.i'{-.

Over valkuilen bU veranderitg
Observatiesvanuit een wisselend perspectief
Marjo Dubbeldamen Wilfred Goedmahers
Met enige regelmaat wordt de laatstejaren aandacht gevraagd voor het forse
percenrageveranderprocessendat vastloopt (Boonstra, 2000, Nohria en Behr,
2000; Mastenbroek, 2006). En dan gaat het niet alleen om grootschaligestructuurwijzigingen en fusies die niet het vooraf beoogde doel bereiken.
lnreressanreconsrateringdaarbij is, dat klaarblijkelijk ook veranderingen mislukken, die conform alle vereisten van achterliggendetheoretische kaders als
ontwerp- en contingentiedenken, action research of sociaal constructivisme
zijn opgezet,enbegeleid.Dit zou kunnen betekenen,dat beproefde interventies
niet meer werken en niet langer de beoogde effectenopleveren.
Ook in de evaluatie van veranderingsprocessenwordt regelmatig gewezen op
de magere resultaten van grootscheepseverandertrajecten,die in veel gevallen
haaks sraan op de verwachtingen bij de start (zie onder andere Van der Steen,
2002 en Dubbeldam en Goedmakers,2003). Een van de verkiaringen van dit
fenomeen van het mislukken van adviesprocessenzou kunnen zijn, dat de
veranderingsprocessenvan nu zo zijn verkleefd, zo Ír^ag;en zo ontembaar zijn
geworden, dat enkelvoudige benaderingenniet meer voldoen. Het oude is aan
herziening toe en niet meer alleenzaligmakend:alles roept om paradigmashift.
Een andere wat pragmatischerverklaring voor het verkeerd uitpakken van veranderingen zou het verschijnsel van de valkuil kunnen zijn. Een valkuil is in
orLzeoptiek een risico, dat zich min of meer autonoom iijkt voor te doen en in
veel verschijningsvormen kan optreden, ongeacht de theoretischebenadering
of het vernieuwende denken. Een valkuil is iets, dat in potentie standaard siuimerend op de achtergrond aanwezigis.
Een opvaliend feit is, dat valkuilen veelvuldig voorkomen in gesprekken over
'het vak', in bijeenkomsten waarin wi.; met leedvermaak en
de professie of
zachtjes grinnikend collega'sattenderen op de laatste trend in valkuilen. Het
signalerenvan het format van de kuil van de ander is een geliefd spel. Maar er
wordt niet al te open over valkuilen gesproken en het lijkt er op, dat veel niet
publiek wordt gemaakt, maar zorgvuldig toegedekt.
Uirgaand van het standpunt dat (h)erkenning van de valkuil kan leiden tot enige
verbetering, volgt hier een signaiering van valkuilen bij verandering in het open
baar bestuur.
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Zonder uitputtend te willen zrjn, beschri.lvenwij een aantal valkuilen vanuit
het perspectiefvan de bestuurder,de integralemanager,de beleidsmaker en Lot
slot de adviseur.Om het betoog levendig te houden, word[ eigen faien afgewisseld met dat van de ander. Er wordt geen voorschot genomen op mogeiijke
oplossingen.Alleen die valkuiien komen in beeld, die we van dichtbij hebben
gezien, waarover in een enkel voorbeeld uitgebreid is gepubliceerd of waar we
zelf.royaal zijn ingevalien.
De bestuurder: over bestuurlijke vernieuwing, bestuurlijke drukte en
sluipende gekte
BestuurlíjLte ver ni euwing?
Al enkelejaren wordt er in Nederland, en daarbuiten, gesproken over de noodzaakLoLbestuurlijke vernieuwing. De redenen daarvoor liggen in gesignaieerde
bestuurlijke problemen, die overigensnogal kunnen verschiilen.
In de eerste piaats is er de ontideologisering van de samenieving, al dan niet
samenhangendmet de ontkerkeli.lkingen ontzuiling. Politreke partijen zoeken
naar een nieuwe identiteit, maar groeien steedsmeer naar eikaar en naar het
midden, zonder echte ideologischedifferentiatie.
Ten tweede wordt regelmatig geconstateerddat de hedendaagsemaaLschappelijke vraagstukken niet ophouden bij de grenzenvan de bestuurlijke entiteit.
Ruimtelijke ordeningsvraagstukken overstijgen de grenzerl van gemeenten,
verkeersvraagstukkengaan over de grenzenvan provincies heen en veihgheidsvraagstukken gaan zelfs breder dan de landsgrenzen.
Vervolgens is er de vele malen aangehaaldekoof tussen burger en bestuur.
Daaraanworden veel oorzaken en gevolgenopgehangen,zoals de opkomst van
Fortuin (en de ondergang van de LPF), het deficit van de politiek, het verlies
van het geloof in de maakbaarheid van de samenleving en het ioenemende
individualisme.
Tot slot worden, wellicht rn samenhangmet de vorige punten, ook vraagtekens
gezer-bi.l de kwaliteit van bestuurders in met name kleinere gemeenten. Meer'
concreetwordt het probleem geschetstals een kloof tussen de cognitieve mogeh.lkheden van lokale bestuurders afgeze[tegen de (toenemende) complexiteit
van de vraagstukken.
F{oezeerer ook verschlllend gedacht en geoordeeld kan worden over elk van
de bovenstaandeen andere redenen, duideigk is dat er wel degeh.lknoodzaak
is voor bestuurlilke vernieuwing. En daarom is er rn de afgeiopen jaren ook
het een en ander gebeurd op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Hoewel,
is er nu eigenlijk wel zoveel gebeurd? Met een kritische blik zijn er nog wel
wat kanttekeningen bij het vernieuwen te plaatsen. Zo is eigenlilk het lokale
bestuur sinds Thorbecke eind 19de eeuw niet wezenlijk veranderd. Terwill de
maatschappijingrijpend is gewijzigd, is de manier waarop deze wordt bestuurd
nog steedsdezelfde.
Er zijn wel wat ogenschijnhSke
aanpassingen,
maar wat leverendeze nu op?
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De experimenten met de vierde bestuurslaaghebben er uiteindeli.lk toe geleid
dar er een aantai uitvoenngsproblemen is opgelost en gezamenlijkis opgepakt,
maar de echte bestuurlijke samenwerking is niet van de grond gekomen.
Fïerindeling lost de problemen niet op, maar verplaatst deze slechts. Schaai'oude' situatie
vergroting leidt tot nieuwe decentralisatie,waarbij de facto d.e
grotendeelswordt hersteid. ln Amsterdam en Rotterdam komen deelraden, in
andere heringedeelde gemeenten ontstaan r,vijk- en buurtraden a1sschijnbaar
communicerendevaten.
I{er dualisme is geïntroduceerdbij provincies en gemeenten,maar heeft vooraisnog voorai technische consequentiesin de begrotings- en verantwoordingsdocnmenten. De discussiesin de Raden en Statengaan nog veelal over d.evraag
war nu wiens bevoegdheid is en wat nu precies s[uren op hoofdlijnen is. Tot
een wezenlijk ander en meer aantrekkelijk politiek inhoudelijk debat heeft het
nog niet geleid.
'aanjagen',sLimulerenen zelfs regisseren
Er wordl veelvuldig gesproken over
van dossieïs, maar de vraag i"sof er niet uitsluitend sprake is van verhullend
taaigebruik (Peters, 2007).
Ook de vooralsnog mislukte lntroductie van de gekozen burgemeesteris geen
wezenlijk besruurlijke vernieuwing. Er is slechtssprakevan een kleine wi;ziging
in het besraandesteisel,die bedoeld li1kr als zoethoudert;evoor ciebestuurii jke
vernieuwersin Nederland.
Los van a1legetroffen maatregelen,waarvan er hier een aan[ai is genoemd, zi]n
er naluurlilk ook drverse voorbeeiden van vrijwiilige samenwerking. I{oewel
vnlwilligheid misschien wel de bestebasisvoor samenwerking is, geldt wel dat
vrijwilligheid niet afdwingbaar en stuurbaar is en tegeiijkertijd sterk afhanketi.;k is van de grilligheid van de lokale bestuurders.
Bestuurlijkedruhte
Een nieuwe [erm: bestuuriiike drukte, en ook de term ambtelijke drukte doet
al de ronde. Hoewei nieuw? De wet van de bestuurlijke drukte is ai oud (De
L-ee
uw 1984): van bestuurlijke drukte is sprake wanneer bestuurlijke consteilaties in de praktilk zo werken dat er vertraging of zelfs blokkades in visievorming, besluitrrorming of uitvoering optreden.
In de recente discussie over de besturing van de Randstad is dit verschijnsel
veelvuldig gesignaleerd.Bestuurlijke drukte heeft iets te maken met de hiervoor aangegeventoenemende complexiteit van maatschappelijkeproblemen,
'bestuursgebied'.Coórdinalle
die zich niet houden aan de grenzen van het
en afstemming tussen verschillend.ebestuurders en bestuurslagenis daarmee
noodzakeii;k. En als dan de resultatenniet snel genoegworden bereikt, vergroten c1ebestuurders hun coórdinerende inspanningen met een averechtseffect
(Wolthuis, 2006). Een brij van verschillendebelangen,vragen naar de regie en
veran[woordelilkheden is het gevoig. En zie daar:de bestuurhjke drukte.
Ecn interessanteonderzoeksvraagis of bestuurlijke drukte een uitvloeisei van
ons beroemdepoldermodel is.
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Los van alle andere oorzakenen gevolgen,speelt het geduld van de bestuurder
een belangrijke rol. Of liever: het ontbreken van geduld. De horizon van een
bestuurder wordt sterk bepaald door zijn of haar termijn van vrer jaar. En niet
alleen aan het eind van die termijn moeten de resultatenworden opgeteid, ook
tussentijds moet er regelmatig publiekeh.lkworden gescoord.En dat legt druk
op de resultaten.
Hoewel de trend in bestuurlijk Nederland is om op hoofdlijnen te sturen, is
de scoringsdrangtegelijkertijd aanleiding voor de bestuurder om zich toch op
detalls te richten. Immers, de hoofdlijnen zijn vaak met de langere termijn verbonden; de details geven meer kans op korte termijn successen.
Maar het beeld is niet alieen somber. Natuurlijk richten bestuurders zich ook op
iange termijn en op hoofdlijnen. Maar het is logisch, dat ook de korte termijn en
detailbemoeienis een rol speien. Vaak worden bestuurders ook door burgers op
details aangesproken.Daar niet op reagerenen alleen wijzen op de hoofdliinen
van beleid, geeft voeding aan de kioof tussen burger en bestuur. En zo kan nog
steedsde losgelopenstoeptegelverworden tot hoofdlijn van beleid!
Het virus van de sluipendegeLzte
Het virus van de siuipende gekte is zo gevaarlijk, omdat het onzichtbaar,
ongrijpbaar en niet re voorspellenis, soms niet herkend wordt en ondergronds
doorwroet. Organisatieskunnen besmet zijn met een virus - de gemeenlewaar
iedere secretans,aile hoofden ruimteli;ke ordening en P&O keer op keer al
dan niet met veel ruzre of een fikse financiële tegemoetkoming vertrekken. De
provincie waar schandaalna schandaalde pers haalt. De ngo mct het prachtige imago waaï bestuurdersopeensen massehet pand verlaten. Niemand weet
hoe dat komt. Niemand voelt zich verantwoordelijk. Niemand vraagt zich aÍ:
waarom gaat het hier zoals het gaat (Otto, 2000X Als het virus nog niet is uitgewoed, kan ook de besteveranderaarweinig uitrichten Weinig tot niets helpt,
zeker niet waarschuwend de vinger opheffen. Niemand gelooft je. De praktiik
is, dat de organisatieje al naar gelangje statr-rsmet veel egardsnaar buit en zal
begeleiden.
Maar ook mensen kunnen besmet raken met gekte. Het succeskan CEO's tot
zonnekoningen maken (Cools 2006): dat procesvan groeiendemacht en status
zonder het tegenwicht van 'countervailing power'is nog enigszinsbegrilpelijk.
Evenals de voorgesteldepraktische aanbeveiingenzoalseen strakke blik op de
koers, echte 'corporate governance'en een bedn3fscultuur gebaseerdop vertrouwen.
Maar wat ons intrigeert, is waarom gektejuist op dat moment en bi.l die persoorl
tot uitbarsting komt? Voorbeeldente over. Hoe raakt een hoge VN functionaris
zo varr de weg?Wat maakt dat een'gewone' ambtenaarzich onaantastbaarvoelt
en in naam van de provincie waanzinnige leningen afsluit? Hoe is te verklaren,
dat de onkreukbare voorzitter van de Raad van Bestuur van die grote instelling in de gezondheidszorgmeer dan een miljoen naar bordelen, speeltafelsen
autohandelarenheeft doorgesluisd?Altr;d een misdadige inborst gehad?OI het
vjrus van de sluipende gekte?
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De integrale manager: over schapen en poten, eenzijdige benadering
en tribunegedrag
De onzinvanhet schaapmet de zevenpoten
'80
van de vorige eeuw wordt de integraie manager als éen
A1 sinds de jaren
van de oplossingen voor een beter functionerende overheid gezíen.Maak de
manager verantwoordelijk voor producten, beleidsvoorbereiding en politieke
advisering en geef hem,/haardaarvoor de benodigde middelen (Dubbeldam en
Goedmakers,2003).
Vooral bij het bekend worden van schandalenen uitwassen,is er natuurlijk kritiek gekomen op integraal management.Beleggendeambtenaren (en bestuurders), te veel tekenende medewerkers,voorbeelden te oveï. Gelukkig heeft dit
niet geleid tot het terzijde schuiven van integraal management, maar tot een
zinvolle discussie over vertrouwen en control (of controle?). Natuurlijk bjedt
integraal management de manager vrijheden en natuuriijk is daar vertrouwen
voor nodig. Voor de integrale managerbetekent dit:je houden aan de doelstellingen en kaders van de organisatiewaarin wordt gewerkt. En daar mag absoluut een zekere mate van control en controle bij uitgevoerd worden. Zolang we
maar niet allemaal naar de pijpen van de accountant gaan dansen...
Maar er is ook een ander soort.kritrek gekomen: de verantwoordelijkheid als
integrale manager waagt te veel van deze manager. Een werkelijk integrale
manager moet niet alleen iets weten van inhoud, maar ook van financièn, personeel, automatisering, et cetera.En dan ook nog de vaardighedenhebben om
politici te kunnen adviseren.Kortom: je vraagt de onmogelijke figuur van een
schaapmet zeven poten.
Eeriijk gezegd is dit kritiek met een hoog onzingehalte. Zeker, het opereren
'klasals integrale manager vraagt andere kwalificaties dan het werk van de
sieke' inhoudelijke manager.Maar dan hebben we het vooral over compe[enties. Daarom is ook niet elke manager automatisch geschikt om als integraal
manager te werken. Wij bestrijden dat de integrale manager op alle genoemde
kennisgebieden expert moet zijn. Daarvoor zijn er immers voldoende interne
adviseurs aanwezig'. zoals p&o adviseurs, financieel consulenten, facilitajre accountmanagers.Ons lijkt een belangrijke compelentie van d.e integraie
manager dan ook om de juiste ondersteuning om zich heen te organiseren.in
dat geval is een gewoon schaapme[ vler poten ruim voldoende.
De eenzijdigeinvalshoekvan systemen
Een klassieker is de introductie van integraal management in een overheids'no[ for profit' sector. Een dergelijk proorganisatie, de semi-overheid of de
ces impliceert een wijziging van het bestaandebesturingsconcept,gelet op de
overgang van een centrale naar een decentralesturing. Dit betekent zowel een
ontwerp voor een andere struc[uur en de introductie van andeïe systemen als
de vraag naar andere competenties.
De introductie van integraal management moet dus de aanzeï-vorrnen voor
een complex veranderingsproces.Het vereist niet alleen een wijziging in de
bestaande werkmethodieken, maar ook veranderingen in de besturing, de
managementstijlen de cultuur.
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Hele horden adviseurs, die worden ingehuurd om aan de implemen[alie vaïl
een financieel-administratiefsysleem te werken (wilt u ook een productbegïoting, een tijdschrijfsysteem en een set prestatie-indicatoren?),pakken dat
siandaard aan. Vanuit een zuiver financieel-economischeinvalshoek focussen ze daarbi; op één specifieke systeemfunctiezonder de gedragsaspectente
laten meetellen.Je kunt het ze niet eens kwalijk nemen. Vanuit hun denken is
managementontwikkeling iets uit de zachte sectoï, dat focust op het opleiden
en toerusten van het management.Managementontwikkeling staat dus los van
de werkelijkheid van de invoering van een financieel-administratiefsysteem.
Dat de effectenvan het ene proceswel eensvan invloed zouden kunnen zijn op
het andere is in die kringen nog geen algemeengedragengedachte.
H et f enomeen tnbunegedr ag
Dit lijkt op het eerstegezicht een wat simpele valkuil. Iedereen kent het verschijnsel van de manageï die na wat schermutselingenbesluit even afstand te
nemen en zich wat afzijdig te houden van het gewoel. Dat overkomt ons aiiemaal we1eens.Maar tribunegedragis iets anders.Je hebt hel idee, dat je aanpak
van het veranderingsprocesdoor alle betrokkenen is geaccepteerden bent hard
aan het werk. Têgelijkertijd zit er, zonder dat je dat weet, een aantal lleden op
cle tribune, dat zich daar uitbundig vermaakt. Niet meewerkt aan het slagen
van het veranderproces,maar ook niet tegen. Niemand roep[ ze Lot de orde, de
Lop van de organisatiebehandelt deze mensen zeifs met enige welwiilendheid.
Een goeclvoorbeeld van hoe tribunegedrag ontstaat, komt uit ons onderzoek
naar integraal management.Achteraf hebben we de ontwikkelingen als volgt
kunnen duiden: een paar maanden na de aanvang van het verandertraject
zagenen hoorden we in de organisatievooral het management diÍïuse signalen
uitzenden. De reactiesop br.;voorbeeldde introductie van instrumenten als een
tijdschrijfsysteemen een managementrapportagewaren opvallend neutraal en
hier en Caar zelfs afhoudend.
Bij de voorbereidingen rond de nieuwe slart met managemenLontwikkehng
leken leidinggevendenpas op de plaats te maken en afstand te nemen van wat
integraal management te bieden heeft. Een veeg teken had moeten zi.1ndat
niemand meer pressie zeLteop de voortgang van zowel zelfbeheer als managementonLwikkeling. Alleen wij. . ..
In de wandelgangen en in overleg was nog maar weinig te merken van de
enthousiastebenadering van de plannen in de periode daarvoor, waarin vrijwel
elk voorstel maakbaar en dus te organiserenleek. Bij vlagen riep hei opeïalionele management dat het stapeleffectmoest worden tegengegaanen dat het br.;
zelibeheer en managementontwikkeling om niets anders ging dan vanuit het
centrale niveau controle uitoefenen en dwingend voorschrijven. Managers die
zich aanvankelijk opgeworpen hadden als trekker van het veranderingproces
waren niet meer aanspreekbaar.Het management,onze doelgroep, bleek op de
tribune te zitten en toe te kijken naar wat zich ver weg op het veld afspeelde.
Als er sprake is van veelvuldig en iangdurig tribunegedrag is daar weinig tegen
te cloen:je kiest voor de confrontatie (dat werkt meestalniet), neemt je verlies,
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wacht op mooiere tijden of probeert een betere fit te creèrentussen de belangen
van de organisatie en die van iezelf.
De beleidsmaker: over de klem van disciplinedominantie
In de praktijk betekent de klem van disciplinedominanrie: het als beieidswetenschapper, opleider, adviseur enlof veranderingsmanager,strak gereglsseerd door de eigen discipline, vasthouden aan de eigen normen- en waardensjablonen. En dus voor wat betreft de probleemdefiniëring en mogelijke
oplossingsrichting(en) geen rekening houden mer de beperktheid van het
eigen denken. Laat staan aandachtschenken aan de eventueleopvattingen binnen het clièntsysteem.Disciplinedominantie heeft vele gedaanrenen verschijnt
op uiteenlopende plaatsen.
Een schoolvoorbeeld van disciplinedominantie in het openbaar bestuur is her
rapport van de commissie Elzinga 'Dualisme en lokale democratie' van begin
2000. Misschien wat weggezakt in de belangstelling, maar korr samengevar
was de interessanteopdracht voor de commissie: doe aanbevelingen om de
gemeentelijke democratie te revitaliseren en een vernieuwingsimpuls toe te
dienen. En wat. doet de commissie? De commissie levert weliswaar in ruim
een jaar een prestatie van omvangrijk formaat, r.rraarkiest voor een serie puur
juridische sLrLlctuuroplossingen.
En niet alleen omdat Elzrngaeen jurist is. De
burger als klant van de gemeentelijke organisatieof wellicht in de nabije roekomst als coproducent van beleid komt in het verhaal niet voor. In hoeverre
mensen belang hechten aan het primaat van de politiek, op welke manieren
individuen of groepen zr.1nte betrekken brj de lokale democratie, hoe die versterkt zou kunnen worden, wat de inbreng van de interne organisatieleden
in deze processen kan zijn, belangrijke veranderkundige aandachrspun[en,
netwerkbenaderingen, nieuwe vormen van beleidsontwikkeling, het wordt
aliemaal niet genoemd. Niet echt vreemd, want nauwelijks gestrLlctureerde
processenmet een niet gedefinieerdeoutput zijn in het openbaar bestuur nie[
echt gebruikelijk. Het rapport geeft wel vele bladzijden informatie over posities, bevoegdhedenen struc[uren van de Raad en het College van B6sW
Een ander voorbeeld van fors doorschieten komr uit de wereid van de 'chaordische' systemen en de dynamische systeemtheorie.Er zijn mensen die zoveel
weerstand voelen bij een standaardbenadering,dat zelfs de meest eenvoudige
klus wordt omgeven met sociaal constrllctivistische zoekprocessennaar circulaire feedbackpatronenom toch maar voldoende ruimte voor zelfsturing te
creëren. Dat vait zeer in hen te prijzen, maar zlln deze aanhangersvan hel
nieuwe denken zich bewust van het feit dat ook hun nieuwe denken sterk
dominante trekken vertoont? En wat moe[ de klant daarmee?
Een milde vorm van disciplinedominantie vertonen de ontwerptechneut én
de tegenhanger,de procesgelovige,die beiden niet te verleiden zijn tot weike
verandering in denken dan ook en als oude manegepaardenhun vaste rondjes
blijven lopen. Beide soorten of het nu onderzoekers,wetenschappersof adviseuïs zr.;ndragen de oogkleppen van het eigen dominante denken , maar ze zrln
zich daar beslist nie[ van bewust. Van corrigerend optreden door mensen uit
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Lreràásl€ omgevj.ngis rneestaigeen sprake, wani iie zien ai cle kiepl>cn ecn.
:iiei meer en zo draven ze vrollk door. Wa: nog enigszinsvooi tren pieii. rs Car
ze niemand kwaad doen.
Duideir.lk is dat discipiineciominantie en verkokerd d,enken niel zr.;n voorbehouden aan de mensen uit cie'oeroepspraktijk.Ook ciewetenschap laat zrch op
qii vlak niet onbetuigd. De theorie heefi er zicir tot nu toe nie'; echt druk over
gemaakt en zegt weinig over de schemergebiedentussen bijvoorbeelC organrsatie-, beCri;fs- en bestL'iurskunde,sociaie psychoiogie, organisatieon':wikkering en comrnunj.catiewetenschappen.Er is ai heiemaal geen sprake van een
verband tussen bedrijfswetenschappen en de rverkveiden, die tegen de accountancy, het financieel-economische en Ce adr:tinistratieve organisatie aaniigge:i.
al d.an niet gecombineercimet iT-roepassingen.
Onze ervaring is dat het fenomeen van de discipiineiominantie ln cie wereic
van d.e wetenschap niet echt wordt (h)erkend. Drt verkokerde denken veïtroebeit het zicht op de :rnodelien,concepl-enen benaderingen van anCeren.
'nci
Geen rekening houden met Ce beperkingen van het eigen denken, aileen
bekenie terrein wilier-lverkennen en herkennen. niaakt leren van en inet anderen vri;wei onmogeli.;k.
H.et kiezen van een volstrekt afwi.lkendeonderzoeksbenadering, sarnen r^:ieiciic
nieuwe coliega of zelfs iemand van een andere universiteit wordt afwijzend er,
zeke: niet weiwillend bekeken. Een benchmark uitvoeren, kljken v,relksiroo
andere uni.versite:len voigen, buiten Ce gebaande pacien stappen en tlus ie ,
eigen zorgw.rldig geconstrueerdekeizerrijk hoe comfortabei ook veriaien cn i.c
ideeèn van anCeren verkennen? l{et creèren van een gezameniljke Laarcn ecr.
gezamenlijk begrippenkader als middeien oni over de eigen grenzcn neeii .c
stappen?Cok hiervcor kcmt geen appiaus:"iit zljn niet de benaCer;.ngenwaar'
wr l v o c r k i e z e n ."
De adviseur: over vermeende objectiviteit en ond.erkende su.bjectlviteÍr,
Uitgangspunt is Cat totaie objectiviteit een onmogehjke posi.iie is en ca'; ecn
zeke;e mate van subjectiviteii bruikbaar kan zijn, ongeacht iret veranieni 'gsproces. Mi.ts natuuriijk de adviseur zj,ch van de impacr en hei besiaan van ie
subleciiviieit bewust is. Subjectivlteit en objecrivrteit vornlen een verstlengeide
en gecornpiiceerde kiuwen . Zo kan onderkende subjectrvrteu in de vorm vai'r
kennis van cie voorgeschiedenisvan hel inCividu een voordeei zrjrl. Voorke nnrs
maakt hei mogelijk om schi1nbaarmoeiteioos alie noodzakeiijke drfferer'.Liaiie
en nuance in bijvoorbeeld een coachingstrajec'iaan le brengen. De ccnclu
sie na af'loop is dan ook terecht, dat de interuentles hebben gewerkr. can<zr.r
onderkende subjectiviieit van de coaciVaCvrseur.Zolang Ceze zicir reaiiseen
ciat hg/zij de client inciusief voorgeschiecienisgoed ken[, werkt de onoerxenci.e
subjectiviteir positi.efuit op het proces.
Maar het risico van Ce vermeende objecrivl'.eitligt altijd op cie ioer^.Stei ciai cc
coach',./acvlseur
nret alieen de voorgeschiedenisvan de klan'r goed kent, iilaarcok aile in's en oui's van het bedrijf of de organisatre (zoal.seen provirx:ie ) ll
':asl:;
rweslje In iat geval is de valkuii leveilsgroot,Cat op
r,an zil:' o| r.aa:
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beperkte blik op de werkelijkheid en eerdereal dan nier goede ervaring enlof
aanvaringen met de soort organisa[ie alle mensen en situaties in relatie mer
de ciiènt volgens een vas[ patroon ingekleurd worden. Bijvoorbeeld: als deze
gemeente zegt Lewillen werken aan de introductie van vraagsturing, dan zeggen de hoofden van de operationele afdelingen ja, maar zullen ze rn eersle
instantie nee doen. Is het MT voor, maar heeft het begrip niet omschreven err
wordt in de wandelgangengefluisterd dat de afdelingshoofdenniet de vereisre
competenties hebben. In deze gevallenis de subjectiviteit van de adviseur niet
onderkend, is de objectiviteit (dit is een nieuwe klanr, die ik blanco benader)
vermeend en is geen sprake van [oetsing. Dit alles werkt nadelig en belemmerend uit op het proces.
Tot slot
Op basis van onze praktijk hebben we een selectiegemaakr van valkuilen en
die benaderd vanuit het perspectiefvan de bestuurder, de integraie manager,
de beleidsmaker en de adviseur. Dit zijn ook de rollen, die wij al dan nier in
gecombineerdevorm hebben vervuld en/of venrrlien.
Deze vaikuilen ztJr.naar onze overtuiging continu sluimerend aanwezigen nict
met een simpele ingreep vooraf uit te schakelen.Een valkuil kan vele vormen
en meerdere gedaan[en aannemen. Soms figureren ze onopgemerkt voor een
langereperiode op de achtergrond,dan weer komen zetrr een zelfde situatie
prominen| r^aayvoren en woekeren verder als een veenbrand. In dit laaiste
geval kan hun uitwerking op het veranderprocesdesastreuszijn, tenminste als
de valkuil niet onder ogen wordt gezien.
'Iijdige
herkenning én onderkenning van het verschi.;nseivalkull moel in onze
ogen dan ook leiden tot verbeteracries.
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