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“You	  can	  discover	  more	  about	  a	  person	  in	  one	  hour	  of	  play,	  than	  in	  a	  year	  of	  conversation.”	  

Plato1	  
	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Geraadpleegd	  via:	  http://www.quotationspage.com/quote/2128.html	  	  
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VOORWOORD	  
	  
In	  het	  kader	  van	  mijn	  afstudeertraject	  van	  de	  ‘Master	  Organisaties,	  Verandering	  en	  Management’	  
aan	  het	  Department	  Bestuurs-‐	  en	  Organisatiewetenschap	  van	  de	  Universiteit	  Utrecht	  is	  deze	  scriptie	  
geschreven.	  	  
	  
In	  dit	  voorwoord	  creëer	  ik	  graag	  de	  gelegenheid	  om	  een	  aantal	  mensen	  te	  bedanken.	  In	  de	  eerste	  
plaats	  mijn	  scriptiebegeleider	  Eugène	  Loos	  die	  mij	  voorzien	  heeft	  van	  nieuwe	  ideeën,	  frisse	  inzichten,	  
een	  kritische	  noot	  en	  bovenal	  kundige	  begeleiding.	  Ondanks	  zijn	  afwezigheid	  in	  Nederland	  bleef	  hij	  
ontzettend	  goed	  bereikbaar	  als	  begeleider.	  	  

Daarnaast	  wil	  ik	  graag	  Frisse	  Blikken	  bedanken.	  Zij	  hebben	  mij	  een	  afstudeerstage	  geboden	  
waar	  ik	  kennis	  heb	  mogen	  maken	  met	  ‘serious	  gaming’,	  het	  onderwerp	  van	  deze	  scriptie	  en	  mijzelf	  
als	  werknemer	  in	  spe	  kunnen	  ontwikkelen.	  Hen	  wil	  ik	  bedanken	  voor	  de	  ontzettend	  plezierige	  tijd	  die	  
ik	  heb	  mogen	  beleven	  daar.	  	  

Daarnaast	  wil	  ik	  de	  medewerkers	  van	  ABN	  AMRO	  TOPS	  bedanken	  voor	  hun	  enthousiasme,	  
hun	  eerlijkheid	  en	  openheid	  waarmee	  ze	  de	  interviews	  inkwamen.	  In	  het	  speciaal	  wil	  ik	  Gerdien	  
Vrije-‐	  van	  der	  Sluis	  benoemen,	  die	  ervoor	  heeft	  gezorgd	  dat	  ik	  bij	  ABN	  AMRO	  TOPS	  kon	  afstuderen	  en	  
mij	  tevens	  ontzettend	  goed	  heeft	  geholpen	  bij	  het	  zoeken	  van	  de	  juiste	  respondenten	  voor	  deze	  
scriptie.	  

Niet	  in	  de	  laatste	  plaats	  wil	  ik	  mijn	  ouders	  bedanken	  die	  ontzettend	  van	  belang	  zijn	  geweest	  
voor	  mijn	  ontwikkeling	  en	  het	  genoegen	  waarmee	  ik	  heb	  gestudeerd.	  Zij	  hebben	  mij	  op	  
verscheidenen	  wijze	  ten	  volste	  ondersteund	  in	  de	  afgelopen	  vier	  jaar	  en	  mij	  de	  vrijheid	  geboden	  dit	  
op	  mijn	  eigen	  manier	  te	  doen.	  	  

	  
Kiki	  Jansen	  

Utrecht,	  augustus,	  2013
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	  SAMENVATTING	  
	  
Banken	  staan	  onder	  grote	  maatschappelijke	  druk	  en	  zijn	  continue	  onderhevig	  aan	  verandering.	  
Daarbij	  is	  het	  zo	  dat	  het	  onder	  organisaties	  	  steeds	  meer	  een	  trend	  is	  om	  medewerkers	  meer	  te	  
betrekken	  bij	  hun	  strategiebepaling.	  Daarbij	  zorgen	  ontwikkelingen	  ervoor	  dat	  informatie	  in	  grote	  
hoeveelheden	  opgenomen	  kan	  worden.	  Dit	  geldt	  met	  name	  	  voor	  de	  generatie	  Y	  die	  opgroeit	  in	  deze	  
maatschappij..	  Organisaties	  willen	  graag	  onderscheidend	  zijn	  en	  zijn	  steeds	  meer	  op	  zoek	  naar	  
innovatieve	  manieren	  om	  medewerkers	  aan	  zich	  te	  binden	  en	  om	  de	  concurrentie	  voor	  te	  blijven.	  

Hierin	  kan	  een	  serious	  game	  een	  belangrijke	  bijdrage	  leveren	  doordat	  de	  kracht	  van	  een	  
spelsimulatie	  erin	  ligt	  dat	  deelnemers	  aan	  den	  lijve	  ondervinden	  wat	  de	  essentie	  is	  	  van	  een	  
verandering.	  Het	  maakt	  duidelijk	  waar	  het	  om	  gaat.	  ABN	  AMRO	  TOPS	  is	  in	  haar	  strategie	  
ontwikkelingstraject	  ook	  bezig	  geweest	  medewerkers	  meer	  te	  betrekken	  bij	  het	  ontwikkelingsproces.	  
Er	  waren	  op	  regelmatige	  basis	  bijeenkomsten	  waar	  informatie	  overdracht	  plaatsvond.	  De	  game	  	  
Flash	  Forward	  2020	  was	  een	  communicatiemiddel	  over	  dit	  traject	  en	  diende	  als	  een	  methode	  voor	  
informatieoverdracht.	  	  

Echter,	  het	  is	  goed	  mogelijk	  dat	  er	  een	  verschil	  zit	  tussen	  het	  beoogde	  doel	  van	  het	  game	  en	  
de	  ‘uitkomst’	  hiervan.	  Het	  is	  zoals	  de	  Amerikaanse	  wijsgeer	  Yogi	  Berra	  al	  zei:	  “In	  theory	  there	  is	  no	  
difference	  between	  theory	  and	  practice,	  in	  practice	  there	  is”.	  De	  volgende	  onderzoeksvraag	  stond	  
centraal	  in	  mijn	  scriptie:	  

	  
“Op	  welke	  manieren	  geven	  medewerkers	  van	  ABN	  AMRO	  TOPS	  betekenis	  aan	  de	  game	  Flash	  Forward	  

TOPS	  2020	  in	  relatie	  tot	  het	  verandertraject	  dat	  hun	  organisatie	  doormaakt	  ?”	  
	  

Omdat	  het	  onderzoek	  gaat	  over	  de	  betekenisgeving	  van	  de	  medewerkers	  van	  ABN	  AMRO	  
TOPS	  aan	  het	  verandertraject	  in	  relatie	  tot	  de	  game	  zal	  het	  antwoord	  op	  deze	  onderzoeksvraag	  
gebaseerd	  zijn	  op	  hun	  ervaringen	  met	  de	  game.	  Het	  empirisch	  onderzoek	  wordt	  hierom	  vanuit	  het	  
narratieve	  perspectief	  uitgevoerd.	  Betekenisgeving	  is	  een	  doorgaand	  proces	  waarin	  betekenissen	  
worden	  geconstrueerd	  door	  oude	  en	  nieuwe	  ervaringen.	  De	  huidige	  betekenisgeving	  leunt	  op	  
betekenissen	  uit	  het	  verleden.	  Dit	  noemt	  Weick	  (1995)	  retrospectieve	  betekenisgeving:	  
betekenisgeving	  achteraf.	  Betekenisgeving	  is	  een	  doorgaand	  proces	  waarin	  betekenissen	  worden	  
geconstrueerd	  door	  oude	  en	  nieuwe	  ervaringen.	  De	  game	  heeft	  daarmee	  invloed	  op	  de	  
betekenisgeving	  over	  het	  verandertraject.	  Omdat	  de	  game	  ten	  tijde	  van	  het	  onderzoek	  is	  uitgevoerd	  
is	  het	  interessant	  te	  kijken	  hoe	  in	  de	  huidige	  tijd	  betekenis	  wordt	  gegeven	  aan	  het	  verandertraject.	  
Voordat	  stil	  kan	  worden	  gestaan	  bij	  de	  ‘sensemaking’	  van	  de	  respondenten	  wordt	  eerst	  stilgestaan	  
bij	  de	  ‘sensegiving’	  kant	  van	  de	  game.	  Dit	  is	  het	  doel	  waarmee	  de	  game	  door	  het	  management	  van	  
ABN	  AMRO	  TOPS	  is	  ingezet:	  overbrengen	  van	  informatie	  en	  conceptideeën	  genereren	  over	  een	  
toekomstige	  roadmap.	  

Serious	  games	  kunnen	  een	  belangrijke	  bijdrage	  leveren	  in	  een	  verandertraject	  doordat	  de	  
medewerkers	  die	  het	  verandertraject	  ondergaan	  aan	  den	  lijve	  kunnen	  ondervinden	  wat	  de	  
verandering	  inhoudt.	  Een	  organisatorische	  verandering	  gaat	  vaak	  gepaard	  met	  een	  (benodigde)	  
verandering	  in	  de	  cultuur	  van	  de	  organisatie.	  Serious	  games	  kunnen	  een	  bewustzijn	  creëren	  over	  de	  
kloof	  tussen	  de	  huidige	  en	  gewenste	  situatie.	  Het	  uitwisselen	  van	  verhalen	  geeft	  een	  collectief	  beeld	  
van	  de	  huidige	  cultuur	  en	  het	  benodigde	  menselijk	  kapitaal.	  	  Aan	  deze	  verhalen	  wordt	  betekenis	  
toegeschreven.	  Om	  de	  betekenisgeving	  van	  de	  werknemers	  te	  achterhalen	  wordt	  de	  kleurentheorie	  
(de	  Caluwé	  en	  Vermaak	  (2006),	  zie	  paragraaf	  3.4.	  Om	  erachter	  te	  komen	  wat	  de	  ‘sensegiving’	  door	  
het	  management	  van	  ABN	  AMRO	  TOPS	  van	  de	  game	  Flash	  Forward	  2020	  inhoudt	  en	  hoe	  de	  
‘sensemaking’	  van	  de	  deelnemers	  over	  het	  verandertraject	  geduid	  kan	  worden,	  worden	  de	  
antwoorden	  van	  de	  respondenten	  aan	  de	  kleuren	  gekoppeld	  die	  elk	  hun	  eigen	  betekenissen	  
omvatten.	  Elke	  kleur	  kan	  ‘herkend’	  worden	  aan	  een	  aantal	  typische	  woorden.	  Daarbij	  geeft	  de	  kleur	  
ook	  aan	  op	  welke	  manier	  mensen	  in	  staat	  zijn	  mee	  te	  gaan	  in	  een	  verandering.	  
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Uiteindelijk	  blijkt	  dat	  er	  op	  verschillende	  manieren	  betekenissen	  worden	  gevormd	  	  over	  het	  
verandertraject	  na	  het	  spelen	  van	  de	  game.	  Zo	  is	  de	  game	  een	  platform	  geweest	  waar	  informatie	  bij	  
elkaar	  kwam	  waar	  een	  doel	  bij	  was	  gesteld	  om	  een	  roadmap	  te	  vormen	  voor	  een	  TOPS	  2020.	  Het	  
volgen	  van	  de	  stappen	  in	  de	  game	  heeft	  ertoe	  geleid	  dat	  er	  (terug)	  kon	  worden	  gekeken	  op	  een	  
mogelijk	  roadmap	  (Duke,	  1974).	  Daarnaast	  was	  de	  game,	  zonder	  dat	  het	  een	  vooraf	  gesteld	  doel	  
was,	  een	  motiverende	  motor	  voor	  de	  medewerkers	  van	  TOPS	  om	  betrokken	  te	  raken	  bij	  het	  
verandertraject.	  Daarbij	  heeft	  de	  game	  de	  mogelijkheid	  geboden	  om	  discussie	  te	  hebben	  over	  de	  
vorm	  waarin	  TOPS	  verder	  zal	  moeten	  gaan	  waarbij	  de	  ik	  in	  de	  wij	  geplaatst	  kon	  worden	  en	  empathie	  
ten	  overstaande	  van	  het	  traject	  is	  ontstaan.	  Tevens	  heeft	  de	  game	  inzicht	  gegeven	  dat	  er	  meer	  een	  
lerende	  cultuur	  moet	  komen.	  Het	  heeft	  inzicht	  gegeven	  wat	  er	  nog	  tekort	  schiet	  in	  wat	  wel	  nodig	  is	  in	  
toekomstige	  veranderingen.	  Bovenal	  heeft	  game	  vooral	  veel	  energie	  geleverd	  ten	  overstaande	  van	  
het	  verandertraject	  waarbij	  de	  medewerkers	  de	  toekomst	  van	  de	  organisatie	  positief	  tegemoet	  zien.	  	  

Het	  management	  van	  TOPS	  kijkt	  terecht	  terug	  op	  een	  succesvolle	  derde	  SUMMIT,	  maar	  moet	  
niet	  vergeten	  dat	  de	  game	  een	  enkele	  interventie	  is	  geweest.	  De	  game	  moet	  worden	  gezien	  als	  een	  
spiegel	  van	  waaruit	  gereflecteerd	  kan	  worden	  wat	  mist,	  wat	  nodig	  en	  hoe	  er	  tot	  een	  gewenste	  
situatie	  moet	  worden	  gekomen.	  Wanneer	  dit	  niet	  wordt	  blijven	  denken	  en	  doen	  losgekoppeld.	  Dit	  
leidt	  tot	  ineffectiviteit	  en	  zal	  de	  verandering	  remmen	  (Argyris,	  1980;	  Neys	  &	  Jansz,	  2010;	  
Stoppelenburg	  et	  al.,	  2012).	  Door	  Flash	  Forward	  overtuigend	  en	  herkenbaar	  neer	  te	  zetten	  heeft	  het	  
verhaal	  effectiviteit	  behaald	  in	  de	  organisatie.	  Om	  mensen	  daadwerkelijk	  nog	  in	  actie	  te	  krijgen	  om	  
te	  handelen	  zoals	  de	  inzichten	  in	  de	  game	  hebben	  aangegeven	  is	  het	  aan	  het	  management	  van	  TOPS	  
om	  de	  medewerkers	  hierin	  te	  begeleiden.	  	  

Wat	  betreft	  de	  blauwe	  insteek	  van	  de	  game,	  de	  ‘sensegiving’	  door	  het	  management	  van	  
TOPS	  om	  hun	  medewerkers	  te	  informeren	  over	  het	  verandertraject	  en	  concept	  ideeën	  hierover	  te	  
genereren,	  blijkt	  uit	  de	  antwoorden	  van	  de	  werknemers	  dat	  deze	  doelstelling	  behaald	  is.	  De	  game	  
heeft	  veel	  informatie	  gegeven	  over	  het	  verandertraject	  en	  tevens	  heeft	  de	  	  game	  ideeën	  
gegenereerd	  over	  hoe	  de	  opgestelde	  aspiraties	  behaald	  zouden	  kunnen	  worden	  in	  2020.	  Een	  game	  
als	  communicatiemiddel	  voor	  ‘sensegiving’	  vanuit	  leidinggevenden	  in	  een	  organisatie	  blijkt	  dus	  
succesvol	  te	  kunnen	  verlopen.	  	  

Er	  is	  echter	  ook	  op	  diverse	  manieren	  betekenis	  gegeven	  aan	  de	  game.	  Deelnemers	  aan	  de	  
game	  zeggen	  ook	  meer	  begrip	  te	  hebben	  voor	  de	  verandering,	  zich	  meer	  betrokken	  te	  voelen	  bij	  het	  
verandertraject,	  energie	  te	  hebben	  gegenereerd	  en	  inzicht	  te	  hebben	  gekregen	  wat	  nodig	  is	  om	  de	  
kloof	  te	  dichten	  tussen	  het	  nu	  en	  de	  situatie	  in	  2020.	  De	  betekenisgeving	  aan	  het	  verandertraject	  is	  
dus	  geen	  eenduidig	  proces.	  Enerzijds	  heeft	  de	  game	  zijn	  doel	  gediend	  en	  impliceert	  dit	  een	  lineair	  
proces	  van	  A	  naar	  B.	  Anderzijds,	  heeft	  de	  game	  ook	  -‐zonder	  dat	  het	  een	  vooraf	  bepaald	  doel	  was	  -‐	  
ervoor	  gezorgd	  dat	  medewerkers	  van	  TOPS	  via	  de	  game	  een	  eigen	  betekenisgeving	  kunnen	  vormen	  
ten	  overstaande	  van	  het	  verandertraject.	  De	  keuze	  om	  de	  ‘sensegiving’	  over	  te	  brengen	  via	  een	  game	  
heeft	  meer	  betekenisgeving	  processen	  losgemaakt	  dan	  alleen	  het	  internaliseren	  van	  informatie	  en	  
conceptideeën	  genereren	  om	  een	  roadmap	  te	  maken	  voor	  TOPS.	  	  

Uit	  het	  voorgaande	  blijkt	  dat	  de	  game	  op	  diverse	  manieren	  betekenisgeving	  processen	  heeft	  
gestimuleerd.	  Vanuit	  de	  ‘sensegiving’	  gezien	  was	  de	  game	  een	  platform	  waar	  informatie	  bij	  elkaar	  
kwam	  waarin	  door	  het	  management	  een	  blauw	  doel	  is	  gesteld	  om	  een	  roadmap	  te	  vormen	  die	  zou	  
leiden	  tot	  een	  ‘nieuw’	  TOPS	  in	  2020.	  Het	  volgen	  van	  de	  stappen	  in	  de	  game	  heeft	  ertoe	  geleid	  dat	  er	  
(terug)	  kon	  worden	  gekeken	  op	  een	  mogelijke	  roadmap	  (Duke,	  1974).	  Door	  hier	  in	  een	  latere	  fase	  op	  
terug	  te	  kijken	  konden	  de	  stappen	  gemonitord	  en	  bijgestuurd	  worden	  (de	  Caluwé,	  1998,	  2006).	  Dit	  
impliceert	  dat	  de	  verandering	  beheersbaar	  ingezet	  kan	  worden.	  Maar	  markant	  is	  dat	  het	  meest	  
teruggegeven	  element	  de	  witte	  kleur	  is.	  De	  ‘sensegiving’	  van	  de	  game,	  blauw	  ingestoken	  door	  het	  
management	  van	  TOPS,	  is	  niet	  het	  enige	  noch	  het	  meeste	  behaalde	  resultaat	  gebleken.	  Dit	  blijkt	  uit	  
de	  frequentie	  van	  de	  kleurenweergave	  zoals	  weergegeven	  in	  tabel	  5.1	  staat	  weergegeven	  de	  
antwoorden	  van	  de	  medewerkers	  .	  Er	  blijkt	  een	  verschil	  in	  de	  betekenisgeving	  die	  wordt	  door	  de	  
medewerkers	  toegekend	  aan	  de	  game	  (wit)	  (‘sense	  making’)	  en	  de	  manier	  waarop	  het	  management	  	  
zijn	  ‘sensegiving’	  overbrengt	  (blauw).	  	  
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1. INLEIDING	  
	  
Vijf	  kleuren	  als	  concepten	  over	  veranderen.	  De	  kleuren	  geel,	  blauw,	  rood,	  groen	  en	  wit	  vormen	  de	  
methode	  waarmee	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  betekenisgeving	  die	  het	  verandertraject	  van	  TOPS	  krijgt	  in	  
relatie	  tot	  de	  serious	  game	  Flash	  Forward	  gegeven	  door	  de	  medewerkers	  van	  ABN	  AMBO	  TOPS.	  Deze	  
game	  is	  een	  interventie	  geweest	  binnen	  een	  actueel	  veranderproces	  waar	  ABN	  AMRO	  TOPS	  (zie	  
hoofdstuk	  2)	  zich	  in	  bevindt	  en	  bevatte	  informatie	  over	  dit	  veranderproces.	  In	  de	  game	  kregen	  de	  
werknemers	  gezamenlijk	  de	  mogelijkheid	  binnen	  vier	  mogelijke	  toekomstige	  scenario’s	  hun	  verhaal	  
te	  vertellen	  hoe	  ze	  ABN	  AMRO	  TOPS	  zien	  in	  het	  jaar	  2020.	  Het	  uiteindelijke	  doel	  was	  informatie	  over	  
te	  brengen	  over	  de	  keuzes	  en	  de	  gevolgen	  van	  die	  keuzes	  die	  het	  management	  van	  TOPS	  moet	  
maken.	  De	  game	  diende	  als	  communicatiemiddel	  aangaande	  het	  strategie	  ontwikkelingstraject.	  
Omdat	  organisaties	  losjes	  gekoppelde	  systemen	  zijn	  (Weick,	  1995)	  en	  medewerkers	  zodoende	  een	  
eigen	  betekenis	  vormen	  naar	  	  aanleiding	  van	  hun	  ervaringen	  in	  de	  game,	  is	  het	  interessant	  te	  kijken	  
welke	  betekenissen	  zijn	  gevormd	  over	  het	  veranderproces	  middels	  de	  game	  en	  welke	  bijdrage	  	  de	  
game	  al	  dan	  niet	  heeft	  geleverd	  aan	  het	  strategie	  ontwikkelingstraject	  van	  ABN	  AMRO	  TOPS.	  De	  
kleurentheorie,	  overgenomen	  van	  de	  Caluwé	  en	  Vermaak	  (2006),	  biedt	  een	  methode	  om	  vanuit	  vijf	  
verschillende	  invalshoeken	  meervoudig	  te	  kunnen	  kijken	  naar	  de	  betekenisgeving	  aan	  het	  
verandertraject.	  

	   	  Als	  onderzoeker	  wil	  ik	  de	  kracht	  van	  serious	  gaming	  onderzoeken	  en	  de	  bijdrage	  
hiervan	  als	  methode	  die	  kan	  worden	  ingezet	  in	  een	  verandertraject.	  Daarbij	  wordt	  gekeken	  naar	  hoe	  
betekenis	  wordt	  gegeven	  aan	  het	  verandertraject	  door	  respondenten	  te	  bevragen	  naar	  de	  
betekenisgeving	  over	  het	  verandertraject	  door	  ze	  te	  bevragen	  over	  de	  game	  Flash	  Forward.	  Er	  wordt	  
onderzoek	  gedaan	  vanuit	  het	  narratieve	  perspectief:	  de	  verhalen	  van	  de	  respondenten	  over	  Flash	  
Forward	  staan	  daardoor	  centraal.	  Deze	  verhalen	  worden	  geanalyseerd	  met	  behulp	  van	  de	  
kleurentheorie.	  De	  kleurentheorie	  is	  een	  methode	  om	  met	  medewerkers	  in	  een	  organisatie	  te	  
kunnen	  praten	  over	  deze	  verandering	  en	  meervoudig	  naar	  een	  organisatie	  te	  kijken,	  en	  is	  een	  
hulpmiddel	  bij	  het	  duiden	  van	  hun	  betekenisgeving.	  	  
	   	  
	   1.1	  Relevantie	  

	   1.1.1	  Maatschappelijke	  relevantie	  
In	  organisaties	  is	  er	  een	  steeds	  grotere	  roep	  om	  controle	  en	  beheersing	  van	  werkzaamheden	  met	  
behulp	  van	  innovatie	  om	  misverstanden	  te	  voorkomen.	  Dit	  is	  paradoxaal	  omdat	  innovatie	  verlangt	  
dat	  men	  risico’s	  neemt,	  wat	  op	  gespannen	  voet	  staat	  met	  controle	  en	  beheersbaarheid	  (de	  Caluwé	  
en	  Boonstra,	  2001;	  Wheatley	  &	  Frieze,	  2010).	  Daarom	  pleiten	  de	  Caluwé	  en	  Boonstra	  (2001)	  voor	  
een	  cultuurverandering	  waarbij	  organisatievormen	  worden	  doorbroken	  en	  hiërarchie	  verdwijnt.	  Wat	  
hierbij	  aan	  zou	  kunnen	  bijdragen	  is	  het	  geven	  van	  ruimte	  aan	  zelfsturing	  en	  het	  stimuleren	  van	  
samenwerking	  en	  gedragsverandering.	  Volgens	  Bolfikova,	  Hrehova	  en	  Frenová	  (2010)	  zijn	  dergelijke	  
organisaties	  effectiever.	  Aanvullend	  beschrijven	  Wheatley	  en	  Frieze	  (2010)	  in	  hun	  artikel	  dat	  
leiderschap	  hierbij	  niet	  meer	  top-‐down	  gestuurd	  moet	  worden	  waarbij	  de	  leider	  als	  ‘Hero’	  wordt	  
bestempeld,	  want	  dit	  geeft	  volgens	  hen	  de	  illusie	  dat	  iemand	  in	  controle	  kan	  zijn.	  Een	  leider	  moet	  
juist	  meer	  een	  ‘Host’	  worden,	  waarbij	  het	  gaat	  om	  het	  faciliteren	  voor	  de	  medewerkers.	  ‘Hosts’	  
ondermijnen	  organogrammen	  die	  beperkingen	  leggen	  op	  de	  potentie	  van	  mensen.	  Leaders-‐as-‐hosts	  
laten	  niet	  welwillend	  los	  en	  vertrouwen	  erop	  dat	  het	  wel	  goed	  komt.	  Ze	  ondersteunen	  hun	  personeel	  
en	  nemen	  hun	  mee	  in	  het	  oplossen	  van	  complexe	  problemen:	  “value	  conviviality	  and	  esprit	  de	  
corps—not false	  rah-‐rah	  activities,	  but	  the	  spirit	  that	  arises	  in	  any	  group	  that	  accomplishes	  difficult	  
work	  together.”(2010,	  p.	  3).	  Publieke	  en	  private	  organisaties	  zoeken	  steeds	  meer	  naar	  innovatieve	  
manieren	  om	  de	  concurrentie	  voor	  te	  blijven	  en	  hun	  werknemers	  meer	  te	  betrekken	  bij	  hun	  
strategievorming	  (Benson,	  Kimmel,	  Lawler,	  2013;	  Lawler,	  1994;	  Morgen	  &	  Zeffane.	  2003).	  	  

Serious	  gaming	  kan	  hier	  een	  belangrijke	  rol	  in	  spelen,	  door	  het	  reduceren	  van	  de	  complexiteit	  
van	  (grote	  hoeveelheden)	  informatie	  en	  dit	  de	  medewerkers	  te	  laten	  ervaren	  (Duke	  &	  Geurts,	  2004;	  
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Neys	  &	  Jansz,	  2010;	  Stoppelenburg	  et	  al.,	  2012).	  Dit	  is	  een	  experimentele	  ruimte	  die	  verschillende	  
doeleinden	  kan	  dienen.	  Onder	  andere	  door	  medewerkers	  te	  laten	  experimenteren	  met	  nieuwe	  
mogelijke	  strategieën	  die	  de	  organisatie	  tegemoet	  gaat,	  zoals	  in	  het	  geval	  bij	  ABN	  AMRO	  TOPS.	  In	  dit	  
onderzoek	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  bijdrage	  van	  serious	  gaming	  in	  een	  dergelijk	  traject.	  	  

	  
1.1.2	  Wetenschappelijke	  relevantie	  
De	  Caluwé	  (1998),	  de	  Caluwé	  en	  Vermaak	  (2006)	  en	  Stoppelenburg	  et	  al.	  (2012)	  impliceren	  

dat	  serious	  gaming	  een	  focus	  heeft	  op	  een	  ‘groene’	  insteek.	  Dit	  betekent	  dat	  serious	  games	  volgens	  
hen	  altijd	  gericht	  zijn	  op	  de	  leerervaring.	  Zonder	  dit	  te	  (willen)	  weerleggen	  wordt	  in	  dit	  onderzoek	  
gekeken	  naar	  de	  betekenisgeving	  aan	  een	  verandertraject	  door	  de	  respondenten	  te	  bevragen	  over	  
serious	  game.	  Hierbij	  staan	  de	  verhalen	  van	  de	  respondenten	  centraal.	  De	  bijdrage	  van	  dit	  onderzoek	  
is	  dat	  er	  wordt	  gekeken	  welke	  ‘sensemaking’	  	  de	  respondenten	  retrospectief	  toepassen	  na	  het	  spelen	  
van	  een	  game	  met	  de	  kleurentheorie	  als	  gehanteerde	  methode	  om	  de	  betekenisgeving	  de	  
respondenten	  te	  kunnen	  achterhalen.	  	  

	  
	   1.2	  Onderzoeksvraag	  	  

Banken	  staan	  onder	  grote	  maatschappelijke	  druk	  en	  zijn	  continue	  onderhevig	  aan	  verandering.	  
Daarbij	  is	  het	  zo	  dat	  onder	  organisaties	  het	  steeds	  meer	  trend	  is	  om	  medewerkers	  meer	  te	  betrekken	  
bij	  hun	  strategiebepaling.	  Daarbij	  zorgen	  ontwikkelingen	  ervoor	  dat	  informatie	  in	  grote	  
hoeveelheden	  opgenomen	  kan	  worden.	  De	  generatie	  Y	  groeit	  op	  in	  deze	  maatschappij	  en	  is	  gewend	  
grote	  hoeveelheden	  informatie	  op	  te	  nemen	  (Neys	  &	  Janz,	  2010,	  p.	  232;	  Stoppelenburg	  et	  al.,	  2012,	  
p.	  14).	  Organisaties	  willen	  graag	  onderscheidend	  zijn	  en	  zijn	  steeds	  meer	  op	  zoek	  naar	  innovatieve	  
manieren	  om	  medewerkers	  aan	  zich	  te	  binden	  en	  om	  de	  concurrentie	  voor	  te	  blijven	  (Benson,	  
Kimmel,	  Lawler,	  2013;	  Lawler,	  1994;	  Morgen	  &	  Zeffane.	  2003).	  
	   Bovendien	  moeten	  organisaties	  door	  de	  technologisch-‐geïnduceerde	  tijdslimiet	  steeds	  
sneller	  communiceren	  om	  hun	  medewerkers	  vooruit	  te	  helpen,	  elkaar	  te	  begrijpen	  en	  samen	  te	  
werken	  en	  daardoor	  de	  organisatie	  vooruit	  te	  helpen	  om	  haar	  doelen	  te	  behalen	  (James,	  2013;	  
Weick,	  1995).	  Dit	  betekent	  dat	  de	  nieuwe	  technologische	  ontwikkelingen	  van	  invloed	  zijn	  op	  de	  
organisatie	  performance.	  Communicatie	  is	  hierbij	  van	  vitaal	  belang.	  Wanneer	  dit	  wegvalt	  verdwijnt	  
het	  organisatorisch	  principe	  en	  de	  mogelijkheid	  tot	  geslaagde	  interactie	  met	  de	  medewerkers	  
(Weick,	  1995).	  Het	  blijkt	  dat	  de	  traditionele	  manier	  van	  informatie	  overbrengen	  via	  eindeloze	  
PowerPoint	  presentaties	  die	  een	  passieve	  houding	  uitlokken	  van	  de	  luisteraars	  een	  manier	  is	  
gebleken	  waarvan	  de	  informatie	  niet	  makkelijk	  blijft	  hangen	  (Bolfíková,	  Hrehová	  &	  Frenová,	  2010).	  
	   Hierin	  kan	  een	  serious	  game	  een	  belangrijke	  bijdrage	  leveren	  doordat	  de	  kracht	  van	  een	  
spelsimulatie	  erin	  ligt	  dat	  deelnemers	  aan	  den	  lijve	  ondervinden	  wat	  de	  essentie	  is	  	  van	  een	  
verandering.	  Het	  maakt	  duidelijk	  waar	  het	  om	  gaat	  (Neys	  &	  Jansz,	  2010;	  Stoppelenburg	  et	  al.,	  2012).	  
TOPS	  is	  in	  haar	  strategie	  ontwikkelingstraject	  ook	  bezig	  geweest	  medewerkers	  meer	  te	  betrekken	  bij	  
het	  ontwikkelingsproces.	  Er	  waren	  op	  regelmatige	  basis	  bijeenkomsten	  waar	  informatie	  overdracht	  
plaatsvond.	  De	  game	  	  Flash	  Forward	  was	  een	  communicatiemiddel	  over	  dit	  traject	  en	  diende	  als	  een	  
methode	  voor	  informatieoverdracht.	  	  
	   Echter,	  het	  is	  goed	  mogelijk	  dat	  er	  een	  verschil	  zit	  tussen	  het	  initiële	  doel	  van	  het	  game	  en	  de	  
‘uitkomst’	  hiervan.	  Het	  is	  zoals	  de	  Amerikaanse	  wijsgeer	  Yogi	  Berra	  al	  zei:	  “In	  theory	  there	  is	  no	  
difference	  between	  theory	  and	  practice,	  in	  practice	  there	  is”	  (Blog	  Joris	  Luyendijk	  op	  	  nrc.nl2).	  De	  
vraag	  is	  of	  het	  beoogde	  doel	  van	  informatie	  overdracht	  wel	  behaald	  is.	  Tenslotte	  werd	  de	  informatie	  
overgebracht	  op	  een	  interactieve	  manier.	  Het	  is	  daarmee	  aan	  de	  deelnemers	  van	  de	  game	  hoe	  wordt	  
omgegaan	  met	  de	  informatie.	  Hieruit	  volgt	  de	  onderzoeksvraag:	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  http://www.nrc.nl/joris/2013/03/21/kartel/	  	  
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“Op	  welke	  manieren	  geven	  medewerkers	  van	  ABN	  AMRO	  TOPS	  betekenis	  aan	  de	  game	  Flash	  Forward	  
TOPS	  2020	  in	  relatie	  tot	  het	  verandertraject	  dat	  hun	  organisatie	  doormaakt	  ?”	  

	  
	   De	  game	  Flash	  Forward	  TOPS	  2020	  is	  een	  integraal	  onderdeel	  van	  een	  groter	  TOPS	  2020	  
programma.	  Dit	  programma	  bestond	  uit	  vier	  SUMMITS	  waarvan	  de	  game	  de	  derde	  SUMMIT	  
omvatte.	  De	  game	  diende	  als	  communicatiemiddel	  om	  informatie	  over	  het	  programma	  over	  te	  
brengen	  en	  om	  conceptideeën	  te	  genereren.	  Het	  kernteam	  wilde	  de	  medewerkers	  van	  TOPS	  
meenemen	  in	  het	  proces	  van	  TOPS	  2020.	  Wat	  het	  programma	  is	  en	  hoe	  de	  game	  zich	  tot	  dit	  
programma	  verhoudt,	  wordt	  in	  hoofdstuk	  2	  uitgebreider	  uitgelegd.	  	  
	   	  
Betekenisgeving	  is	  een	  doorgaand	  proces	  waarin	  betekenissen	  worden	  geconstrueerd	  door	  oude	  en	  
nieuwe	  ervaringen.	  De	  huidige	  betekenisgeving	  leunt	  op	  betekenissen	  uit	  het	  verleden.	  Dit	  noemt	  
Weick	  (1995)	  retrospectieve	  betekenisgeving;	  betekenisgeving	  achteraf.	  Betekenisgeving	  is	  een	  
doorgaand	  proces	  waarin	  betekenissen	  worden	  geconstrueerd	  door	  oude	  en	  nieuwe	  ervaringen.	  De	  
game	  heeft	  daarmee	  invloed	  op	  de	  betekenisgeving	  over	  het	  verandertraject.	  Omdat	  de	  game	  ten	  
tijde	  van	  het	  onderzoek	  is	  uitgevoerd	  is	  het	  interessant	  te	  kijken	  hoe	  in	  de	  huidige	  tijd	  betekenis	  
wordt	  gegeven	  aan	  de	  game	  wordt.	  	  
	   Een	  game	  kan	  voor	  verschillende	  doeleinden	  worden	  ingezet,	  maar	  kan	  ook	  op	  verschillende	  
manieren	  effect	  hebben.	  Omdat	  serious	  gaming	  is	  gebaseerd	  op	  de	  werkelijkheid	  vormt	  ieder	  
daarmee	  ook	  een	  ervaring	  en	  een	  eigen	  betekenis	  over	  de	  werkelijkheid	  door	  een	  vertaling	  te	  maken	  
van	  de	  game	  naar	  de	  dagelijkse	  processen.	  Er	  wordt	  daarmee	  niet	  gekeken	  naar	  welke	  betekenis	  die	  
game	  zelf	  krijgt,	  maar	  hoe	  de	  deelnemers	  staan	  tegenover	  het	  verandertraject	  in	  relatie	  tot	  de	  game.	  
Hoe	  dit	  onderzocht	  wordt	  zal	  verder	  worden	  uitgelegd	  in	  hoofdstuk	  4.	  

	  
	   1.3	  Aard	  van	  het	  onderzoek	  	  
Organisaties	  zijn	  niet	  enkele	  sociale	  realiteiten.	  Ze	  bestaan	  uit	  veelvoudige	  en	  niet	  complete	  
pogingen	  om	  orde	  te	  scheppen	  (Doolin,	  2003).	  Ten	  gevolge	  bestaat	  een	  organisatie	  uit	  diverse	  
verhalen	  en	  is	  continu	  in	  beweging.	  Binnen	  de	  context	  van	  de	  organisatie	  staan	  deze	  meervoudige	  
verhalen	  in	  wisselwerking	  met	  elkaar.	  Elk	  verhaal	  heeft	  een	  eigen	  kern	  met	  ideaalbeelden	  en	  
waarden	  (Doolin,	  2003).	  Verhalen	  geven	  weer	  waar	  we	  vandaan	  komen,	  wie	  we	  zijn	  en	  waar	  we	  
heen	  willen.	  	  	  
	   Als	  onderzoeker	  geloof	  ik	  in	  de	  kracht	  van	  verhalen	  van	  de	  mensen	  en	  dat	  deze	  gevormd	  
worden	  binnen	  een	  sociale	  context.	  Dit	  leidt	  ertoe	  dat	  het	  onderzoek	  zich	  bevindt	  binnen	  het	  gebied	  
van	  het	  sociaal	  constructionisme,	  waarbij	  organisaties	  als	  uitkomst	  worden	  gezien	  van	  collectief	  
gedrag	  en	  daarbij	  allesbehalve	  rationeel	  is:	  “if	  men	  define	  situations	  as	  real,	  they	  are	  real	  in	  their	  
consequences”	  (Stoppelenburg	  et	  al.,	  2012	  p.	  298).	  Daarom	  wordt	  gebruikt	  gemaakt	  van	  
betekenisgeving.	  Van	  nu	  af	  aan	  ‘sensemaking’	  genoemd.	  ‘Sensemaking’	  maakt	  voor	  de	  onderzoeker	  
‘sense’.	  Op	  die	  manier	  kunnen	  conclusies	  worden	  getrokken	  uit	  de	  verhalen	  die	  worden	  gevormd	  in	  
de	  game.	  	  
	   Omdat	  het	  onderzoek	  gaat	  over	  de	  ‘sensemaking’	  van	  de	  respondenten	  aan	  het	  
verandertraject	  gaat	  in	  relatie	  tot	  Flash	  Forward	  TOPS	  2020	  zal	  het	  antwoord	  op	  de	  vraagstelling	  
gebaseerd	  zijn	  op	  de	  ervaringen	  van	  de	  respondenten	  van	  de	  game.	  Het	  zal	  hen	  tekort	  doen	  hier	  op	  
kwantitatieve	  wijze	  onderzoek	  naar	  te	  doen,	  omdat	  de	  verhalen	  dan	  nooit	  in	  hun	  volledigheid	  
weergegeven	  kunnen	  worden.	  Het	  zou	  de	  verhalen	  sturen	  door	  een	  beperking	  in	  de	  
antwoordmogelijkheden.	  Ten	  slotte	  kunnen	  ervaringen	  en	  verhalen	  van	  mensen	  niet	  van	  tevoren	  
gevat	  worden	  in	  van	  tevoren	  vastgestelde	  antwoordmogelijkheden.	  Ten	  gevolge	  zal	  het	  onderzoek	  
kwalitatief	  van	  aard	  zijn.	  	  
	   Echter,	  gezien	  het	  een	  interpretatief	  onderzoek	  is	  (zie	  hoofdstuk	  4.	  methode	  voor	  verdere	  
uitleg)	  is	  de	  onderzoeker	  zelf	  ook	  betekenisgever	  in	  het	  onderzoek.	  Hetgeen	  wat	  in	  dit	  onderzoek	  
wordt	  weergegeven	  over	  wat	  de	  respondenten	  hebben	  gezegd	  in	  de	  interviews	  is	  hetgeen	  wat	  de	  
onderzoeker	  (onbewust)	  belangrijk	  acht.	  Iedereen	  is	  gekleurd,	  zo	  ook	  de	  onderzoeker.	  De	  informatie	  
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die	  de	  respondenten	  verstrekken	  is	  daarmee	  een	  interpretatie	  van	  de	  onderzoeker	  en	  niet	  ‘de	  
waarheid’.	  Nagestreefd	  wordt	  zo	  dicht	  mogelijk	  bij	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  te	  blijven.	  
	  

1.4 Doelstelling	  
Frisse	  Blikken	  heeft	  voor	  ABN	  AMRO	  TOPS	  een	  game	  ontworpen.	  Dit	  game	  was	  ‘uitgespeeld’	  bij	  
aanvang	  van	  de	  stage.	  Voor	  zowel	  ABN	  AMRO	  TOPS,	  Frisse	  Blikken	  als	  de	  onderzoeker	  zou	  een	  
meerwaarde	  ontstaan	  door	  onderzoek	  te	  verrichten	  naar	  dit	  game.	  De	  situatie	  werd	  hiermee	  win-‐
win-‐win.	  Het	  gebruik	  van	  een	  serious	  game	  is	  ook	  een	  	  maatschappelijke	  trend,	  waarvan	  de	  
aanleiding	  is	  om	  medewerkers	  steeds	  meer	  te	  betrekken	  bij	  de	  strategievorming	  van	  een	  bedrijf.	  
Serious	  gaming	  kan	  een	  belangrijke	  bijdrage	  in	  leveren	  in	  de	  belevenis	  hiervan	  en	  de	  vertaling	  ervan	  
naar	  de	  dagelijkse	  praktijk.	  Het	  doel	  is	  om	  de	  waarde	  hiervan	  weer	  te	  geven.	  De	  waarde	  ligt	  in	  de	  
retrospectieve	  constructie	  van	  verhalen	  en	  de	  gevolgen	  hiervan	  in	  de	  huidige	  en	  toekomstige	  actie.	  
Het	  perspectief	  is	  de	  helende	  bedding	  van	  het	  menselijk	  verhaal,	  de	  verbinding	  tussen	  het	  verhaal	  
waar	  we	  als	  mens	  in	  staan	  en	  het	  verhaal	  dat	  we	  maken.	  Wat	  treffen	  we	  aan	  en	  wat	  is	  ons	  antwoord,	  
in	  de	  ontmoeting	  met	  de	  ander	  en	  in	  relatie	  tot	  onszelf?	  In	  dit	  proces	  is	  er	  een	  voortdurende	  
wisselwerking	  tussen	  spinnen	  en	  gesponnen	  zijn.	  Het	  creatieve	  proces	  van	  het	  maken	  en	  vertellen	  
van	  verhalen	  wordt	  verbonden	  met	  het	  leren	  over	  plek	  en	  ordening.	  	  
	  
	   1.5	  Leeswijzer	  
In	  het	  volgende	  hoofdstuk,	  hoofdstuk	  2,	  zullen	  de	  interne	  als	  wel	  externe	  context	  beschreven	  
worden	  om	  helder	  te	  krijgen	  in	  welke	  organisatie	  de	  onderzoeker	  het	  onderzoek	  heeft	  verricht.	  Hier	  
zal	  tevens	  uiteengezet	  worden	  wat	  de	  aanleiding	  is	  geweest	  voor	  de	  organisatie	  om	  een	  game	  te	  
spelen.	  In	  hoofdstuk	  3	  volgt	  dan	  de	  theorie	  die	  de	  onderzoeker	  helpt	  om	  de	  gevonden	  data	  te	  
analyseren.	  Daarop	  volgend	  staat	  in	  hoofdstuk	  4	  de	  methodologische	  verantwoording	  voor	  een	  
volwaardig	  onderzoek	  en	  de	  randvoorwaarden	  hierbij.	  In	  de	  paragraven	  4.1	  tot	  en	  met	  4.4	  wordt	  
stilgestaan	  bij	  het	  onderzoek	  ontwerp.	  Paragraaf	  4.5	  sluit	  dit	  hoofdstuk	  af	  met	  de	  kwaliteitscriteria.	  	  
Vervolgens	  zullen	  in	  hoofdstuk	  5	  de	  bevindingen	  worden	  gekenschetst	  waarin	  de	  verhalen	  van	  de	  
respondenten	  over	  de	  game	  weergegeven	  worden.	  In	  hoofdstuk	  6	  volgt	  de	  analyse	  hierop	  met	  
behulp	  van	  de	  literatuur.	  Vervolgens	  wordt	  dit	  onderzoek	  afgerond	  in	  hoofdstuk	  7	  waarin	  het	  
onderzoek	  naar	  meer	  algemene	  gronden	  wordt	  getrokken	  en	  aanbevelingen	  worden	  gedaan	  voor	  
verder	  onderzoek.	  	  	  
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2. CONTEXT	  
ABN	  AMRO	  TOPS	  heeft	  een	  TOPS	  2020	  strategie	  ontwikkelingstraject	  ontwikkelt	  om	  zich	  voor	  te	  
bereiden	  op	  de	  toekomst.	  Hieronder	  zal	  de	  context	  uiteen	  worden	  gezet	  hoe	  dit	  traject	  is	  ontstaan,	  
welk	  doel	  het	  dient	  en	  hoe	  de	  game	  plaatsheeft	  binnen	  dit	  traject.	  Vervolgens	  wordt	  uitgelegd	  hoe	  
hier	  een	  onderzoek	  uit	  voorkomt	  en	  welke	  doelen	  de	  onderzoeker	  zich	  heeft	  gesteld.	  	  
	  
2.1	  Maatschappelijke	  druk	  -‐	  externe	  context	  
Afgelopen	  jaren	  had	  ABN	  AMRO	  Technology,	  Operations	  en	  Procurement	  Service	  (TOPS)	  een	  sterke	  
interne	  focus,	  met	  name	  door	  de	  integratie	  met	  Fortis.	  Echter,	  organisaties	  veranderen	  constant	  
door	  continue	  ontwikkeling	  in	  trends	  en	  veranderingen	  in	  de	  omgeving	  waar	  de	  organisatie	  zich	  in	  
bevindt	  (Beck,2004;	  Benson	  et	  al.,	  2013).	  Ook	  de	  wereld	  waarin	  banken	  zich	  begeven	  zijn	  onderhevig	  
aan	  veranderingen.	  Consumentengedrag	  controleert	  de	  omgeving	  waar	  de	  banken	  zich	  in	  bevinden.	  
Sociale	  waarden,	  betrouwbare	  producten	  en	  service	  samen	  met	  het	  nemen	  van	  sociale	  
verantwoordelijkheid	  zijn	  essentieel.	  En	  wanneer	  het	  aankomt	  op	  regelementen	  staan	  banken	  steeds	  
meer	  onder	  maatschappelijke	  druk3.	  
	  
2.2	  TOPS	  2020	  programma	  –	  interne	  context	  
TOPS	  wilde	  na	  jaren	  van	  interne	  focus	  door	  de	  integratie	  met	  Fortis	  een	  stap	  voorwaarts	  zetten	  en	  
een	  meer	  externe	  focus	  aanbrengen.	  De	  afdeling	  vind	  het	  belangrijk	  goed	  na	  te	  denken	  over	  hoe	  de	  
wereld	  veranderd	  en	  hoe	  ze	  daar	  als	  bank	  in	  mee	  willen	  gaan.	  Want	  TOPS	  is	  een	  afdeling	  die	  zich	  niet	  
kort	  cyclisch	  aan	  kan	  passen,	  het	  kan	  niet	  van	  de	  ene	  op	  de	  andere	  dag	  aangepast	  zijn	  aan	  de	  
ontwikkelingen	  die	  om	  hen	  heen	  plaatsvinden.	  Wanneer	  een	  koers	  is	  gekozen,	  kan	  er	  moeilijk	  een	  
nieuwe	  weg	  worden	  ingeslagen	  wanneer	  blijkt	  dat	  deze	  niet	  de	  goede	  weg	  is.	  Het	  is	  van	  vitaal	  belang	  
goed	  na	  te	  denken	  hoe	  de	  wereld	  veranderd	  en	  hoe	  TOPS	  daar	  als	  afdeling	  in	  mee	  moet	  gaan.	  Na	  
jaren	  de	  focus	  intern	  te	  hebben	  gelegd,	  vond	  de	  afdeling	  het	  tijd	  worden	  om	  de	  blik	  naar	  buiten	  te	  
werpen	  en	  te	  reageren	  op	  de	  wereld	  om	  hen	  heen.	  

	   Samen	  met	  een	  extern	  adviesbureau	  startte	  TOPS	  een	  zoektocht	  naar	  
maatschappelijke	  	  trends	  en	  ontwikkelingen,	  aspiraties,	  mogelijke	  initiatieven	  en	  externe	  factoren	  
van	  invloed	  op	  hierop.	  Op	  een	  vernieuwende	  en	  innovatieve,	  bottom-‐up	  manier	  werd	  bottom-‐up	  als	  
wel	  top-‐down	  nagedacht	  over	  de	  toekomst.	  Er	  werd	  gezocht	  naar	  een	  antwoord	  op	  de	  vraag	  welke	  
initiatieven	  inspelen	  op	  welke	  trends.	  Gedurende	  deze	  zoektocht	  ontstond	  de	  gedachte	  om	  met	  
name	  de	  Management	  Group	  (MG)	  en	  het	  Leadership	  Team	  (LT)	  -‐de	  top	  90	  van	  ABN	  AMRO	  TOPS-‐	  
mee	  te	  nemen	  in	  de	  ontwikkelingen	  richting	  de	  voorbereiding	  naar	  2020.	  Daardoor	  ontstond	  het	  
TOPS	  2020	  programma	  waarvoor	  vier	  Summits	  werden	  georganiseerd.	  Dit	  waren	  bijeenkomsten	  
waarin	  het	  MG-‐LT	  bijeenkwam	  en	  werd	  geïnformeerd	  over	  het	  programma.	  Wat	  is	  er	  ontdekt,	  waar	  
staan	  ze	  en	  wat	  gaat	  er	  gebeuren	  de	  komende	  tijd?	  Naast	  het	  MG-‐LT	  werden	  ook	  medewerkers	  van	  
de	  hiërarchische	  laag	  onder	  het	  LT	  uitgenodigd	  mee	  te	  denken	  in	  dit	  traject,	  de	  zogenaamde	  
‘meedenkers’.	  Hiervoor	  hadden	  300	  van	  de	  ongeveer	  4500	  medewerkers	  zich	  aangemeld.	  Deze	  
werknemers	  zijn	  een	  aantal	  keer	  uitgenodigd	  om	  hun	  ideeën	  te	  delen,	  (kritische)	  vragen	  te	  stellen	  en	  
om	  geïnformeerd	  te	  worden.	  
	  	  
2.3	  Flash	  Forward	  TOPS	  2020	  –	  Gametime!	  
Vanwege	  het	  eigen	  benoemde	  succes	  van	  de	  eerste	  twee	  Summits	  wilde	  het	  kernteam	  van	  het	  TOPS	  
programma	  zichzelf	  bij	  de	  derde	  nog	  meer	  overtreffen.	  Omdat	  zelfwerkzaamheid	  belangrijk	  werd	  
gevonden	  is	  men	  op	  het	  idee	  gekomen	  een	  game	  te	  spelen.	  Daarmee	  werd	  de	  derde	  SUMMIT	  -‐	  de	  
game	  Flash	  Forward	  TOPS	  2020-‐	  georganiseerd.	  De	  game	  is	  door	  Frisse	  Blikken	  in	  samenwerking	  met	  
ABN	  AMRO	  TOPS	  en	  een	  extern	  adviesbureau	  op	  maat	  gemaakt	  die	  in	  eerste	  instantie	  het	  MG-‐LT	  in	  
enkele	  intensieve	  uren	  aan	  den	  lijve	  heeft	  laten	  ondervinden	  welke	  realistische	  keuzes	  ze	  de	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  http://www.able.eu.nl/nieuws	  
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komende	  tijd	  moeten	  gaan	  maken	  met	  een	  gegeven	  budget.	  Deze	  keuzes	  werden	  binnen	  vier	  
verschillende	  scenario’s	  gemaakt,	  waardoor	  deelnemers	  binnen	  vier	  verschillende	  
toekomstperspectieven	  inzicht	  kregen	  in	  dilemma’s	  en	  afhankelijkheden	  tussen	  initiatieven.	  Deze	  
scenario’s	  waren	  bepaald	  door	  de	  mate	  van	  economische	  groei	  en	  de	  innovatiekracht.	  Dat	  rijst	  
vragen	  op	  als	  welke	  keuzes	  maken	  je	  binnen	  een	  wereld	  waarin	  	  traditionele	  spelers	  hun	  positie	  
proberen	  vast	  te	  houden,	  maar	  de	  economie	  krimpende	  is	  en	  waar	  kosten	  moeten	  worden	  
gereduceerd?	  En	  wat	  als	  er	  veel	  ruimte	  is	  om	  te	  investeren	  en	  de	  economie	  juist	  groeiende	  is,	  waar	  
leg	  je	  dan	  de	  focus?	  Waar	  normaal	  maanden	  tijd	  overheen	  gaat	  om	  deze	  materie	  eigen	  te	  maken,	  
gebeurt	  dat	  in	  de	  game	  binnen	  enkele	  uren.	  
Binnen	  de	  vier	  scenario’s	  streden	  8-‐12	  teams	  in	  vijf	  opeenvolgende	  rondes	  om	  de	  best	  fit	  roadmap	  te	  
ontwikkelen,	  samen	  met	  de	  beste	  ROI	  door	  een	  stap	  te	  maken	  in	  de	  toekomst	  en	  te	  reageren	  op	  de	  
markt	  en	  maatschappij.	  Binnen	  elke	  scenario	  werd	  één	  team	  gekozen	  die	  hun	  verhaal	  voor	  een	  
vakjury	  mocht	  pitchen	  die	  uiteindelijk	  een	  winnaar	  zou	  kiezen.	  De	  winnaar	  werd	  gekozen	  op	  basis	  
van	  een	  gunstig	  Return	  Of	  Investment	  (ROI)	  en	  een	  goed	  verhaal	  passend	  binnen	  het	  gegeven	  
scenario	  (de	  wereld)	  waar	  het	  team	  zich	  in	  bevond.	  Door	  de	  toevoeging	  van	  deze	  competitie	  
elementen	  werden	  deelnemers	  gestimuleerd,	  maar	  bovenal	  uitgedaagd,	  om	  de	  best	  passende	  
strategie	  voor	  een	  mogelijk	  toekomstbeeld	  uit	  te	  denken	  (Frisse	  Blikken,	  2013,	  p.3;	  van	  Brummelen,	  
2013).	  	  Hoewel	  het	  goed	  is	  binnen	  de	  kaders	  te	  blijven	  is	  het	  ook	  belangrijk	  dat	  je	  de	  strategie	  ook	  
kan	  verkopen.	  Is	  men	  in	  staat	  om	  deze	  informatie	  om	  te	  zetten	  in	  een	  goed	  verhaal	  dat	  mensen	  weet	  
te	  raken?	  Het	  team	  dat	  een	  vernieuwende	  en	  innovatieve	  visie	  heeft	  ontwikkeld	  dat	  voor	  de	  bank	  
mogelijk	  is	  om	  werkelijk	  uit	  te	  voeren,	  die	  wint.	  	  

Naast	  de	  top	  90	  managers	  en	  de	  medewerkers	  in	  de	  hiërarchische	  laag	  onder	  het	  LT	  is	  de	  
game	  is	  de	  voorkant	  van	  de	  bank,	  de	  business,	  ook	  uitgenodigd	  om	  de	  game	  te	  spelen.	  Het	  doel	  
hiervan	  was	  om	  inzicht	  te	  geven	  over	  het	  programma,	  wat	  is	  ontdekt?	  Maar	  ook	  met	  welke	  
dilemma’s	  de	  top	  te	  maken	  heeft.	  Hoe	  maakt	  men	  keuzes?	  Inmiddels	  hebben	  ruim	  750	  van	  de	  totaal	  
4500	  ABN	  AMRO	  TOPS	  medewerkers	  Flash	  Forward	  TOPS	  2020	  gespeeld.	  Zie	  bijlage	  I	  voor	  een	  
visueel	  overview	  van	  de	  game	  binnen	  het	  verandertraject.	  	  
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3. THEORETISCH	  KADER	  
In	  dit	  hoofdstuk	  	  zullen	  de	  theoretische	  concepten	  uiteen	  gezet	  worden	  die	  de	  gevonden	  data	  zullen	  
duiden.	  Er	  wordt	  begonnen	  met	  literatuur	  van	  inzet	  van	  serious	  games,	  hierin	  zal	  uiteengezet	  worden	  
hoe	  serious	  games	  bij	  kunnen	  dragen	  in	  een	  verandertraject.	  Daarna	  zal	  uiteen	  worden	  gezet	  hoe	  
verhalen	  bij	  kunnen	  dragen	  aan	  het	  overbrengen	  van	  informatie	  en	  waar	  dat	  mogelijk	  toe	  zou	  kunnen	  
leiden.	  Vervolgens	  zal	  er	  uitgelegd	  worden	  hoe	  deze	  verhalen	  zowel	  betekenis	  over	  willen	  geven	  als	  
creëren.	  Hiervoor	  worden	  ‘sensegiving’,	  en	  ‘sensemaking’	  aangehaald.	  Daarna	  zal	  uitgelegd	  worden	  
hoe	  de	  kleurentheorie	  kan	  helpen	  bij	  het	  diagnosticeren	  van	  de	  verhalen	  van	  de	  respondenten.	  
	  
	   3.1	  Inzet	  van	  serious	  games	  
Veranderen	  is	  een	  containerbegrip	  doordat	  iedereen	  een	  eigen	  invulling	  heeft	  van	  wat	  een	  
verandering	  inhoudt.	  TOPS	  zit	  in	  een	  veranderingsproces	  waarbij	  ze	  onderweg	  zijn	  van	  A	  naar	  B.	  Het	  
verandertraject	  is	  een	  gecompliceerd	  gegeven	  omdat	  er	  rekening	  moet	  worden	  gehouden	  met	  de	  
verschillende	  rationaliteiten	  waar	  de	  organisatie	  mee	  te	  maken	  heeft,	  die	  zich	  vaak	  ook	  aan	  het	  oog	  
onttrekken	  (Choo,	  1991;	  Weick,	  1995	  de	  Caluwe	  en	  Vermaak,	  2006).	  Deze	  verschillende	  
rationaliteiten	  bestaan	  uit	  de	  verschillende	  medewerkers.	  Het	  zien	  van	  organisaties	  als	  losjes	  
gekoppelde	  systemen	  (Weick,	  1995)	  impliceert	  onder	  meer	  het	  belang	  van	  het	  zichtbaar	  maken,	  
feedback	  geven	  en	  leren	  over	  eigen	  gedrag	  in	  groep	  settings	  (de	  Caluwé	  en	  Vermaak,	  2006,	  p.	  58).	  
Het	  aanpassen	  hiervan	  geeft	  de	  verandering	  nieuw	  leven.	  	  

TOPS	  2020	  en	  wil	  graag	  dat	  hun	  medewerkers	  meegaan	  in	  dit	  verandertraject.	  In	  een	  
veranderingstraject	  veranderd	  er	  weinig	  wanneer	  de	  verandering	  alleen	  vanuit	  de	  top	  wordt	  
bewerkstelligt	  (Senge,	  1996;	  Wheatley	  &	  Frieze,	  2010).	  Wanneer	  TOPS	  haar	  medewerkers	  de	  kans	  
biedt	  om	  te	  leren	  over	  hun	  gedrag	  met	  betrekking	  tot	  de	  organisatieverandering	  is	  de	  kans	  groter	  dat	  
ze	  deze	  zullen	  navolgen	  (Choo,	  1991;	  Bolfikova,	  Hrehova	  en	  Frenová,	  2010).	  Het	  complexe	  karakter	  
van	  managementproblemen	  die	  komen	  bij	  een	  veranderingstraject	  en	  de	  training	  van	  managers	  eist	  
aan	  de	  ene	  kant	  een	  middel	  dat	  deze	  complexiteit	  te	  hanteren	  maakt	  en	  aan	  de	  andere	  kant	  de	  
mogelijkheid	  creëert	  om	  een	  overview	  te	  krijgen	  van	  de	  gehele	  situatie.	  Serious	  games	  brengen	  deze	  
mogelijkheid	  samen	  en	  richt	  zich	  hierbij	  op	  de	  leerervaring	  (Duke	  en	  Geurts	  2004	  ;	  Lehmann,	  2011;	  
Ritterfeld	  et	  al.,	  2009).	  Een	  serious	  game	  kan	  daarmee	  een	  belangrijke	  bijdrage	  leveren	  in	  het	  
veranderingstraject	  van	  TOPS.	  Dit	  komt	  omdat	  serious	  games	  erop	  gericht	  zijn	  deelnemers	  een	  
ervaring	  op	  te	  laten	  doen	  vanuit	  verschillende	  perspectieven	  en	  hiervan	  een	  vertaling	  te	  maken	  naar	  
de	  dagelijkse	  processen.	  Dit	  kunnen	  de	  deelnemers	  doen	  door	  middel	  van	  experimenteren	  en	  in	  
rollen	  en	  gedrag	  in	  complexe	  situaties	  die	  afgeleid	  zijn	  van	  de	  realiteit	  (Stoppelenburg	  et	  al,	  2012,	  p.	  
23).	  Het	  doel	  hiervan	  is	  dat	  men	  aan	  den	  lijve	  kan	  ondervinden	  wat	  de	  verandering	  inhoudt	  
(Stoppelenburg,	  2012;	  Duke	  en	  Geurts	  2004).	  Aanpassing	  van	  de	  organisatie	  en	  de	  medewerker	  aan	  
de	  veranderende	  context	  kan	  worden	  bestempeld	  als	  het	  leerproces.	  

Dit	  leerproces	  kan	  bijdragen	  aan	  een	  cultuurverandering	  (de	  Caluwe	  et	  al.,	  2008).	  Een	  
veranderproces	  gaat	  vaak	  gepaard	  met	  een	  cultuurverandering	  vanwege	  de	  incongruentie	  in	  human	  
resources,	  structuur	  en	  de	  gewenste	  situatie	  (Alvesson,	  2013;	  Waddel,	  Cummings	  &	  Worley,	  2004)	  
Volgens	  Waddel,	  Cummings	  &	  Worley	  (2004)	  kunnen	  games	  een	  belangrijke	  bijdrage	  leveren	  voor	  
een	  ‘Strategic	  Culture	  Change’,	  een	  aanpak	  om	  te	  komen	  tot	  een	  afstemming	  of	  congruentie	  in	  de	  
strategie,	  structuur	  en	  human	  resources	  en	  cultuur	  van	  een	  organisatie	  als	  ook	  een	  passende	  schakel	  
tussen	  hen	  en	  de	  omgeving.	  Een	  cultuurverandering	  wordt	  hiermee	  gezien	  als	  een	  team	  leerproces	  
(de	  Caluwé	  et	  al.,	  2008).	  Daarbij	  gaat	  het	  om	  het	  eigen	  maken	  van	  impliciete	  normen	  en	  waarden	  die	  
als	  logisch	  worden	  gezien.	  Serious	  gaming	  kan	  deze	  bewustwording	  creëren	  en	  een	  
cultuurverandering	  inzetten.	  Tevens	  blijken	  verhalen	  bij	  een	  cultuurverandering	  een	  significante	  
invloed	  te	  hebben	  (Bate,	  2004).	  Dit	  komt	  omdat	  verhalen	  over	  verloop	  van	  tijd	  een	  duidelijker	  
collectief	  beeld	  geven	  over	  de	  huidige	  cultuur,	  het	  helpt	  te	  begrijpen	  over	  het	  ‘nu’	  en	  de	  gewenste	  
situatie	  waar	  men	  heen	  zou	  willen.	  	  	  
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	   3.2	  	  Games	  gezien	  vanuit	  het	  narratieve	  perspectief	  
Games	  kunnen	  in	  allerlei	  verschillende	  disciplines	  worden	  toegepast.	  Er	  wordt	  dan	  ook	  vanuit	  allerlei	  
verschillende	  disciplines	  gekeken	  naar	  games	  en	  verklaard	  waarom	  ze	  werken.	  De	  Caluwe	  et	  al.,	  
(2006)	  vatten	  deze	  samen	  in	  ‘Why	  do	  games	  work?’.	  In	  dit	  onderzoek	  wordt	  gekeken	  vanuit	  het	  
narratieve	  perspectief.	  Vanuit	  dit	  perspectief	  beredeneerd	  worden	  mensen	  gezien	  als	  het	  spelen	  van	  
een	  rol	  in	  een	  reeks	  van	  verhalen	  die	  zijn	  geweven	  in	  de	  acties	  binnen	  een	  omgeving,	  dat	  een	  reeks	  
van	  interpretaties	  en	  betekenissen	  oproept	  (de	  Caluwé	  et	  al.,	  2008).	  Daarbij	  worden	  games	  gezien	  
als	  speelse	  methoden	  om	  te	  leren	  die	  deelnemers	  uitdaagt	  om	  tegelijkertijd	  te	  handelen	  en	  te	  
reflecteren	  vanuit	  verschillende	  beschouwingen	  over	  hoe	  ze	  verder	  kunnen	  gaan	  op	  een	  
betekenisvolle	  manier	  (Breuer	  in	  de	  Caluwe	  et	  al.,	  2008).	  Narratieve	  zijn	  effectief	  gebleken	  bij	  het	  
inzetten	  van	  verandering,	  een	  middel	  om	  machtsverhoudingen	  te	  (her)positioneren	  en	  een	  middel	  
om	  complexiteit	  te	  communiceren	  (Boje,	  1991).	  

Iedereen	  heeft	  de	  behoefte	  ‘to	  make	  sense’	  van	  wat	  er	  om	  hen	  geen	  gebeurt	  door	  het	  maken	  
van	  verhalen	  over	  wat	  er	  gebeurt	  is	  in	  het	  verleden,	  wat	  er	  gebeurt	  nu	  en	  wat	  er	  gaat	  gebeuren	  in	  de	  
toekomst.	  Deze	  (re)constructies	  zijn	  gebaseerd	  op	  fragmenten	  in	  het	  eigenlijke	  geheugen,	  maar	  ook	  
wat	  anderen	  hebben	  overgebracht	  als	  hun	  ervaring	  en	  nog	  belangrijker:	  op	  wat	  mensen	  hebben	  
overgedragen	  van	  hun	  fantasie	  en	  fictie	  op	  elke	  beschikbare	  bron.	  Op	  elk	  moment	  in	  de	  tijd	  is	  de	  
manier	  waarop	  mensen	  hun	  rol	  zien	  een	  reconstructie	  door	  een	  actor	  in	  een	  poging	  ‘to	  make	  sense’	  
van	  het	  verhaal	  waarin	  hij	  of	  zij	  een	  rol	  speelt	  (de	  Caluwé,	  2006).	  Dankzij	  het	  narratieve	  perspectief	  
creëert	  het	  verhaal	  een	  structuur	  dat	  een	  betekenis	  biedt.	  Een	  verhaal	  is	  een	  gesprek	  of	  reeks	  van	  
wisselwerkingen	  die	  een	  bepaalde	  ordelijkheid	  trachten	  te	  positioneren	  of	  benadrukken	  en	  welke	  
gevolgen	  dat	  heeft	  bij	  de	  gebeurtenis	  en	  actoren	  (Whittle,	  Mueller	  &	  Mangan,	  2009:	  427).	  	  

Flash	  Forward	  gaat	  om	  het	  construeren	  van	  verhalen	  en	  betekenissen	  ten	  overstaande	  van	  
het	  verandertraject.	  De	  kracht	  van	  verhalen	  als	  communicatiemiddel	  erkend	  dat	  alle	  mensen	  
verhalenvertellers	  zijn	  met	  de	  bekwaamheden	  om	  verhalen	  te	  zenden	  en	  te	  ontvangen	  die	  een	  
waarde	  gedreven	  realiteit	  vaststellen,	  een	  gemeenschappelijke	  basis	  vormen	  en	  een	  snellere	  
methode	  tot	  een	  sociale	  relatie	  vormen	  (Bate,	  2004;	  Stoppelenburg	  et	  al.	  2012;	  Whittle,	  Mueller	  &	  
Mangan,	  2009).	  Verhalen	  zitten	  vol	  emoties	  en	  gevoelens	  en	  gaan	  over	  wat	  mensen	  werkelijk	  raakt.	  
Ze	  zijn	  dan	  ook	  altijd	  subjectief,	  gekleurd	  door	  de	  overtuiging	  van	  waaruit	  de	  verteller	  vertelt.	  Dat	  
zorgt	  ervoor	  dat	  mensen	  betrokken	  raken	  en	  blijven.	  In	  een	  game	  kunnen	  verhalen	  dienen	  als	  een	  
overtuigend	  communicatiemiddel	  en	  bijdragen	  in	  de	  ontwikkeling	  van	  organisatorisch	  begrip,	  betere	  
relaties	  met	  de	  werknemers	  en	  ten	  gevolge	  de	  productiviteit	  verhogen	  doordat	  persoonlijke,	  
interpersoonlijke	  als	  wel	  organisatorische	  perspectieven	  naar	  voren	  komen	  (Barker	  &	  Gower,	  2010).	  
Dit	  komt	  doordat	  het	  luisteren	  naar	  en	  uitwisselen	  van	  verhalen	  ervaringen	  toegevoegd	  aan	  
bestaande	  eigen	  ervaringen	  (Bate,	  2004;	  Stoppelenburg	  et	  al.	  2012).	  Maar	  dit	  vereist	  wel	  dat	  een	  
verhaal	  ruimte	  moet	  laten	  voor	  een	  ander	  om	  het	  binnen	  de	  eigen	  context	  in	  te	  passen	  (Barker	  &	  
Gower,	  2010;	  Denning,	  2006).	  	  

Bovendien	  kunnen	  verhalen	  bijdragen	  aan	  het	  creëren	  van	  een	  collectief	  begrip,	  van	  
institutionele	  herinnering	  en	  kan	  helpen	  bij	  het	  maken	  van	  een	  toekomstvisie.	  Ze	  dienen	  als	  een	  
overtuigend	  communicatiemiddel	  doordat	  zowel	  persoonlijke,	  inter-‐persoonlijke	  als	  wel	  
organisatorische	  perspectieven	  naar	  voren	  komen	  (Barker	  &	  Gower,	  2010).	  Het	  reduceert	  
organisatorisch	  onzekerheid	  en	  promoot	  de	  organisatie	  cultuur	  door	  het	  creëren	  van	  een	  sociale	  
context	  voor	  werknemers	  (Barker	  &	  Gower,	  2010).	  
	   Barry	  &	  Elmes	  (1997)	  onderscheiden	  twee	  karakteristieken	  die	  narratieve	  effectief	  maken.	  
Dit	  zijn	  1.	  Geloofwaardigheid	  en	  2.	  ‘Defamiliarization’.	  Geloofwaardigheid	  betekent	  dat	  een	  verhaal	  
overtuigend	  moet	  zijn	  en	  ‘defamiliarization’	  gaat	  erover	  dat	  een	  narratief	  diverse	  manieren	  moet	  
bevatten	  om	  situaties	  te	  begrijpen.	  Verhalen	  moeten	  gehoord	  worden	  in	  de	  context	  van	  een	  ander	  
om	  gehoord	  effectiviteit	  te	  verkrijgen	  (Barry	  en	  Elmes,	  1997,	  p.	  434).	  Volgens	  Guber	  leidt	  dit	  ertoe	  
dat	  de	  waarheid	  naar	  boven	  komt	  wat	  een	  ander	  motiveert	  om	  actie	  te	  ondernemen.	  Het	  draait	  dus	  
om	  legitimiteit	  verkrijgen	  binnen	  de	  organisatie.	  Deze	  legitimiteit	  wordt	  geaccepteerd	  wanneer	  het	  
narratief	  juist,	  authentiek,	  eerlijk,	  wenselijk	  en	  redelijk	  is	  (Barker	  &	  Gower,	  2010;	  Barry	  &	  Elmes,	  
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1997;	  Denning,	  2006;	  Guber,	  2006).	  Wanneer	  het	  verhaal	  van	  Flash	  Forward	  deze	  elementen	  bevat	  
dan	  verkrijgt	  de	  verandering	  legitimiteit	  in	  de	  organisatie.	  	  

Verhalen	  kunnen	  dus	  op	  verschillende	  manieren	  bijdragen	  in	  het	  organisatorische	  principe.	  
Hoe	  deze	  verhalen	  gevormd	  worden	  heeft	  te	  maken	  met	  de	  ‘sensemaking’.	  Dit	  concept	  wordt	  
hieronder	  met	  het	  concept	  ‘sensegiving’	  nader	  toegelicht.	  
	  
	   3.3	  ‘Sensegiving’	  en	  ‘Sensemaking’	  	  
Wat	  deelnemers	  in	  een	  game	  doen	  is	  praktisch,	  voelbaar	  en	  concreet.	  Het	  gebruik	  van	  game	  
materialen,	  het	  zien	  van	  gedrag,	  het	  expliciet	  maken	  van	  de	  van	  beslissingen	  en	  acties	  en	  hun	  effect	  
maken	  het	  mogelijk	  om	  te	  zien	  en	  te	  volgen	  wat	  er	  gebeurt.	  Dit	  zien	  en	  handelen	  in	  de	  game	  
ontwikkelt	  het	  ‘sensemaking’	  proces	  van	  de	  deelnemers	  en	  leidt	  tot	  het	  vormen	  van	  verhalen.	  Ze	  
ontwikkelen	  betekenissen	  terwijl	  ze	  bezig	  zijn	  en	  aan	  het	  denken	  zijn.	  Het	  onder	  woorden	  brengen	  is	  
een	  belangrijk	  onderdeel	  van	  dit	  proces	  (de	  Caluwé	  et	  al.,	  2008).	  Deelnemers	  zoeken	  naar	  woorden	  
en	  zinnen	  om	  hun	  betekenissen	  over	  te	  brengen	  aan	  anderen	  en	  om	  vast	  te	  leggen	  wat	  ze	  zien	  
gebeuren.	  Ze	  kunnen	  nieuwe	  betekenissen	  maken	  gedurende	  een	  game.	  Dit	  wordt	  vormgegeven	  in	  
verhalen	  die	  zowel	  worden	  verteld	  als	  geïnterpreteerd.	  Het	  vertellen	  van	  een	  verhaal	  is	  ‘sensegiving’,	  
in	  dit	  geval	  is	  de	  game	  de	  ‘sensegiving’.	  De	  ‘sensegiving’	  is	  van	  invloed	  op	  de	  ‘sensemaking’,	  de	  
betekenis	  die	  wordt	  toegekend	  aan	  de	  ervaring	  van	  de	  game.	  Vervolgens	  worden	  deze	  verhalen	  
geïnterpreteerd	  door	  de	  werknemers	  en	  geven	  ze	  hier	  een	  betekenis	  aan,	  dit	  is	  de	  ‘sensemaking’.	  
Daarna	  ondernemen	  ze	  hier	  actie	  op.	  	  
	  
	   3.3.1	  ‘Sensegiving’	  
In	  de	  literatuur	  gaat	  het	  veelal	  over	  ‘sensemaking’	  (Barker	  &	  Gower,	  2010;	  Weick,	  1995;	  Weick,	  
Sutcliffe	  &	  Obstfeld,	  2005),	  maar	  volgens	  Gioia	  en	  Chittipeddi	  (1991)	  bestaat	  er	  geen	  ‘sensemaking’	  
zonder	  het	  te	  hebben	  over	  de	  ‘sensegiving’	  kant	  waarmee	  wordt	  getracht	  de	  ‘sensemaking’	  te	  
beïnvloeden	  en	  daarmee	  ook	  de	  organisatie	  realiteit.	  ‘Sensegiving’	  gaat	  over	  het	  opzettelijk	  proberen	  
te	  beïnvloeden	  van	  hoe	  andere	  mensen	  betekenis	  geven.	  Dit	  gedrag	  is	  in	  organisaties	  vooral	  
zichtbaar	  onder	  mensen	  in	  leidinggevenden	  posities	  (Smerek,	  2011).	  De	  bedoeling	  van	  ‘sensegiving’	  
wordt	  gezien	  als	  het	  verstrekken	  van	  een	  haalbare	  interpretatie	  van	  een	  nieuwe	  werkelijkheid	  en	  het	  
beïnvloeden	  van	  doelstellingen	  die	  ‘sense	  makers’	  adopteren	  als	  hun	  eigen.	  ‘Sensegeving’	  en	  
‘sensemaking’	  zijn	  opeenvolgende	  processen.	  	  Weick	  et	  al.	  (2005)	  omschreven	  de	  ‘sensegeving’	  als	  
een	  ondernomen	  ‘sensemaking’	  variant	  om	  een	  betekenis	  te	  creëren	  voor	  een	  bepaald	  publiek.	  Flash	  
Forward	  kan	  ten	  gevolge	  worden	  gezien	  als	  de	  ‘sensegiving’	  waarbij	  wordt	  nagestreefd	  de	  ‘sense	  
makers’	  (dat	  zijn	  de	  deelnemende	  medewerkers	  van	  TOPS	  aan	  de	  game)	  een	  specifieke	  boodschap	  
over	  te	  brengen.	  De	  boodschap	  in	  Flash	  Forward	  gaat	  het	  over	  het	  exploreren	  van	  informatie.	  
Volgens	  Gray	  et	  al.,	  (2010,	  p.	  37)	  doorbreken	  explorerende	  games	  patronen	  van	  de	  deelnemers.	  

De	  inhoud	  van	  de	  ‘sensegiving’	  en	  het	  doel	  bepaalt	  hoe	  mensen	  de	  acties	  interpreteren	  
waarmee	  ze	  geconfronteerd	  worden.	  Wanneer	  een	  verandering	  ingezet	  wordt	  door	  het	  
management	  worden	  verhalen	  gebruikt	  als	  instrument	  om	  de	  verandering	  veilig	  te	  stellen.	  Het	  zijn	  
instrumenten	  waarbij	  indirect	  wordt	  vertelt	  aan	  andere	  wat	  er	  van	  ze	  verwacht	  wordt	  en	  hoe	  het	  
ideaalplaatje	  eruit	  ziet	  (Collins,	  2012).	  	  

Verhalen	  scheppen	  zowel	  de	  tekst	  als	  de	  context	  van	  een	  conversatie,	  hetgeen	  leidt	  tot	  
coördinatie	  en	  effectieve	  interpretatie	  van	  de	  boodschap	  en	  het	  creëren	  van	  actie	  (Barker	  &	  Gower,	  
2010).	  Echter,	  omdat	  organisaties	  losjes	  gekoppelde	  systemen	  zijn	  (Weick,	  1995;	  Gioia	  en	  
Chittipeddi,	  1991)	  met	  grote	  speling	  in	  de	  interpretatiemogelijkheid	  -‐doordat	  het	  accent	  ligt	  op	  de	  
autonomie	  van	  de	  individuele	  werknemers	  om	  te	  interpreteren-‐	  worden	  eigen	  subjectieve	  realiteiten	  
gecreëerd	  in	  de	  organisatie	  (Choo,	  1996).	  Verhalen	  worden	  niet	  één	  op	  één	  overgenomen.	  Binnen	  
het	  ‘sensegiving’	  verhaal	  kunnen	  deelnemers	  op	  een	  speelse	  manier	  hun	  eigen	  verhaal	  vormen.	  
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	   3.3.2	  ‘Sensemaking’	  
‘Sensemaking’	  een	  terugkerende	  interactie	  van	  informatie	  zoeken,	  betekenis	  toeschrijven	  en	  actie	  
(Weick,	  1995:	  5).	  ‘Sensemaking’	  wordt	  veelal	  omschreven	  als	  het	  construeren	  en	  interpreteren	  van	  
de	  sociale	  wereld	  (Gephart,	  1993;	  Weick,	  1995).	  Echter,	  tijdens	  een	  strategisch	  veranderingstraject	  
gaat	  het	  om	  het	  construeren	  als	  wel	  reconstrueren	  (Goia,	  1991).	  Dit	  komt	  omdat	  strategische	  
verandering	  	  een	  poging	  huidige	  cognities	  en	  acties	  te	  veranderen	  involveert	  	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  
dat	  de	  organisatie	  voordeel	  kan	  hebben	  van	  belangrijke	  kansen	  of	  in	  staat	  is	  om	  te	  gaan	  met	  daaruit	  
voortvloeiende	  bedreigingen	  uit	  de	  omgeving	  (Goia,	  1991).	  Een	  vereiste	  van	  de	  verandering	  is	  dat	  de	  
werknemers	  van	  TOPS	  de	  verandering	  proberen	  te	  begrijpen	  en	  kunnen	  vaststellen	  wat	  de	  
veranderingen	  inhouden	  en	  hoe	  aanzienlijk	  de	  veranderingen	  zijn	  (Choo,	  1996).	  Dit	  vergt	  dat	  de	  
werknemers	  een	  nieuwe	  manier	  ontwikkelen	  waarop	  de	  organisatie	  wordt	  begrepen	  (Choo,	  1996;	  
Gioia,	  1991).	  	  

TOPS	  bestaat	  uit	  vele	  verschillende	  werknemers	  met	  verschillende	  functies,	  perspectieven,	  
belangen,	  emoties,	  culturen	  enz.	  Verhalen	  kunnen	  dienen	  als	  verbinder	  van	  deze	  diversiteit.	  In	  
generieke	  termen	  bevat	  een	  verandertraject	  een	  poging	  om	  de	  huidige	  manier	  van	  denken	  en	  
acteren	  van	  werknemers	  van	  een	  organisatie	  te	  veranderen	  (Goia	  &	  Chittipeddie,	  1991).	  In	  dit	  
veranderingsproces	  ontstaat	  het	  ‘sensemaking’	  proces	  waarin	  werknemers	  de	  verandering	  moeten	  
leren	  begrijpen	  (Goia,	  1996;	  Weick,	  1995).	  Hiervoor	  kunnen	  verhalen	  in	  combinatie	  met	  games	  op	  
verschillende	  manieren	  strategisch	  worden	  ingezet	  (Barker	  &	  Gower,	  2010;	  Duke	  &	  Geurts,	  2005;	  
Stoppelenburg,	  2012).	  Flash	  Forward	  is	  ingezet	  om	  de	  ‘sensemaking’	  ten	  aanzien	  van	  het	  
verandertraject	  te	  beïnvloeden.	  
	   	  
Om	  de	  verhalen	  over	  de	  game	  te	  kunnen	  diagnosticeren	  wordt	  de	  kleurentheorie	  van	  de	  Caluwé	  
aangehaald	  (de	  Caluwé,	  1998;	  de	  Caluwé	  et	  al.,	  2006;	  Stoppelenburg	  et	  al.,	  2012).	  Dit	  is	  jargon	  
ontwikkeld	  om	  te	  praten	  over	  veranderingen.	  	  
	   	  
	   3.4	  Kleurentheorie	  
Om	  te	  kunnen	  begrijpen	  hoe	  de	  deelnemers	  van	  Flash	  Forward	  betekenissen	  construeren	  kan	  de	  
kleurentheorie	  van	  de	  Caluwé	  en	  Vermaak	  (2006)	  en	  de	  Caluwé,	  (1998)	  gebruikt	  worden.	  De	  kleuren	  
voorzien	  in	  een	  typologie	  van	  mensen	  en	  hun	  verhalen.	  Elk	  verhaal	  kan	  worden	  getypeerd	  aan	  de	  
hand	  van	  een	  kleur	  en	  zo	  kan	  worden	  bepaald	  hoe	  de	  ‘sensemaking’	  van	  de	  participanten	  aan	  het	  
verandertraject	  plaatsvindt.	  	  

Met	  de	  kleuren	  kan	  getypeerd	  worden	  hoe	  mensen	  na	  de	  game	  tegen	  de	  toekomstige	  
verandering	  aankijken.	  Het	  is	  een	  methode	  om	  te	  kunnen	  diagnosticeren.	  Hoe	  kijken	  mensen	  tegen	  
de	  veranderingen	  aan?	  Waar	  krijgen	  ze	  energie	  van?	  Wat	  zien	  ze	  (nog)	  niet	  zitten?	  Zijn	  ze	  wel	  
gemotiveerd?	  Elke	  kleur	  heeft	  eigen	  karakteristieken	  die	  een	  manier	  van	  denken	  vertegenwoordigd.	  
De	  kleuren	  zijn	  nevengeschikt,	  er	  is	  geen	  beste	  of	  slechtste.	  In	  het	  beste	  geval	  zijn	  er	  volgens	  de	  
Caluwé,	  Vermaak	  en	  Hofstede	  	  alle	  kleuren	  aanwezig	  in	  een	  organisatie/veranderingstraject	  doordat	  
de	  kleuren	  elkaar	  versterken.	  Echter,	  ze	  kunnen	  ook	  disfunctioneel	  zijn.	  Door	  als	  onderzoeker	  te	  
kijken	  vanuit	  meer	  dan	  één	  zienswijze	  is	  er	  een	  objectievere	  kijk	  en	  samensmelting	  van	  dezelfde	  
gebeurtenissen.	  
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	   3.4.1	  Geeldruk	  
	  
Kern:	  Verandering	  wordt	  onderkend	  door	  macht	  en	  belangen.	  
	  
Discours:	  Het	  ideaal	  is	  dat	  mensen	  altijd	  heersende	  belangen	  zien	  en	  collectieve	  effecten	  willen	  
navolgen.	  De	  valkuil	  hierbij	  is	  een	  kloof	  tussen	  de	  doelen	  en	  middelen..	  In	  plaats	  van	  een	  win-‐win	  
situatie	  ontstaat	  een	  loose-‐loose	  situatie	  (De	  Caluwé,	  1998).	  
	  
Narratief:	  geeldrukdenken	  is	  gebaseerd	  op	  sociopolitieke	  opvattingen	  (de	  Caluwé	  et	  al.,	  2006,	  p.	  69).	  
Volgens	  de	  strategische	  management	  literatuur	  wordt	  succes	  daarbij	  gezien	  als	  een	  competitief	  
gevecht	  tussen	  de	  belangrijkste	  stakeholders.	  Hierbij	  gaat	  het	  om	  zowel	  formele	  als	  informele	  macht.	  
Het	  doel	  is	  niet	  om	  te	  winnen,	  maar	  een	  vorm	  van	  consensus	  te	  vinden.	  In	  de	  meeste	  organisaties	  
zijn	  conflicten	  over	  waarden	  en	  belangen	  tot	  rust	  gebracht.	  Deze	  zijn	  geresulteerd	  in	  compromissen	  
die	  de	  machtsbalans	  weergeven.	  Er	  is	  een	  werkbare	  consensus	  gekomen.	  Maar	  in	  turbulente	  tijden,	  
zoals	  bijvoorbeeld	  tijdens	  verandertrajecten	  zoals	  bij	  TOPS,	  wordt	  deze	  consensus	  getest.	  Ten	  
gevolge	  moet	  deze	  consensus	  opnieuw	  worden	  vastgesteld.	  Simulatie	  games	  helpen	  een	  grote	  
dreiging	  -‐betrokken	  in	  andere	  vormen	  van	  consensus-‐	  te	  vermijden	  (de	  Caluwé,	  1998).	  Wanneer	  
bijvoorbeeld	  een	  groep	  mensen	  een	  consensus	  bereikt	  zonder	  een	  goede	  analyse	  of	  zonder	  over	  de	  
grenzen	  te	  kijken	  van	  traditionele	  perspectieven	  is	  er	  de	  dreiging	  dat	  er	  beperkte	  strategieën	  voor	  
komen	  in	  de	  discussie.	  Macht	  wordt	  hier	  omschreven	  als	  het	  creëren	  van	  draagvlak	  en	  machthebbers	  
worden	  omschreven	  als	  sleutelfiguren.	  Wat	  uit	  de	  onderhandelingen	  komt,	  kan	  niet	  van	  tevoren	  
worden	  vastgesteld.	  	  
Organisaties	  bestaan	  uit	  ontelbare	  inter-‐persoonlijke	  en	  sociale	  uitwisselingen	  om	  te	  overleven	  en	  
eerder	  onderzoek	  heeft	  narratieve	  gepositioneerd	  als	  een	  succesvol	  middel	  van	  het	  vervullen	  van	  
deze	  uitwisselingen.	  Lämsa	  &	  Sintonen	  (2006)	  hebben	  gevonden	  dat	  participatieve	  narratieve	  in	  
organisatorisch	  leren	  helpt	  bij	  het	  stimuleren	  van	  empathie	  onder	  werknemers	  ,	  waarbij	  ze	  de	  
mogelijkheid	  krijgen	  hun	  eigen	  positie	  en	  die	  van	  hun	  collega’s	  in	  te	  beelden.	  Verhalen	  stimuleren	  
het	  helpen	  vinden	  van	  een	  plek	  van	  ‘ik’	  in	  de	  ‘wij’	  en	  een	  ‘wij’	  in	  de	  ‘ik’	  (Bate	  2004:	  37).	  Dit	  is	  mogelijk	  
door	  het	  uitwisselen	  van	  verschillende	  verhalen	  leidt	  tot	  discussie	  over	  die	  verhalen	  (Duke	  &	  Geurts,	  
2004).	  
De	  functie	  van	  een	  serious	  game	  is	  dan	  een	  platform	  waar	  deze	  diversiteit	  samen	  kan	  komen	  en	  
verhalen	  kunnen	  worden	  uitgewisseld.	  Het	  geeft	  een	  overview	  van	  de	  situatie	  en	  stimuleren	  Gestalt	  
communicatie,	  het	  voeren	  van	  een	  multiloog	  waarbij	  deelnemers	  met	  verschillende	  functies	  en	  
perspectieven	  kunnen	  communiceren	  met	  elkaar	  en	  verschillende	  vormen	  van	  communicatie	  parallel	  
kunnen	  gebruiken	  (Duke	  &	  Geurts,	  2004).	  Ze	  vergroten	  en	  faciliteren	  de	  communicatie	  aanzienlijk	  
onder	  de	  belangrijkste	  stakeholders,	  resulterend	  in	  een	  wederzijds	  begrip	  voor	  de	  noodzaak	  tot	  
verandering	  (Gray	  et	  al.,	  2010).	  De	  verhalen	  helpen	  bij	  het	  vormen	  van	  een	  gemeenschappelijke,	  
sociale	  visie	  (Bate,	  2004).	  Flash	  Forward	  geeft	  de	  deelnemers	  de	  mogelijkheid	  tot	  het	  ontdekken	  van	  
de	  consequenties	  van	  het	  probleem	  waarover	  wordt	  gesproken	  binnen	  de	  bestaande	  structuren	  en	  
regels	  van	  het	  scenario.	  	  
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3.4.2	  Blauwdruk	  
Kern:	  veranderingen	  kunnen	  rationeel	  worden	  ontworpen	  en	  geïmplementeerd	  (de	  Caluwé,	  2006,	  p.	  
74)	  
	  	  
Discours:	  Het	  ideaal	  is	  dat	  alles	  maakbaar	  is.	  Dit	  is	  tevens	  beheersbaar	  en	  kan	  volledig	  volgens	  
planning	  geïmplementeerd	  worden.	  De	  valkuil	  ligt	  hem	  erin	  dat	  deze	  rationaliteit	  voorbij	  gaat	  aan	  de	  
irrationaliteit	  die	  mensen	  hebben	  waardoor	  het	  snel	  weerstand	  op	  kan	  roepen	  (de	  Caluwé,	  1998).	  	  
	  
Narratief:	  Blauwdruk	  denken	  is	  gebaseerd	  op	  rationeel	  ontwerpen	  en	  implementeren.	  Een	  
verandering	  kan	  alleen	  beïnvloed	  worden	  door	  er	  eerst	  over	  na	  te	  denken,	  het	  handelen	  volgt.	  Ze	  
willen	  alles	  zo	  simpel	  mogelijk	  maken	  en	  geloven	  niet	  dat	  er	  meerdere	  oplossingen	  zijn	  voor	  een	  
enkel	  proces.	  Er	  is	  maar	  één	  beste	  oplossing.	  Een	  assumptie	  die	  blauwe	  mensen	  hebben	  is	  dat	  er	  een	  
lineair	  proces	  is	  voor	  een	  verandering:	  eerst	  de	  analyse,	  dan	  volgt	  het	  plan	  en	  dan	  de	  implementatie.	  
Deze	  gedachtegang	  is	  ontstaan	  in	  de	  industriële	  revolutie	  en	  past	  binnen	  de	  scientific	  management	  
en	  Taylors	  (1947)	  ‘best	  practices’	  (de	  Caluwé,	  1998;	  Thompson,	  2003).	  	  Een	  proces	  ziet	  er	  dan	  zo	  uit:	  
A,	  huidige	  situatie	  à	  *	  à	  *	  à	  *	  à	  *	  B,	  gewenste	  situatie.	  De	  ruimte	  tussen	  A	  en	  B	  is	  de	  challenge	  
situatie	  (Gray	  et	  al.,	  2010).	  Zolang	  deze	  lineair	  en	  stapsgewijs	  gevolgd	  wordt,	  wordt	  het	  doel	  behaald.	  
Het	  denken	  is	  gericht	  op	  het	  vaststellen	  van	  de	  gewenste	  resultaten	  naar	  aanleiding	  van	  een	  
onderzoek	  dat	  is	  uitgevoerd	  door	  kundige	  experts	  (de	  Caluwé,	  2006,	  p.	  74).	  Dit	  is	  ook	  gedaan	  bij	  
Flash	  Forward,	  samen	  met	  een	  extern	  adviesbureau	  heeft	  TOPS	  onderzoek	  gedaan	  naar	  trends	  in	  de	  
omgeving	  en	  geanalyseerd.	  Op	  basis	  van	  vier	  scenario’s	  wordt	  gezocht	  naar	  een	  beste	  oplossing	  om	  
een	  strategie	  te	  ontwerpen	  richting	  2020.	  De	  uitkomst	  is	  het	  leidend	  principe	  (de	  Caluwé,	  2006).	  
Blauwe	  mensen	  geloven	  sterk	  in	  implementatie	  zoals	  ze	  hadden	  bedacht.	  Daarmee	  vergeten	  ze	  
weleens	  dat	  een	  organisatie	  niet	  alleen	  bestaat	  uit	  afdelingen	  die	  hun	  werk	  uitvoeren,	  maar	  dat	  er	  
ook	  allerlei	  relaties	  bestaan,	  conflict	  heerst	  en	  er	  sprake	  is	  van	  miscommunicatie.	  	  
Simulatie	  games	  kunnen	  als	  methode	  gebruikt	  worden	  om	  de	  terra	  incognita	  van	  moeilijke	  
vraagstukken	  te	  betreden	  (Duke	  &	  Geurt,	  2004;	  Neys	  &	  Jansz,	  2011;	  Stoppelenburg	  et	  al.,	  2012).	  
Simulatie	  games	  kunnen	  verschillende	  bronnen,	  data,	  kennis	  etc.	  integreren	  en	  zo	  specifieke	  kennis	  
overbrengen.	  Simulatie	  games	  zoals	  Flash	  Forward	  geven	  in	  een	  strategisch	  veranderingstraject	  een	  
veilige	  omgeving	  om	  strategieën	  bij	  voorbaat	  te	  testen.	  Het	  helpt	  de	  mensen	  die	  de	  besluiten	  maken	  
om	  een	  mogelijke	  toekomst	  te	  creëren	  en	  geeft	  ze	  de	  mogelijkheid	  terug	  te	  kijken	  op	  die	  toekomst.	  
Deze	  mogelijkheid	  noemt	  Duke	  (1974)	  ‘reminiscing	  about	  the	  future’.	  	  
Het	  gebruiken	  van	  andermans	  verhalen	  en	  het	  integreren	  in	  de	  eigen	  organisatie	  volgens	  Barker	  &	  
Gower	  (2010)	  een	  effectief	  middel	  om	  kennis	  te	  delen.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
21	  

	  

	  
	   3.4.3	  Rooddruk	  
Kern:	  Motiveren	  van	  medewerkers	  om	  de	  verandering	  te	  ‘verkopen’	  (de	  Caluwé,	  1998)	  
	  
Discours:	  Rooddrukdenkers	  vinden	  hun	  roots	  in	  het	  Human	  Resource	  (de	  Caluwé,	  2006,	  p.	  75)	  
denken	  en	  de	  communicatiewetenschappen	  waarbij	  mensen	  gevoelens	  hebben,	  emoties	  voelen	  en	  
zijn	  –in	  tegenstelling	  tot	  het	  blauwdruk	  denken-‐	  irrationeel.	  Belangrijk	  is	  om	  een	  verandering	  
aantrekkelijk	  te	  maken,	  omdat	  ze	  pas	  veranderen	  als	  ze	  gemotiveerd	  zijn.	  Het	  ideaal	  is	  het	  zoeken	  
naar	  de	  juiste	  match	  tussen	  de	  mensen	  en	  de	  in	  te	  zetten	  instrumenten.	  Er	  wordt	  gezocht	  naar	  een	  
goede	  manier	  om	  de	  mensen	  te	  prikkelen.	  De	  valkuil	  ligt	  hem	  in	  het	  feit	  dat	  er	  een	  gebrek	  is	  aan	  
harde	  uitkomsten.	  Daarbij	  is	  er	  weinig	  ruimte	  voor	  maatwerk	  en	  eigen	  motieven.	  	  
	  
Narratief:	  Pas	  als	  mensen	  iets	  terug	  krijgen	  voor	  de	  verandering,	  gaan	  ze	  mee	  met	  de	  verandering.	  
Daarom	  is	  het	  belangrijk	  de	  verandering	  aantrekkelijk	  te	  maken	  en	  de	  mensen	  gemotiveerd	  te	  
maken.	  Het	  rooddruk	  denken	  kent	  verschillende	  interventies	  zoals	  het	  belonen	  en	  straffen	  van	  
medewerkers	  zoals	  veel	  voorkomt	  bij	  HR	  instrumenten.	  Echter,	  het	  rooddruk	  denken	  gaat	  hier	  in	  
verder:	  motiveren	  gaat	  niet	  alleen	  over	  belonen	  en	  straffen	  maar	  over	  verleiden	  lokken	  en	  inspireren	  
(de	  Caluwé,	  2006).	  Daarnaast	  gaat	  het	  over	  een	  gemeenschappelijk	  gevoel	  creëren,	  een	  ‘wij’	  gevoel	  
waarbij	  de	  sociale	  relaties	  tussen	  mensen	  verbetert.	  Tijd	  doorbrengen	  met	  elkaar	  is	  belangrijk	  om	  de	  
stabiliteit	  wordt	  gecreëerd	  die	  belangrijk	  is	  om	  de	  angst	  weg	  te	  nemen	  die	  veroorzaakt	  worden	  door	  
percepties	  van	  onzekerheid	  (Schein,	  1996).	  Het	  uiteindelijke	  doel	  is	  om	  het	  beste	  uit	  de	  mensen	  te	  
halen	  en	  als	  één	  groep	  te	  handelen	  om	  de	  organisatie	  performance	  te	  verbeteren.	  Dit	  gaat	  vaak	  
gepaard	  met	  het	  aanleren	  van	  nieuwe	  skills	  en	  houdingen.	  Hiervoor	  is	  het	  noodzakelijk	  dat	  mensen	  
vertrouwen	  hebben	  dat	  ze	  succesvol	  zullen	  zijn	  in	  de	  toekomst,	  zodat	  ze	  gemotiveerd	  en	  betrokken	  
zijn	  om	  deze	  nieuwe	  skills	  te	  implementeren.	  Simulatiegames	  geven	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  
voordelen	  van	  de	  verandering	  te	  kunnen	  aanvaarden	  als	  wel	  de	  kunde	  om	  succesvol	  te	  zijn:	  “The	  
result	  is	  not	  only	  a	  better	  understanding	  of	  the	  impact	  of	  change	  on	  performance,	  but	  more	  
importantly	  the	  confidence	  in	  our	  ability	  to	  adapt	  and	  be	  succesful	  in	  the	  future.”	  (de	  Caluwé	  et	  al.,	  
2008,	  p.	  43).	  Het	  begrip	  en	  vertrouwen	  zullen	  uiteindelijk	  de	  motivatie	  en	  betrokkenheid	  ten	  
overstaande	  van	  de	  verandering	  vergroten.	  
In	  tegenstelling	  tot	  het	  blauwdruk	  denken	  erkent	  het	  rooddruk	  denken	  dat	  de	  realiteit	  complexer	  is	  
dan	  een	  lineair	  proces	  (zoals	  hierboven	  beschreven)	  door	  de	  dynamiek	  tussen	  economische,	  
technologische	  en	  sociale	  factoren	  die	  tot	  een	  onverwachte,	  onbedoelde	  en	  ongewenste	  effecten	  
kunnen	  leiden	  (de	  Caluwé	  et	  al,	  2008;	  Gray	  et	  al.,	  2010).	  Om	  deze	  complexiteit	  te	  kunnen	  
communiceren	  zijn	  games	  ontwikkelt	  als	  interactieve	  interface	  gebouwd	  rondom	  rule-‐based	  
simulatie	  modellen	  (de	  Caluwé,	  1998).	  Hierdoor	  kunnen	  besluitvormers	  leren	  over	  deze	  complexiteit.	  	  
	  
Serious	  games	  zijn	  narratieve	  ruimtes	  waarbinnen	  ideeën,	  gevoelens,	  emoties,	  standpunten	  en	  
ervaringen	  worden	  uitgewisseld	  (Stoppelenburg	  et	  al.,	  2012:	  66).	  Volgens	  Stoppelenburg	  et	  el.	  (2012)	  
wordt	  die	  ruimte	  ‘gekenmerkt	  door	  de	  bereidheid	  tot	  vertellen	  en	  luisteren	  naar	  elkaar,	  een	  
verlangen	  om	  naar	  betekenis	  te	  zoeken,	  aandacht	  naar	  binnen	  (jezelf)	  en	  naar	  buiten	  (naar	  anderen),	  
interesse	  en	  respect	  voor	  de	  verschillen	  in	  ervaring	  en	  gevoelens	  van	  veiligheid	  en	  geborgenheid’	  
(p.67).	  	  
In	  tegenstelling	  tot	  Barker	  en	  Gower	  (2010)	  erkennen	  Bate	  (2004)	  &	  Guber	  (2006)	  	  dat	  verhalen	  niet	  
alleen	  oorzaak	  en	  gevolg	  laten	  zien	  maar	  juist	  ook	  aanzetten	  tot	  actie.	  Simulatie	  games	  kunnen	  
commitment	  creëren	  om	  actie	  te	  ondernemen	  voor	  mensen	  wiens	  energie	  en	  uithoudingsvermogen	  
vitaal	  zijn	  voor	  succes.	  Daarvoor	  is	  het	  essentieel	  dat	  alle	  leden	  van	  een	  groep	  tegelijkertijd	  in	  een	  
niet	  in	  kaart	  gebrachte	  situatie	  stappen,	  het	  probleem	  begrijpen,	  de	  relevantie	  inzien	  van	  de	  stappen	  
van	  actie,	  hun	  rol	  begrijpen	  en	  overtuigend	  voelen	  dat	  ze	  in	  staat	  zijn	  dit	  uit	  te	  voeren.	  Voor	  TOPS	  is	  
de	  belangrijkste	  groep	  in	  eerste	  instantie	  hun	  top	  90	  managers.	  De	  game	  kan	  ervoor	  zorgen	  dat	  er	  
commitment	  gecreëerd	  wordt	  richting	  het	  verandertraject	  vanuit	  die	  groep	  (Neys	  &	  Jans,	  2010).	  
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Belangrijk	  is	  dat	  de	  werknemers	  kunnen	  participeren	  in	  deze	  verhalen.	  Wanneer	  verhalen	  worden	  
vertelt	  	  met	  als	  doel	  een	  verandering	  in	  gedrag	  teweeg	  te	  brengen,	  stellen	  Denning	  (2006)	  &	  Barker	  
&	  Gower	  (2010)	  dat	  er	  een	  minimalistische	  benadering	  moet	  worden	  gekozen	  waarin	  de	  werknemer	  
nog	  zijn/haar	  eigen	  aanvulling	  in	  het	  verhaal	  kwijt	  kan,	  gebruikmakend	  van	  zijn/haar	  eigen	  context	  en	  
actie	  plannen.	  	  
Simulatiegames	  creëren	  een	  omgeving	  waar	  groepen	  mensen	  hun	  intelligentie	  delen,	  betekenis	  
creëren	  en	  ideeën	  en	  skills	  uitdragen,	  voortdurend	  sonderen	  voor	  die	  cognitieve	  en	  emotionele	  
elementen	  die	  mogelijk	  bijdragen	  aan	  een	  effectieve,	  innovatieve	  en	  wederzijdse	  bevredigende	  
oplossing.	  Ze	  vergroten	  en	  faciliteren	  de	  communicatie	  aanzienlijk	  onder	  de	  belangrijkste	  
stakeholders,	  resulterend	  in	  een	  wederzijds	  begrip	  voor	  de	  noodzaak	  tot	  verandering.	  Het	  kan	  
bijdragen	  in	  het	  tot	  stand	  brengen	  van	  een	  gevoel	  van	  gemeenschap	  waarin	  luisteraars	  makkelijk	  
kunnen	  begrijpen	  en	  een	  gemeenschappelijke	  grond	  met	  hun	  mede	  luisteraars	  kunnen	  vinden.	  Ze	  
zorgen	  voor	  een	  collectieve	  herinnering	  (de	  Caluwé	  et	  al.,	  2008).	  
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	   3.4.4	  Groen	   	  
	  
Kern:	  om	  duurzaam	  te	  veranderen	  moeten	  mensen	  leren	  over	  de	  verandering	  en	  hoe	  ze	  hun	  gedrag	  
aan	  moeten	  passen.	  
	  
Discours:	  Het	  groendruk	  denken	  wordt	  zowel	  door	  de	  action-‐learning	  theorieën	  beïnvloed	  als	  wel	  de	  
Organization	  Development	  theorieën	  en	  de	  lerende	  organisatie	  (Argyris,	  Schon	  &	  Runkel	  1976;	  de	  
Caluwé,	  1998;	  Waddel,	  Cummings	  &	  Wurley,	  1993;	  Senge,	  1990).	  Het	  ideaal	  is	  dat	  alles	  te	  leren	  is	  en	  
input	  staat	  gelijk	  aan	  output.	  Wat	  men	  erin	  stopt	  is	  proportioneel	  aan	  wat	  ze	  eruit	  halen.	  De	  valkuil	  
ligt	  hem	  erin	  dat	  niet	  iedereen	  altijd	  wil	  leren	  of	  niet	  in	  staat	  zijn	  om	  te	  leren.	  	  
	  
Narratief:	  In	  tegenstelling	  tot	  het	  rooddruk	  denken	  geloven	  groene	  mensen	  dat	  mensen	  pas	  
duurzaam	  veranderen	  als	  ze	  leren	  en	  nieuwe	  skills	  aanleren	  om	  nieuwe	  uitdagingen	  aan	  te	  gaan.	  
Gedurende	  het	  leren	  moeten	  ‘denken	  en	  doen’	  gekoppeld	  zijn,	  dit	  in	  tegenstelling	  tot	  het	  blauwdruk	  
denken.	  In	  de	  theorie	  van	  Argyris,	  Schön	  &	  Runkel	  (1976)	  over	  de	  theory	  in	  use	  en	  de	  espoused	  
theory	  wordt	  beargumenteerd	  	  dat	  er	  een	  kloof	  zit	  in	  wat	  mensen	  zeggen	  dat	  ze	  zullen	  doen	  (hun	  
espoused	  theory)	  en	  wat	  ze	  werkelijk	  doen	  (hun	  theory	  in	  use).	  Dit	  hebben	  mensen	  niet	  altijd	  door	  
en	  daardoor	  zit	  er	  een	  kloof	  tussen	  wat	  mensen	  zeggen	  en	  wat	  mensen	  werkelijk	  doen	  (Argyris,	  
Schön	  &	  Runkel	  1976;	  de	  Caluwé	  1998).	  Dit	  leidt	  tot	  ineffectiviteit	  van	  de	  organisatie.	  Het	  
aanbrengen	  van	  congruentie	  in	  het	  denken	  en	  doen	  van	  mensen	  leidt	  tot	  effectiviteit	  (Argyris,	  1980).	  
Serious	  games	  brengt	  de	  mogelijkheid	  dit	  denken	  en	  doen	  bij	  elkaar	  te	  brengen	  doordat	  men	  de	  
mogelijkheid	  krijgt	  de	  dialoog	  aan	  te	  gaan	  en	  andere	  perspectieven	  te	  ontdekken	  (Argyris,	  1980;	  
Stoppelenburg	  et	  al.,	  2012).	  Deze	  ervaring	  leidt	  tot	  een	  blijvende	  herinnering	  en	  vergemakkelijkt	  het	  
voor	  medewerkers	  om	  open	  te	  staan	  voor	  het	  nieuwe	  en	  daarbij	  het	  oude	  los	  te	  laten	  (Koster,	  2005;	  
Stoppelenburg,	  2012).	  Door	  het	  leren	  van	  vaardigheden	  en	  inhoud	  is	  dit	  genre	  van	  invloed	  op	  het	  
gedrag	  van	  mensen	  	  (Neys	  en	  Jansz,	  2010;	  Ritterfeld	  et	  al.	  2009).	  	  
Door	  het	  uitwisselen	  van	  narratieve	  in	  een	  game	  kunnen	  ze	  worden	  gezien	  als	  een	  raam	  als	  ook	  een	  
spiegel:	  men	  kan	  naar	  buiten	  de	  wereld	  in	  kijken,	  maar	  krijgt	  tegelijkertijd	  een	  reflectie	  terug.	  De	  
manier	  waarop	  verhalen	  worden	  verteld,	  bepaald	  hoe	  goed	  het	  verhaal	  wordt	  ontvangen	  en	  
geacteerd	  op.	  Daarmee	  ligt	  de	  uitdaging	  van	  een	  lerende	  benadering	  in	  het	  proces	  van	  het	  brengen	  
abstracte,	  theoretische	  ideeën	  naar	  een	  praktisch	  niveau	  en	  ze	  begrijpelijk	  maken	  in	  alledaagse	  
praktijken	  (Barker	  &	  Gower,	  2010;	  Lämsä	  &	  Sintonen,	  2006).	  	  Makkelijker	  gezegd:	  mensen	  bewust	  
maken	  van	  wat	  ze	  niet	  weten	  (de	  Caluwé	  et	  al.,	  2006).	  Dit	  komt	  in	  twee	  stappen:	  ten	  eerste	  gaat	  het	  
om	  mensen	  bewust	  maken.	  Ten	  tweede	  moeten	  de	  mensen	  competent	  gemaakt	  worden.	  Een	  groen	  
persoon	  vind	  het	  leren	  an	  sich	  satisfying	  en	  zal	  naar	  aanleiding	  van	  zijn	  leren	  zijn	  werkwijze	  
aanpassen.	  Hij/zij	  zal	  zeggen:	  ‘Ik	  zal	  dat	  morgen	  anders	  doen,	  ik	  zal	  dat	  beter	  gaan	  doen’.	  
Serious	  gaming	  is	  een	  innovatieve	  strategie	  om	  te	  leren	  door	  het	  mixen	  van	  fun	  en	  educatie	  
(Lehmann,	  2011;	  Ritterfeld	  et	  al.,	  2009).	  Door	  het	  faciliteren	  van	  de	  leerervaring	  en	  door	  het	  niet	  
hebben	  van	  een	  negatieve	  harmful	  impact	  kunnen	  deelnemers	  aan	  een	  game	  alleen	  vooruitgang	  
boeken	  en	  zichzelf	  verder	  ontwikkelen.	  Serious	  games	  moeten	  altijd	  werken	  als	  geïnitieerde,	  	  
bijgedragen	  aan	  zelf-‐gestuurde,	  prettige	  en	  een	  daarom	  duurzame	  leerervaring	  (Ritterfeld	  et	  al.	  
2009).	  Vanwege	  hun	  iteratieve	  en	  ervaringsgerichte	  natuur	  geven	  simulatiegames	  een	  veilige	  setting	  
om	  die	  helpen	  in	  het	  lerenproces	  van	  de	  deelnemers	  over	  hoe	  er	  in	  de	  toekomst	  gehandeld	  moet	  
worden.	  De	  inzichten	  zijn	  daarom	  niet	  alleen	  de	  belangrijke	  inzichten	  in	  wat	  de	  waarde	  creërende	  
mogelijkheden	  zijn,	  maar	  ook	  een	  vergrote	  mogelijkheid	  om	  aan	  de	  veranderende	  omgeving	  aan	  te	  
passen:	  ‘By	  facilitating	  such	  rehearsals	  of	  the	  future	  and	  by	  helping	  us	  envision	  and	  explore	  a	  
multitude	  of	  time	  paths,	  simulation	  games	  effectively	  build	  our	  memories	  in	  the	  future.’	  (de	  Caluwé	  
et	  al.,	  2008,	  p.	  42).	  
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3.4.5	  Witdruk	  
	  
Kern:	  mensen	  veranderen	  via	  zelforganisatie.	  
	  
Discours:	  De	  spontane	  evolutie	  is	  het	  ideaal,	  waarbij	  het	  ‘toevallig’	  veranderd	  en	  geleerd	  wordt.	  Men	  
kan	  hier	  goed	  omgaan	  met	  crisis	  en	  conflict.	  De	  valkuil	  ligt	  hem	  in	  het	  ideologiseren;	  dan	  is	  er	  
onvoldoende	  inzicht	  in	  de	  werkelijk	  heersende	  chaos	  vanwege	  een	  tekort	  aan	  professionaliteit	  (de	  
Caluwé,	  1998).	  
	  
Narratief:	  Witte	  mensen	  geloven	  dat	  verandering	  alleen	  komt	  als	  de	  tijd	  rijp	  is.	  Verandering	  gebeurt	  
spontaan	  en	  wanneer	  dit	  niet	  gebeurt	  dat	  is	  er	  iets	  raars	  dat	  dit	  blokkeert.	  Een	  blokkade	  kan	  
ontstaan	  doordat	  de	  verwachte	  omgeving	  anders	  wordt	  waargenomen	  dan	  verwacht,	  dan	  kijken	  
mensen	  eerst	  naar	  redenen	  die	  hen	  in	  staat	  stellen	  om	  de	  blokkade	  ter	  herstellen	  en	  in	  actie	  te	  
blijven	  (Weick	  &	  Sutcliffe,	  2005).	  Deze	  redenen	  worden	  geput	  uit	  bijvoorbeeld	  organisatorische	  
plannen	  (Weick	  et	  al.,	  2005).	  Belangrijk	  is	  dan	  om	  de	  blokkade	  te	  begrijpen	  en	  uitvinden	  waar	  de	  
energie	  zit	  en	  de	  mensen	  zijn	  die	  de	  blokkade	  kunnen	  verhelpen	  (de	  Caluwé,	  1998).	  Witte	  mensen	  
zijn	  deels	  niet	  waarnemend,	  omdat	  een	  deel	  onder	  de	  oppervlakte	  gebeurt.	  Als	  er	  iets	  niets	  
veranderd	  moet	  je	  niet	  meer	  gaan	  doen,	  maar	  snappen	  waarom.	  Iets	  ontstaat	  pas	  als	  er	  energie	  is	  
onder	  de	  mensen	  om	  het	  uit	  te	  voeren.	  Een	  verandering	  vindt	  alleen	  plaats	  via	  zelfsturing.	  
Tegengesteld	  van	  blauw	  ziet	  wit	  onzekerheid	  als	  onderdeel	  van	  het	  leven	  en	  kan	  goed	  omgaan	  met	  
deze	  onzekerheid	  (de	  Caluwé,	  1998).	  	  
	   Verandering	  wordt	  gezien	  als	  een	  reis	  zonder	  een	  duidelijke	  richting	  noch	  bestemming	  (Bate,	  
2004).	  Wanneer	  de	  tijd	  rijp	  is	  dan	  stellen	  mensen	  zich	  open	  voor	  verandering.	  Die	  verandering	  wordt	  
zelf	  georganiseerd	  waarbij	  ze	  eventueel	  om	  hulp	  of	  coaching	  kunnen	  vragen.	  Daarbij	  hoort	  het	  aan	  
de	  kaak	  stellen	  van	  al	  hetgeen	  dat	  vernieuwing,	  innovatie	  en	  in	  de	  weg	  staan	  (de	  Caluwé	  et	  al.,	  2006).	  
Ook	  al	  zit	  dit	  in	  de	  bedrijfscultuur	  gebakken.	  	  	  
Serious	  games	  kunnen	  creativiteit	  combineren	  met	  ervaring	  om	  zo	  een	  nieuwe,	  originele,	  
inspirerende	  en	  adequate	  weg	  te	  bouwen	  in	  het	  onbekende.	  Zo	  kan	  de	  deelnemers	  uit	  de	  oude	  
manier	  van	  denken	  stappen	  en	  spelen	  met	  een	  nieuwe	  manier	  van	  denken	  (Duke	  &	  Geurts,	  2004).	  
Belangrijk	  hier	  is	  dat	  er	  een	  fuzzy	  doel	  wordt	  gesteld.	  In	  tegenstelling	  tot	  een	  business	  benadering	  
waarin	  stapsgewijs	  van	  A	  naar	  B	  wordt	  gewerkt,	  creëert	  het	  hebben	  van	  een	  fuzzy	  doel	  een	  kader	  
voor	  exploratie,	  experimenteren	  en	  trial	  en	  error	  (Gray	  et	  al.,	  2010).	  Het	  doel	  van	  een	  fuzzy	  goals	  is	  
drieledig:	  1.	  het	  raken	  van	  de	  emoties	  van	  mensen	  en	  het	  generen	  van	  hun	  energie.	  2.	  	  Het	  moet	  
voelbaar	  zijn	  zodat	  het	  gemakkelijk	  gedeeld	  kan	  worden	  met	  elkaar.	  3.	  Ze	  zijn	  progressief	  waardoor	  
er	  sprake	  is	  van	  vooruitgang	  (Gray	  et	  al.,	  2010,	  p.	  6).	  

	  
	  
	  
	  

Figuur	  3.1:	  Fuzzy	  doel	  (Gray	  et	  al.,	  2010)	  

	  

	  

A:	  huidige	  
situatie	  

B:	  fuzzy	  doel	  
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3.5	  Samengevat	  
	  	  

Serious	  games	  kunnen	  een	  belangrijke	  bijdrage	  leveren	  in	  een	  verandertraject	  doordat	  de	  
medewerkers	  die	  het	  verandertraject	  ondergaan	  aan	  den	  lijve	  kunnen	  ondervinden	  wat	  de	  

verandering	  inhoudt.	  Een	  organisatorische	  verandering	  gaat	  vaak	  gepaard	  met	  een	  (benodigde)	  
verandering	  in	  de	  cultuur	  van	  de	  organisatie.	  Serious	  games	  kunnen	  een	  bewustzijn	  creëren	  
over	  de	  kloof	  tussen	  de	  huidige	  en	  gewenste	  situatie.	  Het	  uitwisselen	  van	  verhalen	  geeft	  een	  
collectief	  beeld	  van	  de	  huidige	  cultuur	  en	  het	  benodigde	  menselijk	  kapitaal.	  Deze	  verhalen	  

worden	  verteld	  als	  wel	  waargenomen	  en	  betekenis	  toegeschreven.	  	  Om	  deze	  betekenisgeving	  
te	  achterhalen	  wordt	  de	  kleurentheorie	  gehanteerd	  als	  methode	  om	  de	  betekenisgeving	  van	  

de	  werknemers	  in	  kaart	  te	  brengen.	  
In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  wordt	  uiteengezet	  hoe	  de	  kleurentheorie	  als	  methode	  gehanteerd	  
kan	  worden	  om	  erachter	  te	  komen	  wat	  de	  ‘sensegiving’	  door	  het	  management	  van	  TOPS	  van	  

de	  game	  Flash	  Forward	  inhoudt	  en	  hoe	  de	  ‘sensemaking’	  van	  de	  deelnemers	  over	  het	  
verandertraject	  geduid	  kan	  worden.	  
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4. METHODE	  
Dit	  hoofdstuk	  zet	  uiteen	  welke	  methoden	  zijn	  gehanteerd.	  Paragraaf	  4.1	  legt	  uit	  waarom	  er	  
logischerwijs	  voor	  interpretatief	  en	  kwalitatief	  onderzoek	  is	  gekozen.	  Paragraaf	  4.2	  bespreekt	  	  welke	  
onderzoeksmethoden	  zijn	  gebruikt	  gedurende	  het	  onderzoek,	  waarbij	  de	  	  focus	  ligt	  op	  het	  gebruik	  van	  
een	  bepaald	  interviewtype	  en	  de	  techniek.	  Vervolgens	  wordt	  in	  4.3	  en	  	  4.4	  uiteengezet	  hoe	  de	  data-‐
analyse	  heeft	  plaatsgevonden.	  Als	  laatste	  wordt	  verteld	  hoe	  de	  onderzoeker	  getracht	  heeft	  de	  
kwaliteit	  van	  het	  onderzoek	  te	  garanderen.	  Dit	  staat	  in	  paragraaf	  4.5	  
	  
	   4.1	  Interpretatief,	  kwalitatief	  onderzoek	  
De	  wetenschapsfilosofische	  insteek	  is	  de	  basis	  voor	  het	  onderzoek	  (Deetz,	  1996).	  Als	  onderzoeker	  is	  
het	  goed	  om	  daar	  bewust	  van	  te	  zijn.	  Dit	  onderzoek	  hanteert	  het	  	  interpretatieve	  paradigma.	  Boeije	  
(2005)	  onderscheidt	  drie	  kenmerken	  die	  centraal	  staan	  bij	  het	  kwalitatieve	  onderzoek:	  

-‐ Manier	  waarop	  respondenten	  betekenis	  toeschrijven	  aan	  hun	  sociale	  omgeving	  	  
-‐ De	  methoden	  van	  onderzoek	  doen	  richten	  zich	  op	  het	  begrijpen	  van	  het	  onderzoeksthema	  

door	  het	  perspectief	  van	  de	  respondenten	  	  
-‐ 	  De	  onderzoeker	  heeft	  als	  doel	  om	  het	  onderzoeksthema	  niet	  alleen	  te	  omschrijven	  maar	  zo	  

mogelijk	  ook	  te	  verklaren	  
Daarbij	  onderscheidt	  Boeije	  (2005)	  binnen	  de	  kwalitatieve	  onderzoek	  stroming	  nog	  twee	  variëteiten:	  
structureel	  en	  interpretatief	  (p.19).	  De	  structurele	  variant	  richt	  zich	  op	  de	  functie	  van	  taal	  in	  het	  
communicatieproces.	  In	  dit	  onderzoek	  wordt	  de	  interpretatieve	  stroming	  gehanteerd,	  de	  tweede	  
onderscheidde	  variant	  door	  Boeije	  (2005).	  Hierbij	  gaat	  het	  om	  het	  begrijpen	  van	  (de	  geschreven	  en)	  
gesproken	  tekst	  en	  het	  gedrag.	  Deetz	  (1996)	  evenals	  Schwarts-‐Shea	  en	  Yanow	  (2012)	  omschrijven	  
dat	  de	  essentie	  van	  het	  onderzoek	  binnen	  het	  interpretatieve	  paradigma	  ligt	  in	  het	  belang	  van	  de	  
lokale	  omgeving	  en	  de	  specifieke	  organisatie	  context.	  Ten	  gevolge	  wordt	  de	  wordt	  de	  werkelijkheid	  
in	  de	  organisatie	  gevormd	  door	  de	  werknemers	  apart	  en	  bestaat	  er	  niet	  één	  (objectieve)	  
werkelijkheid.	  De	  waarnemingen	  van	  de	  werkelijkheid	  zijn	  gekleurd	  door	  eigen	  beelden,	  ervaringen,	  
relaties	  en	  cultuur.	  Hierbij	  wordt	  de	  eigen	  werkelijkheid	  geconstrueerd	  en	  op	  basis	  van	  die	  
constructie	  handelt	  men.	  De	  taal	  speelt	  een	  belangrijke	  rol	  bij	  die	  het	  vormen	  van	  die	  constructie.	  
Taal	  is	  niet	  een	  middel	  waar	  de	  werkelijkheid	  mee	  wordt	  beschreven	  maar	  daarmee	  wordt	  de	  
werkelijkheid	  gecreëerd.	  	  

Door	  interactie	  construeren	  medewerkers	  van	  een	  organisatie	  een	  collectief	  begrip	  van	  de	  
organisatie	  (Schwarts-‐Shea,	  2012).	  Omdat	  het	  doel	  van	  het	  onderzoek	  is	  om	  te	  zien	  hoe	  de	  
medewerkers	  hun	  werkelijkheid	  over	  een	  verandering	  construeren	  door	  middel	  van	  het	  spelen	  van	  
een	  serious	  game	  is	  het	  een	  logische	  keuze	  vanuit	  de	  interpretatieve	  benadering	  onderzoek	  te	  doen.	  

Als	  onderzoeker	  is	  het	  hierbij	  belangrijk	  een	  open	  houding	  aan	  te	  nemen	  (Boeije,	  2005).	  Dit	  
betekent	  dat	  er	  in	  tegenstelling	  tot	  positivistisch	  onderzoek	  niet	  van	  tevoren	  is	  vastgesteld	  welke	  
theorieën	  zullen	  worden	  gebruikt.	  In	  dit	  onderzoek	  is	  gebruik	  gemaakt	  van	  de	  emergente	  aanpak	  
(Deetz,	  1996).	  Dat	  betekent	  dat	  de	  onderzoeker	  de	  vrijheid	  heeft	  gedurende	  het	  onderzoek	  ideeën	  
op	  te	  doen	  en	  interessante	  concepten	  te	  bedenken	  om	  te	  gebruiken	  in	  het	  verdere	  onderzoek.	  

Echter	  is	  hier	  enigszins	  vanaf	  geweken	  doordat	  er	  in	  dit	  onderzoek	  gebruik	  is	  gemaakt	  van	  
‘sensitizing	  concepts’	  over	  ‘sensemaking’,	  ‘sensegiving’	  en	  de	  kleuren	  theorie.	  Dit	  heeft	  de	  
onderzoeker	  een	  algemeen	  referentiekader	  gegeven	  om	  te	  gebruiken	  voor	  het	  afnemen	  van	  de	  
interviews(Bowen,	  2006).	  De	  reden	  waarom	  hiervoor	  is	  gekozen	  is	  omdat	  de	  duur	  van	  het	  onderzoek	  
te	  kort	  is	  om	  geheel	  open	  het	  onderzoek	  in	  te	  gaan.	  Ter	  bevordering	  van	  de	  kwaliteit	  van	  het	  
onderzoek	  is	  gekozen	  om	  kaders	  te	  stellen.	  Daarbij	  kan	  er	  ook	  dieper	  op	  het	  onderzoek	  worden	  
ingegaan	  wat	  tevens	  de	  kwaliteit	  van	  het	  onderzoek	  bevorderd.	  
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Insteek	  van	  het	  empirisch	  	  onderzoek	  
In	  dit	  empirisch	  onderzoek	  wordt	  de	  betekenis	  geduid	  van	  de	  respondenten	  aan	  het	  veranderproces	  
waar	  de	  TOPS	  organisatie	  midden	  in	  zit.	  Door	  te	  vragen	  naar	  de	  game	  kan	  de	  ‘sensemaking’	  over	  dit	  
verandertraject	  worden	  achterhaald.	  Om	  deze	  ‘sensemaking’	  te	  kunnen	  duiden	  wordt	  de	  
kleurentheorie	  gehanteerd	  voor	  de	  analyse.	  In	  tabel	  4.2	  (verderop	  in	  dit	  hoofdstuk)	  zijn	  deze	  kleuren	  
weergegeven.	  Voor	  elke	  kleur	  is	  uiteengezet	  wat	  typische	  woorden	  zijn	  die	  verbonden	  zijn	  aan	  die	  
betreffende	  kleur.	  Wanneer	  de	  woorden	  van	  respondenten	  worden	  gekoppeld	  aan	  een	  kleur	  zegt	  
dat	  iets	  over	  hoe	  ze	  kijken	  naar	  de	  verandering.	  In	  de	  laatste	  kolom	  staat	  aangegeven	  hoe	  mensen,	  
dan	  meegenomen	  kunnen	  worden	  in	  de	  verandering.	  	  

In	  de	  spelleidershandleiding	  van	  Frisse	  Blikken	  over	  de	  game	  staat	  vermeld	  dat	  het	  doel	  van	  
de	  game	  is	  om	  1.	  de	  informatie	  die	  is	  verzameld	  in	  fase	  I	  t/m	  III	  door	  de	  transformatieteams	  van	  ABN	  
AMRO	  TOPS	  en	  een	  extern	  adviesbureau	  te	  internaliseren	  en	  2.	  Om	  eerste	  concept	  ideeën	  te	  
ontwikkelen	  over	  hoe	  de	  aspiraties	  van	  TOPS	  2020	  gehaald	  kunnen	  worden	  (Frisse	  Blikken,	  Game	  
Facilitator	  manual,	  2013).	  Gezien	  vanuit	  de	  kleurentheorie	  is	  de	  game	  daarmee	  ‘blauw’	  ingestoken,	  
dit	  betekent	  dat	  de	  game	  als	  een	  communicatie	  middel	  zou	  dienen	  om	  informatie	  over	  te	  brengen	  en	  
ideeën	  te	  genereren	  over	  een	  stappenplan	  om	  van	  de	  huidige	  situatie	  A	  naar	  de	  gewenste	  situatie	  B	  
te	  komen.	  Het	  blauwe	  perspectief	  is	  hierdoor	  het	  vertrekpunt	  van	  waaruit	  het	  empirisch	  onderzoek	  
zal	  starten.	  Maar	  er	  zal	  ook	  worden	  gekeken	  of	  er	  aanduidingen	  zijn	  voor	  de	  andere	  kleuren.	  De	  
kleuren	  zorgden	  voor	  een	  framework	  approach	  waarbij	  de	  kleuren	  het	  framework	  vormen	  om	  de	  
antwoorden	  van	  de	  respondenten	  te	  duiden.	  	  
	  
	   4.2	  Dataverzameling	  
	  
	   	   4.2.1	  Selectie	  van	  respondenten	  	  
Voor	  het	  kiezen	  van	  de	  respondenten	  is	  sprake	  van	  een	  gatekeeper,	  ook	  wel	  de	  tussenpersoon	  
genoemd	  (Boeije	  2005,	  p.21).	  Deze	  tussenpersoon	  wil	  zelf	  toestemming	  aan	  de	  mogelijke	  
respondenten	  vragen	  voor	  ze	  hun	  contactgegevens	  doorstuurt.	  Omdat	  deze	  tussenpersoon	  zelf	  nauw	  
betrokken	  is	  geweest	  bij	  de	  game	  heeft	  ze	  wel	  een	  goed	  idee	  wie	  interessant	  zou	  zijn	  om	  te	  
benaderen	  voor	  het	  interview.	  Door	  deze	  persoon	  worden	  de	  respondenten	  voorgedragen	  aan	  mij	  
om	  ze	  vervolgens	  te	  benaderen	  voor	  het	  maken	  van	  een	  afspraak	  om	  een	  interview	  in	  te	  plannen.	  De	  
respondenten	  worden	  door	  de	  tussenpersoon	  gevraagd	  of	  ze	  mee	  willen	  doen	  aan	  het	  onderzoek	  en	  
na	  het	  verkrijgen	  van	  een	  positief	  antwoord	  zullen	  de	  contactgegevens	  van	  de	  respondenten	  aan	  de	  
onderzoeker	  worden	  doorgegeven.	  	  

Omdat	  er	  sprake	  is	  van	  een	  gate	  keeper	  is	  er	  voor	  de	  onderzoeker	  minder	  de	  mogelijkheid	  de	  
parameters	  van	  de	  populatie	  die	  wordt	  onderzocht	  te	  bepalen	  en	  op	  basis	  daarvan	  de	  selectie	  van	  de	  
respondenten	  te	  maken.	  Desondanks	  zal	  ik	  als	  onderzoeker	  de	  tussenpersoon	  enigszins	  richting	  
geven	  welke	  personen	  geschikt	  zullen	  zijn	  voor	  het	  onderzoek.	  Dit	  zijn	  personen	  uit	  verschillende	  
doelgroepen	  die	  de	  game	  heeft	  gespeeld.	  Daarom	  wordt	  getracht	  rekening	  te	  houden	  met	  dat	  de	  
respondenten	  verdeeld	  zijn	  over	  deze	  doelgroepen.	  De	  verschillende	  functies	  bevatten	  het	  de	  
Management	  Group	  (MG)	  en	  het	  Leadership	  Team	  (LT)	  ,	  enkele	  medewerkers	  van	  de	  afdeling	  
business	  en	  de	  laag	  leidinggevenden	  onder	  het	  MG-‐LT	  van	  TOPS:	  de	  medewerkers.	  	  

Er	  zijn	  alleen	  TOPS	  leden	  benaderd	  en	  geen	  medewerkers	  van	  de	  businesskant.	  Hiervoor	  is	  
gekozen	  omdat	  de	  onderzoeker	  puur	  wilde	  kijken	  naar	  de	  afdeling	  TOPS	  en	  haar	  verandertraject.	  	  
Daarnaast	  is	  aan	  de	  gate	  keeper	  gevraagd	  personen	  te	  benaderen	  die	  nauw	  betrokken	  zijn	  geweest	  
bij	  het	  maken	  de	  game/in	  het	  verandertraject	  zodat	  deze	  als	  eerste	  respondenten	  geïnterviewd	  
konden	  worden	  om	  het	  beoogde	  doel	  vast	  te	  kunnen	  stellen.	  Het	  is	  belangrijk	  te	  begrijpen	  hoe	  de	  
game	  in	  elkaar	  is	  gezet	  en	  wat	  men	  ermee	  heeft	  willen	  bereiken	  wil	  de	  onderzoeker	  conclusies	  
kunnen	  trekken.	  Deze	  diversiteit	  in	  functie	  en	  betrokkenheid	  moet	  een	  algeheel	  beeld	  vormen	  over	  
de	  game	  en	  de	  betekenis	  die	  eraan	  gegeven	  wordt.	  	  

Er	  wordt	  niet	  specifiek	  rekening	  gehouden	  met	  sekse,	  leeftijd	  en	  aantal	  jaren	  in	  dienst.	  
Echter,	  terugkijkend	  lijkt	  het	  erop	  dat	  ook	  deze	  verdeling	  vrij	  goed	  verdeeld	  was.	  Er	  zijn	  zowel	  
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Respondenten	  
	  

Vrouwen	  8	  
Mannen	  10	  

Game	  experts	  2	  
Totaal	  18	  

	  
Onderzoekspopulatie	  800	  

	  

jongeren	  als	  wel	  ouderen	  geïnterviewd	  die	  respectievelijk	  als	  nog	  wat	  minder	  dan	  wel	  wat	  meer	  
dienstjaren	  erop	  hadden	  zitten.	  Tevens	  was	  er	  ook	  een	  balans	  in	  mannen	  als	  wel	  vrouwen.	  Dit	  is	  
overigens	  niet	  bijgehouden,	  maar	  een	  retrospectieve	  betekenisvorming	  van	  de	  onderzoeker	  zelf.	  	  
	  
	   4.2.2	  Onderzoekspopulatie	  	  
De	  totale	  onderzoekspopulatie	  bedraagt	  ongeveer	  4500	  medewerkers.	  
Echter,	  dit	  is	  het	  totaal	  aantal	  werknemers	  van	  TOPS.	  Deze	  
werknemers	  zijn	  allen	  betrokkenen	  in	  het	  TOPS	  2020	  programma,	  
maar	  ze	  hebben	  niet	  allen	  deelgenomen	  aan	  de	  game	  noch	  zijn	  ze	  allen	  
doelgroep	  geweest	  van	  de	  game.	  	  
Binnen	  TOPS	  is	  gekozen	  de	  game	  te	  spelen	  met	  een	  selectief	  aantal	  
werknemers	  waarvan	  ze	  het	  idee	  hadden	  dat	  de	  game	  effect	  zou	  
hebben.	  Volgens	  TOPS	  zou	  de	  game	  voor	  medewerkers	  op	  
operationeel	  niveau	  minder	  interessant	  zijn.	  	  
Uiteindelijk	  is	  de	  game	  met	  ongeveer	  800	  medewerkers	  gespeeld,	  dat	  
is	  de	  onderzoekspopulatie.	  	  
De	  respondentengroep	  bedraagt	  15	  medewerkers	  die	  de	  game	  hebben	  gespeeld.	  	  
	  
	   4.2.3	  Open	  en	  semi-‐gestructureerde	  interview	  
Type	  interviews	  worden	  onderscheiden	  in	  de	  mate	  waarop	  ze	  gestructureerd	  worden.	  Dit	  kan	  
bepaald	  worden	  aan	  de	  hand	  van	  de	  inhoud	  van	  de	  vragen,	  de	  keuze	  in	  bewoording	  van	  de	  vragen,	  
de	  volgorde	  en	  keuzemogelijkheden	  in	  antwoorden	  (Boeije,	  2005,	  p.	  57)	  In	  dit	  onderzoek	  zijn	  twee	  
soorten	  interviews	  gehanteerd.	  Er	  is	  begonnen	  met	  het	  houden	  van	  open	  interviews	  en	  vervolgens	  
zijn	  semi-‐gestructureerde	  interviews	  afgenomen.	  Bij	  beide	  interviews	  zijn	  gezien	  het	  paradigma	  van	  
waaruit	  onderzoek	  wordt	  gedaan	  geen	  antwoordmogelijkheden	  gegeven.	  	  
	  
De	  eerste	  twee	  interviews	  zijn	  open	  interviews	  geweest	  (Boeije,	  2005,	  p.	  57).	  Deze	  bestonden	  vooral	  
uit	  het	  verkennen	  van	  het	  SUMMITS	  programma,	  de	  verhouding	  van	  de	  game	  in	  dat	  programma	  en	  
de	  game	  zelf.	  Zowel	  de	  vragen,	  de	  keuze	  in	  bewoording	  van	  de	  vragen	  en	  de	  volgorde	  van	  de	  vragen	  
was	  niet	  vooraf	  bepaald.	  Per	  interview	  verschilde	  daarmee	  ook	  de	  vragen	  en	  de	  antwoorden.	  Het	  
voordeel	  is	  dat	  de	  respondent	  kan	  vertellen	  wat	  hij	  of	  zij	  belangrijk	  vind	  dat	  de	  onderzoeker	  moet	  
weten	  en	  wordt	  hierin	  niet	  gestuurd.	  Hierdoor	  kan	  er	  een	  beeld	  worden	  gevormd	  door	  de	  ogen	  van	  
de	  respondenten.	  Vooraf	  aan	  deze	  interviews	  had	  de	  onderzoeker	  gesproken	  met	  de	  tussenpersoon,	  
die	  hierbij	  nauw	  was	  betrokken,	  over	  de	  game	  en	  een	  andere	  medewerkers	  van	  TOPS	  die	  de	  game	  
had	  gespeeld.	  Tevens	  was	  gesproken	  met	  één	  van	  de	  game	  ontwerpers.	  Dit	  waren	  geen	  interviews	  
maar	  informele	  interviews.	  Deze	  kennis	  is	  in	  het	  achterhoofd	  van	  de	  onderzoeker	  gebleven	  tijdens	  
het	  houden	  van	  de	  open	  interviews.	  	  
	  
De	  andere	  opvolgende	  interviews	  waren	  semi-‐gestructureerde	  interviews.	  Op	  basis	  van	  de	  open	  
interviews	  had	  de	  onderzoeker	  vooraf	  aan	  deze	  interviews	  een	  aantal	  vragen	  opgesteld.	  Hoewel	  de	  
onderzoeker	  nagedacht	  had	  over	  de	  volgorde	  kan	  deze	  nog	  enigszins	  verschillen	  per	  interview.	  
Langzamerhand	  gingen	  de	  interviews	  steeds	  meer	  verenigingen	  waardoor	  de	  onderzoeker	  steeds	  
gerichter	  vragen	  kon	  stellen.	  Hoewel	  bij	  interview	  10	  een	  gevoel	  ontstond	  van	  dataverzadiging	  heeft	  
de	  onderzoeker	  gezien	  de	  hoeveelheid	  interviews	  (wat	  niet	  heel	  hoog	  is)	  ervoor	  gekozen	  toch	  nog	  
door	  te	  gaan	  met	  de	  semi-‐gestructureerde	  interviews	  en	  deze	  niet	  om	  te	  vormen	  in	  gestructureerde.	  	  
	  
	   4.2.4	  Het	  afnemen	  van	  interviews	  
Om	  de	  aanpak	  van	  de	  af	  te	  nemen	  interviews	  te	  controleren	  is	  het	  eerste	  interview	  is	  tevens	  gebruikt	  
als	  voorbereiding	  op	  de	  rest	  van	  de	  interviews.	  Enerzijds	  gaf	  dit	  de	  mogelijkheid	  te	  oefenen	  met	  het	  
afnemen	  van	  interviews	  en	  daarnaast	  gaf	  het	  de	  mogelijkheid	  om	  te	  controleren	  of	  de	  vragen	  
inderdaad	  een	  open	  gesprek	  verschaften.	  Na	  het	  interview	  is	  gevraagd	  of	  de	  respondent	  nog	  iets	  
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kwijt	  wilde	  wat	  ze	  nog	  niet	  had	  gezegd	  en	  of	  ze	  nog	  tips	  had	  waar	  ik	  eventueel	  op	  zou	  kunnen	  letten	  
bij	  volgende	  interviews.	  Dit	  heeft	  geen	  wijzigingen	  opgeleverd	  voor	  de	  verdere	  aanpak.	  	  
	  
De	  interviews	  zijn	  allemaal	  opgenomen	  met	  een	  digitaal	  opnameapparaat.	  Dit	  gaf	  de	  mogelijkheid	  
alle	  interview	  te	  transcriberen	  na	  afloop.	  Dit	  is	  dan	  ook	  zo	  spoedig	  mogelijk	  na	  elk	  interview	  gedaan	  
om	  het	  vervolgens	  als	  input	  te	  kunnen	  gebruiken	  voor	  het	  volgende	  interview.	  Gezien	  de	  tijd	  tussen	  
sommige	  interviews	  was	  dit	  niet	  altijd	  mogelijk.	  Transcripties	  zijn	  van	  toegevoegde	  waarde	  doordat	  
ze	  de	  mogelijkheid	  bieden	  om	  dicht	  bij	  de	  verhalen	  en	  woordkeuze	  van	  de	  respondenten	  te	  blijven	  
(Boeije,	  2005,	  p.	  60).	  De	  tijdsperiode	  waarin	  de	  interviews	  zijn	  afgenomen	  bestrijkt	  een	  periode	  van	  
zes	  weken.	  Vooraf	  gezien	  leek	  het	  de	  mogelijkheid	  te	  bieden	  om	  tussendoor	  ruim	  de	  tijd	  te	  hebben	  
de	  interviews	  te	  transcriberen	  en	  analyseren.	  Achteraf	  bleek	  dat	  sommige	  interviews	  vrij	  snel	  achter	  
elkaar	  gepland	  waren	  waardoor	  transcriberen	  en	  analyseren	  niet	  of	  deels	  gedaan	  kon	  worden.	  	  	  
In	  de	  interviews	  zijn	  voornamelijk	  open	  vragen	  gesteld	  zodat	  de	  respondenten	  niet	  teveel	  gestuurd	  
werden	  en	  hun	  eigen	  verhaal	  konden	  vertellen.	  Hierbij	  is	  regelmatig	  samengevat	  om	  te	  controleren	  
of	  de	  interpretatie	  van	  mij	  als	  onderzoeker	  klopte	  en	  om	  te	  laten	  zien	  dat	  er	  aandacht	  was	  voor	  (het	  
verhaal	  van)	  de	  respondent.	  Wanneer	  iets	  niet	  duidelijk	  was	  of	  wanneer	  een	  onderwerp	  meer	  
aandacht	  nodig	  had	  werd	  doorgevraagd.	  	  
	  
Als	  extra	  ‘trigger’	  in	  de	  interviews	  is	  er	  in	  elk	  interview	  gevraagd	  de	  game	  Flash	  Forward	  te	  typeren	  
aan	  de	  hand	  van	  één	  tot	  maximaal	  drie	  woorden.	  Dit	  werd	  vervolgens	  verder	  besproken.	  Het	  woord	  
diende	  in	  eerste	  instantie	  als	  metafoor	  voor	  hoe	  de	  respondenten	  de	  game	  plaatsen	  binnen	  de	  
context	  van	  de	  organisatie.	  Daarnaast	  gaf	  het	  de	  mogelijkheid	  tot	  nieuwe	  inzichten	  te	  komen	  en	  
meer	  verdiepende	  vragen	  te	  stellen.	  	  
	  
	   4.3	  Data	  analyse	  
In	  de	  eerste	  coderingsfase	  wordt	  gestart	  met	  open	  coderen.	  Hier	  worden	  nog	  niet	  de	  ‘sensitizing	  
concepts’	  gebruikt	  vanwege	  het	  gedetailleerde	  niveau	  waarop	  de	  interviews	  zullen	  worden	  
geanalyseerd.	  Hiervoor	  wordt	  het	  type	  in-‐vivo	  code	  gebruikt,	  dit	  betekent	  dat	  de	  codes	  voornamelijk	  
veldbetrokken	  begrippen	  zullen	  zijn	  (Boeije,	  2005:	  p.	  92).	  Dit	  dient	  ter	  exploratie	  van	  het	  veld	  waarin	  
onderzoek	  wordt	  gedaan	  en	  om	  dicht	  bij	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  te	  blijven.	  Ook	  zal	  
daarna	  een	  start	  worden	  gemaakt	  met	  axiaal	  coderen	  door	  verbindingen	  te	  zoeken	  tussen	  de	  codes	  
en	  een	  onderscheid	  te	  maken	  tussen	  de	  belangrijke	  en	  minder	  belangrijke	  informatie.	  	  

In	  de	  tweede	  fase	  waarin	  semi-‐gestructureerde	  interviews	  worden	  gehouden	  wordt	  er	  axiaal	  
en	  selectief	  gecodeerd.	  Hiervoor	  worden	  tevens	  in-‐vivo	  codes	  gebruikt,	  maar	  dit	  zal	  overlopen	  in	  
‘constructed	  codes’.	  Dit	  zijn	  codes	  op	  basis	  van	  de	  literatuur.	  De	  ‘constructed	  codes’	  zijn	  dan	  de	  
kleuren	  geel,	  blauw,	  rood,	  groen	  en	  wit.	  In	  tabel	  	  4.2	  staat	  uiteengezet	  waar	  als	  onderzoeker	  op	  gelet	  
moet	  worden	  om	  de	  codes	  toe	  te	  kunnen	  kennen	  aan	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten.	  	  
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	   Voorbereiding	   Ontdekkingsfase	   Verdiepingsfase	  
Informatiebron	   Frisse	  Blikken	  

documenten,	  bachelor	  
onderzoek	  van	  
Brummelen	  en	  informele	  
gesprekken	  

Open,	  formele	  interviews	   Semi-‐gestructureerde,	  
formele	  interviews	  

Coderingsfase	   n.v.t.	   Open	  en	  axiaal	  	   Axiaal	  en	  selectief	  	  
Code	  type	   n.v.t.	   In	  vivo	  	   In	  vivo	  en	  constructed	  	  
Doelstelling	   Input	  verzamelen	  voor	  de	  

interviews	  
Relevante	  thema’s	  
uitlichten	  

Verder	  ontdekken	  	  van	  
relevante	  thema’s	  en	  
intensiveren	  	  

Aantal	  interviews	   3	  (gesprekken)	   2	   13	  
Periode	  verzameld…	   Februari	   April	   April-‐mei	  
Tabel.	  4.1	  Analyse	  schema	  

	  
4.4	  Analyse	  en	  Rapportage	  	  

Het	  moeilijke	  bij	  kwalitatieve	  data	  is	  dat	  het	  niet	  gestructureerd	  is,	  dit	  is	  een	  proces	  dat	  gedurende	  
maar	  vooral	  achteraf	  gebeurt.	  In	  dit	  onderzoek	  is	  het	  structureren	  gebeurd	  door	  het	  toekennen	  van	  
codes	  aan	  de	  hand	  van	  de	  kleurentheorie.	  Na	  het	  afnemen	  van	  de	  interviews	  zijn	  de	  interviews	  
getranscribeerd.	  Dit	  gaf	  de	  mogelijkheid	  om	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  (meerdere	  malen)	  
terug	  te	  lezen	  en	  in	  te	  delen	  in	  codes.	  De	  kleuren	  vormde	  elk	  een	  code.	  Om	  deze	  codes	  te	  kunnen	  
toekennen	  aan	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  zijn	  voor	  elke	  kleur	  woorden	  opgesteld.	  Deze	  
zijn	  overgenomen	  van	  de	  Caluwé	  en	  Vermaak	  (2008).	  Elke	  kleur	  kan	  dus	  herkend	  worden	  aan	  de	  
hand	  van	  een	  aantal	  woorden.	  In	  hoofdstuk	  5	  staat	  op	  kwalitatieve	  wijze	  de	  code/kleur	  uiteengezet.	  	  
In	  de	  laatste	  kolom	  staat	  aangegeven	  wat	  er	  nodig	  is	  om	  een	  persoon,	  vanuit	  die	  kleur,	  mee	  te	  
kunnen	  nemen	  in	  een	  verandering.	  Tijdens	  het	  analyseren	  van	  de	  data	  is	  hier	  dan	  ook	  naar	  gekeken	  
om	  te	  kijken	  of	  de	  persoon	  dan	  ook	  door	  de	  game	  daadwerkelijk	  in	  staat	  is	  gesteld	  om	  mee	  te	  gaan	  in	  
de	  veranderingen	  waar	  TOPS	  mee	  te	  maken	  zal	  krijgen.	  
Elke	  kleur	  kan	  ‘herkend’	  worden	  aan	  een	  aantal	  typische	  woorden.	  Daarbij	  geeft	  de	  kleur	  ook	  aan	  op	  
welke	  manier	  mensen	  in	  staat	  zijn	  mee	  te	  gaan	  in	  een	  verandering.	  Tijdens	  het	  analyseren	  van	  de	  
data	  is	  hier	  naar	  gekeken	  om	  na	  te	  gaan	  of	  de	  persoon	  dan	  ook	  door	  de	  game	  daadwerkelijk	  in	  staat	  
is	  gesteld	  om	  mee	  te	  gaan	  in	  de	  veranderingen	  waar	  TOPS	  mee	  te	  maken	  zal	  krijgen.	  In	  tabel	  4.2	  
volgt	  het	  schema.	  
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Kleurendruk	   Kern	   Mensen	  zijn	  in	  staat	  te	  veranderen	  wanneer…	  	  

Typisch	  woordgebruik	  

Geel	   Politiek,	  macht,	  coalities	   Ø belangen	  bij	  elkaar	  gebracht	  worden	  
Ø worden	  gedwongen	  tot	  het	  innemen	  van	  standpunten	  
Ø er	  sprake	  is	  van	  coalitievorming	  
Ø neuzen	  dezelfde	  kant	  op	  staan	  

Aanpassen,	  achterban,	  besluiten,	  
draagvlak,	  intentie,	  onderhandeling,	  
pressurecooker,	  stakeholder	  

Blauw	   Planning,	  ontwerp,	  controle	   Ø Van	  tevoren	  een	  duidelijk	  doel	  is	  gesteld	  
Ø Er	  een	  duidelijk	  stappenplan	  van	  A	  naar	  B	  is	  	  	  
Ø Monitoren	  van	  de	  stappen	  en	  bijsturen	  	  
Ø Er	  sprake	  is	  van	  stabiliteit	  en	  beheersing	  
Ø Reduceren	  van	  complexiteit	  

Activiteit,	  budget,	  doel,	  efficiënt,	  
eisen,	  fase,	  goedkeuring,	  hiërarchie,	  
mijlpaal,	  onderzoek,	  middelen,	  
resultaat,	  taak,	  voortgang,	  
weerstand	  

Rood	   HR,	  Persoonlijke	  groei	   Ø ze	  geprikkeld	  worden	  	  
Ø Het	  motiveren,	  belonen	  van	  mensen	  met	  behulp	  van	  

HRM-‐	  instrumenten	  Aandacht,	  beloning,	  beoordeling,	  
betrokken,	  binding,	  collega’s,	  
competentie,	  kwaliteit,	  prikkelen,	  
sfeervol,	  sociaal,	  stimuleren,	  
verlokken	  

Groen	  	   Leren	  en	  ontwikkeling	   Ø Bewust	  maken	  van	  nieuwe	  invalshoeken,	  eigen	  
tekortkomingen	  	  

Ø Motiveren	  om	  nieuwe	  dingen	  te	  zien/leren/kunnen;	  
creëren	  van	  gezamenlijke	  leersituaties	  

Action	  learning,	  betekenis,	  
bewustwording,	  debriefing,	  effect,	  
ervaring,	  evaluatie,	  facilitator,	  
gedrag,	  houding,	  
kennis(overdracht),	  leerdoel,	  
leren(de	  organisatie),	  motivatie,	  
ontwikkeling,	  reflectie,	  spel,	  
spiegelen,	  uitproberen,	  uitwisselen	  

Wit	   Spontane	  processen,	  zelforganisatie	   Ø Wegnemen	  van	  eventuele	  blokkades	  en	  optimaliseren	  
van	  conflicten	  	  

Ø Dynamiek	  en	  complexiteit	  zien	  en	  kunnen	  duiden	  
Ø De	  energie	  van	  de	  mensen	  de	  ruimte	  geven	  -‐uitgaan	  van	  

de	  wil	  en	  de	  wens	  van	  de	  mens	  die	  zelf	  betekenis	  
toevoegt	  	  

Ø Gebruiken	  van	  rituelen	  en	  symbolen	  

Beelden,	  beleving,	  betekenisgeving,	  
bewust	  worden,	  blokkade,	  
complexiteit,	  creativiteit,	  dialoog,	  
dynamiek,	  energie,	  gevoel,	  groei,	  
innovatie,	  kracht,	  losmaken,	  open,	  
uitdaging,	  uitstraling,	  verbinding,	  
wil,	  zelforganisatie.	  

Tabel	  4.2	  Kleurencodes	  (de	  Caluwé,	  1998;	  de	  Caluwé	  et	  al.,	  2006)	  
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4.5	  Waarborging	  van	  kwaliteit	  
	  

§ 4.5.1	  ‘Credibility’	  
De	  kwaliteit	  van	  het	  onderzoek	  wordt	  gewaarborgd	  door	  de	  verschillende	  verhalen	  die	  bestaan	  van	  
de	  werkelijkheid.	  Door	  deze	  naar	  boven	  te	  halen	  in	  het	  onderzoek	  door	  individuen	  naar	  hun	  verhaal	  
te	  vragen	  wordt	  de	  credibility	  geborgd	  omdat	  er	  vanuit	  meerdere	  perspectieven	  gekeken	  wordt.	  Er	  is	  
expres	  geen	  gebruikt	  gemaakt	  van	  de	  zogeheten	  ‘member	  checks’	  waarbij	  de	  respondent	  zijn	  of	  haar	  
interview	  kan	  terug	  lezen	  (Shenton,	  2004).	  Dit	  zou	  de	  respondent	  de	  mogelijkheid	  geven	  
woordkeuzes	  aan	  te	  passen	  of	  terug	  te	  trekken.	  	  
	  

§ ‘Transferability’	  
Een	  case	  study	  geeft	  problemen	  bij	  de	  generaliseerbaarheid.	  Want	  juist	  doordat	  de	  diepte	  in	  is	  
gegaan	  en	  het	  een	  kwalitatief	  onderzoek	  is,	  maakt	  dat	  het	  lastig	  is	  een	  verantwoorde	  generalisatie	  te	  
maken.	  Maar	  omdat	  is	  gekozen	  voor	  een	  ‘instrumental	  case	  study’	  ligt	  er	  wel	  degelijk	  een	  
theoretische	  generaliseerbaarheid.	  Dit	  betekent	  dat	  het	  gaat	  om	  een	  specifieke	  situatie,	  maar	  die	  
vergelijkbaar	  is	  met	  andere	  situaties	  (Silverman,	  2010:	  147).	  In	  dit	  onderzoek	  gaat	  het	  om	  de	  beleving	  
van	  een	  game	  en	  de	  bijdrage	  hiervan	  in	  een	  verandertraject.	  Wat	  niet	  moet	  worden	  vergeten	  is	  dat	  
het	  gaat	  om	  ervaringen	  van	  actoren.	  Dus	  hoewel	  de	  situatie	  vergelijkbaar	  is	  en	  er	  door	  middel	  van	  
theorie	  een	  voorzichtige	  generalisatie	  gedaan	  kan	  worden,	  is	  terughoudendheid	  hier	  gepast.	  	  
	  

§ ‘Dependability’	  
Om	  het	  onderzoek	  repliceerbaar	  te	  maken	  is	  het	  methodehoofdstuk	  zo	  nauwkeurig	  mogelijk	  
opgesteld.	  Daarnaast	  is	  de	  opzet	  van	  de	  gehouden	  interviews	  in	  de	  bijlagen	  terug	  te	  vinden.	  
Bovendien	  is	  er	  bij	  het	  opzetten	  van	  het	  onderzoek	  gebruikt	  gemaakt	  van	  prominente	  
wetenschappers.	  De	  gebruikte	  methoden	  zijn	  hoofdzakelijk	  afgeleid	  van	  Boeije	  (2005)	  Analyseren	  in	  
kwalitatief	  onderzoek:	  Denken	  en	  Doen.	  
	   In	  kwalitatief,	  interpretatief	  onderzoek	  wordt	  de	  unieke	  context	  van	  de	  onderzochte	  situatie	  
benadrukt.	  Het	  gaat	  om	  het	  bestuderen	  van	  de	  respondenten	  en	  niet	  om	  deze	  te	  controleren,	  zodat	  
vervolgstudies	  dezelfde	  antwoorden	  zullen	  verkrijgen.	  Tenslotte	  wordt	  beleving	  van	  respondenten	  
altijd	  beïnvloed	  door	  de	  situatie	  zoals	  die	  eerder	  was	  en	  zoals	  hij	  nu	  is	  zoals	  Weick	  (2005)	  beschrijft.	  In	  
navolging	  van	  deze	  gedachtegang	  kan	  daardoor	  consistentie	  in	  onderzoeksresultaten	  niet	  
gegarandeerd	  kan	  worden.	  	  
	  

§ ‘Confirmability’	  
Er	  is	  weinig	  variatie	  in	  de	  dataverzameling,	  wat	  de	  kans	  op	  ‘researcher	  bias’	  vergroot.	  Het	  reflectief	  
vermogen	  van	  de	  onderzoeker	  moet	  leiden	  tot	  een	  nauwkeurige	  weergave	  van	  de	  respondent.	  
Daarbij	  is	  een	  onderzoeker	  nooit	  volledig	  objectief	  doordat	  de	  onderzoeker	  de	  verhalen	  van	  de	  
respondenten	  interpreteert	  en	  ervoor	  kiest	  bepaalde	  dingen	  wel	  of	  niet	  (expliciet)	  te	  vermelden.	  De	  
data	  die	  wordt	  verzameld	  in	  het	  onderzoek	  en	  vervolgens	  wordt	  weergegeven	  is	  een	  selectie	  
gemaakt	  door	  de	  onderzoeker.	  Iets	  wat	  de	  onderzoeker	  niet	  weergeeft	  is	  niet	  per	  definitie	  (het	  
meest)	  belangrijk.	  Niet	  elke	  respondent	  hoeft	  zich	  daarmee	  (één	  op	  één)	  te	  kunnen	  vinden	  in	  de	  
weergave	  van	  de	  data	  zoals	  de	  onderzoeker	  het	  neerzet.	  Echter,	  door	  het	  transcriberen	  van	  de	  
interviews	  en	  de	  narratieve	  aanpak	  wordt	  dit	  zoveel	  mogelijk	  voorkomen.	  	  Het	  vermoeden	  is	  dat	  er	  
gelimiteerde	  ‘researcher	  bias’	  is.	  	  
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5. HET	  KLEURENPALET:	  DE	  BEVINDINGEN	  
	  

5.1 Sensegiving	  
Voordat	  de	  ‘sensemaking’	  van	  de	  respondenten	  geduid	  kan	  worden	  is	  het	  belangrijk	  eerst	  stil	  te	  
staan	  bij	  de	  ‘sensegiving’	  kant	  van	  de	  game.	  De	  ‘sensegiving’	  kant	  van	  de	  game	  is	  het	  doel	  waarmee	  
de	  game	  is	  ingezet	  en	  dat	  vorm	  heeft	  gekregen	  in	  het	  verhaal	  Flash	  Forward.	  

Eén	  van	  de	  respondenten	  waarmee	  is	  gesproken	  was	  betrokken	  bij	  het	  TOPS	  2020	  
programma	  en	  ook	  bij	  de	  keuze	  tot	  het	  spelen	  van	  een	  game.	  Tijdens	  dit	  gesprek	  omschreef	  de	  
respondent	  het	  doel	  van	  de	  game	  als	  volgt:	  	  
	  

‘Het	  was	  aanschouwelijk	  maken	  van	  hetgeen	  wat	  we	  ontdekt	  hadden.’	  
Respondent	  3	  

	  
Er	  was	  dan	  ook	  een	  duidelijk	  doel	  dat	  de	  game	  moest	  dienen:	  dit	  was	  het	  overbrengen	  van	  
informatie	  op	  de	  medewerkers	  van	  TOPS	  over	  het	  TOPS	  2020	  programma	  dat	  tot	  dan	  toe	  was	  
gevonden.	  Deze	  informatie	  ging	  over	  de	  beperkingen	  in	  het	  budget	  waar	  TOPS	  mee	  te	  maken	  had	  en	  
de	  complexiteit	  die	  ermee	  gepaard	  gaat	  om	  te	  komen	  tot	  een	  gewenst	  TOPS	  2020.	  In	  de	  game	  
stonden	  budgetbeperking	  en	  de	  complexiteit	  van	  de	  te	  maken	  keuzes	  waar	  TOPS	  mee	  te	  maken	  
heeft	  dan	  ook	  centraal.	  Omdat	  de	  informatie	  behapbaar	  moest	  blijven	  is	  deze	  gereduceerd	  
(respondent	  15).	  Flash	  Forward	  is	  daarmee	  een	  simulatie	  geworden	  van	  de	  werkelijke	  situatie	  waar	  
TOPS	  in	  zat	  en	  bevatte	  alle	  rauwe	  data	  die	  was	  gegenereerd.	  Vanwege	  dit	  inhoudelijke	  karakter	  van	  
de	  game	  zijn	  van	  tevoren	  geen	  individuele	  	  leerdoelen	  noch	  leerdoelen	  over	  houding	  en	  gedrag.	  Er	  
was	  alleen	  het	  organisatorische	  leerdoel	  op	  inhoudelijk	  niveau	  (respondent	  15).	  Daarbij	  ging	  het	  om	  
het	  exploreren	  van	  de	  scala	  aan	  initiatieven	  en	  het	  begrijpen	  van	  de	  afhankelijkheden	  ertussen.	  Er	  
heeft	  dan	  ook	  geen	  debriefing	  plaatsgevonden,	  dan	  wel	  evaluatiemomenten	  tijdens	  de	  game.	  	  

Om	  te	  zorgen	  dat	  de	  informatie	  in	  de	  game	  over	  werd	  gebracht	  is	  had	  de	  game	  een	  duidelijke	  
doelstelling	  voor	  de	  deelnemers:	  maak	  een	  roadmap	  voor	  TOPS	  2020.	  Om	  te	  komen	  tot	  een	  roadmap	  
werden	  de	  deelnemers	  stapsgewijs	  per	  ronde	  meegenomen	  in	  het	  vormen	  van	  deze	  roadmap	  
waarbij	  bij	  elke	  ronde	  een	  nieuwe	  stap	  werd	  gezet.	  Eerst	  het	  ranken	  van	  de	  aspiraties,	  dan	  het	  
exploreren	  van	  de	  initiatieven,	  dan	  deze	  initiatieven	  matchen,	  dan	  de	  roadmap	  vormen	  om	  deze	  
vervolgens	  te	  presenteren	  (game	  facilitator	  manual).	  Hierdoor	  werden	  de	  stappen	  van	  de	  
deelnemers	  gemonitord	  en	  beheerst	  om	  het	  doel	  te	  kunnen	  halen.	  

De	  game	  diende	  als	  communicatiemiddel	  om	  de	  doelstelling	  te	  behalen	  (game	  facilitator	  
manual,	  respondent	  3).	  Hieruit	  blijkt	  dat	  de	  insteek	  van	  de	  game	  inderdaad	  vanuit	  een	  blauwdruk	  
gedachte	  is	  ontstaan.	  	  
	  
	  
Hieronder	  is	  de	  tabel	  4.2	  (weergegeven	  in	  hoofdstuk	  4.2.1)	  wederom	  weergegeven,	  alleen	  dit	  keer	  
met	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  erin	  verwerkt.	  Hier	  zijn	  de	  antwoorden	  van	  de	  
respondenten	  gekoppeld	  aan	  een	  kleur.	  Niet	  elk	  woord	  komt	  altijd	  letterlijk	  overeen	  met	  de	  woorden	  
uit	  de	  tabel	  maar	  zijn	  wel	  soortgelijke,	  synonieme	  woorden	  waarvan	  de	  onderzoeker	  heeft	  bepaald	  	  
dat	  ze	  bij	  de	  desbetreffende	  kleur	  horen.	  In	  tabel	  5.2	  is	  vervolgens	  de	  frequentie	  weergegeven	  hoe	  
vaak	  een	  kleur	  wordt	  waargenomen	  in	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten.	  
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Kleurendruk	   Typische	  woorden	   Woordgebruik	  van	  respondenten	  (respondentnummer)	  

Geel	  
Aanpassen,	  achterban,	  besluiten,	  draagvlak,	  
intentie,	  onderhandeling,	  pressurecooker,	  
stakeholder	  

Ø Pressurecooker	  (5,	  7,	  13)	  
Ø Discussie	  (10)	  
Ø Nadenken	  over	  andere	  samenwerkingsverbanden	  (1,	  2)	  
Ø Acceptatie	  (11)	  

	  

Blauw	  
Activiteit,	  budget,	  doel,	  efficiënt,	  eisen,	  fase,	  
goedkeuring,	  hiërarchie,	  mijlpaal,	  onderzoek,	  
middelen,	  resultaat,	  taak,	  voortgang,	  weerstand	  

Ø Budget	  gedreven	  (9,	  13,	  15)	  
Ø Efficiënt	  (4,	  9)	  
Ø Informeren/inhoudelijk	  (1,	  2,	  5,	  9,	  15)	  
Ø Beperkingen	  (3)	  
Ø Fase	  (3)	  
Ø Methode/middel	  (7,	  8,	  13)	  
Ø Toekomstig	  model	  (3,	  8)	  
Ø So	  surve	  it’s	  purpose	  (5)	  
Ø Voortuitgang	  (3,	  5)	  
Ø Slagvaardig	  (2)	  
Ø Derde	  pagina	  (van	  A	  naar	  B)	  (4)	  
Ø Vooruitgang	  (4)	  
Ø Weerstand	  (6,	  10)	  
Ø Doel,	  efficiënter	  (6)	  
Ø Keuzes	  maken	  (1,	  5,	  7)	  
Ø Stapje	  voor	  stapje	  (8)	  

Rood	  

Aandacht,	  beloning,	  beoordeling,	  betrokken,	  
binding,	  collega’s,	  competentie,	  kwaliteit,	  
prikkelen,	  sfeervol,	  sociaal,	  stimuleren,	  
verlokken	  

Ø Verbinding	  (7,	  13)	  
Ø Collega’s	  (5,	  7,	  9,	  12)	  
Ø Betrokken	  (5,	  6,	  7,	  	  10,	  11,	  14)	  (onderdeel	  van)	  
Ø Sfeer	  (14)	  
Ø Samenwerken	  (3,	  4,	  6)	  
Ø Terugkoppelen	  op	  game	  (2,	  11,	  13,	  14)	  
Ø Stimuleert	  (4,	  7)	  
Ø Trots	  (6,	  8,	  9)	  

Groen	  

Action	  learning,	  betekenis,	  bewustwording,	  
debriefing,	  effect,	  ervaring,	  evaluatie,	  facilitator,	  
gedrag,	  houding,	  kennis(overdracht),	  leerdoel,	  
leren(de	  organisatie),	  motivatie,	  ontwikkeling,	  
reflectie,	  spel,	  spiegelen,	  uitproberen,	  
uitwisselen	  

Ø Spelenderwijs	  (5,	  9,	  10)	  
Ø Leren	  (15)	  
Ø Dynamisch	  (5,	  7)	  
Ø Effectief	  leren	  (10)	  
Ø Facilitator	  (4,	  8,	  15)	  
Ø Kenniswerving	  (3,	  4)	  
Ø Leerzaam	  (2,	  3,	  6)	  
Ø Kennis	  afhankelijk	  (input=output)	  (4)	  

Wit	  

Beelden,	  beleving,	  betekenisgeving,	  bewust	  
worden,	  blokkade,	  complexiteit,	  creativiteit,	  
dialoog,	  dynamiek,	  energie,	  gevoel,	  groei,	  
innovatie,	  kracht,	  losmaken,	  open,	  uitdaging,	  
uitstraling,	  verbinding,	  wil,	  zelforganisatie.	  

Ø Creatieve	  manier	  (4,	  7,	  11,	  13,	  14)	  
Ø Voelen	  (13)	  
Ø Aankleding,	  beleven	  van	  proces	  (1,	  2,	  5,	  6,	  7,	  8,	  9,	  11,	  13,	  14,	  15)	  
Ø Bewust(wording)	  (1,	  4,	  5,	  9,	  10,	  11,	  13)	  
Ø Dialoog(9)	  
Ø Kracht	  van	  game	  (9,	  11)	  
Ø Uitdagend	  (9)	  
Ø Vormt	  een	  beeld	  (10)	  
Ø Energie	  (5,	  6,7,	  	  8,	  	  11,	  14,	  15)	  
Ø Aankleding	  (14)	  
Ø Open	  in	  (6)	  
Ø Zelfwerkzaamheid	  (3)	  
Ø Interactie	  (5)	  
Ø Interactief	  (1)	  
Ø Dynamiek	  (4,	  6)	  
Ø Nadenken	  over	  innovatie	  (5,	  7)	  
Ø Buzz	  (1)	  
Ø Inspirerend	  (12)	  
Ø Innovatief	  	  (7)	  

	  
	  

Tabel	  5.1	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  ingedeeld	  in	  codes	  
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Tabel	  5.2	  relatieve	  weergave	  van	  de	  kleuren	  	  

	  
Op	  het	  eerste	  gezicht	  geven	  deze	  tabellen	  een	  tendens	  zichtbaar	  dat	  er	  niet	  alleen	  vanuit	  een	  blauw	  
perspectief	  ‘sensemaking’	  plaatsvindt,	  maar	  ook	  vanuit	  de	  andere	  kleuren.	  Het	  geeft	  zelfs	  aan	  dat	  er	  
het	  meest	  van	  de	  kleur	  wit	  ‘sensemaking’	  plaatsvindt	  ten	  opzichte	  van	  het	  verandertraject	  naar	  
aanleiding	  van	  de	  game.	  
Echter,	  vanuit	  het	  kwalitatieve	  karakter	  vanuit	  het	  onderzoek	  zal	  in	  hoofdstuk	  5.2	  de	  diepte	  worden	  
ingegaan	  op	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  zodat	  de	  ‘sensemaking‘	  blootgelegd	  kan	  worden.	  	  
	  

5.2 ‘Sensemaking’	  
	  
	   5.2.1	  Blauwdruk	  

	  
De	  respondenten	  gaven	  aan	  dat	  de	  game	  erg	  inhoudelijk	  en	  informerend	  was	  (respondent	  1,	  

2,	  5,	  8,	  15).	  Daarbij	  wordt	  aangevuld	  dat	  de	  game	  ook	  overbrengt	  dat	  het	  gaat	  om	  vooruitgang	  en	  dat	  
er	  nagedacht	  wordt	  over	  hoe	  de	  bank	  efficiënter	  gemaakt	  kan	  worden	  (respondent	  4,9).	  Dat	  de	  bank	  
een	  slagvaardiger	  zal	  gaan	  worden	  (respondent	  2).	  	  
	  

‘Zeker	  kennis.	  (…)	  wat	  mij	  betreft	  is	  het	  echt	  een	  vooruitgang.’	  
Respondent	  4	  

	  
De	  inhoud	  over	  TOPS	  2020	  is	  op	  verschillende	  manieren	  voorbij	  gekomen	  in	  de	  game.	  Om	  

ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  kennis	  overgebracht	  zou	  worden,	  moesten	  de	  deelnemers	  zelf	  een	  roadmap	  
maken	  die	  men	  verplichtte	  tot	  het	  maken	  van	  keuzes	  en	  het	  omgaan	  met	  budgeten.	  Om	  hiertoe	  te	  
komen,	  werden	  de	  deelnemers	  in	  de	  game	  stapsgewijs	  meegenomen	  om	  uiteindelijk	  te	  komen	  tot	  
het	  vormen	  van	  een	  roadmap	  en	  op	  die	  manier	  werd	  allerlei	  informatie	  opgenomen	  (respondent	  1,	  
2,	  5,	  8,	  9,	  15):	  
	  
‘Je	  doet	  het	  stapje	  voor	  stapje.	  Doordat	  je	  het	  stap	  voor	  stap	  opbouwt..	  oh,	  we	  zijn	  nu	  een	  paar	  
uur	  verder	  en	  eigenlijk	  	  hebben	  we	  best	  wel	  iets	  liggen	  wat	  aardig	  compleet	  is	  en	  over	  nagedacht	  

is,	  doordat	  we	  eerst	  over	  dit	  moesten	  nadenken,	  toen	  over	  dat	  nadenken,	  toen	  over	  dat.’	  	  
Respondent	  8	  

	  
‘Het	  word	  duidelijk	  gaande	  weg	  je	  het	  speelt.’	  

Respondent	  2	  
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Bij	  elke	  nieuwe	  stap	  kwam	  er	  weer	  nieuwe	  informatie	  voorbij.	  Tussen	  alle	  informatie	  werden	  de	  
deelnemers	  gedwongen	  om	  keuzes	  te	  maken	  (respondent	  1,	  5,	  7),	  	  omdat	  de	  deelnemers	  net	  zoals	  in	  
het	  echt	  te	  maken	  hadden	  met	  (budget)beperkingen.	  Dit	  leidde	  ertoe	  dat	  er	  bewust	  om	  werd	  gegaan	  
met	  de	  informatie	  die	  voorbij	  kwam	  omdat	  daar	  besluiten	  over	  genomen	  moesten	  worden;	  past	  dit	  
binnen	  ons	  budget	  en	  scenario?	  (respondent	  9,	  13,	  15).	  Dit	  had	  als	  gevolg	  dat	  informatie	  in	  de	  game	  
ook	  daadwerkelijk	  werd	  overgebracht.	  Al	  met	  al	  hebben	  verschillende	  spelelementen	  ervoor	  gezorgd	  
dat	  het	  doel	  gehaald	  werd:	  het	  overbrengen	  van	  de	  informatie.	  	  
	  

‘Dat	  je	  die	  keuzes	  moet	  maken,	  gegeven	  budgeten	  en	  prioriteiten	  zetten.	  Dat	  is	  wel	  gelukt	  
denk	  ik.	  (…)	  voor	  mij	  is	  de	  afdronk	  een	  beetje	  op	  een	  letterlijk	  speelse	  manier	  kennis	  maken	  met	  
dilemma’s	  en	  met	  het	  programma	  dat	  TOPS	  2020	  heet.	  (…)	  Het	  zat	  goed	  genoeg	  in	  elkaar	  to	  surve	  

it’s	  purpose.’	  
Respondent	  5	  

	  

Naast	  dat	  de	  medewerkers	  geïnformeerd	  werden	  over	  het	  TOPS	  2020	  programma	  heeft	  de	  
game	  heeft	  ervoor	  gezorgd	  dat	  het	  MG-‐LT	  de	  informatie	  in	  huis	  had	  om	  uiteindelijk	  ook	  in	  de	  
werkelijkheid	  tot	  een	  juiste	  roadmap	  te	  komen.	  Het	  diende	  om	  het	  MG-‐LT	  voor	  te	  bereiden	  op	  wat	  
komen	  gaat.	  De	  co-‐creatie	  tussen	  Frisse	  Blikken,	  het	  externe	  adviesbureau	  en	  ABN	  Amro	  TOPS	  
zorgde	  voor	  een	  hoge	  mate	  van	  real-‐life	  nabootsing	  van	  de	  werkelijkheid	  waardoor	  in	  de	  game	  alles	  
dan	  ook	  samenviel	  wat	  later	  ook	  in	  het	  echte	  TOPS	  2020	  verandertraject	  naar	  voren	  is	  gekomen	  
(respondent	  3,	  7,	  8,	  13).	  De	  game	  diende	  daarmee	  als	  een	  model	  voor	  de	  toekomstige	  werkelijkheid:	  	  

	  
‘Alle	  elementen	  die	  eigenlijk	  in	  de	  game	  zaten	  die	  zijn	  we	  in	  werkelijkheid	  ook	  tegen	  gekomen	  (…)	  

en	  eigenlijk	  heet	  die	  game	  ook	  beul	  gestaan	  voor	  de	  verdere	  fase	  waarin	  we	  zouden	  komen.’	  
(respondent	  3)	  

	  
Uiteindelijk	  heeft	  de	  game	  ervoor	  gezorgd	  dat	  er	  een	  grondige	  analyse	  gemaakt	  kon	  worden	  	  
	  
‘Onze	  doelen	  hebben	  we	  neergezet.	  Ons	  verhaal	  hebben	  we	  gemaakt.	  Wie	  willen	  we	  zijn,	  waar	  
willen	  we	  aan	  voldoen.	  Budget	  is	  ook	  bepaald.	  Dat	  is	  natuurlijk	  rand	  voorwaardelijk.	  En	  ook	  de	  

initiatieven	  zijn	  bepaald.’	  
Respondent	  13	  

	  
Daarnaast	  werd	  vertelt	  dat	  de	  weerstand	  jegens	  het	  traject	  is	  afgenomen	  doordat	  mensen	  kennis	  
hebben	  van	  waarover	  wordt	  gesproken	  (respondent	  6,	  10).	  
	  

Conclusie	  
In	  de	  game	  worden	  deelnemers	  stapsgewijs	  meegenomen	  om	  tot	  een	  raodmap	  te	  komen.	  
Gedurende	  deze	  stappen	  wordt	  door	  de	  deelnemers	  gekeken	  naar	  de	  grenzen	  van	  het	  scenario	  en	  
gekeken	  wat	  daarbinnen	  mogelijk	  is	  om	  aan	  initiatieven	  te	  nemen	  als	  bank.	  Doordat	  in	  de	  game	  de	  
stappen	  uiteengezet	  zijn	  hoe	  men	  geacht	  wordt	  een	  roadmap	  te	  maken,	  worden	  deelnemers	  bewust	  
gemaakt	  van	  de	  materie	  van	  TOPS	  2020.	  Daarnaast	  is	  de	  game	  een	  analyse	  geweest	  vooraf	  aan	  de	  
opvolgende	  fase	  waar	  TOPS	  in	  terecht	  zou	  komen.	  Daarmee	  heeft	  men	  de	  output	  gehaald:	  het	  
overbrengen	  van	  kennis	  over	  het	  TOPS	  2020	  programma.	  	  
	  

De	  reden	  waarom	  ervoor	  is	  gekozen	  om	  de	  kennis	  via	  een	  game	  over	  te	  brengen	  en	  niet	  via	  
een	  PowerPoint	  presentatie	  is	  omdat	  het	  zelfwerkzaamheidelement	  belangrijk	  werd	  gevonden,	  zodat	  
mensen	  op	  een	  actieve	  manier	  de	  kennis	  tot	  zich	  konden	  nemen	  (respondent	  3,	  13).	  Echter,	  hierdoor	  
is	  meer	  behaald	  dan	  alleen	  het	  overbrengen	  van	  de	  kennis:	  
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‘Als	  je	  nu	  terug	  kijkt	  voor	  wat	  het	  betekent	  heeft,	  is	  het	  toch	  iets	  meer	  denk	  ik.’	  
Respondent	  3	  

	  
Dit	  rijst	  de	  vraag:	  Wat	  is	  er	  dan	  meer	  bereikt?	  Hiervoor	  wordt	  er	  ook	  gekeken	  vanuit	  de	  andere	  
kleuren	  naar	  de	  betekenisgeving	  van	  de	  deelnemers	  aan	  Flash	  Foward.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

5.2.2	  Rooddruk	  
De	  gamedesigners	  hebben	  veel	  tijd	  gestoken	  in	  de	  verschillende	  scenario’s	  en	  het	  verhaal	  rondom	  
Flash	  Forward	  (respondent	  15).	  Hierbij	  hadden	  ze	  diep	  nagedacht	  hoe	  de	  deelnemers	  goed	  
meegenomen	  konden	  worden	  hierin	  (respondent	  15)	  Dit	  en	  andere	  elementen	  hebben	  tot	  vele	  
motiverende	  prikkels	  geleid	  voor	  de	  deelnemers	  om	  actief	  mee	  te	  doen	  en	  op	  hun	  gemak	  te	  laten	  
voelen	  in	  de	  game.	  	  
	  

‘Sensemaking’	  
De	  eerste	  motiverende	  prikkel	  was	  het	  enthousiasme	  van	  de	  MG-‐LT	  leden	  dat	  de	  medewerkers	  
geënthousiasmeerd	  en	  nieuwsgierig	  maakte	  om	  ook	  mee	  te	  doen.	  De	  game	  is	  meerdere	  malen	  
gevraagd	  nog	  een	  keer	  te	  spelen	  binnen	  verschillende	  afdelingen	  van	  TOPS	  door	  	  het	  LT,	  dat	  geeft	  al	  
aan	  dat	  het	  als	  een	  plezierige	  sessie	  werd	  ervaren.	  	  
De	  bijzondere	  locatie(s)	  waar	  de	  game	  zich	  afspeelde	  maakte	  dat	  men	  bij	  voorbaat	  al	  onder	  de	  indruk	  
was.	  Daarbij	  was	  het	  voor	  vele	  respondenten	  zichtbaar	  dat	  er	  veel	  tijd	  was	  gestoken	  in	  het	  
produceren,	  maken	  en	  organiseren	  van	  de	  game.	  Omdat	  het	  zo	  groots	  was	  aangepakt	  leverde	  de	  
medewerkers	  zelfs	  een	  stukje	  trots	  op	  (respondent	  6,	  10,	  14).	  	  

	  
‘(…)	  ‘ik	  zie	  dat	  mensen	  hun	  best	  hebben	  gedaan	  en	  daarmee	  respecteer	  je	  mij	  dus	  als	  

medewerker’.	  Dat	  is	  een	  belangrijk	  gevoel	  en	  met	  zo’n	  spel	  heb	  je	  dat	  al	  snel	  natuurlijk.’	  	  
(respondent	  10)	  

	  
In	  de	  game	  kregen	  de	  respondenten	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  eigen	  invulling	  te	  geven	  van	  hoe	  

zij	  de	  bank	  zouden	  vormgeven	  binnen	  het	  gegeven	  scenario.	  De	  respondenten	  gaven	  aan	  dat	  ze	  het	  
erg	  leuk	  vonden	  dat	  ze	  op	  deze	  manier	  bezig	  mochten	  gaan	  en	  kennis	  nemen	  van	  TOPS	  2020	  om	  het	  
zo	  te	  ervaren.	  Dit	  stimuleerde	  de	  deelnemers	  om	  na	  te	  denken	  over	  het	  verhaal	  rondom	  TOPS	  
(respondent	  4).	  Voor	  de	  medewerkers	  heeft	  het	  ertoe	  geleid	  dat	  er	  meer	  begrip	  kwam	  voor	  de	  
situatie	  waar	  het	  MG-‐LT	  komende	  periode	  te	  maken	  krijgt	  doordat	  ze	  het	  nu	  zelf	  hebben	  ervoeren	  en	  
omdat	  de	  medewerkers	  het	  TOPS	  2020	  programma	  hebben	  kunnen	  inkleuren	  en	  kunnen	  begrijpen	  
wat	  er	  om	  hen	  heen	  gebeurt	  (5,	  6,	  7,	  10,	  14).	  	  
	  
‘Op	  een	  bepaald	  niveau	  begrijpen	  we	  dat	  allemaal	  wel,	  maar	  we	  maken	  het	  niet	  of	  nauwelijks	  
mee.	  Dus	  echt	  voelbaar	  wordt	  het	  niet	  gemaakt,	  dus	  daar	  heeft	  het	  spel	  wel	  aan	  bijgedragen.’	  	  

(respondent	  5)	  

	  
Daarnaast	  gaf	  deelname	  aan	  de	  game	  de	  mogelijkheid	  (nieuwe)	  collega’s	  te	  ontmoeten,	  beter	  te	  
leren	  kennen	  en	  te	  netwerken.	  Dit	  werd	  als	  erg	  prettig	  ervaren.	  	  Doordat	  de	  deelnemers	  naast	  
kennismaking,	  verplicht	  werden	  tot	  samenwerking	  leidde	  dit	  tot	  verbinding	  onder	  collega’s	  	  
(respondent	  9,	  13).	  
	  
‘Dus	  dat	  was	  echt	  leuk.	  Om	  je	  collega’s	  op	  deze	  manier	  te	  leren	  kennen.	  (…)	  Als	  je	  die	  collega’s	  nu	  

nog	  ontmoet,	  dat	  je	  het	  dan	  nog	  wel	  even	  aanhaalt.	  Dat	  is	  wel	  leuk.’	  
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Respondent	  9	  
	  
Naast	  dat	  er	  onderling	  tussen	  collega’s	  verbinding	  ontstond,	  zorgde	  de	  game	  ook	  voor	  een	  stuk	  
betrokkenheid	  onder	  de	  werknemers	  richting	  het	  verandertraject	  (respondent	  5,	  6,	  7,	  	  10,	  11,	  14):	  
	   	  
‘Betrokkenheid	  is	  wel	  een	  goed	  woord.	  Iedereen	  die	  door	  de	  game	  meegenomen	  is,	  ja	  voelt	  zich	  in	  
ieder	  geval	  betrokken	  bij	  totstandkoming	  van	  de	  uiteindelijk	  doel	  om	  bepaalde	  strategieën,	  TOPS	  

2020	  over	  het	  voetlicht	  te	  brengen.	  Daar	  helpt	  het	  zonder	  meer	  mee.’	  
Respondent	  7	  

	  
Er	  kan	  hierdoor	  ook	  terug	  worden	  gerefereerd	  aan	  de	  game.	  Het	  is	  als	  een	  zaadje	  dat	  is	  geplant	  waar	  
mensen	  nog	  aan	  terug	  kunnen	  denken	  of	  refereren.	  Doordat	  er	  in	  de	  game	  een	  gezamenlijke	  
herinnering	  en	  betrokkenheid	  is	  ontstaan,	  ontstond	  er	  zelf	  sfeer	  op	  de	  werkvloer	  (respondent	  14):	  	  
	  

‘Het	  heeft	  een	  stukje	  betrokkenheid,	  een	  stukje	  sfeer	  gecreëerd.’	  	  
(respondent	  14)	  

	  
	  
Echter,	  wat	  het	  verandertraject	  concreet	  inhoud	  voor	  de	  dag	  van	  morgen	  is	  nog	  de	  vraag.	  Wat	  er	  
morgen	  anders	  gebeurt	  is	  nog	  steeds	  lastig:	  	  
	  

‘Ik	  denk	  dat	  de	  aspiraties	  zijn	  blijven	  hangen,	  alleen	  dat	  men	  daarna	  niet	  in	  twee	  minuten	  kan	  
uitleggen	  wat	  we	  gaan	  doen.	  (…)	  dus	  die	  daling	  blijft	  lastig’.	  

(respondent	  9)	  

	  
Conclusie	  

Gekeken	  vanuit	  de	  rode	  bril	  zijn	  medewerkers	  van	  TOPS	  geprikkeld	  en	  gestimuleerd	  na	  te	  denken	  
over	  het	  verhaal	  rondom	  TOPS.	  Wat	  vooral	  als	  prettig	  werd	  ervaren	  was	  het	  samenzijn	  met	  collega’s	  
en	  de	  samenwerking	  die	  eruit	  voortvloeide.	  Dit	  heeft	  geleid	  tot	  betrokkenheid	  richting	  het	  
verandertraject.	  
	  
	  
	  

	  
	  
5.2.3	  Groendruk	  

Omdat	  Flash	  Forward	  de	  nadruk	  legt	  op	  het	  inhoudelijke	  organisatiedoel	  kan	  het	  meer	  als	  een	  
workshop	  worden	  gezien	  (respondent	  15).	  Hierbij	  ging	  het	  om	  het	  leren	  wat	  het	  spectrum	  aan	  
initiatieven	  is:	  
	  

‘Pure	  kenniswerving’.	  
Respondent	  3	  

	  
Maar	  ook	  wat	  het	  betekent	  om	  daar	  een	  keuze	  in	  te	  moeten	  maken	  vanwege	  een	  beperkt	  budget.	  
Echter,	  leren	  is	  een	  afwezige	  factor	  in	  de	  cultuur	  van	  de	  bank.	  Medewerkers	  redeneren	  vanuit	  
zichzelf,	  aansturing	  gebeurt	  top-‐down	  en	  leidinggeven	  op	  basis	  van	  controle:	  
	  

‘Wij	  vinden	  het	  heel	  moeilijk	  om	  dingen	  tot	  ons	  te	  nemen’	  
Respondent	  10	  
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Hiermee	  wilde	  de	  respondent,	  die	  bezig	  is	  met	  action	  learning	  binnen	  de	  bank,	  duidelijk	  maken	  dat	  
de	  mensen	  van	  TOPS	  heel	  relatief	  zijn.	  Er	  wordt	  gehandeld	  en	  geacteerd	  op	  basis	  van	  ratio	  	  en	  
ervaring	  en	  niet	  op	  basis	  van	  iets	  actueels	  wat	  is	  geleerd.	  Volgens	  deze	  respondent	  is	  Flash	  Forward	  
dan	  ook	  een	  mogelijkheid	  tot	  effectief	  leren	  (respondent	  10).	  	  
	  

‘Sensemaking’	  
Vooraf	  aan	  de	  game	  was	  huiswerk	  opgesteld	  zodat	  de	  deelnemers	  al	  op	  de	  hoogte	  zouden	  zijn	  van	  
de	  inhoud	  van	  de	  game	  en	  diende	  daarmee	  als	  voorbereiding	  op	  de	  game.	  Dit	  had	  als	  doel	  dat	  er	  
spelenderwijs	  verdieping	  gezocht	  kon	  worden	  over	  de	  inhoud.	  Sommige	  vonden	  dat	  het	  significant	  
verschil	  maakte	  of	  het	  huiswerk	  van	  tevoren	  was	  doorgenomen	  met	  betrekking	  tot	  de	  kenniswerving	  
die	  plaatsvond:	  	  
	  

‘Dan	  had	  je	  al	  meer	  begrepen	  van	  dit	  is	  de	  strategie	  en	  dit	  betekent	  dit.	  Er	  hoeft	  minder	  uitleg	  
plaats	  te	  vinden	  over	  de	  betekenissen	  van	  de	  kaartjes’.	  

Respondent	  4	  

	  

Sommige	  respondenten	  (4,	  8,	  9,	  11)	  	  deelde	  de	  mening	  met	  elkaar	  dat	  afhankelijk	  met	  hoeveel	  
kennis	  een	  deelnemer	  de	  game	  instapte	  kennis	  er	  meer	  of	  minder	  verdieping	  plaatsvond	  over	  de	  
inhoud.	  Omdat	  het	  LT	  al	  meer	  kennis	  in	  huis	  had	  vooraf	  aan	  de	  game	  was	  er	  tijdens	  hun	  game	  run	  
minder	  sprake	  van	  strategisch	  spelen	  dan	  bij	  de	  game	  runs	  van	  de	  medewerkers.	  Bij	  de	  gameruns	  van	  
de	  medewerkers	  zou	  er	  meer	  strategisch	  gehandeld	  worden.	  Echter,	  ondanks	  dat	  het	  huiswerk	  veelal	  
niet	  was	  doorgenomen	  erkennen	  respondenten	  dat	  ze	  spelenderwijs	  toch	  inzicht	  hebben	  verkregen	  
in	  de	  dilemma’s	  waar	  TOPS	  2020	  voor	  staat.	  De	  respondenten	  die	  het	  huiswerk	  wel	  (deels)	  hadden	  
doorgenomen	  dat	  het	  doornemen	  van	  het	  huiswerk	  niet	  noodzakelijk	  was	  tot	  het	  komen	  van	  
inzichten	  (respondent	  6,	  9).	  Het	  doornemen	  van	  het	  huiswerk	  was	  hiervoor	  niet	  nodig	  om	  het	  doel	  te	  
behalen	  waar	  de	  game	  voor	  ingezet	  werd.	  Omdat	  het	  game	  design	  de	  deelnemers	  hier	  vanzelf	  in	  
meenam.	  De	  initiatieven,	  budgetbeperkingen	  en	  scenario’s	  werden	  vanzelf	  duidelijk	  en	  was	  het	  
effect	  van	  de	  game	  niet	  minder	  wanneer	  het	  huiswerk	  niet	  was	  doorgenomen.	  De	  game	  werd	  dan	  
ook	  als	  leerzaam	  bestempeld	  (respondent	  2,	  3,	  6,	  10).	  
	  
‘Spelvorm	  gaf	  ook	  veel	  info.	  (…)	  Volgens	  mij	  kon	  je	  ook	  gewoon	  ongelezen	  die	  game	  is.	  Heel	  veel	  

essentiële	  informatie	  werd	  tijdens	  het	  spel	  wel	  duidelijk’.	  
Respondent	  5	  

	  
‘De	  kennis	  die	  we	  in	  TOPS	  2020	  hadden	  opgedaan,	  dat	  was	  al	  voorgekauwd.	  Het	  was	  puur	  puzzelen	  
om	  bepaalde	  bedragen	  uit	  te	  geven,	  en	  bepaalde	  scores	  te	  halen	  en	  hoe	  ga	  ik	  dat	  het	  slimst	  doen?’	  	  

Respondent	  6	  

	  
Het	  spelen	  van	  de	  game	  hield	  in	  het	  spelen	  met	  een	  nieuwe	  manier	  van	  denken:	  het	  denken	  

in	  scenario’s.	  Maar	  de	  medewerkers	  van	  TOPS	  hadden	  moeite	  met	  deze	  nieuwe	  manier	  van	  denken.	  
Het	  denken	  in	  scenario’s	  gaf	  weer	  dat	  het	  scenario	  bepalend	  is	  voor	  de	  keuzes	  die	  gemaakt	  moeten	  
worden.	  En	  dat	  de	  keuzes	  beperkt	  zijn	  door	  budgeten,	  dat	  er	  keuzes	  gemaakt	  moeten	  worden	  en	  
welke	  aspiraties	  tegen	  welke	  prijs	  ingezet	  worden	  wetende	  dat	  het	  doel	  nooit	  helemaal	  gehaald	  kan	  
worden.	  Hierdoor	  had	  elk	  spel	  een	  eigen	  dynamiek	  (respondent	  4,	  5,	  7)	  Dit	  denken	  in	  scenario’s	  
bleek	  vaak	  nogal	  moeilijk,	  want	  veelal	  probeerden	  deelnemers	  zich	  aan	  het	  scenario	  te	  onttrekken.	  
Daarmee	  viel	  men	  terug	  in	  hun	  oude	  denkpatroon.	  Hiervoor	  was	  een	  belangrijke	  rol	  weggelegd	  voor	  
de	  game	  facilitator.	  
	  
‘Je	  bent	  als	  spelleider	  integraal	  onderdeel	  van	  het	  spel.	  Als	  gamefacilitator	  kun	  je	  het	  spel	  maken	  

of	  breken’	  
(respondent	  15)	  
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De	  game	  facilitators	  maakten	  doelgerichte	  interventies	  om	  de	  deelnemers	  binnen	  het	  scenario	  te	  
houden:	  
	  

‘Ik	  merkte	  wel	  en	  dat	  vooral	  in	  mijn	  facilitator	  rol	  dat	  ik	  wel	  tegen	  de	  mensen	  zei	  ‘denk	  aan	  je	  
scenario,	  denk	  aan	  de	  wereld	  waarin	  je	  leeft	  en	  dat	  dat	  dan	  gebonden	  is	  aan	  de	  keuzes	  die	  je	  gaat	  

maken’	  
(respondent	  4)	  

	  
	   Hieruit	  blijkt	  dat	  de	  deelnemers	  het	  moeilijk	  vonden	  om	  binnen	  de	  scenario’s	  te	  blijven	  en	  
om	  een	  nieuwe	  manier	  van	  denken	  aan	  te	  leren.	  Gezien	  het	  toekomstbeeld	  van	  TOPS	  heeft	  deze	  
houding	  een	  mismatch	  met	  hoe	  er	  in	  de	  toekomst	  gehandeld	  moet	  worden.	  Dit	  komt	  omdat	  leren	  
een	  afwezige	  factor	  is	  in	  de	  bank,	  maar	  leren	  en	  kwaliteit	  van	  mensen	  wel	  steeds	  belangrijker	  wordt	  
(respondent	  10).	  
	   Zeker	  omdat	  het	  TOPS	  2020	  verandertraject	  voor	  een	  enorme	  uitdaging	  staat	  de	  komende	  
zeven	  jaar	  die	  voor	  elke	  medewerker	  in	  verschillende	  mate	  van	  invloed	  zal	  zijn	  op	  wat	  hij	  of	  zij	  doet	  
moet	  iedereen	  snappen	  waar	  het	  vandaan	  komt	  en	  hoe	  groot	  het	  is	  waar	  uiteindelijk	  over	  gesproken	  	  
wordt	  (respondent	  1,2,	  8,	  10,	  13).	  Dus	  over	  het	  bedrijf	  leren	  en	  leren	  wat	  daarvoor	  belangrijk	  is	  
belangrijk	  voor	  de	  bank	  (respondent	  4,	  9,	  10,	  14).	  De	  game	  is	  een	  aanzet	  geweest	  om	  op	  deze	  manier	  
te	  leren	  kijken.	  Hiermee	  kwam	  het	  inzicht	  dat	  dit	  naar	  buiten	  kijken	  en	  anticiperen	  veel	  meer	  
geïntegreerd	  moet	  worden	  in	  de	  cultuur	  en	  dat	  het	  nu	  nog	  te	  weinig	  gebeurt	  omdat	  er	  nog	  teveel	  
gekeken	  wordt	  naar	  het	  resultaat	  dat	  gehaald	  moet	  worden	  (respondent	  1,	  2,	  5,	  6,	  7,	  9,	  10,	  13,	  14).	  
De	  inzichten	  die	  de	  game	  heeft	  opgeleverd	  dat	  er	  een	  mentaliteitsverandering	  moet	  komen,	  heeft	  
nog	  geen	  doorgevoerd	  effect	  gehad	  op	  de	  werkvloer:	  
	  
‘We	  moeten	  leren	  van	  de	  verandering	  en	  daardoor	  beter	  en	  slimmer	  gaan	  doen.	  Het	  doel	  is	  niet	  

het	  resultaat	  snel	  behalen.	  Maar	  dat	  vind	  men	  al	  heel	  erg	  moeilijk.’	  
(respondent	  9)	  

	  

Nu	  gebeuren	  dingen	  vooral	  omdat	  ze	  altijd	  ze	  gebeuren.	  Voor	  het	  LT	  geld	  dat	  de	  ‘oude	  mannen	  in	  
grijze	  pakken	  boven	  de	  45’	  terugvallen	  in	  hun	  oude	  gedrag	  en	  sturen	  op	  basis	  van	  controle,	  ‘wat	  toch	  
echt	  niet	  meer	  kan	  in	  deze	  wereld’	  (respondent	  4,	  8,	  9).	  Een	  nieuwe	  manier	  van	  denken	  waarbij	  men	  
elke	  dag	  kijkt	  waar	  en	  op	  welke	  manier	  verbeteringen	  plaatsvinden	  is	  nog	  niet	  aanwezig.	  Ook	  voor	  de	  
medewerkers	  geld	  dat	  er	  even	  naar	  de	  toekomst	  is	  gekeken,	  kennis	  heeft	  verworven	  maar	  dat	  men	  al	  
gauw	  weer	  terug	  is	  naar	  hun	  dagelijkse	  werkzaamheden:	  
	  
‘Medewerkers	  zijn	  vooral	  bezig	  met	  problemen	  die	  nu	  spelen	  en	  nu	  opgelost	  moet	  worden.	  Dat	  is	  
een	  groot	  verschil	  wanneer	  je	  spreekt	  met	  iemand	  uit	  het	  LT	  die	  gaat	  over	  beslissingen	  en	  budget	  
en	  die	  de	  macht	  en	  invloed	  heeft.	  Voor	  de	  gewone	  medewerkers	  is	  dat	  niet	  onderdeel	  van	  hun	  
dagelijkse	  werk.	  Ze	  praten	  wel	  over	  de	  toekomst	  maar	  er	  veranderd	  niets	  wezenlijks	  in	  hun	  

dagelijks	  werk’	  	  
(respondent	  4)	  

	  
Hoewel	  de	  medewerkers	  de	  game	  hebben	  gespeeld	  en	  inzichten	  hebben	  kunnen	  genereren,	  is	  er	  
voor	  hen	  nog	  niets	  veranderd	  op	  de	  werkvloer	  en	  zijn	  ze	  weer	  bezig	  met	  hun	  dagelijkse	  
werkzaamheden	  (en	  problemen).	  De	  game	  was	  een	  leuke,	  enkele	  interventie.	  
	   Na	  de	  game	  heeft	  geen	  debriefing	  plaatsgevonden	  waar	  gepraat	  wordt	  over	  de	  verkregen	  
inzichten	  en	  hoe	  hiermee	  om	  te	  gaan	  (respondent	  15).	  Er	  is	  weinig	  (gecontroleerde)	  reflectie	  
geweest	  waarbij	  deelnemers	  konden	  vragen	  naar	  en	  reflecteerden	  op	  hun	  handelen.	  De	  game	  heeft	  
daarmee	  wel	  inzichten	  gegenereerd,	  maar	  heeft	  de	  mensen	  nog	  niet	  competent	  gemaakt.	  Deze	  zijn	  
weer	  terug	  in	  hun	  oude	  ritme	  gevallen.	  	  
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	   Conclusie	  
De	  game	  heeft	  inzichtelijk	  gemaakt	  dat	  leren	  een	  afwezige	  factor	  is	  die	  niet	  passend	  is	  binnen	  het	  
toekomstbeeld	  van	  TOPS.	  Leren	  is	  niet	  iets	  is	  wat	  ze	  gewend	  zijn	  om	  te	  doen,	  maar	  ze	  zien	  wel	  in	  dat	  
het	  nodig	  is	  om	  mee	  te	  kunnen	  gaan	  met	  de	  verandering.	  Echter,	  in	  de	  game	  kan	  men	  zien	  op	  welke	  
manier	  leren	  meer	  geïntegreerd	  moet	  worden	  in	  de	  cultuur,	  maar	  deze	  vaardigheden	  worden	  niet	  
aangeleerd	  in	  de	  game.	  Doordat	  er	  (te	  weinig)	  geen	  reflectie	  heeft	  plaatsgevonden	  is	  men	  niet	  
competent	  gemaakt	  om	  het	  leren	  te	  kunnen	  integreren.	  Men	  heeft	  er	  alleen	  van	  kunnen	  proeven.	  
Vanuit	  de	  blauwe	  ‘bril’	  is	  de	  kennis	  wel	  overgekomen,	  maar	  blijkt	  dat	  het	  nog	  lastig	  is	  om	  de	  actie	  die	  
hierop	  volgt	  moeilijk	  is	  om	  uit	  te	  voeren.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
5.2.4	  	  Witdruk	  

	  
Door	  het	  spelen	  van	  de	  game	  werden	  voor	  de	  deelnemers	  processen	  in	  de	  organisatie	  zichtbaar	  die	  
ze	  eerder	  niet	  doorhadden.	  Waar	  in	  de	  organisatie	  op	  de	  werkvloer	  frustraties	  over	  konden	  ontstaan	  
werden	  in	  de	  game	  oorzakelijk	  weergegeven:	  
	  

‘Confronterend	  omdat	  het	  duidelijk	  wordt	  hoe	  ingewikkeld	  het	  eigenlijk	  is	  om	  al	  die	  dingen	  te	  
willen	  veranderen	  binnen	  de	  bank	  omdat	  er	  zo	  verschrikkelijk	  veel	  mee	  samen	  hangt.	  Dat	  je	  ook	  
pas	  eigenlijk	  snapt	  waarom	  zulke	  dingen	  zo	  traag	  zijn	  en	  zo	  stroperig.	  Terwijl	  je	  dat	  eigenlijk	  ook	  

niet	  wilt.’	  
(respondent	  2)	  

	  
‘Sensemaking’	  

Bij	  binnenkomst	  stapten	  de	  deelnemers	  meteen	  het	  verhaal	  van	  Flash	  Forward	  in	  doordat	  de	  sfeer	  
was	  gemaakt	  naar	  het	  scenario.	  Het	  was	  een	  beetje	  donker	  en	  bij	  de	  laatste	  binnenkomer	  werd	  de	  
introductiefilm	  knallend	  gestart.	  Hierdoor	  werden	  de	  deelnemers	  direct	  meegenomen	  in	  het	  verhaal	  
en	  vergrootte	  de	  beleving.	  Vervolgens	  werden	  de	  deelnemers	  in	  de	  vier	  scenario’s	  ingedeeld	  die	  in	  
elke	  ruimte	  visueel	  werden	  weergegeven	  aan	  de	  hand	  van	  allerlei	  materialen.	  Ook	  binnen	  het	  
scenario	  werden	  de	  deelnemers	  weer	  via	  een	  introductiefilm	  ingeleid	  in	  het	  ‘eigen’	  scenario.	  Er	  
speelde	  zelfs	  een	  MG	  lid	  mee	  in	  de	  filmpjes,	  hierdoor	  namen	  de	  deelnemers	  de	  game	  erg	  serieus	  en	  
stimuleerde	  hen	  om	  actief	  mee	  te	  doen.	  Al	  die	  materialen	  en	  aankleding	  zorgde	  ervoor	  dat	  de	  
deelnemers	  onder	  de	  indruk	  waren	  van	  de	  tijd	  die	  erin	  was	  gestopt.	  Omdat	  er	  veel	  tijd	  was	  
ingestoken	  voelden	  de	  deelnemers	  zich	  serieus	  genomen	  en	  maakte	  het	  de	  beleving	  groot.	  Door	  de	  
scenario’s	  zo	  sterk	  neer	  te	  zetten	  werden	  de	  deelnemers	  gestimuleerd	  werden	  (snel)	  aan	  de	  gang	  te	  
gaan	  (respondent	  4,	  7,	  9).	  
	  

‘Was	  heel	  goed,	  mooi	  opgezet.	  Mooi	  met	  de	  borden,	  met	  alle	  werelden,	  ik	  vond	  de	  filmpjes	  
heeeeeeeel	  leuk,	  inderdaad	  hoe	  Frans;	  de	  intro	  en	  ‘er	  is	  wat	  veranderd’	  hoe	  hij	  dat	  deed.	  Ik	  denk	  

dat	  iedereen	  er	  meteen	  inzat.’	  
(respondent	  9)	  

	  
	  
Omdat	  de	  game	  een	  hoge	  mate	  van	  zelfwerkzaamheid	  bevatte	  werd	  in	  de	  game	  de	  mogelijkheid	  
geboden	  om	  dit	  opnieuw	  zelf	  in	  te	  richten	  volgens	  eigen	  ideeën	  (respondent	  5,	  6,	  13).	  Vanwege	  de	  
beperkte	  budgeten	  en	  de	  grenzen	  van	  het	  scenario	  waarin	  men	  zat	  die	  nieuw	  zijn	  voor	  een	  bank	  
leidde	  dit	  vaak	  tot	  creatieve	  oplossingen	  (respondent	  5,	  7,	  14).	  
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‘Dan	  zie	  je	  juist	  dat	  mensen	  die	  de	  jetsons	  hadden,	  waren	  minder	  creatief	  met	  oplossingen	  dan	  

bijvoorbeeld	  iemand	  in	  de	  mad	  max	  wereld.’	  
(respondent	  7)	  

	  

‘En	  in	  schaarste	  ga	  je	  opeens	  veel	  creatiever	  nadenken.	  En	  dat	  was	  eigenlijk	  wat	  op	  de	  game	  als	  
eerste	  gebeurde.	  En	  dat	  vind	  ik	  wel	  dat	  we	  nog	  steeds	  aan	  het	  doorzetten	  zijn.’	  	  

(respondent	  14)	  

	  
De	  nieuwe	  situatie	  waar	  mensen	  in	  terecht	  komen	  stimuleert	  de	  medewerkers	  op	  een	  nieuwe	  
manier	  na	  te	  denken	  over	  de	  vormgeving	  van	  beleid	  waaruit	  creatieve	  oplossingen	  ontstaan.	  Dit	  
zelfwerkzaamheidelement	  en	  de	  onbekende	  situatie	  van	  TOPS	  stimuleerde	  niet	  alleen	  de	  creativiteit,	  
maar	  ook	  het	  energie	  level	  rondom	  TOPS	  2020.	  Enerzijds	  gaf	  energie	  voor	  het	  kernteam	  van	  TOPS	  (8,	  
11,	  12,	  14):	  	  	  
	  
‘Dat	  het	  ons	  ook	  een	  boost	  gaf.	  Dat	  gaf	  iets	  van	  goed	  bezig.	  Energie	  om	  weer	  verder	  te	  gaan	  aan	  

het	  werk.’	  	  
(respondent	  11)	  

	  

Maar	  anderzijds	  genereerde	  het	  vooral	  ook	  veel	  energie	  onder	  de	  deelnemers	  aan	  de	  game.	  Deze	  
energie	  ontstond	  door	  het	  zelfwerkzaamheidelement,	  het	  samen	  met	  collega’s	  werken,	  	  nieuwe	  
vraagstukken	  leren	  kennen	  en	  nieuwe	  manieren	  om	  vraagstukken	  aan	  te	  pakken	  en	  de	  creativiteit	  de	  
loop	  te	  laten	  (respondent,	  1-‐15).	  Na	  afloop	  van	  de	  game	  namen	  mensen	  deze	  energie	  mee	  naar	  huis	  
en	  terugkijkend	  op	  de	  game	  komt	  de	  energie	  nog	  terug:	  	  
	  

‘Maar	  wat	  ik	  hier	  echt	  heel	  goed	  aan	  vond	  aan	  het	  spel	  is	  dat	  mensen	  met	  energie	  naar	  huis	  
gingen.’	  	  
(respondent	  8)	  

	  

‘Ik	  voel	  die	  energie	  weer	  gewoon	  hoe	  we	  daar	  in	  Papendal	  met	  elkaar	  stonden	  (…)	  Je	  komt	  daar	  
binnen	  en	  dan	  kreeg	  je	  allemaal	  info	  over	  je	  heen,	  iedereen	  kreeg	  een	  rol	  ,	  ja..	  het	  was	  wel	  even	  

wat.’	  
(respondent	  14)	  

	  
Dit	  energie	  level	  was	  aanwezig	  onder	  zowel	  het	  MG-‐LT	  als	  wel	  de	  medewerkers.	  Juist	  de	  energie	  en	  
het	  enthousiasme	  zorgde	  ervoor	  dat	  de	  medewerkers	  de	  mogelijkheid	  geboden	  werd	  ook	  mee	  te	  
doen.	  Een	  goed	  besluit,	  want	  de	  energie	  heeft	  zich	  daarmee	  verder	  verspreid	  onder	  de	  medewerkers	  
van	  TOPS.	  Al	  de	  energie	  ten	  overstaande	  van	  de	  game	  en	  de	  positieve	  houding	  die	  daarmee	  los	  
kwam	  ten	  overstaande	  van	  het	  veranderingstraject	  creëerde	  een	  buzz	  bankbreed.	  Er	  werd	  veel	  
gepraat	  over	  de	  game	  en	  zelfs	  medewerkers	  van	  andere	  afdelingen	  kwamen	  langs	  om	  te	  vertellen	  
hoe	  interessant	  ze	  het	  vinden	  dat	  TOPS	  zo	  innovatief	  bezig	  was	  (respondent	  1,	  11,	  Desiree).	  TOPS	  
was	  zichzelf	  daarmee	  aan	  het	  profileren	  zonder	  dat	  dit	  een	  intentie	  was	  en	  het	  stoffige	  imago	  werd	  
afgestoft.	  TOPS	  kreeg	  een	  nieuw	  imago.	  	  
Uiteindelijk	  was	  het	  een	  ervaring	  die	  bij	  de	  deelnemers	  in	  het	  hoofd	  is	  blijven	  hangen	  doordat	  ze	  zelf	  
bezig	  konden	  gaan	  met	  de	  inhoud	  en	  dit	  zelf	  konden	  invullen:	  

	  
‘Dus	  je	  hebt	  het	  nu	  wel	  echt	  ervaren.	  Dus	  nu	  komt	  het	  veel	  levendiger	  weer	  terug.’	  

	  Respondent	  9	  

	  
De	  vernieuwende	  manier	  waarop	  TOPS	  heeft	  gekozen	  informatie	  over	  te	  brengen	  gaven	  veel	  
medewerkers	  hoop	  dat	  er	  veel	  zal	  gaan	  veranderen	  bij	  TOPS	  en	  dat	  ze	  daarmee	  slagvaardiger	  zal	  
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worden	  omdat	  er	  inzicht	  is	  gekomen	  dat	  dingen	  ook	  anders	  kunnen	  dan	  dat	  ze	  normaal	  gaan.	  De	  
game	  heeft	  verschillende	  inzichten	  gebracht	  en	  een	  groter	  bewustzijn	  gecreëerd.	  TOPS	  heeft	  een	  
jarenlang	  gegroeide	  cultuur	  waarin	  ‘oude	  mannen	  in	  grijze	  pakken	  van	  boven	  de	  45’	  de	  organisatie	  
draaien	  en	  hun	  functie	  volbrengen	  zoals	  altijd	  is	  gedaan	  (respondent	  4,	  8,	  9).	  Dergelijke	  projecten	  
geven	  hoop	  dat	  de	  organisatie	  efficiënter	  en	  effectiever	  wordt	  en	  meer	  meegaat	  met	  de	  tijd	  en	  zich	  
meer	  richt	  op	  innovatie	  (respondent,	  4,	  8,	  9,	  12,	  14).	  De	  discussie	  hiervoor	  wordt	  nu	  beter	  gevoerd	  
(respondent	  14).	  Op	  de	  werkvloer	  denken	  ze	  dan	  ook	  mee	  om	  innovatie	  en	  efficiëntie	  toe	  te	  passen	  
zoals	  bij	  de	  game.	  	  
	  
‘Wat	  ik	  wel	  merk	  binnen	  Operations	  International	  is	  dat	  er	  een	  grote	  eensgezindheid	  is	  over	  hoe	  
we	  een	  aantal	  dingen	  zouden	  moeten	  oppakken	  en	  dat	  zou	  misschien	  iets	  minder,	  iets	  losser	  van	  
dat	  hele	  TOPS	  2020	  staan	  maar	  heeft	  er	  wel	  mee	  te	  maken,	  is	  dat	  we	  wel	  met	  z’n	  allen	  na	  durven	  

te	  denken	  hoe	  we	  het	  beter	  zouden	  kunnen	  doen	  en	  in	  de	  toekomst	  zouden	  moeten	  doen’	  	  
(respondent	  4)	  

	  
Ook	  het	  LT	  merkt	  dat	  niet	  alleen	  de	  communicatie	  over	  het	  traject	  makkelijker	  is	  geworden,	  maar	  dat	  
de	  werknemers	  meedenken	  (respondent	  3,	  10,	  14)	  Zowel	  de	  medewerkers	  als	  het	  MG-‐LT	  staan	  open	  
voor	  nieuwe	  dingen,	  omdat	  de	  game	  inzicht	  heeft	  gegeven	  dat	  het	  kan	  (respondent	  2,	  4,	  11,	  14)	  Voor	  
veel	  medewerkers	  van	  TOPS	  heeft	  de	  game	  de	  hoop	  gegeven	  dat	  er	  vooruitgang	  komt	  in	  de	  structuur	  
van	  de	  organisatie:	  	  

	  
‘Ik	  denk	  dat	  er	  een	  hoop	  gaat	  veranderen	  (…)	  Ik	  denk	  dat	  TOPS	  daardoor	  ook	  wel	  wat	  slagvaardig	  

gaat	  worden’.	  
(respondent	  2)	  

	  
Echter,	  niet	  iedereen	  denkt	  er	  zo	  over:	  
	  

‘Wat	  je	  wel	  merkt	  is	  dat	  iedereen	  die	  hem	  gedaan	  heeft…	  het	  verzandt	  weer	  een	  beetje’	  	  
(respondent	  9)	  

	  
Wat	  de	  respondent	  daarmee	  trachtte	  te	  zeggen	  was	  dat	  het	  effect	  van	  de	  game	  maar	  van	  tijdelijke	  
aard	  is.	  Niet	  alleen	  het	  energie	  level	  ten	  overstaande	  van	  de	  game	  en	  het	  veranderingstraject	  zal	  
dalen,	  maar	  ook	  de	  inzichten	  die	  ermee	  zijn	  verkregen.	  De	  creativiteit	  om	  dingen	  anders	  te	  doen	  en	  
het	  bewustzijn	  hiervan	  was	  slechts	  een	  enkele	  beleving	  voor	  de	  meeste	  medewerkers.	  Zonder	  daar	  
gevolg	  aan	  te	  geven	  gaat	  wat	  is	  gewonnen	  met	  de	  game	  verloren.	  	  
	  
	  
	   Conclusie	  
Waar	  voorheen	  aversie	  heerste	  tegen	  de	  oude	  manier	  van	  werken	  zoals	  de	  mannen	  in	  grijze	  pakken	  
is	  dit	  omgeslagen	  in	  hoop	  op	  verbetering	  en	  innovatie.	  De	  game	  heeft	  gebracht	  dat	  men	  open	  staat	  
voor	  verandering.	  Dit	  komt	  omdat	  er	  veel	  energie	  is	  gegeneerd.	  Echter,	  deze	  energie	  is	  van	  tijdelijke	  
aard.	  
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5.2.5	  Geeldruk	  
De	  initiële	  doelgroep	  voor	  deze	  SUMMITS,	  bestond	  uit	  de	  Management	  Group	  (MG)	  en	  het	  
Leadership	  Team	  (LT)	  omdat	  zij	  de	  als	  de	  belangrijkste	  groep	  worden	  gezien	  die	  de	  keuzes	  moeten	  
overbrengen	  op	  de	  medewerkers	  onder	  hen.	  Respondent	  13	  legt	  uit:	  	  

	  
‘Dus	  nog	  geen	  honderd	  man	  waarvan	  we	  eigenlijk	  zeggen	  dat	  is	  de	  grote	  groep	  die	  de	  draai	  

moeten	  helpen	  faciliteren	  in	  onze	  organisatie.	  Die	  onze	  medewerkers	  mee	  moet	  nemen	  in	  het	  
geheel	  die	  de	  strategie	  moeten	  doorleven,	  voelen	  en	  ook	  daadwerkelijk	  uitdragen’.	  

(respondent	  13)	  

	  
Sensemaking	  

Omdat	  TOPS	  het	  organisatie	  onderdeel	  is	  van	  de	  mid-‐	  en	  backoffice	  van	  de	  bank	  gaat	  hun	  nieuwe	  
strategie	  ook	  gevolgen	  hebben	  voor	  de	  business	  kant	  van	  de	  bank.	  Welke	  beslissingen	  TOPS	  maakt,	  
kunnen	  beperkend	  zijn	  voor	  de	  business.	  Voorheen	  was	  de	  klant	  leidend	  en	  zo	  bepaalde	  de	  business	  
kant	  van	  de	  bank	  wat	  TOPS	  werd	  geacht	  uit	  te	  voeren.	  Historisch	  gezien	  is	  dat	  altijd	  zo	  geweest	  
(respondent	  10).	  Echter	  door	  toenemend	  belang	  van	  de	  technologie	  en	  digitalisering	  van	  wat	  al	  
gaande	  is	  wordt	  de	  TOPS	  afdeling	  steeds	  belangrijker.	  Tenslotte	  is	  een	  groot	  deel	  van	  het	  bankieren	  
dat	  gedaan	  wordt	  IT	  gerelateerd	  (TOPS	  gerelateerd).	  Ook	  doordat	  de	  bank	  steeds	  meer	  aan	  
kostenreductie	  moet	  doen	  en	  TOPS	  de	  kant	  is	  waar	  de	  kosten	  zitten	  wordt	  TOPS	  automatisch	  een	  
stukje	  meer	  bepalend	  (respondent	  3,	  10,	  13).	  Hier	  vindt	  een	  omslag	  plaats:	  waar	  voorheen	  de	  
business	  bepaalde	  wat	  TOPS	  uitvoerde	  ,	  heeft	  TOPS	  nu	  meer	  een	  bepalende	  rol	  waar	  de	  business	  zich	  
naar	  moet	  schikken.	  Dit	  besef	  staat	  haaks	  op	  wat	  in	  jaren	  gegroeid	  is	  en	  TOPS	  vond	  het	  belangrijk	  
ook	  de	  business	  dit	  besef	  mee	  te	  geven.	  Wanneer	  TOPS	  hun	  strategie	  bank	  breed	  gaan	  
communiceren	  is	  het	  volgens	  hen	  goed	  om	  de	  business	  hierop	  voorbereid	  te	  hebben.	  Daarom	  is	  
gekozen	  om	  ook	  enkele	  MG	  leden	  van	  de	  business	  kant	  van	  de	  bank	  mee	  te	  nemen	  in	  de	  SUMMITS,	  
want:	  	  

	  
‘Uiteindelijk	  zijn	  we	  één	  bedrijf	  en	  hebben	  we	  één	  klant.	  Samenwerking	  is	  dus	  

superbelangrijk.	  En	  samenwerken	  geschreven	  als	  één	  woord	  en	  niet	  twee.’	  	  
(respondent	  10)	  

	  
Enkele	  TOPS	  medewerkers	  hebben	  terug	  gekregen	  van	  enkele	  businessleden	  dat	  ze	  inzicht	  

hebben	  ook	  een	  besef	  hebben	  gekregen	  van	  de	  veranderende	  verhoudingen	  tussen	  TOPS	  en	  de	  
business	  (respondent	  3,	  9,	  10).	  Het	  heeft	  de	  business	  inzicht	  gegeven	  in	  hoe	  TOPS	  werkt	  en	  dat	  ze	  
niet	  kort	  cyclisch	  aan	  kunnen	  passen.	  Noch	  dat	  nieuwe	  producten	  die	  business	  in	  wil	  voeren	  niet	  
altijd	  rendabel	  zijn	  of	  makkelijk	  aan	  te	  schaffen.	  Echter,	  de	  game	  blijft	  de	  game	  opgesteld	  vanuit	  
TOPS	  en	  niet	  business.	  Het	  zal	  een	  marketeer	  weinig	  kunnen	  schelen	  of	  een	  IT	  landschap	  vervangen	  
gaat	  worden,	  ‘het	  moet	  er	  gewoon	  zijn’	  (respondent	  9,	  10).	  Om	  volledig	  te	  begrijpen	  hoe	  de	  
wisselwerking	  werkt	  tussen	  TOPS	  en	  de	  business	  zou	  er	  een	  ander	  game	  ontwikkeld	  moeten	  worden.	  
Daarom	  blijft	  de	  uitdaging	  om	  business	  mee	  te	  nemen	  in	  de	  veranderingen	  die	  eraan	  zitten	  te	  
komen.	  Daarnaast	  was	  de	  business	  tevens	  erg	  onder	  de	  indruk	  van	  waar	  TOPS	  mee	  bezig	  is	  
(respondent	  1,	  2,	  3,	  7,	  8,	  11)	  en	  zelfs	  een	  beetje	  jaloers	  op	  het	  programma	  (respondent	  9).	  TOPS	  is	  
daarmee	  tevens	  hun	  imago	  van	  een	  suffige	  afdeling	  aan	  het	  verliezen.	  	  

Aanvullend	  is	  vanwege	  het	  enthousiasme	  van	  het	  MG	  en	  LT	  ten	  overstaande	  van	  de	  game	  
ervoor	  gekozen	  de	  doelgroep	  voor	  deze	  SUMMIT	  uit	  te	  breiden	  naar	  de	  laag	  leidinggevenden	  onder	  
het	  LT	  (vanaf	  nu	  medewerkers	  genoemd)	  (respondent	  3,	  10,	  11,	  13).	  Achteraf	  bleek	  dit	  een	  goede	  
keuze	  op	  twee	  aspecten.	  Enerzijds	  ter	  kennismaking	  met	  het	  TOPS	  2020	  programma	  voor	  de	  
medewerkers.	  Omdat	  het	  TOPS	  2020	  traject	  een	  ingewikkeld	  traject	  was	  dat	  langer	  duurde	  dan	  
gepland	  vanwege	  afhankelijkheden	  waarop	  gewacht	  moest	  worden	  (respondent	  11)	  was	  het	  een	  
mooie	  zet	  om	  de	  game	  met	  de	  medewerkers	  te	  spelen	  zodat	  die	  iets	  (inhoudelijks)	  konden	  zien	  van	  
het	  traject	  (respondent	  11,	  13).	  Tenslotte	  was	  de	  game	  één	  van	  de	  weinig	  contact	  momenten	  
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waarop	  ze	  kennismaakten	  met	  het	  TOPS	  2020	  programma.	  Verder	  kregen	  ze	  	  via	  hun	  leidinggeven,	  
het	  LT,	  te	  horen	  over	  het	  TOPS	  2020	  programma.	  Want	  ondertussen	  was	  het	  traject	  al	  anderhalf	  jaar	  
aan	  de	  gang,	  zagen	  medewerkers	  ‘hun	  bazen’	  externe	  visits	  naar	  het	  buitenland	  maken	  maar	  wisten	  
ondertussen	  niet	  waarvoor.	  Er	  volgden	  reacties	  van	  onbegrip:	  ‘ja	  ik	  zou	  ook	  wel	  een	  weekje	  op	  
vakantie	  naar	  het	  buitenland	  willen’(respondent	  13).	  Daarvoor	  was	  niet	  altijd	  alle	  begrip	  voor	  vanuit	  
de	  werkvloer.	  Wanneer	  achteraf	  wordt	  vertelt	  wat	  de	  uitkomsten	  zijn	  van	  een	  traject	  dat	  anderhalf	  
jaar	  heeft	  geduurd	  dan	  volgt	  de	  vraag	  ‘heeft	  dit	  zo	  lang	  moeten	  duren	  en	  was	  dat	  er	  allemaal	  voor	  
nodig?’	  (respondent	  13).	  Achteraf	  lijkt	  klinkt	  het	  simpel,	  maar	  de	  weg	  erheen	  is	  lastig.	  Het	  spelen	  van	  
de	  game	  was	  een	  mooie	  kennismaking	  voor	  de	  medewerkers	  om	  te	  zien	  waar	  men	  zich	  mee	  bezig	  
hield	  en	  waar	  onder	  andere	  deze	  externe	  visits	  voor	  nodig	  waren:	  	  

	  
‘De	  manier	  waarop	  zij	  dit	  TOPS	  2020	  hebben	  ervaren	  willen	  ze	  	  op	  die	  manier	  ook	  bij	  de	  

medewerker	  neerzetten	  i.p.v.	  dat	  ze	  een	  mager	  verhaaltje	  neerzetten.	  Dat	  vind	  ik	  wel	  een	  goede	  
van	  ze’.	  

(respondent	  6)	  
	  
Daarom	  is	  het	  goed	  geweest	  de	  werkvloer	  mee	  te	  nemen	  in	  het	  proces	  en	  te	  laten	  zien	  wat	  

er	  gebeurt	  in	  het	  proces	  en	  waarom	  dat	  nodig	  is.	  Doordat	  de	  medewerkers	  het	  proces	  zelf	  konden	  
doorleven	  en	  daar	  gevoel	  bij	  krijgen,	  gaf	  de	  game	  een	  positieve	  impuls	  aan	  het	  traject.	  Er	  ontstond	  
begrip	  en	  inzicht	  voor	  het	  traject:	  

	  
‘Ik	  denk	  dat	  je	  heel	  makkelijk	  zou	  kunnen	  samenvatten	  als	  je	  niet	  naar	  de	  game	  bent	  geweest	  dat	  
het	  veel	  moeilijker	  zou	  zijn	  om	  aan	  te	  halen	  bij	  TOPS	  2020.	  In	  ieder	  geval	  om	  er	  wat	  enthousiaster	  

over	  te	  zijn.’	  
(respondent	  5)	  

	  
Anderzijds	  om	  een	  positieve	  houding	  te	  creëren	  ten	  overstaande	  van	  de	  komende	  

veranderingen.	  De	  medewerkers	  benoemen	  het	  belang	  hoe	  belangrijk	  het	  is	  dat	  zij	  de	  game	  hebben	  
mogen	  spelen:	  	  

	  
‘Want	  als	  je	  er	  nog	  nooit	  van	  gehoord	  heb	  ja	  dan	  wordt	  het	  toch	  knap	  lastig	  er	  enthousiast	  van	  te	  

worden.	  En	  dan	  zie	  je	  het	  veel	  meer	  als	  yet	  another	  verandering,	  bedreiging,	  terwijl	  als	  je	  er	  
eenmaal	  aan	  geproefd	  hebt	  en	  een	  beetje	  in	  hebt	  mogen	  meespelen,	  letterlijk	  in	  dit	  geval,	  dan	  heb	  

je	  dat	  risico	  veel	  minder’	  
(respondent	  5)	  

	  
De	  medewerker	  kreeg	  tijdens	  de	  game	  het	  gevoel	  eenmaal	  in	  de	  driving	  seat	  plaats	  te	  mogen	  nemen	  
(respondent	  11).	  Wat	  normaliter	  een	  boardroombeslissing	  zou	  zijn	  geweest,	  is	  door	  de	  game	  
transparant	  geworden	  voor	  de	  medewerker.	  Daarmee	  heeft	  de	  medewerker	  het	  gevoel	  voor	  eens	  de	  
leider/onderdeel	  te	  zijn	  van	  de	  veranderingen	  die	  eraan	  zitten	  te	  komen	  (respondent	  11).	  	  
	  
‘Het	  is	  evident	  dat	  als	  je	  zeker	  wat	  vaker	  bij	  betrokken	  bent	  zoals	  ik	  en	  niet	  slechts	  maar	  één	  keer	  

speelt,	  maar	  zelfs	  dan	  voel	  je	  je	  toch	  wel	  een	  beetje	  onderdeel	  worden	  van	  tops	  2020.’	  	  
(respondent	  5)	  

	  
Hoewel	  medewerkers	  het	  er	  nog	  steeds	  mee	  oneens	  kunnen	  zijn	  welke	  beslissingen	  worden	  
genomen,	  is	  de	  cynische	  houding	  die	  veelal	  voorkomt	  wanneer	  een	  veranderingstraject	  wordt	  
ingezet	  hierdoor	  duidelijk	  minder	  aanwezig	  doordat	  medewerkers	  snappen	  waar	  de	  beslissingen	  
vandaan	  komen	  (respondent	  10,	  14).	  
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Samenwerken	  
De	  verschillende	  doelgroepen	  kregen	  de	  mogelijkheid	  geboden	  kennis	  te	  maken	  met	  een	  ander	  
perspectief	  en	  om	  de	  toegevoegde	  waarde	  daarvan	  in	  te	  zien.	  Doordat	  iedereen	  rollen	  had	  gekregen	  
die	  hij	  niet	  in	  het	  dagelijkse	  werk	  uitvoerde	  werd	  men	  gedwongen	  na	  te	  denken	  vanuit	  een	  andere	  
rol:	  	  

‘Van	  schud	  iedereen	  even	  wakker	  uit	  zijn	  eigen	  omgeving	  van	  er	  is	  meer	  dan	  alleen	  jouw	  
hokje´	  

(respondent	  6)	  
	  
Hierdoor	  leerde	  de	  deelnemers	  ook	  nieuwe	  vraagstukken	  kennen	  die	  voorheen	  niet	  

bestonden	  omdat	  het	  spel	  alleen	  gespeeld	  kon	  worden	  als	  één	  geheel.	  Daardoor	  moest	  er	  ook	  
nagedacht	  worden	  over	  anderen	  vraagstukken	  dan	  alleen	  de	  eigen.	  Voorheen	  werd	  niet	  altijd	  even	  
goed	  nagedacht	  door	  werknemers	  wat	  er	  bij	  HR	  en	  alle	  anderen	  afdelingen	  moet	  gebeuren	  als	  IT	  iets	  
veranderd	  (respondent	  3,	  10,	  15).	  In	  de	  game	  komen	  deze	  systeeminterventies	  terug	  in	  de	  
afhankelijkheden	  tussen	  de	  initiatieven	  die	  gekozen	  konden	  worden	  bij	  het	  vormen	  van	  een	  roadmap	  
(respondent	  15).	  Deze	  systeeminterventies	  zijn	  organisatorische	  leerdoelen	  die	  zichtbaar	  maken	  dat	  
elke	  beslissing	  invloed	  heeft	  op	  de	  gehele	  organisatie.	  Gedurende	  de	  game	  werden	  deze	  interventies	  
duidelijk	  (respondent	  1-‐	  15).	  Deze	  systeeminterventies	  worden	  gebruikt	  om	  te	  komen	  tot	  nieuwe	  
inzichten,	  kennis,	  waarden,	  gedrag	  en	  gereedschap	  voor	  de	  deelnemers.	  Ze	  leidde	  tot	  de	  erkenning	  
van	  de	  respondenten	  dat	  de	  silo’s	  waarin	  het	  bedrijf	  is	  opgedeeld	  hun	  grenzen	  moeten	  laten	  zakken	  
omdat	  samenwerking	  noodzakelijk	  is.	  Maar	  in	  silo’s	  werken	  is	  diepgeworteld	  in	  de	  natuur	  van	  de	  
bank.	  Een	  respondent	  omschreef	  het	  als:	  	  

‘It’s	  our	  culture’	  	  
(respondent	  10)	  

	  
In	  TOPS	  2020	  was	  gestart	  met	  multidisciplinaire	  teams	  om	  juist	  uit	  de	  silo’s	  te	  komen,	  maar	  

na	  de	  game	  is	  men	  terug	  gegaan	  in	  de	  silo’s	  (respondent	  9,	  12,	  14).	  Ook	  uit	  andere	  opmerkingen	  
blijkt	  dat	  de	  samenwerking	  nog	  niet	  altijd	  wordt	  opgezocht:	  	  

	  
‘We	  hebben	  een	  customer	  excellence	  bank	  project,	  we	  hebben	  TOPS	  2020	  een	  heel	  groot	  

programma	  en	  er	  wordt	  nergens	  een	  link	  gelegd.	  Dat	  is	  toch	  wel	  raar’.	  
(respondent	  12)	  

	  
	  
	   Conclusie	  
In	  de	  game	  zijn	  verschillende	  doelgroepen	  bij	  elkaar	  gebracht:	  het	  Leadership	  team	  als	  wel	  een	  deel	  
van	  ‘de	  werkvloer’.	  Deze	  inzet	  is	  goed	  geweest	  om	  ‘de	  werkvloer’	  	  mee	  te	  nemen	  in	  de	  verandering	  
omdat	  het	  leadership	  team	  niet	  de	  enige	  doelgroep	  is	  die	  te	  maken	  heeft	  met	  de	  verandering.	  	  

In	  de	  game	  worden	  deze	  groepen	  gedwongen	  tot	  het	  maken	  van	  (gezamenlijke)	  keuzes	  en	  te	  
bepalen	  waar	  TOPS	  staat	  in	  2020.	  Het	  doel	  is	  om	  te	  laten	  inzien	  dat	  keuzes	  maken	  niet	  makkelijk	  is,	  
maar	  wel	  noodzakelijk	  en	  de	  neuzen	  van	  de	  medewerkers	  in	  dezelfde	  richting	  te	  krijgen.	  De	  game	  
heeft	  dit	  gedaan	  door	  belangen	  bij	  elkaar	  te	  brengen	  van	  verschillende	  afdelingen	  in	  de	  game.	  
Mensen	  zien	  in	  dat	  samenwerken	  tussen	  afdelingen	  noodzakelijk	  is	  en	  dat	  verhoudingen	  veranderen.	  
Ook	  is	  er	  begrip	  gekomen	  vanuit	  de	  werkvloer	  waar	  beslissingen	  vandaan	  komen	  en	  de	  leidinggeven	  
merken	  dat	  er	  inderdaad	  meer	  begrip	  is.	  Echter,	  het	  inzicht	  in	  dat	  er	  samengewerkt	  moet	  worden,	  is	  
alleen	  nog	  maar	  een	  denkwijze	  maar	  hier	  wordt	  nog	  niet	  naar	  gehandeld	  omdat	  er	  nog	  niet	  is	  
vastgesteld	  hoe	  de	  samenwerking	  vormgegeven	  moet	  worden.	  	  
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5.3	  Samengevat	  
Uit	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  bleek	  dat	  het	  blauwe	  	  doel	  van	  het	  management	  van	  TOPS	  
waarmee	  de	  game	  is	  ingezet	  is	  gehaald.	  De	  respondenten	  die	  de	  game	  hebben	  gespeeld	  geven	  
inderdaad	  aan	  dat	  ze	  informatie	  tot	  zich	  hebben	  genomen	  middels	  de	  game.	  Het	  gamedesign	  maakte	  
het	  noodzakelijk	  dat	  er	  bewust	  werd	  omgegaan	  met	  de	  informatie	  die	  voorbijkwam.	  Naarmate	  de	  
game	  verder	  vorderde,	  werd	  ook	  steeds	  meer	  duidelijk	  waar	  de	  informatie	  over	  ging.	  Voor	  de	  
medewerkers	  bleek	  deze	  informatie	  overdracht	  voornamelijk	  een	  kennismaking	  met	  het	  programma.	  	  
Voor	  het	  MG-‐LT	  bleek	  het	  een	  verdieping	  van	  de	  informatie	  die	  representatief	  was	  voor	  de	  verdere	  
fase	  waar	  ze	  in	  terecht	  zouden	  komen.	  Hierdoor	  gaf	  de	  game	  de	  mogelijkheid	  van	  tevoren	  een	  
gedegen	  analyse	  te	  maken	  van	  mogelijke	  strategieën.	  Voor	  het	  LT	  gaf	  de	  game	  de	  mogelijkheid	  eerst	  
na	  te	  denken,	  een	  analyse	  te	  doen	  om	  in	  een	  latere	  fase	  een	  roadmap	  te	  vormen.	  De	  complexiteit	  
van	  de	  informatie	  was	  gereduceerd	  zodat	  de	  informatie	  goed	  over	  zou	  komen.	  	  
	  
Echter,	  gedurende	  de	  interviews	  bleken	  niet	  alleen	  blauwe	  elementen	  naar	  voren	  te	  komen.	  Er	  
kwamen	  ook	  elementen	  van	  andere	  kleuren	  naar	  voren.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  game	  meer	  heeft	  
gedaan	  dan	  alleen	  informatie	  overbrengen.	  	  
Om	  te	  beginnen	  het	  rode	  element.	  Het	  rode	  element	  speelde	  in	  op	  het	  gevoel	  van	  de	  medewerker	  
als	  in	  loondienst	  zijnde	  van	  de	  bank.	  Doordat	  de	  game	  uitstraalde	  dat	  er	  veel	  tijd	  in	  is	  gestoken,	  riep	  
dit	  een	  trots	  gevoel	  op.	  De	  medewerkers	  vonden	  het	  bijzonder	  dat	  ‘zelfs	  zij’	  hier	  aan	  deel	  mochten	  
nemen.	  Daarbij	  heeft	  het	  ook	  een	  begrip	  opgeleverd	  ten	  aanzien	  van	  het	  MG-‐LT	  omdat	  de	  
medewerkers	  zelf	  hebben	  kunnen	  ervaren	  wat	  van	  het	  MG-‐LT	  wordt	  verwacht	  en	  wat	  dat	  betekent	  
voor	  op	  de	  werkvloer.	  Bovenal	  was	  de	  game	  een	  mogelijkheid	  om	  andere	  collega’s	  te	  ontmoeten.	  
Dat	  was	  niet	  alleen	  gezellig	  en	  leuk,	  maar	  gaf	  ook	  een	  gezamenlijke	  herinnering	  dat	  ook	  een	  stukje	  
sfeer	  creëerde	  op	  de	  werkvloer.	  Ten	  overstaande	  van	  het	  traject	  zijn	  de	  medewerkers	  meer	  
betrokken	  geraakt.	  Echter,	  het	  is	  wel	  de	  vraag	  in	  hoeverre	  de	  informatie	  daadwerkelijk	  is	  geland.	  
	  
Vanuit	  de	  groene	  bril	  blijkt	  dat	  leren	  volgens	  de	  respondenten	  afwezig	  is	  in	  de	  cultuur.	  In	  de	  game	  
was	  dan	  ook	  een	  belangrijke	  functie	  weggelegd	  voor	  de	  game	  facilitator	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  de	  
teams	  reflecteerden	  op	  waar	  ze	  mee	  bezig	  waren	  en	  niet	  terug	  zouden	  vallen	  in	  hun	  oude	  
denkpatroon	  (en	  buiten	  scenario’s	  gingen	  redeneren).	  Daarnaast	  is	  er	  ook	  geen	  (gestructureerde)	  
debriefing	  geweest	  waar	  reflectie	  op	  het	  handelen	  in	  de	  game	  plaats	  kon	  vinden,	  waardoor	  een	  
koppeling	  tussen	  denken	  en	  doen	  is	  uitgebleven.	  De	  medewerkers	  van	  TOPS	  zijn	  nog	  niet	  competent	  
gemaakt	  voor	  de	  toekomstige	  veranderingen.	  	  
	  
Tabel	  5.2	  impliceert	  dat	  gediagnosticeerd	  vanuit	  de	  witte	  optiek	  dat	  dit	  element	  het	  meest	  terug	  
komt.	  Uit	  de	  interviews	  met	  de	  respondenten	  blijkt	  dit	  element	  inderdaad	  bij	  elk	  interview	  terug	  te	  
komen.	  Het	  witte	  element	  heeft	  veel	  enthousiasme	  en	  vooral	  ook	  veel	  energie	  gegenereerd	  onder	  de	  
medewerkers.	  De	  game	  sprak	  tot	  de	  verbeelding	  en	  maakte	  het	  daardoor	  erg	  levendig.	  Tevens	  
bevorderde	  de	  game	  de	  creativiteit	  van	  de	  deelnemers	  en	  gaf	  het	  de	  hoop	  dat	  de	  organisatie	  zich	  in	  
de	  toekomst	  meer	  bezig	  zou	  houden	  met	  innovatie.	  Echter,	  een	  enkele	  respondent	  geeft	  aan	  te	  
merken	  dat	  de	  energie	  langzaam	  weg	  zakt	  (respondent	  9).	  De	  vraag	  die	  rijst	  is	  hoelang	  deze	  energie	  
aanhoudt.	  	  
	  
Als	  laatste	  is	  er	  nog	  het	  gele	  element.	  Vanuit	  deze	  bril	  gezien	  blijken	  in	  de	  game	  verschillende	  
belangen	  bij	  elkaar	  te	  zijn	  gebracht.	  Ten	  eerste	  door	  de	  medewerkers	  van	  de	  laag	  onder	  het	  LT	  mee	  
te	  laten	  spelen	  heeft	  deze	  laag	  kunnen	  zien	  vanuit	  waar	  het	  MG-‐LT	  genoodzaakt	  is	  te	  redeneren.	  
Daarnaast	  heeft	  de	  voorkant	  van	  de	  bank	  –	  de	  business-‐	  	  de	  game	  gespeeld	  en	  kennis	  kunnen	  nemen	  
van	  het	  feit	  dat	  er	  verhoudingen	  gaan	  veranderen.	  Het	  MG-‐LT	  hebben	  kunnen	  zien	  waar	  andere	  
stakeholders	  van	  de	  verandering	  nog	  moeite	  hebben	  met	  het	  begrijpen	  van	  het	  programma	  en	  de	  
veranderingen.	  Al	  met	  al	  hebben	  de	  deelnemers	  het	  grotere	  plaatjes	  kunnen	  zien	  en	  zijn	  	  tot	  de	  
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conclusie	  gekomen	  dat	  er	  meer	  samengewerkt	  moet	  worden	  tussen	  de	  afdelingen	  van	  TOPS	  en	  dat	  
de	  verhouding	  tussen	  business	  en	  TOPS	  verandert.	  	  
	  
Zoals	  hierboven	  genoemd,	  worden	  er	  op	  verschillende	  manieren	  betekenissen	  gevormd	  over	  het	  
verandertraject	  door	  het	  spelen	  van	  de	  game.	  In	  het	  volgende	  hoofdstuk	  zal	  met	  behulp	  van	  de	  
literatuur	  uiteengezet	  worden	  wat	  dit	  betekent.	  	  	  
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6. ANALYSE	  
	  

Omdat	  het	  TOPS	  2020	  programma	  een	  groot	  programma	  is	  dat	  op	  vele	  manieren	  invloed	  zal	  
hebben	  op	  de	  gehele	  afdeling	  is	  het	  belangrijk	  duidelijk	  te	  zijn	  over	  het	  programma.	  Het	  is	  belangrijk	  
te	  communiceren	  wat	  de	  aanleiding	  is	  geweest	  voor	  het	  programma,	  waar	  het	  programma	  over	  gaat,	  
wat	  de	  noodzaak	  is	  en	  welke	  gevolgen	  het	  (mogelijk)	  zal	  hebben	  (de	  Caluwé	  en	  Vermaak,	  2008).	  De	  
game	  is	  hierbij	  een	  belangrijk	  middel	  geweest	  waarbij	  een	  overview	  werd	  gegeven	  van	  de	  situatie	  
waar	  TOPS	  in	  zat.	  Daarbij	  was	  de	  complexiteit	  gereduceerd	  en	  behapbaar	  gemaakt	  om	  zo	  er	  kennis	  
van	  te	  kunnen	  nemen	  (Duke	  &Geurts,	  2004;	  Lehmann,	  2011;	  Ritterfeld	  et	  al.,	  2009).	  Hierdoor	  kregen	  
de	  deelnemers	  de	  mogelijkheid	  een	  ervaring	  op	  te	  doen	  en	  vergrootte	  TOPS	  daarmee	  haar	  kans	  dat	  
medewerkers	  mee	  zullen	  gaan	  in	  de	  verandering.	  Medewerkers	  gaan	  pas	  mee	  in	  een	  verandering	  als	  
ze	  zien	  dat	  ze	  er	  iets	  voor	  terug	  krijgen.	  Flash	  Forward	  was	  hierbij	  een	  motiverende	  motor.	  Het	  heeft	  
hier	  aan	  bijgedragen	  omdat	  de	  medewerkers	  van	  TOPS	  ervaringen	  konden	  opdoen	  en	  zo	  een	  
vertalingen	  te	  kunnen	  maken	  naar	  de	  werkelijkheid.	  Deze	  vertaling	  heeft	  men	  kunnen	  maken	  omdat	  
de	  situatie	  is	  afgeleid	  van	  de	  werkelijkheid.	  Dit	  maakte	  de	  game	  niet	  alleen	  realistisch,	  maar	  gaf	  de	  
mogelijkheid	  om	  aan	  den	  lijve	  te	  kunnen	  ondervinden	  wat	  de	  veranderingen	  inhoudt	  waar	  TOPS	  mee	  
te	  maken	  heeft	  (Stoppelenburg	  et	  al.,	  2012).	  	  Het	  maakt	  het	  verhaal	  van	  Flash	  Forward	  –	  de	  
verandering	  van	  TOPS-‐	  overtuigend.	  	  

De	  medewerkers	  van	  TOPS	  hebben	  duidelijk	  op	  verschillende	  manieren	  naar	  de	  game	  
gekeken.	  Dit	  heeft	  tevens	  tot	  gevolg	  dat	  er	  op	  verschillende	  manieren	  een	  betekenis	  wordt	  gevormd	  
ten	  overstaande	  van	  het	  verandertraject	  waar	  TOPS	  in	  zit.	  Retrospectief	  bekeken	  is	  te	  zien	  dat	  er	  een	  
aantal	  inzichten	  zijn	  verworven	  onder	  de	  medewerkers	  van	  TOPS.	  Waar	  de	  organisatie	  vroeger	  altijd	  
top-‐down	  en	  hiërarchisch	  gestuurd	  werd,	  is	  men	  nu	  in	  gaan	  zien	  dat	  er	  andere	  verhoudingen	  nodig	  
zijn.	  De	  silo’s	  waar	  de	  medewerkers	  gewend	  zijn	  in	  te	  werken	  moeten	  hun	  grenzen	  laten	  zakken	  en	  
meer	  gaan	  samenwerken.	  Het	  lastige	  hieraan	  is	  dat	  deze	  manier	  van	  werken	  zit	  ingebakken	  in	  de	  
cultuur	  van	  de	  bank	  (‘it’s	  our	  culture’,	  respondent	  10).	  De	  samenwerking	  wordt	  ook	  nog	  opgezocht	  
op	  de	  werkvloer.	  Andere	  verhoudingen	  bewerkstelligen,	  is	  niet	  alleen	  noodzakelijk	  tussen	  de	  
verschillende	  afdelingen	  van	  TOPS,	  maar	  ook	  tussen	  TOPS	  en	  de	  business.	  Hoewel	  de	  business	  door	  
de	  game	  in	  heeft	  gezien	  hoe	  de	  TOPS	  structuur	  in	  elkaar	  zit	  en	  werkt,	  is	  het	  nog	  de	  vraag	  hoe	  de	  
nieuwe	  werkwijze	  tussen	  de	  twee	  afdelingen	  ingedeeld	  moet	  worden.	  	  

De	  effectiviteit	  van	  de	  game	  ligt	  erin	  dat	  het	  de	  mogelijkheid	  geeft	  het	  ik	  verhaal	  in	  het	  wij	  
verhaal	  te	  plaatsen,	  maar	  is	  tegelijkertijd	  een	  eigen	  verhaal	  en	  hebben	  de	  afdelingen	  nog	  steeds	  hun	  
dagelijkse	  taken	  die	  ze	  moeten	  uitvoeren.	  De	  verhalen	  in	  de	  game	  dagen	  de	  verschillende	  afdelingen	  
uit	  met	  betrekking	  tot	  de	  positie	  die	  wordt	  ingenomen	  in	  de	  organisatie.	  Het	  verhaal	  dat	  wordt	  
vertelt	  is	  daarmee	  afhankelijk	  van	  het	  effect	  dat	  een	  persoon	  probeert	  te	  bereiken.	  Dit	  zorgt	  ervoor	  
dat	  de	  afdelingen	  nog	  steeds	  binnen	  de	  eigen	  silo’s	  blijven	  werken	  en	  het	  ten	  overstaande	  van	  de	  
business	  nog	  de	  vraag	  is	  hoe	  de	  nieuwe	  verhouding	  vormgegeven	  moet	  worden.	  	  
	   	  Doordat	  het	  management	  ervoor	  kiest	  op	  de	  voorgrond	  te	  treden	  en	  transparant	  te	  
handelen,	  schept	  dit	  helderheid	  op	  de	  werkvloer.	  Het	  maakt	  voorheen	  boardroombeslissingen	  
inzichtelijk	  voor	  de	  medewerkers.	  Hierdoor	  kunnen	  problemen	  worden	  aangekaart	  en	  verhalen	  
worden	  uitgewisseld.	  Dit	  resulteert	  erin	  dat	  er	  niet	  door	  iedereen	  een	  eigen	  onafhankelijk	  verhaal	  
gemaakt	  wordt	  over	  de	  tegemoet	  komende	  verandering,	  maar	  een	  collectief	  begrip	  ontstaat	  over	  
waar	  de	  organisatieleden	  samen	  in	  staan.	  Dit	  geeft	  een	  ‘wij-‐gevoel’,	  waarbij	  niet	  alleen	  vanuit	  het	  ik	  
perspectief	  wordt	  gekeken,	  maar	  juist	  vanuit	  het	  wij-‐perspectief.	  Dit	  voorkomt	  een	  strijd	  om	  een	  
schuldige	  aan	  te	  wijzen	  voor	  de	  veranderingen	  die	  vast	  en	  zeker	  ook	  minder	  positieve	  geluiden	  zullen	  
bevatten.	  Doordat	  de	  game	  de	  mogelijkheid	  gaf	  de	  discussie	  aan	  te	  gaan	  over	  de	  verandering	  heeft	  
dat	  ertoe	  geleid	  dat	  de	  ik	  in	  de	  wij	  geplaatst	  kon	  worden,	  waardoor	  er	  empathie	  is	  ontstaan	  voor	  de	  
ander	  (Bate,	  2004;	  Lämsa	  &	  Sintonen,	  2006).	  	  
	   Wat	  de	  verhalen	  over	  Flash	  Forward	  feitelijk	  doen	  is	  de	  organisatie	  één	  geheel	  maken.	  Juist	  
doordat	  deelnemers	  de	  mogelijkheid	  geboden	  krijgen	  om	  hun	  eigen	  context	  in	  het	  geheel	  te	  



	  
50	  

	  

plaatsen,	  wordt	  het	  grotere	  geheel	  begrepen.	  Centraal	  staat	  telkens	  het	  verhaal	  van	  Flash	  Forward,	  
de	  verandering	  van	  TOPS	  richting	  2020.	  Hierbij	  worden	  hedendaagse	  gang	  van	  zaken	  uitgedaagd.	  In	  
de	  game	  werd	  niet	  alleen	  de	  mogelijkheid	  geboden	  vanuit	  verschillende	  perspectieven	  te	  kijken	  naar	  
het	  programma,	  maar	  was	  er	  voor	  de	  deelnemers	  ook	  de	  ruimte	  om	  hun	  eigen	  verhaal	  in	  te	  passen	  
in	  het	  grotere	  geheel	  (Bate,	  2004;	  Barker	  &	  Gower,	  2010;	  Denning,	  2006).	  Hierdoor	  werden	  
verschillende	  ervaringen	  tussen	  werknemers	  uitgewisseld	  en	  konden	  de	  verhalen	  van	  anderen	  
worden	  toegevoegd	  aan	  de	  eigen	  ervaringen.	  Er	  kwamen	  persoonlijke	  verhalen	  voorbij,	  als	  wel	  
organisatorische	  perspectieven	  (Barker	  &	  Gower,	  2010).	  	  

Uiteindelijk	  leidt	  dit	  tot	  één	  groot	  verhaal	  waar	  kleinere	  sub-‐verhalen	  van	  medewerkers	  aan	  
opgehangen	  (kunnen)	  worden.	  Dit	  is	  positief	  doordat	  organisaties	  meervoudige,	  sociaal	  
geconstrueerde	  systemen	  zijn.	  Gekenschetst	  door	  meervoudige,	  colliderende,	  conflicterende	  en	  
conforme	  verhalen.	  Juist	  doordat	  de	  board	  ervoor	  heeft	  gekozen	  op	  de	  voorgrond	  te	  treden	  en	  de	  
medewerkers	  te	  betrekken	  kunnen	  de	  verhalen	  op	  de	  werkvloer	  hier	  op	  reageren	  en	  verbonden	  
raken.	  Deze	  betrokkenheid	  is	  erg	  belangrijk,	  want	  medewerkers	  gaan	  pas	  mee	  in	  een	  verandering	  als	  
ze	  zien	  dat	  ze	  er	  ook	  iets	  terug	  voor	  krijgen	  (de	  Caluwé,	  2006).	  De	  game	  was	  de	  motiverende	  motor	  
hiervoor.	  Het	  maakte	  de	  verandering	  aantrekkelijk	  doordat	  er	  een	  gemeenschapsgevoel	  is	  gecreëerd.	  
Het	  wij	  gevoel	  dat	  hiermee	  is	  gecreëerd	  heeft	  de	  sociale	  relaties	  tussen	  de	  medewerkers	  verbeterd.	  
Het	  heeft	  angst	  jegens	  het	  verandertraject	  weggenomen	  omdat	  de	  medewerkers	  hebben	  kunnen	  
inzien	  wat	  het	  verandertraject	  inhoudt	  (Schein,	  1996).	  Daarbij	  konden	  ze	  hun	  eigen	  verhaal	  kwijt	  en	  
naar	  die	  van	  anderen	  luisteren	  waardoor	  respect	  is	  gekomen	  voor	  de	  ervaring	  van	  anderen.	  Het	  
heeft	  de	  medewerkers	  als	  één	  groep	  laten	  handelen	  wat	  vertrouwen	  brengt	  dat	  ze	  succesvol	  zullen	  
zijn	  in	  de	  toekomst.	  Uiteindelijk	  zal	  dit	  tot	  verbetering	  van	  de	  organisatie	  performance	  leiden	  (Schein,	  
1996).	  	  
	   Dit	  draagt	  bij	  aan	  de	  cultuur	  van	  de	  organisatie.	  TOPS	  gaat	  een	  discontinue	  periode	  tegemoet	  
waarbij	  de	  verbinding	  die	  is	  ontstaan	  tussen	  de	  medewerkers	  kan	  bijdragen	  aan	  continuïteit	  in	  de	  
toekomst.	  Flash	  Forward	  heeft	  perspectief	  gegeven	  om	  een	  concreet	  verhaal	  te	  vormen	  ten	  opzichte	  
van	  het	  verandertraject.	  Dat	  houdt	  in	  dat	  de	  medewerkers	  duidelijk	  hebben	  kunnen	  maken	  van	  wat	  
er	  om	  hen	  heen	  gebeurt.	  Het	  construeren	  van	  (hun	  eigen)	  verhalen	  maakt	  dat	  de	  huidige	  situatie	  
gereconstrueerd	  kan	  worden	  in	  een	  (gewenste)	  nieuwe	  situatie	  (Boje,	  1991).	  Hierdoor	  krijgt	  het	  
veranderingstraject	  betekenis	  wat	  anders	  hoogstwaarschijnlijk	  op	  afstand	  zou	  zijn	  gebleven	  (Whittle,	  
Mueller	  &	  Mangan,	  2009).	  	  Het	  construeren	  van	  eigen	  verhalen	  in	  de	  game	  zorgt	  ervoor	  dat	  mensen	  
betrokken	  raken	  en	  blijven	  (Barker&Gower,	  2010).	  Door	  de	  game	  is	  men	  al	  onbewust	  gestart	  met	  het	  
vormen	  van	  een	  nieuwe	  cultuur	  en	  daarmee	  continuïteit.	  	  
	   Al	  met	  al	  heeft	  de	  game	  op	  verschillende	  manieren	  een	  bijdrage	  geleverd	  aan	  de	  houding	  van	  
de	  medewerkers	  ten	  opzicht	  van	  het	  	  verandertraject.	  Zo	  is	  de	  game	  een	  platform	  geweest	  waar	  
informatie	  bij	  elkaar	  kwam	  waar	  een	  doel	  bij	  was	  gesteld	  om	  een	  roadmap	  te	  vormen	  voor	  een	  TOPS	  
2020.	  Het	  volgen	  van	  de	  stappen	  in	  de	  game	  heeft	  ertoe	  geleid	  dat	  er	  (terug)	  kon	  worden	  gekeken	  op	  
een	  mogelijk	  roadmap	  (Duke,	  1974).	  Daarnaast	  was	  de	  game,	  zonder	  dat	  het	  een	  vooraf	  gesteld	  doel	  
was,	  een	  motiverende	  motor	  voor	  de	  medewerkers	  van	  TOPS	  om	  betrokken	  te	  raken	  bij	  het	  
verandertraject.	  Daarbij	  heeft	  de	  game	  de	  mogelijkheid	  geboden	  om	  discussie	  te	  hebben	  over	  de	  
vorm	  waarin	  TOPS	  verder	  zal	  moeten	  gaan	  waarbij	  de	  ik	  in	  de	  wij	  geplaatst	  kon	  worden	  en	  empathie	  
ten	  overstaande	  van	  het	  traject	  is	  ontstaan.	  Tevens	  heeft	  de	  game	  inzicht	  gegeven	  dat	  er	  meer	  een	  
lerende	  cultuur	  moet	  komen.	  Het	  heeft	  inzicht	  gegeven	  wat	  er	  nog	  tekort	  schiet	  in	  wat	  wel	  nodig	  is	  in	  
toekomstige	  veranderingen.	  Bovenal	  heeft	  game	  vooral	  veel	  energie	  geleverd	  ten	  overstaande	  van	  
het	  verandertraject	  waarbij	  de	  medewerkers	  de	  toekomst	  van	  de	  organisatie	  positief	  tegemoet	  zien.	  	  
Echter,	  de	  game	  heeft	  ook	  inzicht	  geleverd	  in	  wat	  er	  nog	  mist	  in	  de	  organisatie.	  Het	  heeft	  inzicht	  
gegeven	  dat	  de	  lerende	  cultuur	  nog	  ontbreekt	  waarbij	  men	  kijkt	  van	  buiten	  naar	  binnen	  en	  handelt	  
op	  basis	  van	  wat	  is	  geleerd.	  Niet	  op	  basis	  van	  ratio,	  zoals	  nu	  gebeurt.	  Hoewel	  de	  game	  deze	  
verschillende	  inzichten	  heeft	  geleverd	  heeft	  de	  game	  nog	  niet	  de	  vaardigheden	  aangeleerd	  die	  nodig	  
zijn.	  Het	  denken	  en	  doen	  is	  nog	  losgekoppeld	  van	  elkaar	  (Argyris,	  1980).	  Medewerkers	  zeggen	  wel	  ‘er	  
moet	  meer	  samengewerkt	  worden	  en	  men	  moet	  meer	  van	  buitenaf	  naar	  binnen	  toe	  kijken’,	  maar	  dit	  
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wordt	  nog	  niet	  gedaan.	  Het	  goede	  is	  wel	  dat	  de	  game	  de	  medewerkers	  bewust	  hebben	  gemaakt	  van	  
de	  tekortkoming.	  
	  	  

Uiteindelijk	  kan	  de	  game	  als	  een	  kickstarter	  worden	  gezien	  voor	  een	  cultuurverandering	  wat	  
de	  medewerkers	  van	  TOPS	  zullen	  moeten	  ondergaan.	  De	  game	  heeft	  de	  organisatie	  inzicht	  gegeven	  
in	  verschillende	  kloven	  tussen	  huidige	  en	  toekomstige	  menselijk	  kapitaal	  en	  structuur	  van	  de	  
organisatie	  (Cumming	  &	  Worley,	  2004).	  De	  game	  heeft	  laten	  zien	  waar	  de	  bank	  heen	  wil	  en	  dat	  het	  
hiervoor	  nodig	  is	  ook	  veranderingen	  aan	  te	  brengen	  in	  de	  cultuur.	  Dat	  heeft	  tegelijkertijd	  duidelijk	  
gemaakt	  dat	  de	  huidige	  cultuur	  af	  staat	  van	  waar	  men	  heen	  zou	  willen	  (Bate,	  2004).	  	  De	  game	  heeft	  
bijgedragen	  aan	  het	  vormen	  van	  organisatorische	  perspectieven	  en	  het	  vormen	  van	  een	  
toekomstvisie	  voor	  de	  bank.	  Deze	  collectieve	  herinnering	  vergroot	  het	  vertrouwen	  in	  de	  organisatie	  
naar	  de	  toekomst	  toe	  (Barker	  &	  Gower,	  2010).	  Dit	  komt	  omdat	  de	  verhalen	  die	  zijn	  ontstaan	  een	  
duidelijk	  beeld	  geven	  over	  waar	  de	  organisatie	  nu	  staat,	  waar	  het	  heen	  wilt	  en	  wat	  daarvoor	  nog	  
nodig	  is.	  	  	  	  

Uit	  het	  voorgaande	  blijkt	  dat	  de	  game	  uiteindelijk	  op	  diverse	  manieren	  betekenisgeving	  
processen	  heeft	  gestimuleerd.	  Vanuit	  de	  ‘sensegiving’	  gezien	  was	  de	  game	  een	  platform	  waar	  
informatie	  bij	  elkaar	  kwam	  waarin	  een	  doel	  is	  gesteld	  om	  een	  roadmap	  te	  vormen	  die	  zou	  leiden	  tot	  
een	  ‘nieuw’	  TOPS	  in	  2020.	  Het	  volgen	  van	  de	  stappen	  in	  de	  game	  heeft	  ertoe	  geleid	  dat	  er	  (terug)	  kon	  
worden	  gekeken	  op	  een	  mogelijk	  roadmap	  (Duke,	  1974).	  Er	  kon	  stapsgewijs	  een	  roadmap	  worden	  
gevormd.	  Door	  hier	  in	  een	  latere	  fase	  op	  terug	  te	  kijken	  konden	  de	  stappen	  gemonitord	  en	  
bijgestuurd	  worden	  (de	  Caluwé,	  1998,	  2006).	  Dit	  impliceert	  dat	  de	  verandering	  beheersbaar	  ingezet	  
kan	  worden.	  Markant	  is	  dat	  het	  meest	  teruggegeven	  element	  de	  witte	  kleur	  is.	  De	  ‘sensegiving’	  van	  
de	  game,	  ingestoken	  door	  het	  management	  van	  TOPS,	  is	  niet	  het	  enige	  noch	  het	  meeste	  behaalde	  
resultaat	  gebleken.	  Dit	  blijkt	  uit	  de	  frequentie	  weergave	  zoals	  weergegeven	  in	  tabel	  5.1,	  maar	  ook	  uit	  
de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten.	  Er	  blijkt	  een	  verschil	  in	  de	  betekenisgeving	  die	  door	  de	  
medewerkers	  wordt	  toegekend	  aan	  de	  game	  (wit)	  (‘sense	  making’)	  en	  de	  manier	  waarop	  de	  
organisatie	  haar	  ‘sensegiving’	  overbrengt	  (blauw).	  	  

Het	  management	  van	  TOPS	  kijkt	  terecht	  terug	  op	  een	  succesvolle	  derde	  SUMMIT,	  maar	  moet	  
niet	  vergeten	  dat	  de	  game	  een	  enkele	  interventie	  is	  geweest.	  De	  game	  moet	  worden	  gezien	  als	  een	  
spiegel	  van	  waaruit	  gereflecteerd	  kan	  worden	  wat	  mist,	  wat	  nodig	  en	  hoe	  er	  tot	  een	  gewenste	  
situatie	  moet	  worden	  gekomen.	  Wanneer	  dit	  niet	  wordt	  blijven	  denken	  en	  doen	  losgekoppeld.	  Dit	  
leidt	  tot	  ineffectiviteit	  en	  zal	  de	  verandering	  remmen	  (Argyris,	  1980;	  Neys	  &	  Jansz,	  2010;	  
Stoppelenburg	  et	  al.,	  2012).	  Door	  Flash	  Forward	  overtuigend	  en	  herkenbaar	  neer	  te	  zetten	  heeft	  het	  
verhaal	  effectiviteit	  behaald	  in	  de	  organisatie.	  Om	  mensen	  daadwerkelijk	  nog	  in	  actie	  te	  krijgen	  om	  
te	  handelen	  zoals	  de	  inzichten	  in	  de	  game	  hebben	  aangegeven	  is	  het	  aan	  het	  management	  van	  TOPS	  
om	  de	  medewerkers	  hierin	  te	  begeleiden.	  	  	  
	   Dit	  kan	  de	  organisatie	  doen	  door	  in	  te	  spelen	  op	  de	  energie	  die	  is	  gegenereerd	  tijdens	  de	  
game.	  Dit	  is	  het	  meest	  teruggegeven	  element	  over	  de	  game.	  De	  energie	  werd	  voornamelijk	  gehaald	  
doordat	  de	  creativiteit	  van	  de	  deelnemers	  werd	  gestimuleerd.	  
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7.CONCLUSIE	  
Dit	  afsluitende	  hoofdstuk	  bestaat	  uit	  twee	  onderdelen.	  Eerst	  wordt	  de	  hoofdvraag	  beantwoord.	  
Daarna	  wordt	  een	  aanbeveling	  gedaan	  voor	  nader	  onderzoek.	  	  	  
	  

7.1	  Beantwoording	  van	  de	  hoofdvraag	  
In	  mijn	  onderzoek	  stond	  de	  volgende	  hoofdvraag	  centraal:	  

	  
“Op	  welke	  manieren	  geven	  medewerkers	  van	  ABN	  AMRO	  TOPS	  betekenis	  aan	  de	  game	  Flash	  Forward	  

TOPS	  2020	  in	  relatie	  tot	  het	  verandertraject	  dat	  hun	  organisatie	  doormaakt	  ?”	  
	  
Wat	  betreft	  de	  insteek	  van	  de	  game,	  de	  ‘sensegiving’	  door	  het	  management	  van	  TOPS	  om	  hun	  
medewerkers	  te	  informeren	  over	  het	  verandertraject	  en	  concept	  ideeën	  hierover	  te	  genereren,	  blijkt	  
uit	  de	  antwoorden	  van	  de	  werknemers	  dat	  deze	  blauwe	  doelstelling	  behaald	  is.	  De	  game	  heeft	  veel	  
informatie	  gegeven	  over	  het	  verandertraject	  en	  tevens	  heeft	  de	  	  game	  ideeën	  gegenereerd	  over	  hoe	  
de	  opgestelde	  aspiraties	  behaald	  zouden	  kunnen	  worden	  in	  2020.	  Een	  game	  als	  communicatiemiddel	  
voor	  ‘sensegiving’	  vanuit	  leidinggevenden	  in	  een	  organisatie	  blijkt	  dus	  succesvol	  te	  kunnen	  verlopen.	  	  
Er	  is	  echter	  ook	  op	  diverse	  manieren	  betekenis	  gegeven	  aan	  de	  game.	  Deelnemers	  aan	  de	  game	  
zeggen	  ook	  meer	  begrip	  te	  hebben	  voor	  de	  verandering,	  zich	  meer	  betrokken	  te	  voelen	  bij	  het	  
verandertraject,	  energie	  gegenereerd	  en	  inzicht	  te	  hebben	  gekregen	  wat	  nodig	  is	  om	  de	  kloof	  te	  
dichten	  tussen	  het	  nu	  en	  de	  situatie	  in	  2020.	  De	  betekenisgeving	  aan	  het	  verandertraject	  is	  dus	  geen	  
eenduidig	  proces.	  Enerzijds	  heeft	  de	  game	  zijn	  doel	  gediend	  en	  impliceert	  dit	  een	  lineair	  proces	  van	  A	  
naar	  B.	  Anderzijds,	  heeft	  de	  game	  ook	  -‐zonder	  dat	  het	  een	  vooraf	  bepaald	  doel	  was	  -‐	  ervoor	  gezorgd	  
dat	  medewerkers	  van	  TOPS	  via	  de	  game	  een	  eigen	  betekenisgeving	  kunnen	  vormen	  ten	  overstaande	  
van	  het	  verandertraject.	  De	  keuze	  om	  de	  ‘sensegiving’	  over	  te	  brengen	  via	  een	  game	  heeft	  meer	  
betekenisgeving	  processen	  losgemaakt	  dan	  alleen	  het	  internaliseren	  van	  informatie	  en	  
conceptideeën	  genereren	  om	  een	  roadmap	  te	  maken	  voor	  TOPS.	  	  
	  

7.2	  Dominante	  kleuren	  
Uit	  tabel	  5.2	  blijkt	  dat	  de	  game	  Flash	  Forward	  vaker	  vanuit	  een	  wit	  element	  betekenis	  krijgt.	  Deze	  
tabel	  laat	  zien	  dat	  de	  ‘sensegiving’	  door	  het	  management	  van	  TOPS	  	  –ingestoken	  vanuit	  een	  blauw	  
perspectief-‐	  vanuit	  de	  werknemers	  bekeken	  niet	  de	  meest	  dominante	  kleur	  is.	  De	  meest	  dominante	  
aanwezige	  kleur	  is	  wit,	  waarna	  rood	  en	  blauw	  een	  ‘tweede	  plaats’	  delen	  gevolgd	  door	  respectievelijk	  
groen	  en	  geel.	  Dit	  impliceert	  dat	  de	  game	  meer	  betekenis	  geeft	  aan	  het	  verandertraject	  vanuit	  	  witte	  
elementen.	  De	  meeste	  betekenisgeving	  aan	  het	  verandertraject	  krijgt	  dan	  niet	  vorm	  vanuit	  het	  
inhoudelijke	  element	  zoals	  de	  game	  bedoelt	  was,	  maar	  vanuit	  andere	  elementen	  die	  de	  
betekenisgeving	  vanuit	  de	  witte	  elementen	  stimuleren.	  Het	  interessante	  is	  dat	  de	  door	  het	  
management	  van	  TOPS	  ingestoken	  blauwe	  doelstelling	  niet	  het	  ‘meest’	  behaalde	  resultaat	  is.	  	  

Het	  is	  markant	  dat	  ondanks	  een	  blauwe	  insteek	  vanuit	  de	  ‘sensegiving’	  van	  het	  management	  
van	  TOPS	  de	  witte	  kleur	  het	  meest	  dominant	  is.	  Ten	  gevolge	  is	  de	  ‘blauwe	  cultuur’	  (hiërarchisch	  en	  
plangericht	  aansturen)	  die	  domineert	  in	  de	  organisatie,	  wat	  uit	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  
blijkt,	  niet	  congruent	  met	  de	  betekenisgeving	  die	  medewerkers	  toekennen	  aan	  het	  verandertraject.	  
Het	  maakbare	  en	  geplande	  blijkt	  ondergeschikt	  aan	  het	  omgaan	  met	  de	  onzekerheid.	  Dit	  zou	  
mogelijk	  een	  positieve	  bijdrage	  kunnen	  leveren	  aan	  het	  (toekomstige)	  verandertraject	  	  gezien	  het	  
verandertraject	  een	  onzekere	  periode	  is	  die	  beïnvloed	  wordt	  door	  de	  continue	  veranderende	  
omgeving	  waar	  de	  organisatie	  zich	  in	  bevindt	  waardoor	  omgaan	  met	  onzekerheid	  een	  voordeel	  kan	  
opleveren.	  Belangrijk	  is	  dat	  het	  management	  van	  TOPS	  –gezien	  vanuit	  de	  witte	  ‘sense	  makers’	  –	  de	  
medewerkers	  in	  het	  verandertraject	  de	  ruimte	  moet	  bieden	  	  voor	  de	  eigen	  energie,	  inspiratie	  en	  
kracht.	  Wanneer	  vanuit	  de	  witte	  kleur	  betekenis	  wordt	  gegeven	  aan	  een	  verandertraject	  dan	  zullen	  
medewerkers	  veranderen	  wanneer	  ruimte	  wordt	  geboden	  voor	  de	  eigen	  energie,	  inspiratie	  en	  kracht	  
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van	  de	  mensen.	  De	  vraag	  is	  of	  het	  dan	  nodig	  is	  om	  de	  verdere	  ‘sensegiving’	  vanuit	  een	  witte	  insteek	  
uit	  te	  voeren.	  	  

Belangrijk	  is	  om	  hier	  een	  aantal	  kanttekeningen	  bij	  te	  plaatsen.	  In	  de	  eerste	  plaats	  dat	  de	  
ondervraagde	  respondenten	  niet	  representatief	  zijn	  	  voor	  het	  totaal	  aantal	  deelnemers	  dat	  deel	  
heeft	  genomen	  aan	  de	  game.	  15	  van	  de	  ongeveer	  750	  medewerkers	  is	  te	  weinig	  om	  generaliseerbare	  	  
conclusies	  te	  kunnen	  trekken.	  Hiervoor	  zouden	  meer	  respondenten	  bevraagd	  moeten	  worden.	  	  

Ten	  tweede	  zijn	  de	  antwoorden	  van	  de	  respondenten	  gekleurd	  –letterlijk-‐,	  doordat	  is	  
gekeken	  naar	  hoe	  aan	  gekeken	  wordt	  tegen	  het	  verandertraject	  via	  	  de	  game.	  Andere	  factoren	  zijn	  
hier	  niet	  in	  meegenomen.	  ‘Sensemaking’	  	  is	  een	  continu	  doorgaand	  proces	  waarbij	  eerdere	  
ervaringen	  worden	  meegenomen	  in	  de	  retrospectieve	  ‘sensemaking’,	  hier	  is	  niet	  naar	  gekeken.	  
	  

7.3	  Nader	  onderzoek	  
Om	  te	  controleren	  of	  de	  game	  er	  niet	  toe	  geleid	  heeft	  dat	  	  vooral	  de	  witte	  kleur	  werd	  elementen	  
opgeroepen,	  is	  het	  belangrijk	  hier	  vervolgonderzoek	  naar	  te	  doen.	  Dit	  is	  aan	  te	  raden	  voor	  drie	  
doelgroepen:	  

-‐ ABN	  AMRO	  TOPS:	  het	  is	  zaak	  	  te	  onderzoeken	  of	  het	  witte	  element	  inderdaad	  de	  dominante	  
kleur	  is.	  Hiervoor	  is	  het	  belangrijk	  een	  representatieve	  respondentengroep	  te	  ondervragen.	  

-‐ Frisse	  Blikken:	  zij	  zouden	  naar	  de	  verschillende	  games	  die	  zij	  hebben	  ontworpen	  en	  
onderzoek	  kunnen	  doen	  aan	  de	  hand	  van	  de	  kleurentheorie	  of	  ook	  bij	  andere	  games	  witte	  
elementen	  terug	  te	  vinden	  zijn	  als	  de	  dominante	  kleur.	  	  
Daarbij	  is	  het	  wellicht	  mogelijk	  een	  onderscheid	  te	  maken	  in	  soorten	  games;	  mogelijk	  roept	  	  
een	  strategie	  game	  meer	  ‘wit’	  op	  dan	  een	  leer-‐	  en	  ontwikkelingsgame.	  

-‐ Onderzoekers:	  zij	  zouden	  	  aan	  de	  hand	  van	  de	  in	  mijn	  scriptie	  gehanteerde	  kleurenmethode	  
in	  verschillende	  organisaties	  kunnen	  onderzoeken	  of	  games	  inderdaad	  met	  name	  witte	  
elementen	  oproepen	  en	  hoe	  dat	  komt.	  
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Bijlage	  I.	  Overview	  context	  
	  
	   	  

	  	  

Beoogde	  doelsteling	  

Ingestoken	  doel	   Werkelijke	  beleving	  

Betekenisgeving	  
verandertraject	  
TOPS	  2020	  

Geel	   Blauw	   Rood	   Groen	   Wit	  

Flash	  Forward	  TOPS	  2020	  als	  
SUMMIT	  III	  van	  het	  
verandertraject	  

TOPS	  wil	  zich	  voorbereiden	  op	  de	  
toekomst	  en	  ontwikkelt	  een	  
SUMMITS	  programma	  om	  hun	  
medewerkers	  mee	  te	  nemen	  in	  het	  
verandertraject	  

	  

Interne	  druk:	  
Een	  externe	  focus	  aanbrengen	  

	  

Externe	  druk:	  
Werknemers	  meer	  betrekken	  bij	  
strategieproces	  	  
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Bijlage	  II.	  Interviewvragen	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Vragen	  

	  

	  
Soort	  interview	  

Aanleiding	  game	  	  
-‐ Wat	  is	  de	  aanleiding	  geweest	  voor	  het	  verandertraject?	  	  
-‐ Hoe	  is	  besloten	  tot	  het	  spelen	  van	  een	  game	  (wat	  is	  de	  context)?	  	  
-‐ Wat	  is	  de	  overweging	  geweest	  een	  game	  te	  spelen?	  	  

	  

Explorende	  interviews	  

Doelstelling	  game	  
-‐ Wat	  was	  de	  ingestoken	  doelstelling	  van	  de	  game?	  	  
-‐ Wat	  denkt	  u	  dat	  de	  ingestoken	  doelstelling	  was?	  

	  

Semi-‐gestructureerde	  interviews	  

Resultaat	  
-‐ Is	  Flash	  Forward	  TOPS	  2020	  een	  succes	  geworden	  naar	  uw	  idee?	  	  
-‐ Wat	  heeft	  de	  game	  bereikt	  volgens	  u?	  
-‐ Wat	  is	  het	  verschil	  met	  de	  verwachtingen	  vooraf?	  
-‐ Hoe	  is	  het	  ten	  opzichte	  van	  traditionele	  PowerPoint	  presentaties?	  

	  

Semi-‐gestructureerde	  interviews	  

Ervaring	  game	  
-‐ Wat	  denkt	  u	  als	  u	  terug	  denkt	  aan	  de	  game?	  
-‐ Wat	  is	  er	  voor	  u	  waarneembaar	  veranderd	  naar	  aanleiding	  van	  de	  game?	  	  
-‐ Ziet	  u	  in	  uw	  omgeving	  waarneembare	  veranderingen?	  	  
-‐ Wat	  was	  uw	  beleving	  van	  de	  game?	  
-‐ Hoe	  en	  zo	  ja,	  welke	  inzichten	  heeft	  het	  u	  opgeleverd?	  	  
	  

Semi-‐gestructureerde	  interviews	  

Aanvullend	  	  
-‐ Wat	  is	  uw	  verhaal	  van	  TOPS	  2020?	  
-‐ In	  hoeverre	  heeft	  de	  game	  een	  bijdrage	  geleverd	  in	  uw	  bewustzijn	  ten	  

aanzien	  van	  de	  beslissingen	  die	  ‘de	  top’	  moet	  nemen?	  
-‐ Hoe	  realistisch	  is	  de	  game	  voor	  u?	  
-‐ Hoe	  verliep	  de	  game	  voor	  u?	  
-‐ Wat	  betekenen	  de	  aspiraties	  voor	  u?	  
-‐ Hoe	  is	  uw	  betrokkenheid	  ten	  overstaande	  van	  het	  verandertraject?	  

	  
Veel	  gehoorde	  onderwerpen	  

-‐ Afhankelijkheden	  	  
-‐ Silo	  denken	  vs.	  multidisciplinair	  
-‐ Scenario	  denken	  	  
-‐ Imago	  TOPS	  
-‐ Business	  kant	  van	  ABN	  AMRO	  
-‐ Mindset	  
-‐ Energie	  

	  
-‐ Kunt	  u	  de	  game	  in	  één	  woord	  labelen?	  

Semi-‐gestructureerde	  interviews	  
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Bijlage	  III.	  Overview	  aanpak	  onderzoek	  
	  
	  
	  
	  

Nader	  onderzoek	  is	  nodig	  

Doelstelling	  van	  het	  
management	  =	  

kennis	  overbrengen	  
	  

Duiding	  van	  de	  
betekenisgeving	  
aan	  het	  
verandertraject	  
a.d.v.de	  
kleurentheorie	  
	  

Methode	  

Aanleiding	  

Doelstelling	  is	  een	  blauwe	  insteek.	  

	  

Resultaten	  
	  Wat	  zeggen	  de	  respondenten	  
over	  de	  game	  en	  wat	  doet	  het	  

met	  hun	  betekenisgeving	  aan	  de	  
game?	  

Er	  is	  meer	  dan	  alleen	  blauw…	  
	  

Geel 	  	   Blauw	   Rood	   Groen	   Wit	  

Er	  komen	  verschillende	  kleuren	  voor.	  
De	  betekenisgeving	  is	  divers.	  

Analyse	  	  
Aan	  de	  hand	  van	  de	  kleurentheorie	  van	  de	  

Caluwé	  en	  Vermaak	  (2006)	  om	  de	  betekenis	  van	  
de	  game	  Flash	  Forward	  TOPS	  2020	  in	  relatie	  tot	  
het	  verandertraject	  voor	  medewerkers	  van	  ABN	  

AMRO	  TOPS	  te	  duiden.	  	  

Conclusie	  
	  


