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Enkele woorden vooraf 

In het begin van mijn studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap had ik, bij doornemen van weten-

schappelijke literatuur, de gewoonte om het voorwoord over te slaan. Door de jaren heen ben ik ze 

echter steeds vaker gaan lezen. Door dit te doen heb ik gemerkt dat juist de eerste woorden van de 

auteur van grote waarde kunnen zijn. Ze geven de tekst die volgt vaak een extra dimensie, ze geven 

een stukje context en laten veelal wat zien van de persoon achter de tekst en de vele verbindingen 

die hij of zij heeft met andere mensen.  

Vanwege het bovenstaande hoop ik dat ook u even de tijd zult nemen om dit voorwoord te lezen en 

dat ik u, door deze woorden, meer deelgenoot kan maken van de context waarbinnen deze thesis tot 

stand is gekomen. Ook hoop ik u te laten zien welke waardevolle mensen hier, ieder op hun eigen 

wijze, een bijdrage aan hebben geleverd. 

Met deze scriptie rond ik mijn studie Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit van 

Utrecht af die ik in de afgelopen vier jaar met veel plezier heb doorlopen. Het zijn jaren geweest 

waarin ik in een uitdagende en inspirerende omgeving mijn kennis van de Bestuurskunde en Organi-

satiewetenschap heb mogen verdiepen en verbreden. Het zijn ook jaren geweest waarin ik naast 

inhoudelijke kennis ook veel over mijzelf heb geleerd. De studie heeft mij dus niet alleen kennis in 

mijn hoofd opgeleverd, maar ook in mijn hart: ik ben als mens verandert.  

Als ik terugkijk op de afgelopen vier jaar dan doe ik dat met een gevoel van dankbaarheid. Dankbaar-

heid voor het feit dat ik heb mogen studeren en de kans heb gehad om iets met de mogelijkheden 

die mij gegeven zijn te doen, iets dat zeker niet gewoon is in de wereld waarin wij leven. Ik voel ook 

dankbaarheid voor het feit dat vele mensen mijn weg hebben gekruist en dat velen van hen het de 

moeite waard vonden om een stuk van de route, die ik in de afgelopen jaren heb gevolgd, samen met 

mij af te leggen. Enkele van deze mensen wil in dit voorwoord bedanken. 

In de eerste plaats dank ik de docenten van de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewe-

tenschappen van de Universiteit Utrecht die in de afgelopen vier jaren mijn kennis van de bestuurs-

kunde en de organisatiewetenschap hebben opgebouwd. Een aantal van hen dank ik in deze context 

in het bijzonder, omdat ze bij het verwezenlijken van deze scriptie een belangrijke rol hebben ge-

speeld. 
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Zo wil ik dr. Pauline Hörmann bedanken voor het feit dat ze mijn proces van opzet tot verdediging 

heeft willen begeleiden. Ze heeft een goede balans gevonden tussen het geven van vrijheid en het 

stellen van kaders. Daarnaast heeft zij mijn eerdere versies telkens van waardevol commentaar voor-

zien, hetgeen mij in staat stelde om zowel de inhoud als de vorm van mijn scriptie verder aan te 

scherpen. 

Daarnaast wil drs. Mick Matthys bedanken voor het feit dat hij mij, tijdens korte afwezigheid van 

Pauline, vooral in de opstartfase heeft geholpen om mij binnen dit complexe onderwerp te focussen. 

Zijn feedback heeft mij op belangrijke momenten de ogen geopend. 

Ik dank ook prof. dr. Dian Marie Hosking voor het feit dat ik op meerdere momenten gebruik heb 

mogen van haar expertise en haar boekenkast. Haar inhoudelijke kennis en jarenlange ervaring zijn 

zaken geweest waar ik tijdens mijn zoektocht op heb mogen leunen. 

Naast docenten wil ik de professionals bedanken die aanwezig waren op de werkconferentie Social 

Construction, Relational Theory and Transformational Practice. Ik heb veel geleerd van de drie dagen 

die ik met hen heb doorgebracht en de verhalen uit de praktijk die ze met mij hebben gedeeld. 

Mijn dank gaat ook uit naar mijn ouders en schoonouders voor de vele manieren waarop zij het voor 

mij mogelijk hebben gemaakt om het schrijven van deze scriptie, met werk en het vaderschap te 

kunnen combineren.  

Mijn laatste dankwoorden zijn bestemd voor mijn vrouw Sanderijn en mijn dochtertje Sera. De plan-

nen van ons gezin moesten de afgelopen maanden vaak op mijn persoonlijke planning worden aan-

gepast en met name in de laatste fase van het schrijfproces was ik op veel momenten niet de meest 

gezellige persoon om mee samen in één huis te wonen. San ik vind het bijzonder hoe je de afgelopen 

tijd voor me hebt klaargestaan naast je baan, je studie en je zwangerschap. Ik ben enorm dankbaar 

dat ik samen met jou mijn leven mag delen. 

En kleine Sera, ook jou wil ik bedanken. Als geen ander heb jij mij geholpen om mijn gedachten te 

verplaatsen naar dingen die niets met scripties, organisatieverandering en aanverwante thema’s van 

doen hadden. Je onbezorgdheid, je levenslust en enorme drang om nieuwe dingen te ontdekken 

hebben mij vaak geholpen om dingen in een nieuw perspectief te zien. 

Erik-Jan Rijkse 

Utrecht, 2 juli 2008 
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Samenvatting 

Organisatieverandering vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief is het centrale onderwerp 

van deze scriptie. Dit thema wordt behandeld aan de hand van de volgende centrale onderzoeks-

vraag: 

HOE KOMEN MENSEN IN VERANDERINGSPROCESSEN DIE ZIJN VORMGEGEVEN AAN DE HAND VAN SOCI-

AAL-CONSTRUCTIONISTISCHE UITGANGSPUNTEN TOT NIEUWE MANIEREN OM DE ORGANISATIE VORM TE 

GEVEN? 

Deze vraag zal ik beantwoorden aan de hand van drie subonderzoeksvragen. Mijn thesis is aan de 

hand van deze drie vragen gestructureerd. De eerste deelvraag is de volgende: 

1. WAT KAN WORDEN VERSTAAN ONDER HET SOCIAAL-CONSTRUCTIONISME? 

Aangaande deze deelvraag zal ik betogen dat er niet één allesomvattende definitie is het begrip soci-

aal-constructionisme. Omdat dit niet het geval is zal ik in deze thesis geleid door teksten van gere-

nommeerde wetenschappers mijn interpretatie van het begrip geven.  

Ik zal betogen dat ik het sociaal-constructionisme niet zie als een theorie die bepaalde methoden of 

technieken voorschrijft. In plaats zie ik het als een als een oriëntatie die richting geeft aan het hande-

len. De volgende drie axioma’s staan in mijn ogen centraal binnen het sociaal constructionisme: (1) 

de realiteit is een relationele realiteit, (2) de realiteit wordt gevormd door taalhandelingen en (3) de 

realiteit is meervoudig en lokaalhistorisch. 

De tweede deelvraag gaat over de manier waarop het sociaal-constructionisme de kijk op organisa-

tieveranderingsprocessen beïnvloed en luidt als volgt: 

2. HOE WORDEN VANUIT EEN SOCIAAL-CONSTRUCTIONISTISCH PERSPECTIEF ORGANISATIEVERANDE-

RINGSPROCESSEN GEZIEN? 

De zienswijzen die ik zal identificeren en uitwerken zijn de volgende. Organisatieverandering wordt 

gezien als: (1) een sociaal constructieproces, (2) het coördineren van verschillen, (3) een conversati-

oneel of dialogisch proces, (4) een exploratief proces, (5) improvisatie, (6) samenspel en tot slot als 

(7) een proces met minimale hiërarchische verhoudingen.  
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De derde deelvraag gaat over de manier waarop het sociaal-constructionistisch perspectief het han-

delen in veranderingsprocessen beïnvloed. De vraag luidt als volgt:  

3. HOE WORDEN ORGANISATIEVERANDERINGSPROCESSEN VANUIT EEN SOCIAAL-CONSTRUCTIONIS-

TISCH PERSPECTIEF VORMGEGEVEN? 

Ik zal stellen dat organisatieveranderingsprocessen in veel gevallen als volgt worden vormgegeven: 

(1) om te beginnen worden ze vormgegeven als een co-constructieproces. (2) In dit proces creëert 

men collectief nieuwe ideeën. (3) Organisatieveranderingsprocessen worden veelal ingericht rond 

verhalen die betrokkenen zelf aandragen. (4) Om de vele verhalen aan de oppervlakte te laten ko-

men kiest men vaak voor een minimale hiërarchisch structuur. (5) Veranderingsprocessen worden 

verder zo gestructureerd dat er ruimte ontstaat voor gesprekken en ontmoetingen. (6) In de ontmoe-

tingen gaat men in de verschillende verhalen op zoek naar het positief potentieel. (7) In verschillende 

gesprekken die gedurende een veranderingsproces plaatsvinden, wordt vaak gekozen voor interac-

tievormen die het karakter hebben van dialoog. (8) ook tracht men om collectief een ideaal toe-

komstbeeld te creëren. (9) In het ideaalbeeld van de toekomst probeert men zo veel mogelijk recht 

te doen aan alle verschillen. (10) De rol van de change ‘agent’ wordt ingevuld op een manier die het 

veranderingsproces faciliteert en juist anderen, de locals, de ruimte geeft om de verandering vorm te 

geven. (11) Tot slot worden de processen ingericht op een manier waarbij het onderzoeks- en inter-

ventieproces met elkaar verweven zijn.  

Aan het einde van mijn scriptie zal ik komen tot het volgende antwoord op de centrale onderzoeks-

vraag: 

Mensen vinden nieuwe manieren om de organisatie vorm te geven door elkaar te ontmoeten en 

organisatiebreed met elkaar een dialoog aan te gaan. In deze dialoog wordt er een ruimte gecreëerd 

waarin iedereen de vrijheid heeft om initiatief te nemen en een ieders creativiteit en ideeën naar 

voren kunnen komen. Men gaat dus op basis van gelijkwaardigheid, met de inbreng van mensen uit 

alle lagen van de organisatie, op zoek naar mogelijke manieren waarop men gezamenlijk de organisa-

tie vorm kan gaan geven.  

In deze zoektocht naar ‘de’ nieuwe organisatie staan de ‘organisatieverhalen’ van de deelnemers 

centraal. Men tracht zoveel mogelijk om de verhalen van anderen te begrijpen en onderzoeken en 

probeert zo min mogelijk om normatief te oordelen over zienswijzen van anderen. In plaats daarvan 

zoekt men in ieder verhaal naar positieve aangrijpingspunten die van belang kunnen zijn in het ver-

dere veranderingsproces. Op basis van het positieve potentieel uit de verschillende verhalen pro-
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beert men collectief nieuwe ideeën en mogelijkheden voor de organisatie te ontwikkelen. Door actief 

naar elkaar te luisteren, optimaal gebruik te maken van een ieders expertise en verhalen en door aan 

te sluiten op de ideeën van anderen, ‘ontdekt’ men samen de organisatie die de gezamenlijke inter-

acties creëren. Nieuwe manieren om de organisatie vorm te geven zijn dus co-constructies die tot 

stand komen in sociale interacties.  

Deze co-constructies richten zich niet op het verenigen van onverenigbare verschillen, maar op het 

overbruggen van deze verschillen. Men laat verschillen dus zoveel mogelijk in tact en probeert gege-

ven deze verschillen te komen tot nieuwe coördinaties voor het handelen en niet tot gedeelde bete-

kenisgeving of één dominant ‘organisatieverhaal’. 
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1. Op zoek naar nieuwe wegen 

Gedurende mijn studiejaren aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap ben 

ik
1
 vooral geïnteresseerd geraakt in vraagstukken die zich centreren rond de thema’s communicatie 

en organisatieverandering. Toen ik het onderwerp van mijn Master thesis moest gaan bepalen heb ik 

dan ook besloten om te trachten elementen uit deze twee velden te integreren in het centrale on-

derwerp van mijn scriptie. 

Ik ben mijn onderwerp op het spoor gekomen naar aanleiding van het vak Development and Change 

of Communities and Organizations. In deze cursus stonden onder andere sociaal-constructionistische 

benaderingen voor organisatieverandering centraal. Ik voel me bijzonder aangesproken door deze 

benaderingen die sterk verschillen van visies waar ik eerder in mijn studie mee in aanraking ben ge-

komen. 

Omdat sociaal-constructionistische benaderingen voor organisatieverandering mijn aandacht hebben 

gegrepen en vanwege het feit dat er op dit terrein van de wetenschap nog interessante onderzoeken 

en ontdekkingen kunnen worden gedaan, heb ik besloten om dit als thema centraal te stellen in mijn 

scriptie. Uiteraard is het een thema dat in zijn geheel te breed is om te onderzoeken en daarom heb 

ik binnen dit onderwerp gezocht naar een aspect dat voldoende afgebakend is om te analyseren. In 

dit hoofdstuk zal ik mijn focus introduceren en kort uitwerken. Tevens zal in dit hoofdstuk de pro-

bleemstelling, die naar aanleiding van mijn verder afgebakende themakeuze is geformuleerd, aan 

bod komen. Naast aandacht voor de probleemstelling is ook in dit hoofdstuk een paragraaf inge-

voegd met een korte verhandeling over de relevantie van het onderzoek en haar resultaten. Het on-

derzoek dat ten grondslag ligt aan deze scriptie, is uitgevoerd aan de hand van verschillende metho-

den. In paragraaf vijf worden deze behandeld. Verder wil ik in dit hoofdstuk aandacht besteden aan 

mijn eigen wetenschapsfilosofisch perspectief. Ik vind het belangrijk om u als lezer enig inzicht te 

geven in dit laatste omdat er meerdere uitgangspunten bestaan als het gaat om het bedrijven van 

wetenschap. Vanuit welk sociaalwetenschappelijk perspectief onderzoek wordt gedaan heeft invloed 

de manier van onderzoeken, de manier waarop resultaten van onderzoek interpreteer enzovoorts 

(Easterby-Smith e.a., 1991: p. 31). Wetenschappelijke uitgangspunten hebben dus veel invloed op 

het verloop van een onderzoek en daarom is het in mijn optiek belangrijk om hier open over te zijn. 

                                                           
1
 In een reflectieonderdeel, dat u vindt aan het einde van dit document, vindt u onder andere terug waarom ik 

ervoor heb gekozen om veel gedeelten in de ik-vorm te schrijven en waarom ik ervoor heb gekozen om gere-

geld voor een informele schrijfstijl te kiezen.    
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Tot slot zal ik van de ruimte in dit hoofdstuk gebruik maken om de structuur van mijn scriptie neer te 

zetten. Dit laatste stelt u in staat om de voor u relevante delen snel te vinden. 

Voordat ik echter met de bovengenoemde zaken aanvang wil ik beginnen met een verhaal. Het is een 

parabel die het proces laat zien dat ik de afgelopen maanden heb doorlopen bij het schrijven van 

deze thesis. Daarbij hoop ik dat het een verhaal is dat het u zal inspireren en helpen om met een 

bepaalde mindset, de hoofdstukken die na deze nog zullen volgen, te lezen. 

1.1 De tuin verlaten en de wijde wereld in 

 “Men like the opinions to which they have become accustomed from youth; this prevents 

them from finding the truth, for they cling to the options of habit.”  

(M. Maimonides, geciteerd in Friedländer, 1904: p. 120) 

Het doen van onderzoek en schrijven van een Master thesis is voor velen een moeilijke opgave. Hoe 

moeilijk blijkt meestal niet uit de uiteindelijke verslaglegging: dit is meestal een goedlopend verhaal 

waarin in niets de twijfels en worstelingen, die de auteur in het proces naar afronding heeft gehad, 

nog zijn terug te vinden. Het leek mij verfrissend om u aan het begin van mijn scriptie aan de hand 

van een verhaal iets van de weg naar het eindproduct, dat nu voor u ligt, te laten zien. Het onder-

staande citaat is afkomstig uit het boek The Minpins van kinderboekenschrijver Roald Dahl. 

 “Little Billy’s mother was always telling him exactly what he was allowed to do and what he 

was not allowed to do. Al the things he was allowed to do were boring. All the things he was 

not allowed to do were exciting. One of the things he was never never allowed to do, the most 

exciting of them all, was go out through the garden gate all by himself and explore the world 

beyond. 

On this sunny afternoon, Little Billy was kneeling on a chair in the living room, gazing out 

through the window at the wonderful world beyond. His mother was in the kitchen doing the 

ironing and although the door was open she couldn’t see him. Every now and again his moth-

er would call out to him saying, “Little Billy, what are you doing up there?” And Little Billy 

would always call back, “I’m being good, Mummy.” But Little Billy was awfully tired of being 

good. 

Through the window, not so very far away, he could see the big black secret wood that was 

called The Forest of Sin. It was something he had always longed to explore. His mother had 
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told him that even grown-ups were frightened of going into The Forest of Sin. She recited a 

poem to him that was well known in the district. It went like this: Beware! Beware! The Forest 

of Sin! None come out, but many go in! “Why don’t they come out?” Little Billy asked her. 

“What happens to them in the wood?” “That wood,” his mother said, “is full of the most 

blood-thirsty wild beasts in the world.” (…)  

Little Billy did not believe a word of this. He guessed his mother was making it all up just to 

frighten him and to stop him ever going out of the house alone. And now Little Billy was 

kneeling on the chair, gazing with longing through the window at the famous Forest of Sin. 

“Little Billy,” his mother called out of the kitchen. “What are you doing?” “I’m being good, 

Mummy,” Little Billy called back. (…) The next moment, Little Billy had opened the window 

and was climbing out. In a jiffy he had dropped silently onto the flowerbed below. In another 

jiffy he was out through the garden gate. And in yet another jiffy he was standing on the very 

edge of the great big dark Forest of Sin! He had made it! He had got there! And now the for-

est was all his to explore!”  

(Dahl, 1991: p. 5-7) 

Ik heb mijn twijfels gehad over de keuze van mijn onderwerp: het intrigeerde mij en daagde mij uit, 

echter gelijk zag ik ook de gevaren om met een complex onderwerp als sociaal-constructionisme aan 

de slag te gaan. Ik ervoer zowel de gevoelens van Billy, de drang naar het onbekende, als van zijn 

moeder, het bezorgde en het vast willen houden aan het veilige. Aan de ene kant trok de uitdaging, 

aan de andere kant het gevoel om een onderwerp te kiezen waarvan ik wist dat ik mij daar niet aan 

zou vertillen. Na veel twijfelen en zoeken heb ik besloten om naar de stem van Billy in mijn binnenste 

te luisteren en ‘de tuin te verlaten’ het onbekende tegemoet. Sleutel in deze keuze was een uitspraak 

van Thomas Carlyle die ik las in één van de gratis dagbladen die dagelijks, stapels hoog, op mij liggen 

te wachten in het openbaar vervoer:  

 “Begin! Alleen dan kan het onmogelijke mogelijk worden.”  

(T. Carlyle, geciteerd in DAG, 3 april 2008: p. 12) 

Soms moet je niet langer twijfelen en gewoon beginnen. Soms moet je, zoals het citaat aan het begin 

van dit hoofdstuk zegt, niet langer vasthouden aan gewoonten, niet langer kiezen voor veiligheid 

maar uitdagingen aangaan. Pas als we leren om het oude vertrouwde los te laten en verder durven 
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kijken en gaan dan ‘de omheining van de tuin’, kunnen we nieuwe mogelijkheden en wegen ontdek-

ken. Nieuwe wegen die ons naar plaatsen kunnen leiden waar we anders nooit waren gekomen.  

Ik ben de uitdaging met mijzelf aangegaan en op reis gegaan. Ik wil u uitnodigen om met mij mee te 

gaan. Uitnodigen om de veilige omgeving van de ‘achtertuin’ te verlaten en samen het misschien wat 

gevaarlijke, maar zeker zo intrigerende ‘bos’ van het sociaal-constructionisme te betreden en samen 

te onderzoeken. 

1.2 De bomen en het bos 

Het sociaal-constructionisme is een stroming waar de afgelopen decennia in toenemende mate over 

is geschreven en waar steeds meer aandacht voor is binnen verschillende wetenschapsvelden, zoals 

de organisatie-, management- en communicatiewetenschap (o.a. Gubrium & Holstein, 2008: p. 3-4; 

Hosking & Bass, 2001: p. 348). Ondanks dat er steeds meer wetenschappelijke boeken en artikelen 

over deze stroming beschikbaar zijn is het lastig om te duiden wat er nu precies onder verstaan kan 

worden. Een korte bestudering van verschillende werken die ruimte vrijmaken voor dit onderwerp 

leert namelijk al dat het niet zinnig is om te spreken over het sociaal-constructionisme. Sociaal-

constructionisme is een ‘containerbegrip’ dat in veel verschillende wetenschappelijke velden terug-

komt en waar steeds andere accenten worden gelegd. Daarnaast zijn er ook tussen wetenschappers 

die schrijven over dit onderwerp grote verschillen waar te nemen. Het voert te ver voor dit inleiden-

de hoofdstuk om diep in te gaan op de vraag wat sociaal-constructionisme ‘is’. In het volgende 

hoofdstuk ga ik hier dieper op in en komen meerdere auteurs hierover aan het woord. 

Echter, om het onderwerp van mijn scriptie goed neer te zetten kan ik er niet om heen om iets over 

het thema te zeggen. Om u alvast wat gevoel te geven betreffende het onderwerp heb ik een be-

schrijving van sociaal-constructionisme ingevoegd. De beschrijving is afkomstig van Holstein en Gu-

brium uit het boek Handbook of Constructionist Research: 

 “The term ‘Social Constructionism’ has reverberated across the social sciences since the 

1960s. From the start, constructionist research has highlighted both the dynamic contours of 

social reality and the processes by which social reality is put together and assigned meaning. 

The leading idea always has been that the world we live in and our place in it are not simply 

and evidently “there” for participants. Rather participants actively construct the world of eve-

ryday life and its constituent elements.”  

(Gubrium & Holstein, 2008: p. 3) 
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Uit het citaat komt duidelijk één van de belangrijkste uitgangspunten van het sociaal-

constructionisme naar voren. Namelijk de idee dat de sociale realiteit geen vaststaande statische 

realiteit is, maar een geconstrueerde werkelijkheid die wordt vormgegeven door en in interacties 

tussen mensen. De creatie van de werkelijkheid is een proces van onophoudelijke onderlinge bete-

kenisgeving. De visie dat de realiteit niet simpelweg bestaat, maar dat deze in interactie wordt ge-

creëerd, heeft vergaande implicaties voor verschillende praktijken waar deze overtuiging wordt toe-

gepast. Zo ook voor de manier waarop organisatieveranderingsprocessen worden vorm gegeven en 

waar men zich in deze processen op richt. Hosking brengt dat duidelijk naar voren in het volgende 

stuk dat afkomstig is uit een hoofdstuk dat zij heeft geschreven voor het boek Handbook of Construc-

tionist Research: 

 “The view that relational processes construct realities has major implications for all inquiry 

and change work. For many (though not all) it means working with possibilities rather than 

with closed recipes, and with what is positively valued rather than problems and critiques 

grounded in particular forms of life. For many (though not all) it means working “apprecia-

tively”. The shift to possibilities invites, for example, change work that helps participants learn 

how better to improvise and to imagine new ways of going on together. (…) The shift to ap-

preciation is a way of recognizing that we are always already in the middle of relational reali-

ties and therefore without secure grounds either for claiming self as superior (e.g., more 

knowing) or for critique of Other.”  

(Hosking, 2008a: p. 683) 

Omdat sociaal-constructionisten uitgaan van een relationeel geconstrueerde realiteit gaat men er 

ook vanuit dat er meerdere constructies van de werkelijkheid mogelijk zijn. Constructies die elk 

nieuwe mogelijkheden met zich mee brengen om, in het geval van organisatieverandering, de orga-

nisatie vorm te geven. Sociaal-constructionisten proberen in veranderingsprocessen ruimte te geven 

aan deze verschillende werkelijkheidsconstructies en de mogelijkheden die deze met zich mee bren-

gen. Zoals de volgende tekst van Hosking aangeeft probeert men te werken met de aanwezige multi-

pliciteit en te zoeken naar nieuwe manieren om samen als organisatie verder te kunnen. 

 “Attempts are made to give space to and to work with multiplicity rather than to suppress or 

homogenize, through the application of statistical procedures or management drives, to con-

sensus. In general terms, polyphony may be constructed in nonhierarchical ways that recog-

nize and support difference and that construct power to rather than what I earlier called 
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power over. In principle, this means creating space for voices from all local forms of life in in-

tertextual relation with some issue. However, the point of such participation is not to increase 

the likelihood of acceptance of someone else’s decision, nor to increase the quality of a (con-

sensus) solution.”  

(Hosking, 2008a: p. 682-683) 

Sociaal-constructionisten proberen verschillen in organisaties te omarmen en complexiteit in stand 

te houden. Ze richten zich niet op het overtuigen van anderen, de dominantie van één bepaalde mo-

gelijkheid of het komen tot een consensusoplossing. In plaats daarvan is de focus het werken met 

verschillende werkelijkheidsconstructies en mogelijkheden. Men kijkt op waarderende manier naar 

werkelijkheidsvisies van anderen en uit hierover geen normatief oordeel. Voor superioriteit, kritiek 

en normativiteit is ook geen grond, hetgeen Hosking ook naar voren brengt. Tot slot probeert men 

onderling de dialoog aan te gaan en zo samen tot nieuwe werkelijkheidsconstructies te komen die 

leiden tot “new ways of going on together” (Hosking, 2008a: p. 683). 

Zoals gezegd voel ik me bijzonder aangesproken door sociaal-constructionistische benaderingen, 

vooral omdat ze alternatieven bieden voor meer traditionele
2
 benaderingen van organisatieverande-

ring die gebaseerd zijn op de principes van planned change. Volgens De Moor wordt een organisatie 

binnen deze benaderingen veelal beschouwd als een concrete werkelijkheid die losstaat van de wijze 

waarop er door de organisatieleden betekenis aan wordt gegeven (De Moor, 2005: p. 123-124). De 

methoden zijn gestoeld op een technisch mechanistische visie waarin de organisatie wordt be-

schouwd als een entiteit die op voorspelbare wijze gemanipuleerd, gestuurd en veranderd kan wor-

den. Daarnaast staan waarden als: objectiviteit, stabiliteit, oorzakelijkheid, rationaliteit en voorspel-

baarheid centraal. Binnen het kader van geplande organisatieverandering worden veranderingspro-

cessen dus vaak gezien als een lineair pad dat van begin tot eind technisch maakbaar is. Weggeman 

spreekt in dit verband ook wel van organisatieverandering naar analogie van het ‘arts-patiëntmodel’ 

(Weggeman, 2003: p. 50). Stapsgewijs wordt er voor de betreffende organisatie gekeken naar pro-

blemen en mogelijkheden voor verbetering en op basis daarvan worden plannen gemaakt die vervol-

gens moeten worden geïmplementeerd. Als we de ‘arts-patiëntmetafoor’ doortrekken dan kan er 

gesteld worden dat er door de ‘arts’, de veranderkundige, eerst een ‘diagnose’ wordt opgesteld aan-

gaande de oorzaken van de klachten van de ‘patiënt’, de organisatie in kwestie. Aan de hand van 

deze ‘diagnose’ wordt een ‘behandelplan’, een veranderplan, gemaakt dat vervolgens uitmondt in 

                                                           
2
 In de context van deze opzet wordt met de term traditioneel of aanverwante termen het volgende bedoeld: 

conventioneel, breed geaccepteerd en ingezet in de handelingspraktijk.  
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een ‘therapie’, een implementatie van het veranderplan, die de organisatie weer ‘gezond’, effectief 

en efficiënt, moet maken.   

Het is algemeen geaccepteerd om veranderprocessen in organisaties op bovenstaande wijze vorm te 

geven en er zijn dan ook legio voorbeelden van fusies,herontwerp- en veranderingstrajecten die op 

deze leest geschoeid zijn. Uit onderzoek blijkt echter dat veel van deze zorgvuldige uitgezette gefa-

seerde plannen niet worden geïmplementeerd. Voor veel organisaties zijn veranderingstrajecten 

moeizame processen waarbij men vaak blijft zitten met een concept dat nooit zal worden verwezen-

lijkt. Onderzoek wijst zelfs uit dat bij herontwerp- en organisatieveranderingsprocessen, die op voor-

gaande wijze zijn vormgegeven,  in 70% van de gevallen de resultaten niet aan de verwachtingen 

voldoen. In veel gevallen is er sprake van nieuwe problemen in plaats van verbetering (Bennebroek 

e.a., 2001: p. 7). Er blijkt dus, als het om organisatieverandering gaat, vaak een kloof te zijn tussen de 

plannen op papier en de daadwerkelijk handelingspraktijk. 

Vanwege het laatste is het zinvol om na te denken over alternatieve benaderingen voor organisatie-

verandering. Zoals gezegd zijn sociaal-constructionistische benaderingen in mijn optiek zo’n alterna-

tief dat nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt. Zo creëren ze op het eerste gezicht meer ruimte 

voor verschillende geluiden binnen organisaties, organisatiebrede betrokkenheid, waardering voor 

een ieders inbreng en bieden ze nieuwe mogelijkheden om in organisaties creativiteit aan te boren. 

In mijn visie zijn de voorgaande elementen erg belangrijk en bruikbaar om organisaties te kunnen 

veranderen. Echter het denken in alternatieven, het ruimte geven aan multipliciteit, alle creativiteit 

en waardering moet wel leiden tot werkbare organisatieconcepten. Op dit laatste punt leven bij mij 

nog wel wat vragen rond sociaal-constructionistische benaderingen voor organisatieverandering. 

Waardering en gelijkwaardigheid zijn mooie uitgangspunten maar brengen, dat is althans mijn hypo-

these, ook problemen met zich mee. In de sociaal-constructionistische visie zoals bijvoorbeeld Hos-

king deze naar voren brengt lijkt namelijk geen ruimte om mogelijkheden te wegen en normatief te 

beoordelen. De benadering zoals deze wordt neergezet neigt naar relativisme, een visie waar iedere 

opvatting net zo goed en bruikbaar is als iedere andere.  

Sociaal-constructionisten gaan dus uit van het principe wat één van de grondleggers van de ‘Contin-

gentie Theorie’, Galbraith, in 1973 als volgt verwoorde: 

 “There is no best way to organize.”  

(J. Galbraith, geciteerd in Weggeman, 2003: p. 18) 



De co-constructie van organisatieverandering 

Op zoek naar nieuwe wegenOp zoek naar nieuwe wegenOp zoek naar nieuwe wegenOp zoek naar nieuwe wegen    

Pagina | 8888  

 

Er is niet één manier om een organisatie vorm te geven. Er zijn altijd meerdere mogelijkheden om te 

organiseren. De voorgaande stelling van Galbraith is direct verbonden met een tweede stelling die hij 

zelf altijd liet volgen op de voorgaande.  

 “Any way of organizing is not equally effective.”  

(J. Galbraith, geciteerd in Weggeman, 2003: p. 18) 

Met dit laatste gegeven lijkt men binnen het sociaal-constructionisme zo op het eerste gezicht niets 

te doen. In de benadering lijkt er namelijk geen ruimte te zijn om de verschillende mogelijkheden te 

wegen en op hun geschiktheid te beoordelen. 

Het kijken naar andere werkelijkheidsvisies en de nieuwe en andere mogelijkheden die deze met zich 

meebrengen om een organisatie vorm te geven kan in mijn optiek dus een zeer vruchtbare exercitie 

zijn. Open staan voor nieuwe mogelijkheden en verschillen kan zoals gezegd leiden tot nieuwe inzich-

ten, innovatie en kan helpen om nieuwe creativiteit aan te boren. Inzichten uit het sociaal-

constructionisme zijn zeer nuttig om dit laatste naar voren te brengen. Op een gegeven moment 

moeten er echter keuzes gemaakt worden. Niet iedere manier van organiseren is even effectief, niet 

alle mogelijkheden zijn even goed te gebruiken. Wat ik wil onderzoeken is hoe men in organisatie-

veranderingsprocessen die zijn vormgegeven aan de hand van sociaal-constructionistische uitgangs-

punten omgaat met dit gegeven. Als men niet streeft naar het dominant laten worden van één mo-

gelijkheid of naar consensus, hoe komt men dan tot betekenisvol en doelgericht handelen? Hoe vindt 

men, om in sociaal-constructionistische termen te spreken, wegen om in een organisatie met elkaar 

nieuwe manieren van organiseren te vinden en toe te passen? 

1.3 De probleemstelling: over doelen en vragen 

Zoals uit de voorgaande tekst naar voren is gekomen is het centrale thema van mijn afstudeerscriptie 

organisatieverandering en het sociaal-constructionisme. Rond dit thema heb ik naar aanleiding van 

mijn focus een doelstelling en een hoofdvraag geformuleerd. Deze hoofdvraag is uitgesplitst in drie 

deelvragen. Bij het opstellen van de probleemstelling heb ik gebruik gemaakt van het boek De pro-

bleemstelling voor een onderzoek van Verschuren. 

1.3.1 De doelstelling 

"Wie een doel nastreeft, moet de wens naar alles, wat buiten zijn weg ligt, onderdrukken."  

(M. Herbert, geciteerd op de website www.citaten.net) 
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Volgens Verschuren is het opstellen van een goede doelstelling onmisbaar voor het slagen van een 

onderzoek (Verschuren, 2007: p. 40). De doelstelling is namelijk de basis waarop de centrale onder-

zoeksvraag is gestoeld. Daarbij helpt het, zoals het bovenstaande citaat ook aangeeft, om je onder-

weg niet af te laten leiden door zaken die buiten de ingeslagen weg vallen. Het behoedt je als onder-

zoeker voor het gevaar dat je, nadat je hebt ingezoomd op een onderwerp, opnieuw te veel in de 

breedte met het overkoepelende thema aan de slag gaat. 

Zoals aangegeven heb ik met dit onderzoek een doelstelling. Deze doelstelling is duidelijk gericht op 

het verwerven van kennis. Naast mijn centrale doelstelling heb ik echter ook nog een persoonlijk 

doel met mijn onderzoek. Dit doel is gericht op het verwerven van vaardigheden en speelt  geen cen-

trale rol bij de uitvoering van mijn onderzoek. Ik heb in mijn onderzoek dus een doelstelling die ge-

richt is op het genereren van nieuwe kennis en daarnaast een leerdoel (Verschuren, 2007: p. 51). 

Zoals gezegd streven sociaal-constructionisten in veranderingsprocessen niet naar de dominantie van 

één mogelijkheid of naar consensus of compromis. In plaats daarvan streeft men naar “new ways of 

going on together” waarin ruimte is voor multipliciteit (Hosking, 2008a, p. 683). Aan de hand van dit 

onderzoek wil ik kijken wat hier in de praktijk onder wordt verstaan. Bondig geformuleerd is mijn 

wetenschappelijke doelstelling de volgende: 

ONDERZOEKEN HOE MENSEN IN VERANDERINGSPROCESSEN DIE ZIJN VORMGEGEVEN AAN DE HAND VAN 

SOCIAAL CONSTRUCTIONISTISCHE UITGANGSPUNTEN TOT NIEUWE MANIEREN KOMEN OM DE ORGANI-

SATIE VORM TE GEVEN. 

Naast de voorgaande wetenschappelijke doelstelling heb ik ook een meer persoonlijk pragmatisch 

doel die meer gericht is op het verwerven van nieuwe vaardigheden. Ik wil door dit onderzoek een 

alternatieve kijk op en andere manieren voor organisatieverandering onderzoeken om zo mijn han-

delingsrepertoire als organisatiewetenschapper in spe te kunnen uitbreiden. 

Ik hoop dus met mijn onderzoek mijn eigen handelingsrepertoire en dat van andere organisatiewe-

tenschappers te kunnen aanvullen met alternatieve manieren van denken over organisatieverande-

ring en hoe de processen die hieraan ten grondslag liggen kunnen worden vorm gegeven.  

In mijn optiek is het denken over alternatieven en het uitbreiden van eigen mogelijkheden voor han-

delen essentieel omdat het de mogelijkheid geeft om in uiteenlopende situaties vanuit verschillende 

perspectieven te kunnen werken. Dit om hetgeen Maslow eens zo sterk verwoorde te voorkomen: “If 

the only tool you have is a hammer, you treat everything like a nail” (www.lifescope.com). 
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1.3.2 De vraagstelling 

 “Onderzoek is een langgerekte redenering, uitmondend in antwoorden op tevoren gestelde 

vragen.”  

(Doorewaard & Verschuren, 1995: p. 39) 

Wat het bovenstaande citaat laat zien is dat er naast een doelstelling ook geen goed onderzoek ge-

daan kan worden zonder een goede hoofdvraag. De hoofdvraag geeft duidelijk de spanning weer 

tussen willen weten en nog niet weten en moet beantwoord worden om de gestelde doelstellingen 

te kunnen halen  (Verschuren, 2007: p. 57).  

Om de gestelde doelen te halen moet de nu volgende centrale onderzoeksvraag aan het einde van 

deze scriptie worden beantwoord. De centrale vraagstelling luidt als volgt:  

HOE KOMEN MENSEN IN VERANDERINGSPROCESSEN DIE ZIJN VORMGEGEVEN AAN DE HAND VAN SOCI-

AAL-CONSTRUCTIONISTISCHE UITGANGSPUNTEN TOT NIEUWE MANIEREN OM DE ORGANISATIE VORM TE 

GEVEN? 

Om deze hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden heb ik deze opgesplitst in drie deelvragen. Elke 

deelvraag richt zich weer op een ander onderdeel van mijn onderzoeksthema. 

In de beantwoording van de eerste deelvraag zal ik mij richten op de stroming sociaal-

constructionisme. Met deze vraag hoop ik verder inzicht te krijgen in deze stroming en de uitgangs-

punten die aan de stroming ten grondslag liggen. 

1. WAT KAN WORDEN VERSTAAN ONDER HET SOCIAAL-CONSTRUCTIONISME? 

Nadat ik meer inzichtelijk heb gemaakt wat kan worden verstaan onder de stroming van het sociaal-

constructionisme wil ik aan de hand van deelvraag twee gaan kijken hoe vanuit een sociaal-

constructionistisch perspectief organisatieveranderingsprocessen worden gezien. 

2. HOE WORDEN VANUIT EEN SOCIAAL-CONSTRUCTIONISTISCH PERSPECTIEF ORGANISATIEVERANDE-

RINGSPROCESSEN GEZIEN? 

Aan de hand van de derde en laatste deelvraag wil ik ontdekken hoe organisatieveranderingsproces-

sen vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief vorm worden gegeven. 

3. HOE WORDEN ORGANISATIEVERANDERINGSPROCESSEN VANUIT EEN SOCIAAL-CONSTRUCTIONIS-

TISCH PERSPECTIEF VORMGEGEVEN? 
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1.4 Wie heeft er wat aan: over de relevantie 

McNamee benadrukt dat de organisatiewetenschap voor iedereen van belang is. De redenen daar-

voor komen naar voren in het volgende citaat. 

“It is important to remember that the study of organizational life is relevant to all of us… Or-

ganizations are central players in shaping the economy, the political agenda, the physical en-

vironment, as well as the sense of community - both locally and globally. Organizational life is 

deeply intertwined with issues of central importance to us such as how we educate our child-

ren, how we integrate diversity into our lives, how we generate a sense of what is valued, and 

how we rebuild neglected countries, cities, and neighborhoods.”  

(McNamee, 2002, 110-111) 

Organisaties raken en vormen ons leven. Om die reden is iedereen erbij gebaat dat organisaties goed 

functioneren en aansluiten bij interne en externe behoeften. Om dit te kunnen doen en blijven doen 

is succesvol veranderen essentieel. Uit de praktijk blijkt echter dat succesvol veranderen in veel ge-

vallen makkelijker gezegd is dan gedaan. Voor veel organisaties blijven veranderingstrajecten moei-

zame processen waarbij men vaak blijft zitten met mooie plannen en ideeën die nooit worden uitge-

voerd.  

Het is mijn overtuiging dat de resultaten van mijn onderzoek meer inzichtelijk maken hoe sociaal-

constructionisten tegen veranderingsprocessen in organisaties aankijken en waar men zich in deze 

processen vanuit een dergelijk perspectief op richt. Deze inzichten kunnen bruikbaar zijn in verande-

ringsprocessen in verschillende soorten organisaties en mogelijk helpen om meer organisatieveran-

deringsprocessen tot een succesvol einde te brengen. 

In mijn optiek is meer inzicht in en kennis van de zojuist genoemde zaken niet alleen praktisch van 

belang, maar ook wetenschappelijk relevant. Een verkenning van de relevante literatuur over dit 

onderwerp leert namelijk dat er op dit moment nog weinig kennis beschikbaar is over hoe het soci-

aal-constructionisme vorm krijgt in organisatieveranderingsprocessen en vooral wat de uitkomsten 

van deze processen zijn en hoe men hiertoe komt.  

Dit onderzoek levert meer kennis op over sociaal-constructionisme in actie, meer specifiek over de 

uitkomsten van veranderingsprocessen die zijn geschoeid op een sociaal-constructionistische leest. Ik 

hoop verder dat het een onderzoek zal zijn die anderen uitdaagt en uitnodigt om verdere bijdragen 

op dit terrein te leveren.   
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1.5 De gehanteerde onderzoeksmethoden 

Bij de uitvoering van dit onderzoek zal ik gebruik maken van twee sporen. Om te beginnen zal ik, 

zoals Doorewaard en Verschuren het benoemen, een bureauonderzoek uitvoeren waarbij ik gebruik 

maak van door anderen geproduceerd materiaal (Doorewaard & Verschuren, 2007: p. 169). Ik ga er 

bij dit deel van het onderzoek niet zelf op uit om met mensen in gesprek te gaan of om in organisa-

ties observaties uit te voeren. Ik zal gebruik maken van twee vormen van bureauonderzoek, te weten 

literatuuronderzoek en secundair onderzoek (Doorewaard & Verschuren, 2007: p. 170-171). Beide 

vormen zal ik in de volgende alinea’s kort toelichten en ook zal ik weergeven hoe ik beide zal gebrui-

ken en voor het beantwoorden van welke deelvragen ze worden toegepast. 

Volgens Doorewaard en Verschuren steunt, zoals de naam eigenlijk al duidelijk aangeeft, de onder-

zoeker bij literatuuronderzoek op bestaande vakliteratuur over het te bestuderen thema (Door-

ewaard & Verschuren, 2007: p. 170). Vaak wordt deze vorm van onderzoek toegepast om aan de 

hand van deze vakliteratuur te kijken wat er over bepaalde concepten of thema’s door anderen is 

geschreven. Het doel is dus vaak om de theoretische stand van zaken in kaart te brengen over een 

bepaald onderwerp. In het geval van dit onderzoek is het doel niet anders. Ook ik zal in dit onderzoek 

gebruik maken van relevante boeken en artikelen die beschikbaar zijn over mijn hoofdthema’s soci-

aal-constructionisme en organisatieverandering. In het literatuuronderzoek zal de nadruk liggen op 

het bestuderen van bestaand materiaal waarin sociaal-constructionisme en organisatieverandering 

geïntegreerd worden behandeld. Door het gebruik van deze bestaande materialen hoop ik onder 

andere een beter beeld te krijgen en te kunnen schetsen van wat er onder het begrip sociaal-

constructionisme verstaan kan worden en ook hoe organisatieveranderingsprocessen door sociaal-

constructionisten worden gezien. Anders gezegd hoop ik aan de hand van het literatuuronderzoek 

een antwoord te kunnen vinden op deelvraag één en twee van dit onderzoek. Om dit te kunnen doen 

zal ik bijvoorbeeld enkele boekwerken en artikelen van sociaal-constructionisten bestuderen en on-

derzoeken hoe deze verschillende schrijvers tegen het begrip sociaal-constructionisme aankijken en 

welke accenten ze daarbij leggen. Het literatuuronderzoek heeft dus vooral een exploratief karakter. 

De uitkomsten geven mij en u als lezer meer gevoel voor de verschillende onderwerpen en helpen 

om meer vertrouwd te raken met wat er door de jaren heen over gezegd en geschreven is.  

Bij de eerste twee deelvragen zal bestaande vakliteratuur dus gebruikt worden om deze vragen te 

beantwoorden. Bij deelvraag drie is dit minder het geval maar ook bij deze vraag wil ik gebruik ma-

ken van literatuur. Ik zal de literatuur vooral gebruiken om mijn bevindingen aan te vullen en te ver-

duidelijken. 
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De uitkomsten van dit literatuuronderzoek alleen zijn niet voldoende om uiteindelijk de hoofdvraag 

van dit onderzoek te kunnen beantwoorden. Ze vormen slechts een opstap om dit te kunnen doen. 

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is het verzamelen van meer data noodzakelijk. Een ma-

nier waarop deze data verzameld zullen worden is door een andere vorm van bureauonderzoek, 

namelijk secundair onderzoek. 

Bij secundair onderzoek worden bestaande data opnieuw geordend of vanuit een ander gezichtspunt 

geanalyseerd en geïnterpreteerd (Doorewaard & Verschuren, 2007: p. 172). Voor de beantwoording 

van deelvraag drie zal ik gebruik maken van bestaand materiaal in de vorm van een casus. Deze casus 

gaat over een organisatieveranderingsproces welke is vormgegeven aan de hand van sociaal-

constructionistische uitgangspunten, die ik op de website van een sociaal-constructionistische we-

tenschapper heb gevonden. Ik zal de casus echter gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor 

ze in eerste instantie bedoeld zijn, ik zal hem opnieuw analyseren en interpreteren met mijn eigen 

doelen en vragen voor ogen. De casus zal dus meer inzicht geven in hoe organisatieveranderingspro-

cessen vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief worden vormgegeven in de praktijk en dus 

ook waar deze processen uiteindelijk naartoe werken. 

Naast bureauonderzoek wil ik ook een empirisch onderzoek uitvoeren. De empirische data zal ik ver-

zamelen door in gesprek te treden met inhoudelijke specialisten: wetenschappers, adviseurs en pro-

movendi die vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief naar organisatieverandering kijken. 

Deze (groeps)gesprekken zullen plaatsvinden tijdens een driedaagse conferentie over sociaal-

constructionisme en organisatieverandering die plaats zal hebben van vier tot en met zes juni op de 

Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap in Utrecht. Het doel van deze gespreken 

is om de ervaringen die deze mensen hebben met sociaal-constructionistische veranderingsproces-

sen en de resultaten van de processen boven tafel te krijgen.  

De informatie die ik aan de hand van de gesprekken tijdens de conferentie zal verzamelen zal een 

aanvulling vormen op de op internet gevonden casus. Tezamen met het beschrijving die hieruit naar 

voren is gekomen zal naar verwachting een adequaat beeld ontstaan van hoe organisatieverande-

ringsprocessen vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief worden vormgegeven en hoe de 

uiteindelijke verandering wordt gecreëerd. Op basis van de casus en de data afkomstig uit de ge-

sprekken verwacht ik deelvraag drie te kunnen beantwoorden. 
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1.6 Mijn sociaalwetenschappelijke uitgangspunten: over 

wetenschappelijke ‘brillen’ 

In tegenstelling tot wat veel mensen denken bestaat er niet zoiets als één visie van waaruit weten-

schappers onderzoek doen, er bestaan in dit kader meerdere tradities. Er zijn talloze stromingen die 

vaak met meerdere benamingen worden aangeduid en waar wetenschappers lang niet altijd hetzelf-

de onder verstaan. In deze paragraaf maak ik onderscheid tussen twee hoofdstromingen die zich aan 

weerszijden van het wetenschapsfilosofische spectrum bevinden. Ik duid deze stromingen in navol-

ging van Easterby-Smith met de termen positivisme en fenomenologie (Easterby-Smith e.a., 1991: p. 

26). Binnen het positivisme wordt er vanuit gegaan dat de werkelijkheid bestaat en objectief, ‘waar-

devrij’ kan worden bestudeerd door een onderzoeker die vervolgens op basis van wat hij heeft waar-

genomen een objectieve representatie van deze werkelijkheid kan geven (Easterby-Smith e.a., 1991: 

p. 27). De fenomenologie gaat er daarentegen vanuit dat er niet zoiets bestaat als ‘de werkelijkheid’, 

maar dat de wereld om ons heen geconstrueerd wordt door of tussen mensen (Easterby-Smith e.a., 

1991: p. 27). De wijze waarop de wetenschap de wereld duidt ofwel construeert, wordt volgens aan-

hangers van de fenomenologie sterk bepaald door tegenstrijdige belangen en premissen. Weten-

schap is binnen deze visie per definitie subjectief en voor een begrip als waardevrijheid is dan ook 

geen plaats (Easterby-Smith e.a., 1991: p. 27). 

De idee uit het positivisme dat wetenschap objectieve waarheid oplevert of daar zelfs mee samen-

valt, is wijdverbreid en zal velen om die reden dan ook als aannemelijk in de oren klinken (Easterby-

Smith e.a., 1991: p. 27). Toch is de idee dat wetenschappelijke theorieën een afspiegeling, of in ieder 

geval een zeer accurate benadering van de werkelijkheid zijn, in mijn optiek niet zo waarschijnlijk als 

dat het in eerste instantie lijkt. In de lijn van de fenomenologie acht ik het aannemelijker dat weten-

schappelijke theorieën manieren zijn om over de werkelijkheid te denken en ernaar te kijken in 

plaats van een afspiegeling of benadering van deze werkelijkheid (Alvesson & Deetz, 2000: p. 37). In 

mijn optiek is de stelling dat in de wetenschap de waarneming uitsluitend door het waargenomen 

object wordt bepaald onhoudbaar en als gevolg daarvan is het ook onmogelijk om de werkelijkheid 

objectief weer te geven (Ouweneel, 2005: p. 119). Alle observaties zijn subjectief en dus gekleurd 

(Alvesson & Deetz, 2000: p. 37). Het doen van wetenschappelijk onderzoek is immers een menselijke 

activiteit, een activiteit die niet van de rest van ons mens-zijn kan worden gescheiden. Zoals alle 

menselijke handelingen moet daarom ook de wetenschap door overtuigingen en aannames van de 

wetenschapper beïnvloed worden. Wetenschap is geen onpersoonlijk mechanisch proces dat waar-
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devrij beoefend kan worden, zoals het positivisme suggereert (Easterby-Smith e.a., 1991, 23). Ik volg 

Kuhn dan ook in de gedachte dat de keuze van wetenschappelijke theorieën ten diepste door psychi-

sche, sociale, economische, culturele, politieke en soms zelfs godsdienstige factoren wordt bepaald 

(Ouweneel, 2005: p. 113). Onze voorgaande kennis modelleert en bepaalt deels onze waarneming 

(Ouweneel, 2005: p. 119). Wetenschappers opereren in krachtenvelden waar verschillende belangen 

een rol spelen en binnen een wetenschappelijke gemeenschap die wordt beheerst door bepaalde 

denkkaders (Alvesson & Deetz, 2000: p. 44). Elke wetenschapper kijkt, handelt en bedrijft weten-

schap vanuit een bepaald paradigma en om die reden wordt wat de wetenschapper waarneemt, 

beïnvloed door wat hij vanuit zijn theoretisch perspectief verwacht of zelfs wenst waar te nemen 

(Alvesson & Deetz, 2000: p. 38). 

Naast het bovenstaande zorgen onbewijsbare metafysische uitgangspunten er voor dat wetenschap 

niet op een objectieve manier kan worden beoefend. Popper wees al op het feit dat een weten-

schapper het niet redt zonder een denkkader van opvattingen die niet op empirische waarneming 

gebaseerd is, maar betrekking heeft op wat ‘boven’ het empirische ligt (Ouweneel, 2005: p. 102). Zo 

gaat eigenlijk iedere wetenschapper uit van de betrouwbaarheid van zijn of haar eigen zintuigen en 

van de premisse dat logisch redeneren betrouwbare kennis oplevert (Ouweneel, 2005: p. 122). Deze 

aannames zijn “apriorische geloofskeuzes” die aan de wetenschap voorafgaan en wetenschap dus 

per definitie subjectief maken (Ouweneel, 2005: p. 123).  

Op grond van het bovenstaande kan dus worden gesteld dat ik er in mijn onderzoek, in de lijn van de 

fenomenologie, vanuit ga dat de wetenschap nooit waarheid in strikte zin oplevert. De wetenschap is 

hoogstens in staat om een beperkte waarheid over de werkelijkheid op te leveren (Ouweneel, 2005: 

p. 106). De waarheid die de wetenschap voortbrengt is altijd gebrekkig en voorlopig. We kunnen 

slechts een klein deel van de werkelijkheid overzien en onze waarneming van deze werkelijkheid is 

altijd subjectief, zoals eerder al uitvoeriger is beschreven. Om die reden kunnen we in onze formule-

ringen nooit zeker weten of de formuleringen van theorieën volledig zijn en of alle betrokken facto-

ren in rekening zijn gebracht. Met het bovenstaande beweer ik echter niet dat er geen waarheid in 

strikte zin bestaat en dat deze waarheid niet kan worden bestudeerd, maar wel dat de waarheid 

nooit (ten volle) door beoefenen van wetenschap aan het licht kan worden gebracht. Op dit laatste 

punt breekt mijn visie op wetenschap met de traditionele fenomenologie, omdat er binnen deze 

stroming vanuit wordt gegaan dat er niet zoiets bestaat als waarheid, maar dat alles een menselijke 

constructie is. Op basis van het voorgaande kan mijn visie op wetenschap niet worden ondergebracht 

bij de fenomenologie in haar pure vorm, maar moet mijn positie er als één worden beschreven die 
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het midden houdt tussen het positivisme en de fenomenologie. De middenpositie die door mij  wordt 

ingenomen kan het best worden beschreven met wat in vakliteratuur wordt aangeduid als het soci-

aal-constructivisme, niet te verwarren met het sociaal-constructionisme waar het in deze scriptie 

primair over gaat (Woolgar, 1996: p. 17; Samra-Fredericks, 2008: p. 131).  

Het laatste punt dat binnen dit kader moet worden besproken is de waarde van wetenschap binnen 

de visie die ik aanhang. Want wordt wetenschap niet waardeloos als zij geen waarheid in strikte zin 

voortbrengt? Het antwoord op deze vraag is nee. Theorieën worden dan wel niet uit de werkelijkheid 

afgelezen, maar door de wetenschapper zelf creatief ontworpen om waargenomen feiten te verkla-

ren, maar dat maakt ze nog niet waardeloos (Woolgar, 1996: p.  17). De theorieën die de wetenschap 

voortbrengt zijn handige werktuigen die ons denkkaders bieden om de wereld om ons heen te bekij-

ken. In de lijn van het voorgaande moet de vraag dan ook niet zijn welke theorie is de waarheid, 

maar meer welk denkkader kan ik in een specifieke situatie het beste worden gebruikt om de wereld 

te bekijken en te duiden (Alvesson & Deetz, 2000: p. 42). De voorgaande gedachtegang is samen te 

vatten in de nu volgende uitspraak van Einstein:  

“Theorieën verhouden zich tot de werkelijkheid, niet zoals soep tot soepvlees, maar zoals een 

garderobenummer tot een mantel.”  

(A. Einstein, geciteerd in Ouweneel, 2005: p. 106) 

Met dit laatste heeft Einstein willen zeggen dat wetenschappelijke theorieën niet uit de werkelijkheid 

worden getrokken zoals je soep van soepvlees trekt, maar dat ze zijn als een garderobenummer. Een 

garderobenummer zegt niets over hoe de mantel eruitziet, maar je kunt hem er wel mee vinden. 

Zoals aangegeven hebben sociaalwetenschappelijke uitgangspunten invloed bij de uitvoering van een 

onderzoek. Mijn relativistische visie op de wetenschap heeft ten gevolge ook consequenties voor 

mijn onderzoek. Voor de manier waarop ik onderzoek doe, maar ook voor de manier waarop de re-

sultaten door mij worden geïnterpreteerd.  

Zoals eerder is aangegeven zie ik wetenschappelijke theorieën als nuttige instrumenten die niet per 

se iets zeggen over hoe de werkelijkheid werkelijk is. Wat mijn onderzoek niet zal doen is de comple-

te integrale waarheid aangaande mijn centrale onderzoeksthema blootleggen. Wat ik met dit onder-

zoek in mijn visie wel kan doen is aan de hand van specifieke literatuur, een casus en aan de hand 

van gespreken met enkele mensen uit de praktijk bekijken wat ik kan zeggen over hoe men in veran-
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deringsprocessen die zijn vormgegeven aan de hand van sociaal-constructionistische uitgangspunten, 

tot nieuwe manieren komt om een organisatie vorm te geven. 

1.7 Lees wijzer met de leeswijzer 

Deze thesis is geschreven als afronding van mijn opleiding Bestuur- en Organisatiewetenschap aan de 

Universiteit Utrecht. Naar alle waarschijnlijkheid zal hij door een breed scala aan mensen worden 

gelezen. In de eerste plaats natuurlijk door de docenten die deel uitmaken van de examencommissie 

die mijn werk gaan beoordelen, maar daarnaast waarschijnlijk ook door familie, vrienden en mogelijk 

andere geïnteresseerden. Omdat deze scriptie door mensen met verschillende achtergronden, inte-

resses en verschillende leesdoelen zal worden gelezen wil ik hier graag kort wat ruimte vrij maken 

om te schrijven over de verdere inhoud van dit document. Het is mijn verwachting dat u aan de hand 

van deze leeswijzer meer precies kunt bepalen welke delen voor u relevant zijn om door te nemen. 

Om te beginnen vindt u na deze ouverture, waarin vooral aandacht is geweest voor de kaders waar-

binnen ik mijn onderzoek heb uitgevoerd, een hoofdstuk waarin ik de sociaal-constructionistische 

stroming van dichterbij zal bekijken. Ik zal het tweede hoofdstuk beginnen met een verkenning rond 

het begrip sociaal-constructionisme. In deze verkenning zal ik verschillende wetenschappers over 

deze stroming aan het woord laten. In het tweede deel zal ik aan de hand van deze verkenning op 

eigen wijze, maar geleid door opvattingen van gerenommeerde wetenschappers, invulling geven aan 

het begrip. Ik zal kijken naar de overeenkomsten in de opvattingen van de verschillende auteurs en 

zo zoeken naar thema’s die in mijn ogen centraal staan binnen het sociaal-constructionisme. In het 

laatste deel van hoofdstuk twee zal ik een antwoord geven op mijn eerste deelvraag: ‘Wat kan er 

worden verstaan onder het sociaal-constructionisme?’ 

In het derde hoofdstuk kunt u een antwoord vinden op de tweede deelvraag van dit onderzoek: ‘Hoe 

worden vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief organisatieveranderingsprocessen gezien?’  

Het sociaal-constructionistisch perspectief heeft implicaties voor de manier waarop organisatiever-

anderingsprocessen worden vorm gegeven en waar men zich in deze processen op richt. In dit 

hoofdstuk zal ik kijken hoe de in hoofdstuk twee beschreven uitgangspunten de manier waarop men 

organisatieveranderingsprocessen ziet beïnvloed. Dit laatste wil ik onder andere behandelen door 

enkele metaforen te beschrijven die kenmerkend zijn voor de sociaal-constructionistische visie op 

organisatieverandering. 

In het vierde hoofdstuk zal vooral de praktijk centraal staan. Aan de hand van de resultaten, die naar 

voren zijn gekomen na bestudering van een casus en gesprekken die ik heb gehad met inhoudelijke 
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specialisten tijdens een conferentie rond sociaal-constructionisme en organisatieverandering, zal ik 

de derde deelvraag beantwoorden: ‘Hoe worden organisatieveranderingsprocessen vanuit een soci-

aal-constructionistisch perspectief vormgegeven?’ 

In het laatste hoofdstuk zal ik alle resultaten, die in vorige hoofdstukken zijn besproken, laten sa-

menkomen om zo een antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag van mijn onderzoek. Ik zal daar-

naast terugkijken op de nieuwe wegen die ik heb bewandeld tijdens dit onderzoek en reflecteren of 

het door mij gestelde doel is gehaald. Tot slot zal ik kort aandacht hebben voor thema’s die in ver-

volgonderzoek verder zouden kunnen worden bekeken en uitgewerkt.  

Tot slot van deze leeswijzer wil ik u nog wijzen op een tweetal delen van deze verhandeling die mo-

gelijk voor u van belang kunnen zijn. Zo bent u aan het begin van dit schrijven een samenvatting te-

gengekomen. In deze samenvatting vindt u kort en bondig de belangrijkste punten uit dit onderzoek. 

Helemaal aan het einde van dit document vindt u verder nog enkele bijlagen. In voetnoten staat tel-

kens aangegeven waar u de verschillende bijlage kunt terugvinden. 
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2. De veelkleurigheid van het sociaal-constructionisme 

In het eerste hoofdstuk heb ik kort, om het onderwerp van mijn scriptie goed neer te kunnen zetten, 

bescheiden aandacht besteed aan het begrip sociaal-constructionisme. In dit tweede hoofdstuk zal ik 

aan de hand van de eerste deelvraag: ‘Wat kan worden verstaan onder het sociaal-construc-

tionisme?’ dit begrip verder uitwerken. Het is  belangrijk om kort neer te zetten hoe dit zal gebeuren 

en op welke manier de eerste deelvraag in dit hoofdstuk beantwoord zal worden. 

Zoals eerder is aangegeven is sociaal-constructionisme een ‘containerbegrip’ dat in veel verschillende 

wetenschappelijke velden terugkomt en waar op verschillende manieren invulling en betekenis aan 

wordt gegeven. Vanwege het laatste wordt wel eens gezegd dat het sociaal-constructionisme van 

iedereen is en tegelijkertijd eigenlijk ook aan niemand toebehoort (Gubrium & Holstein, 2008: p. 4). 

Met zoveel interpretaties van het begrip lijkt het een logische keuze om een hoofdstuk dat gaat over 

deze stroming te beginnen met een definitie. Een definitie die orde schept in een wirwar van beteke-

nissen en die het aantal interpretaties dat aan het begrip kan worden gegeven afbakent tot een 

werkbaar niveau (Weggeman, 1997: p. 29). Ik heb er echter voor gekozen om dit niet te doen, juist 

omdat er zoveel verscheidenheid, of zoals ik het in de titel van dit hoofdstuk heb verwoord, veelkleu-

righeid is waar te nemen binnen de sociaal-constructionistische beweging. Eén definitie zou geen 

recht doen aan de diversiteit die het sociaal-constructionisme kenmerkt, maar ook niet aan haar 

belangrijkste uitgangspunt dat de realiteit een relationele constructie is en daarmee slechts één van 

de vele mogelijk realiteitsconstructies. Bezien vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief zijn 

de betekenissen die verschillende mensen aan het begrip sociaal-constructionisme geven dus een 

sociale constructie die niet vastligt, maar waarvoor alternatieve interpretaties en beschrijvingen mo-

gelijk zijn. 

Om recht te doen aan de diversiteit rond het begrip en het belangrijkste beginsel van de stroming 

kies ik er dus voor om in dit hoofdstuk niet te komen tot een definitie van het begrip sociaal-

constructionisme. Hoe wil ik het onderwerp op de nu volgende pagina’s dan benaderen. Wat ik kort 

gezegd wil doen is zoeken naar betekenisvolle coherentie te midden van de verscheidenheid aan 

interpretaties die er van het begrip sociaal-constructionisme zijn. Concreet betekent dit dat ik in dit 

hoofdstuk, in navolging van Van der Haar meerdere auteurs aan het woord zal laten over het onder-

werp en op zoek zal gaan naar thema’s waarvan zij vinden dat deze centraal staan in sociaal-

constructionistische benaderingen (Van der Haar, 2002: p. 15). Op deze manier hoop ik iets van de 
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veelkleurigheid die het veld kenmerkt te kunnen laten zien en tegelijkertijd belangrijke uitgangspun-

ten en overtuigingen van verschillende auteurs boven tafel te krijgen. Aan de hand van deze uit-

gangspunten en overtuigingen wil ik een lees- en bruikbare uitwerking van de term sociaal-

constructionisme construeren die recht doet aan de opvattingen die er onder wetenschappers om-

trent dit begrip leven.  

Het beeld van sociaal-constructionisme dat u in dit hoofdstuk terug zult vinden is dus slechts één 

visie. Een visie die ongetwijfeld geen recht doet aan alles wat er over het thema is gezegd en een 

visie die niet iedere lezer dus volledig tevreden zal stellen. Ik hoop echter dat ik voldoende verant-

woording heb afgelegd en zal afleggen voor de keuzes die ik in dit hoofdstuk tot nu toe heb gemaakt 

en verder nog zal maken en dat u de nu volgende verhandeling op basis van deze afwegingen en 

keuzes zult beoordelen.  

Samenvattend zal ik dit hoofdstuk dus beginnen met een verkenning rond het begrip sociaal-

constructionisme. In de paragraaf na deze zal ik aan de hand van deze verkenning op eigen wijze, 

maar geleid door opvattingen van andere wetenschappers, invulling geven aan het begrip. 

2.1 De wetenschap aan het woord 

Om redenen die inmiddels duidelijk zullen zijn, zijn veel sociaal-constructionisten terughoudend als 

het gaat om het afbakenen en het definiëren van het begrip sociaal-constructionisme. Veel auteurs 

willen de lezers van hun werken de ruimte niet ontnemen hun eigen interpretaties van en ideeën bij 

de term te hebben. In de literatuur over deze stroming is het dan ook niet eenvoudig om definities te 

vinden. Veel auteurs geven meerdere beschrijvingen van het begrip of brengen alleen enkele karak-

teristieken naar voren die in hun ogen kenmerkend zijn voor de stroming. In de nu volgende para-

graaf vind u een breed pallet aan beschrijvingen van verschillende auteurs met verschillende achter-

gronden. Sommige beschrijvingen hebben de vorm van een voorzichtige definitie, anderen richten 

zich meer op het identificeren van thema’s binnen de stroming. 

Een goed startpunt om de zoektocht naar de betekenis(sen) van sociaal-constructionisme is het boek 

the Social Construction of Reality van Berger en Luckmann. Dit werk is namelijk het eerste boek waar-

in de term ‘social construction’ wordt gebruikt en uitgewerkt (o.a. Benton & Craib, 2001, p. 84; Gu-

brium & Holstein, 2008, p. 4; Harris, 2008, p. 231). De belangrijkste idee dat Berger en Luckmann in 

hun boek the Social Construction of Reality naar voren brengen ligt eigenlijk al opgesloten in de titel, 

namelijk dat de realiteit sociaal geconstrueerd wordt (Berger & Luckmann, 1966, p. 1). De realiteit 

wordt volgens beide auteurs geconstrueerd in interactie tussen personen die in een sociaal systeem 
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samenzijn. Wat Berger en Luckmann met hun boek en de introductie van het begrip ‘social construc-

tion’ wilden bereiken was het verhogen van bewustzijn. Bewustzijn dat de sociale werkelijkheid zoals 

wij die kennen en percipiëren niet vaststaat en daarmee een onvermijdelijke realiteit is. De sociale 

realiteit is geworden en gevormd door zaken als sociale gebeurtenissen en de geschiedenis, zaken 

welke allemaal anders hadden kunnen zijn en dus een andere uitkomst voor de sociale realiteit had-

den voort kunnen brengen (Berger & Luckmann, 1966, p. 169-173). 

De idee van Berger en Luckmann dat de sociale realiteit geen vaststaande statische realiteit is maar 

een geconstrueerde werkelijkheid die wordt vormgegeven door en in interacties tussen mensen, is 

een idee dat in latere beschrijvingen van sociaal-constructionisme  het begrip sociale constructie 

regelmatig terugkomt. Een voorbeeld hiervan is een beschrijving van Gubrium en Holstein die ik 

reeds in het eerste hoofdstuk bij de introductie van het centrale thema al de revue heb laten passe-

ren: 

 “The term ‘Social Constructionism’ has reverberated across the social sciences since the 

1960s. From the start, constructionist research has highlighted both the dynamic contours of 

social reality and the processes by which social reality is put together and assigned meaning. 

The leading idea always has been that the world we live in and our place in it are not simply 

and evidently “there” for participants. Rather participants actively construct the world of eve-

ryday life and its constituent elements.”  

(Gubrium & Holstein, 2008: p. 3) 

Gubrium en Holstein spreken in iets andere termen, maar over hetzelfde thema dat Berger en Luck-

mann in hun boek introduceren. Ze spreken in het bovenstaande citaat over de dynamische contou-

ren van de realiteit en over de processen waarin de sociale realiteit actief door mensen wordt sa-

mengesteld, “is put together”. Een ander voorbeeld van een beschrijving die nauw verbonden lijkt 

met de eerste interpretatie die Berger en Luckmann aan het begrip ‘social construction’ gaven is een 

omschrijving van Ingram en Schneider: 

 “Social construction refers to “world making,” or the varying ways in which realities are 

shaped.”  

(Ingram & Schneider, 2008, p. 191) 

Ook zij spreken over een realiteit die wordt vormgegeven en duiden ‘social construction’ als “world 

making”, het creëren van de wereld. De idee van een sociaal geconstrueerde realiteit komt dus re-
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gelmatig in één of andere vorm terug in beschrijvingen en lijkt, zoals naar voren zal komen uit verde-

re interpretaties, vaak het startpunt en de basis van waaruit men elementen en thema’s toevoegt en 

uitwerkt. Een voorbeeld van dit laatste is de volgende omschrijving van Campbell e.a.: 

 “Social constructionism proposes that realities are created by people communicating with 

each other through language, each influencing and limiting the range of responses from the 

other (…) In this approach, the area of interest is less the individual and more the network of 

interactions between people.”  

(Campbell e.a., 1994, p. 18) 

Campbell e.a. brengen dus opnieuw de connectie tussen sociaal-constructionisme en de gezamenlij-

ke creatie van de realiteit naar voren, maar werken die uit. Ze voegen de thema’s communicatie en 

taal toe. De realiteit wordt dus gecreëerd en deze creatie komt volgens de auteurs tot stand in com-

municatieve processen door het gebruik van taal. Sociaal-constructionisten focussen zich, zo zou op 

basis van het voorgaande gesteld kunnen worden, niet zozeer op het individu maar meer op wat er 

tussen mensen gebeurd en gezegd wordt. Iedere taalhandeling, zo stellen de auteurs, beïnvloedt en 

beperkt de mogelijkheden voor respons van de ander en daarmee dus het proces van betekenisge-

ving en het vormgeven van de werkelijkheid. Hoe communicatie door taalhandelingen tussen perso-

nen verloopt bepaalt dus, om even terug te grijpen op de termen van Berger en Luckmann, hoe de 

sociale realiteit vormgegeven ‘wordt’. 

Hosking is een andere auteur die schrijft en werkt vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief. 

In het volgende citaat geeft zij enkele thema’s weer die in haar optiek belangrijk zijn in verschillende 

vormen van constructionisme. Vervolgens plaatst zij sociaal-constructionisme binnen deze thema’s 

en geeft zij een karakterisering van het begrip: 

 “Many researchers, consultants, and therapists see themselves as taking some sort of social 

constructionist perspective. However the term 'social constructionism' has come to mean 

many different things. This said, all constructionisms share an emphasis on language as 

communication - contrasting with the more usual emphasis on language as representation. In 

addition, communication is viewed as ‘forming’ persons and worlds - rather than informing 

pre-existing entities. Constructionisms vary in three ways - in their focus on: socially con-

structed ‘products’ or processes; in centering individuals or communal construction processes; 

and in the significance given to the fact of the knower's participation in those processes. The 

following account takes a relatively uncommon approach: by emphasizing processes and not 
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products; by exploring communications both as processes of construction (rather than a 

means to transmit information) and as relational processes in which participants co-construct 

particular people and worlds”.  

(Hosking, 2008b: p. 1) 

Hosking benadrukt nog maar eens dat aan de term sociaal-constructionisme veel verschillende bete-

kenissen kunnen worden toegekend. Volgens de karakterisering die zij in het algemeen van construc-

tionisme geeft richten stromingen die onder deze noemer vallen zich op: sociaal geconstrueerde 

‘producten’ of ‘processen’; op individuele of gezamenlijke constructies; en op de mate waarin de 

“knower”, bijvoorbeeld een wetenschapper of organisatieadviseur, deelneemt in de processen van 

constructie. In haar visie op sociaal-constructionisme ligt de nadruk in deze vorm van constructio-

nisme op processen van sociale constructie. Sociaal-constructionisten zijn dus geïnteresseerd in het 

collectieve, sociale en niet in individuele proces van betekenisgeving. Volgens Hosking brengt het 

proces van sociale constructie namelijk geen product, een ‘gestolde’ constructie van de werkelijk-

heid, voort, maar gaat het om het proces. De werkelijkheid wordt in interactie vorm gegeven en dit 

gebeurt telkens opnieuw. Als er sprake lijkt van een stabiele, gestolde sociale realiteit is dat omdat in 

de betreffende lokale setting de sociale werkelijkheid constant opnieuw wordt gecreëerd door bij-

voorbeeld ingeslepen patronen en stilzwijgende conventies. Ingeslepen handelingspatronen en stil-

zwijgende conventies kunnen, zo stelt Hosking, stabiliteit (re)construeren te midden van eindeloze 

mogelijkheden om de werkelijkheid vorm te geven (Hosking, 2008b: p. 1). Samenvattend kan op ba-

sis van de tekst van Hosking worden gezegd dat sociaal-constructionisten uitgaan van sociale con-

structie als een proces zonder duidelijk begin en eind, waarin de werkelijkheid constant wordt 

ge(re)construeerd.  

Verder moet volgens Hosking communicatie in de sociaal-constructionistische stroming gezien wor-

den als vormend en niet als representatie, niet als middel om informatie over “pre-existing entities” 

over te brengen. Taal geeft dus niet de inherente betekenis weer van hoe ‘de dingen’ in werkelijk-

heid zijn. In plaats daarvan wordt er door het gebruik van taal betekenis gegeven aan ‘de dingen’ of 

zoals Hosking het verwoord: “language is regarded as performative i.e., its use brings people and 

things into being” (Hosking, 2008b: p. 1). Hosking volgt hierin Gergen die stelt dat: 

 “The social constructionist approach is predicated on the assumption that ‘the terms by 

which the world is understood are social artifacts, products of historically situated inter-
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changes among people. (…) The descriptions of life that are available are not reflections or 

representations of what is, but rather shape and constrain and enable what is.”  

(Gergen, 1985: p. 267) 

Volgens Gergen gaan social constructionisten er vanuit dat de termen die wij gebruiken in onze taal 

om te praten over de wereld sociale artefacten zijn. Dit onderstreept, vanuit een andere invalshoek, 

wat Hosking naar voren brengt dat taaluitingen geen representaties zijn van een objectieve realiteit 

en dat taal volgens sociaal-constructionisten niet neutraal en representationeel is maar subjectief en 

vormend.  

Volgens Hosking, in navolging van Gergen, worden “people and worlds” gezamenlijk in interactie 

door taalhandelingen geconstrueerd. Iedere verschillende taalhandeling geeft op een andere manier 

betekenis aan zaken of gebeurtenissen en nodigt uit om het proces van sociale constructie een be-

paalde richting uit te laten gaan. Dit laatste sluit goed aan bij een van de punten van Campbell e.a. 

die in het gedeelte hiervoor is behandeld. Iedere taalhandeling beïnvloedt en beperkt de mogelijk-

heden voor respons van de ander en daarmee dus het proces van betekenisgeving en het vormgeven 

van de werkelijkheid. Om een eenvoudig voorbeeld te geven, in de lijn van de theorie van Hosking, 

Campbell e.a., als iets in een organisatie wordt benoemd als een probleem, wil dat niet zeggen dat 

het ook een probleem is. Er wordt alleen op die manier betekenis aan gegeven. Als iets als een pro-

bleem wordt benoemd is het verder aannemelijk dat in het handelen dat hier op volgt de zaak in 

kwestie ook als zodanig wordt benaderd. Als men in plaats van over een probleem over een kans had 

gesproken is het aannemelijk dat het handelen en de processen er anders uit hadden gezien. 

Volgens Hosking transformeert een sociaal-constructionistisch perspectief door haar uitgangspunten 

‘harde feiten’ in locale, sociale en historische waarheidsconstructies (Hosking, 2008b, p. 1). Dit laat-

ste opent de deur voor andere constructies (sociale werkelijkheden) en kan om die reden behulp-

zaam zijn om meer open te staan voor nieuwe ideeën en mogelijkheden.   

Het belangrijkste punt dat Hosking, Campbell e.a. naar voren brengen komt ook terug bij een andere 

sociaal-constructionist, Harris. Een citaat van Harris uit het hoofdstuk ‘Constructionism in Sociology’ 

dat hij schreef voor het boek Handbook of Constructionist Research, waarin hij het thema naar voren 

brengt en kort uitwerkt:  

 “The meaning of things is not inherent. (…) All objects - “objects” being cows, chairs, actions, 

selves, social problems, decades, or anything else that can be referred to  - derive their mean-



De co-constructie van organisatieverandering 

De veelkleurigheid van het sociaalDe veelkleurigheid van het sociaalDe veelkleurigheid van het sociaalDe veelkleurigheid van het sociaal----constructionismeconstructionismeconstructionismeconstructionisme    

Pagina | 25252525  

 

ing from the purposes and perspectives that people bring to them (Blumer, 1969; Mead, 

1934). (…) A war, a political leader, tattoos, animal cruelty, homelessness – the meaning of 

these and everything else is contingent on the actions of people, who must supply classifica-

tions, interpretations, and narratives to make sense of them.”  

(Harris, 2008, p. 232-233) 

Hij benoemt dit thema  als “the core principle of Social Constructionism” (Harris, 2008, p. 232). Bete-

kenissen worden zo benadrukt hij gecreëerd, aangeleerd, gebruikt, en herzien in sociale interactie. 

(Sociale) fenomenen zijn dus geïnterpreteerde ‘entiteiten’ wiens bestaan en kenmerken afhankelijk 

zijn van hoe mensen betekenis geven. Harris noemt het voorbeeld van een stoel, deze kan worden 

gezien als een wapen, iets om op te staan, iets om te verbranden, te verkopen, enzovoorts (Harris, 

2008, 233). De betekenis staat niet vast maar wordt toegekend, net zoals in het voorbeeld dat hier-

voor is gegeven, iets kan worden gezien als een probleem of kans. 

In een andere tekst geeft Hosking samen met McNamee nog een andere beschrijving van sociaal-

constructionisme, waarin nog wat andere elementen terugkomen die relevant zijn voor dit onder-

zoek. 

 “For us, Social Construction is not a theory that proposes particular techniques or methods 

for practice, but is more of a general orientation or thought style – a way of engaging with 

the world that centers on dialogue and multiplicity – an orientation that gives new meaning 

and value to ongoing and open dialogues. Our emphasis on ongoing co-construction makes it 

inappropriate to assert what social constructionist practice ‘is’ or ‘is not’ because this would 

exclude the voices of those who are relating to our words. 

Social construction does not dictate specific techniques or methods. And yet constructionism 

informs our activities, both in producing theoretical talk and writings, and in our other profes-

sional and everyday practices. It does so not by offering explanations or causes (for example 

of human nature, human relations, or organizations), but by focusing on relational practices 

and the social realities they create, sustain, and change”.  

(Hosking & McNamee, 2006a: 23) 

Uit deze beschrijving komt naar voren dat Hosking en McNamee sociaal-constructionisme niet zien 

als een theorie die bepaalde methoden of technieken voorschrijft. In plaats daarvan is het meer een 

oriëntatie die richting geeft aan het handelen en zich richt op dialoog en multipliciteit. De focus is 
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relationeel handelen in de praktijk en de sociale realiteiten die dit handelen voortbrengt, onderhoudt 

en verandert.  

Van Nistelrooij geeft in zijn boek ‘Collectief organiseren: een sociaal-constructionistisch onderzoek 

naar het werken met grote groepen’ de volgende karakterisering van het begrip sociaal-

constructionisme: 

“Het sociaal-constructionisme is geïnteresseerd in communicatie over en in relaties tussen 

mensen en de betekenis- c.q. zingevingprocessen die dit oplevert. Toegepast binnen de be-

drijfskunde staat de sociale werkelijkheid van het ‘organiseren’ centraal en wordt de organi-

satie beschouwd als een product van collectieve betekenisgeving met een relationeel netwerk 

van verschillende aan elkaar gekoppelde betekenissen. (…) Het uitgangspunt is dat mensen in 

staat zijn om onder dezelfde omstandigheden ten gevolge van hun eigen interpretaties of be-

tekenisgeving heel verschillende persoonlijke constructies van een en dezelfde werkelijkheid 

te creëren. (…) Het sociaal-constructionisme heft bovendien de illusie op van een ontologische 

splitsing tussen subject en object en vervangt haar door een intersubjectieve werkelijkheid. 

Een werkelijkheidsopvatting waarbij kennis en kennisverwerving wordt beschouwd als een in-

teractief proces doordat mensen in een voortdurende interactie met hun omgeving betekenis 

geven aan hun ervaringen. Er is binnen de sociaal-constructionistische visie niet zoiets als ‘ob-

jectieve’ kennis of kennis die contextvrij is.” 

(Van Nistelrooij, 1999: p. 21-22) 

In de beschrijving die Van Nistelrooij geeft komt naar voren dat het sociaal-constructionisme zich 

richt op communicatie over en in relaties tussen mensen en de betekenisgevingprocessen die dit 

voortbrengt. De netgenoemde betekenisgevingprocessen creëren een intersubjectieve werkelijkheid 

waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen object en subject. De werkelijkheid wordt gecreëerd 

tussen mensen in relaties en kan om die reden veel verschillende vormen aannemen. 

Burr geeft in haar boek An Introduction to Social Constructionism geen definitie. In plaats daarvan 

identificeert zij vier centrale overtuigingen die aanhangers van het sociaal-constructionisme in haar 

optiek gemeenschappelijk hebben (Burr, 1995: p. 3). In de nu volgende alinea’s zal ik, als afsluiting 

van deze paragraaf, de opvattingen die Burr identificeert bespreken. 

Het eerste wat kenmerkend is voor het denken van aanhangers van het sociaal-constructionisme is 

een kritische houding ten opzichte van kennis en werkelijkheidsvisies die als vanzelfsprekend worden 
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gezien (Burr, 1995: p. 3). Sociaal-constructionisten staan afwijzend ten opzichte van de idee dat de 

manier waarop wij de wereld waarnemen een directe perceptie van de werkelijkheid is. In hun ogen 

zijn mensen niet in staat om de wereld objectief en onbevooroordeeld waar te nemen, wat mensen 

waarnemen is afhankelijk van veel verschillende factoren. Dit betekent dat de manieren waarop wij 

de wereld categoriseren en begrijpen niet verwijzen naar een in de realiteit aanwezige objectieve 

orde. Om een voorbeeld van Burr ter illustratie van dit laatste punt: 

 “(…) just because we think of some music as ‘classical’ and some as ‘pop’ does not mean that 

we should assume that there is anything in the nature of the music itself that means it has to 

be divided up in that particular way.”  

(Burr, 1995: p.3) 

Men gaat er, zoals uit het voorbeeld naar voren komt, binnen het sociaal-constructionisme dus van-

uit dat er niet iets in de aard van dingen en mensen zit die hen maakt tot wat ze zijn. Betekenissen, 

de aard van dingen en mensen, kunnen niet worden waargenomen, maar worden toegekend. 

Tweede punt dat kenmerkend is voor social constructionisten is dat ze er van uitgaan dat kennis en 

waarheid historisch en cultureel gebonden zijn (Burr, 1995: p. 3). De manier waarop we de wereld 

gewoon zijn te begrijpen en de categorieën en concepten die we daarbij gebruiken zijn cultureel en 

historisch gegroeid en niet algemeen geldend. De in een cultuur aanwezige kennis zijn, zo stelt Burr, 

artefacten van deze cultuur. Om die reden gaan sociaal-constructionisten er niet vanuit dat de ene 

manier om dingen te begrijpen en te duiden dichter bij de waarheid ligt dan de andere. Kennis is 

lokaal, cultureel en historisch. 

Derde punt is de aanname dat kennis en werkelijkheidsvisies constructies zijn die ontstaan, in stand 

worden gehouden en worden veranderd in sociale processen (Burr, 1995: p. 4). Sociaal-

constructionisten gaan er vanuit dat kennis en werkelijkheidvisies gecreëerd worden in de dagelijkse 

interacties tussen mensen. Omdat kennis en werkelijkheidsvisies in verschillende vormen van sociale 

interactie tot stand komen, zijn deze interacties en vooral de taalhandelingen die plaatsvinden in 

deze interacties, voor een social constructionist belangrijk om te bestuderen. De in een cultuur geac-

cepteerde manieren om de wereld te begrijpen worden gecreëerd in sociale processen waarin men-

sen iedere dag deelnemen. Wat wij zien als waarheid is dus geen product van onze eigen observaties 

van de wereld om ons heen, maar van de sociale processen en interacties waarin wij dagelijks be-

trokken zijn. Als mensen met elkaar praten wordt de wereld geconstrueerd. 
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Vierde een laatste centrale aanname van het sociaal-constructionisme is dat kennis en paradigma’s 

hand in hand gaan met menselijk handelen (Burr, 1995: p. 5). Het beeld van de werkelijkheid dat in 

‘onderhandeling’ ontstaat kan veel verschillende vormen aannemen, er zijn een oneindig aantal mo-

gelijke sociale constructies van de werkelijkheid. Elk van deze constructies heeft gevolgen voor het 

handelen van mensen. Het bepaalt bijvoorbeeld hoe we met elkaar omgaan, wat geaccepteerd ge-

drag is en wat niet. Iedere werkelijkheidsconstructie stelt grenzen, schrijft voor en bemoedigt en 

ontmoedigt bepaalde manieren van handelen. Een voorbeeld van Burr ter illustratie: 

 “(…) before the Temperance movement, drunks were seen as entirely responsible for their 

behavior, and therefore blameworthy. A typical response was therefore imprisonment. How-

ever, there has been a move away from seeing drunkenness as a crime and towards thinking 

of it as a sickness, a kind of addiction. ‘Alcoholics’ are not seen as totally responsible for their 

behavior, since they are victims of a kind of drug addiction. The social action appropriate to 

understanding drunkenness in this way is to offer medical and psychological treatment, not 

imprisonment.”  

(Burr, 1995: p. 5) 

In het voorbeeld komt duidelijk naar voren dat de manier waarop betekenis wordt gegeven aan 

dronkenschap bepaalt hoe men jegens personen in dronken toestand handelt. De in interactie ge-

creëerde kennis en het handelen van mensen gaan dus hand in hand. 

Samenvattend kan gezegd worden dat Burr in haar beschrijving de stroming sociaal-constructionisme 

karakteriseert als een kritische, sceptische benadering die alles wat voor waar wordt gehouden in 

twijfel trekt. Uit deze beschrijving komt naar voren dat de stroming mensen bewust wil maken van 

de idee dat de eigen waarheid slechts een van de vele mogelijkheden is. Er zijn er meerdere manie-

ren zijn om naar de wereld te kijken, die elk hun eigen ‘waarheden’ voortbrengen. 

Verder wijst zij sociaal-constructionisme aan als een stroming waarin men uitgaat van dat kennis 

historisch en cultureel gebonden is. Wat als waar wordt gehouden geldt alleen lokaal in een bepaal-

de cultuur in een bepaalde tijd.  

Kennis is verder een intermenselijke creatie die tot stand komt in sociale processen en bepalend is 

voor het handelen van mensen. Verschillende kennisconstructie roepen verschillende handelingspa-

tronen op. 
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In deze paragraaf heb ik een aantal beschrijvingen van sociaal-constructionisme  de revue laten pas-

seren. In de volgende paragraaf zal ik van deze beschrijvingen gebruik maken bij het opstellen van 

enkele thema’s die volgens mij centraal staan in de sociaal-constructionistische beweging. 

2.2 Een constructie van het sociaal-constructionisme 

Zoals in de ik in de inleiding van dit hoofdstuk heb aangegeven ben ik in dit hoofdstuk niet op zoek 

naar een definitie, omdat één definitie geen recht zou doen aan de diversiteit die het sociaal-

constructionisme kenmerkt. In plaats daarvan ben ik in dit hoofdstuk op zoek naar betekenisvolle 

coherentie te midden van de verscheidenheid aan interpretaties die er van het begrip sociaal-

constructionisme zijn. In de voorgaande paragraaf heb ik enkele sociaal-constructionisten over de 

stroming aan het woord gelaten en gekeken naar wat zij als haar centrale thema’s zien. In deze 

tweede paragraaf wil ik een eigen, in het kader van dit onderzoek bruikbare, uitwerking van de term 

sociaal-constructionisme construeren die recht doet de opvattingen van die tot nu toe in dit hoofd-

stuk aan bod zijn gekomen. 

Dit laatste wil ik doen door aan de hand van de voorgaande beschrijvingen enkele aannames te iden-

tificeren die in mijn optiek centraal staan binnen de stroming. Ik geef in dit deel van mijn scriptie, na 

interactie met verschillende auteurs, dus op eigen wijze betekenis aan het sociaal-

constructionistische gedachtegoed.  

In mijn visie kunnen er drie belangrijke thema’s worden onderscheiden die centraal staan binnen het 

sociaal-constructionisme. In de nu volgende sectie vind u in drie subparagrafen een beschrijving en 

uitwerking van de belangrijkste opvattingen uit het sociaal-constructionisme. 

2.2.1 Axioma 1. De realiteit is een relationele realiteit 

Een eerste en volgens veel auteurs het belangrijkste uitgangspunt van het sociaal-constructionisme is 

dat de realiteit geen vaststaande onvermijdelijke realiteit is, maar een realiteit die een uitvloeisel is 

van sociale interacties die plaatsvinden binnen een bepaalde context. Er bestaat volgens sociaal-

constructionisten dus geen objectieve werkelijkheid in de zin dat de betekenis van ‘objecten’, of dit 

nu, om met de woorden van Harris te spreken, koeien, stoelen, acties, personen of sociale proble-

men zijn, inherent is aan deze zaken. Men gaat er anders gezegd dus vanuit dat er niet iets in de aard 

van dingen en mensen zit die hen maakt tot wat ze zijn. De manieren waarop wij betekenis geven 

aan  de wereld en de manier waarop wij haar categoriseren en begrijpen verwijst niet naar een in de 

realiteit aanwezige objectieve orde die door studie en observatie aan het licht kan worden gebracht. 
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In plaats daarvan wordt er door mensen een betekenisvolle realiteit gecreëerd op het moment dat 

men in interactie treed met de wereld of met anderen hierover communiceert. Op het moment dat 

er bijvoorbeeld gepraat wordt over een stoel, om even terug te grijpen op een voorbeeld uit de vori-

ge paragraaf, krijgt deze haar betekenis als ‘zijnde’ een wapen, iets om op te staan, iets om te ver-

branden of iets om te verkopen. ‘Objecten’ zijn dus geïnterpreteerde ‘entiteiten’ wiens bestaan en 

kenmerken afhankelijk zijn van de gezamenlijke classificaties en interpretaties van mensen. 

In het sociaal-constructionisme gaat men dus uit van een relationele intersubjectieve werkelijkheid, 

een werkelijkheid die niet passief door mensen wordt ‘afgelezen’ uit de wereld om hen heen, maar 

actief wordt geconstrueerd.  

Omdat sociaal-constructionisten uitgaan van een relationele realiteit houdt men zich binnen deze 

stroming veel bezig met het ontrafelen van manieren waarop individuen en groepen deelnemen aan 

processen van betekenisgeving waarin de sociale werkelijkheid wordt vormgegeven. De focus is dus 

relationeel handelen in de praktijk om zo te ontdekken welke realiteiten dit handelen voortbrengt, 

onderhoudt en verandert.  

Samenvattend: het eerste sociaal-constructionistische uitgangspunt dat ik onderscheid is dat in mijn 

optiek sociaal-constructionisten niet uitgaan van een objectieve werkelijkheid. In plaats daarvan gaan 

ze er vanuit dat realiteit sociaal en in interactie wordt gecreëerd. 

2.2.2 Axioma 2. De realiteit wordt gevormd door taalhandelingen 

Sociaal-constructionisten gaan er dus van uit dat de realiteit een sociale constructie is die in interac-

tie tot stand komt. In deze interactie processen zijn het taalhandelingen die de bouwstenen vormen 

van de verschillende constructies. Een tweede uitgangspunt van het sociaal-constructionisme is dan 

ook dat taal, in brede zin (verbaal, non-verbaal, enzovoorts), een sleutelrol speelt bij de constructie 

van de realiteit. Taal wordt binnen de stroming niet gezien als een representatie van de werkelijk-

heid, als een objectieve weergave van dat wat wij buiten onszelf waarnemen. In plaats daarvan ziet 

men taal als een manier van handelen die vorm geeft aan de werkelijkheid. Iedere taalhandeling, of 

het nu praten, schrijven, gebaren of iets anders is, maakt dat wij die deze handelingen uitvoeren 

actief betrokken zijn bij het construeren van de werkelijkheid (Hosking & Bass, 2001: p. 359). De 

woorden die ik heb opgeschreven en die u op dit moment leest vormen de realiteit. Het vormt bij-

voorbeeld wat u verstaat onder sociaal-constructionisme.  
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In de voorgaande paragraaf heb ik al kort aangegeven van hoe taal de werkelijkheid kan vormen en 

processen kan sturen. Ik heb als voorbeeld gegeven dat met in een organisatie zaken kan benoemen 

als een probleem of als een kans. De wijze waarop men ‘objecten’ benoemt nodigt uit tot bepaalde 

manieren van praten over en tevens stuurt het handelen aan. Om toch nog wat verder op deze ma-

terie in te gaan heb ik in deze paragraaf nog twee voorbeelden toegevoegd die iets laten zien van het 

vormend vermogen van taal. 

Het eerste voorbeeld is afkomstig uit het boek The social construction of what van Hacking. Hacking 

gebruikt in zijn boek het voorbeeld van “woman refugees” (Hacking, 2003: p. 9). Hacking laat aan de 

hand van een casus over vrouwelijke vluchtelingen zien hoe een bepaalde taalhandeling, in dit geval 

het classificeren van een bepaalde groep als vrouwelijke vluchtelingen vorm geeft aan de realiteit. De 

term vrouwelijke vluchteling  treedt in interactie met personen die zichzelf als zodanig zien of als 

zodanig worden aangemerkt door anderen. Hacking laat zien dat vrouwen die als vrouwelijke vluch-

teling worden geclassificeerd, zich als zodanig gaan gedragen of zich juist verzetten. Hiermee laat hij 

zien dat de term vrouwelijke vluchteling geen objectieve weergave is van een groep mensen, maar 

een sociaal geconstrueerde classificatie, die tevens de realiteit vorm geeft. 

Een ander voorbeeld van het vormende karakter van taal die nog dichter bij mijn centrale onderwerp 

ligt is een voorbeeld van Van der Haar. Van der Haar verwijst naar het boek Images of organization 

van Morgan waarin hij stelt dat organisaties aan de hand van verschillende metaforen kunnen wor-

den neergezet en begrepen (Van der Haar, 2002: p. 26). Zo kunnen organisaties bijvoorbeeld worden 

beschreven als een machine of als een organisme. De keuze voor een bepaalde metafoor heeft ge-

volgen voor hoe er verder gedacht wordt over en gehandeld wordt aangaande zaken als structuur, 

leiderschap en vergelijken. De manier waarop er over een ‘object’, in dit geval een organisatie, wordt 

gesproken vormt de realiteit aangaande dit ‘object’. 

Tot slot kan dus worden gezegd dat sociaal-constructionisten taal niet zien als een manier om de 

werkelijkheid objectief te representeren. In plaats daarvan zien ze taal is vormend en richting ge-

vend, het creëert realiteit en betekenissen.  

2.2.3 Axioma 3. De realiteit is meervoudig en lokaalhistorische 

Sociaal-constructionisten gaan niet uit van een enkelvoudige, vaststaande en onvermijdelijke reali-

teit. De werkelijkheid aangaande een bepaald ‘object’ kan als natuurlijk en onvermijdelijk worden 

gezien door diegene die dit als waarheid accepteren, volgens een sociaal-constructionist blijft het 

echter een constructie die heeft plaatsgevonden binnen een bepaalde lokale context en tijd. Een 
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constructie die door de tijd heen verandert, doordat de werkelijkheid opnieuw in interactie wordt 

vormgegeven, of in stand wordt gehouden, omdat in de betreffende lokale setting de sociale werke-

lijkheid constant opnieuw wordt gecreëerd door bijvoorbeeld ingeslepen patronen en stilzwijgende 

conventies. Dit alles betekent vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief dat wat realiteit is in 

een bepaalde sociale context niet per definitie als zodanig geldt binnen een andere. De manier waar-

op we de wereld gewoon zijn te begrijpen en de categorieën en concepten die we daarbij gebruiken 

zijn cultureel en historisch gegroeid en niet algemeen geldend. Realiteit is lokaal, cultureel en histo-

risch. Wat wij benoemen als echt, mooi, lelijk, goed of slecht, enzovoorts is een lokaalhistorische 

constructie. 

Laat me een voorbeeld geven om dit iets inzichtelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan een begroe-

ting (Hosking, 2004: p. 8). Binnen de ene gemeenschap is de gangbare manier van begroeten bij-

voorbeeld het schudden van handen terwijl dit binnen andere relationele context in bepaalde geval-

len of altijd uit den boze is. Voorbeelden van dit laatste, die breed zijn uitgemeten in de media, zijn 

de gevallen waarin een imam weigerde om Rita Verdonk de hand te schudden omdat het in zijn ogen 

niet is toegestaan om een onbekende vrouw op deze wijze aan te raken. Ook is het zo dat in veel 

gemeenschappen het schudden van handen geen manier is waarop men gewoon is om elkaar te 

begroeten.  Binnen andere contexten begroet men elkaar bijvoorbeeld door een buiging of door het 

tegen elkaar aanwrijven van neuzen.  

Volgens sociaal-constructionisten zijn er dus geen ‘harde feiten’, aangaande bijvoorbeeld de gepaste 

wijze om iemand te begroeten,  maar alleen lokale, sociale en historische waarheidsconstructies. 

Interactieprocessen construeren dus alleen hoe iets en iemand is binnen de context van hier en nu. 

Omdat de werkelijkheid wordt geconstrueerd binnen een bepaalde context gaat men er binnen het 

sociaal-constructionisme niet alleen vanuit dat deze lokaalhistorisch is, maar ook dat de realiteit 

meervoudig is of kan zijn. De geconstrueerde realiteit wordt dus gezien als een mogelijke constructie, 

waarbij geldt dat er andere constructies zijn of mogelijk zijn, zoals het voorbeeld over begroeten ook 

laat zien. 

Als gevolg van de visie dat de realiteit meervoudig en lokaalhistorisch is nemen sociaal-

constructionisten vaak een kritische houding aan ten opzichte van kennis en werkelijkheidsvisies die 

als vanzelfsprekend worden gezien. Een sociaal-constructionist zal zich in principe altijd afvragen 

welke andere realiteitsconstructies er zijn of mogelijk zijn. 
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Samengevat beweren sociaal-constructionisten dus niet dat er geen realiteit bestaat, maar wel dat 

deze werkelijkheid altijd meervoudig en lokaalhistorisch is. Interacties tussen mensen door taalhan-

delingen produceren dus een realiteit die meervoudig en lokaalhistorisch is.  

2.3 Dus: wat kan worden verstaan onder het sociaal-

constructionisme? 

In dit hoofdstuk heb ik uitgebreid aandacht besteed aan het sociaal-constructionisme. Om dit hoofd-

stuk af te sluiten wil ik in deze paragraaf een antwoord formuleren op de deelvraag die hoort  bij dit 

onderdeel. Zoals u hebt kunnen lezen is de deelvraag die hoort bij dit deel van mijn scriptie: ‘Wat kan 

worden verstaan onder het sociaal-constructionisme’? 

Ik heb deze vraag bewust op de voorgaande wijze gesteld omdat de vraag wat het sociaal-

constructionisme is mij op voorhand geen vraag leek waar adequaat een antwoord op gegeven kan 

worden.  

Dit laatste is tijdens het bestuderen van het thema alleen maar sterker geworden. De vraag wat iets 

is, lijkt in het licht van het sociaal-constructionisme niet langer een relevante vraag. Sociaal-

constructionisten zijn er niet op uit om ‘objecten’ te kennen zoals ze werkelijk zijn. Binnen deze visie 

is dit immers een onmogelijkheid. Er zijn altijd verschillende verhalen beschikbaar over een ‘object’, 

er worden in verschillende lokaalhistorische contexten verschillende betekenissen aan verbonden, 

betekenis is dus contingent. De constructie van sociaal-constructionisme die door interactie tussen 

mij en verschillende auteurs tot stand is gekomen is dan ook een mogelijke constructie en een ma-

nier om betekenis te geven aan de stroming. 

Mijn antwoord op de eerder beschreven deelvraag, op basis van de kennis die ik heb opgedaan door 

het bestuderen van literatuur, zou de volgende zijn. 

Het sociaal-constructionisme moet men in mijn optiek niet zien als een theorie die bepaalde metho-

den of technieken voorschrijft. In plaats daarvan kan het beter worden verstaan als een oriëntatie, 

een stroming die richting geeft aan het handelen.  

In het sociaal-constructionisme gaat men uit van een relationele intersubjectieve werkelijkheid. Rea-

liteit wordt binnen deze stroming gezien als een constructie die vorm krijgt in sociale interacties die 

plaatsvinden binnen een bepaalde context. 
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Verder kan worden gesteld dat men er in deze stroming vanuit gaat dat taalhandelingen, in brede 

zin, in sociale interacties vorm geven aan de realiteit en als gevolg aan menselijk handelen. Iedere 

taalhandeling, of het nu praten, schrijven, gebaren of iets anders is, maakt dat diegenen die deze 

handelingen uitvoeren actief betrokken zijn bij het construeren van de werkelijkheid. 

Tot slot gaat men er in mijn ogen vanuit dat de realiteit lokaalhistorisch en meervoudig is. De manier 

waarop we de wereld gewoon zijn te begrijpen en de categorieën en concepten die we daarbij ge-

bruiken cultureel en historisch gegroeid zijn en niet algemeen geldend. De geconstrueerde realiteit 

wordt bovendien gezien als een mogelijke constructie, waarbij geldt dat er andere constructies zijn of 

mogelijk zijn.  

Zoals uit het bovenstaande antwoord naar voren komt geeft het sociaal-constructionistisch perspec-

tief richting aan het handelen. Met andere woorden zou je in het kader van onderzoek kunnen zeg-

gen dat het gevolgen heeft voor de manier waarop men in organisatieveranderingsprocessen han-

delt. In de twee nu volgende hoofdstukken zal ik verder ingaan op de implicaties die een sociaal-

constructionistische perspectief heeft voor organisatieverandering. Meer specifiek zal ik in het 

hoofdstuk na dit inzoomen op de gevolgen die een sociaal-constructionistisch perspectief heeft voor 

de manier waarop organisatieveranderingsprocessen worden gezien. In hoofdstuk vier zal ik vervol-

gens van dichterbij bekijken hoe dit vervolgens in de praktijk wordt uitgewerkt. 
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3. De kijk op veranderen verandert 

In het tweede hoofdstuk heb ik aandacht besteed aan het sociaal-constructionistisch perspectief. In 

dit derde hoofdstuk zal ik aan de hand van de tweede deelvraag: ‘Hoe worden vanuit een sociaal-

constructionistisch perspectief organisatieveranderingsprocessen gezien?’ verder inzoomen op de 

implicaties die dit perspectief heeft voor organisatieverandering. In het nu volgende deel zal ik kort 

aangeven waarom het belangrijk is om deelvraag twee te beantwoorden. Daarnaast zal ik bespreken 

welke weg ik zal bewandelen om uiteindelijk deze deelvraag te beantwoorden. 

Volgens Alvesson en Deetz wordt de manier waarop we ons handelen in de praktijk vormgeven be-

paald door de manier waarop we naar dingen kijken (Alvesson & Deetz, 2000: p. 42). Omdat ik bin-

nen het kader van mijn Master thesis onderzoek hoe mensen in veranderingsprocessen, die zijn 

vormgegeven aan de hand van sociaal-constructionistische uitgangspunten, handelen om tot nieuwe 

manieren te komen om de organisatie vorm te geven, is het essentieel om te kijken hoe organisatie-

veranderingsprocessen vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief worden gezien. In dit 

hoofdstuk zal ik dus bespreken welke zienswijzen de in het voorgaande hoofdstuk geïdentificeerde 

uitgangspunten voortbrengen aangaande organisatieveranderingsprocessen. Deze tussenstap zal 

helpen om straks, in hoofdstuk vier en de conclusie, de stap naar de praktijk te maken. 

Om deelvraag twee te beantwoorden zal ik om te beginnen in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk, 

aan de hand punten die in wetenschappelijke literatuur naar voren worden gebracht, bespreken hoe 

de in het voorgaande hoofdstuk besproken uitgangspunten van sociaal-constructionisme het denken 

over het veranderen van organisatie beïnvloed. Ik zal op sommige punten de sociaal-

constructionistische ideeën die ik bespreek contrasteren met ideeën zoals deze gangbaar zijn in meer 

traditionele benaderingen voor organisatieverandering. Ik wil sociaal-constructionistische ideeën 

naast meer gangbare ideeën leggen omdat het in navolging van Hosking mijn overtuiging is dat juist 

dit contrast helpt om het sociaal-constructionistische gedachtegoed aangaande organisatieverande-

ring beter te begrijpen (Hosking, 2004: p. 1). 

In de tweede paragraaf wil ik verder twee metaforen bespreken die vaak gebruikt worden om het 

sociaal-constructionistisch denken over organisatieverandering te karakteriseren. Ik vind het belang-

rijk om deze metaforen te verwerken in dit hoofdstuk omdat ze op een beeldende manier en vanuit 

een andere invalshoek iets kunnen laten zien van de gevolgen die het sociaal-constructionistisch 

perspectief heeft voor het denken over organisatieveranderingsprocessen. 
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3.1 Enkele sociaal-constructionistisch zienswijzen op organi-

satieverandering 

In het hoofdstuk ‘Change works: a critical construction’ dat Hosking schreef voor het boek Dynamics 

of Organizational Change and Learning, van Boonstra besteet zij expliciet aandacht aan de wijze 

waarop een sociaal-constructionistische zienswijze de kijk op organisatieverandering beïnvloed. In dit 

hoofdstuk wil ik voornamelijk van de kennis die Hosking in de netgenoemde verhandeling naar voren 

brengt gebruik maken om te beschrijven hoe de kijk op veranderen verandert door een sociaal-

constructionistische bril op te zetten.  

Naast de tekst van Hosking heb ik bij het schrijven van dit hoofdstuk ook veel gebruik gemaakt van 

een tekst van McNamee met de titel Therapy as Social Construction. Back to Basics and Forward to-

ward Challenging Issues. Zoals de titel van deze laatste tekst al laat zien gaat deze tekst niet specifiek 

over organisatieverandering. De tekst heeft mij echter wel nieuwe inzichten opgeleverd en ik ben er 

in geslaagd om de dingen die McNamee naar voren brengt te vertalen naar de context van organisa-

tieverandering. 

In het eerste hoofdstuk hebben we kunnen zien dat men, in wat ik traditionele benaderingen van 

organisatieverandering heb genoemd, er vanuit gaat dat een organisatie een relatief stabiele en en-

kelvoudige entiteit is die losstaat van mensen en de wijze waarop zij handelen (De Moor, 2005: p. 

123-124). Omdat men een organisatie binnen deze benaderingen ziet als een stabiele entiteit met 

bepaalde karakteristieken, kijkt men ook op een specifieke manier naar een organisatieverande-

ringsproces. Dit wordt gezien als een lineair en progressief pad dat leidt van één stabiele toestand 

naar een andere. Dit laatste wordt vaak aangeduid met de termen unfreezing – moving – refreezing  

en is vaak gericht op het veranderen van karakteristieken van de organisatie of haar leden (Wegge-

man, 2003: p. 49). Binnen deze traditionele benaderingen wordt de verandering bewerkstelligt door 

een change agent die door empirisch onderzoek en rationele analyse, kennis produceert over hoe de 

organisatie is om op basis van deze kennis de organisatie te veranderen (Hosking, 2004: p. 10).  

In contrast met het voorgaande wordt binnen de sociaal-constructionistische visie een organisatie 

niet langer gezien als een enkelvoudige en intrinsiek stabiele entiteit. In plaats daarvan zien sociaal-

constructionisten een organisatie als een relationele intersubjectieve werkelijkheid (Hosking, 2004: 

p. 10). Wat een organisatie ‘is’ wordt doorlopend gecreëerd, aangeleerd en herzien in sociale inter-

acties. Stabiliteit lokaliseren sociaal-constructionisten dan ook in relationele processen en niet in de 
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‘aard’ van de organisatie. Van stabiliteit is in deze visie sprake als in een lokale setting de organisatie-

realiteit doorlopend opnieuw wordt gecreëerd door bijvoorbeeld patronen en stilzwijgende conven-

ties. Ook verandering lokaliseert men binnen de sociaal-constructionistische stroming in relationele 

processen. De organisatie verandert op het moment dat men handelingspatronen en conventies 

doorbreekt en op een nieuwe manier gaat handelen in relationele processen. Samenvattend kan dus 

worden gezegd dat stabiliteit en verandering in organisaties, binnen de sociaal-constructionistische 

visie, worden gezien als respectievelijk een reconstructie en een constructie die vorm krijgen in rela-

tionele processen (Hosking, 2004: p. 10). Een organisatieveranderingsproces wordt om te beginnen 

dan ook gezien als een sociaal constructieproces.  

Omdat organisatieveranderingsprocessen worden gezien als processen van sociale constructie staat 

het individueel handelen van een change agent niet langer centraal, hetgeen bij traditionele benade-

ringen wel het geval is. In plaats van het individueel handelen, van de change agent, richt men zich 

nu logischerwijs op het relationeel handelen waarin en waardoor veranderingen tot stand komen. 

Men ziet sociale processen die plaatsvinden in de organisatie en aandacht voor de manier waarop 

deze processen organisatierealiteiten creëren, onderhouden en veranderen, als centrale aandachts-

punten (Hosking, 2004: p. 11).  

Ik heb in de laatste zin van de voorgaande alinea realiteiten in het woord organisatierealiteiten 

schuin gedrukt om te benadrukken dat sociale processen in organisaties niet één organisatierealiteit 

voortbrengen. In overeenstemming met het derde, in het vorige hoofdstuk geïdentificeerde sociaal-

constructionistische uitgangspunt, ziet men de organisatierealiteit als lokaalhistorisch en meervou-

dig. Sociaal-constructionisten gaan er vanuit dat er sprake kan zijn van een dominant verhaal of an-

ders gezegd discours over de organisatie, maar ook dat dit nooit het enige verhaal is. In verande-

ringsprocessen wordt het aan de oppervlakte brengen van en het werken met deze multipliciteit dan 

ook gezien als een essentieel onderdeel van het proces.  

In traditionele benaderingen is dit laatste vaak niet het geval. Traditionele benaderingen zijn er vaak 

op gericht om één verhaal te creëren en die op te leggen aan iedereen in de organisatie. De hande-

lingen van de change agent zijn er dus op gericht om zijn empirische kennis, zijn ‘verhaal’ om in soci-

aal-constructionistische termen te spreken, op te leggen aan anderen om zo een nieuwe enkelvoudi-

ge stabiele organisatierealiteit te creëren. De change agent probeert anderen zo te beïnvloeden, 

door bijvoorbeeld onderhandeling of overreding, dat ze het met hem ‘eens’ zijn en dat er één waar-

heid aangaande de organisatie is (Hosking, 2004: p. 13). Verandering is er in deze visie op gericht om 

anderen één realiteitsconstructie, die van de change agent, te laten omarmen. In andere woorden 
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gaat er om dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat er één discours dominant wordt. Om te 

zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan is het voor de change agent nodig om weer-

standen, die er leven binnen de organisatie, te overwinnen. Dit laatste kan worden bereikt door het 

toepassen van verschillende technieken zoals het verstrekken van informatie of bijvoorbeeld activi-

teiten die gericht zijn op teambuilding (Hollway, 1991: p. 120; Hosking, 2004: p. 13). 

In de traditionele visie ziet men organisatieverandering dus als het overwinnen van weerstand in de 

organisatie om zo te komen tot organisatiebreed gedeeld verhaal te komen. Binnen de sociaal-

constructionistische visie beweegt men echter weg van het beeld van organisatieverandering als 

zijnde het overwinnen van hindernissen. Omdat in deze visie zoals gezegd het aan de oppervlakte 

brengen van en het werken met multipliciteit gezien wordt als essentieel, kan worden gesteld dat 

organisatieverandering wordt gezien als het overbruggen ofwel coördineren van verschillen (McNa-

mee, 2004: p. 6). Een professional die werkt vanuit een sociaal-constructionistische visie zal organisa-

tieverandering zien als het samen creëren van een leefbare toekomst waarin ruimte wordt gegeven 

aan meerdere locale realiteiten of zoals Hosking het noemt “forms of live” (McNamee, 2004: p. 8; 

Hosking, 2004: p. 14). Multipliciteit wordt dus in stand gehouden in plaats van dat men probeert om 

één discours te laten zegevieren en wat onverenigbaar is te verenigen (McNamee, 2004: p. 14).  

Om ruimte te creëren voor een situatie waarin divergente realiteiten naast elkaar kunnen bestaan en 

waar toch goed wordt samengewerkt is onderlinge dialoog erg belangrijk (McNamee, 2004: p. 13). 

Taalhandelingen vormen, volgens sociaal-constructionisten, in sociale interacties de realiteit en co-

ordineren als gevolg ook menselijk handelen, zoals ook naar voren is gekomen in het voorgaande 

hoofdstuk. Als gevolg van het voorgaande wordt organisatieverandering vanuit een sociaal-

constructionistisch perspectief ook gezien als een conversationeel of dialogisch proces (McNamee, 

2004: p. 16). Het feit dat organisatieverandering wordt gezien als een conversationeel proces heeft 

verdere implicaties. Omdat men van een conversatie nooit precies weet welke richting deze uit zal 

gaan is het onmogelijk om op voorhand vast te stellen wat de uitkomsten zullen zijn. Het is onmoge-

lijk om de ‘bewegingen’ die de ander zal maken precies te voorspellen en om die reden zijn de moge-

lijke uitkomsten van een conversationeel proces oneindig (McNamee, 2004: p. 16). Dit alles maakt 

dat organisatieverandering in de sociaal-constructionistische visie ook wordt gezien als improvisatie. 

Hiermee bedoel ik niet dat men vanuit dit perspectief onvoorbereid te werk gaat, in tegendeel. De 

professional die organisatieverandering benaderd als een conversationeel proces en ingevolge als 

improvisatie, zal zich juist zeer gedegen voorbereiden, zich voorbereiden om te improviseren (Mc-

Namee, 2004: p. 15). Dit houdt onder meer in dat een professional zich voorbereid om een genera-
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tieve dialoog op gang te brengen en te houden en om te werken met wat er in het proces in het ‘hier 

en nu’ gebeurd (McNamee, 2004: p. 8). 

In deze paragraaf heb aan de hand van door mij bestudeerde literatuur een beeld geschetst van hoe 

vanuit het sociaal-constructionisme organisatieveranderingsprocessen kunnen worden gezien. In de 

laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal ik nog kort terugkomen op de zaken die hier zijn besproken. 

Eerst wil ik echter het voorgaande in de volgende paragraaf ‘verlevendigen’ door twee metaforen te 

bespreken die vaak gebruikt worden om het sociaal-constructionistisch denken over organisatiever-

andering weer te geven. 

3.2 Organisatieverandering als een ontdekkingsreis en jazz-

improvisatie 

In de afgelopen tien jaar is binnen de organisatiewetenschap de aandacht voor metaforen sterk toe-

genomen (Hosking & McNamee, 2006b: p. 251). Een belangrijke reden voor deze groeiende aandacht 

is dat door velen wordt aangenomen dat de manier waarop wij denken over een bepaald onderwerp 

gevormd wordt door de metaforen die wij gebruiken (Johnson & Lakoff, 1999: p. 12). Zo stelt Morgan 

bijvoorbeeld in zijn boek Images of Organization dat iedere theorie over organiseren of managen 

gebaseerd is op impliciete beelden of metaforen die er voor zorgen dat dingen op een bepaalde ma-

nier worden bekeken en behandeld (Morgan, 1997: p. 4). Omdat de beelden en metaforen die ten 

grondslag liggen aan veel zaken vaak verborgen blijven leek het mij goed om een tweetal metaforen, 

die gebruikt worden om een sociaal-constructionistische benadering voor organisatieverandering te 

begrijpen, zichtbaar te maken. 

De eerste metafoor die ik zou willen bespreken is de ontdekkingsreismetafoor. De ontdekkingsreis-

metafoor is een eigen samenvatting en vertaling van de termen “hiking metafor” en “process-

oriented journey metafor” die ik in de literatuur ben tegengekomen (Hosking & McNamee, 2006b: p. 

252; Inns, 1996: p. 27).  

De ontdekkingsreismetafoor is eigenlijk een variatie op de reismetafoor die al lange tijd wordt ge-

bruikt om organisatieveranderingsprocessen te karakteriseren (Inns, 1996: p. 20). In haar oorspron-

kelijke vorm moet een reis in deze metafoor op de door Marshak verwoorde wijze worden gezien: 
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“A journey can be seen as a departure from a known place, with the intention to cover a fixed 

distance and arrive at a clearly defined destination, measuring steps and progress on the 

way. This may be termed the ‘destination-oriented’ journey.” 

(Marshak, 1993: p. 400) 

Het gebruik van de bovenstaande versie van de reismetafoor nodigt uit om organisatieveranderings-

processen te zien op een traditionele manier zoals beschreven in hoofdstuk één en de voorgaande 

paragraaf: als een lineair en progressief pad dat leidt van één stabiele toestand naar een andere. De 

nadruk ligt in deze versie van de metafoor en ingevolge ook in benaderingen die op deze metafoor 

zijn gestoeld, op het bereiken van een vooraf gesteld doel langs een vooraf opgesteld plan. Of zoals 

Marshak het enigszins poëtisch verwoord: 

 “The reward is not in the journey but reaching, the pot of gold at the end of the rainbow” 

 (Marshak, 1993: p. 404) 

Door een reis niet langer te definiëren als een bestemmingsgerichte reis, maar als een ontdekkings-

reis worden heel andere zaken voor het voetlicht gebracht zoals het nu volgende citaat ook duidelijk 

maakt.  

 “The current emphasis is akin to the activities of early explorers who had a vague notion of 

their destination, based perhaps on rumours and stories of new territories across the water, 

but, with only very rudimentary maps, needing to draw on all their skills of seamanship to en-

sure their survival, whilst having to pioneer their own routes.” 

(Inns, 1996: p. 28) 

Omdat de ontdekkingsreismetafoor een heel andere kant laat zien van wat men onder een reis kan 

verstaan roept het ook een heel ander beeld op van organisatieverandering. Het roept een zienswijze 

op waarin organisatieverandering niet gezien wordt als een bestemmingsgericht proces maar als een 

proces waarvan het eindpunt niet van te voren vaststaat en waarin gedurende de reis nieuwe ‘rou-

tes’ zich zullen aandienen, die elk weer nieuwe mogelijkheden met zich meebrengen om de reis te 

vervolgen. De reismetafoor laat, als hij op deze wijze wordt ingevuld, organisatieverandering zien als 

een zich in tijd en ruimte ontvouwend exploratief proces waarin op ieder moment meerdere keuze-

mogelijkheden zijn die elk gevolgen hebben voor het verdere verloop van de reis. 
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De tweede Metafoor die ik wil bespreken wordt in literatuur aangeduid met de term jazzmetafoor 

(Barrett, 2006: p. 269). Volgens Barrett is het maken van jazzmuziek een goede metafoor voor orga-

niseren. Waarom hij die mening is toegedaan laat het volgende citaat zien. 

“A group of jazz musicians, like an organization, is populated with divers specialists operating 

in a complex environment. The complex environment requires participants to continually in-

terpret vague cues, process large chunks of information, formulate and implement a wide 

range of strategies simultaneously while constructing responses without well thought-out 

plans and without the guarantee of outcomes. In short, both jazz improvisation and organiza-

tional life require participants to discover the future that their action creates – but they do so 

only as it unfolds. However, unlike most organizational structures, jazz bands have minimal 

hierarchy, decision making is dispersed, and the design is toward maximal flexibility, respon-

siveness, innovation, and fast processing of information.” 

(Barrett, 2006: p. 269) 

Volgens Barrett is jazzimprovisatie een vorm van sociale organisatie die orde schept zonder dat er 

een duidelijke blauwdruk is die van tevoren aangeeft hoe deze orde er uit zou moeten zien. Door 

improvisatie, interpretatie, reactie en dergelijke ‘ontdekt’ men samen de organisatie die het geza-

menlijk handelen creëert. Er is dus geen duidelijk scheiding tussen denken en doen, tussen analyse 

en interventie om in de termen van organisatieverandering te spreken. Improvisatie en het ‘on the 

spot’ handelen creëren nieuwe mogelijkheden en verandering. De jazzmetafoor brengt dus vooral 

voor het voetlicht dat organiseren en, in mijn optiek, ook organisatieverandering een vorm van im-

provisatie is. 

Dit laatste is echter niet het enige. Er zitten meer elementen in deze metafoor die onze ogen kunnen 

openen voor interessante inzichten. Zo zou ik graag het samenspel tussen de verschillende muzikan-

ten wat nader willen bespreken. Jazzimprovisatie vraagt namelijk veel van de betrokken muzikanten. 

Eén van de belangrijkste dingen die het vraagt is dat men, als men wil dat het ‘ergens naar klinkt’, 

actief naar elkaar moet luisteren en ook actief moet inspelen op de ander (Barrett, 2006: p. 275). De 

muzikanten moeten zich toewijden aan elkaar en meespelen met zich ontvouwende ideeën. Het 

moet een gezamenlijk handelen worden en niet het handelen van verschillende individuen. Als één 

iemand een idee ontwikkelt is het belangrijk dat de anderen een ondersteunende rol aannemen, een 

rol die in jazztermen vaak wordt benoemt als “comping” (Barrett, 2006, p. 276). De taak van diege-

nen die ondersteunen is om de ander zijn idee te laten ontwikkelen om er vervolgens een gezamen-
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lijke geluid van te maken. Ook organisatieverandering in de sociaal-constructionistische visie vraagt 

dat er actief naar elkaar geluisterd wordt en dat men probeert om in te spelen op de ander om zo, 

gebruik makend van een ieders expertise en verhalen, samen nieuwe ideeën to ontwikkelen. De 

jazzmetafoor laat zien dat organisatieverandering ook gezien kan worden als samenspel waarin luis-

teren, anticiperen en reageren centraal staan. 

Tot slot laat de jazzmetafoor nog zien dat gelijkwaardigheid erg belangrijk is bij een organisatiever-

anderingsproces. Bij jazz zijn net als bij organisatieverandering verschillende specialisten betrokken. 

Bij het maken van jazzmuziek is het in principe niet zo dat één specialist het proces domineert, het is 

zoals gezegd een samenspel waarbij het ene moment de één het voortouw neemt en op een ander 

moment een ander. Door deze platte structuur en minimale hiërarchie wordt er ruimte gecreëerd 

waarin in een ieder vrijheid heeft om initiatief te nemen en waarin dus ook beter een ieders creativi-

teit en ideeën naar voren kunnen komen en benut kunnen worden. Dit laatste geldt volgens veel 

sociaal-constructionisten ook voor organisatieveranderingsprocessen. Als men ervoor kiest om te 

werken binnen kaders waar sprake is van platte structuur kan men nieuwe betrokkenheid en creati-

viteit aanboren. Een platte structuur geeft ruimte aan geluiden die anders, bij een meer hiërarchi-

sche inrichting van het proces, waarschijnlijk niet gehoord en ingevolge niet benut zouden worden. 

Kort samengevat kan organisatieverandering aan de hand van de jazzmetafoor dus ook worden ge-

zien als een proces waarin minimale hiërarchische verhoudingen het uitgangspunt zijn om zo ruimte 

te geven oor maximale creativiteit, flexibiliteit, responsiviteit en innovativiteit. 

3.3 Dus: hoe worden veranderingsprocessen door sociaal-

constructionisten gezien? 

In dit hoofdstuk heb ik een aantal beelden die een sociaal-constructionistisch perspectief oproept 

aangaande organisatieverandering benoemd en uitgewerkt. Aan de hand van deze zienswijzen wil 

graag een antwoord formuleren op de deelvraag: ‘Hoe worden vanuit een sociaal-constructionistisch 

perspectief organisatieveranderingsprocessen gezien’? Mijn antwoord op deze deelvraag is opnieuw 

een meervoudig antwoord en wederom zeker geen antwoord dat uitputtend is.  

Door opnieuw meervoudigheid de ruimte te geven in mijn scriptie en mijn blik niet te snel te ver-

smallen hoop ik in het volgende hoofdstuk ook een breder beeld te kunnen schetsen van de oriënta-

ties die een sociaal-constructionistisch perspectief uiteindelijk in veranderingsprocessen oplevert.  
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Naar aanleiding van het literatuuronderzoek dat ik heb uitgevoerd ben ik er achtergekomen dat een 

organisatieveranderingsproces om te beginnen kan worden gezien als een sociaal constructieproces. 

In overeenstemming met het eerste sociaal-constructionistische uitgangspunt is een organisatie im-

mers een constructie die vorm krijgt binnen sociale interacties. Veranderen in de context van een 

organisatie is dus het co-construeren van nieuwe organisatierealiteiten. 

In de tweede plaats kan het worden gezien als het overbruggen ofwel het coördineren van verschil-

len. In de organisatie zijn meerdere ‘verhalen’ aanwezig en volgens sociaal-constructionisten is het 

onmogelijk om hier op gepaste wijze één ‘verhaal’ van te maken en bovendien wordt dit ook niet 

gezien als een wenselijk streven. Meervoudigheid is in hun visie geen hindernis maar onder andere 

een bron van innovatie en creativiteit. Organisatieverandering is dus niet een proces van co-

constructie dat moet leiden tot één realiteitsconstructie. Ruimte voor meerdere lokale realiteiten is 

essentieel. 

In de derde plaats wordt organisatieverandering vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief 

ook gezien als een conversationeel of dialogisch proces. Iedere taalhandeling, of het nu praten, 

schrijven, gebaren of iets anders is, maakt dat de werkelijkheid vorm krijgt. Ingevolge wordt ook ver-

andering door taalhandelingen gecreëerd. Op het moment dat mensen anders over de organisatie 

gaat praten verandert volgens sociaal constructionisten dus de organisatie. 

In de vierde plaats laat de ontdekkingsreismetafoor organisatieverandering zien als een zich in tijd en 

ruimte ontvouwend exploratief proces. Organisatieverandering wordt niet langer gezien als een be-

stemmingsgericht proces maar als proces waarvan het eindpunt en de te volgen route niet van te 

voren vaststaan. 

Ten vijfde brengt de jazzmetafoor voor het voetlicht dat organisatieverandering een vorm van im-

provisatie is. Net als bij jazzimprovisatie probeert men orde te scheppen zonder dat er een duidelijke 

blauwdruk is die van tevoren aangeeft hoe deze orde er uit zou moeten zien. Door improvisatie, in-

terpretatie, reactie en dergelijke ‘ontdekt’ men samen de organisatie die het gezamenlijk handelen 

creëert. 

In de zesde plaats laat deze laatste metafoor ook zien dat organisatieverandering gezien kan worden 

als samenspel. Organisatieverandering vraagt net als jazzimprovisatie dat er actief naar elkaar geluis-

terd wordt en dat men probeert om in te spelen op de ander om zo, gebruik makend van een ieders 

expertise en ‘verhalen’, samen nieuwe ideeën to ontwikkelen. Luisteren, anticiperen en reageren 

staan dus centraal. 
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Tot slot kan organisatieverandering aan de hand van de jazzmetafoor ook worden gezien als een 

proces met minimale hiërarchische verhoudingen. Door een platte structuur en minimale hiërarchie 

wordt er ruimte gecreëerd waarin in een ieder vrijheid heeft om initiatief te nemen en waarin dus 

ook beter een ieders creativiteit en ideeën naar voren kunnen komen en benut kunnen worden. 

In het nu volgende hoofdstuk zal ik de volgende stap maken in mijn zoektocht en nog dieper ingaan 

op de implicaties die een sociaal-constructionistische perspectief heeft voor organisatieverandering. 

In hoofdstuk vier zal ik aan de hand van een casus en gesprekken die ik heb gevoerd met mensen die 

in de praktijk vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief werken, beschrijven hoe de boven-

staande zienswijzen het handelen in organisatieveranderingsprocessen beïnvloeden. 
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4. Anders veranderen 

Tot nu toe heb ik samen met u in mijn scriptie uitgebreid gekeken naar het sociaal-constructio-

nistisch perspectief en haar uitgangspunten en naar de manier waarop veranderingsprocessen in 

organisaties vanuit dit perspectief worden gezien. In dit vierde hoofdstuk zal ik de derde en laatste 

stap nemen op de weg die uiteindelijk, in de conclusie zal leiden naar een antwoord op de hoofd-

vraag. Deze laatste stap houdt concreet in dat ik in dit hoofdstuk zal bespreken hoe een sociaal-

constructionistisch perspectief uiteindelijk het handelen van mensen in de praktijk richting geeft. Bij 

dit laatste is de derde deelvraag: ‘Hoe worden organisatieveranderingsprocessen vanuit een sociaal-

constructionistisch perspectief vormgegeven?’ richtinggevend. 

Voor de beantwoording van deelvraag drie zal ik onder andere gebruik maken van een casus. De 

casus is een voorbeeld van een organisatieveranderingsproces die is vormgegeven aan de hand van 

sociaal-constructionistische uitgangspunten. Een analyse van deze casus zal helpen om meer inzicht 

te krijgen in de manier waarop een veranderingsproces in organisatie kan worden vormgegeven als 

men denkt vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief. 

Naast de casus zal ik ook gebruik maken van resultaten die naar voren zijn gekomen uit empirisch 

onderzoek dat ik heb uitgevoerd. De empirische data heb ik verzameld in gesprekken die ik heb ge-

voerd met inhoudelijke specialisten. Dus met mensen die vanuit een sociaal-constructionistisch per-

spectief naar organisatieverandering kijken en vanuit deze invalshoek werken. 

De informatie die ik aan de hand van de gesprekken tijdens de conferentie heb verzameld en de ana-

lyse van de casus zal ik op sommige punten aanvullen met informatie uit literatuur. Op deze wijze 

hoop ik een mooi beeld te kunnen geven van de mogelijkheden die er zijn om een veranderingspro-

ces vorm te geven vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief. 

4.1 De co-constructie van verandering in een conflicterende 

onderwijs context 

Deze paragraaf beschrijft het gebruik van een sociaal constructionistisch perspectief in een verande-

ringsproces dat heeft plaatsgevonden binnen de context van een Amerikaanse private middelbare 

school. De casus is afkomstig van de website van McNamee (http://pubpages.unh.edu/~smcnamee/ 

in dex.html). McNamee is een vrouwelijke professional die in de praktijk werkt vanuit het perspectief 
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dat centraal staat in deze thesis en daar tevens, zoals u wellicht in de bronverwijzingen in de voor-

gaande hoofdstukken is opgevallen, veel over schrijft.  

Ik zal deze paragraaf vervolgen met een beschrijving van de casus. Deze schets is een parafrase en 

samenvatting van punten en gebeurtenissen die McNamee zelf aangaande deze casus beschrijft op 

haar website. In de beschrijving zal ik mij in overeenstemming met de deelvraag die ik in dit hoofd-

stuk zal beantwoorden vooral focussen op de manier waarop het proces is ingericht en niet zozeer 

op de inhoudelijke uitkomsten. Inhoudelijke uitkomsten van het proces zullen alleen worden bespro-

ken als ze iets laten zien over, of wat verduidelijken betreffende de vormgeving van het proces. Ik zal 

dus vooral de werkwijze van McNamee als consultant beschrijven en kijken naar de manier waarop 

anderen die betrokken zijn bij dit veranderingsproces handelen. 

Na het beschrijvende deel zal ik de casus analyseren. Bij deze analyse zal ik op sommige punten ver-

bindingen proberen te leggen tussen zaken die ik heb gevonden in de literatuur en hetgeen ik consta-

teer in de casus. 

4.1.1 De casusbeschrijving 

In de casus staat een veranderingsproces centraal dat heeft plaatsgevonden binnen de context van 

een private middelbare school in de Verenigde Staten. De opdracht die McNamee op voorhand kreeg 

van de schoolleiding had betrekking op twee met elkaar samenhangende thema’s. In de eerste plaats 

wilde de schoolleiding het curriculum van één van haar departementen
3
 vernieuwen. In de tweede 

plaats wilden zij er voor zorgen dat de mensen, die werkzaam waren binnen ditzelfde departement, 

beter in staat zouden zijn om met elkaar samen te werken. Het doel was verder om het huidige curri-

culum binnen het departement gezamenlijk te bekijken en te beoordelen. Dit om helder te krijgen 

wat de sterke en zwakke punten van het toenmalige onderwijsprogramma waren. De sterke punten 

zouden, in het veranderingsproces dat zou gaan volgen, de basis moeten gaan vormen voor het 

nieuwe curriculum en de zwakke punten zouden er zoveel mogelijk uit moeten verdwijnen.  

Wat verder belangrijk is om aan te geven is dat deze poging tot verandering er één was in een lange 

rij van inspanningen die in de jaren daarvoor waren ondernomen, om het curriculum en de werkrela-

ties binnen het departement te verbeteren. Deze eerdere inspanningen, om tot constructieve veran-

deringen te komen, hadden echter alleen problemen aan het licht gebracht en uitvergroot en werk-

relaties waren in deze processen alleen maar verder verslechterd. Vanwege deze negatieve ervarin-

                                                           
3
 Om welk departement het in deze precies gaat wordt niet met naam en toenaam in de casusbeschrijving van 

McNamee vermeld. 
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gen waren de meeste medewerkers van het departement niet erg gemotiveerd en bereid om op-

nieuw een poging te ondernemen om het functioneren van het departement, op zowel het professi-

onele als het inter-persoonlijke vlak, te verbeteren. Het idee om opnieuw extra tijd door te brengen 

met mensen met wie men ‘onoverbrugbare’ meningsverschillen had werd dan ook met veel weer-

stand ontvangen. 

Ondanks het feit dat er veel weerstand bestond tegen het idee om opnieuw een verandertraject in te 

gaan werd er door de schoolleiding, in samenspraak met het betreffende departement, toch beslo-

ten om het proces in gang te zetten. Bij de schoolleiding leefde namelijk de hoop en verwachting dat 

de benadering en inrichting van het proces deze keer anders zou zijn en dus ook andere resultaten 

zou voortbrengen. De benadering die McNamee had voorgesteld zou zich namelijk niet gaan richten 

op problemen en het in beeld brengen van knelpunten in de werkrelaties. In plaats daarvan zou de 

nadruk komen te liggen op de reeds aanwezige kracht en het kapitaal dat al beschikbaar was binnen 

het departement en het huidige onderwijsprogramma. Deze filosofie sloot goed aan bij wat de 

schoolleiding op voorhand voor ogen had. 

Om het veranderingsproces te richten op het binnen het departement reeds aanwezige kapitaal en 

de kracht van de organisatie werd een procedure ontwikkeld waarbij alle leden van het departement 

eerst afzonderlijk zouden worden bevraagd over het onderwijsprogramma en de werkrelaties binnen 

het departement. Na deze individuele interviews zouden de leden van het departement met  McNa-

mee samenkomen om tijdens een retraite van twee dagen gezamenlijk over de twee thema’s te pra-

ten. 

Na in eerste instantie alleen contact te hebben gehad met de schoolleiding om het proces door te 

spreken werd McNamee, op de eerste vergadering van het academisch jaar, aan alle leden van het 

departement voorgesteld. Tijdens deze introductie legde zij uit dat het niet haar intentie was om hun 

programma en manier van werken te evalueren vanuit haar eigen perspectief, maar dat ze graag met 

hen in gesprek wilde treden om te kijken wat in hun ogen binnen deze thema’s belangrijke elemen-

ten waren om nader op in te zoomen. McNamee vertelde verder dat zij in deze gesprekken graag zou 

werken aan de hand van wat een ieder waardeert in het eigen curriculum en in hun relaties met col-

lega’s. Ze gaf tevens aan dat ze graag deze positieve insteek wilde kiezen omdat de probleemgeori-

enteerde aanpak die tot dan toe altijd was toegepast weinig aanknopingspunten voor verbetering 

had opgeleverd.  



De co-constructie van organisatieverandering 

Anders veranderenAnders veranderenAnders veranderenAnders veranderen    

Pagina | 48484848  

 

Na de introductie nodigde zij ieder lid van het departement uit om contact met haar op te nemen als 

ze nog verdere vragen of suggesties hadden of hun bezorgdheid over bepaalde zaken wilde uitten. 

McNamee begon ook direct met het plannen van korte gesprekken van dertig minuten die zij met elk 

departementslid wilde gaan voeren. Voordat deze gesprekken plaatsvonden stuurde McNamee ieder 

lid een vragenlijst toe met daarbij de vraag of men, als voorbereiding op het gesprek, deze lijst wilde 

doornemen en wilde reflecteren op de inhoud
4
. 

Gedurende de interviews met de leden van het departement werden de vragen van de vragenlijst 

niet direct gebruikt. In plaats daarvan begon McNamee elk interview door te vragen wat zij, volgens 

het betreffende lid, absoluut moest weten over het departement, het onderwijsprogramma en de 

werkingsverhoudingen binnen het departement. Ze vroeg verder elk lid of ze een beschrijving kon-

den geven van het departement toen het in hun ogen wel goed functioneerde en ook of ze sterke 

kanten en talenten van de andere teamleden konden benoemen. McNamee vroeg tot slot in deze 

gesprekken ook om enkele eigen sterke kanten en talenten en de eigen positieve bijdrage aan het 

functioneren van het departement te benoemen.  

In de interviews kwamen in de meeste gevallen niet de departementale en persoonlijke problemen 

van haar leden aan de orde. Leden van het departement leken in plaats daarvan de gespreken als 

kans te zien om eindelijk eens ‘hun kant van het verhaal’ te kunnen vertellen en waren om die reden 

ook vaak bereid om de positieve insteek te kiezen. Deze positieve insteek, de nadruk op sterke pun-

ten en best practices bleef de focus van het traject dat McNamee verder heeft doorlopen met het 

departement. Na de interviews werd er door McNamee, als voorbereiding op de tweedaagse retrai-

te, gezocht naar overlappende thema’s die naar voren waren gekomen uit de verschillende gesprek-

ken.  

Vlak voor de retraite werd de leden van het departement gevraagd om te reflecteren op enkele an-

dere vragen die hen zouden kunnen helpen om hun huidige curriculum en werkrelaties te evalueren. 

De thema’s waren niet alleen bedoeld om de leden voor te bereiden op de evaluatie, maar ook om 

hen te oriënteren op een manier van werken waarin dialoog centraal zou staan. Tevens werd ge-

vraagd om na te denken over hun persoonlijke ideeën over het geven van onderwijs met als uiteinde-

lijk doel dat ze hierover tijdens de retraite iets zouden kunnen vertellen aan de andere leden. Om 

hen te helpen bij deze taak werden aan de afzonderlijke leden de volgende vragen voorgelegd: (1) 

                                                           
4
 Voor geïnteresseerden heb ik de door McNamee gebruikte vragenlijst aan het einde van het document inge-

voegd onder bijlage 2. De vragenlijst kan extra inzicht geven in de manier van vragen en het soort vragen dat 

door sociaal-constructionisten wordt gebruikt in processen als deze. 
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Hoe bent u in het lerarenvak terecht gekomen? Wat heeft u geprikkeld om de keuze voor dit vak te 

maken? (2) Wat heeft u ertoe aangezet om met leerlingen te willen werken? (3) Welke ideeën had u 

over de manier waarop u met collega’s zou willen samenwerken? (4) Wat trok u zo aan in de school 

waar u nu werkt? (5) Hoe zou u uw eigen doelen als leraar omschrijven? (6) Zoek een anekdote of 

verhaal die aan de groep iets van uw lesmethoden laten zien.  

De bovenstaande vragen waren er op gericht om wederom positieve verhalen naar boven te krijgen, 

verhalen van hoogtepunten die tevens iets zouden laten zien van een ieders persoonlijke beweegre-

denen, achtergrond en passie voor hun vak. De aanname hierbij was dat het delen van een ieders 

eigen positieve verhalen en inzicht in een ieders liefde voor het vak collega’s kan uitnodigen tot een 

generatieve dialoog over het geven van onderwijs. Door niet te vragen naar abstracte principes maar 

naar persoonlijke verhalen krijgen collega’s meer van de context te zien waarbinnen bepaalde ideeën 

over het geven van onderwijs zijn ontstaan. Deze context kan helpen om de ander beter te begrijpen 

en meer begrip te krijgen voor zijn of haar standpunten.  

De retraite werd gehouden in een hotel vlakbij het strand en begon op een zondagmiddag en eindig-

de op dinsdag aan het einde van de ochtend. Tijdens de opening van de retraite werd aan de leden 

van het departement gevraagd om aan de anderen te vertellen hoe en waarom zij tot een keuze voor 

het lerarenvak waren gekomen. Deze vertelsessie duurde in totaal meer dan twee uur en creëerde 

een sfeer van respect en interesse. Na een pauze rond het avondeten werd de conferentie voortge-

zet. McNamee nodigde de leden uit om iemand anders uit de groep te kiezen, bij voorkeur iemand 

met wie men normaal gesproken weinig contact had, om samen elkaar om beurten te interviewen 

over hoogtepunten uit hun werk als onderwijzer. Nadat de koppels waren gevormd zocht ieder twee-

tal een rustige plaats op om de interviews te kunnen afnemen. Na ongeveer een uur waren alle in-

terviews afgerond en kwam de gehele groep weer samen. Ieder paar vertelde aan de rest van de 

groepen welke dingen zij uit de interviews hadden geleerd en wat ze in het verhaal van de ander erg 

waardeerde en tevens welke sterke kanten er over het eigen departement uit naar voren waren ge-

komen. De leden van de faculteit beschreven veel sterke kanten en talenten die binnen de eigen 

groep aanwezig waren. Velen beschreven verder dat ze de toewijding en passie van de ander voor 

het vak erg waardeerde. Verder ontdekte men dat integriteit en de kwaliteit van de leraar-

studentrelatie voor hen allemaal de belangrijkste waarden waren. Bovendien beschreven de leden 

dat het departement op de toppen van haar kunnen functioneerde als mensen met elkaar in gesprek 

bleven over hun werk als docent. Aanvullend werd aangegeven dat er sprake is van veel energie bin-

nen de groep als er wordt gesproken over nieuwe innovatieve ideeën over het geven van onderwijs, 
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werkvormen en onderwijsprojecten. Het beeld dat uit de sessies naar voren kwam was er dus één 

van mensen die houden van hun vak en graag ideeën met elkaar delen. 

Deze ontdekkingsfase waarin men elkaars verschillen beter had leren kennen en begrijpen en waarin 

men ook beter in beeld had gekregen wat men deelde werd gevolgd door een brainstormsessie. Het 

idee was om in deze sessie aan te sluiten op de voorgaande sessie en verder te bouwen op de posi-

tieve punten die naar voren waren gebracht. Het doel was om naar de toekomst gericht samen te 

fantaseren over hoe deze er idealiter uit zou zien. Anders gezegd: hoe zouden volgens een ieder het 

ideale curriculum en de ideale werkrelaties er uitzien.  

In deze sessie werkte de leden van het departement in vijf willekeurig samengestelde groepen om 

hun toekomst te co-construeren. Iedere groep werd geïnstrueerd om een comfortabele plek te zoe-

ken binnen het hotel om daar samen te brainstormen over de vraag: “Wat is volgens jou het ideale 

curriculum?” Om te zorgen dat de gespreken op gang zouden komen kregen de groepen verder de 

volgende instructies mee: (1) denk in eerste instantie niet aan het feit of ideeën binnen de bestaande 

structuur van de school passen, (2) probeer verder te denken dan de manier waarop dingen nu gaan, 

zijn gegaan, of de manier waarop je denkt dat anderen zouden willen dat het zou gaan, (3) bedenk 

wat het allerbelangrijkste is dat de studenten geleerd moeten hebben aan het einde van hun oplei-

ding, (4) denk na over de echt essentiële zaken, (5) denk er ook over na hoe deze zaken in een on-

derwijsprogramma zouden passen. De discussie in de vijf groepen duurde ongeveer een uur.  

De vijf plannen van de diverse groepen werden aan de anderen gepresenteerd. Elke groep gaf om 

beurten een overzicht van de plannen die zij gezamenlijk hadden ontwikkeld voor het ideale curricu-

lum. Het was niet toegestaan om de ideeën van andere groepen te bediscussiëren. In plaats daarvan 

werden de toehoorders aangemoedigd om vragen te stellen om meer informatie te verzamelen of 

dingen op te helderen. Nadat de vijf ideale programma’s waren gepresenteerd werden er vijf nieuwe 

groepen samengesteld. Elk van deze groepen moest trachten om de vijf ideeën die in de voorafgaan-

de zitting naar voren waren gekomen te integreren. Elke groep had ten minste één lid van elk van de 

vijf groepen die voor de eerste groepsessie waren gevormd. Vanwege dit laatste was er in iedere 

groep dus iemand aanwezig die uit eerste hand kon vertellen over de verschillende plannen. De 

groepen kregen de opdracht om uit de vijf plannen zaken te selecteren, te negeren en te integreren 

om zo tot één plan te komen.  

Na de laatste sessie waren er dus vijf ideale onderwijsprogramma’s. Elk van deze plannen werd op 

dezelfde wijze gepresenteerd als de eerste vijf plannen. Na de presentaties volgde een sessie waarin 
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de vijf ideale plannen werden besproken en uiteindelijk werden geïntegreerd in één gezamenlijk 

plan. Het integreren van de vijf plannen verliep snel en soepel omdat de vijf plannen veel overlap 

vertoonden en in de basis allemaal min of meer hetzelfde waren. De leden gingen door deze sessie 

inzien dat ondanks dat hun verhalen en zienswijzen verschilden van anderen, er voldoende raakvlak-

ken waren om samen een nieuwe manier te vinden om het gezamenlijk handelen te coördineren. 

Na deze sessie waarin het fantaseren over de ideale situatie centraal stond werd getracht om samen 

een concreet actieplan op te stellen die de ideale situatie dichterbij zou moeten brengen. Uit deze 

laatste samenkomst is een lijst met concrete actiepunten naar voren gekomen aan de hand waarvan 

in de maanden die volgden het nieuwe curriculum werd vormgegeven. Ook dacht een ieder persoon-

lijk na over welk gedrag hij of zij zou moeten gaan vertonen en welk gedrag juist niet, om in de toe-

komst de ideale werkrelaties te creëren. De uitkomsten van deze reflectie werden samen besproken. 

4.1.2 Een analyse van de casus 

Toen ik de casus las dacht ik onmiddellijk aan een citaat van Senge dat ik in de afgelopen zes maan-

den in mijn zoektocht ben tegengekomen.  

“We often spend so much time coping with problems along our path that we only have a dim 

or even inaccurate view of what’s really important to us.” 

(P. Senge, geciteerd op de website appreciativeinquiry.virginia.edu) 

Wat Senge mooi in woorden uitdrukt leek ook het geval in deze casus. Er was zoveel tijd besteed aan 

het identificeren van problemen dat deze alleen maar waren uitvergroot en werkrelaties alleen maar 

verder waren verslechterd. Men had niet meer voor ogen waarom men samen was als departement, 

voor de dingen die echt belangrijk waren. Men had de focus op problemen gelegd en vervolgens 

waren er alleen maar meer problemen ontstaan. In deze context een kort verhaal. 

“There is a story of a Cherokee elder sitting with his grandchildren.  He says to them, “In every 

life there is a terrible fight - a fight between two wolves.  One is evil:  he is fear, anger, envy, 

greed, arrogance, self-pity, resentment, and deceit.  The other is good:  joy, serenity, humility, 

confidence, generosity, truth, gentleness, and compassion.”   And one of the children asks, 

“Grandfather, which wolf will win?”  The elder looks him in the eye and says, “The one you 

feed.”” 

 (G. Mortenson, geciteerd op de website appreciativeinquiry.virginia.edu) 
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Je zou dit verhaal kunnen vertalen naar de context van de organisatie. Er is een strijd gaande tussen 

het positieve en het negatieve, waar men op focust, wat men voedt, krijgt de overhand en gaat pro-

cessen in organisaties bepalen. Positief of negatief taalgebruik creëert een realiteit die hiermee in 

overeenstemming is. De notie van deze dynamiek lijkt sterk aanwezig binnen het sociaal-

constructionistische perspectief. In de casus wordt dit ook zichtbaar. McNamee kiest duidelijk voor 

een positieve focus. In haar benadering en manier van vragen legt zij de nadruk op de reeds aanwe-

zige kracht en het kapitaal dat op dat moment al beschikbaar was binnen het departement en het 

huidige onderwijsprogramma. Ze vraagt naar verhalen van best practices en is constant op zoek naar 

hoogtepunten in plaats van dieptepunten. Daarnaast besteed zij ook veel aandacht aan wat een ie-

der waardeert in het eigen curriculum en in hun relaties met collega’s.  

Op basis van het bovenstaande kan worden gezegd dat organisatieveranderingsprocessen die wor-

den vormgegeven vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief worden ingericht rond een zoek-

tocht naar: (1) datgene wat positief gewaardeerd wordt in een organisatie en haar leden, (2) best 

practices en (3) hoogtepunten die men tijdens de eigen werkzaamheden heeft meegemaakt. 

In het geval van deze casus wordt zichtbaar dat deze insteek een bepaalde dynamiek oplevert. Een 

dynamiek waarin mensen weer enthousiast worden, gaan nadenken over de eigen motivatie voor 

hun vak, anderen gaan begrijpen en geïnspireerd raken om samen verder te zoeken naar nieuwe 

mogelijkheden. 

In de zoektocht waar ik net over sprak zijn de verhalen van alle afzonderlijke leden erg belangrijk. In 

de casusbeschrijving is te zien hoe nadrukkelijk McNamee op zoek gaat naar de verhalen van elk indi-

vidu. Ze gaat met iedereen het gesprek aan en geeft iedereen in deze gesprekken door haar manier 

van vragen de ruimte om ‘hun kant van het verhaal’ te vertellen. Een mooi voorbeeld van de manier 

waarop McNamee ruimte creëert voor de verhalen van mensen vind ik de manier waarop ze ieder 

gesprek opent. Ze begint elk interview door te vragen wat zij, volgens het betreffende lid, absoluut 

moest weten over het departement, het onderwijsprogramma en de werkingsverhoudingen binnen 

het departement. Ze zoekt verder niet primair naar abstracte principes en naar meningen, maar naar 

persoonlijke beweegredenen en naar verhalen die iets laten zien van iemands achtergrond en passie 

voor hun vak.  

Opvallend is verder dat in het proces wordt gestimuleerd dat de verhalen die iets laten zien van ie-

mands achtergrond en passie met elkaar worden gedeeld. Juiste deze verhalen stelde een ieder in 

staat om de overeenkomsten en verschillen eens op een ander niveau dan standpunten te zien. Door 
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het ‘persoonlijk’ te maken kon men elkaar in een ander licht gaan zien en elkaar op een andere ma-

nier leren kennen en gaan begrijpen. De vaak vijandige houding ten opzichte van elkaar werd op deze 

wijze omgedraaid in een houding van respect en begrip. Een houding die beter bruikbaar was om 

met elkaar verder te werken aan verandering. 

We kunnen dan op de tweede plaats stellen dat organisatieveranderingsprocessen die worden 

vormgegeven vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief worden ingericht rond verhalen die 

betrokkenen zelf aandragen. Verhalen vormen (1) de basis van samenwerking in het veranderings-

proces en (2) de bouwstenen aan de hand waarvan men de verandering vormgeeft. De lokale reali-

teiten zijn het uitgangspunt en niet primair een door een consultant op voorhand opgesteld stap-

penplan waarin precies staat wat wanneer door wie moet worden gedaan om te komen tot construc-

tieve verandering. 

In aanvulling op het voorgaande kan aan de hand van de casus worden opgemerkt dat in de derde 

plaats organisatieveranderingsprocessen vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief zo wor-

den gestructureerd dat er ruimte ontstaat voor verhalen en gesprekken. McNamee noemt dat in één 

van haar teksten:  

“the creation of a conversational domain where respect for divergent rationalities is coordi-

nated”  

(McNamee, 2004: p. 8) 

Er worden dus bewust ontmoetingen gepland die onderling met elkaar samenhangen en telkens 

wordt er in latere ontmoetingen voortgebouwd op eerdere besprekingen. In deze ontmoetingen 

geeft men vorm aan de verandering in deze ontmoetingen vindt, om het woord dat McNamee ge-

bruikt te hanteren, coördinatie plaats. 

Wat verder opvalt in het proces is de rol die McNamee als consultent aanneemt. Ze stelt zich niet op 

als diegene die de verandering uitdenken, plannen en implementeren. In plaats daarvan lijkt ze een 

meer dienende houding aan te nemen. Ze geeft aan dat het niet haar bedoeling is om vanuit haar 

eigen perspectief zaken op te leggen maar dat ze op zoek wil gaan naar de perspectieven van de le-

den en dat deze perspectieven richtinggevend zullen zijn voor de vorm die de uiteindelijke verande-

ring krijgt. Ze lijkt het als haar taak te zien om te zorgen dat er een conversationeel domein wordt 

gecreëerd en dat de grenzen van dit domein worden bewaakt. Bij deze rol lijkt een vragende 

‘nieuwsgierige’ houding te horen en tevens gedrag dat anderen stimuleert eenzelfde houding aan te 
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nemen. In de casusbeschrijving is bijvoorbeeld te lezen dat McNamee er op een gegeven moment 

voor kiest om discussie niet toe te staan maar in plaats daarvan mensen die niet aan het woord wa-

ren te stimuleren om vragen te stellen om meer informatie te verzamelen of dingen op te helderen. 

De manier van converseren kan het beste worden benoemd als dialoog en multiloog. 

Op de vierde plaats valt dus op dat de rol van de change ‘agent’ wordt ingevuld op een manier die: 

(1) het proces faciliteert en juist anderen de ruimte geeft om de verandering vorm te geven, (2) bij 

deze invulling van de rol staat het creëren en in stand houden van een conversationeel domein cen-

traal.  

Vijfde punt dat opvalt is dat in dit veranderingsproces de manier waarop met elkaar in interactie 

wordt getreden erg veel aandacht krijg. Het proces wordt zo gestructureerd dat de interacties de 

vorm krijgen van dialoog en multiloog. 

Het zesde punt dat voor mij in het oog springt hangt direct samen met het voorgaande. Door discus-

sie te vermijden en dialoog te stimuleren richt men zich op het uitstellen van oordeel. Hiermee be-

doel ik dat mensen proberen om andere opties en meningen te onderzoeken te begrijpen in plaats 

van gelijk de voor- en nadelen te benoemen en er een normatief oordeel over te vellen. In het proces 

is zichtbaar hoe McNamee streeft naar een open houding bij de mensen die deelnemen aan het pro-

ces. 

De gelijkwaardige relaties die alle deelnemers aan het proces onderling hebben is ook iets dat ik kort 

zou willen bespreken. Een ieder krijgt de kans om zijn of haar verhaal te doen en op basis van de 

informatie die ik heb bestudeerd lijkt het ook dat een ieders ‘stem’ op gelijke wijze wordt benut in 

het proces. Hiërarchische verhoudingen zoals deze normaal vaak gelden binnen een organisatie wor-

den zo veel mogelijk geparkeerd.  

Het zevende punt is in mijn optiek dan ook dat organisatieveranderingsprocessen worden vormgege-

ven op een manier die zorgt voor minimale hiërarchische verhoudingen.  

Een ander belangrijk onderdeel van het bestudeerde veranderingsproces was het naar de toekomst 

gericht samen fantaseren over hoe die toekomst er idealiter uit zou kunnen gaan zien. Bij dit fantase-

ren spelen de positieve verhalen uit het verleden, die naar boven zijn gekomen en onderling zijn be-

sproken, een belangrijke rol. Het beste wat was en is vormen de basis waarop men na gaat denken 

over het beste wat er in de toekomst kan zijn. Op basis van dit ideaalbeeld van de toekomst gaat 

men nadenken over concrete acties die kunnen worden ondernomen om dit beeld te realiseren.  
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In veranderingsprocessen die zijn vormgegeven aan de hand van sociaal-constructionistische princi-

pes werkt men dus tot slot in de achtste plaats toe naar de creatie van toekomstbeelden die het da-

gelijks handelen richting moeten gaan geven. Alle toekomstige acties kan men toetsen aan deze toe-

komstbeelden, telkens kan men zich de vraag stellen: ‘brengt deze manier van handelen de situatie 

waar wij ‘morgen’ willen zijn dichterbij?’. 

De bestudeerde casus heeft inzichten opgeleverd aangaande de vraag: ‘Hoe worden organisatiever-

anderingsprocessen vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief vormgegeven?’. In de volgen-

de paragraaf zullen deze inzichten worden aangevuld met zaken die naar voren zijn gekomen uit de 

driedaagse conferentie rond sociaal-constructionisme en verandering die ik heb bijgewoond.  

4.2 In multiloog over sociaal-constructionisme en de praktijk 

van organisatieverandering 

In het kader van mijn onderzoek heb ik op vier tot en met zes juni de conferentie Social Construction, 

Relational Theory and Transformational Practice bijgewoond. Binnen de conferentie was vooral aan-

dacht voor de praktische implicaties die het gebruik van een sociaal-constructionistisch perspectief 

met zich meebrengt voor: organiseren, therapie, het geven van onderwijs, het doen van onderzoek 

en voor organisatieontwikkeling en -verandering. 

De bijeenkomsten van deze conferentie stonden onder leiding van Hosking en McNamee. Verder 

waren er mensen met verschillende achtergronden en werkzaamheden aanwezig die allemaal, in 

meer of mindere mate, een verbinding hadden met het centrale thema van de conferentie. Door in 

gesprek te treden met deze mensen heb ik veel nieuwe dingen geleerd. Wat het leren een extra di-

mensie gaf was dat de gespreken plaatsvonden in een groep. Om die reden konden mensen vanuit 

hun achtergrond en expertise anderen aanvullen. De multiloog waar ik aan deel heb genomen heeft 

er in mijn ogen voor gezorgd dat ik een rijker beeld heb gekregen van de manier waarop het sociaal-

constructionistisch perspectief vorm krijgt in het handelen in organisatieveranderingsprocessen.  

In de volgende subparagrafen zal ik kernachtig het beeld dat de conferentie bij mij heeft achtergela-

ten uitwerken aan de hand van een aantal kernthema’s. Onder de noemer van deze thema’s zal ik 

verschillende onderwerpen die hiermee samenhangen bespreken. 

Voordat ik deze thema’s ga behandelen wil ik echter twee zaken benadrukken die ook tijdens de 

conferentie naar voren zijn gekomen. De onderwerpen die ik hier bespreek zijn oriëntaties die veel 
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mensen, die kijken vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief, gebruiken in hun dagelijkse 

werkzaamheden in organisaties. Andere oriëntaties en manieren van werken blijven altijd mogelijk. 

De volgende reeks van onderwerpen is dan ook niet uitputtend. 

Daarnaast is het niet het doel van sociaal-constructionisten om andere benaderingen voor organisa-

tieverandering af te schrijven als zijnde onbruikbaar. Iedere benadering heeft zijn waarde en het 

hangt af van omstandigheden en de lokale situatie of een bepaalde aanpak past of niet.  

4.2.1 De scheiding tussen onderzoek en interventie vervalt 

Op enkele plaatsen in deze thesis is zichtbaar geworden dat er in traditionele benaderingen voor 

organisatieverandering een scherpe scheiding is tussen onderzoek en interventie. In deze benaderin-

gen doet men eerst stapsgewijs onderzoek naar problemen, oorzaken en mogelijke oplossingen. Op 

basis van dit onderzoek wordt vervolgens de verdere interventie gepland en uitgevoerd. 

Tijdens de conferentie kwam naar voren dat in veranderingsprocessen, die zijn geschoeid op een 

sociaal-constructionistische leest, de scheiding tussen onderzoek en interventie wegvalt. Deze schei-

ding valt weg omdat men er, zoals het eerste door mij in hoofdstuk twee benoemde axioma van het 

sociaal-constructionisme al aangeeft, vanuit gaat dat de realiteit wordt geconstrueerd in interacties. 

Omdat de realiteit vorm krijgt in relationele processen hebben alle handelingen die hierin plaatsvin-

den het potentieel om het verdere verloop van deze processen te beïnvloeden. Ook de handelingen 

die plaatsvinden in het kader van een onderzoek binnen de organisatie vormen en veranderen dus 

de realiteit. Eén van de mensen die aanwezig was op de conferentie stelde dan ook dat het proces 

van verandering al begint op het moment dat de eerste interacties tussen een consultant en mede-

werkers van de organisatie plaatsvinden. De organisatie verandert op het moment dat de eerste 

vragen worden gesteld. Om dit laatste te onderstrepen een korte link naar de literatuur: 

“Inquiry and change-work recognizes and gives importance to the influence potential of all 

acts - asking questions, voice tone, words used, posture… including ‘artifacts‘ - interview find-

ings, percentage summaries, diagnostic classifications…  Any and all of these have the poten-

tial to contribute to the social construction of reality. All acts now are seen to have the poten-

tial to change how processes ‘go on’.” 

(Hosking, 2004: p. 14) 

Wat in dit kader verder werd besproken is de rol en de betekenis die het stellen van vragen krijgt, op 

het moment dat onderzoek en de tussenkomst van een change agent niet langer als gescheiden pro-



De co-constructie van organisatieverandering 

Anders veranderenAnders veranderenAnders veranderenAnders veranderen    

Pagina | 57575757  

 

cessen worden gezien. Het stellen van een vraag wordt in een dergelijke verband niet langer gezien 

als een middel, dat gebruikt kan worden om de externe realiteit te ontdekken, maar, in overeen-

stemming met het tweede sociaal-constructionistische axioma, als een taalhandeling die de realiteit 

vormt. Omdat de rol van het stellen van vragen verandert wordt ook het doel hiervan anders. Het 

doel wordt veel meer dat vragen een ruimte creëren waarin men na kan denken over en vorm kan 

geven aan nieuwe mogelijkheden om de organisatie vorm te geven. Op dit punt zou ik, om het voor-

gaande te onderstrepen en mogelijk te verduidelijken, graag opnieuw een verband willen leggen met 

de literatuur.  

 “Good questions are those that help to enlarge possible worlds and possible ways of being in 

relationship (…) The ‘point’ [of questioning
5
], is to give space to other rather than doing 

something to or making use of other.” 

(Hosking, 2004: p. 15) 

Vragen moeten binnen de sociaal-constructionistische visie dus de deur openen voor nieuwe ‘werel-

den’, nieuwe mogelijkheden om de organisatie vorm te geven. Om een beter zicht te krijgen op de 

vele mogelijkheden die er zijn is het belangrijk dat de vragen ruimte creëren voor meerdere mensen 

en voor de verschillende verhalen die zij te vertellen hebben. Eén van de aanwezigen merkt in dit 

kader het volgende op: 

“It’s important to create a space where people, that are usually muted, can tell their stories 

about the organization. New possibilities for organizing will emerge from these stories.”
 6

 

Men moet dus niet alleen uitgaan van de dominante geluiden en discoursen binnen een organisatie. 

Ook de verhalen uit de marge zijn belangrijk om te horen en kunnen van groot belang zijn voor het 

veranderingsproces. Het stellen van vragen kan een belangrijk hulpmiddel zijn om juist deze laatst 

genoemde verhalen aan de oppervlakte te brengen. 

Samenvattend worden veranderingsprocessen die worden vormgegeven vanuit een sociaal-

constructionistisch perspectief ingericht op een manier waarbij het onderzoeks- en interventieproces 

met elkaar verweven zijn.  

                                                           
5
 Eigen toevoeging omwille van de leesbaarheid. 

6
 Bepaalde termen die zijn genoemd en bepaalde uitlatingen van mensen die zijn gedaan tijdens de conferentie 

zal ik in dit hoofdstuk tussen aanhalingstekens plaatsen. Ik heb echter aangegeven dat ik mensen niet met 

naam en toenaam zou vermelden in mijn thesis. De citaten zijn in het Engels omdat de voertaal tijdens de con-

ferentie Engels was. 
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Door deze verwevenheid verandert de betekenis en het doel van vragen. Het stellen van een vraag 

wordt niet langer gezien als een middel dat gebruikt kan worden om de externe realiteit te ontdek-

ken, maar als een taalhandeling die de realiteit vormt. Het doel van het stellen wordt het ruimte ge-

ven aan en creatie van nieuwe mogelijkheden om de organisatie vorm te geven. 

4.2.2 Het zijn de verschillen die het verschil maken 

In de vorige subparagraaf heeft u al kunnen lezen dat in organisatieveranderingsprocessen het cre-

eren en onderzoeken van mogelijkheden om de organisatierealiteit vorm te geven, een belangrijke 

plek gaat innemen in veranderingsprocessen. U heeft ook kunnen zien dat het belangrijk is om ruim-

te te creëren voor de verschillende mensen en geluiden binnen de organisatie, om zo de vele moge-

lijkheden die er zijn meer zichtbaar te maken. Achter dit laatste punt gaat duidelijk de opvatting 

schuil dat men ook in organisaties te maken hebben met een realiteit die meervoudig en lokaalhisto-

risch is. 

De netgenoemde thema’s wil ik nog iets verder uitwerken aan de hand van uitkomsten van de confe-

rentie en enkele zaken die mij hierover zijn opgevallen tijdens mijn literatuurstudie. 

Tijdens de conferentie brachten veel van de aanwezigen naar voren dat het in hun ogen de verschil-

len in organisaties zijn die het verschil maken in veranderingsprocessen. Eén van de aanwezigen 

haalde de volgende woorden van Bateson aan om de gedachte hierachter te illustreren: “it’s the 

difference that makes a difference”. Dit citaat werd aangevuld met de volgende woorden: 

“The point is that we build upon the notions that differences make a difference and that one 

voice isn’t more important than the other. Everyone in an organization is an expert in her or 

his kind of way. It’s important for a consultant to make sure everyone’s expertise is used in 

the process. Every story and perspective can open up new possibilities or can help to view 

things in a different way. It’s important in change projects that different voices and the mul-

tiple realities they talk about are included.” 

Uit het citaat komt naar voren dat in de visie van sociaal-constructionisten iedereen een expert is op 

een bepaald terrein. Als men er voor kiest om bepaalde geluiden in een organisatie op voorhand al te 

negeren of helemaal niet te horen laat men een belangrijk deel van het veranderpotentieel onbenut. 

Dit laatste brengt Hazen ook naar voren een artikel dat zij schreef voor het Journal of Organizational 

Change Management. 
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 “Each person has his or her own unique voice, grounded in the body, formed by experience, 

and shaped by perception. When people in groups organize or are organized to work together 

to accomplish a complex task none could achieve alone, there are at least as many voices as 

there are people. However, some are louder more articulate, or more powerful then others. 

Often, these are the voices of those who direct the work and they usually speak in the same 

discourse. Some voices remain unheard or silent, their words unspoken or experiences un-

speakable, their discourses unacceptable or undeveloped, their contributions to the communi-

ty limited.” 

(Hazen, 1993: p. 16) 

Naast het feit dat een belangrijk deel van het potentieel om tot verandering te komen onbenut blijft, 

is het ook zo dat een deel van de mensen die in de organisatie werkzaam zijn niet betrokken worden 

in de verandering. Later in het proces krijgen deze mensen vaak bepaalde veranderingen opgedron-

gen hetgeen bij velen van hen weerstand oproept en vaak disruptief handelen als gevolg heeft. Een 

adviseur vertelde dat één van de meest gehoorde klachten van mensen met wie hij werkte was dat 

zij zich eerder nooit gehoord en begrepen voelde in dergelijke processen, “people often feel voiceless 

in processes of change”. 

Er wordt dus ruimte gemaakt voor verschillen in organisaties. Dit wordt gedaan om zo organisatie-

breed het aanwezige veranderpotentieel aan te spreken en mensen te betrekken. Om te zorgen dat 

verschillen de ruimte krijgen wordt het handelen in en de structuur van het proces zo veel mogelijk 

aangepast. Samenhangend met dit laatste punt wil ik twee thema’s bespreken die in dit kader ook 

centraal stonden tijdens de conferentie. 

Eén van de thema’s waarover we op de conferentie met elkaar in dit kader hebben gesproken is de 

rol van hiërarchische verhouding. Volgens een van de aanwezige consultants is een minimale hiërar-

chische structuur absoluut noodzakelijk om multipliciteit optimaal de ruimte geven. Een citaat van 

hem ter illustratie:  

 “There should be a non-hierarchical structure, so not bottom-up, not top-down, but as little 

hierarchy as possible” 

Een minimale hiërarchische structuur kan helpen om te  voorkomen dat één stem, of discours, alle 

anderen overstemd en overheerst. Door elkaar te benaderen in een context van gelijkwaardigheid is 

de kans dat elkaars verhalen en ideeën naast elkaar kunnen bestaan en worden onderzocht een stuk 
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groter. Een platte structuur creëert een ruimte waarin een ieder vrijheid heeft om initiatief te nemen 

en waarin dus ook beter een ieders creativiteit en ideeën naar voren kunnen komen en kunnen wor-

den benut. 

Binnen de context van dit onderwerp hebben we verder ook gesproken over een manier van conver-

seren die goed past binnen de sociaal-constructionistische visie op veranderen. Om dit deelonder-

werp in te leiden wil ik graag beginnen met een citaat van Isaacs. Isaacs merkt in zijn artikel ‘Dialo-

gue, Collective Thinking and Organizational Learning’ het volgende op: 

“Unfortunately, most forms of organizational conversation, particularly around though, 

 complex, or challenging issues lapse into debate. In debate, one side wins and another loses; 

both parties maintain their certainties, and both suppress deeper inquiry.” 

(Isaacs, 1993: p. 24) 

Tijdens de conferentie kwam precies dit voorgaande naar voren. Debat en discussie zijn de meest 

gangbare manieren om met elkaar te communiceren binnen organisaties. In deze vormen ligt de 

nadruk op “telling, selling and persuading” zoals iemand het verwoorde. In deze interactievormen 

probeert men de ene waarheid over de andere te laten zegevieren en worden issues eigenlijk per 

definitie op gepolariseerde wijze voorgesteld. Daarnaast is de uitkomst van een debat of discussie 

vaak dat één zienswijze alle anderen overheerst. Een andere mogelijkheid is dat er een consensus 

oplossing wordt gevonden waar iedereen voor het moment mee kan leven, maar waar niemand echt 

enthousiast over is. Vaak komen namelijk de meest uitgesproken standpunten, die voor velen vaak 

het belangrijkste zijn,  niet terug in een consensusoplossing. Tijdens de conferentie gaf iemand aan 

dat zij vaak het gevoel had dat mensen na het bereiken van consensus het idee hadden dat zij het 

meeste hadden opgegeven en dat de ander op de meeste punten had ‘gewonnen’.  

Het zal weinigen verbazen dat dergelijke manieren van communiceren weinig ruimte geven aan an-

deren en hun zienswijzen. Het doel lijkt immers om de ruimte van de ander zoveel mogelijk te beper-

ken zodat eigen standpunten meer invloed krijgen. Vanwege dit laatste werken sociaal-

constructionisten veelal met andere interactievormen die meer het karakter hebben van dialoog. In 

dialoog ligt de nadruk op ontdekken en leren van de verhalen van de ander. Mijn probeert in ieder 

idee of standpunt te zoeken naar “stuff to work with”.  
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Een bijkomend voordeel van deze manier van communiceren is dat het relaties versterkt en een be-

tere basis creëert om samen verder te gaan. Volgens één van de consultants creëert dialoog een 

“community of cooperation” in plaats dat het gemeenschappen uiteendrijft.  

Om met elkaar in dialoog te kunnen treden is het belangrijk dat een ieder zich bewust is van de eigen 

standpunten en waarden. Daarnaast is een onderzoekende en flexibele houding een vereiste. Het is 

een taak van de manager of consultant om anderen te helpen om dit bewust zijn naar boven te halen 

en de zojuist genoemde houding te creëren. Daarnaast is het voor hen belangrijk om aandacht te 

besteden aan de kwaliteit van de dialoog. Is men open en wordt er echt geluisterd naar wat anderen 

zeggen? De rol van de change agent is dus anders dan bij traditionele benaderingen zoals ook het 

volgende citaat laat zien: 

“The change agent’s job is no longer to be the prime mover of the process but to help build 

and hold the container. His job is to create the space where conversations are directed at ex-

ploring possibilities.” 

Ook wees één van de aanwezigen op het feit dat het van belang is dat ervaringen en meningen van 

mensen in de juiste context worden geplaatst. Het gaat niet alleen om de meningen en zienswijzen 

maar ook wat hierachter schuilgaat. Om te zorgen dat dit gebeurt kiest men in dialogische processen 

vaak voor een narratieve aanpak. Mensen worden een dergelijke aanpak uitgenodigd om hun eigen 

verhaal te vertellen. Verhalen geven namelijk goed de context weer van meningen en ervaringen van 

mensen. Ze laten vaak meer zien van iemands achtergrond en helpen anderen om een beter beeld te 

krijgen van de manier waarop iemand tot bepaalde standpunten is gekomen, “Narratives contextua-

lize, they show relations between opinions, acts, background, etcetera.”   

Samenvattend, verschillen in organisaties maken volgens sociaal-constructionisten het verschil in 

veranderingsprocessen. Om die reden wordt er ruimte gemaakt voor de verschillen die er zijn in or-

ganisaties. Ruimte geven aan verschillen maakt het mogelijk om organisatiebreed het aanwezige 

veranderpotentieel aan te kunnen spreken. Daarin speelt de notie dat ieders organisatieverhalen 

even waardevol en mogelijk bruikbaar zijn een belangrijke rol. 

Om verschillen aan de oppervlakte te laten komen kiest men vaak voor een minimale hiërarchisch 

structuur. Een minimale hiërarchische structuur kan helpen om te  voorkomen dat één stem alle 

anderen overstemd en overheerst. Door elkaar te benaderen in een context van gelijkwaardigheid is 

de kans dat elkaars verhalen en ideeën naast elkaar kunnen bestaan en worden onderzocht een stuk 

groter. 
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Naast een minimale hiërarchische structuur kiezen sociaal-constructionisten veelal voor interactie-

vormen die het karakter hebben van dialoog. In dialoog ligt de nadruk op ontdekken en leren van de 

verhalen van de ander en niet zozeer op het overtuigen, zoals bij debat en discussie het geval is. 

4.2.3 Het co-construeren van verandering 

Ruimte geven aan mensen en hun verhalen is geen doel dat op zichzelf staat. Het is geen truc om 

mensen alleen een gevoel van betrokkenheid te geven en draagvlak te creëren voor plannen die op 

voorhand al vastliggen. Het doel is echt dat mensen uit alle lagen van de organisatie samen de ver-

andering gaan vormgeven. Organisatieverandering wordt immers, zoals uit het vorige hoofdstuk naar 

voren is gekomen gezien als een sociaal constructieproces.  

De co-constructie van verandering vindt plaats aan de hand van de verhalen die betrokkenen zelf 

aandragen. De lokale organisatierealiteiten, zowel de dominante als de onderdrukte, zijn het uit-

gangspunt op basis waarvan men tot nieuwe coördinaties voor het handelen komt.  

Het veranderingsproces is een exploratief proces waarin mensen op zoek gaan naar het positieve 

potentieel in de verschillende verhalen die worden verzameld gedurende het proces. Deze zoek-

tocht, waarbij men geen normatief oordeel velt over de verschillende ideeën en men op de ander 

gericht is, kan mensen de ogen openen voor nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden die men vaak 

niet ziet als men alleen uitgaat van de eigen standpunten en het verdedigen hiervan. Eén van de con-

sultants zei hierover het volgende:  

“Exploring new possibilities and the stories of other people is a way of getting unstuck. It 

helps to see beyond your own patterns, meanings and opinions.” 

In dit proces van onderzoeken probeert men tevens om mensen te stimuleren om collectief te gaan 

denken. In deze context een citaat  van Isaacs dat hierover spreekt: 

 “In consensus building, people seek some rational means to limit options and focus on the 

ones that are logically acceptable to most people… While consensus approaches may create 

some measure of agreement, they do not alter the fundamental patterns that led people to 

disagree at the outset. Consensus approaches generally do not have the ambition of exploring 

underlying patterns of meaning. By contrast dialogue seeks to have people learn how to think 

together.” 

 (Isaacs, 1993: p. 26) 
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In de context van collectief denken hebben we ook met elkaar gesproken over de jazzmetafoor. Col-

lectief denken kan namelijk goed worden begrepen aan de hand van deze metafoor. Men schept 

gezamenlijk orde zonder dat er een duidelijke blauwdruk is die van tevoren aangeeft hoe deze orde 

er uit moet zien. Door actief te luisteren, te improviseren, te reageren en aan te sluiten op ideeën 

van anderen maakt men optimaal gebruik van een ieders expertise en verhalen en creëert men  sa-

men nieuwe ideeën die eerder niet beschikbaar waren. De interacties tijdens dit proces van collec-

tieve creatie krijgen zoals besproken zo veel mogelijk de vorm van dialoog. 

De nieuwe ideeën die voortkomen uit het veranderingsproces zijn er zo veel mogelijk op gericht om 

de aanwezige verschillen te coördineren. Of zoals één van de aanwezigen het verwoorden: 

 “It’s all about exploring the logics of action with multiple narratives as a given.” 

Men probeert dus om mogelijke manieren van handelen te genereren die recht doen aan verschillen 

en deze zoveel mogelijk in stand houden. In korte verbinding met de literatuur om dit nog verder te 

verduidelijken. 

“[Social constructionist change work
7
] centers on how we might bridge incommensurate dis-

courses in such a manner that we can create meaningful and useful ways of going on togeth-

er. Emphasis is on coordination and not on shared meaning. This bridging or coordinating of 

incommensurate discourses is the process of co-construction. It does not yield my truth over 

yours but ours. (…) People can perform well coordinated scenarios with little or no shared 

meaning. I can disagree strongly with all that you hold dear while still engaging you in dialo-

gue full of potential.” 

(McNamee, 2004: p. 6-7) 

Om recht te doen aan verschillen legt men zoveel mogelijk de nadruk op coördinatie van het hande-

len en niet zozeer op gedeelde betekenisgeving. Op deze manier kunnen verschillen zo veel mogelijk 

blijven bestaan en kan men toch gezamenlijk handelen. 

In veranderingsprocessen blijft men verder, ook binnen de sociaal-constructionistische aanpakken, 

keuzes maken. Deze keuzes zijn echter de uitkomst van een collectief denkproces waarbij meerdere 

opties zijn gegenereerd en bekeken. Men probeert gezamenlijk gegeven verschillen mogelijke coör-

dinaties te benoemen en daaruit een keuze te maken. 

                                                           
7
 Eigen toevoeging omwille van de leesbaarheid. 
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Bij organisatieverandering richt men zich tot slot vooral op de toekomst. Men probeert samen om 

een ideaalbeeld voor de toekomst te verwoorden. De redenen dat men zich vooral op de toekomst 

richt worden goed verwoord in het volgende stukje tekst. 

 “We all understand that we do not yet know the future. We have not embodied it yet. And 

thus, to the extent that we engage with others in conversation about the future, we unders-

core the relational construction of our worlds. We fabricate together what we might live in-

to.” 

(McNamee, 2004: p. 22) 

Door te proberen om met elkaar de ideale toekomstige situatie in woorden uit te drukken onder-

streep je het feit dat deze toekomst een sociale constructie is. Wat men nu in woorden ontwerpt kan 

men straks in het handelen gaan vormgeven. Je zet samen een beeld neer waar je naartoe kan leven, 

“We fabricate together what we might live into.” 

Samenvattend worden organisatieveranderingsprocessen ingericht als een co-constructieproces. In 

dit proces denkt men aan de hand van lokale organisatierealiteiten na over mogelijke manieren om 

het handelen te coördineren. Door actief te luisteren, te improviseren, te reageren en aan te sluiten 

op ideeën van anderen maakt men optimaal gebruik van een ieders expertise en verhalen en creëert 

men hierdoor samen nieuwe ideeën die eerder niet beschikbaar waren.  

Om recht te doen aan verschillen legt men zoveel mogelijk de nadruk op coördinatie van het hande-

len en niet zozeer op gedeelde betekenisgeving. Op deze manier kunnen verschillen zo veel mogelijk 

blijven bestaan en kan men toch tot manieren komen om gezamenlijk te handelen. 

In veranderingsprocessen blijft men dus ook binnen de sociaal-constructionistische aanpakken keu-

zes maken. Deze keuzes zijn echter de uitkomst van een co-constructieproces.  

Bij organisatieverandering richt men zich tot slot vooral op de toekomst. Men probeert samen om 

een ideaalbeeld voor de toekomst te verwoorden. Wat men in woorden creëert dient als richtsnoer 

voor het vormgeven van toekomstig handelen. 
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4.3 Dus: hoe worden veranderingsprocessen door sociaal-

constructionisten vormgegeven? 

In dit hoofdstuk heb ik besproken hoe een sociaal-constructionistisch perspectief uiteindelijk het 

handelen van mensen in de praktijk richting geeft. Om dit hoofdstuk af te sluiten wil ik een antwoord 

formuleren op de laatste deelvraag: ‘Hoe worden organisatieveranderingsprocessen vanuit een soci-

aal-constructionistisch perspectief vormgegeven?’ 

Organisatieveranderingsprocessen worden vormgegeven als een co-constructieproces. In dit proces 

denkt men collectief, aan de hand van lokale organisatierealiteiten, na over nieuwe manieren om het 

handelen te coördineren. Door actief naar elkaar te luisteren, gezamenlijk te improviseren, op elkaar 

in te spelen en aan te sluiten op ideeën van anderen maakt men optimaal gebruik van een ieders 

expertise en ontstaan er nieuwe.  

Om meer zicht te krijgen op en gebruik te kunnen maken van de veelheid aan organisatierealiteiten, 

worden veranderingsprocessen veelal ingericht rond verhalen die betrokkenen zelf aandragen. Om 

de vele verhalen aan de oppervlakte te laten komen kiest men vaak voor een minimale hiërarchisch 

structuur. Dit kan helpen om te  voorkomen dat één dominant verhaal alle anderen overheerst. Door 

elkaar te benaderen in een context van gelijkwaardigheid is de kans dat elkaars verhalen en ideeën 

naast elkaar kunnen bestaan en worden onderzocht een stuk groter. 

Verder worden organisatieveranderingsprocessen zo gestructureerd dat er ruimte ontstaat voor ge-

sprekken en ontmoetingen waarin men de organisatieverhalen van anderen kan horen en onderzoe-

ken. In deze ontmoetingen krijgt het co-constructieproces vorm. Verhalen vormen in dit proces de 

basis van de onderlinge samenwerking en de bouwstenen aan de hand waarvan men de verandering 

vormgeeft. In de ontmoetingen gaat men in de verschillende verhalen op zoek naar het positief po-

tentieel. Men kijkt naar datgene wat positief gewaardeerd wordt in een organisatie en haar leden, 

best practices en hoogtepunten die mensen binnen de organisatie hebben meegemaakt. 

In verschillende gesprekken die gedurende een veranderingsproces plaatsvinden, wordt vaak geko-

zen voor interactievormen die het karakter hebben van dialoog. In dialogische processen ligt de na-

druk op het ontdekken en leren van de verhalen van de ander en niet zozeer op het beoordelen en 

overtuigen, zoals bij debat en discussie het geval is. Het uitstellen van oordeel staat centraal in een 

dialoog. Mensen proberen om andere opties en meningen te onderzoeken en te begrijpen in plaats 

van gelijk de voor- en nadelen te benoemen en er een normatief oordeel over te vellen.  
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Aan de hand van de verschillende positieve waarden en ervaringen die uit de verschillende verhalen 

probeert men om collectief een ideaal toekomstbeeld te creëren. Deze dient als richtsnoer voor het 

vormgeven van toekomstig handelen. 

In het ideaalbeeld van de toekomst probeert men zo veel mogelijk recht te doen aan alle verschillen. 

Vanwege dit laatste legt men veelal de nadruk op de coördinatie van het handelen en niet zozeer op 

gedeelde betekenisgeving. Men probeert gezamenlijk met de verschillen als gegeven mogelijke coör-

dinaties te benoemen en daaruit een collectief een keuze te maken. Men probeert onverenigbare 

discoursen dus niet te verenigen of enkele hiervan te negeren. In plaats daarvan tracht men bruggen 

te bouwen tussen de verschillende discoursen en relaties tussen mensen te versterken, zodat geza-

menlijk handelen met behoud van verschillen mogelijk wordt. 

Tot slot nog enkele woorden over de invulling die de rol van de change ‘agent’ krijgt in veranderings-

processen en de verhouding tussen onderzoek en interventie. De rol van de change ‘agent’ wordt 

ingevuld op een manier die het veranderingsproces faciliteert en juist anderen, de locals, de ruimte 

geeft om de verandering vorm te geven. Bij deze invulling van de rol staat het creëren en in stand 

houden van een conversationeel domein centraal.  

Veranderingsprocessen die worden vormgegeven vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief 

worden ingericht op een manier waarbij het onderzoeks- en interventieproces met elkaar verweven 

zijn. Gedurende het proces van collectief onderzoeken krijgt de verandering reeds vorm. 
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5. Conclusie en discussie 

In deze afsluiting zullen de volgende punten aan bod komen: (1) de vraag die in de probleemstelling 

is opgeworpen wordt beantwoord en (2) dit antwoord vat het betoog samen en wordt in het theore-

tisch kader, zoals dat in de inleiding is geschetst, geplaatst.  

Tevens zal ik aan het einde kort enkele thema’s bediscussiëren. Verder wil ik opmerken dat de slot-

som, waar ik in dit hoofdstuk tot zal komen, mijn persoonlijke conclusie is. Vandaar ook dat ik in de 

titel spreek over ‘conclusie’ en niet ‘de’ conclusie. 

5.1 De uitkomst van mijn onderzoek: ‘the bottom line’  

In het eerste hoofdstuk heb ik als vertrekpunt van mijn zoektocht de volgende hoofdvraag geformu-

leerd:  

HOE KOMEN MENSEN IN VERANDERINGSPROCESSEN DIE ZIJN VORMGEGEVEN AAN DE HAND VAN SOCI-

AAL-CONSTRUCTIONISTISCHE UITGANGSPUNTEN TOT NIEUWE MANIEREN OM DE ORGANISATIE VORM TE 

GEVEN? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik drie subonderzoeksvragen opgesteld. Mijn thesis is 

verder aan de hand van deze drie vragen gestructureerd. 

In hoofdstuk twee heb ik de ‘veelkleurigheid’ van het sociaal-constructionisme besproken. Dit heb 

gedaan aan de hand van de eerste deelvraag: 

1. WAT KAN WORDEN VERSTAAN ONDER HET SOCIAAL-CONSTRUCTIONISME? 

Om deze deelvraag te beantwoorden ben ik in dit hoofdstuk niet op zoek gegaan naar een definitie 

van het begrip sociaal-constructionisme. Ik heb er voor gekozen om dit niet te doen, omdat er een 

grote verscheidenheid aan interpretaties van het begrip is waar te nemen binnen verschillende we-

tenschapsvelden. Eén definitie zou geen recht doen aan de diversiteit die het sociaal-construc-

tionisme kenmerkt. 

Om recht te doen aan de vele verschillende interpretaties die er van het begrip zijn heb ik een breed 

scala aan wetenschappers met verschillende achtergronden aan het woord gelaten over het sociaal-

constructionisme. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar thema’s waarvan zij vinden dat deze cen-

traal staan in sociaal-constructionistische benaderingen. Aan de hand van deze thema’s heb ik als 
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antwoord op de eerste deelvraag een eigen versie van het sociaal-constructionisme geconstrueerd. 

Mijn persoonlijke constructie en antwoord op de eerder beschreven deelvraag is de volgende: (1) het 

sociaal-constructionisme moet men in mijn optiek niet zien als een theorie die bepaalde methoden 

of technieken voorschrijft. In plaats daarvan kan het beter worden verstaan als een oriëntatie, een 

stroming die richting geeft aan het handelen. (2) In het sociaal-constructionisme gaat men uit van 

een relationele intersubjectieve werkelijkheid. Realiteit wordt binnen deze stroming gezien als een 

constructie die vorm krijgt in sociale interacties die plaatsvinden binnen een bepaalde context. (3) 

Verder kan worden gesteld dat men er in deze stroming vanuit gaat dat taalhandelingen, in brede 

zin, in sociale interacties vorm geven aan de realiteit en als gevolg aan menselijk handelen. Iedere 

taalhandeling, of het nu praten, schrijven, gebaren of iets anders is, maakt dat diegenen die deze 

handelingen uitvoeren actief betrokken zijn bij het construeren van de werkelijkheid. (4) Tot slot gaat 

men er in mijn ogen vanuit dat de realiteit lokaalhistorisch en meervoudig is. De manier waarop we 

de wereld gewoon zijn te begrijpen en de categorieën en concepten die we daarbij gebruiken zijn 

cultureel en historisch gegroeid en niet algemeen geldend. De geconstrueerde realiteit wordt boven-

dien gezien als een mogelijke constructie, waarbij geldt dat er andere constructies zijn of mogelijk 

zijn.  

In het derde hoofdstuk heb ik besproken hoe het sociaal-constructionisme de kijk op organisatiever-

anderingsprocessen beïnvloed. Dit laatste heb ik gedaan aan de hand de tweede deelvraag: 

2. HOE WORDEN VANUIT EEN SOCIAAL-CONSTRUCTIONISTISCH PERSPECTIEF ORGANISATIEVERANDE-

RINGSPROCESSEN GEZIEN? 

In dit hoofdstuk heb ik besproken welke zienswijzen de in het voorgaande hoofdstuk geïdentificeerde 

uitgangspunten voortbrengen aangaande organisatieveranderingsprocessen. 

Naar aanleiding van het literatuuronderzoek dat ik heb uitgevoerd ben ik er achtergekomen dat een 

organisatieveranderingsproces op verschillende manieren kan worden gezien. De zienswijzen die ik 

heb geïdentificeerd zijn de volgende: (1) om te beginnen kan organisatieverandering worden gezien 

als een sociaal constructieproces. In overeenstemming met het eerste sociaal-constructionistische 

uitgangspunt is een organisatie immers een constructie die vorm krijgt binnen sociale interacties. 

Veranderen in de context van een organisatie is dus het co-construeren van nieuwe organisatiereali-

teiten. (2) Het wordt ook gezien als het overbruggen ofwel het coördineren van verschillen. In de 

organisatie zijn meerdere ‘verhalen’ aanwezig en volgens sociaal-constructionisten is het onmogelijk 

om hier op gepaste wijze één ‘verhaal’ van te maken en bovendien wordt dit ook niet gezien als een 
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wenselijk streven. Ruimte voor meerdere lokale realiteiten is essentieel. (3) Verder wordt organisa-

tieverandering vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief ook gezien als een conversationeel 

of dialogisch proces. Iedere taalhandeling maakt dat de werkelijkheid vorm krijgt en dus wordt ook 

verandering door taalhandelingen gecreëerd. (4) De ontdekkingsreismetafoor laat organisatieveran-

dering zien als een zich in tijd en ruimte ontvouwend exploratief proces. Organisatieverandering 

wordt niet langer gezien als een bestemmingsgericht proces maar als proces waarvan het eindpunt 

en de te volgen route niet van te voren vaststaan. (5) De jazzmetafoor brengt verder voor het voet-

licht dat organisatieverandering gezien kan worden als improvisatie. Net als bij jazzimprovisatie pro-

beert men orde te scheppen zonder dat van tevoren duidelijk is hoe deze orde er uit zou moeten 

zien. Door improvisatie, interpretatie, reactie en dergelijke ‘ontdekt’ men samen de organisatie die 

het gezamenlijk handelen creëert. (6) Deze laatste metafoor laat ook zien dat organisatieverandering 

gezien kan worden als samenspel. Organisatieverandering vraagt net als jazzimprovisatie dat er actief 

naar elkaar geluisterd wordt en dat men probeert om in te spelen op de ander om zo, gebruik ma-

kend van een ieders expertise en ‘verhalen’, samen nieuwe ideeën to ontwikkelen. (7) Tot slot kan 

organisatieverandering aan de hand van de jazzmetafoor ook worden gezien als een proces met mi-

nimale hiërarchische verhoudingen. Door een platte structuur en minimale hiërarchie wordt er ruim-

te gecreëerd waarin in een ieder vrijheid heeft om initiatief te nemen en waarin dus ook beter een 

ieders creativiteit en ideeën naar voren kunnen komen en benut kunnen worden. 

In het vierde hoofdstuk heeft tot slot de praktijk centraal gestaan. In dit hoofdstuk heb ik, aan de 

hand van literatuur, een casus en materiaal dat naar voren is gekomen uit empirisch onderzoek, be-

sproken hoe het sociaal-constructionisme het handelen in organisatieveranderingsprocessen beïn-

vloed. Ik heb uiteindelijke een antwoord geformuleerd op de derde deelvraag: 

3. HOE WORDEN ORGANISATIEVERANDERINGSPROCESSEN VANUIT EEN SOCIAAL-CONSTRUCTIONIS-

TISCH PERSPECTIEF VORMGEGEVEN? 

Organisatieveranderingsprocessen worden in veel gevallen als volgt vormgegeven: (1) om te begin-

nen worden ze vormgegeven als een co-constructieproces. (2) In dit proces creëert men collectief 

nieuwe ideeën die eerder niet beschikbaar waren. (3) Organisatieveranderingsprocessen worden 

veelal ingericht rond verhalen die betrokkenen zelf aandragen. (4) Om de vele verhalen aan de op-

pervlakte te laten komen kiest men vaak voor een minimale hiërarchisch structuur. Door elkaar te 

benaderen in een context van gelijkwaardigheid is de kans dat elkaars verhalen en ideeën naast el-

kaar kunnen bestaan en worden onderzocht een stuk groter. (5) Veranderingsprocessen worden 

verder zo gestructureerd dat er ruimte ontstaat voor gesprekken en ontmoetingen waarin men de 
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organisatieverhalen van anderen kan horen en onderzoeken. In deze ontmoetingen krijgt het co-

constructieproces vorm. (6) In de ontmoetingen gaat men in de verschillende verhalen op zoek naar 

het positief potentieel. (7) In verschillende gesprekken die gedurende een veranderingsproces 

plaatsvinden, wordt vaak gekozen voor interactievormen die het karakter hebben van dialoog. In 

dialogische processen ligt de nadruk op het ontdekken en leren van de verhalen van de ander en niet 

zozeer op het beoordelen en overtuigen, zoals bij debat en discussie het geval is. Het uitstellen van 

oordeel staat centraal in een dialoog. (8) Aan de hand van de verschillende positieve waarden en 

ervaringen die uit de verschillende verhalen probeert men om collectief een ideaal toekomstbeeld te 

creëren. De ideale toekomst die men in woorden creëert dient als richtsnoer voor het vormgeven 

van toekomstig handelen. (9) In het ideaalbeeld van de toekomst probeert men zo veel mogelijk 

recht te doen aan alle verschillen. Vanwege dit laatste legt men veelal de nadruk op de coördinatie 

van het handelen en niet zozeer op gedeelde betekenisgeving. Men probeert gezamenlijk met de 

verschillen als gegeven mogelijke coördinaties te benoemen en daaruit een collectief een keuze te 

maken. Men probeert onverenigbare discoursen dus niet te verenigen of enkele hiervan te negeren. 

In plaats daarvan tracht men bruggen te bouwen tussen de verschillende discoursen en relaties tus-

sen mensen te versterken, zodat gezamenlijk handelen met behoud van verschillen mogelijk wordt. 

(10) De rol van de change ‘agent’ wordt ingevuld op een manier die het veranderingsproces facili-

teert en juist anderen, de locals, de ruimte geeft om de verandering vorm te geven, bij deze invulling 

van de rol staat het creëren en in stand houden van een conversationeel domein centraal. (11) Ver-

anderingsprocessen die worden vormgegeven vanuit een sociaal-constructionistisch perspectief 

worden ingericht op een manier waarbij het onderzoeks- en interventieproces met elkaar verweven 

zijn. Gedurende het proces van collectief onderzoeken krijgt de verandering reeds vorm. 

Al het bovenstaande in ogenschouw nemend kom ik tot het volgende antwoord op mijn hoofdvraag. 

Mensen vinden nieuwe manieren om de organisatie vorm te geven door elkaar te ontmoeten en 

organisatiebreed met elkaar een dialoog aan te gaan. In deze dialoog wordt er een ruimte gecreëerd 

waarin iedereen de vrijheid heeft om initiatief te nemen en een ieders creativiteit en ideeën naar 

voren kunnen komen. Men gaat dus op basis van gelijkwaardigheid, met de inbreng van mensen uit 

alle lagen van de organisatie, op zoek naar mogelijke manieren waarop men gezamenlijk de organisa-

tie vorm kan gaan geven.  

In deze zoektocht naar ‘de’ nieuwe organisatie staan de ‘organisatieverhalen’ van de deelnemers 

centraal. Men tracht zoveel mogelijk om de verhalen van anderen te begrijpen en onderzoeken en 

probeert zo min mogelijk om normatief te oordelen over zienswijzen van anderen. In plaats daarvan 
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zoekt men in ieder verhaal naar positieve aangrijpingspunten die van belang kunnen zijn in het ver-

dere veranderingsproces. Op basis van het positieve potentieel uit de verschillende verhalen pro-

beert men collectief nieuwe ideeën en mogelijkheden voor de organisatie te ontwikkelen. Door actief 

naar elkaar te luisteren, optimaal gebruik te maken van een ieders expertise en verhalen en door aan 

te sluiten op de ideeën van anderen, ‘ontdekt’ men samen de organisatie die de gezamenlijke inter-

acties creëren. Nieuwe manieren om de organisatie vorm te geven zijn dus co-constructies die tot 

stand komen in sociale interacties.  

Deze co-constructies richten zich niet op het verenigen van onverenigbare verschillen, maar op het 

overbruggen van deze verschillen. Men laat verschillen dus zoveel mogelijk in tact en probeert gege-

ven deze verschillen te komen tot nieuwe coördinaties voor het handelen en niet tot gedeelde bete-

kenisgeving of één dominant ‘organisatieverhaal’. Tot slot een citaat dat eerder al aan bod is geko-

men, maar wat het bovenstaande in andere woorden neerzet. 

“[Social constructionist change work
8
] centers on how we might bridge incommensurate dis-

courses in such a manner that we can create meaningful and useful ways of going on togeth-

er. Emphasis is on coordination and not on shared meaning. This bridging or coordinating of 

incommensurate discourses is the process of co-construction. It does not yield my truth over 

yours but ours. 

(McNamee, 2004: p. 6) 

5.2 De losse eindjes  

In deze laatste paragraaf wil ik het nog kort hebben over een aantal thema’s die naar mijn mening 

nog besproken moeten worden, maar die niet goed passen in de bovenstaande conclusie. Zo wil ik 

met u nog kijken naar mogelijke onderwerpen voor eventuele vervolgstudies en u nog een closing 

thought meegeven, zoals de Engelstaligen in onze wereld dat zo mooi verwoorden.  

Voordat ik deze twee zaken aan bod laat komen wil ik het eerst nog over een punt hebben dat ik in 

het eerste hoofdstuk naar voren heb gebracht, maar die onvoldoende terug is gekomen in mijn 

vraagstelling.  

In het eerste hoofdstuk heb ik kort aangestipt dat het sociaal-constructionisme in mijn ogen soms 

neigt naar relativisme, naar een denkwijze waarin anything goes lijkt te gelden. Ik moet eerlijk be-

                                                           
8
 Eigen toevoeging omwille van de leesbaarheid. 
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kennen dat bij mij nog steeds het vermoeden bestaat dat dit in sommige gevallen zo is, maar door 

het bestuderen van de casus en de gesprekken die ik heb gehad ben ik over dit onderwerp wel genu-

anceerder gaan denken. Ik heb gezien dat men ook in sociaal-constructionistische veranderingspro-

cessen te maken heeft met grenzen die mogelijkheden beperken. Vaak ontstaan deze grenzen in 

interactie. Net als bij Jazzimprovisatie wordt het eigen handelen begrenst door de gezamenlijke keu-

zes die er worden gemaakt. Daarnaast heeft men ook te maken met lokale grenzen en normen die 

niet zomaar buiten beschouwing kunnen worden gelaten. Grenzen die in interactie gezamenlijk wor-

den gesteld en reeds aanwezige lokale grenzen maken dat niet iedere opvatting op ieder moment 

past en even bruikbaar is. 

Tijdens mijn zoektocht ben ik vele interessante zijwegen tegengekomen die ik omwille van de tijd en 

de manier waarop ik mijn onderwerp heb afgebakend links heb moeten laten liggen. Aan het einde 

van mijn reis wil ik echter toch kort stilstaan bij twee van deze zijwegen, onderwerpen voor eventue-

le vervolgstudies, die mijn interesse hebben weten vast te houden.  

In de eerste plaats kan het interessant zijn om het volgende verder te onderzoeken. Sociaal-

constructionistische benaderingen voor organisatieverandering lijken sterk te leunen op de bereid-

heid van mensen die deelnemen aan een proces om een open houding aan te nemen en de verhalen 

van anderen op een waarderende manier te bekijken. Er zou onderzocht kunnen worden in hoeverre 

het sociaal-constructionistische perspectief toepasbaar is binnen een context waar deelnemers een 

dergelijke bereidheid niet hebben. 

Een tweede onderzoeksterrein dat mijn interesse heeft is de volgende. In veel organisaties heeft men 

in deze tijd te maken met mensen die steeds meer van elkaar verschillen. Individuele betekenis con-

structies betreffende de eigen identiteit en de omgeving verschillen sterk van werknemer tot werk-

nemer (Siebers e.a., 2002: p. 46). Toch doet de praktijk van organisaties vaak geen recht aan deze 

verschillen en is er vaak geen ruimte voor diversiteit. Dat komt onder andere door het feit dat veel 

organisaties nog worden ingericht volgens de principes van de doelrationaliteit (Siebers e.a., 2002: p. 

62). Hierbij ligt de nadruk op “regels en procedures van voorgeprogrammeerd denken handelen” en 

dient het individu zijn of haar “persoonlijke voorkeuren of antipathieën, deviante en meervoudige 

associaties en particuliere betekenissen” uit te schakelen (Siebers e.a., 2002: p. 47). Het zal duidelijk 

zijn dat deze vorm van organiseren geen ruimte biedt voor diversiteit maar juist dwingt tot uniformi-

teit. De groeiende diversiteit in organisaties bevindt zich dus op gespannen voet met veel structuren 

en processen binnen organisaties. Er zou onderzocht kunnen worden of de principes die ten grond-
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slag liggen aan het sociaal-constructionisme meer ruimte kunnen maken voor verschillen in organisa-

ties en op welke manieren dit eventueel zou kunnen. 

Dat waren kort twee mogelijke onderwerpen voor eventuele vervolgstudies. Rest mij nog de beloof-

de closing thought om deze afstudeerscriptie mee af te sluiten.  

Ik wil dit schrijven graag afsluiten met woorden die afkomstig zijn van de laatste bladzijde van het 

boek the Minpins, waaruit ik in hoofdstuk één ook een gedeelte heb weergegeven. 

"Above all, watch with glittering eyes at the whole world around you because the greatest se-

crets are always hidden in the most unlikely places. Those who don't believe in magic will 

never find it." 

(Roald Dahl, 1991: p. 48) 

Ik hoop dat mijn scriptie u heeft kunnen inspireren om in verschillende situaties op zoek te gaan naar 

nieuwe wegen en mogelijkheden. Daarnaast hoop ik dat het u zal helpen om de ‘organisatiewerel-

den’ waarin u zich begeeft met een vernieuwde blik te gaan bekijken. Dat u organisaties niet langer 

alleen ziet als “problems to be solved”, maar ook als “miracles to be appreciated" (Bushe, 1995: p. 

14). 
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Bijlage 1: Reflectie: waarom ik? 

Als u wel eens vaker een scriptie hebt gelezen dan kan het zijn dat de schrijfstijl die ik in deze thesis 

heb gebruikt bij u wat vreemd overkomt. De meeste scripties zijn geschreven in een stijl die formeler 

is dan mijn eigen en ook schrijft men vaak in de derdepersoon en vermijd zo veel mogelijk de eerste. 

In dit reflectie onderdeel wil ik kort wat vertellen over de gedachten die schuil gaan achter mijn ma-

nier van schrijven. 

Martin maakt in haar boek Organizational Culture in navolging van Van Maanen onderscheidt tussen 

drie soorten verhalen te weten: (1) de “realist tale”, (2) de “confessional tale” en (3) de “impressio-

nist tale” (Martin, 2002: p. 272). Hieronder volgen drie citaten van Martin die kort wat van elke stijl 

laten zien. 

“The realist tale is most common. The authority of the author is unchallenged in a realist tale. 

He or she has interpretive omnipotence – the all-knowing, all-seeing narrator whose view is 

truth. In such accounts, the author usually avoids the first person and uses impersonal or 

third-person circumlocutions or the passive tense in the main body of the text” 

(Martin, 2002: p. 272) 

“Van Maanen’s second writing strategy is a confessional tale. In such tales, the author’s au-

thority is personalized. The author tries to establish rapport with the reader, using the first 

person “I” to imply that the author is trustworthy, usually because he or she is like the reader 

in some way” 

(Martin, 2002: p. 274) 

“Van Maanen labels the third kind of ethnography an impressionist tale. Such a tale is often 

an extended anecdote included within a longer ethnography or a tale told over drinks after an 

official research presentation is completed. The author (or oral historian) describes a special 

event or scene from a personal perspective.” 

(Martin, 2002: p. 277) 

Van de drie beschreven schrijfstrategieën heb ik over het algemeen gebruik gemaakt van een strate-

gie die veel overlap vertoond met de strategie die gebruikt wordt bij het schrijven van een “confessi-

onal tale“. Ik heb gekozen voor deze stijl en bijvoorbeeld niet voor de eerste stijl om de volgende 
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reden. Zoals ik in het eerste hoofdstuk heb beschreven is het in mijn ogen onmogelijk om compleet 

waardevrij wetenschap te beoefenen. Alle observaties die ik doe zijn subjectief, elke manier waarop 

ik probeer om de werkelijkheid te vangen in woorden schiet te kort. In mijn ogen is het doen van 

onderzoek namelijk geen onpersoonlijk mechanisch proces, maar een proces waar ik, met heel mijn 

wezen, bij betrokken ben. Wie ik ben heeft mijn onderzoek en de uiteindelijke verslaglegging van 

begin tot eind gekleurd. Vanwege dit laatste vind ik het ook belangrijk dat ‘ik’ ook aanwezig ben in de 

tekst. Het is mijn optiek belangrijk dat u als lezer meekrijgt dat het gaat om mijn waarnemingen, mijn 

keuzes, enzovoorts. Als over hetzelfde onderwerp door een ander was geschreven had deze persoon 

waarschijnlijk andere accenten gelegd of was wellicht tot andere conclusies gekomen dan ik. Ik zou 

mijzelf door mijn schrijfstijl wel kunnen neerzetten als de alwetende objectieve verteller, maar dit 

beeld zou niet stroken met mijn visie op wetenschap. Vandaar dat ik gekozen heb voor een stijl die 

iets van mijzelf en de keuzes die ik heb gemaakt gedurende het onderzoek- en schrijfproces laat zien. 

 

     



De co-constructie van organisatieverandering 

Bijlage 2: Vragenlijst behorende bij de casusBijlage 2: Vragenlijst behorende bij de casusBijlage 2: Vragenlijst behorende bij de casusBijlage 2: Vragenlijst behorende bij de casus    

Pagina | 80808080  

 

Bijlage 2: Vragenlijst behorende bij de casus 

I appreciate your taking the time to meet with me before the retreat so that we can get to know each 

other. Additionally, it is important to me that I have the chance to understand how you see the cur-

rent curricular issues you confront, the situation within your department, as well as within the 

School, in general. Please feel free to share with me anything that you think might be useful in reach-

ing the goal of the retreat.  

Before we meet, I thought it might be useful for you to think about some of the general issues about 

which I will be asking. Feel free to think about answers to the following questions. Use these ques-

tions in whatever way you find useful.  

1. How would you characterize yourself, as a member of this department? Can you describe your 

relationship to the department and to the School? If you can think of a story that conveys who 

you are in these relationships, that would be useful to me in understanding you and your rela-

tionships with the group.  

 

2. Have you heard or experienced conversations within the School – at any level – related to how 

your department operates and envisions itself, that have been especially constructive? What do 

you think made these conversations constructive? Additionally, what does the usual conversa-

tion within the department (about how to be a department) focus on? What topics, questions, or 

information are usually avoided or excluded, which are useful, etc.?  

 

3. As you think about the retreat, what could happen there that would lead you to feel that your 

participation was worthwhile and what could happen afterwards that would make you happy to 

have been part of the group discussion? What do you most care that I keep in mind during the 

retreat? From your perspective, what topics are most important for discussion during the retreat 

(to make it successful)?  

 

4. What might be set in place to enable you to speak as fully as you wish at the retreat? Can you 

suggest any guidelines for communicating that represent your own commitments to speak and 

listen in ways that support the general purpose of the retreat?  
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5. What do you want your colleagues to understand about who you are and what you most care 

about around the issue of department identity and practice? What questions do you hope that 

others might ask you? What do you really want to understand about your departmental col-

leagues and their concerns? What might you ask others in order to get some clarity about these 

things?  

 

6. Do you have any further questions or comments for me? 

 


