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1. Inteiding
Eind tachtiger jaren nam een lid van het bestuur van het Studium Generale
van de Erasmus Universiteit to Rotterdam het boek Chaos mee van James
Gleick (1988).

De inhoud van dat boek was de aanleiding om een congres over de chaostheorie to organiseren. Dit paste goed in het programma dat al langer liep
'Grenzen aan de Wetenschap'. Het aardige van een Studium Generale is dat
daar mensen vanuit verschillende disciplines elkaar kunnen ontmoeten. Dat
was toen ook zo. In de commissie die de programma's voor 'Grenzen aan de
Wetenschap' voorbereidden zaten natuurkundigen, mensen van medische
informatica - die ik altijd whizz-kids noemde -, medici, juristen, een bedrijfskundige en een dichter.
Voor het congres werden wetenschappers uit heel verschillende disciplines
uitgenodigd. Hen werd gevraagd de consequenties van de chaostheorie
voor hun vakgebied aan to geven. Ook de bedrijfskunde werd hierin betrokken.

In die periode werd de chaostheorie in de managementliteratuur een hype.
Het woord hype wordt in mijn vak vaak gebruikt net als begrippen als goeroe's. Er verschijnt weer een nieuw, oud, idee dat veel aandacht krijgt, alle
organisaties gaan ermee aan de gang tot de volgende hype. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat het sturen van organisaties moeilijk is en er geen
eenduidige antwoorden zijn. Simpele recepten blijven dan aantrekkelijk.
In de periode waarin de chaostheorie een hype was gingen hoogleraren en
organisatie-adviseurs met hun laptops langs bedrijven en andere organisaties en lieten fractalen zien en het onvoorspelbaar gedrag van lineair dynamische systemen. Veel toehoorders vonden de plaatjes prachtig, maar konden weinig relatie Ieggen tussen de chaostheorie en hun dagelijks werk.
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Vanuit de hoek van de natuurkundigen kwam er veel kritiek op het gebruik
van de chaostheorie binnen de sociale wetenschappen, vaak op het emotionele af. Je kunt niet zomaar een theorie uit de fysica overplanten op de
maatschappelijke werkelijkheid. De chaostheorie zoals die bekend is vanuit
de wiskunde en de fysica is op zich niet toepasbaar op de organisatiekunde.
Echter, dat voorspelbaarheid, controleerbaarheid en beheersing ook in die
disciplines niet bereikbaar zijn is een inzicht dat binnen de organisatiekunde
ook steeds meer gaat leven.
De chaostheorie leverde alleen al als metafoor maar ook anderszins een
bijdrage aan het denken over organisaties en heeft ook bijgedragen aan een
verandering in de theorievorming. Hoe, zal ik hieronder uiteenzetten.
Om de invloed van de chaostheorie goed to kunnen aangeven wil ik kort beginnen iets to zeggen over het dominante beeld van organisaties in de organisatietheorie. Ik zeg hier met opzet theorie omdat in de dagelijkse werkelijkheid niet altijd gebeurde wat die theorie veronderstelde. De theorie was
ook vaak prescriptief, voorschrijvend: organisaties dienen zich zo to gedragen om succesvol to zijn.
Het dominante organisatiebeeld is die van de organisatie a1s machine. Het
'scientific management' van Taylor is daar wel het meest bekende voorbeeld
van. Met een stopwatch was hij constant op zoek naar de meest efficiente
manier waarop het werk gedaan kon worden.

Werk wordt in ieder geval efficienter gedaan als het wordt opgedeeld in
deeltaken. Dat had Adam Smith in 1776 al beschreven in zijn boek Wealth of

Nations. Hij haalt daarin het voorbeeld aan van een naaldenfabriek waar
door het opdelen van taken bij het fabriceren van naalden een veel grotere
omzet wordt behaald dan wanner ieder individueel een naald zou waken.
Taylor trachtte door middel van tijdstudies vast to stellen wat de optimale
taakeenheid was. Deze taakeenheden moeten dan weer gecoordineerd worden en dat gebeurde door de hierarchie, waarbij ervan uitgegaan werd dat
de top het geheel kon overzien. Mensen werden gezien als radertjes in het
proces, die makkelijk voorspelbaar en vervangbaar moesten zijn. A1s zij onvoorspelbaar gedrag zouden gaan vertonen hep immers 'de machine vast'.
Aparte stafafdelingen bepaalden hoe uitvoerenden het werk moesten doen.
Het denken en doen werden daardoor gescheiden.
Deze machineorganisaties functioneren goed in een stabiele omgeving. Als
er iets verandert, waardoor alle onderlinge relaties in de machine moeten
veranderen, werkt de machine niet meer.
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Een belangrijk aspect aan deze theorie is dat er geen rekening wordt gehouden met ruimte en tijd. In wezen functioneert de machine alsof alles in de
wereld bij het oude blijft en of binnen processen in organisaties dezelfde
principes gelden als bij boutjes en moeren. Een impliciete veronderstelling in
de theorie is de mogelijkheid van voorspellen, controleren en beheersen.

Deze theorie die ontwikkeld werd aan het einde van de negentiende eeuw
stond onder grote invloed van het natuurwetenschappelijk denken uit de
tijd van de Verlichting. De wereld als een groot uurwerk waarmee wetenschappers als Newton de bewegingen van planeten konden berekenen. Het
meten, zoals de tijdstudies van Taylor, onderzoeken van relaties en het opdelen in kleine onderdelen.

De laatste tachtig jaar is het machinebeeld in de natuurwetenschappen
steeds verder ondermijnd. De relativiteitstheorie ondermijnde de illusie van

Newton van de absolute ruimte en tijd. De quantummechanica stelde de
mogelijkheid van objectieve meting ter discussie en de chaostheorie ondermijnt het idee van Laplace dat ontwikkelingen voorspeld kunnen worden
als er maar genoeg kennis is van de deeltjes en hun eigenschappen.

Aangezien ik ervan uitga dat de medeauteurs vanuit de verschillende disciplines de chaostheorie hebben toegelicht volsta ik hier met aan to geven wat

de betekenis is van de chaostheorie voor de organisatiekunde. Allereerst
worden een aantal aspecten besproken die door de chaostheorie in de aandacht zijn komen to staan. Daarna wordt met behulp van de chaostheorie de
organisatie in crisis besproken. Afgesloten wordt met enkele instrumenten

die zijn ontwikkeld om lerend to organiseren. Lerend organiseren is het
antwoord op toenemende turbulentie rondom organisaties.

2.

Bijdrage van de chaostheorie aan het organisatiekundig
debat

2.1. Dynamiek
Binnen de organisatiekunde is veel behoefte aan eenduidige voorschrijvende
modellen voor besturing. Binnen die modellen wordt geprobeerd de dynamiek to beheersen of uit to sluiten. Als een organisatie geconfronteerd werd
met tegenvallende resultaten, heeft de leiding fouten gemaakt. Daarbij werd
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de mogelijkheid van onvoorspelbaarheid uitgesloten. Door de chaostheorie
werd duidelijk dat ook binnen de natuurwetenschappen stabiliteit, orde, niet
de enige mogelijke staat is, maar dat er onvoorspelbare gebeurtenissen zijn.

Het realiseren van voorspelbaarheid, inschattingen kunnen maken over
bijvoorbeeld toekomstige kasstromen, blijkt maar zeer beperkt mogelijk.
Anderzijds leidt dynamiek tot vernieuwing en innovatie.
Pirsig geeft in het boek Lila, een onderzoek naar zeden, het verschil weer
tussen statische en dynamische kwaliteit. De statische kwaliteit verwijst naar
regels en afspraken die leiden tot orde. De dynamische kwaliteit betreft het
onvoorspelbare, daar zit de vernieuwing. Beide zijn noodzakelijk voor het

leven, maar in de organisatiekunde gaat vaak de aandacht alleen naar de
statische kant.

2.2. Toekomst is onzeker en ambigu
Om beslissingen over de toekomst to kunnen nemen werd in de zestiger
jaren strategische beleidsvorming als instrument ontwikkeld. Hierbij ging
men ervan uit dat ontwikkelingen in zekere mate to voorspellen zijn. In veel
gevallen is dat ook zo. Trends uit het verleden zetten zich door in de toekomst. Trendbreuken komen echter ook voor en die zijn moeilijk to voorspellen.
De chaostheorie geeft aan dat stabiele perioden, waarbinnen voorspellingen
mogelijk zijn, afgewisseld worden op onvoorspelbare momenten door chaotische fasen. Deze zijn per definitie niet to voorspellen. Als dit onderkend
wordt leidt dat tot een andere kijk op het sturen en structureren van organisaties. Dee1s kan op de toekomst geanticipeerd worden door voorspelbare

trends to onderkennen. Onvoorspelbare ontwikkelingen leiden tot dynamiek. Daarop kan vaak niet met meer van hetzelfde worden gereageerd.
Hierop kan alleen op het moment dat zij zich voordoen gereageerd worden.
Om de organisatie hierop voor to bereiden dienen de onvoorspel-bare trends
voorstelbaar gemaakt to worden, waardoor het arsenaal van reactiemogelijkheden van de organisatie wordt uitgebreid. Dit doet men o.a. in de scenariotechniek zoals die ontwikkeld is door Shell die later in dit stuk aan de orde
komt.
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2.3. Feedbacksystemen, zowel positief als negatief
Organisaties zijn feedbacksystemen. De aandacht voor feedbacksystemen
komt voort uit de systeemtheorie. In wezen komt hiermee het procesmatige
van organisaties in het zicht. In feedbackprocessen beinvloedt variabele A
variabele B, die op zijn beurt weer variabele A beinvloedt. De meeste leidinggevenden in organisaties gaan alleen uit van negatieve feedbackloop.
Negatieve feedbackprocessen zijn nog het best to vergelijken met de thermostaat van de verwarming. Het is een zichzelf corrigerend systeem. De
variabele, de temperatuur bepaalt wanner het systeem weer afslaat tot een
minimum norm is bereikt en de verwarming weer aanslaat.
Bij positieve feedbackprocessen daarentegen versterkt de uitkomst van een
bepaalde actie de volgende actie. Dat wil dus zeggen: A beinvloedt B om toe
to nemen, waardoor A weer beinvloed wordt om toe to nemen et cetera. Het
proces versterkt zichzelf steeds. Dit leidt tot onbeheersbaarheid. Voorbeelden van positieve feedback loops zijn onder andere kettingreacties en selffulfilling prophecies.
Beide processen komen voor in organisaties. Positieve feedback doet zich
vaak voor als bedrijven in moeilijkheden raken en dit bekend wordt. Op dat
moment gaan de partijen zich anders gedragen, leveranciers leveren alleen
nog als contant betaald wordt, klanten gaan naar andere bedrijven omdat zij
ook in de toekomst op het bedrijf willen kunnen blijven rekenen bijvoorbeeld voor service aan het product, banken gaan zich voorzichtiger opstellen, waardoor het bedrijf steeds verder in de moeilijkheden komt.

2.4. Werking van paradigma's
De chaostheorie confronteerde ook de organisatiekundigen met hun beeld
van de organisatie als machine. Een ander paradigma, dat van de chaostheorie, gaf nieuwe mogelijkheden om naar organisaties to kijken. Veel min-

der vanuit sturing van bovenaf en veel meer naar de mogelijkheden van
zelforganisatie. Dit aspect wordt bij het deel over organisaties in crisis verder uitgewerkt.

2.5.

Strategisch gedrag van organisaties
De literatuur over strategievorming in organisaties gaat er veelal van uit dat
strategieformulering intentioneel is. De chaostheorie geeft echter aan dat
zich in de werkelijkheid ook onverwachte gebeurtenissen kunnen voordoen.
Binnen een organisatie is dat ook waarneembaar. Naast de traditionele kijk
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op strategieformulering hebben wij (Denken & Doen, 1988) waargenomen

dat kleinere, maar ook sommige grotere organisaties spontane strategie
toestaan. Een spontane strategie wordt, zoals Mintzberg stelt, gevormd in
plaats van geformuleerd. In een eerder door ons uitgevoerd onderzoek hebben wij dat bij een aantal ondernemingen gezien. Een spontane strategie kan
het best als volgt worden omschreven. Ergens in de organisatie zien mensen
die contact hebben met de omgeving van de organisatie een mogelijkheid
voor een nieuw product. De uitwerking van dat idee ontwikkelt zich. Men
ziet dat bepaalde dingen werken en andere niet. Men haalt er mensen bij die
nodig zijn om bepaalde gerezen problemen of blokkades op to lossen. Langzamerhand ontwikkelt zich een nieuwe winstgevende activiteit. Dit aspect
heeft elementen in zich van zelforganisatie.
Spontane strategie is de strategie van 'al doende leren' en gaat ervan uit dat
door de externe druk nieuwe vormen kunnen ontstaan. Dat betekent dat de
oude wijze van storing en organisatieontwerp ter discussie komt to staan.

2.6. Gedrag van mensen in groepen
Mensen zullen zich niet altijd voorspelbaar gedragen. Alhoewel het idee in
de organisatiekunde was dat binnen de organisatie opdrachten worden geformuleerd die dan precies zo worden uitgevoerd en/of onderlinge afspraken worden nagekomen, wijst de chaostheorie ons ook op de onvoorspelbaarheid van het gedrag van mensen in groepen. In een veranderingsproces
kunnen vaak, zo op het oog, kleine acties enorme gevolgen hebben. Een
video van John Cleese geeft daar ook een prachtig voorbeeld van: Cleese zit
als een piloot in een vliegtuig samen met zijn co-piloot wat spelletjes to doen
omdat ze zich vervelen. Op een gegeven moment bedenkt hij iets. Hij roept
om: "Hier spreekt uw gezagvoerder, er is geen enkele reden voor paniek."
Even later komt de steward binnengehold en vraagt wat er aan de hand is en
zegt dat de passagiers ongerust worden. Dan roept Cleese om: "Er is Been
brand in de linkervleugel". Daarna barst hij in lachen uit.
Dit voorbeeld geeft aan wat er kan gebeuren, als er wordt gezegd door de
leiding van een bedrijf dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

2.7. Rol van de informele organisatie
Binnen de organisatieliteratuur is veel aandacht voor structuren en strategie.
De informele organisatie, wat mensen in groepen doen, maar ook wat zij
bespreken bij het koffiezetapparaat is van groot belang voor het functio74
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neren van de organisatie. Wat mensen zeggen is vaak anders dan wat ze
doen. Als Ieidinggevenden zeggen dat de organisatie een bepaalde kant op
moet gaan en de rationele achtergronden weergeeft van een besluit weten de
mensen vaak wel dat er iets heel anders aan de hand is. Voor wetenschappelijk onderzoek naar organisaties levert dit nogal wat problemen op. Wat er

echt gebeurt blijft vaak voor de onderzoeker achter de rationele verhalen
verborgen.

3. Crisis en zeiforganisatie
In zijn roman De Ondraaglijke Lichtheid van het Bestaan stelt Milan
Kundera tegenover de 'ondraaglijke lichtheid van het bestaan' de zware last
van de eeuwige terugkeer der dingen en gebeurtenissen zoals beschreven
door Nietzsche. Het feit dat iedere gebeurtenis uniek is, dat iedere keuze
consequenties heeft, zonder dat mensen met zekerheid kunnen weten wat er
gebeurd zou zijn als zij tot een andere keuze zouden zijn gekomen, leidt tot
'ondraaglijke lichtheid'.
De thematiek van de non-Iineariteit vertoont overeenkomsten met de 'lichtheid'. Organisaties ver-uit-evenwicht weten niet als zij acties ondernemen
wat precies de consequenties zijn, noch dat zij daarna weten welke consequenties precies dezelfde actie zal hebben.
Een mogelijkheid om de werking van de non-lineariteit to bestuderen is het
kijken naar organisaties in een situatie ver-uit-evenwicht.
In het hiernavolgende betoog wordt de stelling verdedigd dat een organisatie in crisis to kenmerken is als een organisatie ver-uit-evenwicht.
Allereerst wordt nagegaan wat een crisis is. Daarna wordt aandacht besteed
aan het crisisbegrip binnen het oude paradigma. Binnen het oude paradigma
is er geen aandacht voor situaties ver-uit-evenwicht. Deze zijn gericht op
beheersing en controle. Beargumenteerd wordt dat de theorie rondom de
non-lineariteit, zoals weergegeven door Stacey (1993) een betere verklaring
geeft voor het gedrag van organisaties in een crisis. Door een organisatie in
crisis to kenmerken als zijnde ver-uit-evenwicht en aandacht to besteden aan
de zelforganisatie die daarop ontstaat, toont zich ook de positieve kanten
van een crisis, namelijk het mogeiijk ontstaan van creativiteit en innovatie.

Er zijn twee typen crisis en zelforganisatie to onderkennen, de een kan
leiden tot innovatie van de organisatie, de ander kan leiden tot een inerte
organisatie.
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Het hiernavolgende betoog stoelt voor een belangrijk deel op een studie die
in de tachtiger jaren is uitgevoerd bij zes Nederlandse bedrijven in een crisis
(Bahlmann & Meesters, 1988) en verder op ervaringen in advies- en begeleidingstrajecten.
In de betreffende studie Denken & Doen (Bahlmann & Meesters, 1988) is
veeleer descriptief gekeken naar het gedrag en het denken van organisaties
rondom een crisis en hun ontwikkeling. De studie heeft niet de pretentie
wegen aan to geven om succesvol uit een crisis to komen.
Het trachten to onderzoeken van methoden om succesvol als organisaties to
functioneren is een valkuil waar zelfs Stacey (1993) instapt. Het geven van
recepten om situaties die ver-uit-evenwicht zijn goed door to komen is strijdig met de notie van ver-uit-evenwicht zijn. Wel kan getracht worden patronen to herkennen.

3.1.

Wat is een crisis?
Als uitgangspunt wordt hier de volgende definitie van crisis gehanteerd: een
crisis is een toestand waarin de oude levensgewoonten ontoereikend blijken
voor een harmonische oplossing van gerezen moeilijkheden. (naar Van Dale,
1976)

Een crisis is dus een situatie waarin een individu, een groep mensen of een
organisatie niet meer kan terugvallen op oude levensgewoonten, op hun
oude gedrag en als gevolg daarvan op hun oude mentale modellen.
Dat een onderneming in een crisis verkeert is direct duidelijk als de verliescijfers bekend worden of de bank het krediet opzegt. Bij andere, niet op
winst gerichte, organisaties ontbreekt vaak een dergelijke graadmeter. Deze
organisaties worden geconfronteerd met bezuinigingen van de overheid of
het afnemen van het maatschappelijk draagvlak.
Bij bedrijven zijn in het proces van het verwerken van een crisis andere
patronen herkenbaar dan bij niet op winst gerichte organisaties. Daar wordt
hierna verder op ingegaan.
De crisisbeleving van de individuen in de organisatie heeft ook consequenties voor het verloop van het veranderingsproces. Als de crisisbeleving in de
zin van tijdsdruk en overlevingsangst bij de hele organisatie gering is, bij-

voorbeeld omdat men verwacht dat de moederonderneming wel zal bijspringen, vinden er minder ingrijpende veranderingen plaats. Er is dan in
mindere mate sprake van ontwikkeling en zelforganisatie. (Bahlmann &
Meesters, 1988)
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Hierna wordt eerst aandacht besteed aan het oude beeld of paradigma van
een crisis. Daarna zal aan de hand van een aantal voorbeelden de stelling
worden verdedigd dat organisaties met een crisisbeleving to kenmerken zijn
als organisaties ver-uit-evenwicht. De patronen die waar to nemen zijn in
een proces rondom een crisis komen daarna aan de orde.

3.2. Het oude paradigma of beeld van een crisis
Volgens het oude paradigma, ook wel met de machine metafoor aangeduid
(Morgan, 1986, Bahlmann & Meesters, 1988), is een crisissituatie iets dat
voorkomen had moeten worden. De 'machine' is vastgelopen en de reparateurs hadden dat eerder moeten zien. De leiding heeft onvoldoende nagedacht: er is sprake van mismanagement. In dit oude paradigma van de orga-

nisatietheorie is een crisis het gevolg van het slecht functioneren van de
organisatie. De meest voorkomende reactie is kostenreducties doorvoeren.
Achterliggende gedachte is dat de organisatie, de machine, efficienter moet
functioneren en dat het dan allemaal goed zal komen. Dat dat niet werkt
werd goed verwoord door een topfunctionaris (Bahlmann & Meesters, 1988):
"Wij hebben die bedrijven doodgereorganiseerd".
Een aantal zeer zelfstandige dochterondernemingen van een groot concern

kwam op een bepaald moment in een verliesgevende situatie. De analyse
was: de bedrijven zijn to duur, de gebouwen zijn to duur en er werken teveel
mensen.. Er werden kostenreducties doorgevoerd door mensen to ontslaan
en alle extra's als personeelsuitjes et cetera werden afgeschaft. Een jaar later
maakten de ondernemingen weer winst, echter twee jaar later waren zij
weer verliesgevend en begon de hele reeks maatregelen opnieuw. De bedrijven werden kleiner en kleiner.
Wat echter niet bleek uit de cijfers die op het hoofdkantoor aankwamen was
de sfeer in de onderneming, de mentale modellen van de leden van de organisatie en de goede invloed van de personeelsbijeenkomsten. De mensen in
de organisatie kregen het gevoel dat zij niet goed functioneerden, goede
mensen die weg konden gingen weg en de rest bleef gedemotiveerd, onzeker achter. Steeds weer werd bevestigd: jullie doen het niet goed, en wij van
het hoofdkantoor weten hoe we dat moeten oplossen.
Met andere woorden de psychologische gevolgen van de kostenreducties en
systeemdynamische werking in de organisatie werden niet in de beschouwingen betrokken. De organisatie was in een zichzelf versterkend proces
van falen gekomen dat niet meer to stoppen bleek.' Door het verlies en de
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reactie van het hoofdkantoor werden de mensen in de organisatie steeds
weer bevestigd in hun idee: jullie doen het niet goed en zijn niet zelf in staat

daar iets aan to doen. Wat onder andere ontbrak bij deze oplossing was
inzicht in de dynamische aspecten van organisaties. Ook ontbrak een goede
analyse van de omgeving van de organisaties.
Een ander, meer actueel beeld van organisaties is de organisatie als organisme. (Bahlmann & Meesters, 1988) Een organisatie moet zich aanpassen aan

de omgeving. Een andere omgeving vraagt om een andere organisatie(structuur). Een crisis wordt echter ook in dit beeld gezien als een fout van
de leiding. De focus bleef: organisaties zijn succesvol en stabiel als zij goed
aandacht besteden aan de omgeving en zich daaraan aanpassen. Een crisis
bleef een gevolg van fout menselijk handelen: het niet goed aanpassen aan
de omgeving. Er is immers allerlei instrumentarium om de omgeving in
kaart to brengen. Het beeld is dat, als al dat instrumentarium goed wordt
gebruikt, een crisis voorkomen kan worden. Onvoorspelbaarheid en turbulentie is binnen dit beeld niet aan de orde.
Binnen deze benadering kwam door de bijdrage van Emery en Trist turbulentie al wel aan de orde. In hun boek The Causal Texture of Organizational
Environments breidden zij de open systeem theorie uit met het concept van
de turbulent fields: "turbulence results from the complexity and multiple
character of the causal interconnections". Toch duurde het tot begin negentiger jaren dat turbulentie in een complexiteits-theorie werd gevat, bijvoorbeeld door Lewin (1992) en Kauffman (1993). Het meest helder werd dit verwoord door Stacey (1993).

3.3. Wat schort er aan het oude paradigma?
Achteraf kan bij een crisis altijd goed aangegeven worden waarom iets is
misgegaan. Toch zal hierna geanalyseerd worden waarom een organisatie in
een crisis zich in een situatie ver-uit-evenwicht bevindt. Men weet van to voren niet wat de consequenties zijn van to nemen acties. Met andere woorden

dat de eenvoudige conclusie niet juist is dat organisaties in een crisis die
hadden kunnen voorkomen als zij juist hadden gehandeld.
Stacey (1993) onderscheidt drie soorten veranderingsprocessen:
gesloten verandering;
verandering onder controle (contained change);
open eind verandering.
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Gesloten verandering omschrijft een situatie waar het toekomstige gedrag
van een systeem perfect voorspelbaar is. Zodra de wetten die het gedrag
leiden geidentificeerd zijn, en als de bepalende factoren van dit gedrag op
ieder moment in wetten zijn gevoegd, is het gedrag bekend. Het is niet alleen 'in principe' voorspelbaar, het is ook mogelijk om met precisie to voorspellen. Het helpt om to denken in termen van duidelijke lineaire relaties
tussen een oorzaak en een gevolg. Deze systemen zijn niet innovatief.

Verandering onder controle beschrijft een situatie waar de situatie van het
systeem zodanig is dat we wetten van de waarschijnlijkheid kunnen gebruiken om het gedrag van het systeem to voorspellen. Dat is omdat een systeem
dichtbij het evenwicht steeds dezelfde, herhalende, bewegingen maakt terug
naar het evenwicht en de wetten van de waarschijnlijkheid werken alleen in
situaties waar er veel zich herhalende gebeurtenissen zijn. In de tijd echter
verdwijnt de moeelijkheid om het gedrag to voorspellen, voornamelijk vanwege de moeilijkheid om de omgeving to voorspellen.
Bij open eind veranderingen is het onmogelijk om op de Iange termijn voorspellingen to doen; en het is onmogelijk om lange termijn consequenties to

voorspellen omdat de relatie tussen oorzaak en gevolg verloren gaat in de
details van de interacties die over de tijd plaatsvinden. Open eind situaties
zijn situaties met onzekerheid en ambiguiteit waar de uitkomsten van acties
onbekend zijn.

Organisaties ver-uit-evenwicht bevinden zich in een open eind veranderingsproces. Een doorleefde crisis is een situatie waarin de organisatie zich
in een situatie bevindt van ver van het evenwicht. Een crisis hoeft dus niet
het gevolg to zijn van een slechte beheersing en controle, van mismanagement, maar het gevolg van een proces van ver-uit-evenwicht raken.
Een aantal voorbeelden dient hier ter adstructie voor deze stellingname.
Argument 1: crisisbeleving zelf leidt al tot open eind verandering

De oorzaken van een crisis zijn velerlei. Doch op het moment dat de crisisbeleving ontstaat, komen er allerlei processen in werking. Banken gaan anders reageren, leveranciers vragen extra zekerheden, de media kunnen zich
ermee gaan bemoeien. Zo is het mogelijk dat louter een crisisbeleving een
positieve feedback- loop in werking zet, waardoor er door de crisisbeleving
zelf een crisis kan ontstaan.
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Argument 2: de oorzaak van een crisis ligt veelal in een groter geheel dan alleen de
organisatie

Een voorbeeld van een positieve feedback-loop die kan leiden tot een crisis,
staat ook wel bekend staat als het'bierspel' van Senge (Senge,1"O)
Hij stelt: "Als we systeemgericht willen denken moeten we verder kijken dan
individuele fouten of pech" en Ten echt diep en nieuw inzicht is de manier
waarop je begint to zien dat het systeem zijn eigen gedrag veroorzaakt."
Een jong en snel groeiend bedrijf wordt begin 1994 geconfronteerd met een
verdubbeling van de vraag. Het blijkt dat de vraag van de detailhandel sterk
is toegenomen en de groothandel ziet de voorraden drastisch slinken. Door
het tijdsverschil tussen de bestelling en de levering (het bedrijf produceert

de producten pas na een bestelling) gaat de groothandel grotere orders
plaatsen dan de vraag van de detailhandel rechtvaardigt om de frustratie
van nee verkopen to vermijden. Doch ook de detailhandel plaatst grotere
orders na geconfronteerd to zijn met een kleinere levering van de groothandel dan besteld. Het bedrijf ziet zich genoodzaakt de productiecapaciteit
drastisch uit to breiden. De angst dat bij nee-verkopen de klanten naar de
concurrent zullen gaan in deze competitieve markt is groot. Er moeten hoge

kosten gemaakt worden, maar besloten wordt de uitbreiding zodanig to
doen plaatsvinden dat bij terugvallende vraag niet een productiecapaciteit
aanwezig is die niet nodig is. In de zomer van 1994 valt de vraag naar dit
seizoengevoelige product drastisch terug. Aan het begin van de zomer hadden de groothandel en de detailhandel hun orders ongeveer binnen en die
blijven nu met die enorme voorraden zitten. De vraag bij ons jonge bedrijf
klapt in en uiteindelijk gaat de fabrikant failliet.
Senge merkt op dat dit soort systemen alleen begrepen kunnen worden als
de onderliggende patronen duidelijk zijn.

Met andere woorden de oorzaken van een crisis dragen vrijwel altijd de
kenmerken in zich van positieve feedback processen, waarbij veelal een duidelijke relatie vooraf niet is to zien.
Argument 3: individuen gaan zich onvoorspelbaar gedragen en kunnen bij kleine
problemen grote bewegingen veroorzaken

Als een organisatie in een proces komt waarbij duidelijk wordt dat er mensen ontslagen moeten worden raakt de organisatie in een situatie ver-uitevenwicht omdat individuen en groepen onvoorspelbaar gaan reageren.
Achteraf is het altijd wel to verklaren, maar vooraf is _het niet to voorspellen.
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Een man met een goede fulltime baan elders, werkte parttime bij een ideele
organisatie. Het geld dat hij daarvoor kreeg was zeer weinig in vergelijking
met zijn eigen salaris. Al jaren riep hij vanwege de problemen in de organi-

satie dat hij er eigenlijk mee wilde stoppen. De andere leden van zijn
afdeling overtuigden hem dan iedere keer dat het toch belangrijk was als hij
bleef. Toen de organisatie moest inkrimpen was hij de eerste op de lijst die
ontslagen zou worden met een goede uitkering. Toen hem dat verteld werd,
ontstak hij in woede en ging met iedereen in de clinch, gooide letterlijk zijn
werk neer en voelde zich verongelijkt en mobiliseerde anderen om hem heen
die ook met hem meegingen in de negatieve beeldvorming van 'de organisatie'. Dat leidde tot het vertrek van een groot aantal mensen en een zeer
negatieve werkhouding van degenen die overbleven.
Met andere woorden het is al moeilijk het gedrag van een individu met een
bepaalde waarschijnlijkheid to voorspellen, doch wat er daarna gebeurt kan
volledig anders verlopen. Een kleine aanleiding in een crisisproces kan leiden tot heel grote consequenties die niet zijn to voorzien.
Argument 4: individuen doorlopen de fasen van de verwerking van de crisis niet
tegelijkertijd

Een laatste argument voor de stelling dat een organisatie in een crisis zich in
een situatie ver-uit-evenwicht bevindt is dat de verschillende individuen en
groepen in een organisatie in een verschillende fase van verwerking van de
crisis zitten.
De fasen van een rouwproces zoals beschreven door Kiibler-Ross (KiiblerRoss, 1969) komen in vrijwel dezelfde vorm ook bij individuen in organisaties in crisis voor. De fasen vinden niet gelijktijdig plaats en de reacties in
die fasen zijn ook van individu tot individu verschillend.
De eerste fase die een individu meemaakt, als een crisis zich aandient, is
ontkenning. Alhoewel er allerlei signalen zijn gaat men gewoon door of er
nets aan de hand is. Als ontkennen onmogelijk is treedt de volgende fase in:
woede. Die woede kan zich op van alles richten, soms vrij willekeurig op
collega's of de directie. Het derde stadium is dat van het marchanderen, vanuit het idee dat goed gedrag wel beloond zal worden. Marchanderen is in
wezen een poging om uitstel to bewerkstelligen. Op individueel niveau kan
dat zich uiten in het bezoeken van Jomanda, op organisatie niveau in steeds
harder werken en toenemend ziekteverzuim. De vierde fase is de depressie,

met gevoelens van machteloosheid, verdriet en angst. De wereld wordt
grauw. Als deze fase doorlopen is kan door toevoeging van veel energie een
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sprong worden gemaakt die leidt tot vernieuwing en ontwikkeling.
(Bahlmann & Meesters, 1988)

Deze fasen, die door individuen verschillend in de tijd doorlopen worden,
maken dat het proces van crisisverwerking onvoorspelbaar wordt. Als de

directie, na zelf een tijd lang de crisis ontkend to hebben, ook naar de
organisatie toe, uiteindelijk aanvaardt dat er een crisis is en dit bekendmaakt
aan de mensen en weinig reactie krijgt, kan zij ten onrechte de indruk heb-

ben dat de crisis snel en betrekkelijk eenvoudig doorlopen kan worden.
Echter de mensen in de organisatie gaan zelf eerst door de fase van ontkenning. De woede komt later.

3.4. De patronen rondom een crisis
Alhoewel een onderneming op een bepaald moment met slechte cijfets naar
buiten komt en officieel in een crisis zit, kan een crisis beter omschreven
worden als een proces dat leidt tot het steeds verder uit evenwicht raken.
(Bahlmann & Meesters, 1988)

In een crisissituatie wordt het iedereen duidelijk dat de oude patronen van
de organisatie niet meer leiden tot overleving van de organisatie.
De patronen rondom een crisis zijn verschillend. Twee typen crisispatronen
kunnen worden onderscheiden, de acute en de slepende crisis. Alhoewel
iedere crisis uniek is kunnen vrijwel alle patronen worden teruggevonden in
een van de twee typen.
Bij een acute crisis is het duidelijk dat er op korte termijn acties moeten worden ondernomen, omdat de organisatie anders ophoudt to bestaan. Een bedrijf dat van de bank hoort dat met ingang van heden het krediet is opgezegd is een organisatie in een acute crisis.
Een slepende crisis is vaak to zien bij niet op winst gerichte organisaties. Er
is wel een crisisbeleving, maar de middelen om uit de crisis to komen zijn
verspreid over veel meer partijen.
3.4.1. De acute crisis

Als het duidelijk is dat de organisatie in een crisis verkeerd, bijvoorbeeld
omdat het krediet is opgezegd, ontstaat. er binnen de hele organisatie tijdsdruk en overlevingsangst.
Op dat moment is het heel duidelijk dat er op zeer korte termijn van alles
moet gebeuren omdat anders de levensvatbaarheid van de organisatie verdwijnt.
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Bij een acute crisis is sprake van een organisatie die als geheel bedreigd
wordt. Daarbij geldt: 'vluchten kan niet meer'. De buitenwereld kan niet
beinvloed worden, want dat is zoiets ongrijpbaars als 'de markt'. Die kan
niet door smeekbeden aangezet worden tot ander gedrag.

Dus de organisatie staat als geheel voor de taak snel iets to doen en met
ideeen to komen voor veranderingen die de levensvatbaarheid waarmaken.
In een dergelijk crisissituatie ontstaat er spontaan zelforganisatie. Zelforganisatie als een proces waarin de componenten van het systeem, de individuen in de organisatie, spontaan communiceren met elkaar en direct samenwerken op een gecoSrdineerde en eendrachtige wijze.
Het blijkt (Bahlmann & Meesters, 1988) dat bij een acute crisis de hierarchie
wegvalt, de directeur niet meer de baas is en de mensen heel andere rollen

gaan vervullen. Iedereen doet wat hij of zij vindt dat er moet gebeuren.
Groepen mensen komen spontaan bijeen, iedereen besteedt veel energie aan
het vinden van oplossingen. Men gaat dag en nacht door en in het weekend,
er ontstaat een enorme solidariteit in de groep. Iedereen gaat allerlei dingen
doen ook al staan die niet in zijn of haar functieomschrijving. Allerlei oude
regels worden overtreden. Men gaat denken in termen van: het erop wagen,
in ieder geval iets to doen, want zo kan het niet verder.
Haast van uur tot uur worden acties ondernomen om de situatie to verbeteren. Zowel mensen binnen de organisatie worden erbij betrokken, maar

ook mensen van buiten zoals leveranciers waarmee heel andere relaties
ontstaan. Het besluitvormingsproces vindt plaats in de groep waar iedereen

intensief bijdraagt aan de besluitvorming. Conflicten en verschillen van
mening worden geaccepteerd en leiden snel tot acties. In die omstandigheid
komt men tot verandering van mentale modellen, immers de oude werkten
niet. De druk maakt dat men de visie van de onderneming heel anders gaat
formuleren.
Achteraf wordt heel positief teruggedacht aan deze periode. Men denkt met
heimwee aan de enorme solidariteit, betrokkenheid en onderlinge band.
Analoog redenerend zou men deze situatie kunnen vergelijken met wat er
gebeurt in dissipatieve structuren.
In deze situatie ver-uit-evenwicht wordt continu energie toegevoegd aan het

systeem waarna op een bepaald kritiek punt innovatie plaatsvindt of een
nieuwe strategische richting wordt gevonden. Op welk moment dat plaatsvindt is niet to voorspellen. Het kan ook gebeuren dat de organisatie uiteenvalt en verdwijnt.
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3.4.2. De slepende crisis

Bij een slepende crisis ligt het machtscentrum dat de crisis oplegt buiten de
organisatie, maar wordt wel geacht beYrivloedbaar to zijn. In dit geval is het
niet de ongrijpbare 'markt', maar een instantie die de organisatie dwingt to
bezuinigen.

De zelforganisatie neemt in deze situatie andere vormen aan. Vanwege
interactiepatronen tussen het machtscentrum en de organisatie kunnen individuen zich trachten aan to sluiten bij het machtscentrum. De mensen die
dat niet lukt ervaren de crisis niet als 'wij gaan er met zijn allen tegenaan'.
Vluchten kan nog. Leden van de organisatie hebben het gevoel slachtoffer to
zijn. Hier bestaat niet het idee dat iedereen in hetzelfde schuitje zit.
Om de onderliggende patronen van een slepende crisis beter to begrijpen
kan het fasemodel van Kiibler-Ross behulpzaam zijn.
In een slepende crisis kunnen mensen langer de situatie ontkennen. Een aantal mensen geven aan dat er ingrijpende veranderingen aankomen, bijvoor-

beeld bezuinigingen en dalende studentenaantallen, maar anderen gaan
door alsof er nets aan de hand is. Mensen blijven vaak liever in een ellendige situatie zitten dan fundamenteel to veranderen. Een fundamentele
wijziging van mentale beelden is pijnlijk en leidt tot periodes vol ambiguiteit
en onzekerheid. Als er geen licht aan de horizon is kunnen mensen hieraan
onderdoor gaan of er beter uitkomen. Zoals iemand zei: "Ik heb jaren met
tegenzin bij die organisatie gewerkt, maar durfde niet to veranderen, ik had
een goed salaris en een gezin om voor to zorgen. Mijn ontslag ervoer ik als

het einde van mijn leven. Nu twee jaar later vind ik dat het eigenlijk veel
eerder had moeten gebeuren."
De gevolgen hiervan kunnen gekenschetst worden als het 'blijven hangen
voor een crisis'. Een dergelijk proces kost heel veel energie, groepen zijn
steeds bezig het oude to handhaven of to herstellen, terwijl andere groepen
naar het nieuwe willen.

In een dergelijk proces vindt zelforganisatie plaats rondom thema's die
buiten de doelstelling van de organisatie vallen. Groepen vormen zich en
gaan dingen doen in de buitenwereld zoals diensten aanbieden aan anderen
die eigenlijk voor de organisatie ontwikkeld waxen (Bahlmann & Meesters,
1988) Anderen gaan in groepen hun best doen de organisatie to verbeteren,
bijvoorbeeld rond thema's als kwaliteitsverbetering. Het kenmerkende is het
los zand aspect van die verschillende groepen. Een groep die met kwaliteitsverbetering bezig is, ziet dat als panacee voor de gevoelde problemen,
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bedenkt allerlei mogelijke verbeteringen, die- door de rest beleefd worden
aangehoord, zonder dat het tot gedragsverandering leidt.
Een slepende crisis leidt tot veel zelforganisatie die er echter niet toe leidt
dat de organisatie als geheel innoveert. Dat kost veel energie en de mensen
raken op den duur uitgeput.
De organisatie kan die situatie verlaten als de leiding in staat is een gemeenschappelijke vijand to creeren en de organisatie constant bestookt met initiatieven ter verbetering.

3.5. Conclusie
Een organisatie in een crisis bevindt zich in een situatie ver-uit-evenwicht. In
een dergelijke situatie ontstaat spontaan zelforganisatie. Of dit leidt tot inno-

vatie van de organisatie of een nieuwe strategische richting is afhankelijk
van het type crisis. Een acute crisis leidt tot creativiteit voor het geheel en
een slepende crisis tot creativiteit gericht op delen. Slechts een gemeenschappelijke dreiging onder tijdsdruk leidt tot zelforganisatie die de organisatie succesvol kan doen overleven.

4. Methoden voor organisaties om met orde en chaos om to
gaan.
Inmiddels zijn er allerlei technieken ontwikkeld om chaos en orde in organisaties to hanteren. Hierna zullen er enkele besproken worden.

4.1. Teams
In een organisatie waar de mogelijkheid wordt gecreeerd voor spontane
strategie zullen de eenheden relatief autonoom zijn met vrij grote bevoegdheden en ruimte om initiatieven to nemen. Deze relatief autonome eenheden
zullen elkaar dus kunnen overlappen en insluiten, bijvoorbeeld op de gebie-

den van beleid, budgetten en opleidingen. Door integraal management
waarbij grove kaders worden aangegeven zal een netwerkorganisatie kunnen ontstaan: mensen raadplegen anderen om hun problemen to kunnen
oplossen. Het werken met relatief autonome teams is een noodzaak, maar
niet altijd eenvoudig. Mensen zijn vaak lid van verschillende teams en zul-

len zich aan bepaalde teams meet gebonden voelen dan aan andere. De
status van een team is ook belangrijk de status van een persoon in zo'n team.
De afbakening van grenzen evenals tussen afdelingen wordt hiermee wel
doorbroken, maar niet helemaal. Het blijkt dat als mensen gedwongen wor85
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den lid to worden van een team het veelal minder goed functioneert als
wanner zij daar zelf voor kiezen. Hier zal vaak een evenwicht worden
gekozen, door bijvoorbeeld mensen to vragen. Deze teams dienen lerende
teams to zijn om echt effectief to kunnen functioneren. Dergelijke teams
werken het beste als er grote druk is of een enorme uitdaging, eigenlijk
wanneer er een mogelijk eindresultaat is dat voor iedereen veel oplevert.
Oplevert in de zin van de oplossing van een probleem of het uitvinden van
iets nieuws. Een goed voorbeeld hiervan is de opdracht aan het team in de
Verenigde Staten: "Zet de eerste man op de maan". Deze uitdaging maakte
het de teams mogelijk om het haast onmogelijke in korte tijd waar to maken.
Teams kunnen alleen lerend zijn als de sfeer in de groep open is en ieder lid
een gelijkwaardige (niet eenzelfde) bijdrage kan leveren. Soms is het goed
alle teamleden eerst voor zichzelf allerlei aspecten, die hij (of zij) van belang
acht gegeven het onderwerp, op to schrijven en to verzamelen zonder oordelen. Dit voorkomt dat in het gesprek aspecten verloren gaan van minder
dominante, maar wel zeer capabele teamleden. Er zullen ook duidelijke afspraken gemaakt dienen to worden over hoe de teamleden met elkaar omgaan. Heel belangrijk is dat aandacht gegeven wordt aan het verwerkingsproces als een team blijkt to falen in de gegeven opdracht.
Senge wijst ook op het belangrijke verschil tussen dialoog en discussie,
waarbij het laatste meer uitgaat van win-loose situaties, terwijl het eerste
meer win-win situaties oplevert: iedereen profiteert hiervan.

De aansturing zal meer geschieden aan de hand van plannen die door de
lagere echelons worden geformuleerd en worden getoetst door de top. Zowel afdeling als teams formuleren de plannen en geven aan wat zij willen
gaan doen, wanneer het verwacht wordt afgerond to zijn en hoe dat valt
binnen de strategische intentie van de organisatie. De top beslist dan niet
zonder opgaaf van redenen welke plannen wel en welke niet mogen worden
uitgevoerd, maar staat onderhandeling toe. Dit eist van de managers de
mogelijkheid om to onderhandelen, contracten to sluiten en er ontstaan
rekenschapsrelaties. De hierarchie blijft in stand. Maar de top zal veel meer
dan voorheen niet de plannen opleggen aan de eenheden maar deze in
onderhandelingen laten ontstaan. Aan het eind van de periode leggen de
managers rekenschap of over de genomen initiatieven. De top en met hen
het midden-management moeten Whet systeem als geheel in standhouden.
Daarvoor moeten duidelijke mijlpalen worden vastgesteld en ook duidelijkheid zijn over de methode waarop geevalueerd wordt. Het moet alle men86
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sen duidelijk zijn wat er van hen verwacht wordt en waarop zij worden
afgerekend. Alhoewel mensen ruimte krijgen moeten zij goed inzicht hebben
in wat er van hen verwacht wordt. Dit geeft rust. Vaak blijkt in organisaties
dat mensen de ruimte krijgen en onduidelijke taken en bevoegdheden hebben, waarbij onverwacht de leidinggevende kritiek geeft. Daarvan worden

mensen alleen maar schuw en zullen risicovermijdend gedrag gaan vertorten.

Het is belangrijk een systeem to hebben waar initiatieven worden gestimuleerd, zodat mensen met ideeen komen.
Een lid van de Raad van Bestuur zei het volgende over zijn gedrag als mensen met ideeen bij hem kwamen: "Je kunt iemand hoogstens twee keer wegsturen en zijn ideeen afwijzen omdat je ze niet reeel acht. De derde keer kun
je hem beter het idee laten uitvoeren en laten leren van een eventuele mislukking dan dat je het risico loopt dat hij niet meer met ideeen komt".

4.2. Gedeelde visie

Het werken met (zelfsturende) teams heeft het risico in zich dat de
organisatie zich verschillende kanten op beweegt. De strategische intentie,
uitgedrukt in een gedeelde visie, zorgt voor richting. Dat is het bindende
element van de organisatie. Een visie in de betekenis van: wat willen wij
betekenen voor de wereld. Het bindende element van de visie is gelegen in
de uitdaging en de zingeving die deze geeft aan de leden van de organisatie.
Het geeft betekenis aan het werk van een ieder in de organisatie.
Volgens Senge en anderen (In The Field Book) omvatten de leidende principes van een organisatie vier elementen. Deze leidende principes zijn het
gevoel van gedeelde bestemming. Ten eerste de visie als een beeld van de
gewenste toekomst, een toekomst die wij willen creeren. Mensen voelen zich
betrokken bij de organisatie omdat die ook op een dieper niveau aansluit bij
hun aspiraties. Het tweede element zijn de waarden. Waarden kunnen het

best gezien worden aan de hand van het gedrag. Die waarden zullen in
overeenstemming moeten zijn met de visie. Een sterke bindende visie die
duidelijk gecommuniceerd wordt naar de buitenwereld, bijvoorbeeld 'wij
willen een bijdrage leveren aan een schoner milieu' zal sterk onder druk
komen to staan als uit het gedrag van de organisatieleden iets anders blijkt.
Het derde element is de missie, waarvoor bestaat de organisatie? Het vierde
is het doel. Iedere visie moet samengaan met specifieke to realiseren doelstellingen
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Dit geheel zal aan de leden van de organisatie duidelijk moeten aangeven

wat de organisatie wil en ook hoe zij daaraan kan bijdragen. Daardoor
kunnen de medewerkers dit voor hun eigen situatie invullen en kunnen de
relatief autonome eenheden hun eigen identiteit bepalen.
Een visie is ook belangrijk om richting to geven en op een adequate manier
de omgeving to verkennen.
Een voorbeeld van iemand met een sterke visie is Anita Roddick, oprichtster
van The Body Shop. In haar boek Body and Soul stelt zij: "I am still looking
for the modern-day equivalent of those Quakers who ran successful businesses, made money because they offered honest products and treated their
people decently, worked hard, spent honestly, saved honestly, gave honest

value for money, put back more than they took out and told no lies. This
business creed sadly, seems long forgotten." "I think all business practices
would improve immeasurably if they were guided by 'feminine' principles
- qualities like love and care and intuition." To succeed you have to
believe in something with such a passion that it becomes a reality."

De klassieke manier van besluiten in organisaties was topdown. Zoals reeds
eerder werd weergegeven past het in het klassieke beeld dat alles gecoordineerd wordt via de hierarchie en dat uiteindelijk de top alles overziet. De
besluitvorming in de organisatie in een snel veranderende omgeving is dat
de top tot beslissingen komt gebaseerd op informatie vanuit de organisatie.
Er is als het ware een kringloop van informatievoorziening naar de top die
besluiten neemt, maar via feedback weer kan corrigeren. Bij besluitvorming

in dit kader wordt bedoeld: investeringsbeslissingen, het vaststellen van
budgetten binnen welke ruimte de relatief autonome eenheden ruimte hebben om to functioneren.

Verder zal de besluitvorming in de organisatie veel meer ruimte moeten
geven aan de autonome eenheden waardoor zelforganisatie kan ontstaan.
Zelforganisatie heeft ruimte en grenzen nodig. Als er geen grenzen zijn bestaat de kans dat het geheel los zand wordt. Zonder ruimte kan de organisatie niet flexibel zijn.

Daarom balanceert de organisatie. Soms zal men moeten besluiten minder
ruimte to geven of scherper grenzen to stellen, het andere moment zal dit
weer juist andersom gaan. Dit geheel zal gaan via een proces van voortdurend aanpassen, vernieuwen en leren.
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4.3. Omgaan met de onbekende toekomst
Senge noemt een vijftal voorwaarden om Ierend to kunnen organiseren. Een
gedeelde visie is van belang, het kunnen Ieren in teams, persoonlijk meesterschap, systeemdynamisch kunnen denken en de mogelijkheid de mentale
modellen to kunnen uitbreiden.
Onze mentale modellen, zo stelt hij, geven ons een bepaald beeld van de
toekomst. Op grond daarvan warden beslissingen genomen. Om die mentale modellen to vergroten, kortom meer gedragsalternatieven to hebben
voor de ongekende toekomst is bij Shell de scenariotechniek ontwikkeld.

5. De scenariotechniek
Veel toekomstscenario's, die door planbureaus en andere instituten worden
gepubliceerd, gaan uit van trends die men vandaag waarneemt en doortrekt
naar de toekomst. Dat wordt niet met de scenariotechniek in dit verband
bedoeld. In deze techniek gaat men niet uit van het heden en projecteert dat

op de toekomst, maar projecteert men een toekomst en gaat van daaruit
terug naar het heden.
Deze scenario-techniek is al meer dan lien jaar geleden ontwikkeld bij Shell
om besluitvormers to helpen beter to reageren op onverwachte toekomstige
gebeurtenissen. Het is een methode om strategisch meer flexibel to kunnen
reageren. De scenario techniek is een leermethode. Het beinvloedt de men-

tale modellen die mensen hebben over de toekomst. Mensen hebben gewoonlijk een beeld van de toekomst dat is gebaseerd op ervaringen uit het
verleden of het heden. Maar in een snel veranderende wereld zijn deze beelden niet toereikend. De scenariotechniek tracht verschillende mogelijke toekomsten zichtbaar en overdraagbaar to maken. Scenario's worden gebruikt
om de onzekerheid en onvoorspelbaarheid in kaart to brengen. Het gaat er
daarbij niet om dat de toekomstbeelden waar zijn, maar om met verschillende mogelijkheden to experimenteren. Hierdoor creeren we 'herinneringen aan de toekomst'. Uit onderzoek van David Ingvar is gebleken dat
mensen informatie selectief waarnemen en alleen nieuwe informatie oppikken als dat ergens al een keer is opgeslagen in hun hersenen. Een toekomst
die je al gezien hebt leidt ertoe dat informatie, die aangeeft dat die toekomst
ook werkelijkheid wordt, wordt waargenomen.
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Scenario's in dit verband geven mogelijke toekomsten weer. Een goede
methode is om scenario's to formuleren rondom dilemma's die er zijn over
toekomstige gebeurtenissen. Die zijn van branche tot branche, van onderneming tot onderneming, verschillend. Zo waren twee belangrijke dilemma's bij Rijkswaterstaat een aantal jaren geleden: gaat de nadruk in de toekomst steeds meer liggen op duurzame ontwikkeling, dus het milieu of op
economische overwegingen en het tweede dilemma was: wordt Brussel
steeds belangrijker en daaraan gekoppeld de regionale ontwikkeling of ligt
de macht steeds meer bij Den Haag. Met behulp van twee dilemma's kunnen
vier scenario's worden gemaakt. Een scenario waarin duurzame ontwikke-

ling en Den Haag meer nadruk krijgt, of economische ontwikkeling en
Brussel en zo verder.
Er komen hier dus vier mogelijke toekomsten uit. En omdat de twee extremen van de dilemma's opgerekt worden levert dit een spanning op.

Rondom die thema's wordt dan een verhaal, een scenario geschreven. Dat
verhaal moet wel consistent zijn met de gekozen extremen van de dilemma's.
Er liggen dan vier scenario's en dan kan het leerproces starten.

Mensen worden gedwongen zich andere toekomsten eigen to maken en die
to koppelen aan vragen van vandaag. Daardoor worden zij meer flexibel.

Het is gebleken dat mensen, nadat zij door een aantal scenario's waren
gegaan, kranten anders gingen lezen. Zij namen meer en andere berichten
waar. Daardoor kunnen zij in staat zijn haarscheurtjes, veranderingen die nu
nog heel klein zijn maar later grote gevolgen kunnen hebben, beter waar-

nemen of hebben zij er al over nagedacht hoe zij daarop zouden kunnen
reageren.

6. Samenvatting
De chaostheorie heeft invloed gehad op de organisatiekunde. Met name de
dynamische kant van het ondernemen kwam daardoor weer meer in zicht.
Er is betoogd dat organisatie in een crisis to vergelijken met systemen veruit-evenwicht. Verder is aangegeven dat een crisis niet altijd het gevolg is

van het falen van de leiding maar gevolg kan zijn van onvoorspelbare
gebeurtenissen. De dynamiek die de organisatie ver-uit-evenwicht beleeft
kan leiden tot zelforganisatie, creativiteit en innovatie of tot het verval van
de organisatie. Dit proces vindt sneller plaats bij bedrijven die niet meer
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kunnen marchanderen. Door overheden gefinancierde organisaties kunnen
in een slepende crisis raken waardoor zelforganisatie kan leiden tot zeer
verschillend gerichte acties. Bewustwording van processen rondom een
crisis kan bijdragen tot een beter begrip en aanleiding zijn tot acties. Inzicht
in zelforganisatie draagt bij tot een beter begrip van organisatieprocessen.
De theorie over organisatieleren geeft aan hoe organisaties met dynamiek
kunnen omgaan. Een aantal aspecten van deze theorie is in dit artikel aan de
orde gesteld, zoals het belang van een visie, werken met teams, netwerken
en de scenariotechniek.
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