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Interventies: Wat zijn dat?  
Interveniëren: Wat is dat?
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D it artikel gaat over interveniëren en interventies, en hoe interventies passen binnen 
een veranderstrategie. eerst bespreek ik interventies als activiteiten voor verande-
ring. meerdere samenhangende interventies vormen een interventieplan. Om u, 

als lezer, te helpen een weloverwogen interventieplan te maken, bespreek ik verschillende 
interventies. er wordt onderscheid gemaakt tussen interventies gericht op individuen, 
groepen, organisaties en zelfs netwerken van organisaties. Daarna orden ik interventies naar 
verschillende veranderstrategieën en kijk ik naar de werkzame bestanddelen van die inter-
venties. Vervolgens sta ik stil bij vier veranderkundige denkwerelden over veranderen en 
interveniëren. Ik nodig u uit stil te staan bij uw eigen dominante opvatting over veranderen 
en interveniëren. Dat inzicht kan u helpen om weloverwogen te kiezen voor specifieke inter-
venties binnen een veranderproces. er worden vele voorbeelden besproken die u meer zicht 
geven op interventiemogelijkheden. Deze tekst biedt een breed inzicht in wat er te koop is 
in de interventiewereld en helpt u bij het maken van een bewuste keuze welke interventies 
het beste passen bij een specifieke situatie en bij een specifiek veranderdoel.

Interventies en interventieplan
Het woord interventie wordt gebruikt om uiteenlopende zaken aan te duiden. Zo gebruiken 
mensen het woord interventie of interveniëren voor het uitspreken van één zin. Ze hebben 
dan iets gezegd tegen iemand en dat noemen ze een interventie. maar het kan ook heel 
groot zijn. een ingreep in de nationale regels voor ontslag wordt ook een interventie ge-
noemd.

Interventies
Het artikel gaat over interventies als activiteiten voor verandering. De omschrijving die mij 
het best bevalt, is de volgende: een interventie is één of een serie geplande veranderings-
activiteiten die erop gericht zijn de effectiviteit van een organisatie te helpen vergroten. Het 
zijn bewuste activiteiten ondernomen door één of meerdere veranderaars teneinde ver-
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Eten met je vijand, een ‘beeldenstorm’ tussen groepen of een causale kaart van de inner-

lijke werkelijkheid: het scala van mogelijke interventies bij veranderingsprocessen is veel 

breder dan het voorkeurslijstje op de mentale harde schijf van de veranderingsmanager. 

Léon de Caluwé schetst een caleidoscopisch overzicht van alle interventiemogelijkheden 

(inclusief zijn eigen kleurenbenadering), plus de onderliggende verschillen in benadering, 

mensbeeld en aanpak, om veranderaars te helpen bij een weloverwogen keuze in de vorm 

van een samenhangend interventieplan.
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anderingen tot stand te brengen. (Cummings & worley, 2009; De Caluwé & Vermaak, 2004; 
French & Bell, �999).
De verschillende termen in deze omschrijving kan ik als volgt toelichten:
• Het kan gaan om een activiteit of een serie activiteiten. Bijvoorbeeld: de interventie is een 

opleiding voor een bepaalde groep. Of er zijn verschillende opleidingen voor verschillen-
de doelgroepen. Of de opleiding bestaat uit een intakeproces, een cursus en een follow-
up. Of er zijn naast de opleiding intervisiesessies.

• gepland wil zeggen: de wens van de veranderaar om te beïnvloeden in een gewenste 
richting. Hoewel we goed weten dat we lang niet alles kunnen voorspellen of garanderen, 
willen we natuurlijk die interventies doen die iets teweegbrengen.

• effectiviteit verwijst naar de beoogde uitkomsten van de interventie. Sommige interven-
ties leveren maar een kleine bijdrage. Soms gaat het bijvoorbeeld om bewustwording als 
beoogd effect: iets wat moeilijk te realiseren en vast te stellen is. Soms gaat het over aan-
dacht krijgen voor iets of iets afleren. Dit zijn allemaal voorbeelden van beoogde effecten.

• Het woord helpen staat in de omschrijving omdat een interventie meer of minder direct 
sturend of ondersteunend kan zijn. Bijvoorbeeld: communicatie over de opleiding is on-
dersteunend aan de opleiding. De opleiding is dan de directe interventie.

Interventies als onderdeel van een veranderstrategie
In een veranderingsproces spelen een aantal fasen of stappen. eerst wordt de diagnose 
gesteld: wat is er aan de hand?; wat speelt er?; waar speelt het? De diagnose helpt om helder 
te krijgen wat er aan de hand is.

Vervolgens wordt nagegaan wat de kern van het vraagstuk is. Dat kan gaan over waar de 
angel zit: waar ligt men van wakker?, wat veroorzaakt pijn? maar het kan ook gaan over waar 
er kiemen zitten: kansen, energie en krachten die verandering kunnen veroorzaken. Het doel 
is om de diagnostische informatie te ordenen, de verbanden en relaties tussen die informatie 
in kaart te brengen én de essentie te verwoorden.

Daarna wordt de veranderstrategie bepaald: wat zijn de principes die we willen hanteren in 
onze aanpak?; wat is de overall filosofie?; wat willen we op gang brengen?. De veranderstra-
tegie is een bewuste keuze voor bepaalde hefbomen in de veranderring.

In het interventieplan kiest men om tot succesvolle implementatie te komen. welke interven-
ties passen in de veranderstrategie? Hoe moeten ze op elkaar volgen? waar bijten ze elkaar? 
waar versterken ze elkaar? kortom: hoe ontwikkelen we een aanpak waarin de veranderstra-
tegie in iets werkbaars is vertaald en organiseerbaar is gemaakt? als dat niet gebeurt, boeten 
de losse interventies al gauw aan kracht in. Of komt men tot de ontdekking dat de veran-
dering rust op maar een paar schouders en te weinig is verdeeld over meerdere trekkers. Of 
dat de overdracht van de een op de ander beperkt is. Om die redenen is het relevant om de 
samenhang tussen interventies in het oog te blijven houden.
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Interventieplan
wat moeten we nu verstaan onder een interventieplan? een interventieplan is een gefocust, 
gebalanceerd, communiceerbaar en relevant plan voor activiteiten om beoogde uitkomsten 
te realiseren (De Caluwé & Vermaak, 2004a).

met gefocust wordt bedoeld, dat de interventies elkaar versterken om ‘diep’ genoeg in te 
grijpen in de organisatie zoals bedacht in de veranderstrategie. Het gaat er dan om kleine of 
grotere interventies synergetisch op elkaar te laten zijn. Zodat ze elkaar versterken en een 
sneeuwbaleffect veroorzaken. Veel kleine duwtjes doen al rollend een sneeuwbal groeien. 
een gezamenlijk leerprogramma bijvoorbeeld als hoofdinterventie met daarnaast moge-
lijkheden voor intervisie of coaching. Het werkingsprincipe is hier leren en de interventies 
versterken elkaar.

met gebalanceerd wordt bedoeld dat in het plan alle bestanddelen van geplande verande-
ring zijn verwerkt die bij organisatieverandering een rol spelen. Het is een stappenplan, maar 
er is ook gedacht aan actoren, aan communicatie en betekenisgeving, aan overdracht, aan 
sturing en reflectie.

Communiceerbaar betekent dat het plan een intelligente vereenvoudiging is van wat er gaat 
gebeuren. Dat het in een paar kernachtige begrippen en principes kan worden uitgelegd 
en verteld, zodat betrokkenen het kunnen volgen en er hun rol in kunnen spelen. Op deze 
manier worden verwachtingen gemanaged en bedoelingen verduidelijkt.
metaforen, oneliners, tekeningen of schema’s kunnen goede hulpmiddelen zijn voor deze 
communicatie.

1. Fasen in een veranderingsproces

Aanloop
• afbakeningsvragen beantwoorden

Diagnose
• meervoudig kijken
• gebruiken van modellen
• Diagnoseproces organiseren

Kern van het vraagstuk
• Betekenis geven
• gebruiken intuïtie of diagrammen
• Participeren

Veranderstrategie
• Zes vragen beantwoorden
• wikken en wegen met de kleuren
• Vaststellen van de strategie

Interventieplan
•  Versterken van de aanpak
• Samenhang en consistentie zoeken
• Communiceerbaar maken
• relevant houden

Interventies

Interventies

Interventies
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met relevantie wordt bedoeld dat je er redelijkerwijs gerust op kunt zijn dat de beoogde uit-
komsten gehaald zullen worden. Dat het aannemelijk is dat de inspanningen en interventies 
voldoende zullen zijn. maar ook dat het de moeite waard is om de inspanning te doen. 

een interventieplan is een samenstel van interventies. naast elkaar en na elkaar. 
Interventies zijn de activiteiten die moeten leiden tot organisatieverandering. 

Bouwstenen van interventies
elke interventie kent idealiter zes bouwstenen, namelijk: de historie, de uitkomsten, rollen, 
fasen, communicatie en evaluatie. Ik werk deze bouwstenen hieronder kort uit.

�. De historie houdt in de interventies of gebeurtenissen die aan de interventie voorafgin-
gen. Het is niet alleen de context waarin het moet plaatsvinden, maar ook de aanleiding. 
geen enkele interventie komt uit de lucht vallen.

2. De uitkomsten gaan over wat we ermee willen bereiken. wat zijn de beoogde effecten? 
wat willen we misschien direct bereiken en waar willen we condities voor scheppen/

3. Rollen gaan over wie er coördineert of stuurt. Over wie slachtoffer zal zijn. wie er op de 
tribune staan en toeschouwers zijn.

4. Fasen gaat over de ordening in stappen of in deelprocessen. wat komt eerst en wat komt 
later? 

5. Communicatie en betekenisgeving. mensen praten erover, ze ontvangen en zenden com-
municatie. Hoe licht je mensen in? Hoe betrek je ze? Hoe kunnen ze betekenis geven aan 
de wereld om hen heen?

6. en ten slotte: hoe evalueren we? Hoe sturen we? Hoe stellen we bij? wat steken we ervan 
op? 

2. Elementen van elke interventie

H
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Context
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leiding

Filosofie

Ideeën uitkomsten

actoren

Fasen

Communicatie & Betekenisgeving

Monitoring
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Deze zes bouwstenen horen bij elke interventie. Ze zijn als het ware een soort checklist waar-
aan je moet denken bij het bedenken van een interventie. Ze kunnen voor elke interventie 
dan ook anders zijn.

Hoe kun je interventies ordenen? De aard en soort van interventies zijn nagenoeg oneindig. 
er zijn diverse overzichten in omloop. elke veranderaar heeft bovendien een lijstje op zijn 
eigen mentale harde schijf staan. De meerwaarde van dergelijke overzichten is dat het je op 
nieuwe ideeën en tot ongekende mogelijkheden kan brengen. Het is dan ook een profes-
sionele plicht voor veranderaars dat zij een breed spectrum kennen om weet te hebben van 
betere aanpakken dan zij zelf competent kunnen uitvoeren. In dit artikel ordenen we inter-
venties op drie dimensies. Deze ordeningen kunnen helpen om uw perspectief op interven-
ties te verruimen en bewuste keuzen te maken voor specifieke interventies.

De eerste dimensie is het object van de interventie: waarop richt de interventie zich? Hierbij 
komt de ordening aan bod van individuen, groepen, organisaties en samenwerken tussen 
organisaties.

De tweede dimensie gaat over de werkzame principes van de interventies. Daarbij verwijs ik 
naar de kleuren van verandering: geel, blauw, rood, groen en wit.

ten slotte kom ik met een indeling die is gebaseerd op onderliggende denkpatronen.

Interventies gericht op individuen, groepen en organisaties
Interventies kunnen gericht zijn op een individu. Ze richten zich op het beïnvloeden of ver-
anderen van één mens. Om maar eens wat voorbeelden van interventies te noemen:
• eten met je vijand, een assistent als hofnar aanstellen;
• een persoonlijk plan maken of je ergens aan committeren;
• een loopbaan volgen; tweezijdig communiceren;
• iemand coachen of een spiegel voorhouden;
• jezelf sturen en zin geven aan je leven.

3. Interventieoverzicht van zeven interventies

1 2
4

65
3

7
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er bestaan verschillende specifieke groepsinterventies om het functioneren van groepen en 
teams te verbeteren. Van deze interventies kun je vooral gebruikmaken als er nieuwe groepen 
en afdelingen zijn gevormd of als afdelingen of groepen hun functioneren willen verbeteren.
De interventies richten zich op het beïnvloeden of veranderen van een groep mensen, bij-
voorbeeld:
• In de diagnostische afdelingsbespreking gaan leden van een groep zelf gegevens over 

het functioneren verzamelen, analyseren en evalueren. Op basis van deze diagnose worden 
plannen ontwikkeld om het functioneren van de afdeling of groep te verbeteren.

• De functioneringsspiegel is een specifieke manier om achter informatie te komen over het 
functioneren van de afdeling door aan klanten of andere afdelingen te vragen de afdeling 
een spiegel voor te houden over het functioneren van de afdeling, de producten die ze 
aflevert en de samenwerking met anderen.

• De taakanalysetechniek is gericht op het verduidelijken van de verwachtingen die mensen 
hebben over taakuitvoering. groepen functioneren beter als mensen van elkaar weten hoe 
ze hun taak opvatten, welke prioriteiten ze daarbij stellen en welke verwachtingen ze daar-
bij van elkaar hebben.

• analyseren en bespreken van rollen die mensen binnen een team hebben. Het gaat hierbij 
om rollen en gedragspatronen die mensen uitvoeren op basis van gewoonten en een idee 
hoe ze zich behoren te gedragen. Door sociale activiteiten of door het expliciet maken van 
teamrollen en samenwerkingspatronen kan de samenwerking worden verbeterd.

• Bouwen aan een hecht team door groepstraining, teamontwikkeling of door intervisie 
waarbij mensen elkaar evalueren en feedback geven op hun bijdrage aan het team of de 
afdeling. trainingen kunnen leiden tot een verbeterd functioneren als de training goed aan-
sluit bij de trainings- en opleidingsbehoeften van individuen en groepen en als de training 
wordt gekoppeld aan de eigen werksituatie

• waarderend met elkaar verkennen wanneer de groep of het team uitblinkt en wat je daar-
van kunt leren voor toekomstig functioneren

Binnen organisaties bestaan altijd meerdere groepen en partijen met verschillende taken, be-
langen, verwachtingen en achtergronden. er zijn ook specifieke interventies beschikbaar voor 
het verbeteren van de samenwerking tussen groepen. Ik noem er twee:
• De beeldenstorm is vooral geschikt als groepen stereotiepe en negatieve beelden van 

elkaar hebben en communicatie zo goed als onmogelijk is. De interventie is erop gericht de 
beelden die de groepen van elkaar hebben te ondermijnen. De groepen maken afzonderlijk 
een lijst met hun gedachten, houding, gevoelens en percepties over de eigen groep en een 
tweede lijst met voorspellingen over wat de andere groep over de eigen groep zal zeggen. 
In een plenaire bijeenkomst worden verschillende groepsbeelden uitgewisseld. er kunnen 
vragen worden gesteld, maar discussie of het afleggen van verklaringen is niet toegestaan. 
De twee groepen gaan daarna weer uiteen en worden gevraagd na te gaan waarom de 
andere groep de eigen groep ziet zoals gepresenteerd en wat ze over zichzelf en de andere 
groep te weten zijn gekomen. als in een nieuwe plenaire zitting de groepen hun diagnose 
uitwisselen, blijken allerlei verkeerde waarnemingen en misverstanden te verdwijnen en 
het samenwerkingsklimaat te verbeteren.

• Spanningen tussen groepen kunnen ook worden opgelost door onderhandeling en pro-
bleemoplossing met behulp van een derde, onafhankelijke partij, bijvoorbeeld een medi-
ator. Om succesvol te zijn moeten beide partijen gemotiveerd zijn om de problemen op te 
lossen, beide de derde persoon als bemiddelaar accepteren, en niet te veel verschillen in 
mogelijkheden tot machtsuitoefening. Derde-partij-interventies zijn feitelijk gericht op het 
tot stand brengen van gestructureerde onderhandelingen waarbij een onafhankelijke be-
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middelaar veel aandacht en energie steekt in het aftasten van mogelijke oplossingen voor 
het conflict.

ten derde bespreek ik enkele interventies gericht op organisaties. Deze zijn natuurlijk gericht 
op het veranderen van de organisatie als totaliteit. Ook daarvan zijn vele voorbeelden. Ik 
noem er hier vijf:
• een strategische alliantie of een strategie voor marktdominantie;
• herontwerpen van werkprocessen of een doorlichting;
• mobiliteit bevorderen en taken afstemmen op de talenten van mensen;
• kwaliteitscirkels of een open planning;
• zoekconferenties en rituelen en mystiek.

ten slotte enkele interventies om samenwerking tussen organisaties te bevorderen. Orga-
nisaties werken in toenemende mate samen in netwerken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
toeleveringsnetwerken, aan samenwerking tussen logistieke bedrijven of aan organisaties 
die zich bezighouden met jeugd en veiligheid:
• een veelgebruikte interventie voor het realiseren van samenwerking tussen organisaties is 

het afsluiten van samenwerkingscontracten, het vormen van joint ventures of het bouwen 
van allianties tussen ondernemingen. allianties worden vaak gesloten met het oog op 
gezamenlijke marktbewerking, internationale samenwerking, verbetering van distributie 
en bedrijfsvoering en gezamenlijke productinnovatie. De allianties in de luchtvaart en de 
productie van de Senseo door Philips en Douwe egberts zijn hier sprekende voorbeelden 
van. 

• ketensamenwerking en het samenwerken in netwerken zijn vaak bedoeld om afstem-
mingsproblemen tussen organisaties op te lossen. Om samenwerking in ketens en 
netwerken te stimuleren, kan worden gekozen voor procesmanagement als interventie 
waarbij eerst relatiepatronen en netwerken in kaart worden gebracht. Daarna wordt ge-
werkt aan het opbouwen van vertrouwen door kennis te nemen van elkaars standpunten, 
ervaringen en knelpunten. Vervolgens kan op zoek worden gegaan naar nieuwe vormen 
van samenwerking waarbij de aangesloten organisaties enerzijds hun eigen identiteit 
behouden en anderzijds hun externe invloed vergroten.

In veranderstrategieën en interventieplannen wordt vrijwel altijd naar een mix gezocht 
van interventies op al deze niveaus in de organisatie. want als je iets in de organisatie wil 
veranderen, is er juist aandacht nodig voor de verandering van bepaalde individuen. Het kan 
ook zo zijn dat je geconstateerd hebt dat bepaalde groepen nog niet als een team werken. 
Daarom ga je via teamgerichte interventies de vaardigheden ontwikkelen om in een team te 
werken. 

Interventies geordend naar werkzame principes
er kunnen vijf basisaanpakken voor veranderen worden onderscheiden (zie De Caluwé & 
Vermaak, 2004a en 2004b).
Die basisaanpakken hebben vijf kleuren gekregen. Die kleuren gebruik ik om interventies 
te ordenen. Vanuit de kleuren wordt gekeken naar succesvoorwaarden, werkzame princi-
pes en naar wat er gebeurt als je specifieke interventies gebruikt. na elke kleur kom ik met 
voorbeelden van interventies in die kleuren (zie De Caluwé & Vermaak, 2004a; Beer & nohria, 
2000).
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Geeldrukdenken
geeldrukdenkers vinden een verandering geslaagd als er draagvlak aanwezig is voor een 
belangrijke beslissing. Het is nog mooier dat we het allemaal eens zijn en dat we consensus 
hebben bereikt. er is sprake van een goede deal of een wijs besluit, er is geen verzet meer en 
de weerstand ebt weg. 
De werkzame principes zijn: de wil om te winnen of te domineren of de angst om te ver-
liezen. Daarbij helpt het enorm dat er een dreiging is of een groot gevoel van urgentie: dat 
brengt mensen in beweging en in verandering. mensen moeten een beetje bang worden, 
dan kruipen ze uit hun schulp.
wat deze benadering vooral teweegbrengt zijn verschuivingen in macht of een nieuw 
machtsevenwicht. maar het kan de verhoudingen ook politiseren en irrationeel maken. 

een veranderaar die in deze kleur intervenieert, bedenkt bijvoorbeeld dat er eerst een rap-
port moet komen met daarin de belangrijkste veranderingen en vooral de noodzaak voor 
die veranderingen. Dat rapport wordt gemaakt door een paar mensen binnen en buiten de 
organisatie. Daarna moet er een paritair samengestelde stuurgroep komen van vertegen-
woordigers van verschillende groepen binnen de organisatie om een gezamenlijke visie te 
formuleren als antwoord op die problemen. In elk geval moet die werkgroep sleutelfiguren of 
opinieleiders bevatten, want als die niet achter de verandering staan, kun je niets beginnen. 
Daarbij is het ook van belang om in een vroeg stadium de ondernemingsraad te committeren. 
De besluitvorming moet wel zorgvuldig gaan, maar uiteindelijk hakt de top natuurlijk de 
knopen door. Dan kun je gegarandeerd weerstand verwachten en daar moeten we dan mee 
omgaan op een soepele manier. misschien dat iemand van buiten, een derde partij, daarbij 
als bliksemafleider kan fungeren. Personen die deze verandering willen realiseren en die de 
nieuwe posities gaan bekleden, worden kwartiermakers voor de verandering. Tegenstanders 
worden opzij geschoven.

Blauwdrukdenken
Blauwdrukdenkers vinden een verandering geslaagd als de vooraf gestelde resultaten zijn 
gehaald binnen de daartoe gestelde en geplande kaders. Daardoor zijn de organisatiepro-
cessen effectiever of efficiënter geworden. Of hebben we duidelijk wie waar verantwoorde-
lijk voor is en hebben we grip op de materie. niemand hoeft nog te vragen hoe het precies 
zit, want alles is duidelijk.
De werkzame principes zijn rationele redeneringen, feiten en bewijzen. klopt het wel? Is het 
aangetoond? Ze gaan altijd voor het beste en voor de opvatting dat er altijd iets het beste is. 
Je dient ook greep op alles te hebben. Controle is nodig.
Deze benadering brengt altijd rationaliteit in, door middel van bewijzen en aangetoonde 
verbeteringen. Het is ook altijd het versimpelen van de werkelijkheid en gericht op oplossen 
van problemen en beheersen van processen.

een veranderaar die in deze kleur intervenieert, heeft een duidelijk plan voor ogen. wat zijn 
de concrete resultaten die we willen bereiken, wat zijn de voordelen van de verandering in 
termen van meetbare verbeteringen en hoe kunnen we die verandering zo efficiënt mogelijk 
tot stand brengen? 
De eerste stap is dus een onderzoek waarbij we onze werkwijze of resultaten vergelijken met 
een benchmark van vergelijkbare organisaties. als we constateren dat we negatief afwijken, 
dan vragen we externe experts om ons te helpen een plan op te stellen om dit aan te pakken. 
een projectleider wordt daarna verantwoordelijk voor de realisatie van dit plan. De opdracht-
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gever monitort het proces en stelt het zo nodig bij op vaste tijdstippen. Het plan verloopt 
volgens heldere tijdgebonden mijlpalen. en het wordt uitgevoerd door interne en externe 
deskundigen. externen worden erbij gehaald als we de deskundigheid niet in huis hebben.

Rooddrukdenken
rooddrukdenkers vinden een verandering geslaagd als mensen zich ermee verbonden voe-
len, als het van henzelf is. Hun psychologisch eigendom als het ware. en mensen voelen zich 
serieus genomen en gewaardeerd. er wordt niet over mensen heen gelopen. De ontwikke-
ling van mensen loopt parallel met de ontwikkeling van de organisatie. De sfeer is goed, het 
klikt, men is trots. en we werken goed samen.
Het werkzame principe is aandacht geven aan mensen en ze serieus nemen. mensen wil-
len ergens bij horen en deze organisatie en deze verandering geeft ons die binding en die 
goede sfeer die we nodig hebben.
Deze benadering brengt menselijkheid binnen. mensen worden gewaardeerd en ze krijgen 
aandacht. Ze worden gemotiveerd, geprikkeld en gestimuleerd.

een veranderaar die in deze kleur intervenieert, zal de verandering willen laten werken als 
een magneet. niet de verandering door de strot duwen, maar haar zo aantrekkelijk maken 
dat mensen het willen hebben, erbij willen horen, zich er naartoe gaan bewegen. De veran-
deringsstrategie moet mensen verleiden om de verandering te gaan uitvoeren. De veran-
deraar gebruikt dan ook veel communicatie en communicatiekanalen. maar hij haalt ook 
mensen bijeen, waarbij hij tevens sociale activiteiten inlast. De nadruk ligt op samenwerking, 
dat het een beetje klikt tussen de personen die moeten gaan werken in deze verandering. 
Ze moeten natuurlijk aan elkaar wennen en het proces onder de knie krijgen. als taakverbre-
ding en taakverrijking mogelijk is, helpt dat enorm voor de motivatie van de mensen zelf. Zij 
worden zo meer bij het werk betrokken. we moeten regelmatig aan mensen vragen hoe het 
met ze gaat en hoe ze zich (bij de verandering) voelen.

Groendrukdenken
groendrukdenkers vinden een verandering geslaagd als mensen willen leren, willen reflecte-
ren en dat ook feitelijk doen. want leren en veranderen zijn eigenlijk synoniemen:
als mensen leren dan veranderen ze en als ze veranderen dan leren ze. Soms betekent dit 
dat mensen iets moeten afleren. De deuren en ramen staan wijd open en we vangen signa-
len op van iedereen en iedereen staat open voor signalen van binnen en van buiten. klanten, 
leveranciers en andere buitenstaanders wordt een gewillig oor geboden en de organisatie 
voegt zich naar nieuwe wensen of eisen van die kant. 
Het werkzame principe is dat mensen nieuwsgierig zijn en altijd geïnteresseerd zijn in iets 
nieuws. Ze willen leren. Ze zijn gedreven door professioneel werken en willen zich dingen 
eigen maken. Ze hebben ook het vermogen tot reflectie en zien dus zelf wanneer zaken zich 
niet in de gewenste richting ontwikkelen.
De benaderingen brengen teweeg dat mensen gaan expliciteren wat ze doen en wat ze 
denken. Ze passen zich aan hun omgeving aan. Ze leren en experimenteren. en ze verleggen 
hun grenzen. Ze leren van en met elkaar in groepen en in organisaties.

een veranderaar die in deze kleur intervenieert, is vooral gespitst op hoe mensen naar hun 
werk kijken, wat hun opvattingen daarover zijn, hoe ze het doen en vooral hoe de mensen 
het zelf beter kunnen doen. maar dan moeten ze natuurlijk wel eerst inzien dat ze het mis-
schien niet zo goed doen. en ze moeten bedenken wat ze willen verbeteren en hoe het 
verbeterd kan worden. Zo vergroten mensen hun competentie om te leren. Ze leren verschil-
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len te accepteren en ze leren omgaan met elkaars verschillen.
elkaars kwaliteiten leren gebruiken is een ideaal van deze interventionist. Daarom moet je die 
eerst kennen, ze accepteren en ze productief maken. Dat kan via allerlei leerarrangementen: 
cursussen, lezingen, maar vooral ook door action-learningprojecten, on-the-jobtraining, coa-
ching, intervisie, gaming, clinics enzovoort. De twee belangrijkste groepen interventies zijn 
eigenlijk: spiegels (die je laten zien hoe je het doet) en vensters (die je nieuwe perspectieven 
geven). Die brengen mensen in beweging.
werken met rolmodellen (dat zijn mensen die het gewenste gedrag voorleven) en met good 
practices (die werken als lichtend voorbeeld) zijn favoriete aanpakken. Feedback en reflectie 
zijn de favoriete ingrediënten voor die aanpakken.

Witdrukdenken
witdrukdenkers vinden een verandering geslaagd als er ondernemerschap is: mensen willen 
dingen doen, weten waarom ze het doen en gaan ervoor. Ze zijn zelfsturend, zelfbewust, 
barsten van de energie en er zit leven in. Ze zoeken naar anderen en naar situaties die passen 
bij wat ze willen. Ze verbinden zich in zinrijke situaties met anderen. maakbaarheid krijgt de 
volgende betekenis: als wij dit willen, wie houdt ons dan tegen?
Het werkzame principe is energie, vitaliteit en de kracht die in mensen zelf zit. Ze hebben er 
zin in, durven dus veel en gaan ervoor. met de nodige relativering en een flinke dosis humor 
en zelfspot. want je kunt er altijd wel weer anders naar kijken.
wat dit teweegbrengt is dat alles complexer wordt. maar omdat dat een gegeven is, is dat 
niet erg. Het geeft betekenis aan wat we zeggen en wat we doen door diepe interactie 
waarin we zoeken naar wat we bedoelen. er komt dynamiek en mensen leren anders kijken. 
uit wat voor aannames praten we eigenlijk? wat zijn onze blind spots? en onze voorkeuren? 
en we leren omgaan met paradoxen en ambiguïteiten. Dat zijn wezenlijke onderdelen van 
ons bestaan.

een veranderaar die in deze kleur intervenieert, gaat niet bedenken wat zou kunnen of 
wat goed zou zijn, maar gaat eerst eens kijken wat er al is, wat er al gebeurt en wat al aan de 
gang is. en hij gaat kijken hoe hij die processen kan versterken en faciliteren. Het wegnemen 
van blokkades kan wel eens veel belangrijker zijn, omdat die de drijfveren en motivatie van 
mensen frustreren. Hij geeft ruimte aan eigen initiatieven, aan eigen ideeën, aan perspectie-
ven, aan vernieuwingen en aan creativiteit. mensen met soortgelijke motieven verbinden 
zich met elkaar en komen tot zinvolle acties. Ze doen de goeie dingen omdat ze erin gelo-
ven. er wordt georganiseerd vanuit de energie van mensen zelf. Zijzelf zijn de missie en de 
strategie en de verandering. Het begint bij de mensen zelf van binnenuit. Zij vertellen elkaar 
verhalen, wat ze hebben meegemaakt, waar ze in geloven. Conflicten zijn er natuurlijk, maar 
die worden in vertrouwen en met veel openheid opgelost als dat nodig is en de tijd daarvoor 
rijp is. mensen stappen in een verandering als de eigen doelen stroken met de doelen van de 
verandering, maar stappen eruit als dat niet of niet meer het geval is. 
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4. De vijf kleuren in een oogopslag

er verandert iets...
als je...

in een... 

naar...

met interventies 
zoals...

er verandert iets...
door een...

gericht op...

het resultaat is...

de borging doe 
je in...

valkuilen zijn...

Geel
belangen bij 
elkaar brengt

machtspel

een haalbare 
oplossing, win-
winsituatie

coalitievorming & 
topstructurering

Geel
procesbegeleider 
die zijn macht 
gebruikt

posities en con-
text

onbekend en 
verschuivend

beleidsdocumen-
ten en machtba-
lans

luchtfietsen en 
lose-lose

Blauw
eerst denkt en 
dan (planmatig) 
doet

rationeel proces

de beste oplos-
sing, een maak-
bare wereld

projectmatig 
werken & strate-
gische analyse

Blauw
inhoudelijk ex-
pert, projectleider

kennis en resul-
taten

omschreven en 
gegarandeerd

meten = weten, 
bijsturen

negatie van ex-
terne en irratio-
nele aspecten

Rood
mensen op de 
juiste manier 
prikkelt

ruilexercitie

een motiverende 
oplossing, de 
beste ‘fit’

beoordelen & 
belonen, sociale 
bijeenkomsten

Rood
coachend mana-
ger, Hrm-expert

procedures, inspi-
ratie en sfeer

bedacht, niet 
gegarandeerd

Hrm-systemen, 
loyaliteit

zachte heelmees-
ters en verstik-
kende systemen

Groen
mensen in leersi-
tuaties brengt

leerproces

een oplossing die 
mensen samen 
vinden

opleiding en 
coaching, open 
systems planning

Groen
procesbegelei-
der die mensen 
steunt

setting en com-
municatie

geschetst, niet 
gegarandeerd

lerende organi-
satie

niemand uitslui-
ten en gebrek aan 
actie

Wit
ruimte biedt voor 
spontane evolutie

dynamiserend 
proces

een oplossing die 
energie losmaakt

open space 
meetings, zelfstu-
rende teams

Wit
patroonduider 
die zichzelf op 
het spel zet

complexiteit en 
betekenissen

onvoorspelbaar

scheppen van 
ruimte, goede 
communicatie

oppervlakkig 
begrip en laissez-
faire
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5. De vijf kleuren in een oogopslag (vervolg)

Typische actoren 
zijn...

Succescriteria/
effectiviteits
criteria...

Het werkzame 
principe (de 
motor) is...

Wanneer werkt 
de aanpak niet...

Geel
• mensen met 

formele en in-
formele macht

• vertegenwoor-
digers van 
belangen

• achterbannen, 
omgeving

• er is draagvlak
• er is consensus
• sleutelfiguren 

staan erachter
• er zijn harde 

afspraken
• er is geen ver-

zet (meer)

• angst/dreiging
• raadzaam
• de wil om te 

winnen

• zwakke leiders 
(besluiteloos-
heid, geen 
positie)

• alleen de baas 
wil het of ieder-
een behalve de 
baas

• geen druk of 
ambitie (intern 
en extern)

• je krijgt sleutel-
figuren niet in 
één ruimte

Blauw
• opdrachtgevers
• projectmede-

werkers
• doelgroepen/

gebruikers
• (boze) buiten-

wereld

• output op tijd 
gehaald

• plan is gevolgd
• inhoudelijke 

kwaliteit is ge-
leverd

• het is meer ef-
ficiënt

• ratio/feiten
• eenduidigheid
• gaan voor het 

beste

• heftig dynami-
sche omgeving

• kennis niet in 
huis/niet aan te 
boren

• onhelder 
opdrachtgever-
schap/rand-
voorwaarden/
middelen

• als irrationa-
liteiten een 
belangrijke rol 
spelen in het 
veranderproces

Rood
• smaakmakers
• betrokkenen
• personeels-

medewerkers
• teambuilders

• mensen voelen 
zich verbon-
den/thuis

• mensen voelen 
zich serieus 
genomen en 
gewaardeerd

• er wordt goed 
samengewerkt

• de sfeer is 
goed, men is 
trots

• aandacht
• sfeer, erbij 

horen
• wie ere  

toekomt

• als mede-
werkers geen 
verantwoorde-
lijkheid willen 
nemen

• als leiding-
gevenden geen 
vertrouwen 
kunnen geven

• marionetach-
tige strategie, 
niet ‘samen’ en 
‘wij’ centraal 
maar maak-
baarheid

Groen
• coaches
• docenten
• deelnemers/

experimenteer-
ders

• resources/ 
beschermheren

• er wordt geëx-
perimenteerd

• mensen vragen 
om feedback en 
gebruiken het

• er is een leer-
houding

• er wordt  
geselecteerd

• deuren en 
ramen staan 
open

• nieuwsgierig-
heid, interesse

• vakgedreven-
heid

• het je eigen  
willen maken

• weinig motiva-
tie & acceptatie 
van verande-
ring

• verborgen 
agenda’s

• conflicten
• veel onzeker-

heid over 
toekomst in 
combinatie met 
weinig zelfver-
trouwen bij 
mensen

• niet geaccep-
teerde leiding-
gevende

Wit
• allen die initia-

tief nemen
• netwerken
• sponsors & 

vernieuwers

• dingen hebben 
een andere  
betekenis  
gekregen

• mensen spelen 
in op nieuwe 
situaties

• er is onder-
nemerschap

• mensen willen 
meer

• er zit energie/
leven in

• afdelings-
muurtjes

• energie/ 
vitaliteit

• dialectiek
• lust/durf

• weinig  
dynamiek en 
confrontatie

• geen durf/
 (zelf )-

vertrouwen en 
eigen koers

• weinig zelf-
kennis en 
relativering

• teveel afhanke-
lijkheden
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Ik heb hierboven interventies geordend naar werkzame principes. Het is nu duidelijk dat elke 
kleur en de daarbij horende interventies eigen effectiviteits- en succescriteria hebben, dat 
ze eigen werkzame principes hebben en dat ze verschillende effecten teweegbrengen als je 
die toepast. Ik heb steeds voorbeelden gegeven van hoe veranderaars in de verschillende 
kleuren interveniëren, wat ze doen en hoe ze denken. 
Ik ga nu de interventies ordenen via de onderliggende paradigma’s en denkpatronen.
Dat geeft weer een ander inzicht in en overzicht van interventies.

Interventies geordend naar denkpatronen en paradigma’s
Burell en morgan (�979) hebben een vierdeling gemaakt van veranderkundige benaderin-
gen. Deze benaderingen zijn rechtstreeks verbonden met onze basisveronderstellingen over 
de mens en de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Ze onderscheiden het functionele, 
het radicale, het humanistische en het interpretatieve paradigma. Deze paradigma’s en hun 
betekenis voor het kiezen van interventies ga ik nu diepgaander bespreken (zie ook Boonstra 
& De Caluwé, 2007; Boonstra, 2004).

Functioneel paradigma
In het functionele paradigma wordt gestreefd naar een voorspelbare en ordelijke wereld 
waarin mensen samenwerken en samenleven. Organisaties kennen een duidelijke taakstruc-
tuur en verantwoordingslijnen met helder omschreven posities. tegenstellingen krijgen wei-
nig aandacht. Die worden ontkend, opgelost of weggewerkt. De methodische aanpak richt 
zich op het efficiënt organiseren en het effectief plannen en reguleren van veranderingen. 
Vaak worden verandermanagers en hun adviseurs genomen voor strategische planning en 
geplande verandering. Voorbeelden van interventies vanuit dit paradigma zijn onder meer: 
Business Process redesign, de Balanced Scorecard, total Quality management, time Based 
Competition, strategische planning, herstructurering, reorganisatie, competentiemanage-
ment, opleidingsprogramma’s en de invoering van selectie-, beoordelings- en belonings-
systemen. Deze interventies zijn beproefd, beschreven in protocollen en worden zeer veel 
gebruikt. In het vervolg zal ik een aantal voorbeelden van dergelijke interventies uitwerken.

Radicaal paradigma
Het radicaal paradigma concentreert zich op structurele conflicten en belangentegenstellin-
gen en heeft oog voor dominantie, en bijvoorbeeld voor uitbuiting van arbeidskrachten en 
voor uitputting van grondstoffen. er wordt gekeken naar leefbaarheidsvraagstukken en naar 
vraagstukken van besturing en governance die organisaties veroorzaken op maatschappelijk 
vlak. Vanuit dit perspectief komt verandering tot stand uit fundamentele conflicten, door 
politieke en economische crises. Het idee bestaat dat organisaties alleen kunnen overleven 
als ze zijn aangepast aan de veranderde omstandigheden. alliantievorming, samenwerking 
en interorganisationele vormen van organiseren krijgen veel aandacht. De mogelijkheden 
en effecten van schaalvergroting worden goed bekeken. De focus is op strategieën voor 
overleven en continuïteit. er is gericht aandacht voor het structureel veranderen van eigen-
domsverhoudingen en governancestructuren. De overheid tracht schadelijke effecten van 
schaalvergroting, uitbuiting en uitputting in toom te houden door middel van internationale 
akkoorden, convenanten, toezicht, handhaving, wetgeving en door aandacht voor complian-
ce. Het netjes en ordentelijk omgaan met macht en machtsverschillen en dat goed reguleren 
in balances of power is de kern van dit denken. Conflicten moeten worden voorkomen.
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Humanistisch paradigma
Vanuit het humanistisch paradigma willen mensen zelf werken aan radicale verbetering van 
werk- en leefomstandigheden. De keuze is voor subjectieve, interpretatieve en voluntaristi-
sche veronderstellingen. Dit paradigma geeft inzicht in patronen van dominantie en eman-
cipatie. Vanuit deze benadering zoeken mensen naar mogelijkheden om bestaande sociale 
verhoudingen te wijzigen en patronen van dominantie te doorbreken. De werkelijkheid is 
sociaal geconstrueerd maar gebonden aan de beperkingen van de realiteit die mensen zelf 
hebben gecreëerd. Ze moeten dat dus zelf leren zien en zich ervan bewust worden. en ze 
moeten zelf collectieve actie ondernemen om dat te veranderen of te transformeren. De 
hedendaagse thema’s zijn de vervreemding en de losse relatie tussen denken en doen die in 
onze moderne maatschappij is ontstaan. Het doel van dit humanistisch denken is het bevrij-
den van mensen van bronnen van overheersing, vervreemding en onderdrukking door de 
mechanismen die die in stand houden te bekritiseren en met de intentie om die te verande-
ren. In de interventies worden de mensen met verschillende perspectieven samengebracht 
om de leef- en werksituatie die ze hebben zelf te transformeren. Conflicten zijn gezond en 
zorgen voor verandering. Voorbeelden van interventies zijn: toekomstgerichte zoekconferen-
ties, large group interventions, het creëren van wanorde in orde (bijvoorbeeld door humor of 
zelfspot), bewustwording en dialoog.

Interpretatieve paradigma
Vanuit het interpretatieve paradigma zoeken mensen naar het begrijpen van wat er gaande 
is vanuit subjectieve ervaringen en waarnemingen. Het vertrekpunt is een subjectieve en in-
terpretatieve visie op de werkelijkheid en de aanname dat mensen zelf in staat zijn hun wer-
kelijkheid te veranderen. De werkelijkheid wordt immers gezien als sociaal geconstrueerd 
door mensen die met elkaar werken, leven en praten. Het interpretatieve paradigma richt 
zich op het begrijpen van de subjectieve en geconstrueerde wereld. De methodologie is ge-
baseerd op het verzamelen van gesystematiseerde ervaringen in casestudies, in individuele 
ervaringen, in actieonderzoek. De theorie over continu veranderen past in dit paradigma. In 
deze theorie is veranderen een continue activiteit op lokaal niveau met elkaar omgaan en zin 
geven aan hun eigen sociale realiteit. In veranderingsprocessen worden beelden van de wer-
kelijkheid uitgewisseld, interactiepatronen blootgelegd en krijgen veranderingen vorm door 
een dialoog van actoren. Voor de interventies betekent dit dat contexten worden gecreëerd 
en processen worden ondersteund waarin actoren zelf vormgeven aan veranderingsproces-
sen. kern is, dat er feedbackprocessen worden georganiseerd, dat er ruimte is voor zelforga-
nisatie, dat betekenisvolle interactie tot stand komt, dat meervoudige perspectieven worden 
gehanteerd, dat variëteit wordt bevorderd, dat meerdere stemmen klinken, dat veronderstel-
lingen expliciet worden, dat gedeelde betekenisgeving ontstaat, dat handelingsalternatie-
ven worden ontwikkeld. De processen van leren, reflecteren en handelen vervloeien. 

Hierna presenteer ik een aantal voorbeelden van veelgebruikte interventies. eerst komen 
interventies uit het functionele paradigma aan de orde, dan die uit het radicaal paradigma, 
dan het humanistisch paradigma en ten slotte het interpretatief paradigma. Ik ga iets uitge-
breider in op deze laatste categorie, omdat ik zie dat de belangstelling hiervoor toeneemt, 
maar dat dit terrein tegelijkertijd voor velen nog vrij onbekend is.

Interventies uit het functionele paradigma
Deze interventies zijn het meest vertrouwd voor mensen die zich bezighouden met veran-
deren in organisaties. Ze staan goed beschreven in een aantal handboeken. meestal staat er 
onderzoek bij naar de effecten van deze interventies en naar indicaties en contra-indicaties: 
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wanneer je ze wel en niet kunt gebruiken en wat de noodzakelijke voorwaarden zijn. Deze 
interventies kun je zien als instrumenten, tools of methoden die je als veranderaar kunt 
aanwenden om iets in je organisatie te veranderen. Deze interventies zijn ook weer onder-
verdeeld in de volgende vier categorieën:
• strategische interventies;
• technostructurele interventies;
• human-resourcesmanagement(hrm)-interventies
• procesinterventies.

Strategische interventies maken een verbinding tussen de organisatie en de omgeving van 
die organisatie. Zij zijn erop gericht de organisatie te veranderen om op die manier in de pas 
te blijven met de veranderende omgeving. Bijvoorbeeld omdat er nieuwe doelgroepen of 
andere klanten zijn gekomen, of omdat men een robuustere positie in de markt wil hebben, 
of omdat men andere werkwijzen wil ontwikkelen, enzovoort. meestal raken deze interven-
ties de totale organisatie, niet alleen maar een onderdeel. Ze maken als het ware een pas-
send geheel van de strategie van het bedrijf, de structuur, de cultuur en de omgeving. Zodat 
alles weer bij elkaar past en aansluit. 
De strategische interventies zijn op zichzelf weer onder te verdelen naar twee groepen. De 
eerste groep gaat over het managen van de organisatie en van de relaties met de omgeving. 
De tweede groep gaat over transformatie van organisaties.

6. Paradigma’s in organiseren, veranderen en leren

Radicaal veranderen
• Structureel conflict
• Vormen van dominantie
• tegenstellingen
• emancipatie
• mogelijkheden

Subjectieve benadering
• nominalisme
• Interpretatief
• Voluntarisme
• Inductieve aanpak
• Verkennen
• Ontmoeten
• actieonderzoek

Objectieve benadering
• realisme
• Positivistisch
• Determinisme
• Deductieve aanpak
• axioma’s 
• Protocollen
• academisch onder-

zoek

Regulering
• Sociale orde
• Consensus
• Sociale integratie
• Solidariteit
• actualiteit

Radicaal
humanistisch 
paradigma Radicaal

structuralistisch 
paradigma

Sociaal
interpretatief 
paradigma

Functionalistisch 
paradigma
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De meest in het oog springende interventies zijn de interventies die een nieuwe strategie voor 
een organisatie opleveren. De organisatie gaat dan op een andere manier naar de omgeving 
kijken en erop inspelen. De noodzaak voor een dergelijke benadering zit vaak in het feit dat 
er externe oorzaken zijn: klanten zijn niet tevreden, lopen weg, doelgroepen voelen zich niet 
goed bediend, er komen nieuwe doelgroepen of nieuwe producten. De aanpassing van de 
strategie zorgt er dan voor dat de organisatie de relevante omgeving opnieuw definieert: 
welke producten of diensten maken we voor welke klanten, markt of doelgroepen, welke 
systemen en technologie gebruiken we daarvoor, wat zijn onze werkwijzen en organisatie-
structuur en aansturing, welke competenties hebben we daarvoor nodig?
een verwante manier om met de omgeving om te gaan is het zoeken naar samenwerking 
met andere organisaties. Deze samenwerking tussen organisaties leidt dan tot allianties, 
partnerships, en joint ventures, zodat men in staat is om taken te vervullen of problemen op 
te lossen waar men alleen niet toe in staat zou zijn. men doet dat om strategische redenen, 
maar de vormen zijn zeer divers. Het kan gaan om te komen tot innovaties en vernieuwin-
gen, samenwerking tussen private en publieke partijen, om gezamenlijk te komen tot een 
nieuwe markt, om de markt gezamenlijk te bewerken. De organisatorische vormen waarin 
dat dan plaatsvindt, zijn uiteenlopend en voor dit overzicht niet zo relevant.
ten slotte zijn er de fusies en overnames. Hierbij vormen twee of meer organisaties een nieu-
we entiteit. naast vraagstukken van strategie en leiderschap zijn er financiële en juridische 
vragen die moeten worden opgelost. maar meestal is dit nog maar een begin, want daarna 
komt een proces van (culturele) integratie van de mensen en van integratie van werkzaam-
heden. en niet zelden gaat het op deze laatste punten mis. 

De tweede groep strategische interventies gaat over transformatie van de organisatie. een 
strategische cultuurverandering is hiervan een goed voorbeeld. Deze interventie helpt 
organisaties om een cultuur te ontwikkelen die geschikt is om de strategie uit te voeren. De 
bedoeling is dat er zodanig gedrag, zodanige waarden, normen en overtuigingen worden 
ontwikkeld dat de mensen in de organisatie met de neuzen dezelfde kant op staan en 
werken. gedeelde noties van wie we zijn, waar we voor zijn, waar we in geloven en hoe we 
werken vormen dan een krachtige grondslag voor de organisatie.
een ander voorbeeld is het idee van zelfsturing en zelfsturende teams of groepen. Derge-
lijke interventies helpen organisaties om de vaardigheid en het vermogen om zichzelf te 
veranderen te ontwikkelen. Dat zijn meestal in hoge mate participatieve processen, waaraan 
meerdere belanghebbenden deelnemen (naast internen, ook externe partijen, klanten of kri-
tische outsiders) met als doel strategische richting te vinden en hiervoor geschikte structu-
ren en processen te ontwerpen en te implementeren. Organisaties en mensen kunnen deze 
vaardigheid en dit vermogen ontwikkelen en deze interventie helpt daarbij.
nauw verwant daarmee is het idee van lerende organisaties en management van kennis. 
Dat is erop gericht om het vermogen van de organisatie te vergroten om nieuwe kennis te 
verwerven en te ontwikkelen. met als uiteindelijk doel dat zij zodoende in staat zijn zichzelf 
voortdurend te verbeteren.

De technostructurele interventies zijn gericht op het primaire proces van een organisatie, 
bijvoorbeeld de taken of het werk én op de structuur van de organisatie, bijvoorbeeld de 
taakverdeling, functies of hiërarchie. Het gaat dan over het ontwerpen of herontwerpen van 
werkprocessen en van organisatiestructuren, maar ook om het systematisch betrekken van 
werknemers bij het herontwerpen. 
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De meest gebruikte interventie is het ontwerpen van een nieuwe organisatiestructuur. 
Die moet dan passen bij de strategie van de organisatie en bij de typische werkprocessen 
van deze organisatie. een heel scala van indelings- en ordeningsprincipes is voorhanden: 
functionele organisaties, unitorganisaties, multidimensionale organisaties, matrixstructuren 
enzovoort). een andere technostructurele interventie is afslanken. Hierbij wordt de aandacht 
gericht op kostenreductie en terugdringen van bureaucratie door middel van het verkleinen 
van de organisatie. methoden die daarbij worden gebruikt zijn: het ontslaan van mensen, 
het herontwerp van de organisatie of outsourcing. 
een technostructurele interventie van een heel andere aard is gericht op het versterken van 
de groepsautonomie van bijvoorbeeld teams. Deze interventie probeert dan informatie, 
macht, kennis en beloningen te brengen op de werkvloer zodat teams zelf in staat zijn om 
werkprocessen te plannen en uit te voeren. Ideeën over taakverrijking, zelfsturing en kwali-
teitsmanagement zijn vaak onderdeel van zo’n interventie.

Bij human-resourcesmanagementinterventies of Hrm-interventies gaat het om interventies 
die als doel hebben mensen op te nemen en te integreren in de organisatie. Het gaat dan 
bijvoorbeeld over performancemanagement: doelen stellen (ook voor individuen), beoor-
delen en belonen. maar ook om selectie van personeel, carrièreplanning, management 
development, omgaan met diversiteit in organisaties en het welbevinden van mensen. De 
achterliggende ideeën achter deze groep interventies zijn: integreer mensen op een goede 
en acceptabele manier in de organisatie; een tevreden medewerker is een productieve me-
dewerker en ontwikkel de potenties en talenten van mensen. 
De interventies die gericht zijn op performancemanagement bestaan uit het stellen van 
heldere doelen die passen bij de wensen en competenties van het individu en bij de wensen 
van de organisatie, het regelmatig bespreken van de realisatie van die doelen, eventueel 
hulp en ondersteuning bieden en het belonen van het behalen van de gewenste prestaties. 
mensen worden op deze manier positief geprikkeld en gemotiveerd. 
Sterk in het oog lopend is de interventie die gericht is op het omgaan met verschillen binnen 
de organisatie. De ideeën daarover variëren van: de goede man op de goede plek tot het op 
een positieve manier gebruik leren maken van verschillen in kwaliteiten tussen bijvoorbeeld 
vrouwen en mannen.

Procesinterventies ten slotte zijn gericht op de mensen in de organisatie en hoe die met 
elkaar werken en leven in die organisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om vraagstukken zoals 
communicatie, problemen oplossen, leiderschap en werken in teams. Het achterliggende 
idee is dat individuen met elkaar, groepen en teams en de organisatie als totaal beter gaan 
functioneren. 
Populaire interventies zijn training en coaching. Zij zijn gericht op het verwerven van vaar-
digheden voor of het ontwikkelen van inzichten over jezelf, anderen, het onderlinge mense-
lijke verkeer en het werken en besluiten in groepen en teams. mensen en groepen worden 
op deze manier vaardiger om het werk te doen, problemen aan te pakken en alternatieve 
oplossingen te bedenken. 
maar ook op organisatieniveau spelen deze interventies. Dan gaat het bijvoorbeeld om 
acute problemen en om de confrontatie van de organisatie met belanghebbenden uit de 
directe omgeving. De organisatie zet als het ware alle deuren en ramen open en vraagt aan 
betrokken buitenstaanders om feedback en kritiek om op basis daarvan de organisatie of 
werkprocessen opnieuw te doordenken en in te richten. Juist de brede betrokkenheid in 
de organisatie leidt er dan toe dat iedereen deze feedback en kritiek begrijpt en accepteert, 
waardoor de bereidheid om er iets aan te doen groot wordt. 
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een andere interventie betreft large group Interventions. grote groepen medewerkers en 
externe belanghebbenden komen bij elkaar om belangrijke wensen en waarden met elkaar 
te bespreken, om nieuwe werkwijzen te ontwikkelen, om te komen tot een nieuwe visie en 
toekomst. Het kan gaan om vele honderden deelnemers. Zulke bijeenkomsten hebben een 
sterke invloed op de cohesie, het wij-gevoel en geeft mensen een gevoel van identificatie 
met de organisatie. Ze kunnen de bewustwording voor organisatorische problemen of mo-
gelijkheden sterk vergroten.

Hieronder beschrijf ik de interventies uit het radicaalstructuralistisch paradigma.

Interventies uit het radicaal paradigma
In dit paradigma wordt de werkelijkheid gezien als een objectief gegeven dat wordt gedomi-
neerd door leidende groepen en overheersende krachten die de definitie van de werkelijk-
heid bepalen en reguleren. Het doel is de structurele mechanismen die er zijn in de wereld 
van organisaties te begrijpen, te verklaren en te bekritiseren en daardoor deze structurele 
mechanismen te veranderen door tegenmacht, weerstand en radicale verandering, indi-
vidueel en collectief. Organisaties zijn in deze benadering politiek met de daarbij horende 
gevechten om de macht en om de leidende denkbeelden. wiens gelijk en wiens overtuiging 
heeft de overhand? 
De belangrijkste principes zijn beheersing en overheersing van anderen. want de gedachte 
is, dat als jij niet anderen beheerst en overheerst, zij jou gaan beheersen en overheersen. Het 
is immers een spel om dominantie of gedomineerd worden en om winnen of verliezen. an-
dere uitkomsten zijn er niet. maar macht roept tegenmacht op en weerstand en dan kunnen 
de rollen weer omdraaien.
De interventies kunnen we ordenen naar algemene interventies, interventies voor verkeer 
tussen individuen, interventies voor groepen en organisaties en organisatieoverstijgend. Ik 
geef voorbeelden van elke categorie.

Algemene interventies zijn bijvoorbeeld:
• tijdsdruk of een gevoel van urgentie creëren. Het gaat dan om de mogelijkheid van een 

persoon of partij om de ander of de andere partij te dwingen tot een beslissing of hande-
ling waarbij doorgaan op het bestaande pad nagenoeg wordt uitgesloten.

• het kleineren van de ander of andere partij, het groter maken van jezelf of iemand het graf 
in prijzen. Dit past goed bij het creëren van een positie om je goed voor te bereiden op 
een onderhandelingsproces. anderen negeren of er juist een coalitie mee aangaan past 
eveneens goed bij een dergelijke handelwijze.

• het doelbewust verergeren van de situatie. marx noemde dat Verelendung. waardoor on-
genoegen toeneemt en de wens om de bestaande machthebbers aan te vechten groter 
wordt.

Interventies die gebruikt kunnen worden tussen individuen zijn bijvoorbeeld:
• mediation of derde-partijstrategie, waarbij een bemiddelaar of derde partij een conflict of 

stevig verschil van mening tussen individuen tot overeenstemming probeert te brengen 
door onderhandelen en bemiddelen;

• eten met je vijand;
• leren omgaan met weerstand van anderen. Het gaat er dan om te luisteren naar wat de 

ander vindt en empatisch te luisteren naar de weerstand. als de weerstand boven tafel 
komt, is er daarna vaak wel weer een weerstandsloos gesprek mogelijk.
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Voorbeelden van interventies in groepen zijn: 
• verdeel en heers; zorg ervoor dat de tegenmacht of weerstand niet zo massaal en collec-

tief wordt dat hij bedreigend kan worden voor de zittende macht.
• gebruik hiërarchie en expertmacht. Voer mensen ten tonele die met gezag en onderbou-

wing dingen kunnen zeggen die jouw mening onderstrepen. Bouw coalities, sluit com-
promissen en creëer eenheid van leiding. Zorg dat we met één stem praten. laten we dat 
dan ook regelmatig binnenskamers afstemmen. Zorg dat alle sleutelfiguren en smaakma-
kers aan boord zijn.

• maak een stuurgroep waarin mensen zijn opgenomen uit alle bloedgroepen van de orga-
nisatie zodat iedereen zich vertegenwoordigd weet en niemand kan zeggen dat uit zijn 
kring niemand mocht meepraten. 

Op organisatieoverstijgend niveau zijn voorbeelden van interventies:
• het maken van kartels en het streven naar monopolies;
• het oproepen tot stakingen en werkweigering;
• het maken van een prijzenoorlog tussen supermarkten en het wegconcurreren van kleine 

kruideniers. 

Interventies uit het humanistisch paradigma
De werkelijkheid wordt hier gezien als subjectief. meningsverschillen, tegenstellingen en 
conflicten worden beschouwd als een meervoudige interpretatie van de werkelijkheid door 
verschillende actoren. Verandering wordt gezien als het veranderen van de manier van 
denken van mensen en verbreden van het bewustzijn van jezelf en van de wereld waarin je 
leeft. Het leren kennen van de organisatiewerkelijkheid begint door te luisteren naar elkaars 
interpretaties, daarover te reflecteren en eigen en andermans perspectieven op de werkelijk-
heid in taal uit te drukken. emancipatie en verandering worden dan bereikt door kritische 
reflectie, evaluatie van verschillende standpunten en argumenten in een open dialoog. In 
een open dialoog worden dan bestaande betekenissen en interpretaties omgezet in ge-
meenschappelijke en gedeelde betekenissen. er wordt vanuit gegaan dat open discussie, 
gebaseerd op goede wil en rationele argumentatie, tot consensus kan leiden over de huidige 
en gewenste staat van de organisatie.
De belangrijkste principes zijn: meervoudig kijken naar organisaties, gelijkwaardig uitwis-
selen van interpretaties en het komen tot gedeelde inzichten. Dat leidt tot bewustwording 
van jezelf en de wereld waarin je leeft. en vervolgens tot bevrijding en emancipatie. Ook 
hier kunnen we de interventies ordenen naar algemene interventies, interventies gericht op 
verkeer tussen individuen en gericht op groepen en organisaties. 

Algemene interventies zijn het zoeken van de gelijkwaardige dialoog en onderzoek samen 
met anderen. Het gaat dan om luisteren, praten en betekenis geven in wederzijdse, gelijk-
waardige en op elkaar gerichte verhoudingen in een sfeer van onderling vertrouwen en met 
positieve motivatie.

Interventies die mogelijk zijn tussen individuen zijn hier: 
• gebruiken van zelfspot en humor. Dit creëert namelijk wanorde binnen orde zonder dat 

het destructief of negatief wordt. De relativering wordt daardoor acceptabel en is een 
leerzaam moment. Humor geeft ook flexibiliteit en leidt tot aanpassing en inzicht. grapjes 
over iets kunnen maken, betekent dat je het goed begrijpt en dat je de grenzen kent, daar 
dichtbij komt, maar ze niet overschrijdt. 
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• het leren kijken en spreken via verschillende kijkwijzers en modellen. Of anders gezegd: 
leren kijken naar de werkelijkheid met verschillende brillen op, zodat je steeds andere fa-
cetten van de werkelijkheid ziet. eigenlijk is dit het veranderen van een taal, zodat je leert 
verschillende taalspellen te spelen.

• spiegelen. Spiegelen betekent dat je teruggeeft aan iemand hoe hij overkomt en wat 
voor effect hij heeft op anderen. Hij leert zichzelf zien door de ogen van anderen en leert 
zichzelf daardoor beter kennen.

enkele voorbeelden van interventies voor groepen en organisaties zijn:
• organisatiebewustzijn ontwikkelen. Je bent organisatiebewust als je inzicht hebt in de 

principes en mechanismen die in jouw organisatie werken en die steeds weer bepaalde 
patronen veroorzaken. Je krijgt ook steeds meer zicht op de onderliggende oorzaken 
ervan. en je ziet ook je eigen rol in het geheel.

• met spelsimulaties of games werken. Door een organisatiespel te spelen, leer je hoe jij 
en anderen met elkaar werken en samenwerken, je leert te zien wat jouw voorkeuren en 
allergieën zijn, je ziet hoe die van invloed zijn op processen en op anderen. Hierdoor kun 
je zelf leren om je anders en bewuster te gaan gedragen, maar je kunt ook met alle spelers 
het collectieve gedrag van allen leren zien en veranderen. Dat is een vorm van collectief 
leren.

• collectieve mindmaps of causale diagrammen maken. Dit is een manier om met elkaar 
een tekening te maken van oorzaken, gevolgen en relaties van de werkelijkheid waarmee 
je als groep of organisatie te maken hebt. Overeenstemming vinden en de betekenissen 
delen is natuurlijk de essentie van dit proces. 

 Interventies uit het interpretatief paradigma
Dit is de vierde en laatste categorie van interventies. Ik sta hier iets langer bij stil, omdat ik 
gemerkt heb dat de belangstelling voor deze categorie sterk aan het groeien is en omdat er 
interessante ontwikkelingen gaande zijn.

Ik zie zes principes voor de interventies in het interpretatief paradigma:
�. De maakbaarheid van de werkelijkheid is gedefinieerd als een subject-subjectrelatie. 

mensen willen dingen met elkaar en doen dat in een gelijkwaardige relatie met elkaar. Ze 
maken zelf de werkelijkheid die ze wensen. In het functionalistische paradigma is sprake 
van een subject-objectrelatie: een veranderaar die bij anderen veranderingen tot stand 
brengt. Hier spreekt het object terug en is zelf ook veranderaar.

2. De interventies zijn gebaseerd op een positief en van groei en ontwikkeling en van 
verantwoordelijkheid. mensen zijn zelfkritisch, ze willen steeds beter worden, ze willen 
groeien. Op iedere hoek van de straat ligt een mogelijkheid tot verwondering. mensen 
schuiven verantwoordelijkheid niet af en geven anderen niet de schuld van wat ze zelf 
denken, zeggen of doen. 

�. Denken en doen zijn sterk met elkaar verbonden. wat je zegt, doe je ook en vice versa. 
geloofwaardigheid en authentiek gedrag zijn belangrijke steunpilaren van deze interven-
ties. Veranderen is altijd een collectieve actie. Daarom is het sterk gewenst om de onder-
liggende betekenissen en bedoelingen te delen.

4. Veranderen vindt plaats onder condities van vrijheid, vrijwilligheid en respect. Deze 
waarden zijn zo belangrijk omdat ze bevorderen dat mensen zich openstellen en impul-
sen en meningen van buiten onbevangen tegemoet treden. Ze zijn vrij van angst, kunnen 
onzekerheid aan en sluiten zich niet af. 
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�. Zingeving, betekenisgeving en interactie. Deze interventies zijn rijk aan interactie. met 
andere woorden, woorden zijn de kleren van onze gedachten. Daarom zijn er soms veel 
woorden nodig om de gedachten te ontdekken en te communiceren. Het proces van 
betekenisgeving wordt in het algemeen nog maar slecht begrepen: we weten niet precies 
hoe het werkt. maar wat ze bij deze interventies wel hebben begrepen is dat betekenis-
geving het belangrijkste onderdeel is van menselijke communicatie. en dat het daarom 
draait.

6. Interventies zijn niet op te vatten als instrumenten. een dergelijke instrumentele kijk 
maakt ze los van de bedoelingen en waarden waarin ze zijn ingebed. als je ze daarvan 
losmaakt blijft er vermoedelijk niets over en hebben ze hun werkzaamheid verloren. Ook 
de persoon van de veranderaar die de interventie doet is van groot belang. als hij niet 
geloofwaardig is, is het effect van de interventie nihil. 

we geven hier weer een aantal voorbeelden van interventies die passen binnen dit sociaalin-
terpretatief paradigma. eerst weer algemene interventies, daarna interventies in het verkeer 
tussen individuen en tot slot voor groepen en organisaties.

Voorbeelden van algemene interventies zijn:
• Het doen van introspectie is op zoek gaan naar en ons bewust worden van de sturende 

opvattingen in onszelf. welke zijn de achterliggende ideeën die richting geven aan ons 
handelen en reflecteren? Dit is een onderzoek naar de eigen innerlijke wereld en naar hoe 
die betrokken is op de sociale realiteit die wij scheppen. waarden, normen, overtuigingen 
en ideologieën werken in onszelf en bepalen wat we zien, wat we belangrijk vinden, wat 
onze mening is, maar ook waar de blinde vlekken zitten, waar we nooit aan denken en 
wat langs ons heengaat.

• Verwant hiermee is de analyse van organisatiewerkelijkheden door middel van causale 
kaarten. Via interviews worden verhalen opgetekend die vervolgens worden geanalyseerd 
aan de hand van de volgende vragen: welke dominante werkelijkheden kom ik hier te-
gen? welke redeneringen (dat zijn de causale kaarten) liggen hieraan ten grondslag? Hoe 
worden die redeneringen in stand gehouden? en ten slotte: wat is de functie van deze 
redeneringen in het proces van betekenisgeving binnen een groep of organisatie? Deze 
causale kaarten kunnen zicht geven op welke wijze werkelijkheden in een specifieke con-
text worden geconstrueerd. wat zijn dan de gevolgen van het gedrag van iemand of van 
anderen? Het zal duidelijk zijn dat het maken en steeds checken van die causale kaarten 
een arbeidsintensief werkje is en van de maker ervan een onbevangen en onbevooroor-
deelde houding vraagt. De causale kaarten laten zien hoe het proces van betekenisgeven 
in mensen en organisaties in zijn werk gaat.

een interventie die zich op het niveau van individuen afspeelt is bijvoorbeeld het werken met 
verhalen of narratieven. uitgangspunt van deze benadering is dat ieder mens betekenis aan 
zijn leven probeert te geven door de verhalen die hij gedurende zijn levensloop reconstru-
eert; verhalen over zichzelf maar ook over anderen. Het zijn flarden van herinneringen die 
zich vermengen met andere verhalen in uiteenlopende vormen: teksten, geluid, anekdotes, 
visuele beelden of schrift. Verhalen hebben een sterke functie voor socialisatie en encultu-
ratie: de cultuur van een groep of organisatie wordt overgedragen van de ene op de andere 
persoon. Verhalen kunnen ook een functie hebben in een overgangsfase door te vertellen 
hoe het was maar ook door te vertellen hoe men denkt dat het gaat worden. Verhalen kun-
nen ook een functie hebben in het herbeleven van het hier en nu en ten slotte kunnen ze 
een krachtige bron zijn van het creëren van een nieuwe werkelijkheid. 
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enkele voorbeelden voor het interveniëren in groepen of organisaties zijn:
• Open space. Het belangrijkste onderliggende principe hiervan is zelforganisatie: het 

proces waarbij in een chaotisch systeem schijnbaar spontaan structuren ontstaan. Die 
structuren worden echter pas helder tijdens of na het proces van open space. Daarom zijn 
dergelijke processen slecht voorspelbaar. geleidelijk aan wordt zichtbaar waar de meeste 
aandacht van de deelnemers naar uitgaat en wat voor hen cruciale vragen of thema’s zijn. 
De essentie zit in het creëren van ruimte rondom een betekenisvol vraagstuk waarin veel 
interactie en uitwisseling mogelijk is. 

• Learning History. Dit gaat uit van de gedachte dat men eerst het collectieve geheugen 
moet organiseren en met elkaar die geschiedenis moet bespreken en uitwisselen, kijken 
wat de rode draden zijn en hoe men op basis van dit verleden een nieuwe toekomst kan 
maken. In een team kan men, op basis van interviews en documenten, een verhaal over 
het verleden construeren dat men vervolgens voorlegt aan nieuwe gesprekspartners. Zo 
komt meerstemmigheid en meerdere perspectieven en belevingen van die geschiedenis 
aan bod en doen velen een duit in het zakje met als doel een geschiedenis die recht doet 
aan de perspectieven van de verschillende actoren en die recht doet aan de beleving en 
emotie en aan de onderlinge verschillen daarbij. De aanname is dat als men dit proces 
zorgvuldig doorloopt mensen een collectief geheugen ontwikkelen over wat we hebben 
meegemaakt en waar we vandaan komen. en dat het daardoor makkelijker en organi-
scher wordt om te praten over wat we nu zijn en waar we naar op weg gaan. er wordt 
ook wel eens gezegd dat deze methodiek het mogelijk maakt om op de schouders van je 
voorgangers te staan en door te bouwen op het verleden.

• een verwante benadering is die van Appreciative Inquiry. letterlijk vertaald betekent dit 
waarderend ontdekken. De interventie tracht te ontdekken wat de levende krachten zijn 
die aan de basis liggen van het bestaan van een organisatie. Ze maakt gebruik van de 
kunst van het waarderen en positief tegemoet treden en van de kunst van het ontdekken 
van de factoren en actoren die leven geven aan een groep of organisatie. Deze methodiek 
kent vier fasen: ontdekken van wat ons leven geeft; dromen over wat we kunnen en willen 
zijn; bedenken van het ideaal en nagaan hoe we tot actie kunnen komen en kunnen leren 
en ontwikkelen. 

Uitleiding
Ik heb beschreven wat ik versta onder interveniëren en interventies en hoe interventies pas-
sen in het geheel van een veranderstrategie. Ik heb een scala van interventies genoemd en 
kort besproken. Ik heb ze geordend volgens drie ordeningsprincipes: eerst naar het object 
van de interventie, het individu, de groep, organisatie of een groep organisaties, vervolgens 
de kleuren van verandering: daarbij heb ik de nadruk gelegd op de werkzame principes van 
de interventies. en vervolgens heb ik ze besproken vanuit vier denkpatronen en paradigma’s. 
Belangrijk is dat u zicht hebt gekregen op het scala van mogelijkheden van interventies en 
op interventies die wellicht niet zo dicht bij uw eigen ervaringen of voorkeuren liggen. Het 
meest relevant vind ik dat u beter begrijpt dat interventies gebaseerd zijn op onderliggende 
denkpatronen en dat er grote verschillen zijn tussen interventies met betrekking tot hun 
werkzame principes, hun benadering, hun mensbeeld, de aanpak en achterliggende waar-
den, normen en overtuigingen. Vanuit dit besef bent u in staat om weloverwogen keuzen te 
maken voor specifieke interventies in een samenhangend interventieplan.
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