 
Hij vertrouwt erop dat bij het plannen van de exploring activiteiten dit pro-
bleem zichzelf oplost. In de daarop volgende weken voert de adviseur indivi-
duele gesprekken met de mt-leden over hun persoonlijke punten van aandacht 
en ontwikkeling in het traject. 

Eind april bespreekt het mt op basis van de voorgesprekken de nadere in-
vulling van het traject, zowel inhoudelijk als leertechnisch. Daarbij komt ook 
de samenstelling van het strategieteam aan de orde. De adviseur wijst op het 
gevaar van dynamisch conservatisme als het strategieteam alleen uit de mt-le-
den bestaat (zie paragraaf 6.4). Toch houdt men hieraan vast, omdat men het 
teamfunctioneren zelf een deel van het leerproces wil laten zijn. Een brain-
storm over gewenst gedrag in 2012 levert een beeld op van een zelfbewuste, 
dynamische, open en lerende organisatie. Dit versterkt het bewustzijn bij het 
mt dat de strategie om meer dan alleen inhoudelijke keuzes gaat. Ook de per-
soonlijke leerpunten komen op tafel. Daarbij maakt de adviseur gebruik van 
technieken op gebied van meditatie om sneller en dichter bij een empathisch 
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niveau van aandacht te komen. Dit resulteert in persoonlijke ontwikkelpunten 
per teamlid om tijdens het traject aan te werken. De rode draad hierin is zich 
minder reactief te laten leiden door de stroom der gebeurtenissen en zich 
steeds bewust te zijn van eigen keuzes hierin. De directeur neemt zich voor 
daadkrachtig het voortouw te nemen en te houden tijdens het strategieproces 
én de uitvoering daarvan en meer dan gebruikelijk van zichzelf te laten zien.

Wanneer Wie Wat Resultaat

15 mei mt + pce Uitgangspunten Assurantiën Gedeeld beeld

22-24 mei Ext.imc + hd Extended imc Input voor eb

27 mei mt + ms Uitgangspunten Vermogensadvies Gedeeld beeld

ca. 3 x in juni/juli mt + 6 medewerkers Denk mee met ’t mt. Medewerker 
als stakeholder aan het woord.

Input/ideeën v. 
empowerment

2 à 3 keer in juni/
juli

mt + gast(en) Inspiratoren worden uitgenodigd 
(hv)

Inspiratie en 
uitdaging

10 of 20 juni mt + Dir. tfm Uitwisseling visie op strategie 
voor de Nederlandse markt

Alignment

ma 7 juli (dag of 
middag?)

mt + ca. 15 leiding-
gevenden + adv.

Sensing: Oogsten van wat we 
gezien/ gehoord hebben. Geen 
besluiten nog. Wel: wat zien we en 
welke patronen? 

Gedeelde 
observaties

Zomervakantie …

ma 1 sept mt+ adv. Persoonlijke en onderlinge 
verbinding

Team

di 2 – wo 3 sept mt+ adviseurs mt strategiedagen Hoofdlijnen 
strategie

vr 12 – 14 sept ca. 100 internatl.
(≠ tbnl)

International Co-worker 
Conference

Delen en toetsen 
strategie tbnl

di-mi 23 sept Leidinggevenden 
tbnl + Hein

Strategiemiddag. Eerste deel het 
“wat”. Tweede deel het “hoe”, 
incl. stijl van leidinggeven/
bedrijfscultuur

Gedeelde visie 
op strategie en 
bedrijfscultuur

vr 10 okt (wordt 
missch. 17 okt)

mt + dir.bu’s en 
staf hk

Presentatie aan andere bu’s en hk Feedback en 
draagvlak

vr 17 okt (wordt 
missch. 10 okt)

Heel tbnl + Hein Focus 2011: delen strategie, 
feedback geven, vertaling naar 
afdelingsambities

Feedback, draag-
vlak en begin afd.
plan

31 okt Hoofden Afdelingswerkplannen maken met 
de afdelingen

Afd. werkplan

7 nov Hoofden Werkplan tbnl 2009 – 2011 + 
begroting (mb/jp) + communica-
tieplan (hw)

Werkplan/begr. + 
comm. plan

Tabel 8.1: Overzicht proces Strategievorming tbnl 2009-2011
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Ten slotte wordt een uitgebreide serie exploring value activiteiten afgesproken 
bij een groot aantal belanghebbenden (particuliere klanten, zakelijke klanten, 
aandeelhouders, medewerkers, maatschappij, fondsmanagement en vermo-
gensbeheer) én bij enkele inspiratoren voor een nieuw toekomstperspectief. 
Daarbij wordt afgesproken de opbrengsten vast te leggen via de waardefoto-
techniek. Niet lang na deze bijeenkomst toont de directeur zijn zelf uitge-
werkte routeschema voor het gehele strategietraject (tabel 8.1).

Het beoogde tijdstip voor het uitgewerkte strategie resultaat is daarin ver-
schoven van 15 juli naar begin november 2008. Verder blijkt uit latere gesprek-
ken en dagboeken dat de mt-leden in eerste instantie de toegevoegde waarde 
van het gebruik van de waardefoto nog niet inzien, maar ze verzetten zich er 
ook niet tegen.

8.2.2 Tussenrefl ectie initiatieff ase

De adviseur ervaart, met uitzondering van de directeur, een zekere ‘jeugdige 
onbezonnenheid’ in het team. Veel ambitie en leergierigheid, maar men heeft 
nog weinig refl ectie op de eigen patronen. Tegelijk voelt men zich kennelijk 
nog niet sterk genoeg als mt om anderen in het strategieteam toe te laten. De 
exploring activiteiten bieden op zichzelf aanzienlijke mogelijkheden om rele-
vante variatie op te zoeken. De adviseur besluit daarom liever deze beperking 
te accepteren dan het proces erop te laten afketsen. De initiële ongedurig-
heid doet de adviseur zich afvragen of het mt de aanpak wel goed of trefzeker 
genoeg vindt. Het vrij uitgebreide stilstaan bij gedrag en waarde, vinden ze 
te lang ‘maar misschien toch wel noodzakelijk’. Uit latere interviews komt 
naar voren dat de mt-leden aanvankelijk veel moeite hebben met het accepte-
ren van de lange periode van observeren en exploring, waarin ze niets mogen 
beslissen. 

8.3 Exploring fase

In paragraaf 8.3.1 zijn de uitgevoerde exploring activiteiten (in Theory U sensing 
activiteiten genoemd) zoveel mogelijk in chronologische volgorde weergege-
ven. Dit betreff en overleg met overige Triodos onderdelen in de Extended imc 
(internationale top 40 van Triodos Bank), overleggen met assurantiën en ver-
mogensbeheer, de Customer Safari, lunches met medewerkers (‘denk mee met 
het mt’), gesprekken met inspiratoren, en terugkoppelingssessies omtrent de 
exploring activiteiten naar medewerkers van Triodos Bank Nederland. Een re-
fl ectie op deze exploring activiteiten aan de hand van het interventiemodel in 
hoofdstuk 7 (tabel 7.2) is opgetekend in paragraaf 8.3.2.
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8.3.1 Exploring activiteiten

Extended imc

Eind mei komt de internationale top-40 van Triodos Bank, de branches, Invest-
ment Management en het hoofdkantoor bij elkaar in het kader van het eerder 
gestarte internationale strategietraject, waar het traject voor Nederland bin-
nen beweegt. Hieruit komen zeven speerpunten naar voren die als kaderstel-
lend voor de Nederlandse Triodos-strategie gelden. De belangrijkste drie daar-
van zijn thought leadership in doing (voorbeeld- en voortrekkersrol), Triodos als 
bouwer van een (inter)actieve community van stakeholders en een geloofwaar-
dig dienstverleningspakket, alle drie toegespitst op duurzaamheid. De bijeen-
komst is begeleid door de strategieadviseur in samenwerking met een andere 
consultant, Chris Schaefer. Dit wordt door de aanwezigen als een geslaagde 
coproductie ervaren, wat de informele positie voor de strategieadviseur bin-
nen Triodos Bank Nederland ten goede komt.

Assurantiën en vermogensbeheer

Er bestaat binnen Triodos Nederland al enige tijd twijfel over de toegevoegde 
duurzaamheidswaarde van producten op het gebied van assurantiën en ver-
mogensadvies. Assurantiën worden aangeboden vanuit een samenwerking 
met verzekeraars die zich niet specifi ek profi leren als duurzaam. De nieuwe 
internationale strategische richtlijnen scherpen deze twijfels aan en in de 
tweede helft van mei en juni starten gesprekken met de beide productgroepen 
over hun toekomstperspectief. Tegenover deze twijfels staat dat de groepen 
het productpakket richting de klant aanvullen. Een defi nitieve afweging is 
daarom nog niet zomaar gemaakt.

Customer Safari

Als onderdeel van de exploring activiteiten houden medewerkers van de af-
deling Marketing begin juni 2008 een Customer Safari op het Centraal Sta-
tion van Amsterdam. Daarbij blijkt de naamsbekendheid van Triodos bij het 
publiek bevredigend, maar men blijkt op dat moment vrijwel onbekend met 
wat een bank doet in de maatschappij en wat ‘duurzaam bankieren’ betekent. 
Het beeld erover is dat het een ‘dure hobby is voor groene intellectuelen’. Het 
doorsnee publiek geeft aan qua gemak en geld niets te willen inleveren voor 
duurzaamheid.

‘Denk mee met het mt’

In de maanden juni en juli vindt verder tot drie keer toe een lunch plaats met 
twee leden van het mt, de hr manager en een zestal medewerkers van de bank, 
onder de noemer ‘Denk mee met ‘t mt’. Het idee is zo ook de medewerkers als 
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primaire stakeholder aan het woord te laten. De uitkomsten zijn dat het mt als 
te onzichtbaar wordt ervaren en in het verlengde hiervan dat de missie weinig 
persoonlijk met elkaar wordt doorleefd. Verder leeft de behoefte vaker expliciet 
op zaken terug komen die ooit zijn aangekondigd of ingezet. De medewerkers 
willen graag meer gekend en gehoord worden: men vindt meer openheid voor 
meedenken en innovatie nodig en er is behoefte aan loopbaanontwikkeling. 
Extern vindt men dat meer opinieleiderschap getoond mag worden: werp de 
bescheidenheid af. Als de systemen meer berekend zouden zijn op volume-
groei, zouden medewerkers zich comfortabeler voelen nieuwe klanten binnen 
te halen. De kern lijkt de noodzakelijke stap naar ‘koude’ standaardisering te 
combineren met het vergroten van ‘warme’ intermenselijke betrokkenheid.

Inspiratoren

Theory U spoort aan tot sensing op plekken van hoog potentieel voor toekom-
stige waarde. In dit kader zijn drie gesprekken gearrangeerd met zogenaamde 
‘inspiratoren’: oud minister-president, voormalig Hoge Commissaris van vn-
Vluchtelingenbeleid Ruud Lubbers; oprichter en directeur van het bedrijf in 
duurzame tuinartikelen Ecostyle en voorzitter van de Kamer van Koophandel 
Friesland Anne Jan Zwart en Lucas Goossens, partner van vodw Marketing, 
een toonaangevend adviesbureau op het gebied van marketing en merkenbe-
leid. De kernboodschappen van deze inspiratoren luiden:
• De voorsprong van Triodos Bank erodeert, dus innoveer! Maak zichtbaar-

der dat Triodos Bank breder is dan alleen groen, via maatschappelijk on-
dernemen en cultuur. Blijf echter bij je leest: er moet altijd een fi nanciële 
link zijn.

• Triodos Bank is veranderd van trendsetter naar trendvolger en dat is niet 
goed. Investeer in internettechniek en design. Het moet veel gemakkelij-
ker en sexyer ogen en werken. Doelgroep: alleen traditionals of alle cultural 
creatives?

• Duurzaam zet door. De nieuwe generatie is zeer bereisd en heeft daar-
door meer diepgang dan de oude. Het sentiment naar de grote fi nancials 
is negatief (er is nog geen kredietcrisis, wel woekerpolisaff aire, red.). Wees 
daarom transparant, laat zien waar je als Triodos echt voor staat. Tips: in-
vesteer in platforms, benut het saamhorigheidsgevoel, doe geen concessies 
aan duurzame waarden als het gaat om klanten en investeringen en laat de 
mvo-activiteiten beter zien.

De directeur van Triodos nl opereert tijdens deze gesprekken sterk explore-
rend via open vragen, verduidelijkingsvragen en validerende samenvattingen. 
Dat gaat hem beter af dan zijn teamgenoten, die vaker in de sfeer van ‘eens’ 
of ‘oneens’ reageren. Tijdens één van deze gesprekken komt een mt-lid on-
aangekondigd niet opdagen. Als de directeur hem hierover belt, meldt hij een 
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klantafspraak tijdens dit interview gepland te hebben. Dit leidt tot zichtbare 
ergernis bij de directeur, die hij echter in bijzijn van de onderzoeker (auteur 
dezes) slechts omfl oerst laat blijken.

Ten slotte heeft een platform van jong talent binnen Triodos (‘Jong Trio-
dos’) een fi lm gemaakt waarin zij internationale stakeholders interviewt. Cen-
traal in deze interviews staat wat de klanten met hun organisaties willen rea-
liseren en hoe Triodos Bank hen hierbij kan ondersteunen. 

In het routeplan van de directeur is aanvankelijk een splitsing aangebracht 
tussen het teamontwikkelingsgedeelte en het strategiegedeelte. De copiloot 
voor teamontwikkeling zou de eerste dag begeleiden en de strategieadviseur 
de volgende dagen. Bij de aanwezigheid van de strategieadviseur op de eerste 
dag staat nog een vraagteken.

Op 5 juni maakt de adviseur tijdens een gesprek in aanwezigheid van de 
onderzoeker aanstalten tot het geven van enige persoonlijke feedback aan de 
directeur. Deze repliceert: “als Hein iets rottigs wil zeggen dan kijkt hij om-
hoog, lacht een beetje en zwakt af wat hij eigenlijk wil zeggen. Maar daar 
betaal ik hem niet voor”. De adviseur geeft de directeur daarop terug dat hij te 
bescheiden is en zijn eigen toekomst onvoldoende durft te creëren. Uit deze 
prikkelende dialoog komt de afspraak voort dat de strategieadviseur ook bij het 
teamontwikkelingsdeel aanwezig moet zijn.

Maandagochtendsessie

Elke maandagochtend geeft de directeur of een afdelingshoofd een korte up-
date van belangrijke ontwikkelingen. De bijeenkomst is in principe verplicht 
en de opkomst is doorgaans hoog. Eind juni vindt er een dergelijke sessie 
plaats waarin de directeur terugkoppeling geeft over de opbrengsten van de 
exploring activiteiten tot op heden. Hij start de bijeenkomst door nog eens de 
aanleiding voor het strategietraject samen te vatten en eindigt met een vraag 
en antwoordsessie. De laatste komt even onwennig op gang, maar verloopt 
daarna levendig. 

Oogstsessie exploring activiteiten

Op maandagmiddag 7 juli 2008 komt de top-20 van Triodos Bank Nederland, 
inclusief het mt, bijeen onder begeleiding van de adviseur. Het idee is de be-
vindingen uit de exploring activiteiten terug te koppelen aan deze groep. Het 
is niet de bedoeling strategische besluiten te nemen, maar wel om tot een 
waardefoto te komen, die de (mate van) urgentie voor iedereen zichtbaar en 
voelbaar moet maken. Verder is het idee te refl ecteren op de patronen achter 
de huidige wijze van waarde creëren. Kort tevoren blijkt in een schaduwad-
viesgesprek dat de adviseur nog twijfels heeft omtrent de inhoud en de haal-
baarheid van de agenda. Hij beschikt niet over de geplande presentaties van de 
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mt-leden en hoopt dat zij zich aan het gevraagde tijdschema houden.
Kort voor aanvang van de bijeenkomst blijkt de lunch niet volgens de af-

spraken te zijn geregeld. Het gevolg is dat de bijeenkomst iets later begint dan 
gepland.

Na de programmatoelichting opent de adviseur met een video oefening die 
het verschijnsel van selectieve waarneming demonstreert. Aan de hand hier-
van licht hij de vier niveaus van aandacht toe van Scharmer en nodigt uit op 
niveau 3 en 4 te gaan luisteren naar de terugkoppelingen van de exploring acti-
viteiten. De oefening spreekt tot de verbeelding van de aanwezigen. De uitleg 
daarna neemt echter iets meer tijd in beslag dan voorzien. Dan geeft de direc-
teur een terugkoppeling van het proces en de uitkomsten van de Extended imc 
bijeenkomst. Zijn verhaal is helder, maar hij treedt nogal in details waardoor 
het programma verder uitloopt. De volgende spreker is de marketingmanager, 
die eveneens met een rijk gelardeerd verhaal komt dat ook langer duurt dan 
voorzien. Door de vrij lange periode van éénrichtingscommunicatie begint 
het energieniveau van de toehoorders weg te zakken. De intensiteit van aan-
dacht en luisteren keert weer terug bij de terugkoppeling van ‘Denk mee met 
mt’. Afsluitend aan de presentaties probeert de directeur de interactie met de 
deelnemers aan te zwengelen door vragen op te roepen. Zijn open houding 
hierbij trekt de aanwezigen over de streep en er ontstaat weer levendigheid 
en betrokkenheid. Ten slotte wordt nog kort in groepjes aan de waardefoto 
gewerkt. Wegens het ontstane tijdgebrek wordt dit uitgezet als ‘huiswerk’.

Na afl oop toont de directeur zich ontstemd omdat de locatie de lunch niet 
op tijd voor elkaar had. De adviseur is ontevreden vanwege het te lange verhaal 
van de directeur. Het beoogde gesprek over werkelijke waardecreatie, refl ectie 
op huidige patronen en de noodzaak van een nieuwe strategie is door tijd-
gebrek niet op gang gekomen. Die avond en de volgende ochtend hebben de 
adviseur en de directeur hierover nog enkele malen contact. Dit leidt tot een 
mail op 8 juli van de directeur aan de aanwezigen (top-20) van de vorige dag 
(tabel 8.2).

Collega’s,

Ik heb nog met een aantal mensen nagepraat over onze sessie van gisteren.  Hoewel iedereen 
het leuk en nuttig heeft gevonden (presentaties waren zeer informatief, zij het soms wat lang 
(althans die van mij ;-), vond iedereen het ook wel heel jammer en onbevredigend dat het nog 
niet “af” was. 
Daarom gaan de groepjes waarin we gisteren zaten, los van elkaar, nog een keer bij elkaar 
komen om de ‘stakeholder waardeanalyse tabel” verder in te vullen en te praten over de vijf 
onderstaande vragen. … Het mt-lid uit het groepje zal het bijeen roepen en zal zorgdragen 
voor de inbreng in het verdere strategieproces. ...

Tabel 8.2: Fragment e-mail directeur Triodos bank nl aan top-20 op 8 juli 2008
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Aan het slot van de bijeenkomst heeft de onderzoeker een anonieme vragen-
lijst laten invullen door de aanwezigen (zie bijlage 4.a). De resultaten hiervan 
bevestigen het beeld zoals samengevat door de directeur in zijn mail, waarbij 
de ‘schade’ beperkt lijkt.

8.3.2 Tussenrefl ectie Exploring fase

De leerprincipes variëren, valideren, verwerken en verbinden zijn in hoofd-
stuk 7 voor de exploring fase gespecifi ceerd tot respectievelijk context verrij-
ken, exploreren, delen en incuberen en mobiliseren. De refl ectie beweegt zich 
langs deze laatste vier interventieprincipes en eindigt met het leiderschap in 
relatie tot het strategisch leerproces.

Context verrijken

Context verrijken vindt plaats door zich te bewegen in onorthodoxe activitei-
ten, data, personen en contexten. Een mogelijkheid hiertoe is het verrijken 
van het strategieteam met relevante vernieuwende personen, praktijken en 
contexten van binnen of buiten de organisatie. Voordeel hiervan is dat nieuwe 
gezichtpunten en redeneerwijzen beter tot 2e orde leren kunnen leiden. Een 
nadeel is dat de aspecten van leren en beslissen over de strategie zo door el-
kaar gaan lopen en er onduidelijkheid over de besluitvorming kan ontstaan 
(en angst voor controleverlies). Daarbij heeft het mt de behoefte het strategie-
proces aan te grijpen om onderlinge verhoudingen en gevoelens te bespreken, 
die niet voor een breder publiek bestemd zijn. Dit laatste geeft voor het mt 
Trio dos nl de doorslag. Het compromis relevante andersdenkenden wel te 
raadplegen, maar niet in het strategieteam op te nemen maakt het mt vatbaar 
voor een ‘baron van Münchhausen-eff ect’. Men moet op eigen kracht ontsnap-
pen aan onbewuste vanzelfsprekendheden in denken en handelen die onbe-
doeld de status quo bestendigen.

De omvangrijke hoeveelheid exploring activiteiten zijn door alle betrokke-
nen naderhand als positieve voorbeelden van context verrijken gewaardeerd. 
Dit geldt eveneens voor de uitgebreide cijfermatige dataset die door de direc-
teur consciëntieus en overzichtelijk is voorbereid en verspreid.

Een heikel punt is dat het geduld van de betrokkenen tijdens het ‘sensen’ 
sterk op de proef wordt gesteld terwijl de behoefte aan een nieuwe strategie al 
manifest is. Verder is er terugkijkend overeenstemming dat het accent bij de 
exploring activiteiten teveel bij interne en te weinig bij externe klanten heeft 
gelegen. Ten aanzien van het externe deel is aan de inspiratoren en in het 
bijzonder Ruud Lubbers achteraf een wat onevenwichtig zwaar gewicht toe-
gekend. Een bredere oriëntatie bij meer inspiratoren had hieraan extra tegen-
wicht kunnen bieden.
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Exploreren

Valideren in de exploring fase vindt plaats door het verzamelen van zo valide 
mogelijke waarnemingen en data en het zo ongefi lterd mogelijk exploreren 
daarvan. De cijfermatige dataset geeft overzichtelijke en valide kwantitatieve 
data. De grote hoeveelheid rechtstreekse gesprekken geven ook alle gelegen-
heid tot luisteren, doorvragen en zo direct bij de bron waarnemingen te vali-
deren. De voortdurend terugkerende aandacht die de adviseur vanuit Theory 
U vraagt voor aandachtig en empathisch luisteren werkt sterk bevorderend 
in dit opzicht. Minstens even belangrijk is de kwaliteit die de directeur in dit 
opzicht met regelmaat tentoonspreidt. Hij stelt hiermee tijdens de stakeholder-
interacties nadrukkelijk een gedragsnorm die door de teamleden wordt geac-
cepteerd en geadopteerd. De onderlinge versterking tussen de directeur en 
de adviseur in dit opzicht heeft een hoge kwaliteit van de exploring tot gevolg.

Een relatief zwakker onderdeel in termen van validatie is de stakeholder-
interviews op video. Door afwezigheid van deze stakeholders in persona was 
vragen stellen niet mogelijk en de exploratieve waarde beperkt. Verder ontbre-
ken tijdens één van de inspiratiegesprekken twee mt-leden en bestaat de mar-
keting informatie vooral uit kwalitatieve, moeilijk valideerbare interpretaties 
en beelden.

Delen en gisten

Verwerken in de exploring fase vindt plaats door met regelmaat de strategische 
data, de mogelijke betekenissen daarvan en gevoelens daarover te delen en 
tussentijds psychisch te laten ‘gisten’. Het sensen van unlearning cues en inspi-
ratiebronnen heeft tot doel het triggerpoint naderbij te brengen door enerzijds 
overlevingsangst te vergroten en anderzijds aanwakkeren van ambitie en per-
spectief. Bij een organisatie met een groeipercentage van 20% per jaar is echte 
‘overlevingsangst’ echter nauwelijks aan de orde. Daarmee dreigt het gevaar 
van het vrijblijvende scenario (zie paragraaf 6.2.2). Een echt triggerpoint kan 
dus slechts bereikt worden bij een zeer hoog ambitieniveau en vertrouwen in 
de highest future possibility (hpf). De relatief lange exploring periode van een 
half jaar (waarvan anderhalve maand zomervakantie) heeft hiertoe de moge-
lijkheid gegeven. De mt-leden geven aan dat de grens van hun geduld is op-
gezocht, maar dat ze daar achteraf geen spijt van hebben. Ook het leerproces 
zelf maakt deel uit van de psychologische taxaties die leiden tot leerangst of 
leerverlangen. In dit opzicht is het zeer waardevol dat het mt van meet af aan 
de kwaliteit van het eigen functioneren (zowel van het team als persoonlijk) 
tot leerdoel heeft verheven. Dit maakt het mogelijk op diverse momenten be-
lemmeringen hierin bespreekbaar te maken, zowel als team (bijvoorbeeld in 
april, september en december) als in bilaterale contacten met elkaar of met de 
adviseur(s).

Wat het verwerken relatief verzwakt, is de stakeholder-interviews via video. 
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De impact hiervan was lager dan van de live interacties, zo bevestigen ook de 
mt-leden naderhand. Verder heeft de afwezigheid van twee mt-leden bij een 
der inspiratiegesprekken de impact hiervan enigszins verzwakt. Ten slotte 
is achteraf gezien vooral het aantal live interacties van mt-leden met externe 
klanten betrekkelijk gering. Hoewel de inhoud van de strategie wel degelijk 
klantbewustzijn ademt, zou het engagement eraan hierdoor nog groter heb-
ben kunnen zijn.

Mobiliseren

Verbinden in de exploring fase vindt plaats door het mobiliseren van een vitale 
coalitie en van brede aandacht voor het strategisch waardevraagstuk onder 
management en medewerkers. Zo’n vitale coalitie bestaat idealiter uit een mix 
van de dominante coalitie (in dit geval het mt) en van relevante innovators in 
de kring van primaire belanghebbenden (zie ook paragraaf 8.2). Onder ‘con-
text verrijken’ is reeds geschetst waarom dit laatste aspect niet van de grond 
kwam. Dit belemmert het verbinden door het moeizamer synchroniseren van 
emoties rond probleembesef en eigenaarschap van oplossingen. Overigens ge-
ven de mt-leden tijdens een validatiegesprek in mei 2009 aan een volgende 
keer het strategieteam wel uitgebreider te willen samenstellen. Mocht zich 
dit daadwerkelijk voordoen dan is dit te zien als een vorm van deuteroleren, 
ofwel leren te leren (Argyris & Schön, 1996). De eenzijdige samenstelling van 
het strategieteam maakt het betrekken van primaire stakeholders bij het stra-
tegisch waardevraagstuk extra belangrijk. Een fl ink aantal activiteiten heeft 
hieraan bijgedragen, zoals de veelheid aan contacten met andere Triodos-on-
derdelen, de Customer Safari, de diverse gesprekken en bijeenkomsten met 
lagere echelons, de gesprekken met de inspiratoren en de terugkoppelingsses-
sies omtrent de exploring activiteiten naar de medewerkers van Triodos Bank 
Nederland. Het gezamenlijk uitwerken van de waardefoto’s op en na 7 juli 
heeft gedeeltelijk bijgedragen. Het tijdgebrek op 7 juli en het direct daarop 
volgende zomerreces hebben het eff ect hiervan enigszins ondermijnd. Ook 
had een hoger interactieniveau tijdens de bijeenkomst op 7 juli het synchroon 
verwerken en daarmee verbinden kunnen versterken. Het tweede echelon 
heeft nu vooral via de lijn van de individuele mt-leden aan het strategieproces 
kunnen bijdragen. Het mailbericht van de directeur op 8 juli waarin hij de ge-
voelens hierover verwoordt en alsnog via de waardefoto om inbreng van het 2e 
echelon verzoekt, heeft een verrassend positieve impact qua verbinding. Zijn 
onvrede over de gang van zaken op 7 juli blijkt op de mensen in zijn directe 
omgeving als een eff ectieve uitdrukking van ambitie te werken. Dat het hem 
’menens’ is, versterkt weer het vertrouwen in het strategieproces. Wat verbin-
ding tegenwerkt is dat het waardefoto-huiswerk na 7/7 niet meer realistisch 
is. Omdat het zomerreces zich aandient, is het moeilijk geworden de groepen 
nog daadwerkelijk bijeen te krijgen. Op 12 juli 2008 noteert de onderzoeker 

dissertatie PK_2.indd   245dissertatie PK_2.indd   245 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



Expeditie naar waarde

246

in zijn onderzoeksjournaal hierover: ‘De organisatie groeit met 20% per jaar 
en de waardefoto als mogelijkheid toch een triggerpoint te genereren lijkt voor 
de top-20 gepasseerd. Ontstaat er straks bij het mt een ambitieus toekomst-
perspectief, terwijl de top-20 onvoldoende noodzaak tot verandering ervaart?’

Leiderschap

De directeur laat gedurende de exploring periode buitengewoon nieuwsgierig, 
explorerend en lerend voorbeeldgedrag zien als leider. Tegelijk is hij soms nog 
terughoudend in het tonen van zijn emoties als het gaat om zijn ambities en 
drijfveren en om het meetrekken van anderen daarin. Dit blijkt bijvoorbeeld 
als één van de teamleden onaangekondigd niet op komt dagen bij een afge-
sproken inspiratiegesprek. Hij toont slechts ingehouden zijn ongenoegen en 
laat het mt-lid ermee wegkomen. Tegelijk is zijn toenemende extraversie en 
refl ectieve activiteit duidelijk merkbaar vanaf de aprilbijeenkomst van het mt 
waar hij zijn voornemen hieromtrent heeft geformuleerd.

8.4 Trigger-fase

In paragraaf 8.4.1 zijn de triggering activiteiten zoveel mogelijk in chro-
nologische volgorde weergegeven. Dit betreff en de voorbereidingen op de 
strategieconferentie, de interventies gericht op teameff ectiviteit de eerste 
conferentiedag en de waardefotobesprekingen aan het begin van de tweede 
conferentiedag. Een refl ectie op deze triggeringactiviteiten aan de hand het 
interventiemodel in hoofdstuk 7 (tabel 7.2) is opgetekend in paragraaf 8.4.2.

8.4.1 Triggering activiteiten

Voorbereidingen strategieconferentie

Op 25 augustus bereiden de directeur, de adviseur voor teamontwikkeling en 
de strategieadviseur de strategieconferentie voor die 1 tot en met 3 september 
gaat plaatsvinden. Het valt op dat de directeur de stukken voor de conferen-
tie minutieus heeft voorbereid via complete, overzichtelijk geordende mappen 
met alle relevante strategische data en materialen die hij voor alle mt-leden en 
de adviseurs heeft geprepareerd. In het gesprek komt en passant naar voren 
dat de directeur in zijn vrije tijd vrijwilligerswerk doet in de verslavingszorg. 

De adviseur voor teamontwikkeling vindt het programma nog te vrijblij-
vend, de strategieadviseur vreest dat zijn collega teveel blijft hangen in terug-
kijken en problematiseren in plaats van vooruitkijken naar de highest future 
possibility. Goed overleg leidt tot enkele aanscherpingen, zoals concrete doelen 
voor het volgende jaar formuleren. De uitkomst is weergegeven in tabel 8.3.
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Programma strategieconferentie Triodos Nederland

Doelstellingen
• ‘apk beurt’ voor het Management Team
• Formuleren van de drie jaar strategie en Business Plan op hoofdlijnen
• Prototypes formuleren voor strategierealisatie

Programma maandag 1 september: waar sta ik? En wij?

Middag en avond
• Teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling via oefeningen en refl ecties, individueel 

voorbereid en ter plekke aan te vullen en in te kleuren
• Consolidatie opbrengsten
• Enkele hete hangijzers bespreken als concreet ‘oefenmateriaal’ rond de opbrengsten

Programma dinsdag 2 september: waar willen we heen?

Ochtend: waar staan we (check in)?
• Hoe zitten we erin?
• Reacties naar aanleiding van gisteren

Ieder mt lid doet verslag van zijn groep: toelichting 5 minuten
Deep dive, essentie en rode draad uit het voorwerk (interviews, waardeanalyse). Antwoorden 
op:
1. Werkelijke toegevoegde waarde voor particuliere klanten
2. Werkelijke toegevoegde waarde voor zakelijke klanten
3. Kracht en zwakte van onze huidige organisatiecultuur en leiderschapsstijl
4. Wat is de huidige impact van de Triodos Bank in Nederland
5. Wat is de noodzaak tot veranderen?

Moment van refl ectie en stilte. Dan:
• Wat is de kern van de boodschap die je gehoord hebt?
• Wat was nieuw voor je?
• Waarom is dit van belang?
• Wat ben je te weten gekomen over jezelf
• Hoe hangt dit alles samen?
• Gedeeld motief: Welke noodzaak en wil tot veranderen?

Highest future possibility Triodos Nederland over 10 jaar
Guidelines/results extended imc
Futuring-techniek
Concept motto 2009-2011 in drie zinnen

Middag: Business plan, ambitie en resultaten over 3 jaar
Invulling doelen/cijfers hoofdlijnen business plan
Key indicators
Komen tot overeenstemming, feedback op eigen stijl

Avond: Persoonlijke highest future possibility
• Presencing oefening: persoonlijke toekomst gestructureerde journaling en embodiment 

practice
• Je beeld van je verleden belemmert je wie je ook kunt zijn
• Delen uitkomsten met elkaar gedurende het diner

dissertatie PK_2.indd   247dissertatie PK_2.indd   247 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



Expeditie naar waarde

248

3 september: Prototyping en de eerste stappen

Ochtend en middag
Welke ‘projecten’ starten we op die staan voor onze nieuwe strategie om zo hiervan te leren
Introductie Randvoorwaarden prototypes
Formuleren prototypes
Prototypes staan centraal 23 september bij de Top 20

Vervolgstappen, terug- en vooruitblik

Tabel 8.3: Programma strategieconferentie Triodos Nederland 1-3 september

Verder blijken twee van de vier voorbereidingsgroepen (onder leiding van een 
mt-lid) hun waardeanalyses nog niet of slechts gedeeltelijk te hebben aangele-
verd. De directeur dringt er daags daarna bij de twee betreff ende mt-leden op 
aan dit alsnog te doen. Liever op eigen houtje met minder groepscommitment 
dan helemaal geen waardeanalyse als input voor de conferentie.

Op 26 augustus bespreken de onderzoeker/schaduwadviseur en de strate-
gieadviseur het conferentieprogramma. Daarin komt het accentverschil tus-
sen beiden over het bereiken van een triggerpoint aan de orde. De onderzoeker 
benadrukt de minimaal noodzakelijke overlevingsangst om de comfort zone 
bij de status quo te doorbreken, terwijl de strategieadviseur liever de ambi-
tie maximaliseert door op de highest future possibility in te zetten. Het brengt 
onderzoeker en adviseur op de vraag of echte ‘toppers’, waaraan Theory U is 
ontleend, wellicht meer dan gemiddeld gedreven worden door ambitie. Werkt 
Theory U even goed voor in dit opzicht meer ‘gemiddelde’ managers en mede-
werkers in organisaties? Het gesprek werkt verdiepend en beiden voelen zich 
na afl oop tot nadenken gezet.

Op 29 augustus komt het bericht dat de echtgenoot van iemand van het 
hoger management (direct onder het mt) plotseling is overleden. Er wordt ge-
schokt gereageerd. Het mt wil steun betuigen door bij de crematie aanwezig 
te zijn. Die blijkt op 2 september plaats te vinden, precies in het midden van de 
geplande strategieconferentie. De locaties zijn ver van elkaar verwijderd, maar 
toch wordt besloten de conferentie te laten doorgaan en het programma voor 
een aantal uren te onderbreken.

1e dag strategieconferentie

Na de maandagochtend allemaal nog te hebben gewerkt, arriveert men rond 
lunchtijd op de conferentielocatie. De middagsessie wordt geopend met een 
meditatieve stilte. De aanwezigen rapporteren dat deze gespannen aanvoelt. 
Diezelfde middag vindt een organisatie opstelling plaats die beoogt het hui-
dige functioneren van het team te weerspiegelen. Een organisatie opstelling is 
een techniek om onderlinge verhoudingen in een sociaal systeem ruimtelijk 
te projecteren (zie paragrafen 4.6.1 en 4.6.3). Opvallend is dat de directeur op 
dat moment een weinig centrale plaats inneemt en dat men elkaar sterk ‘in de 
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gaten lijkt te houden’, zoals het door de adviseurs wordt benoemd. De uitwis-
seling van ervaringen en feedback rond het teamfunctioneren daarna verloopt 
enigszins moeizaam en voelt voor de aanwezigen niet geheel open aan. Als 
het vervolgens als ‘oefenmateriaal’ over twee inhoudelijke ‘hete hangijzers’ 
gaat, ontstaat er korzeligheid. Uit de feedback en refl ecties ontstaat het beeld 
dat enkele mt-leden (on)bewust de directeur uit zijn tent hebben proberen te 
lokken c.q. te testen of en in welke mate hij bereid en in staat zou zijn stelling 
te nemen rond de hete hangijzers. De directeur concludeert dat hij zijn eigen 
gevoel en mening veel meer moet expliciteren, omdat er anders toneelstukjes 
over zogenaamde inhoud opgevoerd worden. De dag wordt afgesloten met het 
inventariseren van een totale lijst van circa 10 hete hangijzers. Afgesproken 
wordt daar in dag 3 op terug te komen als de nieuwe visie en strategie zich 
hebben uitgekristalliseerd.

Die avond neemt de directeur zich voor om zich de volgende dag niet meer 
tot detaildiscussies te laten verleiden, maar om het via de exploring opbreng-
sten echt over de strategie te hebben.

2e dag strategieconferentie

Ook deze dag opent met een stilte oefening. Deze voelt bij de aanwezigen dit-
maal veel meer ontspannen en daarmee ‘echter’. Tijdens de presentaties van 
de waardeanalyses wordt actief en aandachtig geluisterd. Het samengevatte 
beeld van de waardeanalyses is weergegeven in tabel 8.4.

Dan volgt een buitenwandeling in tweetallen. Daarbij wordt gerefl ecteerd 
op de kern van wat die ochtend is gepasseerd. De uitwisseling hiervan verloopt 
in dezelfde aandachtige sfeer en levert als totaalbeeld op: het onderscheid van 
Triodos met de concurrentie vervaagt, we zijn te onzichtbaar voor de klant en 
de samenleving, de toegankelijkheid tot de bank en de dienstverlening is ma-
tig, de dienstverlening zelf (executie) zit tussen servet en tafellaken en komt 
ouderwets en kleurloos over. Om dit te overwinnen moeten medewerkers het 
verschil maken. Daarom is wellicht onze grootste uitdaging: geven wij goed 
leiding?

Hoewel het beeld niet nieuw is, heeft het hernieuwde en verdiepte besef 
ervan behoorlijk impact. Het is vooral naar aanleiding van dit moment dat de 
directeur later terugmeldt de toegevoegde waarde van de waardefoto ten volle 
te onderkennen.
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Stake-
holders

Hoge waardeprestatie
(waarop presteren we goed 
volgens de stakeholders)

Lage waardeprestatie
(waarop presteren we niet goed 
volgens de stakeholders)

Waarde-
ring nu

Over 3 
jaar*

Parti-
culiere 
klanten

Waardig duurzaam alternatief 
voor grootbanken

Communicatie, serviceniveau, 
snelheid, kostentransparantie

+ –

Zakelijke 
klanten

Goed contact op persoonlijk 
en inhoudelijk vlak, innovatief 
en deskundig

Communicatie, serviceniveau 
en snelheid;
Te smal productassortiment

+ ±

Aandeel-
houders

Investeren in een bank die 
anders wil; Goede balans 
fi nancieel/maatschappelijk 
rendement; Betrouwbaar ren-
dement; Knuff elaandeel

Meer sentiment dan fi nanciele 
reden om te investeren; te lage 
beleving en rendement, weinig 
zeggenschap en betrokkenheid 
in beleid

+ +

Mede-
werkers 

Informele cultuur, gezamen-
lijkheid; Ma-ochtend sessie; 
Zinvol werk en betrokkenheid; 
Gedeelde passie; Uitgedaagd 
worden te ontwikkelen; Open-
heid mt voor medewerkers; 
kleinschaligheid

Hoge verwachtingen, weinig 
houvast;
Ontwikkelkansen onduidelijk;
Onvoldoende (h)erkenning 
ideeën;
Creativiteit, missie waarmaken

+ ±

Maat-
schappij

Relatief veel invloed in 
opinievorming;
Zeer consistent in implemen-
tatie missie; Maatschappelijke 
vernieuwing;
transparantie

Uniciteit Triodos onduidelijk 
en bedreigd;
Naamsbekendheid te gering;
Onbekendheid met breedte en 
diepte van profi el; te elitair / 
antoposofi sch

+ ±

Branches Nederland voortrekkersrol met 
credible set of services; Uitwis-
seling kennis

Steeds meer afdelingsdenken; 
Synergie weinig opgezocht; 
Omvang tbnl maakt dat 
andere branches zich volger 
voelen: ‘dutchism’

+ ±

Fonds 
mngt

Kundige investeerders; 
Heldere fonds-thema’s; We 
leveren geld aan en distribue-
ren de fondsen; We zetten het 
geld uit

Beter fondsen communiceren 
naar particulieren; Onvol-
doende grip op distributie, 
organisatie niet duidelijk en 
fl exibel genoeg

+ ±

Finan-
cieel 

Flinke groei klanten en volume
Rustige stabiele winstgroei

Verlies marktaandeel in 
duurzaam;
Cost/income ratio te hoog

+ ±

Tabel 8.4: Samengevatte waardeanalyse Triodos nl medio 2008

8.4.2 Tussenrefl ectie triggerfase

De leerprincipes variëren, valideren, verwerken en verbinden zijn in hoofd-
stuk 7 voor de triggerfase gespecifi ceerd tot respectievelijk onderdompelen, 
refl ecteren, triggering en resoneren. De refl ectie beweegt zich langs deze laat-
ste vier interventieprincipes en eindigt met het leiderschap in relatie tot het 
strategisch leerproces.
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Onderdompelen

Variëren in de triggerfase vindt plaats door onderdompelen in strategisch 
betekenisvolle contexten, doordrenkt van rijke en valide strategische data. 
De combinatie van de verschillende waarde analyses en de strategische data 
map vervult deze rol. Door de verwerkingsactiviteiten met dit materiaal is de 
aandacht gericht op het totaalbeeld dat hieruit naar voren komt. Een nadeel 
van de data in de map is dat het moeilijk blijkt er volledig door geabsorbeerd 
te worden, zoals wanneer dergelijke data uitvergroot aan de muren hangen. 
Een onverwachte extra variatie en stretch treedt op als de tweetallen tijdens 
de consolidatiewandeling tot sterk uiteenlopende inzichten komen. Bij elkaar 
gevoegd blijken de analyses elkaar vooral aan te vullen en niet uit te sluiten.

Refl ecteren op waardebeeld

Valideren in de triggerfase betreft het refl ecteren op de waarde-waarnemingen 
en patronen die dit veroorzaken, het eigen aandeel hierin en op de gevolgen 
en gevoelens daarover. Het refl ecteren op het onbevredigende groepsproces 
van de eerste dag had deze functie. Het maakte de teamleden los van hun 
pogingen het gedrag van de ander te veranderen, maar in plaats daarvan zich 
op hun eigen aandeel en bijdrage te richten. Opvallend is het niet bewust 
beoogde trigger-eff ect dat de ervaren onmacht tijdens het bespreken van de 
hangijzers op zichzelf had, nog afgezien van het refl ecteren hierop. De vol-
gende dag was ieder vastbesloten dat het nu echt anders moest. Volgens de mt-
leden was het benoemen van de hete hangijzers op de eerste dag behulpzaam. 
Het gaf erkenning aan ieders zorgen en een soort waarborg dat ze aan de orde 
zouden komen. Daarmee ontstond de rust mindfull aanwezig te kunnen zijn.

Het consolideren van de vier waardefoto’s naar één intersubjectief gevali-
deerd totaalbeeld hield de verschillende interpretaties over waardecreatie in 
tact. De wisselende voorbereiding in de functionele teams heeft de validatie 
van de analyse met het tweede echelon echter tekort gedaan. Een refl ectie 
op patronen en drijvende krachten achter de vigerende strategy-in-use heeft 
slechts indirect plaatsgevonden via het benoemen van een nieuwe strategie. 
Daarmee is het onzeker of het management zijn eigen aandeel hierin voldoen-
de heeft geëxpliciteerd. Dit kan ongemerkte herhaling van de oude patronen 
in de hand werken.

Triggering

Het triggerpoint bij strategisch leren kan gepasseerd worden door het intensief 
doorleven van de verwachte consequenties van niet én van wel strategisch le-
ren. De mt-leden geven achteraf aan dat het werken op maandagochtend stress 
had opgeleverd die werd meegenomen naar de conferentielocatie.

De organisatie opstelling die middag pakt confronterend uit. Een der advi-
seurs benoemt een patroon van elkaar ‘in de gaten houden’, wat men herkent, 
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evenals de wat perifere opstelling van de directeur. Toch blijkt dit als trigger 
niet voldoende. Tijdens het bespreken van de hangijzers wordt het leiderschap 
van de directeur ‘getest’ door sommige mt-leden. Ze proberen hem vergeefs 
uit de tent te lokken, wat aan beide zijden tot irritatie leidt.

Is het bespreken van twee hangijzers nog vóór het formuleren van een 
nieuw strategisch kader een onnodig organiseren van voorspelbare frustra-
tie geweest? De aanwezigen geven achteraf aan dat een zekere frustratie en 
machteloosheid over de teameff ectiviteit op de eerste dag als springplank 
heeft gewerkt voor de teameff ectiviteit tijdens de tweede dag. Interacties die 
op het moment zelf als moeizaam zijn beleefd krijgen met terugwerkende 
kracht een veel positievere betekenis als noodzakelijke tussenstap naar een 
constructiever interactiepatroon. 

De lijst van ongeveer 10 hangijzers zelf blijkt een zekere rust te geven aan 
de aanwezigen. Het biedt overzicht en erkenning van ieders zorgen.

Verder blijkt het samenstellen van de waardefoto en het doordenken van de 
consequenties van gelijkblijvend beleid voor een eff ectieve trigger te zorgen. 
De aansluitende verdiepende wandeling versterkt dit eff ect. De direct daarop 
volgende cocreatie (presencing) activiteit zorgt voor een optimale springplank 
volgens de mt-leden en de adviseurs.

Over het geheel valt op dat er twee triggerpoints zijn te identifi ceren. De 
eerste betreft het onderlinge interactiepatroon in het mt. Dit punt lijkt in de 
nacht van de eerste en de tweede dag te zijn gepasseerd, gezien de ontspan-
ning tijdens de stilte-oefening bij de start van de 2e dag. Het tweede betreft het 
patroon van waardecreatie door Triodos Bank Nederland. Dit strategische trig-
gerpoint wordt iets later gepasseerd, in de loop van de ochtend van de tweede 
dag.

Resoneren

Verbinden tijdens de trigger-fase gaat over het zoveel mogelijk synchroon 
verwerken en dus triggeren van medewerkers buiten het strategieteam. Dit 
kan bijvoorbeeld door een ruwe diagnose in de vorm van een waarde- en een 
patroonanalyse breed te delen en aan te scherpen in de organisatie. Zo kan 
een common ground in de organisatie ontstaan waarop strategische actie zich 
baseert (Weisbord & Janoff , 1995). Verder is het idee ruimte te geven aan opko-
mende initiatieven die hier in positieve zin op inspelen.

Omdat niemand van buiten het mt bij de strategieconferentie aanwezig is, 
valt het resoneren uiteen in activiteiten hiertoe die vóór de conferentie en erna 
zijn ontplooid. Gezien de chronologie in de beschrijving komen activiteiten na 
de conferentie in de volgende paragraaf aan de orde.

Een deel van de exploring informatie is verzameld samen met medewerkers 
managers onder het mt. Bijvoorbeeld de Customer Safari en de ‘Denk mee met 
het mt’ lunches. Deze hebben niet alleen een activerende werking, maar leve-
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ren voor de betrokkenen direct diagnostische informatie op, zij het slechts op 
deze onderdelen. Het delen van de opbrengsten van exploring activiteiten met 
de top-20 is een goed voorbeeld van resoneren. Ten eerste is alleen diagnosti-
sche informatie gedeeld. Ten tweede was het de bedoeling via interacties ter 
plekke en via de waarde analyse de resonantie hiervan onder de aanwezigen 
verder te verdiepen. Dit is in de uitvoering minder goed gelukt dan voorge-
nomen. Een ander voorbeeld van resoneren betreft het delen van de exploring 
informatie tijdens het maandagochtend praatje van de directeur. Daarbij zijn 
zo’n veertig geïnteresseerden aanwezig en is dus extra publiek bereikt ten op-
zichte van de top-20 bijeenkomst. Hoewel de opzet hiervan meer informerend 
was, komt er via vragen van de directeur een serieuze gedachtewisseling op 
gang. Verder hebben twee van de drie mt-leden naast de directeur de waar-
defoto gezamenlijk voorbereid met hun afdeling, wat tot resonantie leidt. De 
mail van de directeur op 27 augustus legitimeert voor één mt-lid een ‘solo-
waardefoto’ als beter dan geen waardefoto. Een compromis met als voordeel 
een tamelijk complete informatievoorziening en als nadeel een gebrekkige 
resonantie in deze afdeling.

Leiderschap

Het feit dat niemand, ook niet binnen de bank, weet van het vrijwilligerswerk 
van de directeur wijst op een (te) grote bescheidenheid en onderschatting aan-
gaande zijn eigen voorbeeldfunctie volgens de strategieadviseur. Hij signa-
leert dit in relatie tot het Triodos doel van opinionleadership en het persoonlijk 
leerdoel van de directeur meer van zichzelf te laten zien.

Verder vult de directeur zijn voornemen daadkrachtig leiding te geven aan 
het strategieproces onder meer in door aan te dringen op het gereed komen 
van de waardefoto’s. Dit werkt in de zin dat op de conferentie ieder alsnog zijn 
waardefoto gereed heeft. Daarbij heeft hij ruimte gelaten dit ‘desnoods’ niet 
samen met de afdeling te doen, wat in één geval dan ook niet gebeurt. De 
directeur komt hier niet meer op terug met dit mt-lid. Hij toont zich bewust 
van zijn centrale rol op het leerklimaat door zijn voornemen zich niet meer te 
laten afl eiden van het hoofddoel van de bijeenkomst.

8.5 Cocreating

In paragraaf 8.5.1 zijn de cocreating activiteiten zoveel mogelijk in chronologi-
sche volgorde weergegeven. Dit betreff en een futuringsessie, een poging tot 
consolidatie rond het crematiebezoek en verschillende uitwerkingsactiviteiten 
van de futuringopbrengsten. Een refl ectie op deze cocreatingactiviteiten aan 
de hand het interventiemodel in hoofdstuk 7 (tabel 7.2) is opgetekend in pa-
ragraaf 8.5.2.
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8.5.1 Cocreating activiteiten

Het is halverwege de ochtend van de tweede dag als de waardefotobespreking 
wordt afgesloten en de deelnemers wandelen naar een andere ruimte. De me-
tafoor hierbij is dat elke stap staat voor een maand voorwaarts in de tijd. De 
nieuwe ruimte heeft veel glas en lichtinval en er staat een hoge tafel met bar-
krukken eromheen, waaraan de mt-leden en de adviseurs plaatsnemen. De 
strategieadviseur start nu een proces van genererend luisteren met behulp van 
een futuring techniek. De aanwezigen begeven zich in gedachten naar het jaar 
2015. Triodos Nederland is dan een grote en succesvolle bank geworden. Er 
wordt gesproken over een nieuw hoofdkantoor in Utrecht, een fl itsend ogende 
en werkende website en 500.000 klanten. Dan blikt het mt terug hoe ze dit 
succes tot stand heeft gebracht. Het gesprek gaat over de focus in activiteiten 
die in 2008 is aangebracht. Die heeft als een bevrijding gewerkt (minder ver-
snippering van aandacht en activiteiten) en vooral de website heeft een sterke 
boost aan de groei gegeven. De bestuursvoorzitter van Triodos is minister van 
Financiën geworden, de directeur Nederland heeft in zomergasten opgetre-
den en medewerkers van de bank participeren volop in het maatschappelijke 
debat. Oud medewerkers van de bank blijken in de praktijk heel vaak nog 
als ambassadeurs van de bank te fungeren. Gevoelens van zelfontplooiing en 
zingeving overheersen.

Opvallend is de dynamische en intense beleving van dit gesprek volgens de 
aanwezigen. In interviews kort na de conferentie herinnert ieder zich een in-
tensiteit waar de vonken vanaf vlogen. Video observatie van ditzelfde gesprek 
toont daarentegen een rustige, haast serene sfeer, een zeer rustig spreektem-
po en lange spreekpauzes van alle gespreksdeelnemers.

Tegen het einde van de ochtend vertrekt het mt naar de crematie. De af-
spraak is in de auto nog te komen tot een samenvatting van de ochtend voor 
wat betreft de noodzaak en de toekomst. Op de heenweg lukt dit nog enigs-
zins, zij het dat het communiceren van de achterbank naar de voorbank en 
vice versa gevoelsmatig belemmerend werkt voor sommigen. Op de terugweg 
zijn de indrukken van de crematie sterk voelbaar en beperkt men zich tot 
inkeer en verstilling.

Om een uur of zes ’s avonds is het mt weer teruggekeerd op de conferen-
tielocatie en worden indrukken en gevoelens rond de crematie en het thema 
sterven uitgewisseld. Dan volgt een poging de opbrengsten van de ochtend 
samen te vatten, maar dat lukt slechts ten dele. Het gevoel is wel goed, maar 
het eenduidig verwoorden kost nog moeite. De directeur biedt aan zich hier 
(na het programma) in de avond en nacht nog aan te zetten en de volgende 
morgen met een voorzet te komen.

’s Avonds staan volgens afspraak de twee hete hangijzers van maandag-
avond op het programma. Ter plekke wordt er nog een derde aan toegevoegd. 
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Zo moeizaam als dit gesprek 24 uur eerder verliep, zo soepel verloopt het 
ditmaal. Het besluit valt te stoppen met verzekeringen en vermogensadvies. 
Daarmee ontstaat de mogelijkheid zich te concentreren op diensten die maxi-
maal geloofwaardig zijn op het gebied van duurzaamheid en deze in versneld 
tempo te professionaliseren, is de gedachte.

Onder het motto ‘in je lichaam komen’ start de woensdagochtend met en-
kele rek- en strekoefeningen onder leiding van de directeur. Dan volgt een 
korte recapitulatie van Theory U en een videofragment uit een fi lm (Beggar 
Vance), waarin een golfer een moment van presencing ervaart. Daarna kop-
pelt de directeur zijn consolidatie van de vorige dag terug, die hij ’s nachts 
nog heeft gemaakt. De aanwezigen ervaren deze samenvatting als een schot 
in de roos en er zijn slechts enkele aanvullingen nodig. Volgens afspraak be-
handelt het mt nu de resterende lijst hangijzers van de eerste dag. Opvallend 
is dat de directeur in deze fase iets minder scherp is dan aan het begin van 
de ochtend en de vorige dag. Daarbij opereert het hele mt in deze bespreking 
weer behoedzamer dan bij de eerste drie hangijzers de vorige avond. Vooral 
wanneer het gaat over een niet goed functionerende mewerker van één van de 
mt-leden. De rol van het betreff ende mt-lid zelf wordt omfl oerst en daarmee 
voor de anderen onbevredigend besproken.

Aan het einde van de ochtend en begin van de middag maakt men in twee-
tallen een aanzet het nieuwe business plan te concretiseren. Het energieke 
gevoel rond de nieuwe strategie lekt hierbij enigszins weg. Dan concluderen 
de mt-leden dat dit komt door het format dat het hoofdkantoor heeft gevraagd 
hiervoor te gebruiken. Omdat dit te eenzijdig op fi nancieel kwantitatieve pa-
rameters is gericht, lukt het niet de immateriële aspecten van de nieuwe stra-
tegische intentie hier bevredigend in tot uitdrukking te brengen. Het benoe-
men hiervan lucht op en brengt de energie weer terug.

Het laatste onderdeel van de conferentie betreft het uitwerken van de nieu-
we strategie in prototypes (zie paragraaf 4.6.3). Hoewel hier nog weinig tijd 
voor rest, ontstaan naar de mening van de aanwezigen een fl ink aantal goede 
ideeën, waaronder een welkomstservice voor zakelijke en particuliere klanten, 
ondersteund via de website; een vereenvoudigd proces voor kleine kredieten; 
het naar klanten communiceren waar hun geld heengaat en een netwerkeve-
nement voor zakelijke relaties rondom een actueel, duurzaam thema.

Afgesproken wordt de prototypes verder uit te werken tot op het punt dat 
ze overdraagbaar zijn naar de top-20 over enkele weken. Verdere afspraken 
betreff en het prioriteit geven aan het realiseren van de prototypes en het uit-
werken van de nieuwe strategische doelen via afdelingsplannen naar een 
werkplan voor Triodos nl in oktober 2008. Daarbij wordt tevens een toetsing 
van het concept werkplan aan de nieuwe strategie afgesproken. Tijdens de 
afsluitende terugblik uit het mt zich zeer tevreden met de bereikte resultaten, 
zowel strategisch inhoudelijk als qua teamgeest.
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8.5.2 Tussenrefl ectie cocreating fase

De leerprincipes variëren, valideren, verwerken en verbinden zijn in hoofd-
stuk 7 voor de cocreatiefase gespecifi ceerd tot respectievelijk atelier, concre-
tiseren, cocreëren en waarderend verbinden. De refl ectie beweegt zich langs 
deze laatste vier interventieprincipes en eindigt met het leiderschap in relatie 
tot het strategisch leerproces.

Atelier

Variëren tijdens de fase van cocreatie heeft betrekking op alle mogelijke ac-
tiviteiten die leiden tot het diff erentiëren en vernieuwend herformeren van 
responsketens, zoals gevarieerde motorische en zintuiglijke sensaties en/of 
associatieve, creatieve en imaginaire werkvormen. De metafoor ‘atelier’, hoe-
wel geen werkwoord, drukt dit vernieuwende en scheppende karakter kern-
achtig uit.

Het bewegen van de ruimte waar de waardefoto analyse plaatsvindt naar 
de ruimte waar de futuring plaatsvindt, blijkt zeer functioneel. De ruimte van 
de waardefoto is vrij gesloten, waardoor het analysemateriaal aan de muren 
kan hangen. Bovendien zijn de deelnemers gezeten in fauteuils die meer uit-
nodigen tot refl ectie dan tot directe actie. De futuring ruimte is daarentegen 
zeer open van karakter met veel glas en open lichtinval. De opstelling met 
barkrukken aan een hoge tafel werkt activerend, de fysieke afstand tussen de 
mt-leden (en adviseurs) is klein, wat de gevoelens van synchroniciteit, opge-
wekt door de werkvorm, verder intensiveert (zie paragraaf 4.6.1). Ook andere 
variaties in de ruimtelijke context worden door de aanwezigen achteraf als 
positief gewaardeerd, zoals de tocht naar de crematie en weer terug en de 
avondrefl ectie aan de open haard. 

Al met al zijn krachtige condities voor diff erentiëren en leren geschapen 
via voortdurende afwisseling tussen praten over het teamproces en over de 
inhoud, terug- en vooruitkijken, valideren, refl ecteren, fantaseren, fysieke 
oefeningen, ruimtelijke variaties (tot en met autorit en crematie buiten de 
conferentielocatie) en een organisatie opstelling. De enige afbreuk hieraan 
is het traditionele format van het Triodos hoofdkantoor waar men de nieuwe 
strategie in tracht te operationaliseren. Dit geeft de aanwezigen een gevoel van 
terugwerping op oude denkpatronen en gewoonten.

Concretiseren

Valideren tijdens de fase van cocreatie van een nieuw strategisch kader komt 
neer op het concretiseren van ideeën, details en mogelijkheden. Zo ontstaat 
verduidelijking en kunnen misverstanden rond geopperde ideeën worden ver-
meden, zonder de generatie van ideeën zelf te blokkeren.

Er valt te twijfelen aan de validiteit van strategische ideeën die ontstaan on-
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der invloed van een ‘geleide fantasie’, zoals hier tijdens de Triodos 2015-oefe-
ning is gebeurd. Is dit niet vragen om een luchtkasteel (zie paragraaf 6.4)? In 
dit opzicht bieden de dagboekaantekeningen van de mt-leden relevante infor-
matie. Deze blijken zo goed als alle ingrediënten van de latere strategie al te 
bevatten voordat ze samenkomen in ‘Triodos 2015’. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
de keuze assurantiën en vermogensbeheer af te stoten, het vergroten van de 
toegankelijkheid via een welkomstservice en een betere website en het actiever 
uitdragen van duurzaamheid. Het is dus niet zo dat de geleide fantasie ideeën 
heeft gegenereerd, ontleend aan ‘fantasie-aannames’. De presencing (cocreatie) 
sessie geeft de gelegenheid deze ideeën in een nonevaluatief klimaat in te 
brengen, met het oogmerk elk idee te positief te waarderen en erop voort te 
bouwen. Opmerkelijk is dat het feitelijke concretiseren tijdens de avond plaats-
vindt als ‘Triodos 2015’ verder wordt uitgewerkt, als de hete hangijzers worden 
besproken en op de derde dag bij de aanzet tot het formuleren van de prototy-
pes. Het concretiseren is dus volgtijdelijk geplaatst achter het genereren van 
ideeën en heeft niet of nauwelijks gelijktijdig plaatsgevonden. Interessant is 
dat de discussie daarbij niet gaat over het wel of niet uitvoeren van de ideeën, 
maar hoe ze concreet succesvol te maken. Dit lijkt hier een eff ectieve operati-
onalisatie te zijn van het interventieprincipe ‘concretiseren’.

Cocreëren

Verwerken tijdens de fase van cocreatie heeft betrekking op breinactiviteiten 
als (herhaalde) aandacht, gezamenlijk ontspannen (emotioneel synchronise-
ren) en mentaal vergelijken (paragraaf 5.3.3). Dit leidt tot:
• diff erentiëren: bestaande responspatronen loslaten en open staan voor 

nieuwe (paragraaf 5.2.2 en 5.3.3);
• cognitief hersynthetiseren: verzamelde waarnemingen en patronen daarin 

herordenen (paragraaf 4.5.5 en 5.3.3).

Een voorwaarde voor diff erentiëren van responspatronen als voorportaal van 
gezamenlijk leren (cocreëren) is het absorberen van voldoende unlearning cues. 
De exploring fase heeft in dit opzicht eff ectief gewerkt. Er werd na een half jaar 
van exploring voldoende aanleiding ervaren de strategie te herzien. Daarbij 
had zich tijd en gelegenheid voorgedaan de unlearning cues (onbewust) te syn-
thetiseren tot nieuwe patronen en verbanden.

Tegelijk is tijdens de bijeenkomst geïnvesteerd in het bereiken van ontspan-
ning. Bijvoorbeeld het werken aan onderling vertrouwen en teameff ectiviteit 
op de eerste dag, de dagelijkse ontspanningsoefeningen en de ruimtelijke wis-
selingen die aansloten bij de aard van de activiteiten. Met name de overgang 
van de waardefoto naar de futuring-activiteit verdient hier extra aandacht. Voor 
het cognitieve en emotionele verwerkingsproces was deze overgang essentieel. 
De eerste twee uur van de ochtend stonden in het teken van het doordenken 
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en doorleven van de gevolgen van de huidige strategie en het niet veranderen 
daarvan. Vanuit het resulterende probleembesef (overlevingsangst) is direct 
aansluitend de highest future possibility geformuleerd via de Triodos 2015 fan-
tasie. Hiermee is een ‘springplank eff ect’ gecreëerd zoals eerder beschreven 
in paragraaf 7.5.1. 

Buitengewoon opmerkelijk is het contrast tussen de gerapporteerde inten-
siteit tijdens de futuringsessie en de beelden van sereniteit en opperste con-
centratie, zoals vastgelegd op video. Deze gemoedstoestand laat zich typeren 
als fl ow Csikszentmihaly (1990). Scharmer (2009) spreekt hier van generative 
listening of presencing. Verder is aannemelijk dat het werken aan ontspanning, 
het gezamenlijk probleembesef en de exclusiviteit en intensiteit van de be-
levingen hebben bijgedragen aan een sociaal synchroniciteitseff ect (Wilter-
muth & Heath, 2009; zie paragraaf 4.7.1). Dat wil zeggen dat mensen na het 
beoefenen van synchrone activiteiten warmere gevoelens voor elkaar koeste-
ren en meer geneigd zijn tot samenwerking.

De teamleden vinden dat de futuring langer had mogen duren en dat het 
resultaat ervan achteraf nog wat fragmentarisch is. Door de vertrektijd naar de 
crematie was dit niet mogelijk. Over de verwerkingsopdracht in de auto naar 
en van de crematie wordt verschillend gerapporteerd. Sommigen ervaren dit 
als eff ectief. Anderen melden met hun gedachten bij minder aardse zaken te 
zijn en dat de fysieke opstelling in de auto (splitsing tussen voor- en achter-
bank) het contact bemoeilijkte. Wel zijn alle betrokkenen eensgezind dat door 
het crematiebezoek de hele verdere dag een intense en constructieve sfeer 
ontstaat van zoeken naar existentiële verbinding met zichzelf, met elkaar en 
de bestaansgrond van Triodos. Alledaagse irritaties en wissewasjes mogen dit 
niet in de weg staan.

Bovenstaande observaties maken het moeilijk te duiden of het vlotte oplos-
sen van de drie hangijzers op dinsdagavond is toe te schrijven aan de nieuwe 
visie als richtinggevend kader, door duidelijker sturing door de voorzitter 
of aan synchroniciteitseff ecten. Omgekeerd verleent de opluchting over de 
opgeloste hangijzers wel extra legitimiteit aan de nieuwe visie. Een verdere 
bekrachtiging hiervan vindt plaats door de samenvatting die de directeur de 
volgende dag presenteert van de opbrengsten van de vorige dag.

Voorafgaand hieraan tracht de strategieadviseur de aandacht weer naar ge-
neratief luisteren te brengen via een videofragment. Dit wordt door sommigen 
als bijzonder inspirerend en door anderen als irritant beleefd. Het lijkt dat de 
presencing fi losofi e heel even haast religieuze trekjes krijgt, met als gevolg een 
splitsing tussen ‘gelovigen’ en ‘niet-gelovigen’. Desalniettemin verloopt het 
bespreken en aanvullen van de samenvatting van de directeur op de gewenste 
constructieve wijze.

Opmerkelijk is hoe vervolgens enkele kleine triggers uit oude patronen van 
teamfunctioneren en strategie de fl ow onderbreken. Het gesprek over de slecht 
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functionerende medewerker en het niet bespreekbaar maken van de rol van 
het mt-lid in kwestie brengt de oude teamirritaties weer tevoorschijn. Verder 
doet het rapportageformat van het hoofdkantoor de energie rond de nieuwe 
strategie tijdelijk weglekken. Hoewel op beide fronten een aantoonbaar per-
spectief is ontstaan, is het onomkeerbare engagement eraan kennelijk nog 
broos.

Waarderend verbinden

Verbinden in de fase van cocreatie betreft het identifi ceren en koppelen van 
emergente (lopende of nieuwe) lokale initiatieven en strategische praktijken 
aan de nieuwe waardelogica en het bijbehorende strategisch kader. Daarvan 
is in deze fase weinig waarneembaar. Een eerste reden hiervoor is dat het 
strategieteam uitsluitend bestaat uit leden van het mt. Daardoor ontstaat een 
wat klassieke volgtijdelijke scheiding tussen formulering van visie en strate-
gisch kader en het koppelen van waardevolle, emergente praktijken en nieu-
we initiatieven hieraan. In paragraaf 8.6.2 wordt hierop teruggekomen. Een 
tweede reden is dat Triodos Bank weliswaar een kennisintensieve organisatie 
is, maar als bankbedrijf tevens werkt met sterk gestandaardiseerde processen. 
De ruimte voor het ontstaan van lokale, emergente initiatieven van professio-
nals ‘onder de radar’ van het management (zie De Bruijn, 2008) is daardoor 
beperkt. Zeker in de schaalgrootte van Triodos Bank Nederland in 2008 is 
elke nieuwe, experimentele of afwijkende strategische praktijk al snel bekend 
bij het managementteam. Dit maakt het inhoudelijke gemis van niet mt-leden 
bij de cocreëren van strategie relatief geringer, dan het emotionele gemis in 
termen van verbinding.

Wat betreft ‘verbinden’ in de zin van synchroon verwerken loopt het mt 
nu twee stappen voor op de rest van de organisatie. Ten eerste is het delen 
van de exploring informatie niet expliciet gepaard gegaan aan het gezamen-
lijk passeren (met de top 20 of breder) van een emotioneel triggerpoint, met 
de huidige strategy-in-use als ‘doodlopende weg’. Daar staat tegenover dat veel 
medewerkers en niet mt-leden hier impliciet wel van overtuigd zijn. De kern 
daarvan wordt gezien als het onvermogen te kiezen, waardoor een ‘kerstboom’ 
van activiteiten is ontstaan, die niet allemaal kwalitatief waargemaakt kunnen 
worden. Het nadrukkelijk delen van de exploring informatie met de organisa-
tie heeft sterk bijgedragen aan dit gevoel. Ten tweede heeft het mt nu de con-
touren van een nieuwe strategie geformuleerd, waar de rest van de organisatie 
maar zeer ten dele aan heeft kunnen bijdragen.

Leiderschap

In de activiteit van cocreatie (en/of presencing) opereert de directeur vanuit 
een natuurlijke kracht. Zijn luisteren, scherp oppikken en valideren van ach-
terliggende aannames en intenties als voorbeeldgedrag stelt een krachtige 
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norm. De adviseurs concentreren zich in deze fase op het professioneel faci-
literen van de sessies, omdat de sfeer en aandacht van de mt-leden optimaal 
op elkaar en op de organisatie is gericht. Niemand blijft vastzitten in eigen 
belangen of percepties. Pas in de ochtend van de derde dag, na de validatie en 
aanscherping van zijn samenvatting loopt de kwaliteit van aandacht van de 
directeur enigszins terug (ook voor zijn eigen leerdoel: direct gevoel uiten, in 
plaats van easing in). Het gevolg op het teamfunctioneren is direct merkbaar. 
Geen van de andere mt-leden noch de begeleiders blijken het gat te (kunnen) 
vullen dat ontstaat als de directeur een moment verslapt.

8.6 Practicing

In paragraaf 8.6.1 zijn de practicing activiteiten zoveel mogelijk in chronologi-
sche volgorde weergegeven. Dit betreff en een mt-bijeenkomst, twee terugkop-
pelings- en uitwerkingsbijeenkomsten, waarvan de eerste met de top-20 van 
het bedrijf en de tweede met alle medewerkers en een samenvatting van de 
realisatieactiviteiten en -resultaten die daarna zijn gevolgd. Een refl ectie op 
deze practicing activiteiten aan de hand het interventiemodel in hoofdstuk 7 
(tabel 7.2) is opgetekend in paragraaf 8.6.2.

8.6.1 Practicing activiteiten

De weerbarstigheid van de ‘oude’ patronen in het teamfunctioneren van het 
mt manifesteert zich kort na de strategieconferentie. Verschillende mt-leden 
melden dat ze een week na de conferentie in een mt-bijeenkomst teruggeval-
len zijn in ‘hun oude groeven’. Tegelijk geven ze daarbij blijk van een vastbera-
denheid het hier niet bij te willen laten zitten.

Op dinsdagmiddag 23 september vindt een terugkoppeling plaats vanuit het 
mt naar het hoger kader (top-20) over de uitkomsten van de strategie conferen-
tie. De bijeenkomst begint met een informele lunch op een buitenlocatie, niet 
ver van het Triodos hoofdgebouw. De net uitgebroken kredietcrisis domineert 
de gesprekken. De stemming heeft er weinig onder te leiden, omdat Triodos 
zich niet in het segment van rommelhypotheken heeft gestoken. Bovendien 
ruikt men kansen zich hiermee positief te onderscheiden van de concurrentie.

Na de openingsmededelingen van de bijeenkomst vraagt de adviseur de 
aanwezigen zich te verspreiden over vier stakeholder groepen en zich hierin te 
verplaatsen: particuliere klanten, zakelijke klanten, het Triodos hoofdkantoor 
en Triodos-medewerkers. Het verzoek is de terugkoppeling over de nieuwe 
strategie vanuit deze rol te beluisteren en te becommentariëren via drie soor-
ten reacties naar een veelgebruikte metafoor door Scharmer:
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• Wat is je primaire reactie (hart)?
• Wat spreekt aan (hoofd)?
• Wat wil je aanvullen (handen)?

De terugkoppeling was merkbaar gezamenlijk voorbereid door het mt. De rol-
len en de inhoudelijke boodschappen waren zorgvuldig op elkaar afgestemd. 
De directeur gaat in op het laagdrempelig verwelkomen van nieuwe klanten. 
De marketingmanager benadrukt dat de ontwikkeling niet ligt in nieuwe pro-
ducten, maar in het creëren van een sterkere beleving rond de bestaande. De 
manager zakelijk bankieren zet de uitdaging van volumegroei en foutloos 
opereren neer. De manager operations meldt dat het onderdeel assurantiën 
verkocht gaat worden. Er wordt door enkelen zachtjes geklapt en dan valt een 
stilte: voor het eerst in het bestaan van de bank wordt collectief afscheid geno-
men van een activiteit en de mensen die hieraan verbonden zijn. Het is direct 
duidelijk dat deze strategiesessie geen rituele dans is geweest, maar dat het 
menens is. Na deze mededeling is er ruimte voor vragen en daarmee voor 
verwerking van de boodschap.

Bij de terugkoppeling vanuit de stakeholder-groepen staat de gevoelde span-
ning tussen enerzijds meer service en volume leveren en anderzijds snel en 
foutloos opereren centraal. Sommigen vrezen dat dit gaat neerkomen op een 
stevige verzwaring van de werkdruk. Anderen uiten hun zorgen dat het con-
centreren op kernactiviteiten noodzakelijke innovatie gaat belemmeren. Voor 
de uitwisseling van reacties wordt ruim tijd genomen en de mt-leden luisteren 
actief en geven samenvattingen, wat de interactiviteit, de sfeer en de aandacht 
ten goede komt.

Na een pauze introduceert de adviseur het kristalliseren van de strategie 
via prototypes. Deze zijn beduidend minder goed voorbereid dan de terugkop-
peling. Tijdens de voorafgaande pauze stelt het mt in conclaaf met de adviseur 
ter plekke de defi nitieve prototypes vast. Dit zijn:
• Het doen van opinieleiderschap tijdens de kredietcrisis
• De ontvangst in het gebouw verbeteren
• Vijf quick wins voor de Nederlandse website en de nieuwe internationale site
• Een welkom service voor nieuwe klanten

Al met al loopt de bijeenkomst enigszins uit en is er nog drie kwartier be-
schikbaar om met elkaar aan de prototypes te werken. Dit wordt door de aan-
wezigen vrij energiek opgepakt, maar door de beperkte tijd is de opbrengst ter 
plekke nog mager. Samen met enigszins weifelende en vrijblijvende formu-
leringen van de directeur aan het slot van de middag over het vervolg van de 
prototypes ontstaat enige twijfel hoe serieus dit te nemen. Ook uit sommige 
gespreksverslagen rond die periode blijkt enige twijfel over het werkelijke be-
sef van urgentie rond de nieuwe strategie en het ernaar handelen.
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In de loop van de maand oktober wordt de strategie aan de andere Business 
Units van Triodos en het hoofdkantoor gepresenteerd en valt daar in goede 
aarde.

Coworker meeting

Op 24 oktober 2008 vindt een coworker meeting plaats voor alle circa honderd 
medewerkers van Triodos Bank Nederland. Het doel ervan is de strategie te 
delen, te beleven en een aanzet te maken voor het vertalen naar afdelings-
ambities. Het mt presenteert de wok-strategie (Welkom, Opinieleiderschap 
en Kernactiviteiten). Verder vindt een uitgebreide en inhoudelijk voorgestruc-
tureerde stakeholder-simulatie plaats met alle medewerkers over hoe Triodos 
Bank Nederland opereert. Men verplaatst zich in particuliere en zakelijke 
klanten, natuur- en cultuurbelangengroepen en bankmedewerkers en er vin-
den debatten en simulaties plaats met behulp van acteurs. De bijeenkomst 
sluit af met een voornemen ter invulling van de strategie per afdeling en per 
persoon voor de komende honderd dagen, waarbij iedereen wordt uitgedaagd 
tot een maximaal creatieve en extraverte terugkoppeling. De aanwezigen pik-
ken dit enthousiast op en een wilde, vrolijke terugmelding is het gevolg. Er 
is een voor ieder zichtbare en voelbare stap gezet naar een zelfbewuste en 
extraverte uitstraling van medewerkers die als voorwaarde voor het opinielei-
derschap wordt gezien. 

In de daarop volgende weken produceert de organisatie vervolgens de voor-
genomen afdelingswerkplannen, die samenkomen in het werkplan voor Trio-
dos Nederland, inclusief een begroting en een communicatieplan, waarin de 
nieuwe strategie voor het volgende jaar is geoperationaliseerd. Het mt toetst 
deze plannen nog eens expliciet aan de nieuwe strategie en scherpt ze aan, 
voordat ze defi nitief gemaakt worden. 

mt terugblikken

Op 1 december 2008 komt het mt met de strategieadviseur bij elkaar voor een 
refl ectie, vooral gericht op het persoonlijk en het teamfunctioneren. Als rode 
draad komt naar voren dat het steeds beter lukt het operationele management 
te delegeren en zich meer in het externe netwerk te begeven. Voor de directeur 
geldt dat hij steeds directer wordt in zijn optreden, wat zijn eff ectiviteit ten 
goede komt en dat hij steeds vaker in de publiciteit te vinden is. Wat lastiger 
blijkt, is het veranderen van de patronen in het mt-overleg. De onderwerpen 
die aan de orde komen zijn nu wel strategischer van aard, maar ze komen nog 
niet altijd voldoende uit de verf, vindt men. Daarmee lijkt gehint te worden 
op het vermogen tot uitkristalliseren en kiezen. Hier wordt regelmatig aan 
gewerkt, samen met de adviseur voor teambegeleiding, die ook bij de strate-
giesessie aanwezig was.

Tijdens een terugblik met het mt in mei 2009 komt naar voren dat assu-
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rantiën is verkocht en vermogensadvies is opgeheven, de website vernieuwd 
met doorkliks naar bedrijven waar in wordt geïnvesteerd, een welkomservice 
operationeel, is er een fl inke groei van het directe kanaal via aansluiting op 
Ideal gerealiseerd, evenals de stroomlijning van een aantal kernprocessen. 
Een systemisch opgezet klanten- en klachtenoverleg geeft hier voortdurend 
nieuwe impulsen aan. Verder zijn meer mensen dan ooit doorgegroeid in hun 
functie en de bank heeft in Nederland meer publiciteit gegenereerd dan alle 
voorgaande jaren tezamen. In de sfeer van de zakelijke relaties en kredietver-
strekking signaleert het mt op dat moment nog onvoldoende verandering in 
de dienstverlening.

Qua gedragspatronen vindt het mt dat men op alle niveaus meer denkt 
vanuit het geheel, dat er in toegenomen mate sprake is van teamvorming en 
van met elkaar meedenken. Jonge medewerkers komen vaker spontaan met 
ideeën en initiatieven. Binnen het mt is een gewoonte ontstaan elkaar te her-
inneren aan de benodigde en gekozen focus. Ook ervaren de mt-leden meer 
respect en waardering voor de keuzes die ze in dat licht maken, dan vóór het 
strategieproces.

8.6.2 Refl ectie Practicing fase

De leerprincipes variëren, valideren, verwerken en verbinden zijn in hoofd-
stuk 7 voor de practicing fase gespecifi ceerd tot respectievelijk experimente-
ren, testen, direct doen en coproduceren. De refl ectie beweegt zich langs deze 
laatste vier interventieprincipes en eindigt met het leiderschap in relatie tot 
het strategisch leerproces. De verwevenheid van experimenteren en testen is 
zo groot dat deze twee interventieprincipes hier samen besproken worden. 
Verder wordt het interventieprincipe ‘waarderend verbinden’ (verbinden tij-
dens cocreatie) hier samen besproken met het interventieprincipe ‘coprodu-
ceren’ (verbinden tijdens practicing). Dit vanwege de volgtijdelijke schakeling 
van strategieformulering en verbreding naar de organisatie in dit strategie-
proces.

Experimenteren en testen

Variëren tijdens de practicing fase is het experimenteren met nieuwe strategi-
sche praktijken via prototyping, pilot- of rapid results projecten, inclusief emer-
gente initiatieven vanuit de professionele basis. Daarmee neemt de variatie in 
het strategisch repertoire en de regulatieve capaciteit ervan toe (paragraaf 6.5). 
Valideren in deze fase komt neer op het kortcyclisch testen van de prototypes 
en praktijken in de relevante context, hiervan leren en geleidelijk opschalen.

De nieuwe strategische praktijken zijn door het mt onderscheiden in ma-
nagerial gedragspatronen enerzijds en activiteit patronen gerelateerd aan de 
bancaire dienstverlening anderzijds. Op het gedragsniveau lijkt het dat bij 
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praktijken waar de onderlinge afhankelijkheid en verwevenheid (interlockings) 
het grootst is, namelijk in het mt, het experimenteren met nieuwe gedragspa-
tronen het moeilijkst is.

Het proces van prototyping heeft een aantal ups en downs gekend, ogen-
schijnlijk door tijdgebrek. Tijdens een terugblik geeft het mt aan dat ook de 
bemensing onvoldoende doordacht was. De prototypes vergen, naast inbreng 
van de top-20-leden, inbreng van functionele deskundigen. Die worden pas 
later betrokken, wat zowel inhoudelijk als qua commitment een inhaalslag no-
dig maakt. Van enige afstand bezien is er mogelijk sprake van onderschatting 
van zowel de randvoorwaarden als van de meerwaarde van het prototypen bij 
het mt en de adviseur. Opvallend is dat desalniettemin de prototypes tot een 
behoorlijk einde zijn gebracht. De verschillende prototypes zijn alle daadwer-
kelijk eerst bij stakeholders getest, waarna verbeteringen zijn verwerkt.

Het opstellen van afdelingsplannen en een werkplan voor 2009 kort na 
de totstandkoming van de strategie, het toetsen ervan aan de strategie en het 
verbinden van key indicators aan de nieuwe strategische doelen (zoals klant-
groei, opinieleiderschap, duurzame investeringsinitiatieven en concentreren 
op kernactiviteiten) lijken eveneens belangrijk voor de realisatie van de strate-
gie te zijn. Dit toetsen en meetbaar maken zijn klassieke validatievormen die 
noch in Theory U noch in het interventiekader van hoofdstuk 7 direct worden 
genoemd. Voor het daadwerkelijk institutionaliseren van nieuwe strategische 
praktijken lijken ze hier echter van mede belang te zijn geweest. 

Direct doen

Het interventieprincipe voor verwerken tijdens de practicing fase is het onver-
wijld voluit aan de slag gaan met, meedoen aan en steunen van geregisseerde 
en spontane initiatieven door het strategieteam die de realisatie van de strate-
gie beogen.

Na de aarzelingen hieromtrent op 23 september is hier nadien weer met 
volle vaart aan gewerkt. Het uitdragen van de nieuwe strategie naar de andere 
onderdelen van Triodos en naar de eigen medewerkers heeft hier mogelijk als 
hefboom c.q. stok achter de deur gefungeerd: wie A zegt tegen iedereen die 
het horen wil moet vervolgens ook B zeggen. De onderzoeker ziet als handicap 
voor het engagement van het mt dat de focus vrij eenzijdig heeft gelegen bij de 
highest future possibility en minder bij refl ectie op strategische management-
praktijken die de ‘oude’ strategy-in-use in stand houden. Het is lastig ontsnap-
pen uit een patroon dat deels nog onbewust en impliciet is, omdat een terug-
val dan moeilijk herkenbaar is.

Wat juist daarom opvalt is dat ondanks kleine haperingen op sommige 
momenten het managementteam zich steeds weet te herpakken en met ex-
tra inzet en energie de ‘gaatjes’ die men laat vallen bij het realiseren van de 
strategie weer weet te dichten. Dit is des te opmerkelijker tegen het licht van 
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de inmiddels rondwarende kredietcrisis. Hierdoor zou de waan van de dag 
het gemakkelijk hebben kunnen winnen van de goede voornemens. Niet in 
het minst doordat de crisis Triodos Bank ten opzichte van concurrenten in de 
kaart heeft gespeeld. Bij het Triodos-management bestond echter geen twijfel 
dat de nieuwe strategie ook in het licht van de gewijzigde marktomstandighe-
den voor Triodos nl de juiste was. Inhoudelijk gezien is het strategisch kader 
(wok) voor Triodos nl kennelijk als een eff ectieve vereenvoudiging ervaren 
van de complexe en beweeglijke werkelijkheid van het moment. Maar ook en 
vooral heeft het mt het strategisch kader ervaren als een wilsovereenkomst 
waaraan men zich daadwerkelijk heeft geëngageerd.

Coproduceren

Eerst krijgt op deze plaats het waarderend verbinden nog aandacht, zoals eer-
der aangekondigd. Het interventiekader doelt hierbij op het verbinden van 
de waardeanalyse en opkomende strategische praktijken van professionals in 
een nieuw strategisch kader. Strikt genomen is hier voor niet mt-leden weinig 
gelegenheid geweest op basis van een gedeelde strategische diagnose mee te 
zoeken naar waardecreërende en waardevernietigende strategische praktij-
ken. Pas na het bekendmaken van het strategisch kader ontstaat er ruimte 
voor een inhoudelijke bijdrage aan de strategie. Deze kan op dat moment al-
leen nog uitwerkend en invullend van karakter zijn en niet meer meedefi nië-
rend, zoals beoogd bij cocreëren in hoofdstuk 7. 

Toch lijkt er in deze fase een vorm van verbinden te hebben plaatsgevonden. 
Het inleven in stakeholders tijdens de top-20 en co-worker conference verbreed-
de het referentiekader van de aanwezigen bij het beleven en verwerken van het 
strategisch kader. Wat verder hielp is dat het strategisch kader inhoudelijk veel 
herkenning ondervond, ondanks de totstandkoming in klein verband (mt). De 
aankondiging een tweetal activiteiten te stoppen vervulde een krachtige sym-
bolische rol in dit verband. Het sterke gezamenlijke optreden van de mt-leden 
tijdens de bekendmaking van de nieuwe strategie versterkte dit symbolische 
eff ect. De intensieve interactie tijdens de beide terugkoppelingsbijeenkom-
sten lijken zo niet alleen het gevolg van een uitnodigende interactieve opzet 
ervan, maar ook van de ervaren legitimiteit van de algehele procesinrichting. 
De gevraagde persoonlijke bijdragen brachten het strategisch kader en de be-
leving ervan dichtbij de aanwezigen. Dit wordt in grote lijnen bevestigd in de 
evaluatie van de top-20 bijeenkomst (bijlage 4.b).

Maar er is ook enige twijfel bij de strategieadviseur en onderzoeker blij-
ven hangen. De relatie tussen groepsomvang en diepgang van leren lijkt hier 
invers gerelateerd (De Caluwé & Vermaak, 2006). Met als gevolg een zeker 
gevoel van vrijblijvendheid rond de eigen inbreng van de volgende echelons. 
Wordt het daarna niet gewoon weer het vastgestelde werkplan uitvoeren, of-
wel een elegante vorm van ‘repressieve participatie’?
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Al met al lijkt het lange en luisterende voorwerk en de inhoudelijke ver-
werking hiervan in deze casus in signifi cante mate de functie van waarderend 
verbinden te hebben vervuld.

Verbinden in de fase van practicing betreft het coproduceren van prototypes 
en nieuwe producten, diensten, systemen, procedures, et cetera. Kortcyclische 
resultaten en feedback in termen van waardecreatie en verbetering daarvan 
werkt zowel motiverend als lerend. Al met al vindt idealiter een uitbouwen 
van nieuwe strategische praktijken en capaciteiten plaats met een groeiende 
energie die is te typeren als strategisch momentum.

De prototypes hebben een rol gespeeld bij het genereren van strategisch 
momentum. Dit blijkt in negatieve zin als er in het begin enige twijfel ont-
staat over de levensvatbaarheid van de prototypes. Of bij het uitbreiden van de 
prototype teams. Dan daalt de energie onder de betrokkenen direct voelbaar. 
Maar ook in positieve zin als de prototypes binnen 100 dagen voor aanwijsbare 
positief waardescheppende resultaten zorgen.

Leiderschap

De directeur lijkt steeds directer te worden in zijn optreden en hij is steeds 
vaker in de publiciteit te vinden, wat zijn eff ectiviteit ten goede komt. Bij som-
mige medewerkers bestaat in deze fase echter nog steeds het idee dat de direc-
teur teveel ruimte geeft aan niet strategische activiteiten (‘hobby’s en smoe-
zen’) en te soft zou zijn in het doorzetten van wat is afgesproken. In het mt zou 
het soms nog teveel ‘ieder voor zich’ zijn. Het is voor de onderzoeker moeilijk 
te valideren of in het mt sprake is van wishfull thinking over het eigen func-
tioneren of dat de beeldvorming daarbuiten in deze fase nog achterloopt. De 
media optredens zijn daarbij traceerbaar en onder ‘direct doen’ is reeds gesig-
naleerd dat het realisatieproces van de strategie niet stilvalt. Het lijkt erop dat 
de directeur in zijn toenemende zelfbewustzijn als leider van een toonaange-
vende organisatie hier een belangrijk aandeel in heeft. Hoewel geen toonbeeld 
van de directieve leider die met harde hand de nieuwe strategie doorzet, lijken 
zijn verantwoordelijkheidsbesef, lerend vermogen en doorzettingsvermogen 
dit ruimschoots te compenseren. De investeringen in teameff ectiviteit van het 
mt en de dieperliggende wilsovereenkomst in het mt die aan de strategie ten 
grondslag ligt, lijken een welkome steun in de rug hierbij. Als dit zo is, is dit 
geen toeval, maar geëntameerd door de directeur zelf.

8.7 Slotrefl ectie

Deze slotrefl ectie valt uiteen in een praktisch en een theoretisch deel. Het ver-
trekpunt voor beide is een overzicht van alle interventies in deze casus en de 
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eff ecten ervan in bijlage 5. In paragraaf 8.7.1 vindt een overall terugblik plaats. 
Wat is er van strategisch leren terecht gekomen, wat is goed gegaan en had het 
nog beter gekund? Paragraaf 8.7.2 gaat in op de theoretische repercussies van 
het casusverloop en de refl ecties hierop. Op welke manieren is de interventie-
methode op basis hiervan verder te optimaliseren?

8.7.1 Slotrefl ectie op de praktijk

Het zwaartepunt van het strategisch leerproces heeft bij het mt gelegen. Hier-
in is veel tijd en energie gestoken en het heeft de resultaten opgeleverd, zoals 
aan het slot van paragraaf 8.6.1 besproken. Welke veranderingen in de stra-
tegie, in termen van patronen van activiteiten en gedragingen in relatie tot 
waarde voor primaire belanghebbenden, hebben zich voltrokken?

Op activiteitniveau:
• assurantiën is verkocht en vermogensadvies is buiten tbnl geplaatst
• website vernieuwd met links naar bedrijven waar in wordt geïnvesteerd
• welkomstservice operationeel
• fl inke groei van het directe kanaal via aansluiting op Ideal
• stroomlijning kernprocessen, mede als gevolg van systemisch opgezet 

klanten- en klachtenoverleg
• veel mensen doorgegroeid
• meer publiciteit opgezocht dan ooit

Op gedragsniveau:
• mt: veel meer durf, door te handelen vanuit gedeeld, krachtig toekomst-

beeld in plaats vanuit ‘oude gewoonten’
• meer denken vanuit het geheel, teamvorming en met elkaar meedenken
• meer respect en waardering voor gemaakte keuzes in mt
• meer bottom up inbreng jonge medewerkers
• mt:

 – elkaar herinneren aan focus
 – meer delegeren en meer in extern netwerk begeven

Op intentioneel niveau:
• vertrouwen opgebouwd in een wijze van leren en ontwikkelen die stoelt op 

het langdurig absorberen en refl ecteren op ‘ongemakkelijke’ signalen en 
vertrouwen in elkaar opgebouwd dit als managementteam aan te kunnen 
(leren te leren, ofwel, deuteroleren)

Een verdubbeling in aantal klanten, de stroom aan publiciteit na ruim een jaar 
zijn indicatoren en de interne (door)groei van medewerkers zijn indicatoren 
voor de waardegroei die hier het gevolg van is.
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Hoewel deze opsomming wellicht niet gespeend is van enige hindsight bias 
(zie paragraaf 2.2.2, Bukszar & Connolly, 1988; Nijhof, 1999) kan moeilijk 
anders geconcludeerd worden dan dat er succesvol strategisch geleerd is. In 
chronologische zin zijn de stappen van exploring, triggering, cocreating en prac-
ticing succesvol doorlopen. In termen van de vier leerprincipes uit hoofdstuk 
6 zijn het variëren, valideren, verwerken en verbinden op mt-niveau in alle 
fasen voldoende eff ectief uit de verf gekomen.

De keerzijde van het zwaartepunt bij het mt is dat het leerprincipe ‘verbin-
den’ met de professionals op lagere niveaus minder centraal heeft gestaan. 
Het uitgebreid raadplegen van primaire stakeholders, waaronder deze profes-
sionals, tijdens de exploring fase heeft wel inhoudelijk verdiepend gewerkt 
en goodwill bij hen gecreëerd. De belangrijkste gemiste kans in termen van 
verbinden lijkt echter dat professionals in de organisatie, bijvoorbeeld de top-
20, geen actief cognitief en emotioneel triggerpoint hebben doorgemaakt. Een 
gezamenlijk interpreteren van strategische exploring informatie, bijvoorbeeld 
met behulp van de waardefoto, had wellicht in een groter verband dan alleen 
in het mt kunnen plaatsvinden. Evenals het hierop refl ecteren in termen van 
meer en minder eff ectieve strategische praktijken. Het gevolg van dit gemis 
is dat het mt nu zelf extra hard heeft moeten werken aan het benodigde enga-
gement voor de veranderingen in de rest van de organisatie. De resultaten van 
de twee vragenlijsten (bijlage 4.c) bevestigen dit beeld. Op de vragen die gaan 
over wisselwerking en betrokkenheid scoort het mt een stuk positiever dan 
de overige respondenten. Verder deelt het mt bij het validatiegesprek met de 
onderzoeker in januari 2009 de suggestie dat men een volgende keer uitbrei-
ding van het strategieteam met niet-mt-leden sterk zou overwegen.

Vragenlijsten

Tijdens het strategieproces zijn twee maal vragenlijsten afgenomen ter vali-
datie van de gemoedstoestanden van betrokkenen rond het proces (bijlage 4). 
De meest opvallende nog niet besproken uitkomst daarvan betreft de eerste 
drie vragen, die gaan over het belang om tot een nieuwe strategie te komen. 
Dat belang lijkt door zowel mt-leden als de top-20 op beide tijdstippen min-
der hoog dan men zou verwachten. Zeker ten aanzien van de mt-leden wekt 
dit verwondering, aangezien hun mondelinge rapportages anders luiden. Een 
mogelijke duiding van deze uitkomst is dat de Triodos-missie, het vervullen 
van een voorlopersfunctie in duurzaam bankieren, de facto nooit in het ge-
ding is geweest. Dit ondanks de wat fi losofi sche getinte vragen hierover bij 
aanvang van het strategieproces. Na het uitbreken van de kredietcrisis is men 
hierin alleen maar bevestigd. De strategische herijking ging vooral over de 
manier waarop de missie het beste te realiseren. Een andere reden voor deze 
scores kan een indruk bij respondenten zijn dat sommige veranderingen zon-
der strategietraject toch wel hadden plaatsgevonden. Ten slotte kunnen deze 
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scores twijfel doen rijzen aan de validiteit en betrouwbaarheid van de vragen-
lijst, mede gezien de betrekkelijk kleine steekproef. Statistische bewerking 
van het cijfermateriaal is hierom niet zinvol geacht.

Al met al lijkt deze casus een geslaagde expeditie naar waarde te zijn. Een 
weliswaar klein en homogeen expeditieteam heeft ruimschoots de moeite ge-
nomen zich opnieuw te verstaan met de externe en interne strategische con-
text en hier lering uit te trekken, zowel inhoudelijk als gedragsmatig. Zelfs de 
orkaan van de kredietcrisis heeft het team niet in paniek gebracht, maar hen 
bevestigd in de waarde van hun lerende activiteiten. 

Daarnaast hebben ze veel meer dan tot nog toe gebruikelijk hun achterban 
van managers en professionals in het proces van strategievorming betrokken 
en meegenomen. Deze als positief beleefde breuk met de traditie heeft het 
proces mede legitimiteit verschaft het lokale (management) teamleren door te 
zetten tot interlokaal strategisch leren.

8.7.2 Theoretische slotrefl ectie

In het algemeen is het interventiekader uit hoofdstuk 7 zeer bruikbaar geble-
ken, zowel in prescriptieve als in descriptieve zin. Het valt echter ook op dat 
een aantal relevante waarnemingen nog een onvoldoende zichtbare plek heb-
ben in het interventiekader, in het bijzonder de volgende vijf:
1. Het proces waarin opdrachtnemer en interventionist besluiten met el-

kaar in zee te gaan en de (on)bewuste criteria die beiden daarbij hanteren 
(8.7.2.1).

2. De focus gedurende het gehele proces op zowel de werkelijke als de wense-
lijke waardecreatie (8.7.2.2).

3. Naast het exploreren en valideren van werkelijke waarde is bewust gezocht 
naar een invulling van de highest future possibility voor Triodos Bank Ne-
derland (8.7.2.3).

4. Waarnemingen gedaan met betrekking tot gespreksvormen en gemoeds-
toestanden tijdens het cocreëren (8.7.2.4).

5. Waarnemingen gedaan met betrekking tot leiderschap (8.7.2.5).

8.7.2.1 Initiatieff ase: congruentie en complementariteit

Voordat het strategisch leerproces methodisch ingericht op gang komt, ge-
beurt reeds het één en ander. De directeur en zijn team zien daarvóór al aan-
leiding tot een strategietraject en geïnspireerd door ervaringen op bestuurlijk 
niveau wil men hier tevens een leertraject van maken. Kennelijk loopt men 
aan tegen zaken die beter lijken te kunnen en bestaat het vermoeden dat men 
zelf mede een remmende of helpende factor hierin kan zijn. Vooral dat laatste, 
het willen onderzoeken van de eigen rol als helpende en belemmerende fac-
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tor om het eigen leiderschap verder te ontwikkelen, is niet vanzelfsprekend, 
maar wel noodzakelijk gebleken voor eff ectief strategisch leren. Tegelijk stelt 
dit ook eisen aan de adviseur/interventionist. Het lijkt er in dit geval op dat de 
directeur al dan niet bewust een combinatie zocht van twee zaken. Enerzijds 
laagdrempeligheid, veiligheid en vertrouwen, waarin zonder persoonlijke be-
schadiging geleerd kon worden. Anderzijds moest de adviseur een rolmodel 
zijn voor kwaliteiten waarin hij zijn ontwikkeling vermoedde (a) rustig en 
onomwonden feedback geven vanuit zijn eigen waarnemingen én ambities en 
(b) een kundige en betrouwbare expeditieleider zijn op de aanstaande, risico-
volle ontdekkingsreis. Het gesprekje op 5 juni tussen directeur en adviseur 
illustreert dit. Uiteindelijk vonden de directeur en zijn team de optimale on-
dersteuning in de combinatie van de uitdagende strategieadviseur en de meer 
vertrouwde copiloot voor teambegeleiding.

Ook voor de adviseur/interventionist blijkt deze eerste periode van aftasten 
en relatie defi niëren cruciaal. Is de wens tot leren van het mt, inclusief over 
zichzelf, alleen praattheorie of ook doetheorie (zie paragrafen 4.4.1 en 6.2.1)? 
Hoe onderscheid ik kritiek als projectie van interne spanning en onzekerheid 
bij de cliënt van kritiek die mij of mijn aanpak betreft? Bijvoorbeeld als de cliënt 
aangeeft alleen met het mt als strategisch kernteam aan de expeditie te willen 
beginnen, terwijl vanuit oogpunt van strategisch leren meer variatie wenselijk 
zou zijn. Of als het mt ongeduldig wordt van de uitgebreide exploring. Of als het 
laat blijken de waarde van de waardefoto nog niet helemaal in te zien. Lastige 
vragen in een nieuw contact met daardoor nog maar weinig referentiepunten.

Al met al lijkt het zinvol het interventiekader aan te vullen met een intake- 
en voorbereidingsfase, waarin het aftasten en creëren van de noodzakelijke 
startcondities voor een strategische expeditie met de direct betrokkenen cen-
traal staat. Praktisch gezien gaat het in deze fase in de relatie tussen opdracht-
gever/expeditieleider en adviseur/expeditiegids over vragen als:
• Zien de opdrachtgever/expeditieleider en de adviseur/expeditiegids weder-

zijds in elkaar als persoon voldoende aanknopingspunten voor een produc-
tieve en lerende wisselwerking?

• Ontstaat er op een bevredigende wijze overeenstemming over de methode 
voor de strategische ontdekkingstocht? Komt er bijvoorbeeld een kern-
groep, wie komen daarin en hoe vindt verbinding plaats met praktijken en 
strategieën in de rest van de organisatie?

• Lukt het deze zaken te bezegelen in een formeel en een psychologisch con-
tract over de samenwerking tijdens de ontdekkingstocht?

Met iets meer afstand lijkt het tijdens dit aftasten te draaien om een combi-
natie van ‘congruentie’ en ‘complementariteit’. Congruentie is in paragraaf 
3.5 al geopperd en betreft de overlap tussen praat- en doetheorie van adviseur 
én van de opdrachtgever (zie ook Wierdsma, 2006; p.267). Gaan beiden hun 
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rol in het strategisch en persoonlijk leerproces vervullen zoals ze zeggen dat 
te gaan doen? Kunnen ze van elkaar op aan en wat is de kans op vervelende 
verrassingen? Bij complementariteit gaat het er enerzijds om dat de adviseur/
interventionist aanvult wat de opdrachtgever denkt nodig te hebben. Maar an-
derzijds is van belang dat de adviseur/interventionist de ruimte ziet om in te 
brengen wat hij of zij denkt dat de cliënt nodig heeft. Die twee inschattingen 
hoeven elkaar niet noodzakelijkerwijs te overlappen.

8.7.2.2 Waarde als referentie- en richtpunt

De focus tijdens de strategische ontdekkingstocht heeft gelegen op waarde-
creatie voor primaire belanghebbenden. Belangrijk onderdeel daarvan is de 
bereidheid bij het cliëntsysteem te onderzoeken en valideren welke waarde 
men op enig moment werkelijk creëert voor wie. Vanuit een actueel en va-
lide referentiepunt wordt het mogelijk op een zinnige wijze naar verbetering 
ervan te zoeken, zonder op een dwaalspoor te geraken (zie hoofdstuk 6). Dit 
is de common ground over de strategische situatie, waarop voortgebouwd kan 
worden. Het lijkt veelzeggend dat de aldus gevonden koers in deze casus over-
eind is gebleven ondanks de heftige storm van de kredietcrisis. Voorts is het 
cognitieve en emotionele triggerpoint in het leerproces gekoppeld aan de inter-
subjectieve validatie én psychologische evaluatie van werkelijke én verwachte 
waarde. Emotioneel gezien gaat het om het verschil tussen beiden. 

De terminologie voor de fasering in het interventiekader in hoofdstuk 7 
verwijst vooral naar dit cognitieve en emotionele verwerkingsproces en niet 
naar het waardeconcept als referentiepunt. Een term als triggering herhaalt 
zich dan ook in het rijtje bij ‘verwerken’. Een aangepaste terminologie voor 
de fasering van het strategieproces lijkt de beoogde strekking beter uit te 
drukken: Exploring value, E-value-ating, Cocreating value en Practicing for va-
lue. Aansluitend hierop luidt de term voor de onder (a) voorgestelde intake- en 
voorbereidingsfase: Preparing.

Met waarde als expliciet richt- en referentiepunt krijgt het variëren en va-
lideren in de eerste fase ook een duidelijker invulling. Het gaat dan om het 
exploreren en valideren van bronnen van waarde en hun contexten. De drie 
bronnen van waarde zijn waardebeleving (klanten), waardecreatie (praktijken 
van professionals) en waardepotentieel (plekken en personen van inspiratie).

8.7.2.3 Highest future possibility, stretch en leren

In dit strategisch leerproces is een combinatie gemaakt tussen het zoeken 
naar de highest future possibility vanuit Theory U en het creëren van een trig-
gerpoint via het exploreren van value-in-use met behulp van de waardefoto van 
de expeditiebenadering. Gedurende de exploratieperiode is daarmee gelijk-
tijdig gewerkt aan het realistischer onder ogen zien van de gevolgen van het 
vigerende beleid én aan het opbouwen van een optimaal perspectief voor meer 
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waardecreatie. Deze combinatie heeft een triggerpoint voor strategisch leren 
opgeleverd in een organisatie waarvoor dit niet vanzelfsprekend was. Met een 
jaarlijkse groei van 20% en een beetje handig inspelen op de kredietcrisis had 
men zich er wellicht ‘gemakkelijker vanaf kunnen maken’.

Kijkend naar de theorievorming hierover in paragraaf 4.5 (zie vooral fi guur 
4.9), dan is het zoeken naar een highest future possibility (hfp) een logische 
invulling van de termen ‘ambitie, eer en verlangen’ die daar staan. De taal-
kundige kracht ligt in de positieve en verlangende uitnodiging tot het hoogst 
mogelijke. Dit genereert kennelijk meer stretch dan het spreken in neutrale 
termen als ‘perspectief’ of ‘strategische opties’.

8.7.2.4 Cocreëren

In paragraaf 8.5.2 is al stilgestaan bij het contrast tussen de gerapporteerde 
intensiteit tijdens de futuringsessie en de beelden van sereniteit en concentra-
tie, zoals vastgelegd op video. Dit past bij de karakteristieken die Schön (1983) 
beschrijft bij refl ection-in-action, Csikszentmihaly (1990) bij fl ow, Gratton & 
Goshal (2002) bij creative dialogue, Scharmer (2009) bij presencing en Kounios 
& Jung-Beeman (2009) bij het Eureka-eff ect. Opmerkelijk is ook het gevoel 
van competentie dat hiermee gepaard ging, blijkens interviews korte tijd later. 
Het mt beleeft het als een ‘piek ervaring’, het hoogtepunt van de driedaagse 
sessie. Kennelijk gaat leren niet altijd – of preciezer gezegd: niet steeds – ge-
paard met pijn. De pijn lijkt vooral op te treden waar het besef ontstaat dat 
oude patronen en praktijken niet meer toereikend zijn, zoals beschreven bij 
de triggerfase in paragraaf 8.4.

De pijn van het leren lijkt meer te zitten in het loslaten van oude, dan in het 
omarmen van nieuwe responspatronen en strategische praktijken. De waar-
defoto analyse geeft de trigger dat het zo niet langer kan. Het mt beseft zowel 
cognitief, als emotioneel de aard en ernst van het vraagstuk. Ze ontdekt dat 
bestaande patronen niet langer voldoen, maar nog niet hoe daarmee om te 
gaan (zie ‘diff erentiëren’ in paragraaf 5.2.2 en paragraaf 5.3.3). Zo ontstaat een 
pijnlijk en onzeker makend vacuüm voor het mt. Dit vacuüm is wat Wierdsma 
(1999) de ‘plek der moeite’ noemt, waar behoefte is aan een nieuwe ordening 
die er nog niet is. 

De futuring oefening geeft hier een welkome invulling aan. Afgezet tegen 
de voorafgaande gevoelens van onzekerheid en incompetentie roept de oefe-
ning sterke tegenovergestelde gevoelens op. Solomon (1980) verklaart dit als 
het fenomeen van de ‘opponente aff ectieve processen’: bij een heftige emo-
tie treedt gelijktijdig de tegenovergestelde emotie in werking. Dit zorgt voor 
een geleidelijk uitdovend eff ect van de eerste emotie en kan bij het wegvallen 
daarvan zelfs voor een extreme uitslag de andere kant op zorgen. Een andere 
verklaring zou kunnen zijn dat bij een heftige emotie het aff ectieve referen-
tiepunt gaat verschuiven als vorm van adaptatie om zo snel mogelijk weer 
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contextueel adequaat te kunnen reageren (paragraaf 5.3.3 en 5.4.4). Het waar-
genomen emotionele procesverloop is gevisualiseerd in fi guur 8.1.
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Figuur 8.1: Emotioneel procesverloop mt tbnl 2 september 2008

Figuur 8.1 laat zien dat eerst de psychologische waardering voor de status quo 
sterk afneemt. Dit wordt bereikt door te beginnen met een fl inke periode un-
learning (paragraaf 5.1.3 en 5.3.3) tijdens de exploring fase. In deze casus is 
het randje van het geduld van de mt-leden opgezocht in de combinatie van 
herhaalde aandacht, ontspanning en vergelijking. Dan volgt de ultieme verge-
lijking door bij de waardefoto de consequenties van niet veranderen te door-
leven. Hiermee worden de emotionele systemen op hun wenken bediend, die 
reageren op consequenties voor eigen zorgen en belangen (paragraaf 4.5.1 en 
4.5.5). Een terugval in de zin van reproducerend leren is met deze aanloop 
ingrediënten zo goed als uitgesloten.

Dit creëert de springplank voor het daarop volgende leerproces. Dit proces 
is vergelijkbaar met het sprongeff ect zoals beschreven in hoofdstuk 7. 

Het cocreëren fungeert daarna letterlijk en fi guurlijk als vervulling die eu-
forische gevoelens oproept. Daarbij lijkt er sprake van een subtiel samenspel 
waarbij:
• een veilige en constructieve setting, vertrouwen in elkaars lerende inten-

ties, fysieke nabijheid en ontspanning leiden tot emotioneel synchronise-
ren en psychologisch diff erentiëren (paragraaf 5.3.3);

• vervolgens de uitnodigende, nonevaluatieve, oplossingsgerichte werkvorm 
en activerende fysieke ruimte leidt tot synthetiseren van alle verzamelde 
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waarnemingen en ideeën tot nieuwe strategische patronen en praktijken 
(paragraaf 5.3.2 en 5.5.2).

Het gevaar dat hieruit niet valide (drog)strategieën ontstaan, is niet ondenk-
baar. Het tegengif hiervoor moet komen van het systematisch valideren van 
strategische waarnemingen, redeneringen en praktijken in alle fasen van het 
strategisch leerproces.

De geschetste volgordelijkheid is interessant. Eerst tegen de grenzen van 
de huidige strategische praktijken oplopen, maakt ontvankelijk voor nieuwe. 
Een (zeer) tijdelijk en lokaal paniekscenario (paragraaf 6.2.2) is kennelijk 
functioneel voor strategisch leren, zoals ook de ziekenhuiscasus laat zien.

8.7.2.5 Lerend leiderschap: vecht en verwonder

Het initiatief tot een lerende benadering voor strategievorming komt van de 
kant van de directeur, hiertoe op zijn beurt geïnspireerd door de bestuursvoor-
zitter van de Triodos Groep. De directeur vervult met zijn voorbeeldrol een 
krachtige, normstellende symboolfunctie, bijvoorbeeld in situaties waar het 
op leren aankomt. Opvallend is de acute ‘gedragsbesmetting’ die op zulke mo-
menten plaatsvindt vanuit de directeur naar de direct aanwezigen, die acuut 
zijn insteek van de situatie reproduceren (zie paragraaf 4.6.1). Daarmee is de 
rol van de directeur van beslissend belang voor het daadwerkelijk leren op 
gebied van strategie én bijbehorend gedrag in het mt.

Ook op andere momenten en aspecten blijkt de symboolfunctie van de di-
recteur voor gedragsnormering. Als hij in uitstraling en daden bekrachtigt wat 
hij in woorden zegt dan blijkt zijn impact in dit opzicht maximaal. Zoals op 
de tweede en het begin van de derde dag van de strategie sessie of tijdens een 
aantal interacties over de strategie met andere geledingen. Is deze congruentie 
minder sterk, dan ontstaat frustratie en verwarring, zoals tijdens de eerste dag 
van de strategiesessie of als de prototypes aanvankelijk nog halfbakken zijn 
voorbereid. Tijdens elk moment van communicatie en besluitvorming, direct 
en indirect, blijkt zijn houding een symbolische boodschap over te brengen 
met acute invloed op de locale interactieprocessen. En met enige vertraging ook 
op interlokale niveau. Dit stemt overeen met waarnemingen van bijvoorbeeld 
Mintzberg (1998) en Gioia et.al. (1994) die leiderschap beschrijven als impli-
ciet (covert leadership) en besloten in de symbolische waarde van de interactie. 

Vanuit het oogpunt van sociaal emotionele neigingen, zoals besproken in 
paragraaf 4.6.1, blijkt dat de impact van de directeur/leider – en vooral van zijn 
gepercipieerde intenties – op het procesverloop veel groter is dan van de ove-
rige aanwezigen. Deze waarnemingen bevestigen de belangrijke functie van 
leiderschap als rolmodel bij strategische leerprocessen, zoals recent beschre-
ven door Bucic, Robinson & Ramburuth (2010) en gesignaleerd in paragraaf 
3.6.1, 4.6.1, 5.4.4 en 7.5.4.
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Leiderschap bij strategisch leren komt hier verder naar voren als transfor-
mationeel én transactioneel van aard (Bass, 1999). Kort toegelicht, transactio-
neel leiderschap werkt via belonen en straff en, tranformationeel leiderschap 
via inspireren en leren. Het transactionele aspect heeft hier betrekking op het 
van meet af aan pal staan voor het strategisch leerproces. Alle betrokkenen 
moeten niet alleen horen, maar vooral ervaren dat het een leider ‘menens’ 
is. Emotioneel engagement wordt goeddeels bepaald door de verwachte con-
sequenties van wel en niet meedoen (zie paragraaf 4.5). Dit geldt vanaf het 
opstarten van het leerproces tot en met het doorzetten van de uitkomsten er-
van. De unieke positie van een general manager maakt dat hij de gedragsnorm 
bepaalt, of hij zich dat nu bewust is, wil en leuk vindt of niet. Dit vergt van 
hemzelf een onvoorwaardelijk geloof dat de organisatie beter moet en kan 
presteren en dat een strategisch leerproces de sleutel hiertoe is.

Het transformationele aspect betekent hier dat de general manager deze 
ambitie niet omzet in premature strategische antwoorden, maar investeert 
in een maximale kwaliteit van het strategisch leren. De sterkste demonstratie 
daarvan blijkt het vertonen van Model ii gedrag op luisterende en lerende 
momenten (paragraaf 4.4.1). Het eff ect daarvan is dat aanwezigen en direct 
betrokkenen zich gaan spiegelen aan zijn waardezoekende verwondering.

Diverse auteurs beschrijven een dergelijke mengvorm van transactioneel 
en transformationeel leiderschap. Wierdsma (2000) noemt het een balance-
ren tussen maakbaarheid en broosheid. Kahane (2010) spreekt van power and 
love.

Alles overziend laat de rol van leiderschap bij leren zich samenvatten in een 
parafrase op Ramses Shaff y: ‘Vecht én verwonder’. Een combinatie die veel 
leiders in turbulente tijden in de eerste plaats in gevecht brengt met zichzelf 
(Tushman, 1989).

Op basis van de hierboven besproken noties is een uitgebreid en aangescherpt 
interventiekader voor een expeditie naar waarde met kenniswerkers weerge-
geven in tabel 8.5. De aanscherpingen betreff en concreet:
• Het inbouwen van een initiatieff ase, waarin expeditieleiding en expeditie-

gids zich over en weer een beeld kunnen vormen of zij een expeditie naar 
waarde met elkaar aan willen, -kunnen en -durven. Demonstreert de expe-
ditiegids daartoe voldoende congruentie en complementariteit en krijgt de 
expeditiegids voldoende vertrouwen in het ‘vecht en verwonder’ principe 
voor de expeditieleiding? En minstens even belangrijk, ontstaat er een kli-
maat waarin beiden elkaar hierop aanspreken om te leren in het belang van 
de expeditie (paragraaf 8.2.2.1 en 8.2.2.5)? Deze principes blijven geldig 
gedurende alle volgende fasen in het strategieproces, zoals in tabel 8.5 is 
gevisualiseerd.

• Het expliciet benoemen van waarde als referentie- en richtpunt in de 
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naamgeving van alle fasen van het expeditieproces, zoals beargumenteerd 
in 8.2.2.2.

• Het proces van cocreating value ophangen aan het gezamenlijk genereren 
van een highest future possibility. Dit nodigt uit in het cocreëren een persoon-
lijke ambitie te leggen die stretch en strategisch leren bevordert (8.2.2.3).

• Het herformuleren van interventieprincipe 3c van de wat klinische om-
schrijving ‘creatieve dialoog’ tot cocreëren, wat sterker uitdrukking geeft 
aan de gevoelens van zingeving en vervulling die hieraan gepaard gaan 
(8.2.2.d). Ook dit lijkt ambitie, stretch en leren te bevorderen.

• Het toevoegen van variatie in fysieke en ruimtelijke aspecten om boven-
staand eff ect te bevorderen.

• Het aanvullen van het interventiekader met een principe voor lerend lei-
derschap dat opgaat in alle fasen van expeditie naar waarde: vecht en ver-
wonder. Vechten voor de kwaliteit van en commitment aan een proces dat 
leidt tot de hoogst mogelijke waarde voor de primaire belanghebbenden 
en verwondering als manier om te ontdekken wat de invulling hiervan is.
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verbinden
Waardevolle 
praktijken 
identifi ceren en 
koppelen aan 
nieuw strate-
gisch kader

4d Coproduceren
Groei strate-
gisch reper-
toire door 
kortcyclisch 
coproduceren, 
verbeteren en 
bekrachtigen

M
om

entum

Proces-
resultaat

Verruimd 
referentie kader 

waarde en 
vertrouwensbasis

Gedeeld motief 
voor strategisch 

vernieuwen

Gezamenlijke 
ontdekking strate-
gisch perspectief

Waardevolle 
praktijken en 
strategieën

Tabel 8.5: Uitgebreid en aangescherpt interventiekader ‘expeditie naar waarde’.
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9

Contrasten
Vergelijkingen, verzadiging en discussie

De hoofdstukken 1 tot en met 8 hebben in het teken gestaan van 
het vergaren en ordenen van bronmateriaal voor dit onderzoek, 
zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk. Dat heeft per 
hoofdstuk inzichten opgeleverd die via het proces van analyti-

sche generalisatie in het diepteonderzoek met elkaar in verband zijn gebracht 
(zie paragraaf 2.3.5) en aangescherpt.

Dit hoofdstuk richt zich op het vergelijken en integreren van de resulta-
ten uit het breedte- en het diepteonderzoek tot één coherent interventiekader. 
Daarna vindt een theoretische verzadiging plaats voor elk interventieprincipe 
en een vergelijkende verkenning met andere interventiemethoden.

In paragraaf 9.1 zijn de uitkomsten van een vergelijking beschreven in hoe-
verre de richtinggevende begrippen uit het breedteonderzoek zijn verwerkt 
in het voorlopige interventiekader. In paragraaf 9.2 is het geheel aan ‘expe-
ditieprincipes’ uitgewerkt. Per principe is de kern benoemd en gerelateerd 
aan theoretische begrippen in dit boek of in de literatuur. De discussie in 
paragraaf 9.3 trekt een vergelijking met enkele andere whole system change 
methoden, op zoek naar wat de ‘expeditie naar waarde’ daarvan onderscheidt.

9.1 Relaties resultaten breedte- en diepteonderzoek

De vraag is of en hoe het voorlopige interventiekader voor de ‘expeditie naar 
waarde’ (zie tabel 8.5) zich inhoudelijk verhoudt tot de condities, principes en 
mechanismen (sensitizing concepts) voor strategisch leren, zoals geïnduceerd 
in hoofdstuk 3. Om die vraag te beantwoorden is deze relatie per sensitizing 
concept onderzocht en weergegeven in bijlage 6. Hierna zijn de conclusies uit 
deze vergelijkingen op een rij gezet (9.1.1). Deze zijn gericht op aanscherpin-
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gen van het interventiekader. Daarna zijn de criteria voor een eff ectief expedi-
tieteam uitgewerkt, als belangrijkste conclusie van de analyse (9.2.2).

9.1.1 Conclusies relaties breedte- en diepteonderzoek

Volgens het conceptueel onderzoeksmodel beïnvloeden de interventies in 
het voorlopige interventiekader (tabel 8.5) op positieve wijze de methodische 
condities voor strategisch leren (paragraaf 3.5.1). De analyse in bijlage 6.a 
werkt toe naar een aanscherping van het voorlopige interventiekader via een 
toetsing van deze relatie. Het doel daarvan is dat het interventiekader beter 
bijdraagt aan het creëren c.q. versterken van de methodische condities voor 
strategisch leren.

Verder zijn in paragraaf 3.5.2 sensitizing concepts geformuleerd omtrent 
interventieprincipes. Een analyse hoe deze zich verhouden tot de daarna in 
het diepteonderzoek gespecifi ceerde interventieprincipes is weergegeven in 
bijlage 6.b. Het doel daarvan is aanscherping van de interventieprincipes in 
het interventiekader.

Figuur 9.1 presenteert een leeswijzer voor de onderzochte relaties (zie bij-
lage 6).

Interventieprincipes

Strategisch lerenMethodische condities 

   (bijlage 6.b)

   (bijlage 6.a)

Figuur 9.1: Leeswijzer vergelijkende analyses breedte- en diepteonderzoek

Uit de analyse van het interventiekader als versterkend aan de methodische 
condities komt een aantal zaken naar voren waarop het interventiekader nog 
aanscherping behoeft. Dit is samengevat in tabel 9.1. De vergelijking tussen 
de interventieprincipes uit paragraaf 3.5.2 en het interventiekader heeft geen 
aanscherpingen opgeleverd.
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Methodische condities (paragraaf 3.5.1) Leidt tot aanscherping interventiekader (zie 
paragraaf 9.2)

c Breedte samenstelling strategieteam (st) Specifi ceren eisen aan expeditieteam en 
onderdeel maken van overeenstemming over 
expeditiemethode (zie paragraaf 9.1.2) tijdens 
initiatieff ase

d Tijdigheid mobiliseren strategieteam

g Eigenaarschap strategieproces Inbouwen toetsing expeditie aanpak bij strate-
gieteam en kenniswerkers in initiatieff ase

h Intensieve, gezamenlijke exploratie klant-/ 
stakeholderdata

Interventie-
principe 1c 
herformu-
leren tot: 
‘Acclimatise-
ren in kleine 
leercycli

i Beleefde zelfbeschikking bij strategisch 
leren

j Incubatie- en verwerkingstijd en -intervals

s Acclimatiseren in minicycli van leren

u Expliciet/bewust leren via zelf 
interpreteren

Interventieprincipe 2b herformuleren tot: 
‘Corefl ecteren’

Tabel 9.1: Aan te scherpen begrippen naar aanleiding van 
vergelijking uitkomsten breedte- en diepteonderzoek

Uit de analyse komt als meest verstrekkend naar voren dat het omschrijven 
van de eisen aan een strategieteam (expeditieteam) nog extra uitwerking be-
hoeft. Dit maakt in het interventiekader deel uit van de startcondities (prepa-
ring fase). Verder komt op verschillende punten het nut van een toetsing van 
een voorlopige expeditie aanpak bij het beoogde expeditieteam en breder in 
de organisatie als belangrijke toevoeging naar voren. In de volgende paragraaf 
wordt op het formeren van een expeditieteam als onderdeel van de preparing 
fase ingegaan

9.1.2 Expeditieteam

In hoofdstuk 3 is al geconstateerd dat het zaak is vroegtijdig in het strate-
gieproces een zo gevarieerd mogelijk strategieteam te formeren. In paragraaf 
7.2.2 is in dit verband het begrip ‘vitale coalitie’ gebruikt. Wat houdt dit in 
waar het een strategische expeditie naar waarde betreft?

Vitale coalitie

Het begrip ‘vitale coalitie’ is ontleend aan Hendriks en Tops (2002). Het is 
een aanduiding voor een creatieve coalitie van belangengroeperingen die op 
het snijvlak van de institutionele logica (besluitvormingscircuit, plan – en con-
trol cyclus) en de situationele logica (ad hoc probleemoplossing) verandering 
teweeg brengt. Essentiële parameters van zo’n vitale coalitie zijn de aanwezig-
heid van practitioners, rugdekking van hogerhand en bewegingsvrijheid.

Wil een strategisch expeditieteam zich kunnen ontpoppen tot een vitale en 
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vitaliserende coalitie voor strategisch leren dan is daartoe een aantal condities 
te schetsen. Zo lijkt er een invers verband te bestaan tussen het aantal betrok-
kenen en diepgang bij leren (De Caluwé & Vermaak, 2006; Vermaak, 2009). 
Dat wil zeggen dat het in grotere organisaties in de regel ondoenlijk is alle 
professionals te betrekken om collectief, congruent, min of meer gelijktijdig 
én diepgaand strategisch te leren. In de onderzochte cases was dit alleen bij de 
relatief kleine keurmerkinstantie een haalbare kaart.

Soms helpt hierbij het thematisch voorbereiden in kleinere groepen, zoals 
in de researchcasus. Daardoor konden alle idee-indieners deel uitmaken van 
de strategiegroep. Maar zelfs hier betrof het een groep van zestig die actief be-
trokken was, op een totaal van circa tweehonderdenvijftig kenniswerkers. In 
veel gevallen, zoals in de ziekenhuis- en de bankcasus, lijkt het daarom oppor-
tuun te kiezen voor een kerngroep als expeditieteam, met de onvermijdelijke 
consequentie van een verbindingsopgave richting de niet betrokken delen van 
de organisatie. Hoe zo’n groep samen te stellen?

Hoewel elke professional en manager in een organisatie coproducent is van de 
vigerende praktijken en strategieën hebben ze er niet allemaal evenveel invloed 
op. Doorgaans is er sprake van een ‘dominante coalitie’, ook wel inner circle, 
cultuurdragers of strategiedragers genoemd (Berger, 2005; Cyert & March, 
1963; Kloosterboer, 2005), bestaande uit hoger management en toonaange-
vende professionals. Intern zijn zij de spelbepalers voor de strategy-in-use.

Nu dient zich een dilemma aan. Enerzijds kan men niet om deze personen 
heen als men de spelregels wil wijzigen. Anderzijds kan van hen moeilijk ver-
wacht worden op eigen kracht de spelregels te herzien. Hiervoor zijn twee rede-
nen. Het spel ligt verankerd in praktijken, regels, het collectieve mentale model 
en de persoonlijke identiteit van waaruit men opereert (paragraaf 5.5.2). Op ei-
gen kracht betwijfelen en herzien hiervan vraagt een baron van Münchhausen-
achtige kwaliteit zich aan de eigen haren hieraan te onttrekken, op straff e van 
correctie en uitsluiting door collega’s. Bovendien moet men daarbij het spel 
betwijfelen waarin men zelf sterspeler is (Voogt, 1990; Wierdsma, 2006). De 
kans op dynamisch conservatisme is dan wel erg groot (paragraaf 6.4). Daar-
om is extra variatie in het expeditieteam wenselijk. Die is vooral te verwachten 
van kenniswerkers en managers die afwijkende, innovatieve ideeën en onder-
nemerschap tonen, die veel externe contacten hebben en daardoor zicht heb-
ben op alternatieve praktijken en/of die zelfrefl ecterend en lerend vermogen 
hebben. Deze ‘vrijdenkers en -doeners’ moeten voldoende tegenwicht kunnen 
bieden tegen de conserverende krachten in het expeditieteam. Figuur 9.2 laat 
zien dat het vrijdenkende en vernieuwende vermogen zich zowel buiten als 
binnen de kring van strategiedragers kan bevinden. De criteria bij het samen-
stellen van een strategisch expeditieteam zijn gevisualiseerd in fi guur 9.2.
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Vrijdenkers
en -doeners

Werkorganisatie

Exp
ed
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mVrijdedenkekersr

en -doenenersr
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et

ea
mkers

Strategiedragers
Externe
belang-

hebbenden

Figuur 9.2: Samenstelling strategisch expeditieteam als vitale coalitie

Men kan zich uit oogpunt van verbinden met primaire stakeholders afvragen 
of het zinvol is dat personen van externe primaire stakeholders deel uitmaken 
van het strategisch expeditieteam. Er bestaat echter een gerede kans dat dit 
het strategisch leerproces verpolitiseert, omdat het uitnodigt tot het oneven-
redig behartigen van persoonlijke en/of achterbanbelangen (De Bruijn, Ten 
Heuvelhof en In ’t Veld, 1998, p.87). Het lijkt daarom wijzer primaire stake-
holders intensief te betrekken en te beluisteren, dan ze daadwerkelijk op te 
nemen in het strategisch expeditieteam. In de woorden van Edward Freeman 
(2008): ‘Companies have to start in managing for stakeholders not, ironically, with 
stakeholders.’ Deze overwegingen liggen uiteraard heel anders zodra het gaat 
om het ontwikkelen en uitwerken van aangepaste of nieuwe diensten in het 
kader van de strategie in de practicing for value fase. Dan is het coproduceren 
met externe belanghebbenden vaak juist zeer gewenst (Van der Aa & Elfring, 
2002; Prahalad & Krishnan, 2008; De Man, 2008).

Belangrijk is verder dat de verwachtingen bij ieder duidelijk zijn dat in een 
expeditieteam wel zwaarwegende advisering, maar geen formele besluitvor-
ming plaatsvindt. Dit blijft altijd bij de formeel verantwoordelijken daarvoor.

De rolinvulling van een expeditieteam naar de overige belanghebbenden 
kan overigens verschillen. Opvallend is dat bij de twee succesvolle cases in 
het breedteonderzoek (research- en de keurmerkcasus) het accent in hun rol 
lag op de regie van het strategieproces. Bij de cases uit het diepteonderzoek 
(ziekenhuis- en bankcasus) lag het accent sterker op de inhoud. Deze ervarin-
gen laten zien dat een expeditieteam dat zich concentreert op de procesregie 
meer ruimte laat aan kenniswerkers om tot een invulling van de strategie te 
komen. Dit komt het collectieve eigenaarschap en daarmee het leerprincipe 
van ‘verbinden’ sterk ten goede. Figuur 9.3 laat zien hoe de verbindingen van 
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een expeditieteam met in- en externe stakeholders idealiter verlopen tijdens 
een expeditie naar waarde.

Tijd

externe stakeholders

general manager

expeditieteam

organisatie

Niveaus

Practicing for
value

Exploring
value

Co-
creating

value

E-value-
ating

Figuur 9.3: In-/externe verbindingen van expeditieteam (rechthoek) tijdens expeditie naar waarde

Figuur 9.3 toont intensieve feedback & feedforward cycli gedurende de gehele 
expeditie. Per fase is dit toegelicht in tabel 9.2.

Exploring
value

• Actuele, gevalideerde waarnemingen en waarde-informatie verzame-
len en in verdiepen

• Deze halen bij in-/externe stakeholders en delen met werkorganisatie
• Acclimatiseren en voortdurend bouwen aan vertrouwen

E-value-ating • Beoordelen consequenties van niet leren en veranderen, bijvoor-
beeld met behulp van de waardefoto

• Analyse breed delen in organisatie en zo een gedeeld motief voor 
verandering creëren en ruimte geven aan zelforganisatie

Cocreating
value

• Praktijken en strategieën voor hoogst mogelijke waardecreatie 
genereren en;

• Verbinden aan opkomende initiatieven

Practicing
for value

• Prototyping en experimentele (management)praktijken coproduce-
ren (in- en extern), evalueren en bijleren

Tabel 9.2: In-/externe verbindingen van expeditieteam tijdens 
expeditie naar waarde (toelichting op fi guur 9.3)

Het samenstellen van het expeditieteam en afspreken van de expeditiewerk-
wijze is onderdeel van de preparing-fase. Het testen en afstemmen van wensen 
en verwachtingen daarbij is enerzijds van belang omdat een goed begin het 
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halve werk is. Anderzijds beperkt dit afstemmingsproces zich niet tot deze 
fase, maar blijft het gedurende de gehele expeditie op verwachte en onver-
wachte momenten terugkomen. Wierdsma (1999, p. 252) spreekt in dit ver-
band over het vervloeien van intake en uitvoering. Het vinden van overeen-
stemming over de procescondities en -principes is in zichzelf een leerproces 
voor expeditieleiding  en -gids en ontleent mede hieraan zijn voorspellende 
kracht als barometer voor de verdere expeditie naar waarde.

9.2 Expeditieprincipes

In tabel 9.3 een overzicht van alle expeditieprincipes weergegeven, op basis 
van de aanscherpingen in de vorige paragraaf. Daarbij zijn de expeditieprin-
cipes per fase één voor één beschreven en voorzien van verwijzingen naar 
verwante theoretische constructen. Paragraaf 9.2.1 gaat in op de interventie-
principes tijdens de Exploring value-fase, paragraaf 9.2.2 doet hetzelfde in de 
E-value-ating-fase, paragraaf 9.2.3 behandelt de Cocreating value-fase en para-
graaf 9.2.4 beschrijft ten slotte de interventieprincipes in de fase practicing for 
value. Elke deelparagraaf sluit af met een samenvatting van de gecombineerde 
activiteiten tijdens de besproken fase van strategisch leren.

9.2.1 Exploring value

Deze deelparagraaf start volledigheidshalve met een resumé van de preparing-
fase. Dan volgt een beschrijving van de vier interventieprincipes tijdens de 
exploring value fase, met verwijzing naar verwante theoretische constructen. 
De paragraaf sluit af met een samenvatting hiervan.

0 Preparing
Hier vindt het eerste testen en afstemmen van wensen en verwachtingen 
plaats over de expeditie naar waarde. Enerzijds over de complementariteit en 
congruentie van de interventionist: is deze het juiste rolmodel met de nodige 
aanvullende kwaliteiten voor een goed strategisch leerproces? Anderzijds of 
de general manager bereid en in staat is te vechten voor een diepgaand leerpro-
ces en de uitkomsten ervan en er zelf ook oprecht van wil leren.

Het vinden van overeenstemming over de samenstelling van het strate-
gieteam en andere procescondities en -principes is in zichzelf een leerproces 
voor expeditieleiding  en -gids en heeft een barometerfunctie voor de verdere 
expeditie naar waarde.
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Expeditie naar waarde

(0)
Pre-paring

Van contact over strategievraagstuk en
• Expeditieleiding : Vecht en verwonder
• Expeditiegids : Complementair en congruent
• Expeditieteam : Vitale coalitie
• Expeditieprincipes : 1a t/m 4d
via toetsing en aanscherping tot psychologisch en formeel contract

Startcondities 
(barom

eter)

Leer-fase

Leer-
principe

(1)
Exploring value

(2)
E-value-ating

(3)
Cocreating value

(4)
Practicing for 

value

Eff ect

a
Variëren

1a Context 
verrijken
met strategisch 
relevante data, 
plekken en 
personen in 
uitnodi-gende 
activiteiten

2a 
Onderdompelen
‘Zwemmen’ in 
rijke, valide stra-
tegische data 
+ bewegingen 
in strategische 
context

3a Atelier
Gekoppelde 
betekenissen 
genereren 
via bewegen, 
synchroniseren 
associëren en 
verbeelden hfp

4a 
Experimenteren
Prototyping, 
pilot- of rapid re-
sults projecten, 
experimentele 
(mgt-) praktij-
ken + lokale 
initiatieven

Potentieel-verruim
ing

b
Valideren

1b  Waarde 
valideren
Valideren 
waardebeleving, 
waardecreatie en 
waardepotentieel

2b Corefl ecteren
op waarde-
foto, praktijken, 
strategieën, 
eigen aandeel, 
gevolgen en ge-
voelens daarover

3b Concretiseren
Concreet maken 
van ideeën, 
mogelijkheden 
en redeneringen 
voor waardecre-
atie (hpf)

4b Waarde testen
Prototypes en 
experimentele 
(mgt) praktijken 
kortcyclisch tes-
ten in beoogde 
context en 
verder leren

R
ealiteits-w

aarde

c
Verwerken

1c  Acclimati-
seren in kleine 
leercycli
Zelf data 
vergaren, be-
tekenissen en 
gevoelens erover 
delen en laten 
gisten

2c Triggeren
Intensief door-
leven werkelijke 
én verwachte 
waarde bij niet 
strategisch leren

3c Ontdekken
In fl ow ontdek-
ken van waar-
devolle ‘parels’, 
praktijken en 
strategieën

4c Direct doen
Direct meedoen 
aan en bekrach-
tigen van nieuwe 
patronen en 
praktijken

Stretch

d
Verbinden

1d Mobiliseren
Brede onderzoe-
kende activiteit 
rond strategisch 
waardevraagstuk 
via lsi

2d Resoneren
Diagnose, waar-
de- cq patroon-
analyse breed 
delen en ruimte 
geven aan 
zelforganisatie

3d Waarderend 
verbinden
Waardevolle 
praktijken 
koppelen 
aan nieuwe 
waardelogica’s 
c.q. strategisch 
kader

4d Coproduceren
Groei strate-
gisch reper-
toire door 
kortcyclisch 
coproduceren, 
verbete-ren en 
bekrachtigen

M
om

entum

Proces-
resultaat

Verruimd 
referentie kader 

waarde en 
vertrouwensbasis

Gedeeld motief 
voor strategisch 

vernieuwen

Gezamenlijke 
ontdekking strate-
gisch perspectief

Waardevolle 
praktijken en 
strategieën

Tabel 9.3: Integraal interventiekader voor expeditie naar waarde
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1a  Context verrijken
Context verrijken vindt plaats door relevante variatie naar binnen te halen. 
Data, personen, andere organisaties, inspiratoren, omgevingen: alles en ie-
dereen die zicht geeft op waardebeleving, waardecreatie of waardepotentieel 
voor de organisatie is relevant. Belangrijk is dat actuele ontwikkelingen en 
bewegingen in de strategische context zichtbaar worden (Scharmer, 2009, 
p.59-80) Een hausse aan sociaal-cognitieve unlearning cues ontregelt, brengt in 
verwarring en verwondering en creëert zo een opmaat tot tweede orde leren.

Voorbeelden van context verrijken zijn de themateams in de researchcasus 
(paragraaf 3.2), de interviews in de keurmerkcasus (paragraaf 3.3), de medi-
sche stafdag in de ziekenhuiscasus (paragraaf 7.2.1) en de inspiratiegesprek-
ken in de bankcasus (paragraaf 8.3.1).

Verwante theoretisch constructen komen uit complexiteitsdenken (para-
graaf 6.5), sociaal constructionisme (paragraaf 4.7) en de sociale netwerktheo-
rie (Garcia, 2007). De essentie laat zich samenvatten in het credo: only variety 
beats variety. 

1b  Waarde valideren
Valideren in de exploratiefase vindt plaats door het ophalen en toetsen van 
waardedata zo dicht mogelijk bij de bron, zo min mogelijk voorgefi lterd of 
voorgeïnterpreteerd (zie de responsladder in paragraaf 6.5). Een eerste bron 
van zulke data is de beleving van waarde door primaire belanghebbenden 
(Miles, Munilla & Darroch, 2006). Het instrument van de waardefoto is in 
het diepteonderzoek een buitengewoon nuttig hulpmiddel gebleken als richt-
snoer voor het verzamelen van zulke waarde-informatie. De tweede bron be-
staat uit de praktijken in de organisatie waar deze positieve en/of negatieve 
waarde wordt gecreëerd. De researchcasus in paragraaf 3.2 levert daarvan het 
meest treff ende voorbeeld. Verder zijn aansprekende externe inspiratiebron-
nen met verwacht hoog potentieel voor waardecreatie van belang, zoals in de 
bankcasus (paragraaf 8.3.1). Ten slotte zijn de betrokkenen in de expeditie zelf 
belangrijke bronnen om te exploreren en valideren aangaande hun vertrou-
wen in het strategieproces. Dit is in alle casussen gebeurd en heeft in alle 
gevallen relevante informatie opgeleverd.

1c  Acclimatiseren in kleine leercycli
Verwerken in de exploratiefase vindt plaats door met regelmaat de strategi-
sche data, de mogelijke betekenissen daarvan en gevoelens daarover te verza-
melen, te delen en tussentijds psychisch te laten bezinken en inwerken. Dit 
afwisselend exploreren van signalen en verwerken geldt ook voor signalen 
over het leerklimaat. Dit alles heeft vier functies. Ten eerste vindt een ver-
ruiming van het eigen referentiekader omtrent waarde plaats met actuele en 
valide waarnemingen vanuit nieuwe, relevante optieken. Verder vergroot het 
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waarnemen van unlearning cues en inspiratiebronnen overlevingsangst, wak-
kert het ambitie aan en brengt zo het triggerpoint voor strategisch leren nader-
bij. Daarnaast zijn de leercycli van belang voor het ontstaan van een productief 
leerklimaat en het hieraan acclimatiseren. Ten slotte bouwt een expeditieteam 
middels mini-expedities (kleine leercycli rond bronnen van waardebeleving, 
waardecreatie en waardepotentieel) tevens leerervaring en leerrepertoire op 
voor volgende leerstappen, als een vorm van deuteroleren (Mees, 2010, zie ook 
paragraaf 4.4.3 en 5.6).

1d  Mobiliseren
Verbinden in de exploratiefase vindt plaats door het mobiliseren van brede 
aandacht en exploratieve activiteit rond het strategisch waardevraagstuk onder 
management en medewerkers. De regie hiervoor kan liggen bij het expeditie-
team, dat in de preparing-fase is geformeerd. Als dit team heel omvangrijk is, 
kan het strategisch leiderschap of een managementteam de regie nemen. Het 
uitbesteden van de regie aan derden zaait gemakkelijk twijfels aan de mate 
waarin het leiderschap het strategisch leerproces werkelijk is toegewijd.

De kern van ‘mobiliseren’ is gelegen in de whole scale change gedachte, 
waarbij het van belang is mensen uit alle relevante geledingen van de organi-
satie te activeren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een vraagstuk dat 
hen gezamenlijk aangaat (van Nistelrooij, 2000). Voorwaarde daarbij is dat 
er geen pasklaar antwoord op het vraagstuk klaarligt. Het gaat er in deze fase 
juist om het vraagstuk van meervoudige perspectieven verder te verdiepen, 
verbreden, te valideren en eigenaarschap voor strategisch leren op te bouwen. 
Een ander verwant construct aan het interventieprincipe mobiliseren is appre-
ciative inquiry (Bushe, 2010; Zandee, 2008). De gedachte met kenniswerkers 
praktijken te onderzoeken op hun waarde is in deze fase mede van toepassing.

Al met al draait deze fase van exploring value om het samen met managers en 
kenniswerkers exploreren van bronnen van waarde en de strategische context. 
Daarbij gaat het om bronnen van waardebeleving bij primaire belanghebben-
den, van waardecreatie bij kenniswerkers en van waardepotentieel bij inspire-
rende personen op inspirerende plaatsen. Essentieel daarbij is het valideren 
en begrijpen van de strategische context waarin die waarde zich manifesteert 
en hoe deze zich ontwikkelt. Verder is van belang deze verrijkende informatie 
en ervaringen hieromtrent intensief met elkaar te delen, te laten bezinken en 
op zich in te laten werken. Al doende bouwt men via relevante leerervaringen 
een actueel en valide referentiekader over waarde op, acclimatiseert men aan 
elkaar en ontstaat vertrouwen in de expeditiecondities om zich steeds verder 
te begeven in de spannende activiteit van strategisch leren.
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9.2.2 E-value-ating

Deze deelparagraaf beschrijft de interventieprincipes tijdens de E-value-ating 
fase, met verwijzing naar verwante theorie. Een samenvatting van de gecom-
bineerde activiteiten tijdens deze fase sluit de paragraaf af.

2a  Onderdompelen
Variëren in de E-value-ating-fase vindt plaats door onderdompelen in een stra-
tegisch betekenisvolle omgeving, doordrenkt van rijke en valide strategische 
data. Hierbij gaat het niet alleen om gegevens over waarde, maar ook om de 
ontwikkelingen en bewegingen in de strategische context. Voorbeelden zijn 
de creatieve aankledingen in de workshops in de researchcasus (paragraaf 
3.2), de verwerkingsworkshops in de keurmerkcasus (paragraaf 3.3) en de 
waardefotobijeenkomsten in de ziekenhuis- en de bankcasus (paragraaf 7.3.1 
en 8.4.1). Contextueel-ecologische theorieën (paragraaf 4.6 en 4.7) laten zien 
dat strategisch leren sterk situatief georiënteerd is, afstemmend op functiona-
liteit in de lokale context. Kenmerkend is dat een hele ruimte is gevuld met 
data, materialen en symbolen die betrekking hebben op het waardevraagstuk 
en (ontwikkelingen in) de relevante strategische context, waardoor men haast 
onontkoombaar op het vraagstuk wordt betrokken. 

2b  Corefl ecteren
Valideren in de fase van E-value-ating betreft het refl ecteren op de praktijken 
en patronen die verantwoordelijk zijn voor de gecreëerde waarde in positieve 
en in negatieve zin, het eigen aandeel hierin en de gevolgen en gevoelens 
daarover. Validatie van de waarnemingen aan de bron heeft dan al plaatsge-
vonden. Het gaat hier dan ook om intersubjectieve validatie van interpretaties 
omtrent veroorzakende praktijken en patronen. Vormen van refl ectieve dia-
loog, zoals beschreven in paragraaf 4.4.3, 4.6.3 en 4.7.4, zijn hiertoe eff ectieve 
interventiehulpmiddelen.

2c  Triggering
Het voorportaal voor cocreëren is het verkeren op de ‘plek der moeite’. Het trig-
gerpoint wordt hier gepasseerd door het intensief doorleven van de verwachte 
consequenties van niet strategisch leren. De laatste kolom van het waardefoto-
instrument nodigt hier expliciet toe uit. Wat er gebeurt is dat bij negatieve sco-
res op deze vraag de overlevingsangst van de aanwezigen wordt aangewakkerd 
(paragraaf 4.5.1 en 7.5.1). Deze kolom krijgt zo de functie van een ‘doorbreker’ 
(paragraaf 4.5.4). Hoewel er geen sprake is van overeenstemming over een 
nieuw strategisch kader of andere zaken die wèl moeten gebeuren, ontstaat 
met weinig woorden een krachtige overeenstemming over een patroon dat niet 
langer mag voortduren. Dit gedeelde motief fungeert als springplank naar de 
cocreating value fase.
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2d  Resoneren
Verbinden tijdens E-value-ating gaat over het zoveel mogelijk synchroon ver-
werken en dus triggeren van medewerkers binnen én buiten het strategie-
team. Dit kan bijvoorbeeld door een ruwe diagnose in de vorm van een waar-
de- en een patroonanalyse breed te delen en aan te scherpen in de organisatie. 
Zo ontstaat een breed gedeeld motief voor zelforganisatie en cocreatie. Het 
creëert ruimte voor opkomende initiatieven.

Tijdens de researchcasus gebeurt dit via het informele klankbord- en lob-
bycircuit rond de themateams (paragraaf 3.2) en in de keurmerkcasus door 
het rond-mailen (en daarop reageren) van de interviewverslagen met externe 
stakeholders (paragraaf 3.3). In de ziekenhuiscasus is er eerst de nawerking 
van de medische stafdag en later de buzz die uitbreekt als gevolg van het laten 
hangen van de strategische data in het bedrijfsrestaurant van het ziekenhuis 
(paragraaf 7.3). Bij de bankcasus ten slotte vindt resoneren plaats via het afde-
lingsgewijs invullen van de waardefoto’s voor de strategieconferentie (para-
graaf 8.3).

De theoretische verwantschap met verschijnselen uit de chaos- en com-
plexiteitstheorie ligt hier voor de hand (paragraaf 1.7.1, 4.6.2 en 9.1.l). Het gaat 
dan om het verschijnsel zelforganisatie.

Al met al draait het in de E-value-ating fase inhoudelijk om het komen tot een 
intersubjectief gevalideerd totaalbeeld over werkelijke en verwachte waarde-
creatie bij min of meer ongewijzigd beleid (zie paragraaf 7.3.2). Liefst voor-
zien van inzicht in de praktijken en patronen die dit veroorzaken en in stand 
houden. Emotioneel gaat het om het indringend doorleven en beseff en wat 
de organisatorische en persoonlijke consequenties daarvan zijn. Hoe breder 
dit onder de managers en andere kenniswerkers wordt doorleefd hoe beter. 
Zijn deze consequenties ernstig genoeg, dan vormt het de springplank tot 
werkelijk engagement en actie (paragraaf 7.5.1 en 8.7.2.4). Zo niet, dan rest 
een vrijblijvend scenario en is werkelijk engagement voor leren en veranderen 
vooralsnog niet realistisch te verwachten (paragraaf 6.2.2).

9.2.3 Cocreating value

Deze deelparagraaf beschrijft de interventieprincipes tijdens de fase Cocrea-
ting value, met verwijzing naar verwante theoretische constructen en paragra-
fen. De paragraaf besluit met een samenvatting van de gecombineerde activi-
teiten tijdens deze fase.

3a  Atelier
Variëren tijdens de fase van cocreatie heeft betrekking op alle mogelijke ac-
tiviteiten die leiden tot het vernieuwend herformeren van responsketens, 
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zoals gevarieerde motorische en zintuiglijke sensaties en/of associatieve, 
creatieve en imaginaire werkvormen. De metafoor ‘atelier’ wil dit vernieu-
wende en scheppende karakter uitdrukken. Atelier-achtige ruimtes, werkwij-
zen en hulpmiddelen ondersteunen deze activiteit. Een voorbeeld hiervan is 
een miniworkshop in de researchcasus (paragraaf 3.2) waarin een maquette 
van een ingewikkeld werkproces is gemaakt in de vorm van een vloot van 
duwschepen. De deelnemers optimaliseren vervolgens hiermee al puzzelend 
een werkproces, wat tot een aanzienlijke verkorting ervan leidt. De rek- en 
strekoefeningen in de bankcasus en de creatieve dialoog over Triodos 2015 
aan de kleine, hoge tafel zijn evenzeer goede voorbeelden (paragraaf 8.5). Ook 
dialoogvormen, gebaseerd op het werk van bijvoorbeeld Argyris (1996), Isaacs 
(1990), Bohm (1996) en Scharmer (2009) zijn buitengewoon behulpzaam bij 
het sociaal creatieve proces (paragraaf 4.4.1, 4.7.4 en 9.3.6.1).

3b  Concretiseren
Valideren tijdens de fase van cocreatie van een nieuw strategisch kader komt 
neer op het concretiseren van ideeën in voorbeelden, vormen of beelden. Alles 
wat erop gericht is betekenissen te ‘vangen’ en te toetsen op begrip kan valide-
rend werken. Dat kan verbaal via samenvattingen, via beeldtaal, via (nonver-
bale) gesticulatie of materiële prototypes. Ook hierbij werken atelier-achtige 
ruimtes, werkwijzen en hulpmiddelen ondersteunend. Zo ontstaat morfo-
logische verduidelijking en kunnen misverstanden rond geopperde ideeën 
worden vermeden, zonder de ideeëngeneratie zelf te blokkeren. Het gaat hier 
nadrukkelijk niet om positief of negatief waarderende opmerkingen, die het 
creatieve en generatieve proces kunnen blokkeren. Het doel van specifi ceren 
is het testen en verbeteren van de communicatie en daarmee van het onder-
linge begrip tijdens het cocreëren.

3c  Ontdekken
Gezamenlijk een hoogst mogelijke (niet onmogelijke) toekomst defi niëren, 
op basis van alle voorafgaand verzamelde data, analyses en refl ecties is de 
uitdaging (paragraaf 8.7.2.4). Ontdekken en cocreëren als ultieme vorm van 
verwerken. Dit kenmerkt zich door een collectief gevoel van concentratie, sa-
menspel, bewustzijn, competentie en tijdloosheid, ofwel een fl ow. Een fl ow 
is anders dan gewoon genieten, volgens Csikszentmihaly (1999), omdat het 
ontstaat tijdens activiteit op het hoogst haalbare snijpunt van situationele uit-
daging en persoonlijke competenties. Voor (strategisch) leren gaat het om een 
samenspel van breinactiviteiten, zoals (paragraaf 4.5.3, 5.3.3 en 8.7.2.4):
• emotioneel synchroniseren: ontspannen en aansluiten op waarnemingen, 

patronen en betekenissen in de actuele, locale context;
• cognitief synthetiseren: eerder verzamelde en actuele (nieuwe) waarne-

mingen en patronen daarin expliciteren.
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3d  Waarderend verbinden
Verbinden in de fase van cocreatie betreft het identifi ceren en koppelen van 
emergente (lopende of nieuwe) lokale initiatieven en praktijken aan de nieuwe 
waardelogica en het bijbehorende strategisch kader. Dit interventieprincipe is 
nauw verwant aan het concept van appreciative inquiry, zoals besproken bij in-
terventieprincipe 1d (mobiliseren). De essentie hiervan is het via onbevangen 
bevraging blootleggen van waardevolle of beloftevolle praktijken in relatie tot 
het geïdentifi ceerde waardevraagstuk. Deze praktijken worden vervolgens als 
operationalisatie én als lichtend voorbeeld voor de nieuwe strategie ingezet. 
Een eenvoudige vorm hiervan is de maquette die in de ziekenhuiscasus onder 
de artsen is uitgezet (paragraaf 7.4.2). Een ander voorbeeld is de uitwerking 
en invulling door de kenniswerkers van de keurmerkorganisatie van de drie 
strategische opties (paragraaf 3.3). Een verschil met appreciative inquiry is dat 
in dit stadium van een expeditie naar waarde er al veel duidelijk is over de aard 
en ernst van het waardevraagstuk en bijbehorende praktijken. Dat betekent 
dat identifi ceren van waardevolle en beloftevolle praktijken relatief eenvoudig 
plaatsvindt door kenniswerkers en slechts marginale toetsing behoeft in een 
management- of een expeditieteam.

In de fase van Cocreating value materialiseren zich alle opgeslagen cues over 
ecologische verandering en blokkades, evenals het verlangen hierop in te 
spelen en de overlevingsangst bij het nalaten daarvan. Interventies voor het 
strategieteam richten zich inhoudelijk op het vormgeven aan praktijken en 
strategieën met de hoogst mogelijke waardecreatie voor primaire belangheb-
benden. Procesmatig gaat het om een proces van cocreëren én om het identifi -
ceren en aankoppelen van waardevolle spontane initiatieven in de organisatie.

9.2.4 Practicing for value

Deze deelparagraaf beschrijft de interventieprincipes tijdens de fase Practi-
cing for value. Daarbij komen enkele nog niet eerder in dit proefschrift bespro-
ken theoretische inzichten aan de orde. De paragraaf besluit met een resumé 
van de gecombineerde activiteiten tijdens deze fase.

4a  Experimenteren
Variëren tijdens de practicing for value fase is het experimenteren met nieuwe 
praktijken via prototyping, pilot- of rapid results projecten, inclusief beloftevolle 
initiatieven vanuit de professionele basis (zie paragraaf 4.6.3). Daarmee neemt 
de variatie in het strategisch repertoire en de potentiële eff ectiviteit ervan toe 
(paragraaf 6.5). Interventies gericht op practicing for value gelden overigens 
minstens zozeer de managementpraktijken als de praktijken van de ken-
niswerkers. Illustraties hiervan geven de casus van de keurmerkorganisatie 
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(paragraaf 3.3) bij hun professionalisering op commerciële praktijken en de 
bankcasus (paragraaf 8.6.1), waar het managementteam het uitwisselen van 
feedback en coaching omtrent hun eigen functioneren onderdeel heeft ge-
maakt van de practicing for value fase.

4b  Kortcyclisch waarde testen
Valideren in deze fase komt neer op het kortcyclisch testen van de prototypes 
en praktijken van kenniswerkers en managers in hun relevante context, al-
waar direct de meerwaarde aantoonbaar is te maken. Het validerende aspect 
zit in het vaststellen van de eff ecten, ofwel de gecreëerde waarde. Via moni-
toring, bespreken, optimaliseren en dan geleidelijk opschalen van de toepas-
sing ontstaan werkende weg de nieuwe praktijken en strategieën. Theoretisch 
gezien is de wenselijkheid in deze fase van eerste orde leren (optimaliseren, 
aanpassen) interessant, omdat in veel literatuur over (strategisch) leren dit wat 
stiefmoederlijk wordt behandeld (zie bijvoorbeeld paragraaf 4.4 en 4.7 en Ver-
maak, 2009, p. 372). De kern is dat eerste orde leren als follow up van tweede 
orde leren een natuurlijke logica vertoont: als je iets nieuws hebt bedacht, ga 
je dat eerst uitproberen en optimaliseren en dan pas grootschalig toepassen. 
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de researchcasus, waar de nieuwe prak-
tijken van de kenniswerkers tijdens een druk bezochte postersessie worden 
bediscussieerd, geëvalueerd en aangescherpt (paragraaf 3.2) en in de bankca-
sus, waar dit via een vijftal prototypes gebeurt (paragraaf 8.6.1). Het interven-
tieprincipe testen is als een twee-eenheid verbonden aan interventieprincipe 
4a (experimenteren).

4c  Direct doen
Het interventieprincipe voor verwerken tijdens de practicing for value fase is 
het onverwijld aan de slag gaan met de nieuwe praktijken. Een oude wijsheid 
die aan Confucius wordt toegeschreven, benadrukt de positieve kant hiervan: 
‘Vertel het me en ik zal het vergeten, laat het me zien en ik zal het onthouden, 
laat het me ervaren en ik zal er naar handelen.’

Strategisch leren is echter ook te zien als een proces van verlieswerking 
(Kloosterboer, 2005, p.12). In dit geval verlies van vertrouwde gewoonten en 
praktijken, terwijl de nieuwe nog onbekend en onbemind zijn. Elke vrijblij-
vendheid die wordt gepercipieerd, appelleert aan de neiging de pijn van het 
verlies uit te stellen en te reduceren. Het is daarmee een signaal dat de nood 
kennelijk toch niet zo hoog is, waardoor de overlevingsangst onmiddellijk af-
neemt (paragraaf 4.5). Dit is goed zichtbaar in de ziekenhuiscasus, waar de 
invoering van de nieuwe strategie via de plan- en control cyclus voor onnodige 
vertraging en energieverlies zorgt (paragraaf 7.4.3). Het is zelfs zichtbaar in de 
bankcasus, waar slechts korte momenten van aarzeling bij het management-
team voeding geven aan het gevoel dat de soep wellicht nog niet zo heet gege-
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ten wordt. Tegelijk illustreren de researchcasus (paragraaf 3.2), de keurmerk-
casus (paragraaf 3.3), de ziekenhuiscasus via de vrijwilligersactie (paragraaf 
7.3.1) en de bankcasus (paragraaf 8.6.1) de eff ectiviteit van een snelle, actiege-
richte en lerende uitvoering. De stretch van managers en andere kenniswer-
kers fungeert direct als energiebron voor actie. Het per direct experimenteren 
en testen (interventieprincipe 4a en 4b) symboliseert onomkeerbaarheid en 
dat het leren zich vanaf nu richt op optimaliseren.

4d  Coproduceren
Essentieel om van lokale experimenten tot brede adoptie van nieuwe prak-
tijken te komen is het voluit meedoen aan en steunen van geregisseerde en 
spontane initiatieven die de realisatie van de strategie beogen door het strate-
gie- en/of het managementteam. Ofwel, men moet het ijzer smeden als het 
heet is. Een eerste uiting hiervan is de snelheid van besluitvorming rond stra-
tegische ideeën en initiatieven. In de researchcasus (paragraaf 3.2) gebeurt dit 
in het laatste deel van de driedaagse workshop, wat nog staande de workshop 
bekend gemaakt wordt. Ook de acht verbetermaatregelen richting de huisart-
sen in de ziekenhuiscasus illustreren dit punt (paragraaf 7.3). Elke vorm van 
vertraging holt de geloofwaardigheid en daarmee het engagement voor een 
vernieuwing uit. De voorbeelden onder 4c genoemd laten zien dat de ‘sociale 
besmettelijkheid’ van vrijblijvendheid zeer hoog is (paragraaf 4.6.1 en 6.2.2). 
Figuur 9.4 illustreert deze gedachtegang, die aansluit bij de redenering onder 
4c over de neiging tot pijnvermijding bij verliesverwerking. 
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Figuur 9.4: Collectieve stretch c.q. momentum bij direct doen (rapid 
results/prototyping) versus trage realisatie (alleen plancyclus)
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Figuur 9.4 laat zien dat kort na de cocreatie de stretch nog hoog is en dus met 
veel energie en ambitie aan vernieuwing wordt gewerkt. Vertraging, bijvoor-
beeld om bureaucratische redenen, leidt tot inzakkende stretch en daarmee tot 
een lager energie- en ambitieniveau bij de uitvoering. 

Idealiter vindt het experimenteren met en uitbouwen van nieuwe praktij-
ken en capaciteiten snel en breed plaats. Vroegtijdig (potentiële) klanten en 
andere externe stakeholders hierbij inschakelen versterkt het eff ect (Elfring & 
Van der aa, 2002; Prahalad & Krishnan, 2008; De Man, 2008). Zo ontstaat 
naast de interne push snel een externe pull (door gewekte verwachtingen) die 
het momentum verder opvoert.

Overigens blijft het daarnaast raadzaam veranderingen te verankeren via 
de reguliere plan- en control cyclus. De keurmerkcasus gebruikt dit expliciet 
als vehikel voor externe én interne contractering voor de nieuwe strategie (pa-
ragraaf 3.3). In de ziekenhuiscasus zorgt het aansluiten op de plan- en control 
cyclus weliswaar eerst voor vertraging, maar daarna alsnog voor een hefboom 
om de invoering van de vernieuwingen verder te brengen (paragraaf 7.3). De 
boodschap is niet aan de plan- en control cyclus voorbij te gaan, integendeel, 
dit draagt bij aan het borgen van nieuwe praktijken en strategieën. De essentie 
is dat het niet tot onnodige vertraging leidt. Op deze wijze ontstaat strategisch 
momentum, in plaats van een sneeuwbaleff ect van vrijblijvendheid, vertra-
ging en vervlakking.

Al met al gaat het bij practicing for value om de dubbele betekenis van het 
woord practicing: gelijktijdig uitvoeren én oefenen. Dus prototypes en belofte-
volle praktijken van kenniswerkers en managers zo snel mogelijk uitvoeren, 
kortcyclisch testen op hun meerwaarde in de beoogde context en al lerend 
verder ontwikkelen. Zodra de gelegenheid zich aandient is het zaak dit te ver-
ankeren in de reguliere plan- en control cyclus. Een dergelijke aanpak maakt 
de verandering onomkeerbaar en richt het leren op het optimaliseren ervan. 
Coproduceren met externe belanghebbenden, bijvoorbeeld (potentiële) klan-
ten en na elke leer- en verbeterslag de uitvoering verder verbreden draagt bij 
aan strategisch momentum.

9.3 Discussie systeemmethoden

In paragraaf 7.5.3. kwam naar voren dat methoden voor Whole System Chan-
ge en Large Scale Intervention (wsc/lsi) goede mogelijkheden bieden de vier 
principes voor strategisch leren (variëren, valideren, verwerken en verbinden) 
gelijktijdig en in samenhang te benutten. Daarmee ontstaat een hefboomef-
fect in het strategisch leerproces. Omgekeerd geeft het interventiekader van 
de EnW duidelijke richtlijnen voor ontwerp en inrichting van zulke interven-
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ties. Zo moet elke interventie, al dan niet grootschalig, duidelijk passen in 
de specifi eke fase van het strategisch leerproces en bijdragen aan het daar-
mee beoogde procesresultaat. De principes zijn daarbij de harde ontwerp- en 
toetsingscriteria.

Zo gezien is de EnW een nieuwe loot aan de stam van moderne wsc/lsi-
methodieken. Dat roept de vraag op waarin deze methodiek zich onderscheidt 
van de reeds bestaande methodieken en wat de toegevoegde waarde ervan is.

Paragraaf 9.3.1 gaat kort in op de achtergrond van wsc/lsi en de relatie met 
de EnW. In paragraaf 9.3.2 tot en met 9.3.6 worden vijf gehele systeemmetho-
den beschreven en vergeleken met de EnW. Paragraaf 9.3.7 besluit met een 
voorlopige conclusie.

9.3.1 Systeemmethoden en de EnW

Het systeemdenken heeft een belangrijke invloed op veranderkundige metho-
den en aanpakken. De kern hiervan is volgens Van Nistelrooij (2000, p. 43) 
het bestuderen wat er gebeurt wanneer de interacterende delen zich als een 
geheel gaan gedragen.

Wierdsma (1999, vanaf p. 259) geeft in dit kader een beschrijving van en 
refl ectie op de ontwikkeling van reizigers- naar trekkersbenaderingen van ver-
andering (zie ook paragraaf 1.9.1). Centraal daarin stelt hij de verschuiving in 
het denken over organiseren en veranderen van positioneel, (homeo)statisch 
en correctief naar transactioneel, dynamisch en continu vernieuwend via een 
logic of attraction. De gelijktijdig verschenen redenering van Weick & Quinn 
(1999) over episodische en continue verandering (zie paragraaf 5.1.1) schetst 
een overeenkomstige beweging.

In de klassieke reizigersbenadering diagnosticeren eerst weinigen het pro-
bleem en lossen het op, om dit daarna bij velen gaan implementeren (Wierds-
ma, 1999, p. 262; Weisbord & Janoff , 1995, p. 2). Moderne trekkersachtige 
methodieken, gebaseerd op het systeemdenken, ontstaan vanaf de negentiger 
jaren. Deze staan in de literatuur bekend als Whole Scale Change (wsc) bena-
deringen, geïnstrumenteerd via Large Scale Interventions (lsi) (Bunker & Al-
ban, 1992; Van Nistelrooij, 2000). Het kernprincipe is dat velen de organisatie 
veranderen voor velen. Een veelgebruikt motto hierbij luidt: getting the whole 
system in the room. Daarbij vindt diagnose en implementatie collectief en ge-
lijktijdig plaats rond concrete veranderingen.

Boonstra & De Caluwé (2006), Wierdsma (1999, p. 263), Van Nistelrooij 
(2000, p. 50) en Van der Zouwen (2011) presenteren uitgebreide overzichten 
en besprekingen van wsc/lsi-methodieken. Op deze plaats beperk ik mij tot 
enkele daarvan. Het gaat hier om methoden die qua doelstelling, werkwijze of 
actieve mechanismen relevante gelijkenissen vertonen met de expeditie naar 
waarde (EnW). 
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In de volgende paragrafen zijn een vijftal bestaande wsc/lsi methoden ge-
typeerd en vergeleken met de expeditie naar waarde. Die methoden zijn de 
Open Space Technology van Owen (paragraaf 9.3.2), Real Time Strategic Change 
van Jacobs (paragraaf 9.3.3), Future Search van Weisbord & Janoff  (paragraaf 
9.3.4); de Methode voor Collectieve Competentie Ontwikkeling van Wierds-
ma (paragraaf 9.3.5) en Theory U van Scharmer (paragraaf 9.3.6). Steeds is 
een korte beschrijving van de methode gegeven, gevolgd door een vergelijking 
ervan met de EnW. Ten slotte is de onderscheidende karakteristiek van elke 
methode aangegeven.

9.3.2 Open Space Technologie

Het idee achter de Open Space Technology is opgekomen bij Harrisson Owen 
(1992) naar aanleiding van een traditionele conferentie in 1983. Owen reali-
seerde zich achteraf dat de beste ontmoetingen en gesprekken plaats hadden 
gevonden in de wandelgangen en tijdens de koffi  epauzes. Zo ontstond het 
idee voor een conferentiemodel waarin juist deze informele en ongedwongen 
ontmoetingen centraal staan. Hierna volgt korte beschrijving van de Open 
Space (9.3.2.1), gevolgd door een vergelijking ervan met de EnW (9.3.2.2).

9.3.2.1 Beschrijving Open Space Technologie 

De organisatie van een Open Space is betrekkelijk eenvoudig. Tevoren kunnen 
in overleg met een sponsor en een dwarsdoorsnede uit de organisatie thema’s 
worden geformuleerd. Die thema’s worden in ruimtes toebedeeld, waarop via 
een centrale markt overzicht is te verkrijgen. In de ruimtes staan stoelen bij 
voorkeur in een cirkel gegroepeerd: ‘Good stuff  simply doesn’t happen in squares 
and rows’, aldus Owen (in: Vliex, 2006). Als er veel onderwerpen zijn kan er 
in rondes worden gewerkt. De overige spelregels zijn volgens Van Nistelrooij 
(2000) al even simpel:
1. Wie komt is de juiste persoon: ieder die komt, doet dat vrijwillig, ieders 

bijdrage is relevant en welkom.
2. Het begint op het goede moment: het begint als het begint, te vroeg of te 

laat bestaat niet.
3. Wat er gebeurt is het enige dat kan gebeuren: als tevoren bekend is wat 

eruit komt, is er geen sprake van leren of vernieuwen. Het is dus zaak elke 
verwachting daaromtrent los te laten.

4. Het is afgelopen als het afgelopen is: wanneer er niets meer te zeggen is, ga 
je verder. De tijd volpraten uit beleefdheid is zinloos.

5. Wet van twee voeten: als je vindt dat je ergens niets (meer) hebt te zoeken, 
dan vertrek je en ga je ergens anders heen.
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De belangrijkste toegevoegde waarde van de leiding tijdens de conferentie is 
het creëren van een holding environment (Homan, 2005), of holding the space, 
zoals Owen het uitdrukt. Dit komt neer op het zorgen voor een betrouwbare, 
veilig werkbare omgeving, waar tegenstellingen zichtbaar zijn zonder in ruzie 
te ontaarden, vooral door de spelregels te bewaken.

Volgens Owen werkt de aanpak goed om in korte tijd complexe, confl ict-
rijke kwesties op te lossen. Ook als innovatie, participatie en eigen verant-
woordelijkheid gewenst is, werkt de aanpak goed. Het is vooral deze pretentie 
die uitnodigt de vergelijking met de EnW te maken. Het gaat in deze studie 
tenslotte om het vinden van een methode voor het wicked vraagstuk van stra-
tegievorming in kennisintensieve organisaties.

9.3.2.2 Vergelijking Open Space en EnW

Deze vergelijking tussen de Open Space en de EnW gaat in op de voorwaarden 
voor de leermethoden, de aard van de waarnemingen die eraan ten grondslag 
liggen, de toegepaste leermechanismen en de reikwijdte in termen van parti-
cipanten, fasen en diepgang in het leerproces. Afgesloten wordt met een po-
sitionering van de  onderscheidende meerwaarde van de Open Space aanpak.

De belangrijkste voorwaarde die Owen stelt voor een Open Space aanpak, is 
dat het centrale thema van wezenlijk belang is voor alle betrokkenen. Dit is 
tevens de grootste kracht van de aanpak: het appelleert aan ieders eigen ken-
nis, ervaring en verantwoordelijkheid, iets wat professionals in het bijzonder 
aanspreekt. Alles berust op vrijwilligheid. Daardoor zal men eerder dan ge-
bruikelijk geneigd zijn zich naar bereikte conclusies, keuzen en afspraken te 
gedragen.

Hier zit tevens een belangrijke angel met het oog op het strategievraagstuk 
in kennisorganisaties, zoals in paragraaf 1.4 tot en met 1.8. is beschreven: het 
is wel belangrijk voor alle betrokkenen, maar die zien dat vaak zelf niet zo. De 
EnW-aanpak stelt daarom als voorwaarde een eindverantwoordelijke persoon 
die vecht voor het leerproces en eist dat men zich daarvoor inzet.

In het verlengde hiervan doet zich bij de Open Space het gemis van een 
aanloopfase (exploring value) gelden, waarin betrokkenen unlearning waar-
nemingen en ervaringen opdoen die hun aandacht vestigen op waardecre-
atie en -vernietiging en het (eigen) belang van strategievorming. Bijvoorbeeld 
waarnemingen uit oogpunt van externe primaire belanghebbenden, die bij 
de Open Space vaak slechts indirect aan bod komen. Het valideren van zowel 
probleemdefi nities als oplossingen vindt bij de Open Space louter intersub-
jectief plaats en alleen bij de steekproef van aanwezigen, die zich toch al zeer 
betrokken voelen. Primaire belanghebbenden, intern of extern, die vinden 
dat het hen niet aangaat of die de moed al opgegeven hebben, komen niet 
aan bod. Emoties en beeldvorming van de aanwezigen zijn bij de Open Space 
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belangrijker dan een evenwichtig beeld op basis van valide strategische data, 
zoals via de waardefoto in de EnW. Bronnen van waardepotentieel buiten het 
eigen blikveld komen al evenmin aan bod.

Voorts vertrouwt de Open Space benadering erop dat de betrokkenen zelf 
de oplossingen verder uitvoeren en optimaliseren, op grond van hun eigenaar-
schap en engagement eraan. Er is niet in een systematiek voorzien, zoals in de 
practicing for value fase bij de EnW.

Een voordeel van de Open Space aanpak is dat het maximaal aansluit op de 
prioriteiten en energie van de aanwezigen. De neiging tot zelforganisatie bij 
sociale systemen die ver uit evenwicht zijn, wordt maximaal aangeboord en 
benut (paragraaf 1.7.1). Met name de principe 2d (resoneren) van de EnW speelt 
eveneens hierop in. Tegelijk vertrouwt de Open Space eenzijdig op dit zelforga-
nisatiemechanisme. Anderen die het vraagstuk evenzeer aangaat, dragen niet 
bij aan de defi niëring van het vraagstuk, noch aan de oplossing en uitvoering 
ervan. De kans bestaat daardoor dat aanwezigen vooral waarde creëren voor 
zichzelf, hetgeen gemakkelijk leidt tot invalide strategieën (paragraaf 6.4).

Samenvattend is de Open Space aanpak te typeren als georganiseerde zelf-
organisatie. Dat maakt de aanpak zeer geschikt voor interne organisatieproble-
men die over afdelingsgrenzen heengaan, waar velen zich druk over maken, 
die dringend verder gebracht moeten worden en waar nog geen vervolgactie 
voor is uitgestippeld. De Open Space aanpak is ook bruikbaar als agendabepa-
ling voor een meer extern gerichte methode van strategiebepaling, zoals een 
Future Search of interventieprincipe 1d (Wierdsma, 1999, p.263; Vliex, 2006, 
p.169) of als werkvorm voor interventieprincipe 2d (resoneren).

9.3.3 Real Time Strategic Change

Het doel van Real Time Strategic Change (rtsc) is volgens Jacobs (1994) een ge-
hele organisatie te betrekken bij snelle en verstrekkende verandering. Hierbij 
valt te denken aan koers- en organisatieveranderingen, fusies, kostenbespa-
ring, productontwikkeling, Total Quality Management of cultuurverandering. 
In deze benadering zijn extreem grote groepen tot wel 2000 participanten 
realiseerbaar, volgens Jacobs. Ondanks de groepsgrootte ligt het aangrijpings-
punt voor verandering op het niveau van de basale waarden en mentale model-
len van de deelnemers. Hierna is een korte beschrijving van de rtsc gegeven 
(9.3.3.1), gevolgd door een vergelijking ervan met de EnW (9.3.3.2).

9.3.3.1 Beschrijving Real Time Strategic Change

rtsc begint met het bijeen brengen van core group van verantwoordelijken 
voor de aanstaande verandering. De groep onderzoekt de business case voor 
de verandering. Onderdeel van dit scoping proces is hoe rtsc kan helpen de 
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organisatie te mobiliseren. Dan volgen enkele werksessies met strategiedra-
gers (paragraaf 9.2.3) om kaders en speelruimte te bepalen, evenals de eigen 
rol en verantwoordelijkheid in het rtsc proces. Dit noemt Jacobs leadership 
alignment.

Het uitgangspunt voor de conferentie is dat hele systeem zo breed moge-
lijk vertegenwoordigd in de zaal aanwezig is. Daarbij wordt zoveel mogelijk 
grensoverschrijdend gewerkt in max/mix groepen qua afkomst, zowel wat 
betreft hiërarchisch en functioneel niveau, als wat betreft eenheid, onderdeel 
of organisatie.

Van Nistelrooij (2000) vat rtsc samen in zes basisprincipes die allemaal even 
belangrijk zijn:
1. De werkelijkheid als drijvende kracht: de werkelijkheid mag niet versimpeld 

worden, strijdige en confl icterende realiteiten binnen en buiten de orga-
nisatie zijn een gegeven. Daarbij blijft de reden tot verandering centraal 
staan. Via bijvoorbeeld Valentines (een feedback procedure) en refl ectie op 
social norms wordt een soms pijnlijke blik in de spiegel niet uit de weg 
gegaan.

2. Real Time: het ontdekken, in kaart brengen, plannen, implementeren van 
individuele-, groeps- en organisatiebrede veranderingen vallen samen. De 
manier van werken weerspiegelt zoveel mogelijk de gewenste werkelijk-
heid in de toekomst.

3. Bouwen en onderhouden van een gemeenschappelijke database: relevante in-
formatie van betrokkenen wordt verzameld, beschikbaar gemaakt en ge-
analyseerd. Het legt de basis voor onderling begrip en het kunnen nemen 
van gezamenlijke en geïnformeerde beslissingen omtrent de business case.

4. Wenselijke toekomst als inspiratiebron: een gezamenlijk en tot de verbeelding 
sprekend toekomstbeeld inspireert in het hier en nu.

5. Een gevoel van gemeenschap: mensen krijgen een gevoel van verbondenheid 
door het werken aan een gemeenschappelijk doel en opdracht en het door-
maken van een gemeenschappelijke ervaring. Er ontstaat een vorm van 
zingeving, gerelateerd aan een groter geheel.

6. Empowerment en participatie: iedereen wordt dermate actief betrokken dat 
men zich eigenaar voelt van wat er gebeurt en wat eruit komt. Dit verhoogt 
de mate van commitment, verantwoordelijkheid en samenwerking en daar-
mee de kans op het bereiken van het doel.

9.3.3.2 Vergelijking rtsc en EnW

Deze vergelijking tussen de rtsc en de EnW gaat in op de voorbereidingsacti-
viteiten en de eff ecten daarvan op het strategisch leerproces, de waarnemin-
gen die eraan ten grondslag liggen en het beschikbaar maken daarvan voor 
iedereen, de beschikbare tijd dit op zich in te laten werken, de leermechanis-
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men en de reikwijdte in termen van participanten, fasen en diepgang in het 
leerproces. Afgesloten wordt met een positionering van de  onderscheidende 
meerwaarde van de rtsc aanpak.

Karakteristiek aan rtsc is dat het vele hefbomen en mechanismen voor veran-
dering wil benutten met zeer veel mensen in een hele korte tijd. Om dit mo-
gelijk te maken wordt stevig geïnvesteerd in de voorbereiding via het leadership 
allignment proces. Dat lijkt veel gemeen te hebben met de preparing fase van de 
EnW. Het verschil is echter dat in de rtsc een kerngroep van alleen leiding-
gevenden ook inhoudelijk het voortouw neemt. Zij bepalen niet alleen de aard 
en richting van de verandering, maar doen er ook alvast een aanzet toe in de 
vorm van een draft strategy. De eisen aan deze fase van het strategisch leerpro-
ces krijgen relatief weinig aandacht in de rtsc-aanpak. Het strategisch leren 
zit voor de kerngroep daarna vooral in het kunnen omgaan met en leren van 
de feedback die het rtsc-proces genereert. Deze inhoudelijke voorbereiding in 
een relatief kleine en homogene groep, gecombineerd met de strakke logis-
tieke aanpak van veel bespreken met veel mensen in korte timeframes, beperkt 
de diepgang van strategisch leren en cocreëren. De deelnemers aan rtsc mis-

sen een periode van 
unlearning, in de 
zin van zelf actief 
nieuwe indrukken 
vergaren en verwer-
ken. Het collectieve 
strategisch leerpro-
ces kan daardoor 
niet veel anders dan 
van de eerste orde 
zijn (Wierdsma, 
1999, p. 282).

Uiterst waardevol is 
onder meer het bou-
wen van een collec-
tieve strategische 
database, als ge-
deelde onderlegger 
voor het strategisch 

leerproces. De EnW heeft deze interventietechniek geadopteerd en werkt hier 
ook naartoe als opbrengst van de exploring value fase. Principe 2a van de EnW 
(onderdompelen) maakt gebruik van dit voorwerk.

De EnW gaat nog een stap verder door het uitwerken van de waardefoto. 

dissertatie PK_2.indd   301dissertatie PK_2.indd   301 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



Expeditie naar waarde

302

Deze toont het gevalideerde totaalbeeld van gecreëerde waarde door de organi-
satie voor primaire belanghebbenden in het hier en nu.

Een laatste punt van overeenkomst heeft betrekking op het smeden van 
verbinding. rtsc doet dit via het combineren van leren met ultiem evolutio-
naire mechanismen van massale emotionele eenwording (zie paragraaf 4.6.1). 
De EnW speelt in alle vier fasen op dit groepsmechanisme in via het leerprin-
cipe verbinden.

Samenvattend in de rtsc te zien als een poging strategisch leren en groot-
schalige betrokkenheid te combineren. Die grootschaligheid gaat verder dan 
in welke andere benadering ook. Tegelijk vraagt dit een prijs in termen van 
afbreukrisico’s en beheersbaarheid. Die wordt betaald via een zeer strak ge-
leide logistiek, vastomlijnde procedures en een vrij vergaande inhoudelijke 
voorbereiding die de diepgang van leren onvermijdelijk beperkt. Gezien van-
uit de EnW operationaliseert de rtsc de twee middelste fasen van e-vaue-ating 
en cocreating. De genoemde beperkingen vloeien vooral voort uit afknippen 
van de kop en de staart van het strategisch leerproces. De meerwaarde van de 
rtsc zit daarmee vooral in de kwaliteit van de verrassende, massale, intense 
en positieve beleving. 

9.3.4 Future Search

Bij de Future Search (Weisbord, 1992; Weisbord & Janoff , 1995) wordt, net als 
bij de vorige twee aanpakken, handelingsbereidheid en energie verondersteld 
te ontstaan vanuit de wens een gedeeld toekomstbeeld waar te maken.

Hierna is een korte beschrijving van de Future Search gegeven (9.3.4.1), 
gevolgd door een vergelijking ervan met de EnW (9.3.4.2).

9.3.4.1 Beschrijving Future Search

Vier basisprincipes vormen de kern van Future Search (Van der Ploeg & Stop-
pelenburg, 2006):
1. Nodig (vertegenwoordigingen van) alle betrokkenen (het ‘systeem’) uit in 

één ruimte.
2. Verken eerst het volledige vraagstuk, voordat er wordt overgegaan op actie 

vanuit ieders specifi eke mogelijkheden.
3. Denk toekomst- en actiegericht en ga op zoek naar common ground.
4. Geef alle ruimte aan zelfmanagement en het nemen van eigen verantwoor-

delijkheid.

Anders dan de rtsc wordt dit beeld niet tevoren al hiërarchisch voorgestructu-
reerd, maar ontstaat het vanuit een zoektocht naar gedeelde ambities en toe-
komstbeelden. Van daaruit wordt teruggewerkt naar haalbare actieplannen. 
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De Future Search wijkt verder af van de rtsc in de zin dat er zo min mogelijk 
aandacht wordt besteed aan de problematische aspecten van de huidige situ-
atie, zoals stereotype beelden, confl icten of vastgeroeste patronen. De enige 
interventie op dit gebied is een korte sessie van persoonlijke prouds & sorries 
na het in kaart brengen van de huidige situatie.

Essentieel in de Future Search is het ontdekken van een gemeenschappelijk 
motief voor vernieuwing (common ground). Daarbij is het zaak aan te sluiten op 
positieve krachten in de bestaande situatie. Wat bindt ons in het heden en in 
de gewenste toekomst? Dit sluit aan op de Amerikaanse school van positive or-
ganizing en oplossingsgericht werken, waaruit bijvoorbeeld ook de appreciative 
inquiry methode is ontstaan (Cooperrider & Shrivastva, 1987). Tot zover ver-
toont de beschrijving gelijkenis met de Open Space aanpak. Dat geldt ook voor 
de premisse van een door iedereen ervaren dringende noodzaak het vraagstuk 
aan te pakken, waar pogingen via reguliere wegen al hebben gefaald.

Wat geheel anders is dan de Open Space, is de sterke structurering van het 
strategische leerproces. Er is ten opzichte van rtsc sprake van een beperkt 
aantal deelnemers, tussen de dertig en zeventig in aantal. Om de variatie te 
vergroten moet 25-40% van de deelnemers van externe primaire belangheb-
benden komen, dus mensen die niet dagelijks met elkaar werken. Met dit ge-
zelschap wordt gedurende drie dagen afwisselend gewerkt in max/mix groe-
pen voor ontdekken van nieuwe perspectieven en in homogene groepen voor 
uitwisselen en vertalen naar eigen bijdrage en actie. Gespreksvoering verloopt 
zoveel mogelijk volgens de principes van dialogue, hetgeen leidt tot accommode-
ren en cocreëren (paragraaf 5.4.3 en 9.3.3). De tussenliggende twee nachten zijn 
belangrijk en nodig voor het inweek- en verwerkingsproces van de aanwezigen.

De rol van de facilitator is de logistiek en werkstructuur bewaken, niet in 
de weg lopen waar productief wordt gewerkt en de holding environment bewa-
ken als er ‘emotioneel gedoe’ ontstaat.

9.3.4.2 Vergelijking Future Search en EnW

Deze vergelijking tussen de Future Search en de EnW gaat in op de procedurele 
en inhoudelijke voorbereidingen en de eff ecten daarvan op het strategisch 
leerproces, de waarnemingen die het strategisch leerproces moeten voeden en 
de beschikbare tijd daarvoor, het emotionele procesverloop en de situationele 
condities voor beide aanpakken. Afgesloten wordt met een positionering van 
de  onderscheidende meerwaarde van de Future Search.

Voorbereiding

Wat betreft de voorbereiding is de belangrijkste eis van Weisbord & Janoff  het 
toetsen of aan de condities voor een Future Search wordt voldaan. Bijvoorbeeld 
een dringend en niet te nauw afgekaderd vraagstuk, geen enkele vermenging 
met traditionele vergader- of trainingsformats, de juiste samenstelling van deel-
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nemers en een leiderschap dat vastbesloten is compromisloos op deze wijze 
het vraagstuk te lijf te gaan. Dat lijkt op de voorbereidingsactiviteiten van de 
EnW. Een belangrijk verschil is dat de minimale ‘vitale coalitie’ bij de Future 
Search omvangrijker is dan bij de EnW. Daar staat tegenover dat de Future 
Search nauwelijks of geen voorzieningen treft hoe de verbinding met de rest 
van de organisatie ontstaat. De interventie aanwijzingen stoppen aan het ein-
de van de conferentie. De realisatie wordt aan de eigen verantwoordelijkheid 
van de betrokkenen overgelaten, waar bij de EnW de practicing fase begint.

Waarnemen

Net als in de voorgaande benaderingen gaat de Future Search ervan uit dat als 
de vertegenwoordigers van relevante groepen aanwezig zijn (whole system in 
the room), de benodigde kennis en informatie voor het creëren van common 
ground er ook is. Om dit te delen en verwerken is anderhalve dag en één tus-
senliggende nacht beschikbaar.

Bij de EnW vindt, in de woorden van Horwath (2009), eerst een deep dive 
plaats tijdens de fase van exploring value. Dit kan enkele weken tot maanden in 
beslag nemen. Onderwijl bouwt men, via een gezamenlijke, actuele en valide 
strategische database, aan een nieuw, verrijkt referentiekader en aan vertrou-
wen. Hierdoor kan in de EnW alsnog de ervaren dringende noodzaak rond 
het strategisch vraagstuk ontstaan, die bij de Future Search vooraf al aanwezig 
wordt verondersteld. Ook vergroot de uitgebreidere aanloopfase van de EnW 
de kans op diepgang in het strategisch leerproces.

Emotie

Een interessant punt van overeenkomst tussen Future Search en de EnW is het 
emotionele procesverloop. Weisbord en Janoff  schetsen hierbij een intuïtief 
plaatje, weergegeven in fi guur 9.5.

Aan boord komen

Wanhoop

To
e-

ei
ge

ne
n

Hoop

Realiteit
Dialoog

Actie

Figuur 9.5: Riding the rollercoaster (uit: Weisbord & Janoff , 1995, p.22)
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Figuur 9.5 vertoont een frappante overeenkomst met fi guur 8.1 (paragraaf 
8.7.2). Het belangrijkste punt van aandacht is de diepe buik van de curve. 
In de Future Search komt de despair voort uit de verwarring over de veelheid 
aan informatie, zonder dat duidelijk wordt waar het toe leidt en óf het ergens 
toe leidt. In fi guur 8.1 wordt de despair opgeroepen door expeditieprincipe 2c 
(triggering). Dit is het doordenken van de consequenties van niet veranderen. 
In beide gevallen wordt de ‘plek der moeite’ betreden, waar behoefte ontstaat 
aan een ordening die er nog niet is (Wierdsma, 2006). Bij de Future Search 
is de kans echter groot dat het negatieve sentiment wordt toegeschreven aan 
de werkwijze. Bij de EnW hoort dit sentiment nadrukkelijk bij de strategische 
status quo, hetgeen leer- en verandertechnisch grote voordelen biedt.

Condities en vergelijking

Onderscheidend voor de Future Search ten opzichte van de hiervoor bespro-
ken methoden is, naast het accent op zelforganisatie, de nadruk op positief 
waarderend en toekomstgericht werken. Er wordt bij uitstek gebruik gemaakt 
van de logic of attraction. Dit komt terug in de EnW bij principe 1b en 1d (explo-
reren en mobiliseren), die mede gericht zijn op het blootleggen van ‘pareltjes’ 
in de huidige praktijken en ‘pareltjes van potentieel’. Verder komt de positief 
waarderende, toekomstgerichte benadering terug in principe 3a tot en met 3d, 
ofwel alle principes in de fase van cocreating value en blijft doorklinken in de 
practicing fase.

De Future Search richt zich, anders dan de EnW, op groepen die een geza-
menlijk toekomstbelang delen, maar niet in één organisatie met elkaar wer-
ken. De Future Search aanpak is ongeschikt voor bestaande groepen, omdat 
die hun eigen patronen altijd reproduceren, aldus Weisbord & Janoff  (1995, 
pp. 38/104). Dit bezwaar van dynamisch conservatisme (paragraaf 6.4) geldt niet 
voor de aanpakken die hierna volgen, evenmin als voor de EnW. 

9.3.5 Methode voor Collectieve Competentieontwikkeling 
(mcc)

Een methode die, in tegenstelling tot de Future Search, wel geschikt is voor 
tweede orde leerprocessen met bestaande groepen is de Methode voor Collec-
tieve Competentieontwikkeling (mcc) van Wierdsma (1999). Als een strategie 
van meer van hetzelfde (dynamisch conservatisme: paragraaf 6.4) ineff ectief is 
gebleken, biedt de mcc mogelijkheden deze te doorbreken.

Hierna is een korte beschrijving van de mcc gegeven (9.3.5.1), gevolgd door 
een vergelijking ervan met de EnW (9.3.5.2).

dissertatie PK_2.indd   305dissertatie PK_2.indd   305 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



Expeditie naar waarde

306

9.3.5.1 Methode voor Collectieve Competentieontwikkeling (mcc)

Wierdsma vat de kern van de mcc samen als het creëren van condities waar-
door een ongebruikelijk gesprek kan ontstaan waarin de ‘plek der moeite’ 
wordt betreden. Daarin vindt via refl ectie een herordening plaats van patro-
nen in relaties en betekenissen, gericht op drieslagleren (paragraaf 4.7.4).

Een deelnemersgroep aan de mcc representeert de bestaande interne va-
riëteit van de organisatie. Dus in het geval van kennisorganisaties niet alleen 
managers, maar ook professionals. 

De condities van de mcc hebben betrekking op creëren van een eff ectieve 
conversatieruimte. Daarin wordt een kernthema besproken tot op het niveau 
van principes en daarbij deskundig gefaciliteerd. Vanuit refl ecties op de func-
tionaliteit van patronen en betekenissen ontstaan nieuwe gedragsmogelijkhe-
den. Dit noemt Wierdsma drieslagleren. Dit resulteert in ontwikkeling van 
de collectieve competentie om variëteit hanteerbaar te maken. Competentie 
is daarmee voor hem collectieve bekwaamheid in context (Wierdsma, 2006).

De mcc is te zien als een tijdelijk werksysteem naast de bestaande organi-
satie met het oogmerk te leren, in de zin van eff ectiever organiseren. Voor een 
uitgebreidere weergave van de bijbehorende constructieregels en interventie-
aanwijzingen zie paragraaf 4.7.4.

Een voorwaarde van de mcc is dat voldoende tijd beschikbaar is patronen 
zichtbaar te maken in het hier en nu én dat de actoren deze willen bespreken. 
Wierdsma (1999) gaat uit van minimaal drie en halve dag tot een week. Het 
betreden van de ‘plek der moeite’ en de aarzelingen en emoties die daarmee 
gepaard gaan, vergen eveneens de nodige ruimte en tijd. Voorts is de con-
structieve kwaliteit van design, werkvormen en begeleiding van belang zodat 
nieuwe betekenissen en patronen kunnen ontstaan en gedijen. Wierdsma be-
nadrukt dat het leerproces binnen de mcc onbepaald van karakter is, in de zin 
dat het door niemand eenzijdig beheersbaar en stuurbaar is.

De rol van de interventionist is gericht op het bewaken van de levensvat-
baarheid van de mcc als tijdelijk werksysteem, waarin patronen zichtbaar ge-
maakt, besproken en veranderd kunnen worden. De interventionist is verder 
zeer belangrijk bij het aanbieden van nieuwe metaforische begrippenkaders 
die nieuwe sociale constructie mogelijk maken.

9.3.5.2 Vergelijking mcc en EnW

Het vergelijken van de mcc en de EnW lijkt op het vergelijken van appels met 
peren. De eerste is een methode voor managementontwikkeling, de tweede 
voor strategievorming. Anderzijds zijn beide methoden te zien als tijdelijke 
werksystemen, gericht op koppeling aan en eff ectiever maken van het door-
gaande organiseerproces.

Deze vergelijking gaat in op de intake- en voorbereidingsfase en de eff ecten 
daarvan op het strategisch leerproces, de uitgangspunten in termen van orga-
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niseren en waarde, het aanbrengen van cognitieve en emotionele referenties 
voor strategisch leren, de levensvatbaarheid van het tijdelijke werksysteem en 
de situationele condities voor beide aanpakken. Afgesloten wordt met een po-
sitionering van de  onderscheidende meerwaarde van de mcc.

Voorbereiding

De activiteiten tijdens de intake en voorbereiding van de mcc en de EnW 
ontlopen elkaar niet wezenlijk. In beide methoden staat dit proces model 
voor de wijze van samenwerken gedurende het hele proces. De betrokkenen 
krijgen zo de gelegenheid de aanstaande samenwerking te beproeven en hier-
van te leren, terwijl ze naar de startcondities toewerken. Ook het uitgangs-
punt dat de interne variëteit gerepresenteerd moet zijn, komt terug in de 
EnW (paragraaf 9.2.3). Een verschil is dat in een vitale coalitie van de EnW 
ook de ‘dominante coalitie’ vertegenwoordigd moet zijn, bijvoorbeeld om de 
valkuil van verloren strategieën te vermijden (paragraaf 6.4). De mcc eist niet 
op voorhand dat de participanten in het tijdelijke werksysteem vernieuwing 
ambiëren, zoals in de hiervoor besproken aanpakken. Ook de EnW vereist dit 
niet. De combinatie van het werken met bestaande groepen, zonder de ante-
cedent van vernieuwingsambitie bij alle betrokkenen, legt de lat voor beide 
aanpakken hoog.

Transactioneel organiseren en vergelijkend waarnemen

Een belangrijke overeenkomst tussen de mcc en de EnW is dat ze zijn ge-
baseerd op een opvatting van transactioneel organiseren, in tegenstelling tot 
positioneel organiseren (zie ook paragraaf 4.2). Een subtiel verschil tussen 
beiden is de wijze waarop dit wordt toegepast om te leren en te veranderen. 
De mcc maakt gebruik van het verschijnsel van zelfreproductie van (transac-
tie)patronen, die onder begeleiding bespreekbaar gemaakt worden, gezamen-
lijk onderzocht op functionaliteit en waar nodig veranderd. Wierdsma (1999) 
noemt dit cocreatie van verandering.

De EnW exploreert en valideert de functionaliteit van het geheel aan transac-
tiepatronen in de vorm van materiële en immateriële waarde voor de primaire 
belanghebbenden in de exploring value fase. Het ontwikkelen van een ‘buiten-
staandersblik’ is op deze wijze minder afhankelijk van de interventionist en 
meer gebaseerd op eigen, directe waarneming van relevante contextvariatie 
door de betrokkenen. Pas daarna komen in de EnW de onderliggende patro-
nen aan de orde. In de woorden van Johan Cruijff : ‘je ziet het pas als je het 
door hebt.’

Bij de EnW wordt verder expliciet onderzocht hoe erg het zou zijn als een 
patroon niet verandert (principe 2c: triggeren). Als die waardetaxatie tegenvalt 
is een eenduidig, intersubjectief gevalideerd referentiepunt voor de (dis)func-
tionaliteit van een patroon aanwezig. Valt het mee, dan schuift de aandacht 
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naar patronen waar meer winst is te halen. Dit borgt een strategische focus 
op waardecreatie.

Tijdelijke werksystemen en verbinding

Net als de mcc is de EnW te zien als een tijdelijk werksysteem. Waar het de 
koppeling van de mcc aan het doorgaande organiseerproces betreft, richt 
zich dit op het kernthema en de constructieve kwaliteit. De verbinding met 
niet aanwezige professionals of managers is duidelijk beschreven, maar 
blijkt in de praktijk wel eens spanningen te geven (Thölke, Nabben, Siga-
loff  & Wetzels, 2006). Belangrijk voor het leggen van verbindingen met het 
doorgaande organiseerproces zijn de zogenaamde dialoogplatforms van de 
mcc (Thölke et. al., 2006; Wierdsma, 2006), zoals een designteam, inter-
visiegroepen en interventure-groepen, die bestaande organiseerproblemen 
aanvatten. Verder heeft de mcc als voordeel dat grote groepen midden- en 
hoger kader het programma doorlopen, wat een groot bereik en daarmee 
verbinding bevordert.

Daarnaast vergt de levensvatbaarheid van de mcc een zorgvuldige contrac-
tering met de opdrachtgever of een ‘coalitie’ van opdrachtgevers, bijvoorbeeld 
een stuurgroep (Wierdsma, 2006). Deze groep blijft in veel gevallen zelf bui-
ten de conversatieruimte. Het blijkt voor de top van een bedrijf soms echter 
lastig belangrijke zaken over te laten aan ‘een onbepaald proces’ (Thölke et.al., 
2006). Het leren wordt ingekaderd tot de grenzen van wat opdrachtgevers ac-
ceptabel vinden. Wierdsma (2006) beaamt deze spanning. Hij benadrukt dat 
er voldoende ruimte moet zijn voor refl ecties op de organisatorische identiteit. 
Waar nodig en mogelijk suggereert hij het betrekken van beslissers in de mcc, 
rechtstreeks of via een stuurgroep.

Vanwege deze spanning tussen cocreëren (drieslag leren) en acceptable lear-
ning (paragraaf 4.4.4) vereist de EnW van meet af aan het betrekken van het 
eindverantwoordelijke management in het expeditieteam als vitale coalitie (pa-
ragraaf 9.2.3). Hierbij zij aangetekend dat bij managementontwikkeling deze 
eis veel moeilijker realiseerbaar is dan wanneer strategie expliciet het object 
van verandering is, zoals bij de EnW. Casebeschrijvingen van de mcc laten 
zien dat binnen de mogelijkheden zeer veel wordt gedaan om deze spanning 
productief te laten werken ten gunste van het aanscherpen van de strategie en 
de rol van de opdrachtgever.

Totaalbeeld

Een belangrijke meerwaarde van de mcc is dat het managementontwikkeling 
uit de sfeer van individuele vaardigheidsontwikkeling haalt en er collectief 
proces van maakt waarin echte organiseervraagstukken centraal staan. Het 
verschijnsel van zelfreproductie van bestaande groepen is voor de mcc geen 
belemmering, maar de centrale hefboom voor leren. In de EnW is dit onder-
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deel van interventieprincipe 2b (corefl ecteren) De mcc mikt daarbij op een 
hoge constructieve kwaliteit van betekenissen, wat cocreëren en leren in be-
staande werkverbanden mogelijk maakt.

De karakteristiek van de mcc als vorm van managementontwikkeling ver-
klaart tevens de belangrijkste beperkingen, zoals het relatief zwaar leunen op 
de begeleiding om de constructieve kwaliteit van de dialoog te verhogen en 
de extra inzet die nodig is voor contractering en verbinding met de delen van 
organisatie die geen deel uitmaken van het tijdelijk werksysteem.

9.3.6 Theory U

Volgens Scharmer (2009) wordt innovatie belemmerd door selectieve waar-
neming, gevoed door ervaringen uit het verleden. Hij stelt dat: ‘... the most 
impressive leaders and master practitioners seem to operate from a diff erent core 
process, one that pulls them into future possibilities.’

Hierna is een korte beschrijving van de Theory U gegeven (9.3.6.1), gevolgd 
door een vergelijking ervan met de EnW (9.3.6.2).

9.3.6.1 Beschrijving Theory U

Scharmer oppert vier niveaus van aandacht die leiden tot vier bijbehorende 
vormen van leren:
1. I-in-me: selectief waarnemen op basis van ingesleten gewoonten, gebrui-

ken en patronen van denken. Dit downloading wordt gevoed door defensie-
ve, zelfbevestigende routines, die personen behoeden voor gevoelens van 
onzekerheid en incompetentie (zie paragraaf 4.4.1). In termen van leren 
spreekt Scharmer van re-acting (vergelijk routiniseren: paragraaf 5.4.1).

2. I-in-it: door het onderkennen van afwijkende data en denkbeelden als un-
learning cues ontstaat factual listening en debating als gespreksmodus. Dit 
betreft het testen van signalen vanuit het eigen referentiekader. De bijho-
rende vorm van leren noemt Scharmer redesigning en kan leiden tot nieuwe 
structuren, regels en processen. Het betreft daarmee een mengeling van 
fi xeren, modifi ceren en begrijpen (paragraaf 5.4.1 en 5.4.2).

3. I-in-you: dit vergt het loslaten van het eigen referentiekader en het onbe-
vooroordeeld onderzoeken van zowel de eigen als van andere data en denk-
beelden, ofwel empathisch luisteren. Het resulterende leren is vergelijk-
baar met accomoderen (begrijpen en inleven: paragraaf 5.4.3). 

4. I-in-now: gelijktijdig contact te maken met (de beweging in) de sociale, fy-
sieke en strategische omgeving én met alle innerlijke, onbewust geregis-
treerde en opgeslagen informatie, wijsheid en de diepste wil. Scharmer 
noemt dit generative listening vanuit de ontluikende toekomst of presencing. 
De bijbehorende vorm van leren noemt hij generative learning. Dit laat zich 
vergelijken met ontdekken (individueel) en cocreëren (sociaal) waarbij het 
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herijken van de eigen gedragsprincipes in relatie tot de actuele context de 
kracht achter het leerproces is (paragraaf 5.4.4).

De fasen in een strategieproces volgens Theory U zijn:
• Co-initiating: zien dat meer van hetzelfde niet meer genoeg is voor de or-

ganisatorische en persoonlijke toekomst en het formeren van een divers 
samengestelde kerngroep die het voortouw voor verandering neemt. De 
leden van de kerngroep voelen zich diep verbonden met de noodzaak tot 
verandering.

• Co-sensing: observeren van de huidige situatie én van plekken met een 
hoog inspiratie- en innovatiepotentieel en dit laten binnenkomen met een 
open geest, hart en wil. Voor een leider is in deze fase het loslaten van de 
eigen, vaak onbewuste agenda cruciaal.

• Co-presencing: terugtrekken, refl ecteren en in contact komen met onbe-
wust opgeslagen wijsheid en verlangen in jezelf en dit delen via presencecir-
cles die uitnodigen tot de best mogelijke toekomst.

• Co-creating: kristalliseren van conclusies in proefmodellen/prototypes, 
deze kortcyclisch uittesten in de relevante context van belanghebbenden 
en iteratief verder leren.

• Co-evolving: institutionaliseren van U-proces via een infrastructuur van bij-
eenkomsten, coaching, media, et cetera die aanzetten te blijven opereren 
vanuit de emerging future in plaats vanuit successen in het verleden.

Figuur 9.6 toont de samenhang tussen de niveaus van aandacht en de fase-
ring in de drie middelste drie fasen, het veranderkundige hart van Theory U, 
via een typering van de bijhorende leeractiviteiten.

9.3.6.2 Vergelijking Theory U en EnW

Onderstaand zijn eerst een aantal overeenkomsten tussen Theory U en de 
EnW benoemd. Daarna volgt een analyse van de verschillen tussen de beide 
methoden.

Zoals in paragraaf 8.1 al is aangestipt zijn er een fl ink aantal relevante gelijke-
nissen aanwijsbaar tussen Theory U en de EnW. Die zijn daar echter nog niet 
inhoudelijk benoemd en komen neer op de volgende punten:
• Een centrale rol voor leiderschap en een kerngroep daaromheen die het 

voortouw voor verandering neemt. Persoonlijk leren over eigen leiderschap 
in deze kerngroep en strategisch leren gaan hand in hand.

• Het inbouwen van een uitgebreide exploratiefase van data en belevingen 
vanuit relevante contexten, met name op plekken met een hoog potentieel 
voor vernieuwing. In Theory U heet dit sensing social fi elds.

• Het genereren van een wilsovereenkomst omtrent een hoogst mogelijke 
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toekomst via het gelijktijdig aanboren en benutten van onbewuste, syn-
thetiserende en sociaal synchroniserende kwaliteiten van het brein (zie 
paragraaf 4.5 en 4.6.1). De twee diepste niveaus van aandacht versterken 
dit proces.

• Het kortcyclisch uitkristalliseren van het toekomstbeeld in prototypen, de 
functionaliteit daarvan testen in de praktijk en op basis daarvan al produ-
cerend doorleren.

Daarnaast zijn, naar aanleiding van de ervaringen in de Triodos casus, enkele 
principes vanuit Theory U geadopteerd in de EnW. Dit betreft zowel het onder-
kennen van verschillende niveaus van aandacht en de koppeling aan verschil-
lende niveaus van leren (paragraaf 5.4), als het inzetten van dialoogvormen 
als interventiehulpmiddel om dit te bevorderen. Dit is praktisch beschreven in 
paragraaf 8.5.1. De generatieve dialoog die Theory U beschrijft, is gebaseerd op 
het werk van bijvoorbeeld Isaacs (1990) en Bohm (1996). Gekoppeld hieraan is 
het werken aan en vanuit een highest future possibility productief gebleken. Dit 
geheel aan inzichten is verwerkt in principe 3c ‘cocreëren’ (zie ook paragraaf 
8.7.2.4).
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Figuur 9.6: Niveaus van aandacht (verticaal), fasen in strategieproces 
(horizontaal) en strategische leeractiviteiten volgens Scharmer (2009)
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De belangrijkste verschillen tussen Theory U en de EnW zijn in paragraaf 
8.1 reeds aangestipt. Dit betreft de oriëntatie op waarde, de rol van emotie en 
leiderschap en de oriëntatie op verbinding. Hier volgt een uitwerking van deze 
verschillen, afsluitend met een vergelijkend totaalbeeld en een metarefl ectie.

Oriëntatie op waarde

De EnW onderscheidt zich van Theory U door het centraal stellen van waarde-
creatie gedurende het gehele strategisch leerproces. Dit begint al bij exploring 
value, ofwel het exploreren van bronnen van waarde. Theory U concentreert 
zich in deze fase op places of high potential, vergelijkbaar met de bronnen van 
waardepotentieel in de EnW. Dit kunnen inspirerende personen, organisaties 
en technologische of andere ontwikkelingen zijn. De EnW richt zich daar-
naast op ‘bronnen van waardebeleving’ voor het valideren van de actuele waar-
de die de strategy-in-use genereert bij de primaire belanghebbenden. Daarmee 
ontstaat een valide referentiepunt in het hier en nu voor het maken van (cog-
nitieve én emotionele) vergelijkingen, nodig voor leren (paragraaf 5.3.3). Het 
exploreren in de EnW richt zich ook op ‘bronnen van waardecreatie’, de profes-
sionals, waar zich mogelijk zeer waardevolle of waardevernietigende praktij-
ken ‘onder de radar’ voordoen (De Bruijn, 2008).

De oriëntatie op waarde in de EnW zet zich voort in de e-value-ating fase, 
onder andere met behulp van het in dit onderzoek ontwikkelde waardefoto-
instrument. Dit richt de energie op de thema’s waar de belangrijkste en groot-
ste meerwaarde gehaald kan worden. Het is vervolgens op die thema’s dat het 
proces van cocreating value en practicing for value zich richt.

Waarneming, emotie en refl ectie

Een tweede belangrijk punt van verschil tussen Theory U en de EnW is de plek 
die emotie en met name angst krijgt toebedeeld. Scharmer beschrijft dat de 
overgangen tussen de verschillende niveaus van aandacht worden belemmerd 
door respectievelijk de voice of judgement, de voice of cynicism en de voice of fear. 
Alle drie worden gezien als defensiemechanismen c.q. weerstand (Scharmer, 
2009, p. 245). Het devies van Scharmer is om deze menselijke tekortkoming 
tegemoet te treden via oefeningen in meditatie, innerlijke rust en oprechte 
aandacht. De uiteindelijke stap naar de toestand van presencing beschrijft 
Scharmer als een ‘stervensproces’ en afscheid nemen van bestaande zekerhe-
den. De opdracht is los te laten en zich over te geven. Dat maakt het mogelijk 
door ‘het oog van de naald’ te kruipen via een proces van ‘inversie’ (Scharmer, 
2009, p. 185). Dit is een soort binnenste buiten keren. Niet alleen om zichzelf 
door de ogen van de omringende wereld te kunnen zien, maar ook om zich 
hierdoor te laten gidsen.

Het komt erop neer dat refl ectie op oude patronen pas mogelijk is als we 
met nieuwe ogen kijken. Als het zover is, lijkt die refl ectie bij Scharmer al 
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overbodig. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de mcc die juist in de refl ectie 
op de functionaliteit van oude patronen de hefboom tot verandering zoekt.

De EnW deelt met Theory U het belang van het ontwikkelen van een toe-
komstgerichte ‘buitenstaandersblik’. Dit verschaft de noodzakelijke grond-
stoff en voor het proces van cocreatie van een waardevollere toekomst. Maar 
het geeft ook het noodzakelijke vergelijkingsmateriaal bij identifi ceren en re-
fl ecteren op waardecreërende en -vernietigende praktijken in het hier en nu 
(paragraaf 4.5.5, 5.3.3 en 5.5.1). Bovendien lijkt het haast ondoenlijk patronen 
af te leren, als niet expliciet identifi ceerbaar is om welke patronen het gaat. 
Hoe weet je anders of je weer terugvalt? Waarop kan men zichzelf en elkaar 
dan aanspreken?

Het verschil tussen EnW en Theory U zit voorts in de appreciatie van emo-
tie en met name angst. Scharmer ziet het uitsluitend als iets dat blokkeert, wat 
we los moeten laten om ons te kunnen overgeven. Dit komt over als een te-
gennatuurlijke stap met een hoog afbreukrisico als het strategisch leren daar 
geheel van afhangt.

De EnW benadert angst als een geschenk van de evolutie dat ons er door-
gaans van weerhoudt heilloze avonturen en onverantwoorde risico’s aan 
te gaan. Beslissen wat te doen is qualitate qua emotioneel van aard, net als 
ambitie en engagement (paragraaf 4.5.5). Het berust op een psychologische 
vergelijking tussen handelingsalternatieven op consequenties (zie ook para-
graaf 5.3.3). Veranderingsbereidheid is de resultante daarvan. Het is daarom 
beter om onze emotionele refl exen niet te sussen of te onderdrukken, maar 
ze juist een handje te helpen. Dit kan bijvoorbeeld door zowel de status quo 
als strategische alternatieven uitgebreid op hun toekomstige consequenties 
te onderzoeken. In zulke refl ecties mag angst er gewoon zijn, mits voorzien 
van een valide fundament. Dit vergroot de kans op het passeren van een trig-
gerpoint (paragraaf 4.5.5). De natuurlijke, gezonde en altijd aanwezige ‘overle-
vingsangst’ hecht zich daarna veelal niet langer aan verlies van de status quo, 
maar juist aan behoud ervan! Dit schept een heel natuurlijke springplank voor 
het proces van cocreëren, dat ook of ten dele zonder begeleiding via zelforga-
nisatie op gang kan komen, zoals de ziekenhuiscasus (paragraaf 7.3.1) en de 
bankcasus (paragraaf 8.3.1) illustreren.

Rol van leiderschap

Voor Scharmer (2009, p. 5) zijn leiders: ‘ ... all people who engage in creating 
change or shaping their future, regardless of formal positions in institutional struc-
tures’. Macht staat voor hem synoniem aan centralisatie, psychische opslui-
ting en zelfgenoegzaamheid. Theory U gaat daarentegen over ultieme decen-
tralisatie in ecosystemen en jezelf openen, overgeven en verbinden aan deze 
ecosystemen.

Net als rond het thema emotie toont Scharmer rond het thema leiderschap, 
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invloed en macht weinig oog voor onze ultieme evolutionaire erfenissen, zoals 
beschreven in paragraaf 4.6.1 en 8.7.2.5 Daaruit blijkt dat we geneigd zijn ons 
te voegen naar mensen aan wie we gezag attribueren en zowel hun intenties 
als hun stijl adopteren.

De vraag is wat de eff ecten zijn in de praktijk. Leiders die generative listening 
en presencing demonstreren zullen dat ook oproepen in hun naaste omgeving 
(paragraaf 8.7.2.5). Tot zover geen probleem. Verder raadt Scharmer aan een 
core group samen te stellen van mensen die leadership ambiëren. Dit tweede 
is in kennisintensieve organisaties echter niet altijd zo gemakkelijk, zoals in 
hoofdstuk 1 naar voren kwam. Terwijl de waarde die wordt gecreëerd wel ieder-
een aangaat. De EnW pleit daarom voor een selectief gebruik van macht. Het 
gaat er vooral om dat de leider de organisatie laat voelen dat het strategisch 
leren hem of haar menens is en dat niemand zich eraan heeft te onttrekken. 
Een expeditieleider zet zijn macht niet in om de inhoudelijke uitkomsten van 
de expeditie te beïnvloeden. Wel laat de expeditieleider van meet af aan blijken 
dat de uitkomsten niet vrijblijvend zijn, maar uitgevoerd worden.

Oriëntatie op verbinding

De zojuist besproken oriëntatie van Theory U op ecosystemen heeft ook gevol-
gen voor de manier waarop de verbinding wordt gelegd tussen een core group 
en andere primaire belanghebbenden binnen en buiten de organisatie. Dit is 
in Theory U meer een kwestie van houding dan van regie. Vanuit een open 
oriëntatie op de wereld als een ecosysteem leggen leiders hun oor te luisteren 
bij wat er leeft en speelt op de plekken van potentieel. Wie daardoor geïnspi-
reerd raakt en zich ook tot leader wil ontplooien, kan zich aansluiten in de core 
group of in een circle of presence (Scharmer, 2009, p. 410). Dit is te zien als een 
intervisiegroep of een community of practice (paragraaf 4.7.2).

De EnW gaat ervan uit dat niet elke professional en manager het leader-
ship spontaan ambieert op de wijze zoals Scharmer het defi nieert. De redenen 
hiervoor zijn uiteengezet in paragraaf 1.4 tot en met 1.6. Dat heeft niets te 
maken met het aanwezige potentieel in kennisintensieve organisaties. Toch 
dragen alle professionals en managers in een organisatie bij aan de gecreëerde 
waarde. Daarom neemt in de EnW het formele leiderschap verantwoordelijk-
heid voor het op gang brengen van het strategisch leerproces in de breedte van 
de organisatie tot op het punt van e-value-ating. Dit is het moment van de waar-
heid waarop het kaf van het koren wordt gescheiden. Waardevraagstukken die 
dan nog steeds onvoldoende stretch genereren worden binnen het kader van de 
EnW niet meer verder gebracht.

Uit de bankcasus in hoofdstuk 8 is al gebleken dat van de hier besproken 
benaderingen Theory U de meeste overeenkomsten vertoont met de EnW. De 
verschillen zijn in essentie te herleiden tot de theoretische grondslagen.
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Theory U schetst een ecologische theorie over organiseren en veranderen. 
Ecologie gaat over de wisselwerking tussen een organisme en zijn omgeving. 
Daarbij gaat Scharmer eenzijdig in op de transformationele aspecten ervan, 
maar niet op de transactionele aspecten en het creëren van waarde dat daarin 
plaatsvindt (paragraaf 4.2). Daarmee mist de benadering een essentiële drijf-
veer en toetssteen voor gedrag en krijgt een wat zweverig karakter.

Een tweede verschil ligt in het onderkennen en benutten van ultiem evo-
lutionaire mechanismen, zoals angst, groepsdynamieken en leider-volger-
verhoudingen. Gezien vanuit Theory U is de EnW in dit opzicht wellicht ou-
derwets of cynisch. Vanuit de EnW beschouwd is Theory U op dit punt te 
idealistisch.

Al met al lijkt Theory U zeer geschikt als methode voor innoveren in situ-
aties die om vernieuwing vragen, maar niet te sterk vastzitten in collectieve 
patronen. Is dit laatste het geval dan lijkt de EnW meer opportuun, mits aan 
de startcondities (preparing fase) wordt voldaan.

9.3.7 Conclusie: een volgende stap

Het systeemdenken en de systeemmethoden die in het kielzog hiervan zijn 
ontstaan, zijn de afgelopen decennia gezichtsbepalend geweest voor het veran-
derkundige denken. Hoewel op dit moment de razendsnelle ontwikkelingen 
in de neurowetenschappen de aandacht weer meer naar het individueel-fysio-
logische perspectief toe trekken, verschaff en ook die publicaties in toenemen-
de mate zicht op de werking van sociaal-ecologische processen (Heracleous & 
Jacobs, 2008; Hodgkinson, Sadler-Smith, Burke, Claxton & Sparrow, 2009).

Dit systemische denken heeft tal van waardevolle veranderkundige me-
thoden voortgebracht, waarvan er in deze paragraaf slechts een handvol zijn 
geschetst. Die zijn niet toevallig gekozen, omdat elke methode andere wer-
kingsmechanismen accentueert en daarmee een unieke toegevoegde waarde 
representeert. De Open Space drijft op de kracht van zelforganisatie, de Real 
Time Strategic Change combineert het aanleggen en interpreteren van een ge-
meenschappelijke database van strategische informatie met grootschaligheid 
en een emotioneel gevoel van verbinding en eenwording. De Future Search 
bouwt hierop voort door de aandacht en energie te richten op wat bindt in 
de toekomst en van daaruit terug te werken naar actie. De mcc presenteert 
daartoe een methode die durft gebruik te maken van het verschijnsel van zelf-
reproductie van patronen in bestaande organisaties, waar veel aanpakken dit 
juist uit de weg gaan. Theory U onderkent ook het verschijnsel van zelfrepro-
ductie en kiest daarom voor een uitgebreide aanloopperiode van unlearning 
(sensing), teneinde zichzelf en de context door andere ogen te kunnen bezien.

De EnW poogt deze mechanismen te integreren en is daarmee te zien als 
een volgende stap in het samenbrengen en vertalen van systemische én indi-
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viduele werkingsmechanismen naar een veranderkundige aanpak. De EnW 
staat daarmee op de schouders van deze en andere niet genoemde pioniers, 
zonder wier bijdragen dit onmogelijk zou zijn.

In dit hoofdstuk is de fi nale versie van het interventiekader voor de expeditie 
naar waarde uitgewerkt en besproken. Dit is het belangrijkste antwoord dat dit 
onderzoek geeft op de vraagstelling via welke interventiemethode strategisch 
leren in Nederlandse kennisintensieve organisaties is te bevorderen.

Daarmee zijn nu de ingrediënten voorhanden om de vier onderzoeksvra-
gen uit paragraaf 1.9 systematisch af te lopen en te beantwoorden. Dit is het 
onderwerp van het volgende en afsluitende hoofdstuk.
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10

Tour d’horizon
Slotbeschouwing

De tour d’horizon van deze studie begint in paragraaf 10.1 met 
een resumé van de belangrijkste opbrengsten van dit onder-
zoek. De bijdrage en betekenis hiervan voor de theorie en de 
praktijk wordt vervolgens besproken vanuit een vijftal perspec-

tieven. Paragraaf 10.2 refl ecteert op de EnW vanuit een systeemmethodisch 
perspectief. Een refl ectie vanuit theoretisch perspectief vindt plaats in para-
graaf 10.3. Paragraaf 10.4 voorziet in een methodologische refl ectie, gevolgd 
door enkele persoonlijke refl ecties in paragraaf 10.5. In paragraaf 10.6 komt 
de toepassing van de EnW in de praktijk voor het voetlicht, gevolgd door een 
slotwoord.

10.1 Opbrengsten onderzoek

De eerste drie onderzoeksvragen uit paragraaf 1.9 passeren hierna de revue:
1. Welke methodische condities beïnvloeden strategisch leren in Nederlandse 

kennisintensieve organisaties (paragraaf 10.1.1)?
2. Wat zijn de relevante werkingsmechanismen bij strategisch leren (para-

graaf 10.1.2 tot en met 10.1.4)?
3. Welke interventieprincipes bevorderen strategisch leren in Nederlandse 

kennisintensieve organisaties en de methodische condities daartoe (para-
graaf 10.1.5)?

10.1.1 Methodische condities strategisch leren

Een eerste opbrengst van de studie is een inductief verkregen set sensitizing 
concepts van bevorderende methodische condities, die in de cases van het 
breedteonderzoek het verschil maakten tussen eerste en tweede orde leren. 
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Omwille van de systematiek is de ontstaansvolgorde in hoofdstuk 3 door het 
hele proefschrift onverkort aangehouden. Terugblikkend is het mogelijk de set 
van methodische condities wat overzichtelijker weer te geven, zoals te zien is 
in tabel 10.1.

Startcondities 1 Strategische context: beleefde noodzaak en urgentie bij leiderschap
2 Lerend leiderschap: vecht en verwonder
3 Strategieteam: vitale coalitie

Procescondities 4 Tijdigheid
a. mobiliseren strategieteam
b. inbreng werkorganisatie

5 Eigenaarschap kenniswerkers via actorschap
a. inhoud strategie
b. strategieproces

6 Exploreren bronnen van waardebeleving, -creatie en -potentieel
7 Dynamiserende werkvormen
8 Incubatie- en verwerkingsintervals
9 Perspectief als attractor

Uitvoeringscondities 10 Snelheid van terugkoppeling en uitvoering
11 Lerend en coproducerend inrichten van de uitvoering

Tabel 10.1: Methodische minimumcondities strategisch leren

10.1.2 Leren als vormen en omvormen responsweefsels

Deze paragraaf vat de theorie over individueel leren samen, zoals uitgewerkt 
in paragraaf 5.3. Centraal staat de responsketen, waarin vier hoofdstromingen 
van strategisch leren samenkomen. Individueel verweven zulke responske-
tens zich tot patronen en sociaal gezien tot praktijken. Verder zijn de criteria 
beschreven waarlangs het vormen en omvormen van zulke weefsels verloopt. 
Dit is uitgewerkt in vier hoofdvormen van leren.

De essentie van de responsketen is dat het inzicht geeft in basale samen-
hangen tussen handelen, waarnemen, voelen en interpreteren en hoe deze 
een rol spelen bij strategisch leren (fi guur 10.1). De responsketen illustreert 
onder meer dat we altijd een werkelijkheid waarnemen die door ons reeds 
is beïnvloed en dat ons denken altijd al vooraf is ingekleurd door selectieve 
waarneming en door bliksememoties daarbij.
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Figuur 10.1: Responsketen

De criteria voor het vormen van responsketens functioneren in onderlinge 
interactie en luiden:
1. Functionaliteit: de responsketen verschaft (overlevings)voordeel, welbe-

vinden en/of genot en voorziet per saldo positief in behoeften. Sturing op 
directe functionaliteit vindt plaats via het snelle, lymbisch gewortelde X-
systeem. Indirecte functionaliteit wordt gestuurd door het tragere neocor-
ticale C-systeem.

2. Waarschijnlijkheid: hoe waarschijnlijker de consequenties van een 
respons(patroon), hoe meer men geneigd is er naar te handelen. 

3. Congruentie: het brein streeft naar congruentie en consistentie tussen 
doen, waarnemen, voelen en denken.

4. Effi  ciëntie: gezien de oneindige hoeveelheid data en cues in de omgeving 
vindt een selectie hieruit plaats op basis van eerdere ervaring, opgeslagen 
in repertoire en identiteit.

Leren is te zien als het vormen en omvormen van responsketens en -patronen 
(paragraaf 5.3.2 en 5.3.3). Vier deelactiviteiten daarvoor zijn:
1. Waarnemen: focus op unlearning cues in relatie tot bestaande responske-

tens en -patronen zet aan tot twijfel aan bestaande responspatronen.
2. Ontspannen: nieuwe cues en cuesets worden in ontspannen toestand ge-

makkelijk toegelaten en verwerkt tot nieuwe responspatronen. Pijn of angst 
resulteert in fi xatie van bestaande responsketens en -patronen of zelfs tot 
terugvallen op aangeboren oerresponsen.

3. Vergelijken: dit heeft betrekking op de ervaren consequenties van wel of 
niet veranderen, nu of straks en samen of alleen. Valt het saldo negatief uit 
voor de status quo, dan leidt dit tot veranderingsbereidheid via een trigger-
point (paragraaf 4.5.3 en 4.5.5).

4. Herhalen: afwisseling van aandacht en ontpanning maakt een steeds om-
vangrijkere vergelijking en omvorming van responspatronen mogelijk.
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Op basis van bovenstaande regels zijn verschillende soorten van leren uitge-
werkt met een toenemende diepgang:
1. Conserveren in zijn eenvoudigste vorm is het routiniseren van succesvolle 

responsen. Fixeren is het intensiveren van het responsrepertoire teneinde 
ongewenste omgevingsvariatie terug te dringen.

2. Modifi ceren vindt plaats via de koppeling van een bepaalde gedragsrespons 
aan een bepaalde cue in de context. Bij afl eren wordt zo’n koppeling onder-
broken en bij aanleren komt een nieuwe koppeling tot stand.

3. Accommoderen op cognitief niveau betreft het begrijpen van oorzaak-gevolg 
relaties in de omgeving. Aff ectief accommoderen vindt plaats door zich 
in te leven in andere mensen of situaties. Accommoderen stelt in staat tot 
mentale vergelijking van responslogica’s en is daarmee een voorportaal 
voor diepgaand leren.

4. Verwerken is de meest diepgaande vorm van leren en vindt plaats op het 
niveau van identiteit, ofwel diepgewortelde responslogica. Dit betekent pas-
seren van een triggerpoint (paragraaf 4.5.5). Deblokkeren integreert eerdere 
onverwerkte gebeurtenissen in de identiteit van een persoon. Ontdekken is 
het herijken van identiteitsbepalende waarden en principes via verwerken 
van actuele unlearning ervaringen.

Zowel conserveren als modifi ceren zijn in essentie reactieve vormen van leren. 
Zowel accommoderen als diepgaand leren vergen doorgaans actieve inzet van de 
betrokkenen om buiten de eigen handelingslogica te treden. 

10.1.3 Integratief model strategisch leren en leerruimte

Om van individueel leren tot strategisch leren te komen is een integratief mo-
del ontwikkeld (paragraaf 4.2, 4.3 en 5.5.2). Daartoe zijn vier hoofdbenade-
ringen beschreven: constructivistische theorieën (paragraaf 4.4), individueel 
fysiologische theorieën (paragraaf 4.5), evolutionaire theorieën (paragraaf 
4.6) en sociaal constructionistische theorieën (paragraaf 4.7). Die zijn op 
twee onderliggende dimensies geplaatst om de onderlinge verbanden te ver-
duidelijken. Verder toont het model de overlappingen (paragraaf 5.5.2). Cog-
nitief-interpretatieve theorieën gaan ervan uit dat betekenisconstructies c.q. 
mentale modellen gedrag bepalen. De fysiologische responsieve theorieën be-
schrijven en verklaren sociaal emotionele gedragsneigingen. De contextueel-
ecologische benaderingen zien organiseren als transactioneel, resulterend in 
terugkerende praktijken en strategieën. De individueel-dyadische theorieën 
verklaren de retentie en reproductie van gedrag via individueel repertoire en 
identiteit. Het hart van de overlap is de responsketen. Het model is uitgewerkt 
in de paragrafen 4.3 tot en met 5.5 en gevisualiseerd in fi guur 10.2.
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Figuur 10.2: Integratief model strategisch leren

Een eff ectieve methode voor strategisch leren biedt individuele en sociale 
ruimte voor het activeren van vier conceptuele verandermotoren (paragraaf 
4.8), bijvoorbeeld door (paragraaf 5.5.1):
• afwijkende of confl icterende waarnemingen, signalen en variatie daarin, 

zonder deze voortijdig te reduceren (dialectische motor);
• sociaal emotionele mechanismen: gedeelde aandacht voor relevante sig-

nalen, synchroniciteit, ontspanning, vertrouwen, beleving, verbondenheid 
(passeren triggerpoint luidt nieuwe levenscyclus in);

• refl ectie op validiteit en functionaliteit van aannames, responspatronen en 
praktijken leidt tot betere redeneringen naar gewenste gevolgen (teleologi-
sche motor);

• experimenteren en leren met nieuwe praktijken en strategieën in hun 
functionele context (anticipeert op competitieve selectie).

10.1.4 Faalscenario’s en principes strategisch leren

In hoofdstuk 6 zijn vier archetypische faalscenario’s bij strategievorming, be-
zien door de bril van strategisch leren, gededuceerd uit een literatuurstudie:
1. Dynamisch conservatisme: veel inzet, maar dezelfde patronen
2. Invalide strategieën: luchtkasteel strategieën en suboptimale praktijken, 

vanwege niet valide aannames
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3. Tekentafelstrategieën: het verhaal klopt wel, maar het ‘landt’ niet
4. Verloren strategieën: waardevolle strategieën vanuit de basis die onvol-

doende (h)erkenning vinden en niet doordringen tot de mainstream

Deze faalscenario’s komen ook in combinatie met elkaar voor. Elk faalpatroon 
is beschreven als gevolg van een onvolkomenheid in het strategisch leerpro-
ces. Vanuit die gedachte zijn vier kernprincipes gededuceerd die strategisch 
leren bevorderen via vier verandermotoren (paragraaf 4.8):
1. Variëren: diversiteit in bijvoorbeeld gegevensbronnen, redeneringen en 

participanten vergroot de regulatieve capaciteit van strategiemakers en hun 
inhoudelijke strategieproduct. Variatie in het proces via onorthodoxe werk-
vormen, experimenteren en beweging versterkt dit vermogen. Variëren 
creëert (strijdige) interpretatiemogelijkheden van de werkelijkheid en het 
bijbehorende handelingsrepertoire. Dit activeert het dialectische proces van 
leren via betekeniscreatie, de leermotor van het sociaal constructionisme.

2. Valideren: het gaat hier om het toetsen van aannames en interpretaties tij-
dens het strategisch leerproces. Bijvoorbeeld van fi nanciële of marktgege-
vens, opinies van klanten of medewerkers; van eigen mentale modellen 
of van strategieën via pilots, ‘prototyping’, simulaties en dergelijke; even-
als van procesaspecten, zoals vertrouwen in het strategieproces. Valideren 
helpt het eigen denken doelbewust te verbeteren en versterkt de teleologi-
sche leermotor van het constructivisme;

3. Verwerken: engagement voor een nieuwe strategie is het gevolg van cog-
nitieve én emotionele verwerking. Dit verloopt via een periode van sen-
sing en gisting tot een triggerpoint, dat de sprong van een vorig naar een 
volgend patroon inluidt (paragraaf 4.5.5 en 5.3.1 t/m 5.3.3). Herhaaldelijk 
waarnemen, ontspannen en vergelijken van relevante signalen activeert de 
levenscyclus motor van individueel fysiologische leerprocessen. Helpende 
condities zijn het verkennen en vergelijken van consequenties (status quo 
en alternatieven, nu en straks), een gevoel van zelfbepaling ten aanzien 
van alternatieven en vertrouwen in de leersituatie. 

4. Verbinden: dit betreft activiteiten en condities die een synchrone verwer-
king in de hele organisatie bevorderen en daarmee het ontstaan van co-
herente actie en strategisch momentum. Slechts bij voldoende verbinding 
zet lokaal strategisch teamleren door tot strategisch organisatieleren. Ver-
binden anticipeert op de evolutionaire selectie van nieuwe praktijken en 
strategieën door de primaire belanghebbenden. Het legt criteria voor die 
selectie bloot (waarde), helpt erop in te spelen en versterkt zelf- en groeps-
waardering, aff ectieve spiegeling en volgzaamheid (paragraaf 4.6). 

De vier leerprincipes zijn op dezelfde dimensies van elkaar te onderscheiden 
als de vier leerbenaderingen in het integratieve conceptuele model voor strate-
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gisch leren. Figuur 10.3 toont de vier leerprincipes en hun eff ecten als onder-
scheidende principes in het integratieve leermodel.
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Figuur 10.3: Vier leerprincipes als onderscheidende principes van bijbehorende leerbenaderingen

10.1.5 Expeditie naar waarde

In de hoofdstukken 6 tot en met 9 is de ‘expeditie naar waarde’ als set van in-
terventieprincipes voor tweede orde strategisch leren in Nederlandse kennis-
intensieve organisaties ontwikkeld. De kern van de onderliggende redenering 
berust op twee uitgangspunten. De eerste is het voortdurend gelijktijdig en in 
samenhang toepassen van de vier leerprincipes. De tweede is de criteria-set 
voor leren als omvormen van responsweefsels (paragraaf 5.3.3) en de chronolo-
gie daarin die in paragraaf 4.5.5 is beschreven. Deze uitgangspunten vormen 
de Y- respectievelijk de X-as van interventiekader in tabel 10.2.
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(0)
Preparing

→
startcondities

Van contact over strategievraagstuk en
• Expeditieleiding : Vecht en verwonder
• Expeditiegids : Complementair en congruent
• Expeditieteam : Vitale coalitie
• Expeditieprincipes : 1a t/m 4d
via toetsing en aanscherping tot psychologisch en formeel contract

Leerfase

Leerprincipe

(1)
Exploring value

(2)
E-value-ating

(3)
Cocreating value

(4)
Practicing for 

value

a
Variëren

→
potentieel

1a
Context verrijken

2a
Onderdompelen

3a
Atelier

4a
Experimenteren

b
Valideren

→
realisme

1b
Waarde 

valideren

2b
Corefl ecteren

3b
Concretiseren

4b
Kortcyclisch 

waarde testen

c
Verwerken

→
stretch

1c
Acclimatise-
ren in kleine 

leercycli

2c
Triggeren

3c
Ontdekken

4c
Direct doen

d
Verbinden

→
momentum

1d
Mobiliseren

2d
Resoneren

3d
Waarderend 
verbinden

4d
Coproduceren

Procesresultaat

Verruimd 
referentie-

kader waarde en 
vertrouwensbasis

Gedeeld motief 
voor strategisch 

vernieuwen

Gezamen-
lijke ontdekking 

strategisch 
perspectief

Waardevolle 
praktijken en 
strategieën

Tabel 10.2: Expeditie naar waarde, interventieprincipes voor strategisch leren

Onderstaand is het gelijktijdig, in samenhang en in de juiste chronologie toe-
passen van de interventieprincipes van de expeditie naar waarde samengevat, 
met verwijzing naar fases zoals aangeduid in tabel 10.2.

0 Preparing
Hier vindt het eerste testen en afstemmen van wensen en verwachtingen 
plaats over de expeditie naar waarde. Enerzijds over de complementariteit en 
congruentie van de interventionist: is hij of zij het juiste rolmodel met de no-
dige aanvullende kwaliteiten voor een goed strategisch leerproces? Anderzijds 
of de general manager bereid en in staat is te vechten voor een diepgaand leer-
proces en de uitkomsten ervan en er zelf ook oprecht van wil leren.

Het vinden van overeenstemming over de samenstelling van het strate-
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gieteam en andere procescondities en -principes is in zichzelf een leerproces 
voor expeditieleiding  en -gids en heeft een barometerfunctie voor de verdere 
expeditie naar waarde.

1 Exploring value
De fase van exploring value draait om het samen met managers en andere pro-
fessionals exploreren van bronnen van waarde en de strategische context. Dit 
zijn bronnen van waardebeleving (primaire belanghebbenden), waardecreatie 
(hot spots bij professionals) en van waardepotentieel (inspirerende personen en 
plekken). Essentieel daarbij is het valideren en doorgronden van de strategi-
sche context waarin die waarde zich manifesteert en hoe deze zich ontwikkelt. 
Verder is van belang de opbrengsten van de exploraties intensief met elkaar te 
delen, te laten bezinken en op zich in te laten werken. Al doende bouwt ver-
ruimt en actualiseert men het eigen referentiekader, acclimatiseert men aan 
het proces en ontstaat vertrouwen zich steeds verder te begeven in de span-
nende activiteit van strategisch leren.

2 E-value-ating
In de e-value-ating fase is het zaak te komen tot een intersubjectief gevalideerd 
totaalbeeld over werkelijke en verwachte waardecreatie bij min of meer on-
gewijzigd beleid (zie paragraaf 7.3.2). En samen te refl ecteren op praktijken 
en patronen die dit veroorzaken en in stand houden. Emotioneel gaat het om 
het indringend doorleven en beseff en wat de organisatorische en persoonlijke 
consequenties daarvan zijn. Hoe breder dit onder de managers en andere ken-
niswerkers wordt doorleefd hoe beter. Zijn deze consequenties ernstig genoeg, 
dan vormt dit gedeelde motief de springplank tot werkelijk engagement en 
actie. Zo niet, dan is verdere actie vergeefse moeite (zie paragraaf 6.2.2).

3 Cocreating value
Bij cocreating value materialiseren zich alle opgeslagen cues over ecologische 
verandering en blokkades, evenals het verlangen hierop in te spelen en de 
overlevingsangst bij het nalaten daarvan. Interventies voor het strategieteam 
richten zich inhoudelijk op het cocreëren van een beeld van de ‘hoogst moge-
lijke toekomst’, dat wil zeggen praktijken en strategieën met de hoogst moge-
lijke waardecreatie voor primaire belanghebbenden. Procesmatig gaat het om 
het creëren van een generative fl ow waarin dit tot stand komt én om ruimte 
waarin het identifi ceren en aankoppelen van waardevolle spontane initiatie-
ven in de organisatie kan plaatsvinden.

4 Practicing for value
Bij practicing for value gaat het om de dubbele betekenis van het woord practi-
cing: gelijktijdig uitvoeren én oefenen. Dus prototypes en beloftevolle praktij-
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ken van kenniswerkers en managers zo snel mogelijk uitvoeren, kortcyclisch 
testen op hun meerwaarde in de beoogde context en al lerend verder ontwik-
kelen. Zodra de gelegenheid zich aandient is het zaak waardevolle nieuwe 
praktijken te verankeren in de reguliere plan- en control cyclus. Een dergelijke 
aanpak maakt de verandering onomkeerbaar en richt het leren op het opti-
maliseren ervan. Coproduceren met externe belanghebbenden, bijvoorbeeld 
(potentiële) klanten en na elke leer- en verbeterslag de uitvoering verder ver-
breden, draagt bij aan strategisch momentum.

10.2 Systeemmethodische refl ectie

De werking van de EnW is te herleiden op twee kernlogica’s van verandering, 
te typeren als logic of attraction (aantrekking) en logic of distraction (verwar-
ring). Hoe zit dat?

Het systeemdenken tilt enkelvoudige oorzaak-gevolg redeneringen naar het 
niveau van een systeem met een unieke compositie van factoren en relatie-
patronen. Stacey (2007, p.35) onderscheidt drie stromingen in systeembena-
deringen. De eerste is de algemene systeemtheorie (bijvoorbeeld Von Ber-
talanff y, 1968). Het centrale concept hierin is homeostase, ofwel een sterk 
zelfregulerende neiging in het systeem te bewegen naar een toestand van orde 
en stabiliteit. Cruciaal in deze biologische benadering is dat adaptatie open 
systeemranden vergt, waardoor een systeem voortdurend een nieuw even-
wicht kan zoeken met zijn omgeving. De tweede stroming komt voort uit de 
cybernetica en gaat uit van doelgerichte, zelfregulerende systemen (Ashby, 
1958; Bateson, 1972; Beer, 1985). Essentieel in deze technische benadering is 
de rol van positieve en negatieve feedbackmechanismen. De focus ligt dan 
ook meer op het doorgronden van de inwendige dynamiek van het systeem, 
dan op de randen ervan. De laatste stroming duidt Stacey aan met systeem-
dynamica. Het grote verschil met de beide voorgaande benaderingen is dat 
een systeem ook wel eens niet naar evenwicht kan bewegen, maar daar steeds 
verder van verwijderd kan raken. Systemen zijn in deze complexiteitsbenade-
ring niet zelfregulerend, alleen zelf beïnvloedend. Zo’n systeem onderhoudt 
zichzelf niet per se, maar kan ook zelfdestructief zijn. Actuele vraagstukken 
rond het mondiale fi nanciële systeem en het klimaat illustreren de portee van 
deze denkwijze (May, Levin & Sugihara, 2008).

In het EnW-interventiekader zijn de geschetste systeembenaderingen alle 
drie herkenbaar. Zelfdestructie wordt voorkomen door een vorm van adaptatie 
via strategisch leren. Daarmee bereikt een organisatie een nieuwe periode van 
relatieve homeostase. Bij interventieprincipe 2b ‘samen refl ecteren op prak-
tijken’ speelt het zichtbaar en bespreekbaar maken van feedforward en feed-
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backloops een belangrijke rol. Het interventieprincipe 2d ‘resoneren’ maakt 
ten slotte gebruik van het verschijnsel dat een groep zelforganisatie kan gaan 
vertonen als deze zich ver uit evenwicht voelt (zie paragraaf 1.7.1 en 9.3.2).

Het komt erop neer dat de EnW de mogelijkheid laat voor subsystemen ver 
uit evenwicht te geraken, terwijl voor de organisatie als geheel de aandacht ligt 
op het zoeken naar een nieuw evenwicht. Dit laatste door zowel de systeem-
randen nadrukkelijk te openen en impulsen van buiten op te zoeken, als door 
de interne patronen en feedbackmechanismen te onderzoeken en waar nodig 
te veranderen.

Zelforganisatie van een sociaal systeem ‘op drift’ voltrekt zich via een logic 
of attraction (logica van aantrekking), waarbij participanten intuïtief trek-
ken naar een nieuwe mentale en sociale ordening, zodra de contouren zich 
daarvan aftekenen (Weick & Quinn, 1999). In de EnW gaat een logic of dis-
traction (logica van verwarring) hieraan vooraf, waarbij de participanten in 
een systeem wegbewegen van een bestaande ordening. Dit duidt op wat er 
gebeurt als een sociaal systeem zich ervan bewust wordt dat de vigerende 
waardelogica niet langer voldoet. Men wil hiervan wegbewegen, zonder nog 
te weten waarheen. Cruciaal hierbij is het toelaten van valide informatie over 
de consequenties van eigen handelen. Als deze consequenties negatief zijn, 
raakt dit rechtstreeks het emotionele beslissingssysteem, dat hierop reageert 
(paragraaf 4.5.1). In plaats van selectief waarnemen, fi xeren en ontkennen, 
triggert dit beslissingssysteem nu diepergaand leren en actie, om de situatie 
ten goede te keren.

Dit is de reden waarom de EnW begint met het exploreren van bronnen van 
waarde, waarmee een nieuw referentiekader wordt opgebouwd. Hierop kan 
zich onvrede baseren met huidige, eigen praktijken (distraction), gevolgd door 
zoeken naar, en cocreëren van, nieuwe praktijken (attraction). De waardefoto 
fungeert in de EnW als gevalideerde nexus van beide logica’s (paragraaf 7.3.1 
en 8.4.1).

10.3 Theoretische refl ectie

Paragraaf 10.3.1 bespreekt een beperking in de uitwerking van de theorie over 
leren. Hoe de theorie over strategie en strategisch leren is te positioneren in 
het theoretische veld over strategie komt aan de orde in paragraaf 10.3.2. In 
paragraaf 10.3.3 blijkt de theorie te leiden tot een herziene kijk op kennis.
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10.3.1 Beperking voorgestelde theorie strategisch leren

De geschetste opvatting van leren als complexe individuele en sociaal-con-
textuele responsweefsels wijst op een beperking van dit onderzoek. Dit geldt 
althans de uitwerking die ze in het theoretische deel van dit proefschrift heeft 
gekregen. Het integratieve model voor strategisch leren beschouwt de indivi-
duele en de sociaal contextuele inbreng als gelijkwaardig. De uitwerking in 
de responsketen en de bijbehorende vormen van leren in paragraaf 5.3.1 t/m 
5.4.4 accentueren echter de individuele kant van leren. De sociaal contextuele 
kant komt verspreider aan bod via de transactionele visie op organiseren (pa-
ragraaf 4.2), een uitbreiding met gedachten over leerruimte (5.5.1), motoren 
voor en retentie van strategisch leren en veranderen (paragraaf 5.5.2) en de 
vier leerprincipes (paragraaf 6.6), maar is conceptueel minder gedetailleerd 
uitgewerkt. Alle interventies in de expeditie naar waarde hebben daarentegen 
een groepskarakter. Hier ligt mijns inziens op theoretisch niveau nog terrein 
braak, waar ik in het kader van deze studie onvoldoende aan toe ben gekomen.

10.3.2 Positionering strategie als responsweefsels in context

Ten opzichte van de in paragraaf 4.1 besproken scholen van strategievorming, 
zoals beschreven door Mintzberg et.al. (1999) en Volberda & Elfring (2001) 
is de hier besproken opvatting van strategisch leren niet in één enkele school 
onder te brengen. Wel is het mogelijk een aantal scholen uit te sluiten en in 
relatie tot de andere scholen accenten te zetten.

De leerschool is de belangrijkste school waar de hier besproken benade-
ring in thuis hoort. Er is weinig tot geen relatie met de formele, analytische en 
maakbare opvattingen van de ontwerp-, plannings- of positioneringsschool. 
Daarnaast zijn andere scholen herkenbaar, zoals de cognitieve school, vanwe-
ge de constructivistische en constructionistische interpretatiemechanismen 
die cognitieve kaarten of mentale modellen vormen, inclusief alle bijkomende 
vervormingen. De ondernemersschool is herkenbaar door de intuïtieve talen-
ten van de ondernemer te zien als fysiologische dispositie en de pioniersprak-
tijken en strategieën te zien als identiteitsvormend voor een organisatie. In de 
paragrafen 4.3, 4.6 en 4.7 zijn duidelijke relaties zichtbaar met de politieke 
school via de voortdurende onderhandelingen in organisaties binnen en tus-
sen coalities rond allerlei persoonlijke en groepsbehoeften en -belangen.

Het idee dat het bij strategisch leren gaat om het veranderen van patronen 
van activiteiten en gedragingen relateert deze benadering verder aan de cul-
turele school. De proximaal-evolutionaire theorieën geven aan de hier bespro-
ken benadering daarnaast een vleugje omgevingsschool mee. Veel strategisch 
leren begint met omgevingsvariatie waarop ingespeeld moet worden. De dy-
namic capabilities school is zichtbaar in strategieën en praktijken als de dyna-
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mische (leerbare) dragers van strategische, waardescheppende competenties 
van een organisatie.

De verwantschap met de boundary school ten slotte ligt minder voor de 
hand. Toch sluit het vertrekpunt van de benadering van responsweefsels nauw 
bij aan bij deze school: mensen organiseren zich om in behoeften te voorzien 
waarvoor ze elkaar nodig hebben (paragraaf 4.2). Niet formele eigendoms-
grenzen, maar min of meer voorspelbare transacties tussen personen en/of 
groepen die (im)materiële waarde genereren is de basis van organiseren en le-
ren. Dit is niet aan grenzen gebonden, maar qualitate qua grensoverschrijdend.

10.3.3 Epistemologie: belichaamd realisme

De epistemologische opvatting van dit proefschrift laat zich terugblikkend 
beter typeren als belichaamd realisme, dan als pragmatisme (Heracleous & 
Jacobs, 2008 en paragraaf 2.1).

Het belichaamd realisme beschouwt, net als het pragmatisme, waarne-
ming en kennis als een product van interactie tussen waarnemer en waar-
genomen verschijnsel. Wat we zien en ervaren is een enacted reality. Beide 
stromingen beogen de tegenstelling tussen rationalisme en empiricisme te 
overbruggen. 

Belichaamd realisme ziet deze tegenstelling echter, anders dan het prag-
matisme, als achterhaald door de neurowetenschappen. Kennis wordt opgevat 
als mentale representaties die ontstaan door belichaamde ervaring. Dit start 
reeds vanaf de conceptie, dus ruim voor de geboorte, en is mede genetisch 
gepredisponeerd.

Dit heeft theoretisch gezien consequenties, zowel ten opzichte van de klas-
sieke strategiebenaderingen die zijn gebaseerd op het realisme, als ten opzich-
te van benaderingen die zich op het pragmatisme baseren. Hierna wordt eerst 
het verschil tussen realisme en belichaamd realisme uitgewerkt en daarna het 
verschil tussen pragmatisme en belichaamd realisme.

De klassieke theorieën over strategie gaan uit van menselijk handelen dat zich 
op basis van rationele analyses en berekeningen doelbewust richt op het maxi-
maliseren van fi nanciële voordelen op de lange termijn. Als de benodigde in-
formatie maar wordt verzameld en de juiste technieken worden toegepast, 
kunnen de omgeving en de organisatie worden voorspeld en gevormd over-
eenkomstig de plannen van het topmanagement, aldus theoretici als Ansoff  
(1965), Chandler (1962) en Drucker (1973). Dit maakt de boardroom tot war 
room van waaruit de concurrentiestrijd wordt gevoerd. Het is een strategische 
denkvariant van scientifi c management, in de zin van maakbaarheid van de or-
ganisatie en van scheiding tussen denken, beslissen en doen. Rose & Elphick 
(2002) spreken, in navolging van Whittington (1993), van the orthodoxy in het 
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denken over strategie. Deze is gebaseerd op een positivistische benadering 
van de werkelijkheid (realisme). Die is in het realisme eenduidig en objectief 
kenbaar, waardoor theorieën ook op onwaarheid kunnen worden gefalsifi eerd. 

Het belichaamd realisme gaat, evenals het klassieke realisme, uit van een 
objectieve werkelijkheid. Daarmee wordt niet alleen het waargenomen object, 
maar ook het waarnemende subject van stoff elijke oorsprong geacht. Onze 
lichamelijke mogelijkheden en beperkingen maken echter een objectieve 
waarneming daarvan ten enenmale onmogelijk. We hebben het maar te doen 
met de fysiologische sensaties en mentale representaties die ons lichaam er-
van maakt (zie ook paragraaf 4.5; 4.6.1 en 5.3). Aangezien dit voor iedereen 
verschillend is, komt het uitgangspunt van de eenduidige kenbaarheid van 
het realisme te vervallen. Daarmee vervalt ook het uitgangspunt van de cen-
trale maakbaarheid. De hier voorgestelde benadering gaat uit van handelen 
als samenstelling van doen, waarnemen, voelen en denken op individueel én 
sociaal niveau. Waar het gaat om maakbaarheid opent dit een weg voor het 
coproduceren van een nieuwe werkelijkheid, in plaats van het op één plek 
ontwerpen en implementeren ervan.

Het verschil tussen belichaamd realisme en pragmatisme laat zich illustreren 
via de leerbenadering van Argyris & Schön (1996). Deze auteurs contrasteren 
leren dat plaatsvindt vanuit gerichtheid op controle, winnen, eigen voordeel en 
rationeel handelen (Model i) met leren dat plaatsvindt vanuit gerichtheid op 
valide informatie, vrije keuze en intern engagement (Model ii). Het zou hier 
gaan om twee onverenigbare modaliteiten van leren. Model i leidt tot op zijn 
best tot optimaliseren van het gedragsrepertoire en bij ingewikkelde vraag-
stukken al snel tot misverstanden, ineff ectieve probleemoplossing en gehar-
rewar (Argyris, 2004). Diepgaand leren zou alleen mogelijk zijn door Model i 
te verruilen voor Model ii. Gezien vanuit het belichaamd realisme komt een 
ander beeld naar voren. Een leerproces start vanuit een afnemende functi-
onaliteit van het bestaande repertoire. Door een groeiende overlevingsangst 
ontstaat een verlangen naar een functioneler repertoire dat meer controle en 
(overlevings)voordeel verschaft (paragraaf 5.3.2). Via een combinatie van aan-
dacht, ontspanning, vergelijking en herhaling vindt leren plaats als proces van 
neurale diff erentiatie en hersynthetisatie (paragraaf 5.3.3). Met functionelere 
responspatronen, praktijken en onderliggende logica tot gevolg. Zo gezien is 
Model ii is een verbijzondering van Model i. De diepere drijfveer achter beide 
modellen is het vergroten van controle op de situatie. Een citaat van Jacobs 
(1994, p. 44, 151), weliswaar in een ander verband, verwoordt de strekking: ‘to 
give up control, in the narrow sense, to get control in a broader sense’.
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10.4 Methodologische refl ectie

Een manier om de waarde van de kennis die in deze studie is verkregen te 
beoordelen is door te refl ecteren op hoe deze kennis is verkregen. Daartoe 
wordt gebruik gemaakt van de klok van Weick (1979, p.36). Weick zet uiteen 
waarom onderzoek inherent het sluiten van compromissen inhoudt op de di-
mensies precisie, eenvoud en generaliseerbaarheid. Precisie heeft betrekking 
op de mate van nauwkeurigheid van de waarnemingen en waarmee deze zijn 
vastgelegd in wetenschappelijke begrippen. Eenvoud heeft betrekking op de 
helderheid en eenduidigheid van de oorzaak en gevolg relaties in de werkelijk-
heid waarop begrippen en de bijbehorende theorie betrekking hebben. Gene-
raliseerbaarheid gaat over het domein waarbinnen uitspraken geldig geacht 
mogen worden.

Om de voorstelling hiervan te vergemakkelijken plaatst hij de drie begrip-
pen op drie punten in een klok (fi guur 10.4). De wijzer van de klok kan nooit 
op alle drie deze punten tegelijk zijn. Weick stelt dat iedere poging twee van de 
drie wetenschapscriteria te waarborgen automatisch opoff ering van de derde 
inhoudt.

De negatieve eff ecten ervan kunnen volgens Ten Have (2001, p. 65) worden 
beperkt door gebruik te maken van complementaire, elkaar compenserende 
methoden.

Hierna vindt een terugblik plaats op deze studie langs de maatstaven van 
het klokmodel. Daaruit is een beeld te destilleren waar het onderzoek op deze 
klok is te positioneren en welke winstpunten en tekortkomingen dit met zich 
meebrengt.
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Figuur 10.4: Klok van Weick (uit: Weick, 1979)
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10.4.1 Case study research op de klok

Weick positioneert case study onderzoek in pure vorm als six o’clock. Dit heeft 
de kenmerken van precisie, een beperkte geldigheidsclaim en zou dan ook 
relatief eenduidige en eenvoudige opbrengsten moeten hebben. Verklaringen 
hoeven slechts binnen de onderzochte context geldig te zijn, waardoor allerlei 
situationele nuanceringen vervallen. De precisie is in dit onderzoek verder 
bevorderd doordat de onderzoeker bij alle cases gedurende lange tijd betrok-
ken is geweest. Zo was er gelegenheid enkele maanden tot een jaar na afl oop 
van het proces van strategievorming met betrokkenen terug te blikken op de 
gebeurtenissen en de langere termijn eff ecten ervan (Miller & Friessen, 1982).

Redenerend vanuit het klokprincipe is de generaliseerbaarheid in dit on-
derzoek het grootste zorgenkindje.

Compenserende maatregelen ten aanzien van generaliseerbaarheid hebben 
enerzijds betrekking op het brede literatuurgebruik en de deductie van kern-
begrippen hieruit en anderzijds op de toegepaste theoretical sampling.

De kernconcepten in dit onderzoek, zoals de regels voor individueel leren 
(paragraaf 5.3) en de vier principes voor strategisch leren (paragraaf 6.5), zijn 
gededuceerd uit een baaierd van internationale literatuur. Daarbij is de breed-
te nog verder opgezocht door: (a) de structureel belemmerende condities voor 
strategisch leren op uiteenlopende niveaus te verkennen in hoofdstuk 1; (b) het 
verschijnsel strategisch leren via een grote diversiteit aan invalshoeken af te 
dekken in de hoofdstukken 4 en 5; (c) de oorzaken en gevolgen van het falen 
van strategisch leren te in kaart te brengen in hoofdstuk 6.

Door dit ruime theoriegebruik is de ruimte voor ideosyncratische theo-
rievorming vanuit de case studies afgenomen (Mintzberg, 1979; Eisenhardt, 
1989, Yin, 2003). Bovendien heb ik zo tegenwicht kunnen geven aan het bi-
ased viewpoint eff ect dat een gevaar is bij case study onderzoek (Nijhoff , 1999; 
Ten Have 2001) en bij actieonderzoek nog in versterkte mate (Yin, 2003; Ver-
maak, 2009). In de geest van Strauss & Corbin (1990) hebben zich door het 
raadplegen van de aanzienlijke hoeveelheid theorie eerder meer dan minder 
perspectieven geopenbaard aan de onderzoeker.

Weick (1979, p. 38) wijst overigens op het gevaar dat dit meebrengt van 
eindeloos rijke en dikke beschrijvingen van case-materiaal waar door al te veel 
brillen op gerefl ecteerd wordt. In dit soort onderzoek dreigt men door de bo-
men het bos niet meer te zien en raakt de eenvoud ondergesneeuwd. Daar is 
in deze studie aan tegemoet gekomen door deze complexiteit via deductie te-
rug te brengen tot basale criteria voor respons(om)vorming en kernprincipes 
voor strategisch leren. Met behulp hiervan én de waarnemingen in de cases 
(hoofdstuk 3 en 6 tot en met 9) is de expeditie naar waarde als methode voor 
strategievorming geconstrueerd.
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Een tweede compenserend punt ten aanzien van de generaliseerbaarheid 
is de toegepaste theoretical sampling. Binnen het domein van kennisintensieve 
organisaties zijn zes qua aard en omvang sterk verschillende organisaties on-
derzocht. Dat reduceert de contextgebondenheid van de onderzoeksuitkom-
sten. Daarnaast betreft de sampling het vergelijken van eerste orde met tweede 
orde strategische leerprocessen, zowel in de praktijk (hoofdstuk 3) als in de 
theorie (hoofdstuk 6).

10.4.2 Beperkingen en verder onderzoek

Er is om diverse redenen meer beproeving nodig van de interventieprincipes. 
Verder zijn bij het ‘uitzeven’ tijdens de stap van open naar axial coding moge-
lijk interessante noties verloren gegaan. Ten slotte zijn structurele condities 
voor strategisch leren in deze studie buiten beeld gebleven.

Meer beproeving nodig

Ondanks pogingen tot compensatie ligt de belangrijkste beperking van dit 
onderzoek in de generaliseerbaarheid. Zo heeft strikt genomen één casus op 
belangrijke onderdelen (de ziekenhuiscasus), één casus grotendeels (de bank-
casus), maar geen enkele casus geheel dienst gedaan voor beproeving van 
concepten (Ten Have, 2001, p.38). Dat is nog niet veel en daar is meer voor 
nodig. Men kan terecht argumenteren dat hier is ingeleverd op de accuratesse, 
met name ten aanzien van het interventiekader. Vooraleerst lijkt daarom meer 
case study onderzoek aangewezen, voordat de methode rijp is voor een vorm 
van kwantitatief toetsend onderzoek. Dat geldt in het bijzonder de practicing 
for value fase, omdat de cases in het diepteonderzoek daar relatief beperkte 
evidentie over aandragen. Wat beschikbaar is, zijn goeddeels indirecte waar-
nemingen in de vorm van terugkoppeling vanuit de betrokken organisaties. 
De interventieprincipes in deze fase berusten daardoor nog in belangrijke 
mate op de geraadpleegde literatuur. Zo lijkt het, naar aanleiding van recente 
praktijkervaringen, mogelijk eff ectiever de nadruk tijdens practicing te leggen 
op het waarderend uitvergroten en verder brengen van beloftevolle praktijken 
die tijdens het ‘waarderend verbinden’ (interventieprincipe 3d) zijn geïdentifi -
ceerd, dan op prototyping van nieuwe praktijken.

Hoewel de generaliseerbaarheid van de onderzoeksuitkomsten door het 
vele theoriegebruik toegenomen lijkt, zal ook hier nog veel empirisch werk 
aan verricht moeten worden om de wetenschappelijke status ervan verder ge-
stalte te geven. 

Verloren concepten

Een tweede beperking van het case study onderzoek is dat in de open coding 
wellicht nog vermoedens besloten liggen die het onderzoeken waard zou-
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den zijn, bijvoorbeeld bepaalde methodische condities voor strategisch leren. 
Daarbij moet gezegd dat de laatste jaren, op basis van ander kwalitatief onder-
zoek, al diverse opsommingen van methodische condities voor leren en in-
noveren zijn ontstaan (zie paragraaf 4.4.3 en 4.7.4). Deels staan er dezelfde en 
deels weer andere aanbevelingen in. Hier dringt zich mijns inziens een vraag 
naar kwantitatief onderzoek op: het zou goed zijn deze rijtjes aan een brede 
empirische toetsing te onderwerpen. Met als doel het scheiden van hoofd- en 
bijzaken en het scherp stellen van de context waarbinnen bepaalde condities 
meer en minder relevant zijn (zie bijvoorbeeld De Loo, 2008).

Toch zijn in deze studie op beperkte schaal saillante observaties gedaan, 
bijvoorbeeld waar het gaat om procesinterventies gericht op het herstellen 
en vergroten van onderling vertrouwen in teams en organisaties (paragraaf 
3.1 en 3.4). Interessant daarin is bijvoorbeeld dat de eff ectiviteit van bewuste 
‘reparatiepogingen’ op dit gebied gering lijkt, terwijl het erin vastlopen door 
de betrokkenen nogal eens tot een verdiepingsimpuls leidt. Het is daarom 
belangrijk nog meer te weten te komen over de plek en de eff ectiviteit van 
dergelijke interventies in strategische leertrajecten.

Structurele condities

Een laatste beperking van de studie die hier aan bod komt heeft betrekking op 
de afbakening van het onderzoek. De analyse in dit boek begint in hoofdstuk 
1 met het inventariseren van belemmerende structurele condities voor strate-
gisch leren in Nederlandse kennisorganisaties, samengevat in paragraaf 1.7.1. 
Vervolgens zijn deze condities in dit proefschrift als een gegeven behandeld, 
maar die hoeven dat allerminst te zijn.

Op dit gebied van learning system conditions (zie paragraaf 4.4.3) voor ken-
nisintensieve organisaties, heeft belangrijk onderzoek plaatsgevonden dat 
het strategisch leren kan helpen (De Loo, 2008; Nonaka & Takeuchi, 1995; 
Schwartz, 2007; Volberda, 1996; Wiersma, 2007). Dit soort condities zijn in 
veel gevallen niet alleen object van wetenschappelijk onderzoek, maar ook on-
derwerp van de strategievorming zelf. Dit was in vijf van de zes onderzochte 
cases het geval, met uitzondering van de mediacasus en onderstreept het be-
lang ervan.

Hierin schuilt een laatste aanbeveling voor verder onderzoek. In hoeverre 
kunnen bepaalde structurele condities voor strategisch leren de methodische 
condities minder belangrijk of overbodig maken?

10.5 Persoonlijke refl ecties

In paragraaf 4.7. kwam taal naar voren als belangrijk en symbool en artefakt 
in strategische leerprocessen. Taal brengt in mijn ervaring echter niet alleen 
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mogelijkheden, maar ook misverstanden met zich mee. Bij de gevolgen daar-
van voor theorie en praktijk op het gebied van strategie, cultuur en leren sta ik 
stil in paragraaf 10.5.1 tot en met 10.5.3, inclusief ideeën hoe ermee om te gaan.

10.5.1 Begripsverknoping en -ontwarring

Strategie en cultuur zijn nauw met elkaar verweven begrippen. De consequen-
ties hiervan zijn dat cultuur waarde creëert (of vernietigt) en strategie slechts 
beperkt maakbaar is. Deze subparagraaf ontwart begrippen als strategie, cul-
tuur en verschillende vormen van leren, zoals gebruikt in dit proefschrift, om 
ze vervolgens weer te verknopen.

Strategisch leren is in deze studie gedefi nieerd als een verandering in een 
patroon van activiteiten en gedragingen, leidend tot waardevergroting voor de 
primaire belanghebbenden. Het spreken en denken in termen van patronen, 
met name van gedragspatronen, duidt op een nauwe verwantschap tussen de 
hier gevolgde benadering van strategie met het begrip cultuur. Weick (1985) 
stelt zelfs dat strategie en cultuur goeddeels inwisselbare begrippen zijn. De 
in paragraaf 4.2 gekozen benadering van strategieën als sets van praktijken 
lijkt hier veel mee gemeen te hebben. Maar wat is dan nog het verschil tussen 
beide? En een tweede, aanverwante vraag, wat is het verschil in deze studie 
tussen leren, organisatieleren en strategisch leren?

Om met de laatste vraag te beginnen. Leren is in dit proefschrift opgevat 
als een lokale activiteit. Het vindt dus plaats in directe interactie met de sociaal 
fysieke context. Organisatieleren is opgevat als interlokaal leren, dat wil zeg-
gen als leeractiviteit die zich voltrekt over de grenzen van groepen, teams, af-
delingen of eenheden en die de handelingspatronen van de hele organisatie of 
grote delen daarvan raakt (zie paragraaf 5.5.2). Strategisch leren onderscheidt 
zich hier nog weer van op twee manieren. Ten eerste gaat strategie niet alleen 
over gedragspatronen (cultuur), maar ook over patronen in bedrijfsactiviteiten 
(zie paragraaf 4.4.2). Ten tweede is strategisch leren gericht op het vergro-
ten van de totale ‘waardekoek’ voor de primaire belanghebbenden. Dus zelfs 
leerprocessen die een enkelvoudige groep van primaire belanghebbenden ten 
goede komen, maar andere schaden zijn uit oogpunt van strategisch leren 
kwestieus.

Terug naar de vraag over het verschil tussen strategie en cultuur. Veel onder-
zoekers onderkennen een symmetrie tussen strategie en organisatiecultuur. 
Dit is al te zien bij de procestheoretici van de Carnegie School, zoals Simon 
(1947), Cyert & March (1963) en Cohen, March & Olsen (1972). Het zet zich 
voort in bijvoorbeeld de typologieën van Deal & Kennedy (1988), Cameron 
& Quinn (1999), Handy (1993) en in de confi guraties van Mintzberg (1998). 
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Deze onderzoekers hechten veel waarde aan gedragsdeterminanten als histo-
rie, organisatorische context, ingesleten waarden, normen en overtuigingen, 
aard van het kernproces en dergelijke. Schein (2000) waarschuwt er dan ook 
voor cultuur te benaderen als maakbare afgeleide van de strategie, zoals Kotter 
(1996) dat bijvoorbeeld doet (zie paragraaf 1.8.1).

Anderzijds suggereren dezelfde auteurs niet zelden een verband tussen 
organisatiecultuur, organisatorische eff ectiviteit en een zekere maakbaarheid 
van de cultuur, hetgeen het onderwerp toch weer een strategisch karakter 
geeft (Cummings & Worley, 2005, p. 485; Denison, 1990). 

Kortom, welk deel van de gedragspatronen in een organisatie is toe te 
schrijven aan de strategie of aan de cultuur lijkt een kip of ei vraagstuk, waar-
bij cultuurtheoretici meer contingent neigen te redeneren en strategietheore-
tici meer voluntaristisch.

Deze verwarring heeft misschien zelfs een etymologische achtergrond. 
Strategie is een samentrekking van het Griekse woord stratos, wat verwijst 
naar een weidse uitgestrektheid, leger of expeditie en agos: leider. Strategie 
kan dus zowel betrekking hebben op de wijze waarop een generaal zijn leger 
leidt, als op iets wat richting geeft terwijl men zich bevindt in een weidse 
uitgestrektheid.

In de hier voorgestelde redenering over strategisch leren staan patronen van 
activiteiten en gedragingen centraal in relatie tot waarde voor de primaire be-
langhebbenden. Zo gezien is cultuur (accent op gedragspatronen) een deel-
verzameling van strategie. Daarom doen zowel theoretici als practitioners er 
mijns inziens goed aan een onderwerp als cultuur en cultuurverandering 
strategisch te benaderen. Gedragspatronen creëren waarde voor primaire 
belanghebbenden, dus behoort de vraag welke waarde dat heeft voor wie en 
waarom volgens mij prominente aandacht te krijgen. Dat is in mijn waar-
neming niet altijd het geval. Niet elke organisatie hoeft een adhocratie na te 
streven omdat dat modieus of sociaal wenselijk is (Cameron & Quinn, 1999).

Op het gebied van strategie is het naar mijn idee meer dan goed de cultu-
raliteit van het onderwerp te beseff en. Elke strategie is een historisch inter-
actieproduct en daarmee in al zijn variaties een functie van zijn verleden (zie 
ook paragraaf 4.2). Dat houdt restricties in voor de maakbaarheid van strategie 
voor strategen, gelijk het managers, adviseurs, kenniswerkers of onderzoekers 
betreft. De faalscenario’s in paragraaf 6.4 spreken in deze voor zichzelf.

10.5.2 Taalspel en mislearning

De zojuist besproken begripsverknoping en -ontwarring geeft aanleiding tot 
een tweede refl ectie hieromtrent. De Caluwé (1997, p.153) wijst op de werking 
van het ‘taalspel’. Dit begrip is afkomstig van Wittgenstein (1958) en legt het 
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verband tussen de taal en de context waarin het gebruikt wordt. Hij schetst als 
voorbeeld een cliënt die zijn situatie schetst als het eerste ‘alledaagse’ taalspel. 
De adviseur introduceert via diagnose- of aanpakmodellen, bijvoorbeeld de 
‘expeditie naar waarde’, een tweede taalspel. Dit geeft de cliënt de gelegen-
heid op een andere wijze naar zijn eigen werkelijkheid te kijken en schept 
zo ook weer nieuwe handelingsperspectieven. Als het goed is, weerspiegelt 
het tweede taalspel een nieuwe handelingslogica, die een relevante variatie 
toevoegt aan de dominant logic. Zoals bijvoorbeeld de begeleiding in de mcc 
geacht wordt deze in te brengen (Wierdsma, 2006).

Het gaat echter niet altijd vanzelf goed. Het tweede taalspel kan ook met 
enkele nieuwe en fraai klinkende termen een verkapte variant van de domi-
nant logic vormen. Ofwel, oude wijn in nieuwe zakken (Kloosterboer, 2006). 
De nieuwe terminologie wordt dan gretig en gemakkelijk geadopteerd, maar 
zal in zijn consequenties leiden tot dynamisch conservatisme (paragraaf 6.4). 
Ook wanneer er wel een relevante nieuwe logica besloten ligt in het tweede 
taalspel kan een klant het gemakkelijk naar eigen goeddunken uitleggen en 
inpassen in het eigen taalspel en repertoire.

Het is daarom zaak een nieuw taalspel zo direct mogelijk te koppelen aan 
het bijbehorende handelingsrepertoire. Hieruit kan een belichaamde erva-
ring ontstaan van wat anders in abstracte taal en interpretatieruimte verlo-
ren gaat. Hoe langer zulke ervaringen achterwege blijven, hoe groter de kans 
dat de klant via onbedoelde bijbetekenissen het nieuwe taalspel assimileert 
in zijn eigen handelingsrepertoire en -logica en daarmee mislearning plaats-
vindt.

10.5.3 Onnodige onderstroom?

Het taalspel rond het begrip strategie als zodanig heeft vaak al frustraties en 
verwarring tot gevolg. Waarom en is dat echt nodig?

De gangbare opvatting is dat mensen en organisaties primair waarde zou-
den creëren voor anderen (paragraaf 4.2.3). Echter, door zich te organiseren in 
praktijken en strategieën en daarbij instrumentele handelingen voor anderen 
te verrichten, vergroot men de waarde voor zichzelf én voor elkaar (paragraaf 
4.2.1 en 4.2.2). Uit dit oeroude en basale mechanisme hebben zich evolutio-
nair sociale behoeften gevormd die de neiging tot samenwerken verder ver-
groten (paragraaf 4.6.1).

Dat betekent dat in strategische vraagstukken over waardecreatie (en in 
onderzoek daarnaar) het eigen belang van de betrokkenen zelf een onlosma-
kelijk deel van het vraagstuk hoort te zijn. Doet men dit niet dan wordt een 
deel van de werkelijke drijfveren, ofwel de doetheorie (paragraaf 4.4.1) voor 
dit soort activiteiten illegaal verklaard en verdwijnt onder de tafel om aldaar 
een eigen leven te gaan leiden. Dit krijgt onder managers geheimzinnige la-
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bels zoals de ‘onderstroom’ (Aardema, 2005) en off  stage betekeniswolkjes (Ho-
man, 2005), terwijl de professionals strategie zien als het ‘speeltje van de top’ 
(Roobeek, 2004). Ondertussen wordt de bovenstroom gevuld met beleefde 
‘praattheorie’ (paragraaf 4.4.1). 

Deze discrepantie is mijns inziens het product van een disfunctioneel taal-
spel en onderliggende misverstanden over organiseren, strategie en waarde-
creatie. Het uitgangspunt strategie te zien en te benoemen als functioneel 
voor het vervullen van eigen behoeften én die van anderen kan naar mijn 
overtuiging veel onnodig gedoe voorkomen. Ook ethisch gezien is biedt het 
expliciteren en valideren van ‘doetheorie’ betere vooruitzichten dan een wa-
jangpoppenspel van sociaal wenselijke ‘praattheorie’.

Al met al kunnen we niet om taal heen, als uniek symbolisch gereedschap en 
als noodzakelijk kwaad. Taal reduceert niet alleen variëteit, zoals Wierdsma 
(1999) stelt, het vervormt het ook vaak en zet het dan nog eens ‘vast’. Wierdsma 

(1999, p. 129) noemt dit ‘omwikkelen’. Het ‘ontwikkelen’ lukt daarom soms 
beter via directe waarnemingen en belichaamde ervaringen, dan via het we-
derom hiervoor inzetten van taal.

Hierin schuilt voor mij de grootste verrassing van dit onderzoek. Ons brein 
lijkt dag en nacht actief met het vergelijken en waarderen van ervaringen in 
heden en verleden en op basis daarvan in een imaginaire toekomst. Daarmee 
is een centrale en doorslaggevende rol in al ons denken en handelen wegge-
legd voor emotie, als resultante van al die waarderende vergelijkingen. Elke 
vorm van leren verloopt via dit continue proces van kalibreren en herkalibre-
ren van emoties, naar aanleiding van onze ervaringen. Taal en zelfs ons gehe-
le menselijke denkvermogen is te zien als evolutionair gegroeid gereedschap 
om de kwaliteit van dit emotionele (her)kalibreren te vergroten, teneinde onze 
functionele bekwaamheid in de ons omringende context te verbeteren. Het 
belang van taal hierbij is nauwelijks te overschatten, maar het belang van 
emotie wordt mijns inziens wel vaak onderschat als het gaat om leren. De ex-
peditie naar waarde wil een methodisch gereedschap voor het onontkoombare 
proces van waarderend vergelijken toevoegen aan het bestaande arsenaal voor 
strategievorming in kennisintensieve organisaties.

10.6 Toepassingsperspectief

In deze paragraaf vindt een refl ectie plaats op de praktische implicaties van 
dit onderzoek. Wat kunnen managers en adviseurs met de ‘expeditie naar 
waarde’ in de praktijk? Het is tenslotte een middel om te komen tot extra 
waardecreatie, maar geen doel op zichzelf. Wanneer is het middel EnW dan 
geëigend en wanneer niet?
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In de praktijk kom ik hierover allerlei vragen tegen. Daarom in deze para-
graaf een vraag- en antwoordsessie over de volgende toepassingsthema’s:
• Alleen Nederlandse kennisintensieve organisaties (10.6.1)?
• Wanneer (de)centraal vernieuwen (10.6.2)?
• Is een verkorte versie van de EnW mogelijk (10.6.3)?
• Verantwoordelijk zonder visie (10.6.4)?
• Hoe ‘vitaal’ moet het strategieteam zijn (10.6.5)?
• Vertragen of versnellen (10.6.6)?
• Reorganiseren met de EnW (10.6.7)?
• Waardefoto of swot (10.6.8)?
• Kan iedereen een geslaagde EnW organiseren (10.6.9)?
• Organiseren van nieuwe teleurstellingen (10.6.10)?

10.6.1 Alleen Nederlandse kennisintensieve organisaties?

De Nederlandse landsgrenzen lijken mij niet de belangrijkste beperking van 
de EnW. De interventiemethode van de researchcasus (paragraaf 3.2) is bij-
voorbeeld door mij in de Duitse researchvestiging herhaald met evenveel suc-
ces. Verder zijn de meeste andere in dit boek besproken wsc/lsi methodieken 
niet in Nederland ontwikkeld, maar wel over de hele (westerse) wereld ge-
exporteerd. Uitspraken over generaliseerbaarheid buiten de westerse wereld 
lijken ronduit onverstandig, wegens mijn gebrek aan kennis daaromtrent.

De afbakening tot kennisintensieve organisaties lijkt van groter belang. 
In hoofdstuk 1 is al besproken waarom een lerende aanpak van strategievor-
ming juist voor dit soort organisaties de aangewezen weg is. Waarde ontvouwt 
zich in de haarvaten van de organisatie in de relatief autonome praktijken van 
de kenniswerkers. Daarin bevinden zich zowel de parels als de pijnpunten 
van waardecreatie. Bovendien is het potentieel voor probleemoplossing in dit 
type organisaties relatief hoog, evenals de haast spreekwoordelijke afkeer van 
organisatorisch gedoe, zoals strategiediscussies. Sommigen zien er om deze 
reden meer brood in via decentrale netwerken, de grass roots, te werken aan 
vernieuwing en innovatie (Scharmer, 2009; Sprenger, 2010; Vaccaro, 2010; 
Vermaak, 2009).

10.6.2 Wanneer (de)centraal vernieuwen?

In termen van De Wit & Meyer (2005) gaat het bij de decentraal georiënteerde 
aanpakken om functional, project of zelfs personal level strategy. De overeen-
komst met de EnW is dat het aangrijpingspunt voor vernieuwing ligt bij de 
operating logic, ofwel de inzet van eigen resources in relatie tot waardecreatie 
(Strikwerda, 2000). Dit geldt ook waar zulke interventies zich richten op in-
terorganisationele netwerken (Roobeek, 2004). Ik ben persoonlijk een groot 
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voorstander van deze vorm van vernieuwen, door sommigen betiteld als ‘in-
tern ondernemen’ (Vaccaro, 2010) en door anderen als ‘dienend activisme’ 
(Vermaak, 2009). Een belangrijk deel van mijn adviespraktijk speelt zich af 
op dit niveau en ik beschouw dit als buitengewoon zinvol én plezierig werk.

Raakt een organisatie echter om allerlei redenen te ver uit evenwicht met 
haar omgeving, dan duurt het wachten op zulke emerging strategy kennelijk te 
lang. Volgens Weggeman (1995, p. 273) zijn vormen van participatieve strate-
gievorming, zoals de EnW-methode, opportuun als er wel sprake is van een 
aanwijsbare noodzaak, maar geen crisisachtige urgentie. Het is op dat soort 
momenten dat een Expeditie naar Waarde zijn nut kan bewijzen. De vier cases 
in dit onderzoek waar tweede orde leren heeft plaatsgevonden zijn daar voor-
beelden van.

10.6.3 Is een verkorte versie van de EnW mogelijk?

In paragraaf 1.7.1 is aangehaald dat managers en professionals niet graag door 
chaos en anarchie gaan voor strategische vernieuwing. Strategievorming 
staat, net als andere veranderprocessen, onder de voortdurende spanning van 
het exploratie-exploitatie dilemma (paragraaf 5.1.3). Vernieuwen moet, maar 
liefst met zo min mogelijk inspanning en energie. Er moet ook nog gewerkt 
worden. De voor de hand liggende vraag is dan of er ook een verkorte versie 
van de EnW mogelijk is.

Natuurlijk kan dat, maar alles heeft een prijs. In de ziekenhuis- en in de 
bankcasus laat die prijs zich goed verklaren en zelfs voorspellen aan de hand 
van het interventiekader, via het procesresultaat per stap en het eff ect per in-
terventieprincipe. In het ziekenhuis was er zoveel aandacht voor het betrek-
ken van de medici, dat de verbinding met de managementkant enigszins on-
dergesneeuwd raakte. Bij de bankcasus had de verbinding tussen het lerende 
leiderschap en de rest van de organisatie sterker gekund.

Enerzijds is aan de hand van de cases te verdedigen dat de EnW in z’n vol-
ledige vorm dermate krachtig is dat zelfs een onvolmaakte versie al relevante 
eff ecten heeft op strategisch leren. Anderzijds heeft iedere concessie een weer-
slag, waaruit met terugwerkende kracht de onwenselijkheid ervan blijkt. Dit 
kwam ook in de terugblikken op de cases in het diepteonderzoek met de op-
drachtgevers naar voren.

‘You will be pressured to compromise’, benadrukken ook Weisbord & Janoff  
(1995, p. 48). En wie krijgt de schuld als het verwachte resultaat achterblijft? 
De expeditiegids. Terecht concluderen deze auteurs. ‘You promised a moon 
walk and then agreed to a scheme that gets folks only as far as a launch pad.’

Feit is dat een EnW tijd kost, die er niet altijd is. Of die verondersteld wordt 
er niet te zijn, vanwege gevoelde spanning en druk. De werkelijke keuze gaat 
in mijn waarneming vaak niet alleen over de tijdsdruk, maar over Jacobs’ ‘con-
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trol in the narrow sense’ versus ‘control in the broader sense’. Loopt de druk op, 
dan wordt het loslaten van ‘control in the narrow sense’ extra nodig én extra 
lastig.

Een betere mogelijkheid tot fl exibel omgaan met het interventiekader is 
door het te zien als een toetsingssystematiek voor lerende interventies. Als op 
goede, gevalideerde gronden de indruk bestaat dat bepaalde procescondities 
al vervuld zijn, dan lijkt het niet zinnig hier dubbel werk aan te besteden. Als 
er bijvoorbeeld voldoende waardeinformatie beschikbaar is en betrokkenen 
ervaren al een sterke urgentie tot verandering, dan zou een uitgebreide unlear-
ning fase (exploring value en e-value-ating) zelfs aversie kunnen opwekken. Als 
vooraf duidelijk is dat een gezelschap al bol staat van de variatie en de creati-
viteit, dan lijkt het verstandig zich te concentreren op de andere leerprincipes 
bij het ontwerpen van interventies.

10.6.4 Verantwoordelijk zonder visie?

Een expeditie naar waarde is ongeschikt als implementatiemethode voor een 
strategie waar een general manager of een managementteam al voor heeft ge-
kozen (paragraaf 8.7.2). Dat betekent niet dat men geen ideeën zou mogen 
hebben waar het naartoe zou moeten. Sterker nog, hoe kan van een eindver-
antwoordelijk manager verwacht worden wél de urgentie van en strategisch 
vraagstuk te ervaren, zonder zich daarover ideeën te mogen vormen? De kern 
voor eff ectief expeditieleiderschap zit daarom enerzijds in de overtuiging dat 
de organisatie beter kan en moet presteren dan ze doet. En hier zelfs de eigen 
persoon en positie aan te verbinden. Anderzijds gaat het om de overtuiging 
dat een uitgekiende gezamenlijke inspanning leidt tot betere oplossingen en 
meer energie daarvoor dan wie dan ook op eigen kracht kan genereren. De 
consequentie hiervan is de verwachting en zelfs de eis van de verantwoorde-
lijke manager(s) aan de expeditiegids en het expeditieteam dat de EnW leidt 
tot nieuwe, verrassende, uitdagende en vooral waardevolle inzichten en erva-
ringen. Voor minder moet men er niet aan beginnen. Alle zes de cases demon-
streren dit als de meest centrale en doorslaggevende conditie voor tweede orde 
leren of diepgaand leren (paragraaf 5.4.4). Juist daarom zijn de eerste gesprek-
ken tussen de kandidaat expeditiegids en dito expeditieleider zo’n betrouwba-
re barometer voor het succes van de verdere samenwerking (paragraaf 8.7.2.1).

10.6.5 Hoe ‘vitaal’ moet het strategieteam zijn?

In de woorden van Wierdsma (2006) moet een ‘tijdelijk werksysteem’ de in-
terne variëteit van de organisatie representeren om levensvatbaar te zijn. In 
de EnW vormt het strategieteam het tijdelijk werksysteem. Deze moet een 
‘vitale coalitie’ vormen, uitgewerkt als een combinatie van een ‘dominante’ en 
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een ‘innovatieve coalitie’. De bankcasus laat zien dat enige concessie hieraan 
wel mogelijk is, maar dat dit direct repercussies heeft voor de diepgang van 
leren en de verbinding met de rest van de organisatie. Nog bepalender voor de 
levensvatbaarheid van het strategieteam is de hierboven geschetste ambitie en 
vastbeslotenheid van het leiderschap zelf te willen leren.

Interessant is dat deze voorwaarde niet één-op-één hoeft op te gaan voor 
de rest van het expeditieteam. Zowel de keurmerkcasus, de researchcasus als 
de ziekenhuiscasus zijn voorbeelden waar het strategieteam aanvankelijk wei-
nig enthousiast tegen strategisch veranderen aankeek. Kleine leercycli met 
ruimte voor acclimatiseren en het doen van waardevolle waarnemingen heb-
ben het tij doen keren.

10.6.6 Vertragen of versnellen?

Het paradoxale is dat de expeditie, in een situatie waarin toch al een duidelijk 
merkbare druk op de ketel staat, begint bij bronnen van waardebeleving, waar-
decreatie en waardepotentieel. Ik sprak laatst een collega die advieswerk doet 
op gebied van procesmanagement in organisatorische netwerken. Die zei: “Ik 
hou niet van zo van al dat gepraat over waarde en waarden, ik ga liever aan de 
slag, de handen uit te mouwen.” Dat roept de vraag op wanneer het verstandig 
is te vertragen en wanneer te versnellen.

Het antwoord is tweeledig. Ten eerste begint een expeditie niet met diep-
zinnige gesprekken over persoonlijke waarden, maar met actieve mini-expedi-
ties naar de bronnen van waarde. Ten tweede is de EnW-methode ontwikkeld 
voor bestaande organisaties. Aangezien die sterk de neiging hebben zichzelf 
te reproduceren is een unlearning periode noodzakelijk om niet te vervallen 
in dynamisch conservatieve, tekentafel- of invalide strategieën. Een moment 
voor verdere versnelling is de practicing fase (paragraaf 9.3.4).

10.6.7 Reorganiseren met de EnW?

Wat te doen als het strategisch vraagstuk zich toespitst op structurele organisa-
torische condities? Dit soort condities zijn, net als de EnW-methode, een mid-
del tot organisatorisch presteren en geen doel in zichzelf. Het achterliggende 
vraagstuk heeft betrekking op waarde voor primaire belanghebbenden die 
kennelijk onvoldoende uit de verf komt. Om de vinger achter de pijn, de parels 
en het potentieel voor waardecreatie te krijgen is een EnW-achtige aanpak in 
veel gevallen geëigend. Van daaruit is terug te redeneren naar de onderliggen-
de organiseerprocessen en de mogelijkheden die te verbeteren. Zo’n expeditie 
zal, mits goed opgezet, zeker leiden tot het exploreren van alternatieve organi-
seerprocessen (bronnen van waardepotentieel), met een grotere waardebelofte. 
De structurele inbedding van die organiseerprocessen is onderdeel daarvan.
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Het rechtstreeks grijpen naar de expertise van deskundigen op dit gebied 
leidt haast onvermijdelijk tot de faalscenario’s van invalide, tekentafel- en ver-
loren strategieën (paragraaf 1.2 en 6.4).

10.6.8 Waardefoto of swot?

Één van de bekendste instrumenten uit de vroege periode van het werken 
aan ondernemingsstrategie is de swot-analyse. Door het confronteren van 
sterkten en zwakten met kansen en bedreigingen ontwikkelt men vervolgens 
strategie.

Een groot probleem van de swot is het ambigue, onbetrouwbare en niet va-
lide referentiekader waartegen iets als een sterkte, zwakte, kans of bedreiging 
wordt gekenmerkt (Mintzberg, 1999). Wie zegt of sterkten en zwakten niet 
eigen zijn aan de context, het tijdswricht of de toepassing van die eigenschap? 
Bijvoorbeeld:
• Het label sterk, zwak, kans of bedreiging wordt niet zelden gegeven door 

mensen die de huidige situatie zelf hebben gecreëerd en dus wellicht niet 
beter hebben geweten of gekund. Daarbij geldt de waardering veeleer het 
historisch referentiekader dan de toekomstige situatie. Dit leidt gemakke-
lijk tot geharrewar over het positief of negatief kwalifi ceren van factoren.

• Iedere organisatie heeft vele belanghebbenden, die vanuit hun perspec-
tief een zekere waarde ervaren. Welke waarde bepaalt dan het eindoordeel 
‘sterk of zwak’ en ‘kans of bedreiging’?

• De termen ‘sterk’ of ‘zwak’ zijn statisch en reductionistisch. Men (dis)kwa-
lifi ceert ogenschijnlijk op zichzelf staande eigenschappen. Dit camoufl eert 
de onderliggende, nonlineaire, dynamische, persoons- en contextgebonden 
activiteit- en relatiepatronen.

• Ten slotte levert iedere test van een strategie in de werkelijkheid onbedoel-
de gevolgen en nieuwe inzichten op. Wat is dan de werkelijkheidswaarde 
van conclusies uit de confrontatiematrix?

In een onderzoek bij vijftig ondernemingen vonden Hill & Westbrook (1997) 
dat meer dan twintig bedrijven een swot-analyse hadden uitgevoerd, veelal 
ondersteund door een adviesbureau. Geen van deze ondernemingen bleek de 
uitkomsten ervan te hebben gebruikt in de latere fasen van strategievorming. 
Vandaar de titel van hun artikel: ‘swot Analysis: It's Time for a Product Recall’.

Ondanks de optische gelijkenissen is de waardefoto een geheel ander instru-
ment. De waardefoto kent geen eigenschappen toe aan een organisatie, maar 
brengt in kaart wat de actuele, gevalideerde waarde is die primaire belang-
hebbenden op zeker moment ervaren van de transacties met de organisatie. 
De waardefoto toont een meervoudig perspectief van (im)materiële waarde 
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vanuit elke afzonderlijke belanghebbende, in plaats van generale (dis)kwalifi -
caties toe te kennen. De waardefoto visualiseert en articuleert zingeving. Wie 
ervaart nu werkelijk welke waarde van wat we doen? Is dat ook wat we echt 
willen? Dit appelleert rechtstreeks aan professionele eer, identiteit en redenen 
van bestaan.

Ten behoeve van een waardefoto is het belangrijk omgevingsontwikkelingen 
onder ogen te zien, net als in een swot-analyse. Aangezien het gaat om het 
onderkennen van grote én subtiele veranderingen in complexe patronen is het 
van belang hier tijd voor uit te trekken en in die tijd ook zicht te krijgen op de 
dynamiek in de omgeving en eff ecten van strategische experimenten van de 
eigen organisatie of van anderen. Het is verder zinloos die per ontwikkeling 
te kwalifi ceren als kans of bedreiging, wat in mijn ervaring leidt tot contrapro-
ductieve discussies. Het is maar net wie ernaar kijkt en wat ermee gebeurt. 
Wel is het mogelijk de verwachte consequenties van het geheel van die omge-
vingsdynamiek op de waardecreatie bij gelijkblijvend beleid te waarderen. Zo’n 
inschatting hoeft niet tot achter de komma uit te komen. Het doel is rationeel 
én emotioneel te beoordelen óf verandering nodig is. Welke verandering is 
dan een nieuw chapiter, waarbij de waardefoto een valide referentiekader geeft 
in het hier en nu.

Daarmee is de waardefoto beslist niet de nieuwe panacee voor strategen. 
Veel belangrijker dan het waardefoto instrument is het ontwikkelen van een 
nieuw valide referentiekader via het exploreren van bronnen van waardebele-
ving, waardecreatie en waardepotentieel. Wie op een achternamiddag met een 
managementteam op een fl ipover een waardefoto bij elkaar gaat brainstor-
men, in plaats van een swot-analyse, komt in beide gevallen even bedrogen 
uit. Het levert zelfreproductieve, niet valide beelden op van de werkelijkheid 
en vormt, net als de swot-analyse, een fundament van drijfzand voor daarop 
gebaseerde strategieën.

10.6.9 Kan iedereen een geslaagde EnW organiseren?

Ja en nee. In de laatste beproevende casus (Triodos Bank) is er opzettelijk voor 
gekozen geen actieonderzoek te doen, maar een andere adviseur als interven-
tionist te laten optreden. Daarmee is de kans op bias in de conclusies en de 
EnW-methode door niet gespecifi ceerde, persoonsgebonden factoren geredu-
ceerd. Met andere woorden, de EnW is niet aan mijn persoon gebonden, ook 
andere ervaren adviseurs kunnen een EnW begeleiden.

Daar staat tegenover dat de interventieprincipes zijn verkregen via een heu-
ristiek. De geformuleerde interventieprincipes (expeditieprincipes) laten in 
concrete situaties de nodige interpretatie- en invullingsruimte aan interven-
tionisten. En dat kan zomaar het verschil maken tussen een al of niet eff ectie-
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ve toepassing van de EnW. Met andere woorden, de methode is geen concreet 
receptenboek van operationele handelwijzen, maar vergt van de interventi-
onist in kwestie voldoende ervaring in het ambacht van zelf ontwerpen en 
uitvoeren van interventies aan de hand van de interventieprincipes.

10.6.10 Organiseren van nieuwe teleurstellingen?

Vermaak (2009, p. 533) haalt Cox en Minahan (2006) aan om te beschrijven 
hoe de adviesgemeenschap niet erg slaagt in haar pretentie van strategisch 
belang te zijn: boven in de markt opereren, aan de bestuurstafel zitten, om-
vattende trajecten ontwerpen, diep interveniëren en grote professionaliteit 
meebrengen. Dat levert steeds weer nieuwe bestaanscrises op, bijvoorbeeld 
als het weer eens niet lukt een grootschalige fusie tot een succes te maken 
(paragraaf 1.2 en 6.4). Toch gaat dit spel maar door, niet zelden als manier 
om er zelf meer in te gaan geloven. Deze auteurs suggereren niet dat vernieu-
wers minder ambitie moeten hebben, wel een andere pretentie. Omdat juist 
de gangbare pretentie de dominant logic van top down maakbaarheid in stand 
helpt te houden. Vermaak pleit er met Cox & Minahan voor zelf niet te hard te 
geloven in je eigen waarheid.

In het verlengde hiervan bespreekt hij de ‘productifi ceringsvalkuil’. Eerdere 
concepten gebaseerd op leren, zoals de ‘lerende organisatie’ (Senge, 1992), ver-
loren hun glans toen het steeds meer een managementinstrument werd om 
professionals te verplichten continu te innoveren en zichzelf scherp te houden 
(zie ook Vince, 2001). Dit maakt de uitkomsten van leerprocessen vooraf al 
begrensd. Het gaat dan niet meer om breeduit leren, maar om fi jnmazige, 
topgestuurde disciplinering, aldus Vermaak (zie ook paragraaf 4.4.4).

De waarschuwingen van deze auteurs lijken hier ruimschoots op zijn 
plaats. In de eerste plaats voor organisatie adviseurs die een EnW overwegen, 
mijzelf niet uitgezonderd. In de tweede plaats geldt dat managers van organi-
saties, of onderdelen daarvan, die via een lerende benadering tot waardever-
groting willen komen. Een lerende aanpak vergt voor alles een verzengende 
ambitie zelf te leren en verrast te worden.

Slot

Dit proefschrift is de weerslag van mijn ontdekkingsreis door het uitgestrekte 
veld van strategisch leren en vernieuwen. Daarbij heb ik getracht, ten dele 
bewust en ten dele onbewust, trouw te zijn aan de hier opgevoerde expeditie-
principes. Een overstelpende hoeveelheid variatie en bijkomende verwarring 
heb ik proberen te laten bestaan, valideren en verwerken. In weerwil van vele 
verleidingen tot reductie ervan. Soms ingegeven door mijn eigen verwarring 
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en ongeduld, dan weer door vragen van anderen over de noodzaak van al die 
zijwegen en doorkijkjes. Toch heb ik het ene perspectief niet kunnen en wil-
len loslaten ten gunste van het andere en ben ik hardnekkig blijven door-
zoeken naar de verbindingen ertussen. Voortdurend pendelend, ploegend en 
plengend tussen experimenteren, refl ecteren, puzzelen en weer verder laten 
rijpen.

De voorlopige opbrengsten en de mogelijke praktische en theoretische beteke-
nis hiervan zijn in dit hoofdstuk bijeen gebracht. De kern voor mij is strate-
gisch leren als een immer doorgaand proces van vergelijkend interpreteren en 
emotioneel waarderen van werkelijke en imaginaire waarnemingen en erva-
ringen, met ons verleden als hulp en handicap. 

Ik hoop met dit proefschrift iets bij te dragen aan het begrijpen en verbeteren 
van dit proces in organisaties. Verder is het de weerslag van de eerste zoekende 
schreden van een kandidaat wetenschapper in een poging richting te vinden 
in een weidse uitgestrektheid van stromingen, benaderingen en interventies 
voor leren en vernieuwen, mijmerend van een volgende horizon.
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Summary

Expedition to Value: 
Discovering Strategy with 
Professionals
Theory and method for strategic learning in Dutch knowledge-
intensive organizations

This summary sets off  with the power and perils of professionals 
and strategic learning, resulting in a problem defi nition for this 
study. After a resumé of the research methodology, the main re-
sults of the study are presented. The resumé starts with metho-

dical conditions for strategic learning, followed by an integrative theoretical 
framework. Then four failure scenario’s of strategic learning are summarized, 
deduced from strategy literature. These scenario’s provide a starting point for 
deriving the main principles for succesfull learning intervention. Next, the ex-
pedition to value with professionals as a comprehensive intervention method 
is pictured, followed by refl ections from diff erent angles.

Hidden Potential of Professionals

Knowledge-intensive  work is becoming increasingly important for our eco-
nomy and society, be it in profi t or non profi t organizations. This brings about 
an ever-increasing strategic challenge in improving the ratio between costs 
and value for primary stakeholders.

But why make use of a learning approach? Knowledge workers solve com-
plex value problems in daily interactions with their clients and colleagues. In 
these interactions valuable knowledge on problems and solutions unfolds. So, 
strategically meaningfull knowledge and initiatives are dispersed and the pro-
blem solving potential is high. Therefore a joint learning approach to strategy 
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is suitable for knowledge-intensive  organizations. Furthermore, a learning 
approach to strategy is necessary for all organizations, fi nding themselves 
confronted with new external and internal conditions, to get a better under-
standing of their changing world and how to deal with it.

Then, how is strategic learning defi ned? Building upon defi nitions of stra-
tegy and learning by Mintzberg & Waters (1985), Argyris (1996) and Freeman 
(2007), strategic learning in this study is seen as: changing patterns of activities 
and behaviours, resulting in an increase of (im)material value for the primary sta-
keholders. These are stakeholders that an organization is directly depending 
upon for its existence, such as clients, fi nancial stakeholders and the profes-
sionals in the core process. Their interests are more or less parallel to those of 
the organization. If the organization is performing well, they benefi t. In con-
trast, secondary stakeholders are for instance competitors, media or pressure 
groups. What they do has to be taken into account, without having to create 
direct value for them.

But, there are problems. Despite their predisposition for learning appro-
aches to strategy, knowledge-intensive  organizations also display impeding 
conditions for strategic learning, varying from individual to organizational 
context levels (paragraph 1.4 t/m 1.6):
1. Talent and balance?

Professionals are talented problem solvers, but may fi nd it hard to balance 
their personal characteristics and needs with their direct social working 
environment.

2. Learning fear
(Top)managers and other professionals are having diffi  culties with strate-
gic learning because they fi nd it hard doubting their deeply incorporated 
professional mental models (learning fear).

3. Comfort zone
Because of their low replaceability, professionals know relatively little sur-
vival fear, as far as their personal future is concerned. From the viewpoint 
of strategic learning, they easily remain in their comfort zone.

4. Allergy for strategy
Because of their relatively high learning fear and low survival fear, profes-
sionals are not very eager to engage in strategising activities.

5. Strategy as contested zone
a. An achievement of the professional worker is that vertical steering me-

chanisms are replaced by horizontal mechanisms and autonomy. A 
pitfall is that this reinforces allergic reactions to everything that comes 
close to management. Furthermore, knowledgeworkers run the risk 
of growing together with their domain of expertise and sliding into 
solism. 

b. An achievement of the topmanager is that the strategy of the organiza-
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tion or unit belongs to his area of responsibility and control. A pitfall 
is that he does not want to share this domain with the people upon 
whose knowledge he is the most dependent, the professionals in the 
core process.

c. The consequence of a and b is mutual negative stereotyping, inhibiting 
the cooperation necessary for eff ective strategic learning.

6. Complicated relationships with strategic context
Eff orts in strategic learning of professionals and their managers are often 
(un)intentionally complicated by selective perceptions, competing interests 
and diff erent and changing contexts, forms of governance and accompan-
ying moralities.

Problem Defi nition

This turns strategic learning in Dutch knowledge-intensive  organizations 
into an important but tough challenge (paragraph 1.7), also referred to as a 
wicked problem (Rittel & Webber, 1973). Furthermore there is only limited evi-
dence on to which methods are eff ective in this wicked context and why so (pa-
ragraph 1.8). The problem defi nition for this study is, therefore, formulated as:

What intervention method is suitable for strategic learning in Dutch knowledge-
intensive  organizations?

The research questions that should lead to answering this problem defi nition 
are:
1. Which methodic condtions infl uence strategic learning in Dutch know-

ledge-intensive  organizations?
2. Wat are the relevant mechanisms in strategic learning and how can they be 

brought together in a comprehensive theoretical framework?
3. Which intervention principles enhance (the methodical conditions for) 

strategic learning in Dutch knowledge-intensive  organizations?
4. What is the relevance and contribution of the answers found in the fi rst 

three questions regarding the theory and practice of strategic learning?

This study approaches strategic learning with professionals and their ma-
nagers neither as planned change, nor as improvising. It is approached as 
a methodic expedition to value creating practices and strategies. Methods of 
interactive exploring and discovering generally appear to be more eff ective in 
this respect than planned change approaches (Werkman, Boonstra & Elving, 
2005; Van Delden 2010; Laar & Kaal, 2010).
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Research Methodology

This study takes a pragmatic stand towards knowledge, which presupposes a 
direct relationship between knowledge, action and personal experience. This 
implies that intentionally engaging in interactions with the surrounding con-
text can bring about new knowledge.

The research characteristics are qualitative, theory building, case study, cli-
nical design-oriented action research. Eisenhardt & Graebner (2007) conclude 
that this kind of case study research is the best way of bridging rich qualitative 
research in the subjectivistic tradition and mainstream deductive research in 
the objectivistic tradition.

Characterizing this study as clinical design oriented research is relevant for 
two reasons. First, in this specifi c research the process knowledge concerns 
the design of interventions that instigate strategic learning. According to Van 
Weert and Andriessen (2005), the most feasable in complex everyday practice 
is the use of heuristic rules. Secondly, a T-shaped research design is applied, 
starting with a broad exploratory part of the study, followed by an in depth 
testing-oriented part of the study. The refl ections on the cases in the in depth-
study are tests for the applicability of the design principles (and evaluation 
criteria) for interventions in favour of strategic learning, which, in turn, lead 
to improvements of those principles. 

The exploratory part of the research consists of four cases derived from my 
consultancy practice (retrospective action research) in chapter 3 and a lite-
rature study in chapters 4 and 5. In both researches, fi rst and second order 
learning processes are contrasted as part of a theoretical sampling research 
strategy (Eisenhardt, 1989). In the empirical part, two cases of fi rst order stra-
tegic learning are compared with two cases of second order strategic learning. 
The fi rst two cases concern a government service organization and a media 
concern. The second two cases regard a pharmaceutical research unit and a 
hallmark institute. Based on mutual comparison of the cases, methodical con-
ditions for strategic learning are extracted as sensitizing concepts.

The literature study in chapter 4 brings together the learning mechanisms 
for second order learning in a two-dimensional frame. Chapter 5 integrates 
these and other insights into a theoretical model of strategic learning. The 
subsequent literature study in chapter 6 is oriented at the mechanisms that 
limit strategic learning to fi rst order processes. This results in four design 
principles for interventions concerning strategic learning, positioned in the 
earlier derived integrative model for strategic learning.

All in all fi ve of the six studied cases are based upon action research (ar) 

dissertatie PK_2.indd   350dissertatie PK_2.indd   350 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



351

Summary 

material. In ar the researcher/interventionist contributes to immediate pro-
blem solving and to scientifi c theory building (Rapoport, 1970). It is extre-
mely suitable for tracing tacit knowledge, including that of the researchers 
theirselves (Eden & Huxham, 1996; Vermaak, 2009). Bias and subjectivity 
are major threats to the validity and reliability of ar. According to Argyris 
(1992), it is better not to cover up for this but to make underlying assumpti-
ons explicit. The theoretical framework presented in this book is an attempt 
to do so. So is the continuous comparison of empirical data and theoretical 
concepts (Verschuren & Doorewaard, 2000; Coenders, 2008). Furthermore, 
triangulation of sources and methods is applied in the in depth-studies by va-
lidated interviews with all members of the strategy groups before and after the 
strategy process; participative observation, documented in case journals of the 
researcher and key participants, with separate registration of facts and events 
versus personal feelings and interpretations; desk research of strategic docu-
ments and fi nally a member check of the draft case descriptions (Coughlan & 
Coghlan, 2002; Yin, 2003). In the second in depth case, a three day strategy 
workshop has been recorded on video.

Methodical Conditions for Strategic Learning

The answer to the fi rst research question concerning methodical conditions 
for strategic learning is mainly provided in chapter 3 as an inductively derived 
set of sensitizing concepts summarized in table 1.

Table 1: Methodical minimum conditions for strategic laerning

Starting 
conditions

1 Strategic context: perceived urgency by leadership
2 Learning leadership: questioning strategic logic, containing learning 

process
3 Strategy team: vital coalition

Process 
conditions

4 Timeliness
a. mobilising strategy team
b. consulting professionals

5 Ownership professionals by enhancing actorship on:
a. strategy content
b. strategy process

6 Exploring sources of: value perception (primary stakeholders), value 
creation (professional practices) and value potential (inspiring people 
and places)

7 Dynamic working procedures
8 Incubation- and processing intervals
9 Emerging perspective as attractor

Conditions for 
execution

10 Shortcyclic feedback on decisions and execution
11 Learning and coproducing setup of execution
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Integrative Theoretical Framework

The response chain is central to the theory of individual learning as proposed 
in paragraph 5.3.1 (fi gure 1). Elements of four main approaches to (strategic) 
learning are integrated in this concept: constructivism, individual fysiological 
theories, evolutionary theories and social constructionism.

Secundary
emotion

Retention:
repertoire
& identity

Multi-
sensorial
peception

& selection
of cues

Auto-
appraisal:
primary
emotion

Thinking:
(un)

conscious
interpreting

Enactment

feedforward

feedback

Context,
social

practices 
and variety

Figure 1: Individual response chain

Individual response chains weave into patterns and socially they interlock 
as practices. The response chain provides insight into the basic connections 
between enactment, perception, feeling and interpreting and how these aff ect 
strategic learning. The response chain for instance illustrates that we always 
perceive an enacted reality and that our thinking is always heavily coloured by 
selective perception and primary, ‘precognitive’ emotions.

Individual learning can be seen as (re)forming response chains and con-
nected patterns of these chains (paragraph 5.3.2 and 5.3.3). The criteria for this 
(re)formation are:
1. Functionality: The response chain provides (surviving) advantage, well-

being or pleasure and therefore fullfi lls basic needs. The fast, lymbic 
centered X-system controls responding on direct functionality. The slo-
wer neocortical C-system manages our responses in the light of indirect 
functionality.

2. Plausibility: the more plausible the consequences of a response pattern, the 
more we are inclined to respond accordingly.

3. Congruence: The brain strives for congruence and consistency between 
doing, seeing, feeling and thinking. 

4. Effi  ciency: earlier experiences embedded in repertoire and identity help 
us selecting data and cues from the richness and variety surrounding us. 
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Four constituating processes, accountable for unlearning and diff erentiating 
existing response chains and patterns and preceeding the formation of new 
ones, are (paragraph 5.3.3):
1. Attention: Focus on unlearning cues related to existing response chains 

and patterns sets off  doubting these response patterns.
2. Comparison: This goes for the perceived consequences of change or no 

change, now or later, together or alone and so on. If the bottom line is ne-
gative for the status quo, this results in an emotional triggerpoint, followed 
by readiness for learning and changing (paragraph 4.5.3 and 4.5.5).

3. Contemplation: New cues and cuesets are better admitted and processed 
to new response patterns in a relaxed state of contemplation (heart-brain 
synchronisation). Pain and fear result in fi xating response chains and in 
regression into primitive fi ght-fl ight responses. 

4. Repetition: Alternating attention, comparison and contemplation enables 
more complex and deeper reforming of response patterns.

Based upon the criteria mentioned above, diff erent forms of learning can be 
distinguished in an increasing order of depth (paragraph 5.4):
1. Conserving in its most simple appearance is routinising successfull respon-

ses. Fixating is intensifying and refi ning the existing response repertoire 
in order to suppress distracting contextual variance.

2. Modifi cating means rearranging the connection between a behaviorial res-
ponse and a contextual cue. Unlearning is the process of disconnecting 
and acquiring is the process making a new connection.

3. Accomodating on a cognitive level means understanding cause and eff ect 
relationships in the environment. On an aff ective level it means empathy 
for other people or situations. Accomodating enables mentally comparing 
response logics and is therefore a corridor to learning on a deep level.

4. Processing as deepest form of learning takes place at the level of identity. 
Changing the deeply rooted response logics of a person or group requires 
passing a triggerpoint (paragraph 4.5.5). Unblocking helps processing ear-
lier events and integrating them into the identity of a person in a natural 
way. Discovering means recalibrating an existing response logic and ac-
companying emotions by fully processing important immediate unlear-
ning experiences.

Conserving as well as modifi cating are basically reactive ways of learning. Ac-
comodating and processing generally demand active eff orts to move beyond 
familiar response logics.
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Integrative model of strategic learning and learning space

To make the step from individual to strategic learning, an integrative model 
of strategic learning is proposed (paragraph 4.2, 4.3 and 5.5.2). Four main 
approaches to strategic learning are described: constructivistic theories (para-
graph 4.4), individual fysiological theories (paragraph 4.5), evolutionary theo-
ries (paragraph 4.6) and social constructionistic theories (paragraph 4.7). Two 
underlying dimensions are identifi ed to clarify similarities and diff erences. 
Cognitive-interpretative theories assume that constructions of meaning and 
mental models determine behaviour. Fysiological responsive theories des-
cribe and account for social emotional inclinations. Contextual-ecological ap-
proaches defi ne organizing as transactional, resulting in recurring practices 
and strategies. Individual-dyadic theories explain retention and reproduction 
of behaviour by means of individual repertoire and identity. At the heart of 
the overlap lies the response chain. The model is worked out in detail in para-
graphs 4.3 till 5.5 and is visualized in fi gure 2.
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Figure 2: Four approaches of strategic learning, four mechanisms of 
retention and the response chain pictured on two dimensions

An eff ective method for strategic learning provides enough learning space for 
activating four motors of strategic learning and change (paragraph 5.5.1):
• unlearning signals, variance and confl ict (without premature reduction) 

starts up the dialectical learning motor of social constructionism;
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• refl ection on validity and functionality of assumptions, response patterns 
and practices allows conscious choice for new and better reasoning in pur-
suit of desired consequences is key to the teleological learning motor of 
constructivism;

• shared attention, synchronicity, relaxed contemplation, trust and unity re-
duces learning fear and triggers a new lifecycle of fysiological response 
patterns;

• experimenting and evaluating new practices and strategies in their func-
tional context activates evolutionary competitive selection as part of the 
 learning process.

Failure Scenario’s of Strategic Learning

In chapter 6, four archetypical failure scenarios are deduced from literature 
on strategy seen through the lens of strategic learning:
1. Dynamic conservatism: Lots of energy put in the strategy process, but more 

of the same comes out (Schön, 1967);
2. Superstituous strategies: aircastles and suboptimal practices as a result of 

invalid assumptions (Levitt & March, 1988)
3. Drawing table strategies: Sound story, but it does not ‘land’ (Minztberg & 

Waters, 1985);
4. Lost strategies: Valuable strategies from the professional grass roots that do 

not fi nd recognition and/or acknowledgement in the organiszation (Argy-
ris & Schön, 1996; Mintzberg, Ahlstrand & Lampel, 1999).
These failure scenarios often manifest themselves in combined ways. 

Deriving Principles for Succesfull Intervention

Each failure scenario can be seen as resulting from a shortcoming in the pro-
cess of strategic learning. Thus, four underlying design principles are derived 
to enhance successfull strategic learning to be applied simultaneously. 
1. Varying: diversity in data, lines of reasoning and participants increases the 

regulative potential of strategists and their strategy products. Variation in 
the process by unorthodox interactions, activities, experiments and fysical 
movement further strengthen the strategic potential. Variation activates 
the dialectical learning motor of social constructionism.

2. Validating: This is about testing assumpions and interpretations during 
the process of strategic learning (validity of strategic data, stakeholder opi-
nions, mental models; validity of strategies by pilots, prototyping, simula-
tions or validity of trust in the eff ectiveness of the process). Constant va-
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lidating activity enhances the veracity of strategy content and process and 
improves the quality of constructivistic teleological reasoning and learning.

3. Processing: Strategic stretch is the result of cognitive and emotional pro-
cessing. It requires repeated attention, contemplation and comparison. 
Generally this processing takes some time until a triggerpoint is reached, 
which leads to more fundamental refl ection and action. Exploring conse-
quences of current practices and alternatives enhances deep learning, as 
well as a feeling of selfdetermination and trust in the leadership and the 
learning situation. Deep processing sets off  a new lifecycle of fysiological 
response patterns.

4. Connecting: This is about the connection of theories espoused and in use, 
the connection among internal stakeholders and the connection between 
internal and external stakeholders. It concerns activities that enhance syn-
chronous learning in the whole organization resulting in coherent action 
and increasing strategic momentum. Connecting knocks out evolutionary 
competitive selection of strategies during implementation by timely antici-
pation on and integration of selection criteria.

The four learning principles in fi gure 3 are positioned upon the same dimen-
sions as the approaches of strategic learning in fi gure 2.
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Figure 3: Four learning principles and their eff ects on two dimensions
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Expedition to Value

In chapters 7, 8 and 9 the ‘expedition to value’ is developed as a set of inter-
vention principles for second order strategic learning in knowledge-intensive  
organizations. The heart of the underlying reasoning rests upon two foundati-
ons. The fi rst is the continuous and synchronous application of the four prin-
ciples for strategic learning. The second is the chronology in the deep learning 
process (paragraphs 4.5 and 8.7.2.4), visualized in fi gure 4. Emotion during 
strategic learning appears to be the dynamic bottom line of two parallel psy-
chological evaluations: expected consequences of learning (i.e. learning situ-
ation/ perspective) and expected consequences of not learning (status quo).
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Figure 4: Emotions during strategic learning

These two foundations defi ne the vertical and the horizontal axis of the inter-
vention frame for successfull strategic learning in table 2.
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Table 2: Expedition to value, intervention principles for strategic learning

(0)
Preparing

Exploring and preparing methodic conditions for expedition:
• Expedition leadership : Question (dominant logic) and contain (learning 

process)
• Expedition guide : Complementary and congruent
• Expedition team : Vital coalition
• Expedition principles : 1a t/m 4d
Testing and shaping to psychological and formal contract

Phase

Learning-prin-
ciple

(1)
Exploring value

(2)
E-value-ating

(3)
Cocreating value

(4)
Practicing for 

value

a
Varying

→
 potential

1a
Enriching 
context

2a
Immersing

3a
Atelier

4a
Experimenting

b
Validating

→
 veracity

1b
Exploring sour-
ces of value

2b
Co-refl ecting on 
practices

3b
Concretising

4b
Shortcyclic 
testing value

c
Processing

→
 stretch

1c
Short learning 
cycles

2c
Triggering

3c
Discovering

4c
Acting at once

d
Connecting

→
 momentum

1d
Mobilising

2d
Resonating

3d
Appreciative 
connecting

4d
Coproducing

Process-result

Renewed frame 
of reference on 
value and trust

Shared motive 
for cocreating 

strategy

Joint disco-
very strategic 

perpective

Valuable practi-
ces and strategies

Below the joint application of the expedition principles in the right chronology 
is summarized referring to the phases specifi ed in table 2.

0 Preparing
The preparing phase is the fi rst scene for testing and adjusting of ambitions 
and expectancies about the expedition to value. On the one hand, this is about 
the complementarity and congruence of the interventionist. Is he or she the 
right role model with the necessary complementary qualities for an eff ective 
process of strategic learning? On the other hand, there is the issue of the ca-
pability and true intention of the general manager to stand tall for a process of 
deep learning (see learning space criteria), including rigorous realisation of 
the outcomes ánd his or her personal learning process.

Finding agreement upon the composition of the strategy team (including 
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members of dominant and innovative coalitions) and other expedition princi-
ples is a learning process in itself for the expedition leadership and expedition 
guide. It also provides a barometer function for the expedition to come.

5 Exploring value
In the phase of exploring value, managers and professionals explore sources 
of value and the strategic context. Primary stakeholders are sources of value 
perception, professionals are sources of value creation and inspiring persons 
and places can be sources of value potential. Key is validating and understan-
ding the strategic context in which value manifests and develops itself. Next, 
it is important to share the revenues of these explorations intensively and pro-
vide the opportunity for these impressions to incubate and be processed. In 
doing so, relevant learning experiences grow, as well as trust in the expedition 
principles and in each other, which enables to move deeper and deeper into 
the challenging process of strategic learning.

6 E-value-ating
The aim of the e-value-ating phase is to reach an intersubjective validated 
overall picture of current and expected value creation, in case current patterns 
of activities and behaviours would roughly be continued (paragraph 6.3.2). 
Furthermore, the aim is to refl ect upon the practices and patterns causing 
and reinforcing the strategy-in-use. Emotionally it is about fully realizing the 
organizational and personal consequences of the situation. This enables a fair 
comparison of learning emotions: fear ánd longing for change and no change. 
The expedition team arrives at the ‘place of eff ort’, where there is an intense 
need for a new ‘dominant logic’, which has not yet arrived. The wider this is 
shared among managers and professionals the better. When consequences of 
no change are serious enough, they create a shared motive and a launch pad 
to change. If not, a non liability scenario is most likely to unfold (paragraph 
5.2.2).

7 Cocreating value
In the phase of cocreating value all the stored cues on ecological change and 
the urge to break out of the ‘place of eff ort’ is adressed. Interventions for the 
strategy team aim at cocreating a highest future possibility referring to prac-
tices and strategies with the highest possible value for primary stakeholders. 
Emotionally and processually it is about creating a generative fl ow of energy 
and ideas, while cocreating a strategic perspective. The produced image en-
hances identifying and incorporating valuable practices, already present in the 
organization. It also encourages to newly develop only what cannot be found 
as a germ seed in the organization already.
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8 Practicing for value
Practicing for value adresses the double meaning of the word practicing – 
simultaneously executing and exercising. Prototypes and valuable practices 
of professionals and managers need instant execution, shortcyclic testing on 
their value for stakeholders and further developing prototypes and capacities 
along the way. As the opportunity rises, new practices are to be embedded in 
the regular planning- and control cycle. 

Praticing ensures quick irreversability of the general change direction and 
concentrating on further developing and optimising it. Coproducing with pri-
mary stakeholders, continuous learning and involving more and more profes-
sionals, contributes to increasing energy and strategic momentum.

Refl ections

Two systemic logics of change

The expedition to value starts with exploring and validating strategic value. Ex-
periences during these explorations serve as building blocks for a new frame 
of reference. Comparing this to old frames of reference can cause distraction. 
When people in a social system fi nd out their practices and mental models 
become less functional in their context, the system moves away from equilibri-
um (paragraph 1.7). This process of collective unlearning is referred to as the 
logic of distraction, which preceeds a process guided by a logic of attraction.

Cocreating a promising future, based on requisite variety, diff erences and 
unlearning signals creates a new point of attraction, towards which a group 
in distraction will move. In the literature this is referred to as self organizing 
according to a logic of attraction (Wierdsma, 1999, Weick & Quinn, 1999). 

The expedition makes deliberate use of the logics of distraction and attrac-
tion with the value assessment as the validated nexus of both logics.

Theoretical refl ections

The downside of the theoretical model is that the contextual ecological mecha-
nisms for strategic learning are less comprehensively elaborated upon than 
the individual mechanisms, detailing the response chain model. Though the 
four principles for strategic learning are an attempt in this direction, there is 
still an ample opportunity for future research.

Positioning the proposed theory against the schools of thought on strategy 
(Mintzberg, 1999; Volberda & Elfring, 2001) it clearly belongs to the learning 
and cultural schools. There is little relationship with the design-, planning- 
and positioning schools and some overlap with the other schools of thought.

Finally, in an epistemological refl ection it is observed that the pragmatic 
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stand to knowledge has shifted during this study to what is called embodied 
realism.

Methodological refl ections

The most important observation is that case study research has the advanta-
ges of being fairly precise and relatively unambiguous, but that it is hard to 
generalize conclusions. This goes for this study as well as any case study re-
search. On the other hand, complementary measures have been taken in order 
to counter this disadvantage, such as integrating the theory and results into a 
wide range of international literature and theoretical sampling of cases and of 
approaches in the literature.

Yet, it is concluded that the expedition to value fi rst of all needs more case 
study research in diff erent contexts and with diff erent interventionists before 
a more quantitative approach of testing even comes near.

Furthermore, some concepts may have got lost in the process of axial co-
ding and may be worth exploring, such as the role of interventions enhancing 
or repairing trust. Finally, it is worthwhile to improve the structural condi-
tions in knowledge-intensive  organisations that enhance strategic learning, 
which may, at least partly, replace some methodical conditions for strategic 
learning.

Personal refl ections

Language can be an unintented source of mislearning. Therefore the similari-
ties and diff erences among some of the most important concepts of this study 
are clarifi ed: strategy, culture and diff erent forms of learning (individual, or-
ganizational and strategic). Amongst others, it is concluded that culture can 
be seen as a subdomain of strategy.

Language can also create mislearning in intervention practice, if a newly 
introduced logic is not readily accompanied by an embodied experience. The 
power of language in theory of (strategic) learning does not so much seem 
overrated, but the power of emotion does seem underrated in this area of 
research.

It is concluded that the continuous brain activity of self referential compa-
ring and emotionally valuating experiences is at the heart of human learning 
activity. 

Practical refl ections

In modern times of high organizational density and real time communica-
tion it is often more rewarding to support and reinforce grass-roots initiatives 
to strategic change than to make use of a traditional, centrally-led approach. 
The latter may all too easy turn into a bureaucratized and politized change at-
tempt, thus becoming an obstacle to change itself.

dissertatie PK_2.indd   361dissertatie PK_2.indd   361 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



Expeditie naar waarde

362

However, sometimes the urgency for strategic change is too high to wait for 
decentral initiatives to emerge. It is in these circumstances, as long as it has 
not developed into an acute crisis, that a strategic expedition to value may off er 
the right alternative for strategic learning. Under the pressure of such circum-
stances there is a huge challenge for the expedition guide and the expedition 
leadership not to surrender for the temptations of taking a ‘shortcut’. The ca-
ses show that every methodical trade off  that has been made, had a price that, 
in hindsight, all of the expedition leaders regretted.

This does not imply that the vitality of a strategy team is completely de-
pending upon a collective eagerness to learn by all members. It is primarily 
determined by the extent to which a general manager genuinly strives for 
strategic learning. 

The value diagnosis intervention has shown to be eff ective in enhancing 
the collective engagement for strategic learning. It pictures the validated po-
sitive and negative revenues of the transactional relationships between the 
organization and its primary stakeholders. Each ‘value’ results from dynamic 
patterns, practices and strategies. These patterns contain the concrete hook 
ups and germ seeds to change. This diff ers fundamentally from a swot-analy-
sis, which judges for general, static characteristics and, worst of all, generates 
superstituous, invalid strategies (Hill & Westbrook, 1997).

Finally a warning is given against ‘productifi cation’ of the expedition to va-
lue. It is not the method that guarantees results, it is the genuine and burning 
intention of the leadership to learn that ultimately counts. The expedition me-
thod can only be an instrument to the right intentions; it cannot create them.
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Tentatieve relaties methodische condities en gedragsprincipes 
(hoofdstuk 3) en vier strategische leerprincipes (hoofdstuk 6)

Strategisch
leerprincipe

Sensiting
concepts (H3)

Variëren Valideren Verwerken Verbinden

Methodische 
condities
a Strategische 

context: beleef-
de noodzaak/ 
urgentie

Alle primaire 
stakeholders on-
derzoeken, voor-
komt dynamisch 
conservatisme 
en eenzijdige 
subtimalisatie

Voorkomt invalide 
strategieën, zoals 
luchtkastelen

Voorkomt teken-
tafel strategieën

Goodwill bij 
primaire stake-
holders, ook voor 
eventuele latere 
cocreatie

b Lerend 
leiderschap

Laat gevarieerde 
informatie en 
perspectieven toe 
cq zoekt deze op

Valideert op 
begrip ipv 
zelfbevestiging

• Mate waarin 
gm zelf zicht-
baar  ‘mee-
diff erentieert’ 
en verwerkt

• Engagement 
gm voor 
leerproces en 
doorzetten van 
uitkomsten

• Rolgedrag: 
symboolfunctie 
strategieproces

• Mate waarin gm 
zichtbaar inter-
lokaal leren 
bevordert

c Breedte 
samenstelling 
strategieteam 
(st)

Mate waarin 
innovatieve 
gezichtspunten 
en primaire 
stakeholders in st 
zitten

Gevarieerde 
samenstelling 
biedt tegenwicht 
aan ‘groupthink’ 
en stimuleert 
valideren om 
elkaar te kunnen 
begrijpen

• Meervou-
dige perspec-
tieven prikkelt 
diff erentiatie

• Dominante 
coalitie in 
st verhoogt 
vertrouwen in 
realisatie-kracht

• Minimaal ge-
bruik hiërarchie

• Representa-
tie primaire 
stakeholders 
verhoogt 
vertrouwen in 
perspectiefbe-
hartiging

• Dominante 
coalitie in 
st versterkt 
commitment 
‘machtigen’ 
en daarmee 
realisatiekracht

dissertatie PK_2.indd   363dissertatie PK_2.indd   363 20-04-11   15:0520-04-11   15:05



Expeditie naar waarde

364

Strategisch
leerprincipe

Sensiting
concepts (H3)

Variëren Valideren Verwerken Verbinden

d Tijdigheid 
mobiliseren 
strategieteam

Bevordert 
meervoudig 
perspectief cq 
polyvocaliteit

Eigenaarschap 
door tijdig 
mobiliseren st 
voorwaarde voor 
verwerking

Eigenaarschap 
door tijdig 
mobiliseren st 
voorwaarde voor 
verbindende rol 
van st
Tijdig st symbool 
voor verbinding 
zoeken

e Tijdigheid 
mobiliseren 
werkorganisatie

Bevordert 
meervoudig 
perspectief cq 
polyvocaliteit

Geen directe 
stem aan ach-
terban, beperkt 
belangenbeharti-
ging via managers 
in strategieteam 
(st)

• Verwerking 
werkorganisatie 
start pas vanaf 
betrekken

• Verwerking 
st stagneert 
tot die tijd om 
‘vingers niet te 
branden’

• Synchroniseert 
verwerking 
werkorganisatie 
en st

• Depolitiseert st

f Eigenaar-
schap inhoud 
strategie

Roept creatieve 
inzet op voor 
‘strategisch 
compliceren’

Vergroot eige-
naarschap en 
attentiewaarde, 
nodig voor vali-
deeractiviteiten

Vergroot attentie 
op disconfi rme-
rende signalen

Breedte eigenaar-
schap verhoogt 
verbinding

g Eigenaarschap 
strategieproces

Valideren van de 
leersituatie

Vergroot commit-
ment aan proces 
en uitkomsten

h Intensief 
gezamenlijk ex-
ploreren klant-/ 
stakeholderdata

• Relevante 
contextvariatie 
via alle primaire 
stakeholders

• Grotere 
bereidheid tot 
toelaten dis-
confi rmerende 
signalen

+ Direct contact 
geeft mogelijk-
heid tot valideren 
informatie bij de 
bron
– Geeft kans 
tot verkleuring 
door emotie en 
beeldvorming

• Eigenaarschap 
neemt toe 
waardoor atten-
tiewaarde van 
data toeneemt

• Geeft een 
krach-
tige impuls aan 
verwerking

• Verbindt klant 
– en intern 
perspectief

• Hoe breder 
gedeeld, hoe 
groter eff ect

i Beleefde zelf-
beschikking via 
actorschap

Angstverlagend: 
voorwaarde voor 
toelaten variatie

Stimuleren model 
ii
Checken/toetsen 
aan de (enacted) 
‘observables’

• Aftasten/
verkennen 
leersituatie is 
voorwaardelijk 
aan leren

• Deconstrue-
ren en delen 
behoeften, 
belangen en 
gevoelens tav 
strategieproces 
en elkaar

• Voorbeeldwer-
king st naar 
organisatie

• Veilige/open 
interfaces 
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Bijlage 1 

Strategisch
leerprincipe

Sensiting
concepts (H3)

Variëren Valideren Verwerken Verbinden

j Incubatie- en 
verwerkings-
intervals

Geeft mogelijk-
heden variatie op 
te zoeken en toe 
te laten

Geeft extra 
mogelijkheden tot 
valideren

Ruimte voor:
• stoom afblazen 

(leerpijn)
• aftasten 

leersituatie
• unlearning, dif-

ferentiëren en 
verwerken

Mogelijkheden 
voor betrekken, 
terugkoppelen en 
zelforganiserende 
initiatieven, soci-
ale bevestiging à 
momentum

k Dynamiserende 
werkvormen

Bevordert 
unlearning en 
diff erentiëren

Ontspant en 
maakt minder 
defensief voor 
toetsing

Intensiteit erva-
ringsleren en re-
fl ecteren activeert 
verwerking en 
versterkt gedrags-
uitkomsten

Itereren tussen 
leren in st en 
leren in verbin-
ding met orga-
nisatie/ primaire 
stakeholders

l Ontstaan van 
perspectief

+ Indien ontstaan 
uit relevante vari-
atie leidt het tot 
een meervoudig 
waardeperspectief
– Indien vlucht 
voor variatie

+ Indien na 
validatie van 
grondstoff en voor 
strategie
– Indien vóór 
validatie

Versterkt engage-
ment c.q. stretch

Win-win voor 
alle primaire 
stakeholders 
bindt en redu-
ceert angst voor 
tegenkrachten

m Snelheid cyclus 
besluitvorming, 
terugkoppeling 
en uitvoering

Voorkomt 
fi xatie via 
planvorming en 
bureaucratisering

Het blijkt snel 
hoe een idee of 
besluit uitpakt

Bevordert energie 
en engagement 
(geen onder-
sneeuw- of 
nachtkaarseff ect)

Snelle resultaten 
creëren momen-
tum, meedoen is 
aantrekkelijk

n Leerbereidheid 
als psycholo-
gisch kosten/
baten saldo

Leerbereidheid 
(weerstand of 
stretch) als saldo 
van parallelle 
psychologische 
evaluaties komt 
overeen met dit 
richtinggevende 
begrip

o Hiërarchie van 
leercondities en 
leerconclusies

Hiërarchie van 
condities lijkt 
de uitkomst van 
het collectieve 
psychologisch 
kosten/baten 
saldo ten aanzien 
van de leersitu-
atie. Strategisch 
leren start bij lage 
leerangst in kleine 
kring.
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Strategisch
leerprincipe

Sensiting
concepts (H3)

Variëren Valideren Verwerken Verbinden

p Acclimatiseren 
in minicycli van 
leren

Voortdurende 
toetsing van 
leersituatie op 
werkelijke ge-
volgen valideert 
vertrouwen

Bevestiging 
van vertrouwen 
verlaagt leerangst 
en actorschap 
verhoogt psych 
eigendom, waar-
door psych. saldo 
(engagement/
stretch) positiever 
wordt

Coproducerend 
actorschap en ‘so-
ciale gevoelsbe-
smetting’ versnelt 
en verbreedt 
opbouw van 
vertrouwen (bij 
negatieve bevesti-
ging versnelt het 
afbrokkeling van 
vertrouwen)

q Impliciet/
onbewust 

leren via 
contextvariatie

Variëren als 
leerprincipe komt 
overeen met dit 
richtinggevende 
begrip

r Expliciet/
bewust 
leren via zelf 
interpreteren

Gevoelens van 
zelfbepaling ver-
lagen leerangst 
en bevorderen 
verwerking.

Interventieprincipes adviseur

i  Refl ectie met 
gm

Toets + benutting 
leercapaciteit gm 
en adviseur

eigen en elkaars 
eff ectiviteit 
refl ecteren

Verbetert 
eff ectiviteit
leer-/
verwerkingsproces

voorbeeldfunctie 
+ feedback ver-
sterkt verbinden

ii Alpartijdigheid Variatie stake-
holders-input 
organiseren

(Laten) valideren/ 
toetsen ieders 
inbreng

Alpartijdigheid 
versterkt veilig-
heid en bevor-
dert daarmee 
verwerking

Partijen zichtbaar 
betrekken

iii  Lerende 
houding

Variatie opzoeken 
en niet defensief 
reageren op 
incongruenties

Kritiek niet 
afweren, maar 
verdragen en 
valideren

Varen op internal 
commitment 
cliënt

‘Inclusief’ com-
municeren en 
gedragen
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Bijlage 2

Samengevatte interventies (cursief) en waargenomen effecten 
(niet cursief) per evaluatiecriterium en per fase in ziekenhuiscasus

Aanloopfase 
(exploring)

Afzetfase (triggering) Sprongfase 
(cocreating)

Landingsfase 
(practicing)

Va
ri

ër
en

+ Nieuwe, jonge direc-
teur voegt nieuwe 
ideeën, initiatieven 
en bezetting econo-
misch perspectief 
toe

+ Gevarieerd gefor-
meerde regie-/
strategiegroep (sg): 
managers, medici 
én ondersteuners

+ Programma sti-
muleert interactief 
leren teamleiders

+ Medische Staf-
dag: cognitieve en 
sociale verrijking via 
externe ‘souffl  eurs’ 
+ ‘inleefopdracht’ + 
kruisverhoren

- Alleen ‘dominante 
coalitie’ in sg, wei-
nig ‘innovators’

+ Startbijeenkomst 
in hippe fotostudio 
maakt los en ver-
sterkt ‘vrijdenken’

+ Strategische diagno-
sebijeenkomst (8/5): 
Overvloedige data 
8/5 van huisartsen, 
patiëntbewegingen, 
ziekenhuizen, verze-
keraars, fi nancieel, 
personeel, et cetera 
bevordert meervou-
dig kijken

+ Strategische diag-
nosebijeenkomst: 
Beoordeling data in 
gemengde groepjes 
(medici, managers, 
ondersteuners) 
stimuleert én borgt 
meervoudig kijken

+ Oproep stafvoorzit-
ter (9/5) doorbreekt 
wij-zij cultuur medi-
ci versus managers

+ Werkvormen 
strategiegroep 
gevarieerd en inter-
actief: ‘vrijdenken’ 
vanuit meervoudig 
perspectief blijft 
plaatsvinden

- Directeur toetst ei-
gen concept strate-
gie in sg + adviseurs 
legitimeren deze 
aanpak vermindert 
mogelijke variatie in 
strategische opties 
en redeneringen

+ 28 maatschappen 
maken plannen 
binnen strategisch 
kader. Dit levert 
veel ideeën vanuit 
de basis op, ‘vullen’ 
de operationalisatie 
van de strategie

- Implementatie (be-
halve 8 voorstellen) 
eenzijdig via plan-
cyclus biedt weinig 
experimenteer- en 
leerruimte
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Aanloopfase 
(exploring)

Afzetfase (triggering) Sprongfase 
(cocreating)

Landingsfase 
(practicing)

Va
lid

er
en

+ Directeur valideert 
stemming in kennis-
makingsgesprekken 
+ kwartaal-bijeen-
komsten: feiten en 
cijfers voor iedereen 
+ gedeeld valide 
beeld situatie

+ Review status en 
verwacht eff ect 
projecten leidt tot 
valide prioritering

+ Med. Stafdag: ex-
terne gasten maken 
stellingnames meer 
valide

+ Via ‘kruisverhoren’ 
aannames specialis-
ten ter discussie

± Deconstructie 
belangen/behoeften 
bij start sg geeft 
slechts kortstondig 
meer vertrouwen

+ Strategische diagno-
sebijeenkomst (8/5): 
Data zo volledig en 
valide als mogelijk 
maakt diagnose 
geloofwaardig voor 
allen

+ Waardefoto inter-
subjectief gevali-
deerde samenvat-
ting strategische 
uitdaging

+ Overlappende diag-
nose in 3-tallen cre-
eert sociale controle 
op uitkomsten

+ Gevoelens over 
waardefoto nadruk-
kelijk besproken/ge-
valideerd laat geen 
twijfels over aard en 
ernst situatie

+ Strategische data 
openbaar voor allen 
vergemakkelijkt 
gesprek op alle 
niveaus over situatie 
en strategie

+ Concepten visie en 
strategie voortdu-
rend gevalideerd in 
sg à invalide stra-
tegieën (paragraaf 
5.4) krijgen geen 
kans

±  Leden sg doen 
‘vingeroefening’ 
uitwerking stra-
tegie: 1e validatie 
uitvoerbaarheid

+ Doordat leden sg 
onderdelen strate-
gie ook buiten sg bij 
collega managers 
en artsen valideren 
krijgen luchtkaste-
len (invalide strate-
gieën) geen kans

+ 8 verbetervoorstel-
len voor huisartsen 
direct uitgevoerd. 
Deze vormen 
prototypes c.q. 
een directe test op 
werkzaamheid/
waarde die snel 
wordt aangetoond. 
Dit bekrachtigt 
ingeslagen weg.

+ Terugkoppe-
ling voortgang 
implementatie geeft 
zelfi nzicht artsen 
op eigen discipline-
probleem. Daardoor 
komt onderling 
aanspreken op gang

- Implementatie 
(behalve de 8 voor-
stellen) eenzijdig via 
plancyclus geeft een 
uitgesteld zicht op 
eff ectiviteit
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Bijlage 2

Aanloopfase 
(exploring)

Afzetfase (triggering) Sprongfase 
(cocreating)

Landingsfase 
(practicing)

Ve
rw

er
ke

n

- Reorganisatie gene-
reert angst

+ kennismakingsge-
sprekken + kwartaal-
bij-eenkomsten 
directeur versterken 
verander-bereid-
heid managers/
medewerkers

+ prioriseren van 
projecten redu-
ceert angst (voor 
gevoel/imago van 
incompetentie)

+ Teamleiders groeien 
door programma 
in verantwoorde-
lijkheid, sommige 
ah’en minder:

- Duale program-
masturing via sg 
en zmt demotiveert 
sommige leden zmt

+ Confl icten in sg 
laten ‘uitstor-
men’ bevordert 
acclimatisatie

- Voorstel actieve 
infovergaring door 
sg strandt waardoor 
‘eigendom’ beperkt 
blijft

+ Intensief stilstaan 
bij consequenties 
‘strategy-in-use’ 
werkt als ‘trigger’

+ Free, informed 
choice tijdens diag-
nosebijeenkomst 
creëert engagement

+ Oproep stafvoorzit-
ter demonstreert 
engagement: gevoel 
dat het menens is

+ Ontluchting ‘oude’ 
frustraties op med. 
stafvergadering en 
incasseren daarvan 
door directeur 
schept mentale 
ruimte voor veran-
dering: vrijwillige 
artsen melden zich 
bij directeur (10/5)

- Directeur toetst 
eigen concept 
strategie in sg + 
adviseurs legitime-
ren deze aanpak. Dit 
maakt sg minder 
maker en meer 
klankbord strategie 
en ondermijnt enga-
gement sg-leden

+ Leden sg doen 
‘vingeroefening’ 
uitwerking strategie 
waardoor vertrou-
wen in uitvoerbaar-
heid groeit

+ Inbreng maatschap-
pen gevraagd, 
ondersteund met 
maquette + advi-
seurs. Dit gaf artsen 
gevoel serieus 
genomen te worden 
door management

- Inzet extra advi-
seurs doet medici 
en managers ‘ont-
zien’ in plicht tot 
samenwerking en 
legitimeert geschei-
den optrekken

- Implementatie 
(behalve 8 voorstel-
len) eenzijdig via 
plancyclus drukt 
tempo, energie en 
engagement van 
managers en medici
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Aanloopfase 
(exploring)

Afzetfase (triggering) Sprongfase 
(cocreating)

Landingsfase 
(practicing)

Ve
rb

in
de

n
+ Programma + 

intervisiebijeen-
komsten versterken 
verbinding binnen 
lijnorganisatie

+ Gemengde re-
giegroep versterkt 
verbinding

+ Med. Stafdag: breed 
gedeelde ervaring 
versterkt verbinding 
binnen medische 
staf

+ Strategiegroep (sg): 
verbindt mana-
gers, medici én 
ondersteuners

+ Roept nieuwsgierig-
heid en gretigheid 
bij niet-leden sg op

- Ervaren concurren-
tie sg en zmt on-
dermijnt verbinding 
medische staf en 
lijnorganisatie

+ Waardefoto (8/5) 
verbindt aanwezige 
perspectieven op 
probleem en creëert 
gedeeld beeld in sg 
over aard en ernst 
situatie

+ 9/5: beeld ge-
deeld met gehele 
medische staf roept 
gemengde emoties 
over oorzaken op, 
maar beeld zelf 
wordt aanvaard

+ Strategische data 
blijven hangen in 
kantine veroorzaakt 
‘buzz’ bij personeel

±  Kort daarna beeld 
besproken met 
lijnmgr’s: ieder in 
ziekenhuis deelt 
(goeddeels) hetzelf-
de probleem, maar 
afwezige ah-en 
voelen zich buiten 
(strategiegroep) 
gesloten

+ Groep artsen meldt 
zich op 10/5 vrijwil-
lig bij directeur. 
Verzoek adviseurs 
tot mobiliseren col-
lega’s creëert extra 
ambassadeurs voor 
8 voorstellen 

+ Vrijwillige artsen 
direct ondersteund 
door adviseurs 
helpt momentum 
te benutten in af-
wezigheid directeur 
(vakantie)

+ Medici koppelen 
voortgang sg terug 
in elke medische 
stafvergadering

+ Voorbeeldfunctie 
samenwerkende 
medici en ma-
nagers in sg 
reduceert negatieve 
stereotypieën

+ Overdracht strategie 
door artsen aan 
artsen + inbreng 
maatschappen + 
ondersteuning ver-
sterkt geloofwaar-
digheid/vertrouwen 
in nieuwe strategie

- overdracht strategie 
door managers 
in kwartaalbij-
eenkomst aan 
teamleiders lauw + 
geen vervolgactivi-
teit leidt tot verlies 
van verbinding aan 
managementzijde

+ Maquette voor 
artsen werkt 
drempelverlagend 
en brengt (alsnog) 
tempo en uniformi-
teit van uitwerking 
maatschapsplannen

- Bedrijfshoofden 
en medici werken 
buiten sg onvol-
doende samen aan 
maatschaps- en af-
delingsplannen. Di-
recteur en adviseurs 
legitimeren dit door 
adviseurs hiervoor 
in te zetten. Dit leidt 
tot niet beoogde 
bestendiging van dit 
patroon

Legenda: + betekent positief eff ect van interventie op strategisch leren;
– betekent negatief eff ect van interventie op strategisch leren
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Bijlage 3

Bijlage 3.a Organisatie Triodos Bank Internationaal eind 2008 en 
plaats Triodos Bank Nederland

Duitsland (agentschap) Real Estate
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Bijlage 3.b Kerncijfers Triodos Bank Nederland 2008

Bijdragen in duizenden euro’s

2008 2007

Toevertrouwde middelen 970.164 678.648

Aantal rekeningen 92.748 67.172

Kredieten 525.495 432.827

Aantal 6.880 4.003

Balanstotaal 1.038.881 805.038

Totaal baten 22.848 19.539

Bedrijfslasten -17.359 -14.006

Waardeveranderingen van vorderingen         -1.562          399

Bedrijfsresultaat voor belastingen 3.927 5.932

Belastingen bedrijfsresultaat        -1.001        -1.513

Nettowinst        2.926        4.419

Aantal medewerkers ultimo 107 88
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Bijlage 4
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Bijlage 4.a Scores vragenlijst gemoedstoestanden m.b.t. 
strategieproces

Datum: 7 juli 2008 nmt = 4; Ntot = 16

1. Onze huidige strategie vind ik:
1

toekomstbestendig
mt: 2,75

2
redelijk 

toekomstbestendig
Overig: 2,6

3
behoeft aanpassing

Totaal: 2,64

4
onvoldoende 

toekomstbestendig

2. Strategische verandering voor onze organisatie vind ik:
4

absolute noodzaak
mt:3,25

3
wenselijk

Overig: 3,16

2
hangt er vanaf

Totaal: 3,19

1
onnodig risico

3. Door deze bijeenkomst is mijn kijk op onze strategische situatie:
4

veranderd
mt: 2,67

3
aangepast

Overig: 2,25

2
genuanceerd
Totaal: 2,33

1
onveranderd

4. Ik vond de wisselwerking tussen de aanwezigen vandaag:
4

zeer intensief
mt: 1,75

3
vrij intensief

Overig: 2

2
wisselend

Totaal: 1,93

1
vrijblijvend

5. Ik vond de sfeer tijdens de bijeenkomst:
4

hartelijk
mt: 3,25

3
prettig

Overig: 3,25

2
zakelijk

Totaal: 3,25

1
koel

6. Ik voelde me tijdens de bijeenkomst:
4

positief gestimuleerd
mt: 3

3
normaal betrokken

Overig: 3,41

2
‘ups’ en ‘downs’

Totaal: 3,31

1
geïrriteerd, afgehaakt

7. Het procesverloop vond ik waar nodig:
4

goed, open 
bespreekbaar
mt: 3,25

3
redelijk  bespreekbaar

Overig: 3,33

2
met enige moeite 

bespreekbaar
Totaal: 3,31

1
moeilijk bespreekbaar

8. Ik vond deze bijeenkomst:
4

zeer eff ectief
mt: 3

3
redelijk eff ectief

Overig: 2,66

2
niet zo eff ectief

Totaal: 2,75

1
weinig eff ectief

9. Ik heb in de eff ectiviteit van het gehele strategieproces:
4

veel vertrouwen
mt: 3,5

3
voldoende vertrouwen

Overig: 3,16

2
beperkt vertrouwen

Totaal: 3,25

1
weinig

vertrouwen
10. Gemaakte opmerkingen:
Te weinig wisselwerking en inbreng aanwezigen, teveel presentaties
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Bijlage 4

Bijlage 4.b Scores vragenlijst gemoedstoestanden m.b.t. 
strategieproces

Datum: januari 2009 nmt = 3; Ntot = 9

1. Onze ‘oude’ strategie vind ik:
1

toekomst redelijk 
bestendig
mt: 2,66

2
behoeft onvoldoende 
toekomstbestendig

Overig: 2,83

3
aanpassing
Totaal: 2,78

4
toekomstbestendig

2. Onverkort uitvoeren van de nieuwe strategie vind ik:
4

absolute noodzaak
mt:3,33

3
wenselijk vanaf

Overig: 3,16

2
hangt er risico

Totaal: 3,22

1
onnodig

3. Door het strategieproces is mijn kijk op onze strategische situatie:
4

veranderd
mt: 2,33

3
aangepast

Overig: 2,14

2
genuanceerd

Totaal: 2,2

1
onveranderd

4. Ik vond de wisselwerking met het mt en onderling:
4

zeer intensief
mt: 3

3
vrij intensief
Overig: 2,29

2
wisselend

Totaal: 2,44

1
vrijblijvend

5. Ik vond de sfeer tijdens het strategieproces door de bank genomen:
4

hartelijk
mt: 3

3
prettig

Overig: 3

2
zakelijk
Totaal: 3

1
koel

6. Ik voelde me tijdens het strategieproces:
4

positief gestimuleerd
mt: 3,33

3
normaal betrokken

Overig: 2,86

2
‘ups’ en ‘downs’

Totaal: 3

1
geïrriteerd, afgehaakt

7. Het verloop van het strategieproces vond ik waar nodig:
4

goed, open 
bespreekbaar

mt: 3,75

3
redelijk  bespreekbaar

Overig: 3,29

2
met enige moeite

bespreekbaar
Totaal: 3,45

1
moeilijk bespreekbaar

8. Ik vond het strategieproces:
4

zeer eff ectief
mt: 3,25

3
redelijk eff ectief

Overig: 3

2
niet zo eff ectief

Totaal: 3,11

1
weinig eff ectief

9. Ik heb in de uitvoering van het gehele strategieproces:
4

veel vertrouwen
mt: 3,66

3
voldoende vertrouwen

Overig: 3,42

2
beperkt vertrouwen

Totaal: 3,5

1
weinig vertrouwen

10. Ik vind de informatie waarop de nieuwe strategie is gebaseerd:
4

valide
mt: 4

3
redelijk valide

Overig: 3,5

2
betwijfelbaar
Totaal: 3,67

1
niet zo valide
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11. Wat ieders persoonlijke bijdrage aan de realisatie van de strategie moet zijn vind ik:
4

duidelijk
mt: 3,33

3
vrij duidelijk
Overig: 2,87

2
niet zo duidelijk

Totaal: 3

1
onduidelijk

Bijlage 4.c Vergelijking scores gemoedstoestanden m.b.t. 
strategieproces

Juli 2008 en januari 2009

1. Toekomstbestendigheid ‘oude’ strategie:

juli 2008: mt: 2,75 Overig: 2,60 Totaal: 2,64

jan 2009: mt: 2,66 Overig: 2,83 Totaal: 2,78

2. Noodzaak (uitvoeren) nieuwe strategie:

juli 2008: mt:3,25 Overig: 3,16 Totaal: 3,19

jan 2009: mt:3,33 Overig: 3,16 Totaal: 3,22

3. Mate waarin kijk op strategische situatie is veranderd:

juli 2008: mt: 2,67 Overig: 2,25 Totaal: 2,33

jan 2009: mt: 2,33 Overig: 2,14 Totaal: 2,20

4. Wisselwerking met mt en onderling tijdens strategieproces:

juli 2008: mt: 1,75 Overig: 2,00 Totaal: 1,93

jan 2009: mt: 3,00 Overig: 2,29 Totaal: 2,44

5. Sfeer/hartelijkheid tijdens het strategieproces:

juli 2008: mt: 3,00 Overig: 3,00 Totaal: 3,00

jan 2009: mt: 3,25 Overig: 3,25 Totaal: 3,25

6. Betrokkenheid tijdens het strategieproces:

juli 2008: mt: 3,00 Overig: 3,41 Totaal: 3,31

jan 2009: mt: 3,33 Overig: 2,86 Totaal: 3,00

7. Bespreekbaarheid strategieproces waar nodig:

juli 2008: mt: 3,25 Overig: 3,33 Totaal: 3,31

jan 2009: mt: 3,75 Overig: 3,29 Totaal: 3,45

8.Eff ectiviteit strategieproces:

juli 2008: mt: 3,50 Overig: 3,16 Totaal: 3,25

jan 2009: mt: 3,25 Overig: 3,00 Totaal: 3,11
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Bijlage 5

Interventies en waargenomen effecten per evaluatiecriterium en 
per fase in de Triodoscasus

Ex
pl

or
in

g 
va

lu
e

Context verrijken 
(variëren)

Exploreren (valideren) Delen en incuberen 
(verwerken)

Mobiliseren 
(verbinden)

+ Gesprekken buiten 
de deur

+ Stakeholder-
interviews/-video

+ Proces- en 
inhoudaccenten

+ Extended imc
+ ‘Denk mee met het 

mt’
+ Afstemmingen met 

vermogensbeheer 
en assurantiën

+ Cijfermateriaal
+ Imago-onderzoek 

treinstations
+ Mw-lunches (+)
+ Inspiratoren en 

teamsessies mt
+ Interviews en pres-

ence werkvormen
– Variatie binnen mt 

als strategieteam 
beperkt

– onevenredige in-
vloed van ‘slechts’ 3 
live-gesprekken met 
inspiratoren? 

– Enkele mt-leden 
afwezig bij een 
inspirator

– Oriëntatie binnen 
Triodos > buiten 
Triodos

– 7/7 nogal 
1-richtingsverkeer

+ Alle punten 
genoemd onder 
‘context verrijken’

+ Uitgebreide cijfer-
matige onderbou-
wing (voorberei-
dingsmap directeur)

±  Stakeholder-
gesprekken en video 
(interessante info, 
niet valideerbaar)

+ Doorvragen bij 
inspiratoren

+ Grondhouding di-
recteur (bij inspira-
toren + ma-ochtend 
+ gevoelscheck na 
7/7)

– Relatief grote 
invloed van 
live-gesprekken 
met ‘slechts’ 3 
inspiratoren

– Info Lucas Goos-
sens moeilijk vali-
deerbaar + weinig 
moeite voor gedaan

– marketinginfo niet 
erg factual

+ Aanlooptijd 
opzettelijk deel 
strategietraject

+ Verlengen aanloop-
tijd tot september

+ Grens van eigen 
geduld opgezocht

+ Persoonlijk functio-
neren en leren on-
derdeel van traject 
verhoogt leerwaarde

+ Korte, intensieve 
inputs, afgewisseld 
met verwerkingstijd

– Afwezigheid sommi-
gen bij inspiratoren 
à geen ‘infectie’

– 20% groei strategie 
als luxe ondermijnt 
harde noodzaak 
(overlevingsangst)?

+ Lunchbijeenkomst 
‘Denk mee met mt’

+ Veelheid aan con-
tacten met andere 
tb-onderdelen

+ Verschillende bij-
eenkomsten met 2e 
echelon

+ Huiswerk waarde-
foto’s: met elkaar 
waardefoto’s maken 
in eigen team (na 
7/7/08)

+ Ma-ochtend: terug-
koppelen inbreng 
inspiratoren vóór 
strategiebijeenkomst

– Contacten met ex-
terne stakeholders/
klanten

– mt als ‘vitale coali-
tie’ homogeen

– Inbreng 2e echelon 
enigszins marginaal, 
bv op 7/7

+ Mail op 8/7 van 
directeur herstelt 
vertrouwen in 
proces 

+ Onvrede directeur 
straalt ambitie uit

– Huiswerk na 7/7 
niet meer realistisch 

– Probleembesef 
buiten mt?
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E-
va

lu
e-

at
in

g
Onderdompelen 

(variëren)
Refl ecteren (valideren) Triggering (verwerken) Resoneren (verbinden)

+ Waardefoto’s: 
diverse stakeholder-
perspectieven 
gelijktijdig in beeld

+ Begeleiding 2 
adviseurs

+ Twee verschillende 
invalshoeken → 
stretch

– Ruwe data aanwezig 
(bv blauwe map 
directeur), maar niet 
om in te ‘zwemmen’

– Waardefoto gedeel-
telijk solo voorbe-
reid à intersubjec-
tieve groepsvalidatie 
onder druk

+ Refl ectie op mt-
teamproces en in-
dividuele bijdragen 
daaraan

+ Hete hangijzers 
benoemen helpt 
mindfull aanwezig 
zijn

+ Wandeling en 
uitwisseling over 
noodzaak strategie 
versterkt besef van 
noodzaak

+ Waardefoto geeft 
intersubjectief geva-
lideerd totaalbeeld 
waardecreatie voor 
primaire stakehol-
ders nu en later

– Grondstoff en strate-
gie veel voorgeïnter-
preteerde data (ipv 
ruw/ongefi lterd)

– Wel problemen 
onderkend, maar 
weinig de syste-
mische patronen 
geanalyseerd: 
waarom gaat het 
zoals het gaat: Wat 
zijn (im)productieve 
patronen (inhoud 
en gedrag) en 
wat houdt ze (on)
bedoeld in stand?

+ Discussie ‘overle-
vingsangst’ vs hpf: 
Hebben toppers 
meer drive voor 
hpf, terwijl anderen 
pas bewegen door 
angst? 

• ‘s Ochtends al-
lemaal nog gewerkt 
geeft achteraf veel 
stress (draaiboek 
observaties 

• Organisatie Opstel-
ling is confronte-
rend: sterk intern 
gericht en elkaar ‘in 
de gaten houden’.

• ‘testen’ leiderschap
• lijst van 10 hang-

ijzers op fl ip geeft 
ontspanning

• Zekere frustratie 
c.q. machteloosheid 
over eff ectiviteit 
1e dag werkt als 
springplank voor 2e 
dag

+ Waardefoto + 
wandeling in 
2-tallen + daarop 
volgende uitwisse-
ling over noodzaak 
strategie triggert 
probleembesef

+ Exploring informatie 
delen met top 20

+ Exploring informatie 
op maandagoch-
tend praatje van 
directeur gedeeld 
met allen

+ Waardefoto door 2 
mt-leden voorbereid 
met afdeling

– Directeur le-
gitimeert 
‘solowaardefoto’

– geen gedeelde 
refl ectie op 
gedragspatronen 
of –principes die dit 
veroorzaken.
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Bijlage 5

C
oc

re
at

in
g 

va
lu

e
Atelier (variëren) Concretiseren 

(valideren)
Cocreëren (verwerken) Waarderend verbinden 

(verbinden)

+ Dicht bij elkaar 
zitten/staan 
(barkrukken) aan 
1 tafel verhoogt 
belevingsintensiteit

+ Fysiek: Zitten/
barkrukken/staan/
open haard/rek- en 
strekoefeningen

+ Mentaal: (presence)
werkvormen

+ Afwisseling in 
proces, inhoud, 
vooruit-, achteruit 
kijken, refl ecteren, 
fantaseren, stilte, 
organisatieopstel-
ling, begrafenis

– Format Pierre

+ Check of strategie 
voldoende ingaat 
op lijst van hete 
hangijzers

– Twee ‘hete hangij-
zers’ niet na, maar 
vóór refl ectie en 
nieuw strategisch 
kader

– tbnl 2015: gene-
rative thinking of 
luchtkasteel? Door 
hoge feelgood echt 
testen validiteit 
redenering?

+ Futuring ont-
sluit bestaande 
ideeën, geen 
fantasiestrategie

+ 2015-oefening: de 
‘website-opmerking’

+ Futuring-oefening: 
tbnl 2015

+ Hoge intensiteit 
tijdens futuring/
generative listening

+ Sterk voelbaar, 
want door iedereen 
onafhankelijk 
gerapporteerd

+ Niet fi lmbaar: rustig 
praten en lange 
pauzes

+ Begrafenis richt 
aandacht/energie 
op ‘echte dingen’

+ Samenvatting/
consolidatie door 
directeur + (h)
erkenning door mt 
bij bespreking ervan

+ Oogsten (di-avond)
– Futuring duurt re-

latief kort en is nog 
fragmentarisch

– Baggar Vance video 
wisselend beleefd

– Top bepaalt kader, 
rest vult in, maar 
zoekt niet mee naar 
waardecreërende 
en –vernietigende 
praktijken

+ Uitnodigende inter-
actieve opzet beide 
terugkoppelsessies

+ Stakeholder-inleving 
tijdens beide 
terugkoppelsessies

+ Strategisch kader 
inhoudelijk veel 
herkenning

+ Aankondiging stop-
pen met verzekeren 
(eerst bij 2e eche-
lon, daarna bij top 
100) staat symbool 
voor ‘menens’

+ Woordvoering hele 
team op 23/9 en 
24/10

+ Persoonlijke bij-
drage aan strategie 
formuleren (24/10)

+ Sfeer tijdens 2e 
echelon sessie en 
top 100 open en 
goed

+ Ervaren legitimiteit 
van de algehele 
procesinrichting
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Pr
ac

ti
ci

ng
 fo

r 
va

lu
e

Experimenteren 
(variëren)

Testen (valideren) Direct doen 
(verwerken)

Coproduceren 
(verbinden)

Gedragsniveau
+ terugval na sept 

sessie, gedrags-
patroon zeer taai, 
via regelmatige 
begeleide intervi-
sie weer opgepakt 
en aan gewerkt (oa 
december 2008)

+ Exploring mt 
wordt permanen-
tere activiteit

Activiteitniveau
+ Prototypes 

opgetuigd
– Prototypes in 1e 

instantie matig 
voorbereid

– Weinig krachtig/ 
geloofwaardig 
uitgezet

+ Goede aanzet 
tot prototypes in 
Nyensteen

+ Uitzetten prototy-
pes 23/9 gaf direct 
aanknopingspunt 
tot concretisering

– Matig uitzetten 
van prototypes en 
randvoorwaarden 
laat eigenaarschap 
en engagement 
(onbewust/on-
bedoeld) beetje 
weglekken

+ Prototypes wel 
uitgevoerd en 
doorgezet 

+ Voornemen werk-
plan te toetsen 
aan strategie 
(gebeurd?)

+ Key indicators
+ Stakeholder-waar-

de prototypes echt 
getest en verwerkt

+ Betrokkenen 
rapporteren en 
demonstreren in 
sept/okt echte 
commitment aan 
inhoud strategie

– Mgtpraktijken 
naar volgende 
echelons accent 
meer op ‘hoe wel’ 
dan op ‘hoe niet’: 
weinig bewust van 
valkuilen

– Spontane groeiver-
snelling tbnl door 
kredietcrisis werkt 
tegen urgentie-
gevoel nieuwe 
strategie

+ Wilsovereen-
komst strategie 
gedemonstreerd 
door veerkracht na 
setbacks (bv uit-
voeren prototypes)

+ mt gaat door 
met practicing in 
leidinggeven en 
teaminteractie 
(gedragsniveau)

+ Coproduceren in 
prototypes

– Cocreëren strate-
gie eerst zonder 
en dan pas met 
top 20

– Prototypes tijdens 
top 20 nog onvol-
doende serieus 
genomen

– Accent tijdens 2e 
echelon sessie 
en top 100 op 
‘uitdragen’

– Eigen inbreng 2e 
echelon + top 100 
voelt vrijblijvend 
aan: wat komt 
terecht van follow 
up?

– Functionele 
inbreng bij 
prototypes laat 
gedaan waardoor 
inhaalslag nodig is

+ Prototypes al-
lemaal snel gereed 
en getest bij doel-
groep, hetgeen 
leerervaringen 
heeft verbreed 
buiten mt
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Bijlage 6

Relaties resultaten breedte- en diepteonderzoek

Bijlage 6.a

Analyse relatie interventiekader en methodische condities
Volgens het conceptueel onderzoeksmodel beïnvloeden de interventieprinci-
pes in het voorlopige interventiekader (tabel 8.5) op positieve wijze de metho-
dische condities voor strategisch leren. Hieronder wordt naar een aanscher-
ping van het voorlopige interventiekader toegewerkt via een toetsing van deze 
relatie.

a Strategische context: noodzaak en urgentie
Uit de vier cases in hoofdstuk 3 kwam naar voren dat onvrede bij klanten of 
onvoldoende fi nancieel rendement als zodanig wel noodzakelijke, maar geen 
voldoende voorwaarde zijn voor strategisch leren. De materiële én immateri-
ele waarde die de status quo creëert bij externe en interne belanghebbenden 
speelt mee in het krachtenveld. Alleen als het saldo van deze ‘waardekoek’ vol-
doende negatief is ten opzichte van wat mogelijk wordt geacht, zal er daadwer-
kelijk geleerd en veranderd worden. De hele methode van de expeditie naar 
waarde is erop gericht dit bloot te leggen én te laten doorleven door hen die er 
wat aan kunnen doen. 

Strikt genomen is de strategische context geen methodische conditie, in de 
zin dat de conditie beïnvloedbaar is via de methode. Het gaat echter wel om de 
belangrijkste conditie in relatie tot slagen of falen van de methode voor stra-
tegisch leren. Volgens De Caluwé gaat het hier zelfs om de meest genoemde 
slaag- of faalfactor voor adviesprocessen in het algemeen (De Caluwé, 2007, 
p.182).
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b Lerend leiderschap
Het volledig beschikbaar maken van strategische data, het ontbreken van 
vooropgezette uitkomsten van het strategisch leerproces, maar commitment 
tonen aan het leerproces zelf en de uitkomsten daarvan maken het leerpro-
ces geloofwaardig volgens het breedteonderzoek. Manipuleren en selectief 
beïnvloeden ervan werkt averechts. Dit is in lijn met de discussie rond het 
expeditieleiderschap in hoofdstuk 8 en het leiderschapsprincipe ‘vecht en ver-
wonder’. Omgekeerd houdt het principe ‘vecht en verwonder’ een uitbreiding 
in van leergierigheid. Het gaat ook om het pal staan voor de condities en de 
uitkomsten van het strategisch leerproces

c Breedte samenstelling strategieteam
In hoofdstuk 3 komen met name de omvang en de variatie in de samenstel-
ling van het strategieteam naar voren. Ook in de cases van het diepteonderzoek 
wordt regelmatig gerefereerd aan de samenstelling van het strategieteam, bij-
voorbeeld in paragraaf 7.2.2 waar wordt gesproken over een ‘vitale coalitie’. De 
interventieprincipes in tabel 8.5 gaan hier nog niet expliciet op in.

d Tijdigheid mobiliseren strategieteam
In de verdiepende cases (tabel 7.2 en 8.5) is onder het kopje mobiliseren (verbin-
den tijdens exploratiefase) het mobiliseren van het strategieteam opgenomen. 
De tijdigheid hiervan is beter gewaarborgd door het formeren en mobiliseren 
van een strategieteam als startconditie op te nemen in het interventiekader.

e Tijdigheid inbreng werkorganisatie
Interventieprincipe 1d (mobiliseren) verwijst naar een tijdige inbreng van de 
werkorganisatie. Het interventiekader laat verder zien dat dit niet volgtijdelijk, 
maar parallel en verweven met de andere lerende activiteiten (van het strate-
gieteam) moet plaatsvinden. Het inzetten van Large Scale Interventions, zoals 
beschreven in de research-, de keurmerk- en de ziekenhuiscasus, kan hierbij 
behulpzaam zijn (zie ook paragraaf 7.5.3).

f Eigenaarschap inhoud strategie
Volgens Pierce, Kostava & Dirks (2001) lopen de belangrijkste routes naar 
psychologisch eigenaarschap via controle op een situatie, nauwe bekendheid 
ermee en de eigen identiteit erin kunnen leggen. Het belangrijkste voertuig 
voor psychologisch eigenaarschap van praktijken en strategieën is daarom het 
cocreëren en coproduceren ervan. Daarmee worden de drie routes gelijktij-
dig bewandeld. Dit is vervat in de leerprincipes ‘verwerken’ en komt terug in 
alle fasen van het expeditieproces. Hoe breder dit plaatsvindt, des breder ver-
ankert het eigenaarschap. Deze laatste gedachte is vervat in het leerprincipe 
‘verbinden’.
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Bijlage 6

g Eigenaarschap strategieproces
Voor eigenaarschap van het strategieproces geldt eenzelfde redenering als hier-
boven. Het resultaat is hier echter niet engagement aan de nieuwe strategie, 
maar aan het proces ernaartoe. Dit verhoogt dus niet direct de stretch voor 
een nieuwe strategie, maar verlaagt wel de leerangst, wat strategisch leren 
bevordert.

Een addertje onder het gras bij dit punt is dat in de hier voorgestelde expedi-
tie naar waarde het strategieproces in grote lijnen al lijkt vastgelegd. Wat is dan 
nog de ruimte voor cocreatie van het strategieproces? Toch is eigenaarschap 
van het strategieproces via cocreëren ervan realiseerbaar, zoals de research-
casus en de medische stafdag in de ziekenhuiscasus bij uitstek illustreren. De 
‘expeditieprincipes’ laten speelruimte voor lokale invulling. Verder komt het 
in de praktijk aan op het zoeken van een optimum tussen het ‘ideaal’ van deze 
principes en de voordelen van cocreatie. Het inbouwen van een toetsing van de 
aanpak bij het beoogde expeditieteam en bij kenniswerkers in de organisatie 
kan hier zijn nut bewijzen. In de expeditie- en de keurmerkcasus is dit breed 
gebeurd, in de ziekenhuis en de bankcasus bij het expeditie- c.q. strategieteam.

De uitgangspunten van Argyris (valide informatie geven over het hoe en 
waarom van de expeditieprincipes, maar tegelijk via vrije keuze koersen op in-
nerlijk engagement) komen bij zo’n toetsing goed van pas. Andersom kan ook 
eerst via cocreatie tussen expeditiegids en expeditieteam een route worden 
ontwikkeld om die vervolgens te toetsen aan de expeditieprincipes.

h Intensieve, gezamenlijke exploratie strategische data
Het zelf zo dicht mogelijk bij de bron actief exploreren van zowel waardebe-
leving, waardecreatie als potentieel voor waarde is vervat in de principe 1b 
(bronexploratie). Het aspect van zelf doen verhoogt daarbij het eigenaarschap 
en verwerking. Dit komt in principe 1c (‘delen en incuberen’) onvoldoende uit 
de verf en verdient aanscherping.

i Beleefde zelfbeschikking via actorschap
De hierboven besproken sensitizing concepts hebben direct of indirect betrek-
king op het verhogen van actorschap en zelfbepaling onder de betrokkenen. 
Vooral de uitwerking van de interventieprincipes gekoppeld aan de leerprin-
cipes ‘verwerken’ en ‘verbinden’ zijn hierop gebaseerd. Dit moet in het inter-
ventiekader sterker tot uitdrukking gebracht worden.

j incubatie- en verwerkingsintervals
Het inbouwen van incubatie- en verwerkingsintervals heeft een dubbele func-
tie. Het geeft tijd om het vertrouwen van alle betrokkenen in de leersituatie af 
te tasten en op te bouwen. Bovendien speelt het in op de leercriteria waarne-
men, vergelijken, ontspannen en herhalen (paragraaf 5.3.3).
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Deze methodische conditie is de belangrijkste aanleiding de expeditie in te 
richten volgens een chronologische fasering, waarbij de eerste fase (exploring 
value) veruit het meest tijdsintensief is en dient voor het opbouwen van een 
nieuw actueel en valide referentiekader over waardecreatie.

k Dynamiserende werkvormen
Het aspect van variatie in werkvormen zit in de expeditie naar waarde veran-
kerd in het leerprincipe ‘variëren’. Dit begrip heeft betrekking op alle vormen 
van contextvariatie, dus zowel wat betreft ruimte, personen, gegevens, et cetera, 
als wat betreft werkvormen en komt terug in alle vier de fasen van de expeditie.

Het eff ect van zulke variatie is het grootst als het leidt tot nieuwe inter-
acties, die ‘ontregelend’ werken in relatie tot bestaande responspatronen en 
praktijken.

l Ontstaan van perspectief
Het ontstaan van perspectief bleek in het breedteonderzoek te kunnen werken 
als een ‘vreemde attractor’ (Homan, 2005; Zuijderhoudt, 2002). Dit begrip is 
afkomstig uit de chaostheorie. Het beschrijft een nieuw punt van ordening 
waar een verward gezelschap ‘op drift’ zich naar (her)groepeert.

In de expeditie naar waarde komen spannende en soms angstige en emo-
tioneel beladen momenten voor wanneer men zich, binnen of buiten het 
expeditieteam, op de ‘plek der moeite’ bevindt. Dit speelt bij uitstek in de 
fase van E-value-ating. Vanuit de natuurlijke hang naar controle over de si-
tuatie en zelfbeschikking ontstaan spontane initiatieven tot zelfordening en 
zelforganisatie. 

Interventieprincipe 2d ‘resoneren’ is er expliciet op gericht dit soort initi-
atieven tot zelforganisatie te entameren buiten het expeditieteam. Het initi-
atief van de vrijwillige dokters in de ziekenhuiscasus is hier een voorbeeld 
van. Daarnaast is fase 3 van cocreëren gericht op het ontstaan van nieuw 
perspectief. 

m Snelheid van terugkoppeling en uitvoering
Een kortcyclisch patroon van idee, besluitvorming, actie en feedback op gecre-
eerde waarde is de grondgedachte van de practicing for value fase. Dit idee is 
ontleend aan de rapid results benadering van Schaff er (2005) en het idee van 
prototyping, zoals onder meer beschreven door Scharmer (2009).

n Leerbereidheid als psychologisch kosten/baten saldo
In paragraaf 3.6.n is psychologische conditie van cynisme, onzekerheid en 
angst versus vertrouwen, verlangen en ambitie beschreven als doorslaggevend 
voor strategisch leren. Deze conditie geldt zowel de organisatorische als de 
leersituatie.
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In de paragrafen 4.5. en 6.5 is cognitief en emotioneel verwerken op iden-
tieke wijze omschreven als het dynamische saldo van parallelle psychologische 
evaluaties omtrent de verwachte consequenties van wel én van niet strate-
gisch leren, waarbij de leersituatie zelf deel uitmaakt van deze psychologische 
evaluaties.

o Hiërarchie van leercondities en leerconclusies
In paragraaf 3.6.o is een hiërarchie in de condities voor leerbereidheid waar-
genomen. Deze verloopt van buiten naar binnen en top down (fi guur 3.1). Deze 
hiërarchie is tot uitdrukking gebracht in het interventiekader via het inbou-
wen van een preparing fase. Daarin wordt gezocht naar overeenstemming over 
de gedrag- en houdingsprincipes van de expeditieleiding, de expeditiegids, de 
samenstelling van het strategieteam en de expeditieprincipes (paragraaf 8.2).

Paragraaf 3.6.r beschrijft verder dat het inhoudelijke leren, ofwel de veran-
deringen in waardescheppende praktijken, verloopt volgens de omgekeerde 
route: bottom up en van binnen naar buiten (fi guur 3.1). Dit aspect is verwerkt 
in het interventieprincipe ‘verbinden’ in alle fasen van het proces. 

p Acclimatiseren in minicycli van leren
Paragraaf 3.6.p concludeert dat het proces van emotioneel acclimatiseren aan 
de grote onzekerheden bij strategisch leren geduld vergt en verloopt in kleine 
stapjes van exploreren, oogsten en positieve bevestiging. De onzekerheden be-
treff en enerzijds de leersituatie en anderzijds de organisatorisch existentiële 
onzekerheden en de mogelijke gevolgen daarvan. Dit richtinggevende begrip 
is verwerkt in interventieprincipe 1c ‘Acclimatiseren in kleine leercycli’. Dit 
geldt ook de opmerkingen gemaakt onder h, i en j.

q Impliciet/onbewust leren via contextvariatie
De waarnemingen in paragraaf 3.6.3 en 3.6.4 wijzen erop dat leren veel ge-
makkelijker plaatsvindt in een uitdagende, uitnodigende en betekenisvolle 
context én als betrokkenen zelf interpreteren wat daaruit te leren. Dit kan 
leiden tot tweede orde leerprocessen, ook zonder dat hierover een expliciete, 
refl ectieve dialoog plaatsvindt. Strategisch leren via relevante contextvariatie 
is de kern van het leerprincipe ‘variëren’, zoals omschreven in paragraaf 6.5. 
en daarmee verwerkt in het interventiekader.

r Expliciet/bewust leren via zelf interpreteren
Volgens paragraaf 3.6.r is de ruimte zelf tot interpretaties te komen op basis 
van volledige en valide informatie sterk bepalend voor de eff ectiviteit van stra-
tegisch leren. Dit ligt in het verlengde van de conclusie in paragraaf 5.5.3 dat 
leren het verwerken van unlearning impulsen vergt in een plezierige, ontspan-
nen situatie zonder externe druk op de inhoudelijke uitkomsten.
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Vrije ruimte voor samen interpreteren (cocreëren) blijkt in de onderzochte 
cases een belangrijke toegevoegde waarde voor strategisch leren. Interventie-
principe 1b ‘refl ecteren’ wordt daarom aangescherpt tot ‘co-refl ecteren’.

Bijlage 6.b Vergelijking interventieprincipes hoofdstuk 3 en 
hoofdstuk 8

Het voorlopige interventiekader uit tabel 8.5 is verder aan te scherpen aan 
de hand van een vergelijking met de geïdentifi ceerde interventieprincipes in 
paragraaf 3.5.2.

i Refl ectiviteit in contacten adviseur en general manager.
De mate waarin tussen adviseur en opdrachtgever vroegtijdig in hun samen-
werking een refl ectieve vorm van contact mogelijk blijkt, in de zin van het 
refl ecteren op de eigen en elkaars bijdragen aan het strategieproces en de ef-
fecten daarvan, is in alle cases een accurate barometer voor het vervolg van het 
strategieproces. Deze refl ectiviteit komt terug in het principe ‘verwonder’ voor 
de expeditieleiding en ‘congruentie’ voor de expeditiegids.

Expeditieleiding en -gids kunnen doen er goed aan de gedragsprincipes 
‘vecht en verwonder’ respectievelijk ‘congruentie en complementariteit’ vroeg 
in de samenwerking toetsen (zie ook paragraaf 8.7.2). 

ii Alpartijdigheid adviseur
Het begrip alpartijdigheid, zoals geopperd in paragraaf 3.5. hangt nauw sa-
men met de in paragraaf 4.2 uitgewerkte opvatting over waarde. Het nastre-
ven van waardevergroting voor alle primaire belanghebbenden betekent dat 
een expeditiegids zich niet eenzijdig verbindt aan de zorgen en belangen van 
één partij, bijvoorbeeld de opdrachtgever. Daarmee verliest hij zijn congruen-
tie en daarmee geloofwaardigheid ten aanzien van het na te streven doel. Van 
de adviseur is een alpartijdige opstelling vereist¹, gericht op het verbinden van 
primaire belanghebbenden en vergroten van de totale waardekoek voor hen.

In de literatuur staat dit bekend als whole system change benadering (Check-
land, 1981; Van Nistelrooij, 2000; Weisbord & Janoff , 1995). 

Bij elkaar genomen is alpartijdigheid onderdeel van het interventieprin-
cipe ‘congruent en complementair’ van de expeditiegids. Hij moet congruent 
zijn ten opzichte van zijn opvatting over waarde en complementair durven op-

1  De term ‘alpartijdig’ is ontleend aan de organisatie ethicus Henk van Luijk, die de 
term bezigde tijdens een congres over ‘de waarde van de adviseur’ in 1999.
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treden, daar waar betrokkenen (te) eenzijdig het waardevraagstuk benaderen 
vanuit hun eigen gezichtspunt.

iii Lerende houding adviseur
Paragraaf 3.5. stelt dat de adviseur van meet af aan moet zeggen en blijven 
zeggen wat hij ziet, daarvan denkt en welke consequenties hij daarvan ver-
wacht. Daarmee blijft hij zijn waarnemingen en aannames testen en geeft zijn 
klanten een keuze of dit de situatie is zoals ze die willen. Het gaat met andere 
woorden om voortdurende congruentie tussen praat- en doetheorie van de ad-
viseur en het testen van deze congruentie bij de expeditieleden. Deze congru-
entie is dezelfde congruentie waaraan wordt gerefereerd in paragraaf 8.7.2.1.
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