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1 Probleentstelling en onderzoeksopzet 

1.1 Inleiding 

In dit proefschrift wordt verslag gedaan van een onderzoek naar Intercollegiaal consult 
binnen de beroepsgroep van organisatieadviseurs. Gezien de groeicijfers over de laatste 
jaren gaat het niet slecht met de organisatieadviesbranche. Toch ervaren vele organisatie
adviseurs enig onbehagen omdat zij vinden dat er onder de noemer organisatieadviseur" 
teveel mensen rondlopen die onvoldoende professionele kwaliteit bieden en daarmee het 
imago van het beroep schaden. Diverse actoren (beroepsvereniging, adviesbureaus, indi
viduele adviseurs) in het organisatieadvieswerk spannen zich in om de kwaliteit van de 
dienstverlening en het imago van het vak te verbeteren. Eén van de instrumenten die wor
den ingezet in het streven naar kwaliteitsverbetering en professionalisering is 
Intercollegiaal consult. 

In paragraaf 1.2 wordt een beschrijving gegeven van organisatieadvisering, de 
Nederlandse organisatieadviessector en enkele trends in deze sector. In paragraaf 1.3 wor
den het professionaliseringsbeleid van de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs 
(Ooa) en het kwaliteitsbeleid van de Raad van OrganisatieAdviesbureaus (ROA) aan de 
orde gesteld. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan Intercollegiaal consult. 
Vervolgens worden de aanleiding (1.4), de doel- en vraagstelling (1.5) en de opzet van dit 
onderzoek (1.6) beschreven. Tenslotte wordt in paragraaf 1.7 de opbouw van het proef
schrift toegelicht. 
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1.2 Organisatieadvisering 

1.2.1 Wat is organisatieadvisering? 

Organisatieadvisering kan beschouwd worden als een dienst met een aantal basiskenmer
ken zoals professioneel, adviserend, onafhankelijk, tijdelijk en commercieel (zie Kubr, 
1996; Greiner & Metzger, 1983). 

Professionele dienst: organisatieadvisering komt neer op de inzet van specifieke 
(beroepsgebonden) kennis en vaardigheden die relevant zijn voor management
en organisatieproblemen. De adviseur verkrijgt deze kennis en vaardigheden 
door middel van leerprocessen waarin studie en praktische ervaring een grote rol 
spelen. 
Adviesdienst: adviseurs zijn geen managers. Ze hebben geen directe bevoegdheid 
om te beslissen over veranderingen en de implementatie daarvan. De verant
woordelijkheid van adviseurs betreft de kwaliteit en de integriteit van hun advies. 
Onafhankelijke dienst: een adviseur moet in een positie verkeren waarin hij een 
tamelijk objectief oordeel over een situatie kan geven, de waarheid kan vertellen 
en eerlijk kan aanbevelen wat de klantorganisatie moet doen. 
Tijdelijke dienst: klanten wenden zich tot adviseurs om hulp voor een afgeba
kende tijdsperiode. 
Commerciële dienst: iemand die door middel van organisatieadvisering in zijn 
levensonderhoud voorziet moet een vergoeding vragen voor het werk dat hij ver
richt voor klanten. Organisatieadviesbureaus zijn verkopers van professionele 
diensten en klanten zijn kopers. Aangezien een organisatieadviesbureau een 
bedrijf is, dient een adviesopdracht financieel haalbaar en winstgevend te zijn, 
gemeten aan de criteria van zowel klant als adviseur. 

De fundamentele doelen die worden gediend met organisatieadvisering zijn door Kubr als 
volgt gedefinieerd en uitgewerkt: 

"Management consulting is an independent professional advisory service, assisting managers and organiza

tions in achieving organizational purposes and objectives by solving managemem and business problems, 

identifying and seizing new opportunities, enhancing learning and imptementing changes. " (Kubr, 1996) 

Bij organisatieadvisering wordt gepoogd om klanten te helpen bij het realiseren van hun 
doelen. Deze doelen zijn veelsoortig en veelvormig en niet in alle gevallen even helder. 
In de meeste gevallen bestaat de bijdrage van een adviseur uit hulp bij het oplossen van 
problemen. De taak van de adviseur is het leveren van professionele assistentie bij het 
identificeren, analyseren en oplossen van problemen op verschillende gebieden. Echter, in 
veel gevallen wordt een organisatieadviseur ingehuurd om andere redenen dan het oplos
sen van problemen. Klanten gebruiken adviseurs ook voor het identificeren en 'grijpen' 
van kansen en mogelijkheden. In die gevallen worden adviesbureaus gezien als een bron 
van waardevolle informatie en ideeën die kunnen worden omgezet in een breed scala van 
initiatieven, innovaties en verbeteringen. Adviseurs worden niet alleen ingeschakeld voor 
het oplossen van eenmalige problemen, maar tevens om de verschillende competenties 
van de organisatie en haar leden te vergroten. Adviesopdrachten krijgen in toenemende 
mate het karakter van leeropdrachten. Hierbij is het doel het leervermogen van de klant 
(managers en medewerkers) te vergroten door nieuwe competenties in de organisatie te 
brengen. Op deze wijze worden organisaties geholpen zich zelf te helpen en lerende orga-
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nisaties te worden. Dit is een tweezijdige uitwisseling aangezien ook de organisatieadvi
seur zijn eigen kennis en competenties vergroot door de klant te helpen. Tenslotte worden 
organisatieadviseurs vaak ingehuurd om klanten te helpen bij organisatieveranderings
processen . In dat verband worden organisatieadviseurs vaak 'change agents' genoemd. Ze 
helpen de klant om veranderingen te begrijpen, te leren leven met veranderingen en hel
pen bij het realiseren van de veranderingen die benodigd zijn om te overleven en succes
vol te zijn in een omgeving die voortdurend verandert. 

Nederlandse organisatieadviessector 

In Nederland blijkt een behoorlijke markt voor organisatieadviezen te zijn. In 1994 waren 
er in Nederland circa 17 duizend personen werkzaam bij een organisatieadviesbureau . De 
gezamenlijke netto-omzet van de Organisatieadviesbureaus (klasse 7414.1 volgens de 
Standaard Bedrijfsindeling) bedroeg in 1994 ongeveer 2,4 miljard gulden . Hoewel de zeer 
hoge groeipercentages uit de jaren '80 tot het verleden behoren, groeit de markt van orga
nisatieadviezen circa 5 procent per jaar. 

Tabell.l 
Omzet en aantal werkzame personen in organisatieadviesbureaus 

in Nederland (bron: CBS) 

1.2.3 

I 1993 1994 

Netto omzet 2.279 mln . 2.378 mln 

Aantal werkzame personen 17 duizend 17 duizend 

Het belang van de adviessector bestaat, naast een bijdrage aan werkgelegenheid en het 
nationaal produkt, uit invloed op belangrijke beslissingen in onze maatschappij . Bij vele 
verbeterings- en vernieuwingsprojecten in het bedrijfsleven worden organisatieadviseurs 
ingeschakeld. Managers laten zich adviseren alvorens beslissingen te nemen die verstrek
kende gevolgen hebben . De invloed van organisatieadviseurs blijft niet beperkt tot het 
bedrijfsleven, gezien de toename in opdrachten vooroverheids-en non-profit instellingen . 
Het bedrag dat door de overheid wordt uitgegeven aan organisatieadviseurs werd voor 
1996 geschat op een half miljard gulden (bron : Ikon documentaire, januari 1997). 

Actoren in Nederlandse organisatieadviessector 

Soorten adviesbureaus 

Er zijn in Nederland veel verschillende organisatieadviesbureaus actief, die in grote lijnen 
kunnen worden ingedeeld in één van de volgende zes groepen: 

Grote Amerikaanse adviesbureaus (bijvoorbeeld McKinsey, Arthur D. Little, 
Boston Consulting Group); 
Multinationale accountantsketens met de daaraan verbonden adviesbureaus 
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(bijvoorbeeld Moret, Ernst & Young, KPMG, Coopers & Lybrand, Arthur 
Andersen/Andersen Consulting, Deloitte & Touche); 
Grote en middelgrote bureaus die primair op Nederland zijn gericht (bijvoor
beeld Berenschot, Twijnstra Gudde, Bakkenist Management Consultants); 
Kleine tot middelgrote niet gespecialiseerde bureaus (bijvoorbeeld Holland 
Consulting Group, Rijnconsult); 
Kleine tot middelgrote, gespecialiseerde bureaus (bijvoorbeeld GITP); 
Zelfstandige organisatieadviseurs. 

Beroepsvereniging: Orde van organisatiekundigen en -adviseurs 

Naast de organisatieadviesbureaus zijn er nog andere actoren die de ontwikkelingen in het 
Nederlandse organisatieadvieswezen mee bepalen. De Orde van organisatiekundigen en -
adviseurs (Ooa) is de beroepsvereniging van personen die als organisatiekundige of orga
nisatieadviseur werkzaam zijn . De Ooa telt ruim 1100 leden . Daarvan is 74 o/o werkzaam 
als extern organisatieadviseur, 20 o/o als intern adviseur, 4 o/o (interim)managers en ex
adviseurs en 3 o/o vindt zijn hoofdberoep in onderwijs en onderzoek. 
Het doel van de Ooa is drieledig : 

Het bevorderen van een deskundig en maatschappelijk deugdelijke beoefening 
van het vak organisatiekunde; 
Het bevorderen van het aanzien van het vak organisatiekunde en van het beroep 
organisatieadviseur; 
Het behartigen van de belangen van de leden in hun beroepssituatie. 

De Ooa biedt haar leden een platform aan om elkaar en anderen te ontmoeten. Daarnaast 
vervult zij een belangrijke rol bij de noodzakelijke vernieuwing van het vak en stimuleert 
zij de professionalisering van de beroepsgroep. 

Raad van OrganisatieAdviesbureaus 

De Raad van OrganisatieAdviesbureaus (ROA) is een in 1970 ontstaan samenwerkings
verband (vanuit de Ooa) van organisatieadviesbureaus (met minstens 5 adviseurs in 
dienst) . Bij de ROA zijn momenteel 27 bureaus aangesloten met ruim 1800 adviseurs. 
In 1995 bedroeg de totale omzet van organisatieadviesbureaus aangesloten bij de ROA 
fl. 620 miljoen . Dat is ongeveer 25 o/o van de totale omzet van de in Nederland opereren
de organisatieadviesbureaus. De vier doelstellingen van de ROA zijn : 

Het toezien op de kwaliteitshandhaving en zo mogelijk -verbetering van de werk
zaamheden van de aangesloten leden ; 
Het waar nodig optreden als belangengroepering om regelgeving te beïnvloeden 
en oneigenlijke concurrentie (bijv. door subsidies) te weerstreven; 
Te fungeren als gesprekspodium ten behoeve van de aangesloten bureaus om pro
fessionele en zakelijke informatie in een collegiale sfeer te kunnen uitwisselen; 
Het geven van voorlichting en advies aan maatschappelijke groeperingen en 
(potentiële) cliënten over externe organisatieadviesbureaus. 
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Vereniging van Zelfstandige Organisatieadviseurs (ZOA) 

1.2.4 

De ZOA is een in 1993 opgerichte vereniging voor zelfstandige adviseurs en kleine orga
nisatieadviesbureaus (maximaal 5 adviseurs in dienst) . Het ledental is in enkele jaren 
gegroeid tot 128 bureaus waarin circa 180 adviseurs werkzaam zijn. Als regel geldt dat de 
bij een ZOA-bureau werkzame adviseurs lid zijn van een beroepsvereniging (zoals Ooa of 
NIP) en werken aan een permanente professionalisering. De leiding en de meerderheid 
van de adviseurs zijn lid van de Ooa (75 % van de adviseurs werkzaam bij een ZOA
bureau is lid van de Ooa). Als vereniging wil de ZOA een platform zijn voor zakelijk over
leg tussen professionele organisatieadviseurs. 

Trends 

In de organisatieadviesbranche hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan, waarvan 
enkele trends hier beschreven worden. De laatste jaren zijn er veel nieuwkomers toege
treden tot de organisatieadviesbranche. Het aantal adviseurs dat individueel of in klein 
verband opereert, neemt toe. Tegelijkertijd zijn de mondiale accountantskantoren toege
treden tot de markt voor organisatieadvieswerk. De toename van het aantal aanbieders op 
deze aantrekkelijke markt hangt waarschijnlijk samen met de lage toetredingsdrempel. 
Het beroep van organisatieadviseur is immers niet beschermd - iedereen kan zichzelf 
organisatieadviseur noemen - en het starten van een eigen adviespraktijk vergt slechts 
geringe investeringen. 
Verschillende signalen wijzen op branchevervaging in de organisatieadviesbranche (zie 
bijvoorbeeld Jagersma, 1996; Rubinstein, 1993; De Jong en Tordoir 1989). De grenzen 
tussen organisatieadviesbureaus en bureaus uit aanpalende segmenten van de diensten
sector (automatiseringsbureaus, accountancybureaus, marktonderzoekbureaus; bedrijfs
wetenschappelijke instellingen) vervagen. In grote lijnen lijkt de concurrentiedruk toe te 
nemen. 
Eén van de belangrijkste trends in de jaren negentig is internationalisatie. Verschillende 
buitenlandse advies- en accountantskantoren zijn al geruime tijd actief op de Nederlandse 
markt en na een aarzelende start zoeken ook Nederlandse adviesbureaus in toenemende 
mate samenwerking met buitenlandse partners. 

1.3 Professionalisering en kwaliteitsverbetering in organisatieadvisering 

Op het eerste gezicht gaat het goed met de organisatieadviesbranche. De omzet van de 
branche stijgt en gezien de groeicijfers lijkt het plafond nog niet bereikt. Desondanks leeft 
er onder veel vakgenoten een gevoel van onbehagen en bezorgdheid. Organisatieadviseurs 
maken zich zorgen over het matige imago van het vak. De lage toetredingsdrempel zou 
onvoldoende gekwalificeerde mensen aantrekken die slechte kwaliteit leveren en daarmee 
het aanzien van het vak beschadigen. Bovendien zou het voor klanten moeilijk zijn om 
een goede adviseur van een 'beunhaas' te onderscheiden. Regelmatig klinken er vanuit de 
beroepsgroep signalen dat de adviesmarkt te ondoorzichtig (Verhaaren, 1981; Rubinstein 
1993) is voor de klanten. De beroepsgroep zelf heeft deze zorgen onder de noemer van 
een kwal i teits- en professionali teitsprobleem gebracht. Men acht de kwaliteit van de 
dienstverlening te vaak ondermaats en het beroep heeft zich nog te weinig ontwikkeld tot 
een ware professie. Mede daardoor is de maatschappelijke erkenning van het vak gering. 
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Diverse actoren in het organisatieadviesveld zien kwaliteit van de beroepspraktijk als een 
belangrijk thema en spannen zich in om de kwaliteit van de dienstverlening te waarbor
gen en te verbeteren. Het professionaliseringsbeleid van de Orde van organisatiekundigen 
en -adviseurs en het kwaliteitsbeleid van de Raad van OrganisatieAdviesbureaus spelen in 
dit kader een belangrijke rol. Het beleid van deze partijen is gebaseerd op opvattingen 
over kwaliteitsverbetering en professionalisering die zelden worden geëxpliciteerd in 
definities. Datgene wat men verstaat onder kwaliteit en professionalisering blijft groten
deels impliciet. Deze impliciete opvattingen sluiten vaak aan bij de verschillende beteke
nissen van deze begrippen in de literatuur. 

Professionalisering en kwaliteitsmanagement 

Bij het streven naar verbetering van de professionele dienstverlening ligt het voor de hand 
om gebruik te maken van kwaliteitsconcepten. De introductie van kwaliteitsconcepten in 
de dienstensector loopt echter ver achter vergeleken met de productiesector (Den Hertog 
& Kunst, 1992). Nu dienstverlenende organisaties worden geconfronteerd met een situatie 
van felle concurrentie (zoals eerder de productieorganisaties), groeit ook binnen de dienst
verlening de aandacht voor kwaliteitsmanagement als strategisch wapen. In diverse sec
toren van de professionele dienstverlening worden pogingen gedaan om de kwaliteitscon
cepten die zijn ontwikkeld ten behoeve van de industrie rechtstreeks toe te passen. Deze 
benaderingen worden bekritiseerd (zie Broekhuis & De Leeuw, 1995; Van der Bij & 
Vollmar, 1996) vanuit de gedachte dat de specifieke aard van professionele dienstverle
ning vraagt om een tailor-made benadering van kwaliteitsmanagement. De vraag hoe 
kwaliteitsmanagement van professionele dienstverlening dan wél ingevuld en geïmple
menteerd moet worden is tot op heden grotendeels onbeantwoord gebleven. 

Professionalisering is een centraal begrip in het streven naar verbetering van de dienst
verlening en de ontwikkeling van het organisatieadviesvak. Hoewel het debat over de 
betekenis van het begrip "professie" nog in volle gang is, wordt de groep medische 
beroepsbeoefenaren, met name medisch specialisten, vaak beschouwd als een prototype 
van een professie (Freidson, 1970). Professionalisering verwijst naar het proces van ont
wikkeling tot een professie (Mok, 1973). Freidson onderscheidt drie theoretische benade
ringen van professionalisering (Freidson, 1994 ). De eerste benadering benadrukt de spe
cifieke karakteristieken van een professie, zoals een specifiek gebied van kennis en vaar
digheden (eigen body of knowledge & skills), het verlenen van een dienst (die belangrijk 
wordt gevonden) aan het publiek, een zekere mate van vertrouwen van het publiek, pro
fessionele autonomie en een professionele cultuur. Daarbij heeft een professie een aantal 
privileges zoals: de beheersing van de toelatingscriteria, beheersing van opleiding en trai
ning, autonomie in het handelen, bepalen van de grenzen van het domein van de profes
sie, invloed op het inkomen en de verdeling daarvan binnen de professie. De tweede bena
dering, de functionalistische benadering, benadrukt de noodzaak van zelfregulering door 
de professie gecombineerd met mechanismen voor controle op het werk van de profes
sionals. Deze benadering onderstreept de positieve functies en prestaties van de professie. 
De derde benadering is een kritische benadering die de aandacht richt op macht en beheer
sing. Binnen deze benadering wordt professionalisering gezien als een proces waarbij 
leden van een beroepsgroep op collectieve wijze trachten een collectieve machtspositie te 
verwerven. 
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1.3.2 Beleid ten aanzien van kwaliteitsverbetering en professionalisering 

Kwaliteitsbeleid van Raad van OrganisatieAdviesbureaus 

Kwaliteitshandhaving en -verbetering zijn de speerpunten in het beleid van de ROA. Dit 
gebeurt onder andere door toe te zien op de kwaliteitshandhaving en zo mogelijk -verbe
tering van de werkzaamheden van de aangesloten leden. De ROA streeft naar certificatie 
van de aangesloten bureaus. Daarmee sluit het ROA-beleid vrij nauw aan bij de kwali
teitsconcepten die zijn ontwikkeld ten behoeve van de industrie. In 1993 kreeg KWW als 
eerste ROA-bureau een ISO-certificaat. Anno 1997 zijn inmiddels bijna alle bij de ROA 
aangesloten bureaus gecertificeerd. De bijdrage van de ROA aan kwaliteit uit zich ook in 
de bevordering van en de voorziening in adequate opleidingsfaciliteiten. 

Professionaliseringsbeleid van Orde van organisatiekundigen en -adviseurs 

Vraagstukken op het gebied van kwaliteit en professionalisering hebben binnen de Ooa 
vanaf de jaren '80 steeds meer aandacht gekregen . Binnen de Ooa-gelederen bestond vol
doende animo voor een collectief streven naar een verdere ontwikkeling van het vak en 
verdergaande kwaliteitsverbetering en professionalisering. Over de concretisering van dit 
streven waren de meningen verdeeld. Binnen de ene denkrichting streefde men naar een 
duidelijke afbakening van het vak van organisatieadviseur. Een duidelijk profiel van het 
beroep van de organisatieadviseur zou de doorzichtigheid van de markt bevorderen en 
tegelijkertijd een goede basis vormen voor verdergaande kwaliteitsverbetering en profes
sionalisering. Binnen de andere stroming werd het streven naar een dergelijke afbakening 
van het vak beschouwd als niet realistisch. De tweede denkrichting pleitte voor deskun
digheidsbevordering en kwaliteitsverbetering gericht op het individu. 

Nadat binnen de Ooa vele discussies waren gevoerd over profilering en kwaliteitsverbe
tering heeft het Ooa-bestuur in 1989 het initiatief genomen tot de instelling van een 
Projectgroep Professionalisering & Certificering (commissie van GiJs). Deze projectgroep 
kreeg tot opdracht om het bestuur en de ledenvergadering na consultatie van zoveel moge
lijk leden te adviseren omtrent de wijze waarop de Ooa uitvoering zou moeten geven aan 
professionalisering, respectievelijk certificering van de leden. Gedurende de onderzoeks
periade werd steeds duidelijker dat er binnen de beroepsgroep van organisatieadviseurs 
geen overeenstemming bestond over het domein van het vak. Uit een enquête (zie Janssen 
en Sonnaville, 1992) bleek, dat het merendeel van de Ooa-leden weinig zag in pogingen 
om het vak te definiëren. Daarentegen hadden de Ooa-leden wel behoefte aan instrumen
ten waarmee op individueel niveau de kwaliteit kon worden verhoogd. Kortom, de animo 
voor een individugericht kwaliteitsbeleid nam toe terwijl het vertrouwen in een beleid 
gericht op afbakening en profilering van het vak afnam. De Projectgroep adviseerde, na 
een brede discussie, aan het Ooa-bestuur en de ledenvergadering om de pogingen tot pro
filering te staken omdat het organisatieadviesberoep te gedifferentieerd is (zie 
Projectgroep Professionalisering en Certificering, 1990). De projectgroep adviseerde om 
professionalisering centraal te stellen in het Ooa-beleid en tegelijkertijd te streven naar 
minder vrijblijvendheid. In het adviesrapport komt als optie naar voren dat Ooa-leden met 
elkaar de verplichting aangaan om aan te tonen dat ze daadwerkelijk iets doen aan kwali
teitsbevordering. Wat betreft certificeren adviseerde de projectgroep om dit onderwerp 
verder te onderzoeken en daarover een aparte notitie aan de leden voor te leggen. De 
adviezen van de commissie van GiJs zijn overgenomen en liggen ten grondslag aan het 
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huidige professionaliseringsbeleid. Met de acceptatie van de diversiteit heeft men het stre
ven naar afbakening en profilering van het beroep (voorlopig) laten varen. Daarvoor in de 
plaats wordt de weg van professionalisering via (individugerichte) deskundigheidsbevor
dering ingeslagen. 

Professionalisering werd vervolgens gekoppeld aan het streven naar certificering en min
der vrijblijvendheid onder de noemer professionaliseringsbeleid in een beleidsnota die 
door de ledenvergadering is aangenomen in het voorjaar van 1995. Concreet betekent het 
professionaliseringsbeleid dat leden met elkaar de verplichting zijn aangegaan om regel
matig activiteiten te ondernemen om de kwaliteit van hun eigen beroepsbeoefening op 
peil te houden, de zogenaamde inspanningsverplichting. Alleen de leden die elke vier jaar 
kunnen aantonen dat ze tenminste drie van de vijf onderstaande professionaliseringsacti
viteiten hebben aangepakt, kunnen verlenging van hun lidmaatschap (en hun predikaat 
van Certified Management Consultant) krijgen. De professionaliseringsactiviteiten zijn: 

Intercollegiaal consult (lee); 
Klanten OpdrachtEvaluatie (KLOE); 
Bij- en Nascholing; 
Publicaties op vakgebied; 
Professionele ontmoetingen. 
(Hiervan worden lee, KLOE en de professionele ontmoetingen 
door de Ooa gefaciliteerd.) 

Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat bij de totstandkoming van het huidige 
beleid verschillende professionaliseringsbenaderingen zijn overwogen. Aanvankelijk 
streefde de beroepsgroep van organisatieadviseurs naar een professie met een aantal klas
sieke professiekarakteristieken. Men wilde een eigen specifiek gebied van kennis en vaar
digheden ontwikkelen en afbakenen. Bovendien waren veel beroepsbeoefenaren van 
mening dat er strengere criteria zouden moeten gelden om toegelaten te worden tot het 
beroep of de beroepsvereniging. Daarbij streefde men tevens naar de ontwikkeling van 
eenduidige kwaliteitscriteria om de kwaliteit van de adviseur of de adviesdienst te kunnen 
vaststellen. Toen bleek dat een professie met een duidelijk eigen domein en een afgeba
kende 'body of knowledge and skills' op korte termijn onmogelijk was binnen de beroeps
groep van organisatieadviseurs, werd gekozen voor een beleid dat meer aansluit bij de 
functionalistische professionaliseringsbenadering. Binnen het huidige professionalise
ringsbeleid blijft immers het bestaande principe van zelfregulering door de professie 
gehandhaafd terwijl er ook een (intern) controlemechanisme wordt gecreëerd in de vorm 
van een verplichte deelname aan professionaliseringsactivileiten. 

Intercollegiaal consult 

Voor de ontwikkeling van professionaliseringsinstrumenten zijn verschillende werkgroe
pen ingesteld, waaronder de werkgroep Intercollegiaal consult (aanvankelijk 
Intercollegiale toetsing geheten). Intercollegiaal consult (lee) is in 1992 gestart met een 
experiment en vervolgens ontwikkeld tot een proces waarin adviseurs met elkaar op het 
spoor komen van de eigen verborgen bestuurders: de eigen impliciete aannames en de 
onderliggende normen en waarden. Het gaat dus niet om het verschaffen van een consult 
maar om het stimuleren van een leerproces op het gebied van reflectie op het eigen pro-
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fessioneel handelen: "intercollegiaal leren". De bedoeling van lee is dat adviseurs elkaar 
helpen bij het (leren) reflecteren op het eigen handelen (waarnemen, interpreteren, diagnos
tiseren, interveniëren, adviseren), en de verborgen bestuurders achter dat handelen. De 
noodzaak van deze vorm van leren vloeit voort uit de opvatting dat een organisatieadvi
seur niet uitsluitend handelt vanuit rationele overwegingen. De keuze voor een bepaald 
type interventie wordt mede bepaald door de waarden die een adviseur onderschrijft (zie 
Westra & Van de Vliert, 1989). In dat licht is professionalisering van het vak erbij gebaat 
dat adviseurs hun waarden expliciet maken, zowel voor zichzelf, naar collega's als naar de 
klant toe. Een organisatieadviseur zou niet alleen zichzelf goed moeten kennen, maar ook 
in staat moeten zijn om zijn 'eigen-wijsheid en eigen-aardigheden' bewust te hanteren. 
Het bewustzijn van organisatieadviseurs op dit punt kan beter (zie Mentorengroep Ooa, 
1990). 
Het is de bedoeling bij lee dat een adviseur ervaart dát hij verborgen bestuurders heeft die 
zijn professioneel handelen beïnvloeden en dat hij deze kan (en moet) bijsturen.! Verder 
dient deelname aan lee de adviseur te motiveren en in staat te stellen om door te gaan met 
deze vorm van leren. Een adviseur zou aangezet moeten worden om langzamerhand als 
vanzelf te reflecteren op zijn eigen professioneel handelen en indien nodig zijn handelen 
bij te sturen. 

Vanaf het eerste reguliere seizoen in 1993 tot en met het vierde lee-seizoen hebben inmid
dels meer dan 400 Ooa-leden deelgenomen en naar verwachting zal in september 1997 het 
vijfde lee-seizoen van start gaan. Mensen nemen in toenemende mate voor een tweede (of 
derde) keer deel (40 %van deelnemers) waaruit valt af te leiden dat zij deelname aan lee 
waarderen. 

1.4 Probleembeschrijving 

Hoewel lee van meet af aan veel waardering kreeg van de deelnemers, rezen er (o.a. bij 
de werkgroep lee) verschillende vragen met betrekking tot het functioneren van lee. Het 
was niet duidelijk wat er precies bereikt werd met lee en in welke behoefte lee precies 
voorzag. Ter oriëntatie is een vooronderzoek naar lee uitgevoerd. Dit vooronderzoek leid
de tot de inschatting dat lee in principe goede mogelijkheden biedt voor professionalise
ring en kwaliteitsverbetering in de beroepsgroep van organisatieadviseurs. Naar aanlei
ding van dit vooronderzoek ontstond echter ook het vermoeden dat verbetering van lee 
mogelijk en wellicht gewenst was. Op basis van dit vooronderzoek is besloten om lee als 
centraal onderzoeksobject te nemen. 

1.5 Doelstelling en vraagstelling van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek bestaat uit het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van 
Intercollegiaal consult, via 
1. een specificatie en evaluatie van de resultaten van lee; 
2. een analyse van het functioneren van lee; 
3. een herontwerp van lee. 
Aangezien lee één van de instrumenten is waarmee de Ooa werkt aan kwaliteitsverbete
ring en professionalisering van organisatieadvieswerk, kan dit onderzoek ook bijdragen 
aan deze achterliggende doelen. 

I. Zowel mannen a ls vrouwen beoefenen he t beroep van organisatieadviseur. Omwille van de 

leesbaarheid wordt bij het schrijven van dit proefschrift gebruik gemaakt van één vorm, de manne lij ke . 
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Ten behoeve van de specificatie en evaluatie van de resultaten van lee zijn twee onder
zoeksvragen geformuleerd: 

Hoe ziet de door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs georganiseerde 
vorm van Intercollegiaal consult eruit? (eerste onderzoeksvraag) 
Welke resultaten levert Intercollegiaal consult op en in hoeverre kunnen die 
resultaten worden gekarakteriseerd als succesvol? (tweede onderzoeksvraag) 

Met de beantwoording van de eerste onderzoeksvraag wordt duidelijkheid verschaft over 
de bedoelingen en uitgangspunten van lee. Daarmee wordt een kader gecreëerd om de 
resultaten van lee te beoordelen (tweede onderzoeksvraag). 

Ten behoeve van de analyse van het functioneren van lee is de volgende vraag 
geformuleerd: 

Aan welke factoren binnen en buiten lee kunnen de resultaten van Intercollegiaal 
consult worden toegeschreven? (derde onderzoeksvraag) 

De antwoorden op de onderzoeksvragen vormen de basis voor de ontwikkeling van een 
herontwerp van lee. Daarmee kan worden bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering en 
professionalisering van de dienstverlening van organisatieadviseurs. 

1.6 Opzet van het onderzoek 

1.6.1 Aard van het onderzoek 

Ontwerpgericht en actieonderzoek 

De in dit onderzoek gekozen strategie valt te typeren als ontwerpgericht en actieonder
zoek. In de bedrijfskundige literatuur wordt steeds vaker gesproken over ontwerpgericht 
onderzoek (Den Hertog, 1988; Van Eijnatten en Hoevenaars, 1989; Van Aken, 
1994a/1994b ). Bedrijfskundig ontwerpgericht onderzoek is praktijk- en handelingsge
richt. Het veranderen en verbeteren van het functioneren van organisaties is de doelstel
ling van ontwerpgericht onderzoek. Dit type onderzoek is gericht op het aanleveren van 
wetenschappelijk onderbouwde kennis ter verbetering van het handelen van professionals 
bij de oplossing van specifieke problemen in organisaties. 

Actieonderzoek is een term die wordt toegeschreven aan Lewin (Peters en Robinson, 
1984) en die wordt gebruikt om onderzoek aan te duiden naar veranderingsprocessen 
waarbij de onderzoeker op actieve wijze is betrokken bij de veranderingsprocessen. Deze 
benadering is gebaseerd op de volgende uitgangspunten (Argyris, 1983): 

Actieonderzoek is probleemgericht; 
Actieonderzoek stelt de cliënt centraal; 
De status quo wordt ter discussie gesteld; 
Actieonderzoek is er tegelijkertijd op gericht empirisch toetsbare uitspraken op 
te leveren die systematisch in verband kunnen worden gebracht met een theorie 
die bruikbaar is in het dagelijks leven. 
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Het actieonderzoek kent meestal een cyclisch proces dat wordt geïllustreerd door de 
cyclus in figuur l.I. 

Diagnosing 
Jdentifying or defining a problem 

Specifying learning 
ldentifying general findings 

~-----1 

Figuur 1.1 

Evaluating 
Studying the consequences 

of an action 

Het cyclische proces van actieonderzoek (Susman, 1983) 

Action planning 
f-- ___é,... Considering alternative courses of 

action for solving a problem 

Action taking 
Selecting a course of action 

De cyclus start met de constatering dat er iets mis is. Daarbij wordt tevens gewerkt aan 
het ontwikkelen van inzicht bij de leden van de organisatie in de situatie waarin zij en hun 
organisatie zich bevinden. De diagnose heeft twee functies. Op de eerste plaats wordt een 
'feiten'-basis geleverd voor het herontwerp. Daarnaast wordt in deze fase de energie opge
wekt bij de leden van de organisatie die nodig is om het veranderingsproces op gang te 
brengen. In de volgende fasen worden acties gepland en uitgevoerd. Er dient een door alle 
partijen geaccepteerd (her)ontwerp te komen. De implementatie van dat ontwerp kan 
daarna nog een ingewikkeld proces zijn. In de evaluatieve fase van het actieonderzoek 
moet worden vastgesteld of de beoogde verandering ook feitelijk heeft plaatsgevonden, of 
de gewenste effecten zijn opgetreden, en of deze ook toe te schrijven zijn aan de teweeg 
gebrachte veranderingen. Treden de beoogde effecten niet op, dan moet worden nagegaan 
op welke punten het (her)ontwerp moet worden bijgesteld. Op dat moment wordt de 
cyclus weer opnieuw doorlopen. In het actieonderzoek gaat het niet louter om het bewerk
stelligen van een verandering maar tevens om het vastleggen van leerervaringen (speci
fying learning). De leerervaringen monden uit in een praktijktheorie als sluitstuk van de 
cyclus (Van Strien, 1975; Van Strien, 1986; Van Eijnatten, 1988). 

Actieonderzoek en ontwerpgericht onderzoek hebben een aantal kenmerken met elkaar 
gemeen zoals het probleemgerichte en veranderingsgerichte karakter. Een belangrijk addi
tioneel kenmerk van het actieonderzoek is de centrale plaats voor de relatie van de onder
zoeker met het cliëntsysteem (zie figuur 1.1 ). 

Open-systeembenadering 

Voor het bestuderen van samenhangen van complexe problemen leent een systeembena
dering zich goed. De systeembenadering vormde een reactie op de reductionistische en 
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mechanistische wetenschapsbenaderingen van de negentiende eeuw. In tegenstelling tot 
deze voorgaande wetenschapsbenaderingen richtte de systeembenadering zich op de 
bestudering van het geheel, gebruik makend van het concept 'holistic system' (zie Angyal, 
1941 ). Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen open en gesloten systemen. Een 
systeem is gesloten als er geen 'materiaal' het systeem binnenkomt of verlaat. Een systeem 
is open als het systeem 'materiaal' importeert (input), het 'materiaal' bewerkt (through
put/transformatie) en vervolgens het bewerkte 'materiaal' weer exporteert naar de omge
ving (output). Binnen de open-systeembenadering (zie o.a. Koehler, 1938; Von 
Bertalanffy, 1950) staat de relatie tussen een systeem en zijn omgeving centraal. Een open 
systeem is afhankelijk van zijn omgeving en leeft ervan: zonder de input die vanuit de 
omgeving wordt verworven zou het systeem niet functioneren. Een ander kenmerk van 
open systemen is hun vermogen tot zelfregulatie (zie Roux, 1914; Weiner, 1950): ze kun
nen zich aanpassen aan de wijzigende omgevingsomstandigheden door de structuren en 
processen van het systeem te veranderen (verbeteren en vernieuwen) . Regelende activi
teiten binnen een systeem stellen een systeem in staat om de doelen te bereiken en zich 
aan te passen aan wijzigende omstandigheden. Regelende activiteiten zijn onder andere: 
waarnemen (aan het primaire proces), beoordelen (vergelijken van meting met nonnen), 
interveniëren, normstellen (normen afleiden). 

In dit onderzoek is lee bestudeerd als een open systeem. Dat betekent dat niet alleen het 
lee-systeem zelf, maar ook de relatie van het lee-systeem met zijn omgeving onderwerp 
van studie is. Met dit onderzoek wordt beoogd een bijdrage te leveren aan een verbetering 
van het functioneren van lee. Daarbij gaat het niet om een verbetering van lee op zichzelf, 
maar om een versterking van de functie die lee in zijn omgeving vervult . De resultaten en 
het functioneren van lee hebben immers alleen betekenis in het licht van de doelstellin
gen van lee, het professionaliseringsbeleid van de Ooa, de omgeving van lee. 

Onderzoeksantwerp 

In dit onderzoek is de onderzoekscyclus gehanteerd die ten grondslag ligt aan actieonder
zoek en ontwerpgericht onderzoek. Door praktische omstandigheden is echter niet de 
gehele cyclus doorlopen . Het onderzoek omvat de diagnosefase en geeft een aanzet voor 
de fase 'action planning' (zie figuur 1.2). Dit onderzoek bestaat uit twee delen: een diag
nose en een herontwerp van lee. 

Diagnose 
Het onderzoek is gestart met een beschrijving van Intercollegiaal consult zoals het is 
georganiseerd door de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (zie hoofdstuk 2). De 
kern van het onderzoek bestaat uit vier actieonderzoeken bij vier lee-groepen. Per groep 
is de cyclus voor actieonderzoek verschillende keren doorlopen teneinde inzicht te krij
gen in het lee-proces en op basis daarvan het lee-proces te verbeteren. Het onderzoek bij 
deze vier groepen leverde gegevens op over twintig lee-sessies die op kwalitatieve wijze 
zijn geanalyseerd (zie hoofdstuk 3). De kwalitatieve analyse van deze twintig lee-sessies 
vormt de empirische basis voor de specificatie en evaluatie van de resultaten van lee. 
Daarnaast geeft de kwalitatieve analyse een aanzet voor de analyse van het functioneren 
van lee. De analyse van het functioneren van lee is verdiept door de uitkomsten van de 
kwalitatieve analyse te interpreteren in het licht van een aantal theoretische concepten en 
uitgangspunten (zie hoofdstuk 4). Hierbij is ook de relatie tussen het lee-systeem en zijn 
omgeving verkend. 
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Herontwerp 
Op basis van de diagnose van lee worden voorstellen voor een herontwerp van lee ont
wikkeld (zie hoofdstuk 5). Tenslotte wordt de relatie tussen lee en zijn context verder ver
kend op basis waarvan enkele suggesties gedaan worden met betrekking tot de omgeving 
van lee (zie hoofdstuk 6). Met het herontwerp van lee en de suggesties voor de omgeving 
van Icc wordt beoogd een handelingsproces op gang te brengen gericht op het beter func
tioneren van lee in zijn omgeving. De actoren in de organisatieadviesbranche (met name 
de Ooa en de werkgroep lee) kunnen de aangereikte mogelijkheden oppakken en gaan 
handelen naar de alternatieven die worden aangeboden. 

Figuur 1.2 

Actieonderzoek 
groep A 

Actieonderzoek 

groep C 

Kwalitatieve analyse van twintig lee-sessies 

Interpretatie van onderzoeksresultaten in het licht van 

theoretische uitgangspunten 

Onderzoeksontwerp op twee niveaus: als start van een actieonderzoekscyclus ter ver

betering van het functioneren van lee in zijn omgeving en als uitkomst van de inter

pretatie van vier actieonderzoeken op ni veau van een Jee-groep 

Gedurende het onderzoek heeft de onderzoeker regelmatig overleg gehad met de werk
groep Jee. Daarbij gaven leden van de werkgroep commentaar op de tussentijdse uitkom
sten van het onderzoek. In de laats te fase van het onderzoek werden de conclusies uit het 
onderzoek grotendeels onderschreven door leden van de werkgroep. 
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l.6.2 Methoden 

Methoden van gegevensverzameling 

Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn diverse bronnen geraadpleegd. Bij 
het verzamelen van gegevens is het principe van triangulatie gehanteerd: voor de beant
woording van iedere vraag zijn verschillende bronnen geraadpleegd waarbij verschillen
de methoden van gegevensverzameling zijn ingezet (zie tabel 1.2). 

Tabel 1.2 
Gebruik van bronnen voor gegevensverzameling 

Bron Wijze van ontsluiting t.b.v. Onderzoeksvraag 

Documenten Notities over Ooa beleid( o.a. Inhoudsanalyse vraag I 

t--
Professionaliseringsbeleid) 

Documenten Werkboeken lee 1994, 1995, Inhoudsanalyse vraagl ,2,3 

1996 

Personen Werkgroep lee Participatie; overleg; vraag I, 3 

workshop 

Personen Deelnemers 1994/1995 ( 17) twee individuele inter- vraag I, 2, 3 

Organisator 199411995 (4) views per deelnemer 

Organisator 199511996 (2) 

Gebeurtenissen lee-sessies observatie vraag I, 2, 3 

I 99311994 (14) conversatie analyse) 

199411995 (I 0) 

Gebeurtenissen Groepsevaluatiebijeenkomsten observatie vraag I, 2 , 3 

199411995 (3) ( conversatieanalyse) 

Gebeurtenissen Landelijke slotbijeenkomst observatie vraag 2, 3 

1993/1994 ( conversatieanalyse) 

199411995 

199511996 

Documenten Verslag van resultaten van inhoudsanalyse vraag 2, 3 

schriftelijke evaluatie 

Personen Interventiedeskundigen {3) r----- individuee l interview vraag I, 2, 3 

Persoon Groepspsychotherapeute (I) individueel interview vraag I, 2, 3 

Personen Professionaliseringscommissaris twee individuele vraag 1, 3 

van adviesbureau ( 1) interviews 

Gegevensverzameling 199411995 

De analyse in dit proefschrift bestaat voor een groot deel uit een kwalitatieve analyse van 
20 lee-sessies die in het lee-seizoen 1994/1995 plaatsvonden. Bij de gegevensverzame-
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ling werd ernaar gestreefd om minimaal negen lee-sessies te observeren, verdeeld over 
drie verschillende groepen. De observaties werden aangevuld met twee interviews met de 
case-inbrenger. 
Alvorens lee-groepen werden benaderd is een aantal selectiecriteria opgesteld. Deze cri
teria waren als volgt: 

Groep is in zijn eerste jaargang: de groep heeft in deze samenstelling nog niet 
eerder deelgenomen aan lee in Ooa-verband; 
Omvang: 6 deelnemers; 
Groep heeft eerste sessie na oktober 1994. 

Veel groepen hadden op dat moment al een of meer sessies achter de rug en voldeden dus 
niet aan het derde criterium. Van de 21 Jee-groepen bleken er zes te voldoen aan deze cri
teria. Deze zes groepen zijn (via de werkgroep lee) benaderd om mee te werken aan het 
onderzoek, maar allen weigerden. Bezwaren tegen de aanwezigheid van de onderzoeker 
(ter observatie) tijdens lee-bijeenkomsten werden als voornaamste reden genoemd om 
niet mee te werken aan het onderzoek. Men was van mening dat aanwezigheid van een 
buitenstaander de privacy van de deelnemers zou schenden en het groepsproces zou kun
nen verstoren. 
Omdat de bereidheid gering was om op basis van de toenmalige opzet mee te werken aan 
het onderzoek, is besloten om een aantal selectiecriteria te laten vervallen en genoegen te 
nemen met het feit dat groepen al een of meer lee-sessies achter de rug hadden. Het cri
terium dat het een lee-groep moest betreffen die nog niet eerder had deelgenomen aan het 
Jee-project in Ooa-verband bleef als enige gehandhaafd. Onder deze gewijzigde criteria 
bleken vier groepen bereid om mee te werken aan het onderzoek. In een aaneengesloten 
tijdsperiode (januari tot en met juli 1995) zijn per Jee-groep gegevens verzameld over het 
verloop en de resultaten van de lee-sessies. Bij drie groepen bestond de gegevensverza
meling uit de observatie van lee-sessies en interviews met deelnemers en organisatoren. 
Bij een vierde groep bestond de gegevensverzameling louter uit interviews omdat obser
vatie door de groepsleden niet werd toegestaan. De observatie was gericht op het verkrij
gen van een handgeschreven weergave van verbale interactie. Bandopnamen werden niet 
gemaakt omdat de verwachting was dat bandopname door de deelnemers als bedreigend 
en/of storend ervaren zou worden en het lee-proces zou kunnen verstoren. Een week na 
de lee-bijeenkomst werd de adviseur die een case had ingebracht (de case-inbrenger) 
geïnterviewd. Enerzijds diende dit eerste interview om te horen wat hij/zij als leerop
brengst had ervaren. Anderzijds werd een beeld verkregen van de visie van de case
inbrenger op de factoren die bepalend waren voor de totstandkoming van de 
(leer)opbrengst. Ongeveer zes weken na de lee-sessie volgde een tweede interview met de 
case-inbrenger om erachter te komen hoe de case-inbrenger de leeropbrengst ervoer nadat 
de (mogelijke) euforie van het moment van inzicht enigszins is weggezakt. Tevens werd 
via het tweede interview een indruk verkregen van de mate waarin en de wijze waarop de 
adviseur de (leer)opbrengsten toepaste in zijn eigen werksituatie. 
Er zijn aanvullende gegevens verzameld over de lee-sessies die niet werden geobserveerd 
door middel van aanvullende interviews met de case-inbrengers uit de desbetreffende lee
sessies. Deze deelnemers zijn slechts één keer geïnterviewd aangezien er zoveel tijd was 
verstreken tussen sessie en interview dat er geen tweede interview nodig was om het 
'bezinkeffect' te laten optreden. 



Hoofdstuk 1 

Interviews zijn opgenomen op geluidsband en verwerkt tot transcripties die het ruwe 
materiaal vormen voor de analyses. Bovendien is van ieder interview een samenvattend 
verslag gemaakt dat ter goedkeuring is voorgelegd aan de respondenten op basis waarvan 
de verslagen - indien nodig - zijn aangepast. 
Naast observatie van de lee-sessies en de interviews met de deelnemers zijn aanvullende 
gegevens verzameld via observatie van de groepsevaluatiebijeenkomsten. Tijdens een 
groepsevaluatiebijeenkomst aan het eind van een lee-seizoen bespreken de groepsleden 
met elkaar hoe zij deelname aan lee hebben ervaren en wat zij zien als de toegevoegde 
waarde. Daarbij wordt aandacht geschonken aan het verloop en de resultaten van alle ses
sies, niet alleen de sessie waar men case-inbrenger was. 

Tabell.3 
Overzicht van gegevensverzameling lee-seizoen 1994/1995 

Groep observatie van Deelnemer observatie van lee- interviews interview geluids-

groepsevaluatie- (case-in- sessie waar R case- met case-in- met band-

sessie brenger) inbrenger was brenger organisator opname 

Groep A - R4 - R4 (2) R4 (2) (2) 

RS - RS(l) (l) 

R8 - R8(l) (1) 

R9 R9(2) (2) 

R21 - R21(l) 

Groep B observatie Rll observatie Rll(2) (l) 

Rl3 - Rl3(2) (l) 

Rl4 observatie Rl4(2) Rl4(2) (2) 

Rl8 - Rl8(1) (I) 

Rl9 - Rl9(1) (I) 

Groep C observatie R2 observatie R2(2) (2) 

R7 observatie R7(2) (2) 

Rl7 observatie R 17(2) (2) 

Rl6(l) (l) 

Groep D observatie RJS - RlS(l) (!) 

Rl observatie Rl(2) (2) 

R3 observatie R3(2) (l) 

R6 observatie R6(2) (2) 

RJO observatie Rl0(2) R10(2) -

Rl2 - Rl2(2) (2) 

R20 observatie R20(2) (2) 

Methoden van analyse (gegevens 1994/1995) 

Open benadering 
Tijdens de eerste fase van het onderzoek is een open zoekende benadering gehanteerd 
(geïnspireerd op de gefundeerde theoriebenadering (zie Strauss & Corbin, 1990; Wester 
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1991 )) . In dit beginstadium is uitgegaan van een brede dataverzameling en het uitstellen 
van datareductie. Het verschijnsel lee is in al zijn rijkdom en op verschillende wijzen 
bestudeerd. De open benadering kwam tot uitdrukking in de dataverzameling en in de ana
lyse. Elk interview werd gebruikt om te kijken of de oorspronkelijke ideeën moesten wor
den bijgesteld. Interviews vormden tijdens het onderzoek meermalen een aanleiding om 
in de literatuur te zoeken naar theoretische concepten die verband hielden met de waar
nemingen tijdens het interview. Bovendien werd in bestaande literatuur gezocht naar 
empirisch materiaal om het eigen empirisch materiaal mee te vergelijken. Indien nodig 
werd na een interview de topiclijst aangepast. De keuzen, hypothesen en ideeën zijn vast
gelegd in memo's die gedurende dit proces zijn geschreven. Op inductieve wijze is een 
interpretatiekader totstandgekomen dat behulpzaam zou zijn bij de analyse van 20 lee-ses
sies: een analysemodel (zie hoofdstuk 3) . 

Kwalitatieve analyse volgens Miles en Huberman 
Om inzicht te krijgen in de slaag- en faalfactoren van lee is een kwalitatieve analyse uit
gevoerd voor twintig lee-sessies die is geïnspireerd op de benadering van Miles en 
Huberman . Daarbij is het analysemodel als uitgangspunt gehanteerd. Miles en Huberman 
(1994, p.2) hebben kritiek op een groot deel van het gangbare kwalitatieve onderzoek. Zij 
zijn van mening dat veel kwalitatief onderzoek lijdt onder een betrouwbaarheidsprobleem 
als gevolg van de vaak intuïtieve en nauwelijks te controleren werkwijze van de onder
zoekers. Miles en Huberman zien hun belangrijkste bijdrage in het expliciteren van de 
keuzen en stappen in het kwalitatief onderzoek. Daartoe bieden zij in hun 'sourcebook' 
methoden aan waarmee op systematische wijze conclusies kunnen worden getrokken en 
geverifieerd. Methoden die betrouwbaar, overtuigend en herhaalbaar zijn. In hun benade
ring ( 1994, p.l 0) onderscheiden zij na de gegevensverzameling en -verwerking drie paral
lelle stromen van activiteiten: gegevensreductie (data reduction); gegevensafbeelding 
(datadisplay) en: het trekken en verifiëren van conclusies. De kwalitatieve analyse in dit 
onderzoek bestaat uit twee fasen: 
I . Case analyse; 
2. Cross-case analyse. 

1. Case analyse 
Allereerst wordt aan de hand van het analysemodel het relevante materiaal geselecteerd. 
Passages uit interviews en observaties die betrekking hebben op de elementen van het 
analysemodel worden in een matrix (display) gezet. De datamatrix bevat alle relevante 
gegevens over een geval (een lee-sessie), gestructureerd naar variabele en bron van her
komst. Tevens wordt per variabele een samenvatting (interpretatie) gegeven op basis van 
de informatie uit de verschillende bronnen (observaties en interviews). Tevens wordt per 
geval een causale case analyse uitgevoerd: dit is een redenering over de samenhang tus
sen verschillende variabelen in dit ene geval. Deze causale analyse wordt opgenomen in 
een totaalbeeld van de datamatrix. Tijdens de case analyses is gebruik gemaakt van feedback 
van een collega-onderzoeker om de kwaliteit van gevalsbeschrijvingen te verbeteren. 

2. Cross-case analyse 
Tijdens de cross-case analyse worden de verschillende lee-sessies met elkaar vergeleken 
om inzicht te krijgen in de succes- en faalfactoren. De cross-case analyse begint met de 
constructie van een beschrijvende, multidimensionale cross-case matrix . Deze matrix 
geeft een overzicht van 'scores' van de diverse gevallen op de verschillende variabelen. 
Vervolgens zijn verschillende lee-sessies met elkaar vergeleken op basis van het contrast-



principe. De sessies met hoge leeropbrengsten zijn vergeleken met sessies met lage leer
opbrengsten. Daarbij werd gezocht naar overeenkomsten tussen verschillende sessies met 
hoge opbrengsten. Ook bij de sessies met lage leeropbrengsten werd bestudeerd wat de 
gemeenschappelijke kenmerken waren. Vervolgens werden de verschillen tussen beide 
groepen bestudeerd. Op basis van deze vergelijking werd gezocht in hoeverre er in de 
praktijk relaties bestonden tussen de verschillende variabelen van het gehanteerde model. 

Tactieken om de bevindingen te toetsen 
Om de bevindingen van kwalitatieve analyses te testen, kunnen verschillende tactieken 
worden gehanteerd (zie Mi les en Huberman, 1994 ). Bij de kwalitatieve analyses in dit 
onderzoek zijn de volgende tactieken toegepast: 

Toetsen op representativiteit/ zoeken naar contrasterende gevallen; 
Check op onderzoekereffect via collegiale feedback; 
Triangulatie van databronnen en verzamelingsmethoden; 
Wegen van bewijsmateriaal; 
Nader onderzoek van uitzonderingsgevallen (gevallen waarvoor de 'hypothesen' 
in eerste instantie niet gelden); 
Feedback van informanten. 

1.7 Opbouw van het proefschrift 

Dit proefschrift is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt een beschrijving gegeven van de 
doelstelling en de organisatie van lee (hoofdstuk 2). De empirische basis van dit proef
schrift wordt gevormd door de kwalitatieve analyse van twintig lee-sessies in hoofdstuk 
3. De resultaten van de kwalitatieve analyse dienen als basis voor enerzijds de specifica
tie en evaluatie van de resultaten van lee en anderzijds de analyse van het functioneren 
van lee. De onderzoeksresultaten worden in hoofdstuk 4 geïnterpreteerd gebruikmakend 
van het regelkringconcept, de actietheoretische benadering en de leernetwerktheorie. Bij 
deze interpretatie wordt ook aandacht besteed aan de omgeving van het lee-systeem. 
Hoofdstuk 5 bevat voorstellen voor een herontwerp van lee, gericht op verbetering van 
lee binnen het kader van de bestaande doelstellingen. Tenslotte wordt de relatie tussen het 
lee-systeem en zijn omgeving verder verkend in hoofdstuk 6, waarbij ook enkele sugges
ties worden gedaan die betrekking hebben op de omgeving van het lee-systeem en de 
(bredere) functie die lee daarin zou kunnen vervullen. 



2 Beschrijving van Intercollegiaal consult 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is de eerste onderzoeksvraag aan de orde: "Hoe ziet de door de Orde van 
organisatiekundigen en -adviseurs georganiseerde vorm van Intercollegiaal consult 
eruit?" De beschrijving van Intercollegiaal consult dient als basis voor een evaluatie van 
de resultaten van lee en een analyse van het functioneren van lee (zie hoofdstuk 3 en 
hoofdstuk 4). Bij de beschrijving van lee wordt gebruik gemaakt van het regelkringcon
cept In paragraaf 2.2 wordt een regelkringmodel van lee geïntroduceerd waarmee 
beschreven kan worden hoe de lee-processen gereguleerd kunnen worden. Vervolgens 
wordt in paragraaf 2.3 de doelstelling van lee beschreven. Voor de beschrijving van de 
doelstelling van lee zijn gegevens gebruikt uit de lee-werkboeken, mailings, nieuwsbrie
ven en schriftelijk en mondeling overleg tussen onderzoeker en leden van de werkgroep 
lee. Vervolgens worden het primaire lee-proces (2.4) en de regelende activiteiten (2.5) 
beschreven. 



Hoofdsruk 2 

2.2 Regelkringconcept 

In aansluiting op de keuze om lee in dit onderzoek als een open systeem te beschouwen 
wordt gebruik gemaakt van het regelkringconcept om te beschrijven hoe het lee-proces 
gereguleerd kan worden. Naast uitvoerende activiteiten kunnen regelende activiteiten 
worden onderscheiden. Door middel van regelende activiteiten vindt de afstemming tus
sen een systeem en zijn omgeving plaats. De Sitter onderscheidt de volgende stappen in 
een regel kring: meten, vergelijken per aspect, integraal vergelijken, actieselectie en ingrij
pen (De Sitter, 1982). Nauw gerelateerd aan dit concept van de regelkring is de regelcy
clus van Van Amelsvoort (Van Amelsvoort, 1992). Deze regelcyclus is als het ware een 
vereenvoudiging van de regelkring van De Sitter en bestaat uit de volgende stappen: waar
nemen, beoordelen, ingrijpen. Daarnaast voegt de regelcyclus de mogelijkheid toe om 
normen (die dienen als referentiekader bij het waarnemen, beoordelen en ingrijpen) te 
betwijfelen. Op basis van het regelkringconcept is een regelkringmodel van lee ontwik
keld (zie figuur 2.1) dat de volgende stappen kent: 

Figuur 2.1 

' 

Waarnemen: de toestand van het lee-systeem en de output van het primaire pro
ces worden waargenomen. 
Beoordelen: de waarneming wordt vergeleken met een gestelde norm. 
Ingrijpen: het bepalen en uitvoeren van een ingreep. 
Betwijfelen: de normen, die uit de omgeving zijn afgeleid, worden ter discussie 
gesteld en eventueel bijgesteld. 

~1------------------, 

t 
Input 

c__ ___________ ,... 

Primaire lee-proces Output 
~--------------~~~ 

Regelkringmodel van lee 
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2. 3 Doelstelling van lee 

Intercollegiaal consult is nog relatief jong en nog sterk in ontwikkeling. Dit geldt ook voor 
de doelstelling van Jee. De doelstelling van Jee zoals die een aantal jaren geleden in het 
werkboek (door de werkgroep lee) werd geformuleerd, wijkt af van de huidige formule
ring. Om een beeld te schetsen van de doelstelling van lee, worden verschillende citaten 
gepresenteerd waarin wordt uitgeweid over de doelstelling, de uitgangspunten of de func
tie van lee. 

"lee biedt de mogelijkheid aan organisatieadviseurs om te reflecteren op hun professioneel handelen 

en in het bijzonder op de achtergronden van waaruit hun adviezen en interventies totstandkomen. De achterlig

gende gedachte hierbij is dat door meer zicht te ontwikkelen op die achtergronden, professionele opvattingen, 

eigen adviesstijl en persoonlijke waarden, de kwaliteit van het handelen verhoogd kan worden. Dat is de hypo

these achter Tee. De werkgroep heeft daarbij gekozen voor een zg. 'competentie-aanpak' in tegenstelling tot een 

'profielaanpak'. Bij de laatste wordt een profiel van de 'excellente adviseur' beschreven waaraan vervolgens 

getoetst kan worden in welke mate individuele adviseurs eraan voldoen. Bij een 'competentie-aanpak' wordt 

gekeken naar wat de bijzondere vermogens en condities van een bepaalde adviseur zijn en hoe hij deze syste

matisch kan verbeteren, door continu te leren in het vak. Geen blauwdruk dus, maar concentratie op individuele 

bijzonderheden en op het 'leren te leren', waardoor de adviseur steeds beter op nieuwe situaties en eisen kan 

inspelen. Dit uiteraard binnen zekere kaders, die tevens het beroep afgrenzen.lcc is een project van de Ooa. Het 

staat in het teken van kwaliteitszorg rond de beroepsuitoefening door organisatieadviseurs. Het is één van de ins

trumenten ten behoeve van professionalisering van de leden ..... 

(Werkgroep lee, 1996, p.3) 

"Vooronderstellingen en beoogde effecten. Een organisatieadviseur vormt zich tijdens het advise

ren eigen beelden over het functioneren van een organisatie. Hij heeft eigen professionele opvattingen over tal 

van aspecten van dat functioneren; over hoe mensen moeten samenwerken, hoe er leiding gegeven dient te wor

den, hoe veranderingsprocessen aangestuurd moeten worden enz. enz. Deze professionele opvattingen zijn deels 

gebaseerd op organisatietheorieën, op gestolde ervaring, maar komen ook voort uit persoonlijke waarden, nor

men en karaktereigenschappen van die desbetreffende adviseur. Iedere organisatieadviseur ontwikkelt tevens in 

de loop der tijd een adviesstijl met een aantal voor hem kenmerkende elementen. Ook deze adviesstijl is sterk 

gerelateerd aan een aantal persoonlijke waarden en eigenschappen van de adviseur. 

Uitgangspunten van Jee zijn: 

dat het tot de professie van een adviseur behoort om 

a) zich bewust te zijn van de beelden en professionele opvattingen van waaruit hij werkt; 

b) zicht te hebben op zijn specifieke bekwaamheden resp. 'zwakheden', op de hem kenmerkende 

adviesstijl en de relatie daarvan met de persoonlijke waarden, normen en eigenschappen. 

dat adviseurs elkaar d.m.v. lee kunnen helpen bij 

c) het ontdekken en expliciteren van die professionele opvauingen, respectievelijk de erachter lig

gende persoonlijke waarden en specifieke eigenschappen; 

d) het nagaan in hoeverre de betreffende adviseur kan leren van dit inzicht en (mede daardoor) 

zijn professioneel handelen beter kan besturen. 

lee in deze vorm, is dus gericht op 'professionaliseren' en niet op onderlinge ondersteuning bij het oplossen van 

het probleem van een klant. Centraal staan inzichtverruiming van adviseurs met betrekking tot de achtergronden 

op basis waarvan men adviseert en handelt en uitbreiding van de competentie tot handelen." 

(zie Werkgroep lee, 1996, p.S) 
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"Niveaus van case-behandeling: Er kunnen verschillende invalshoeken (niveaus) genomen worden 

bij de case-behandeling. Deze invalshoeken zijn: 

I. Het probleem van de klant. Vragen als: "Hoe kan dit beteren/of anders opgelost worden?"(niveau I); 

2. Het 'probleem' van de adviseur in deze specifieke case. Wat is te zeggen over zijn wijze van waarne

men en oordelend kiezen? Wat is de rol -keuze van de case-inbrenger? Wat is zijn adviesstijl en zijn 

werkwijze, die tot uiting komt in de keuze van zijn positie ten opzichte van het cliëntsysteem? 

(niveau 2); 

3. Meer in het algemeen, naar aanleiding van de specifieke situatie, de professionele opvattingen van de 

case-inbrenger, die aan het handelen ten grondslag liggen, bijvoorbeeld bij het stellen van een diag

nose of het opstellen van een plan van aanpak. Er wordt enige afstand genomen van het feitelijke inci

dent van de case-inbrenger (niveau 3); 

4. Veel voorkomende professionele opvattingen of dilemma's, waarvan de case-besprekingen blijk 

hebben gegeven (niveau 4 ). 

Met lee in Ooa-verband wordt niveau I niet beoogd, ook niet als aanloop tot 2 of 3. Optimaal is niveau 3 met 

een aanloop vanuit 2. Niveau 4 kan een meer collectieve meeropbrengst zijn. 

Binnen niveau 3 zijn er altijd keuzemomenten ten aanzien van de mate van diepgang. In dit geval wordt onder 

diepgang verstaan de mate waarin de onderliggende factoren, die het adviesproces van de case-inbrenger beïn

vloeden, expliciet gemaakt worden. Deze onderliggende factoren worden ook wel 'verborgen bestuurders' 

genoemd. De case-inbrenger ontdekt daarbij relaties die hij niet eerder gelegd heeft tussen aspecten van zijn 

wijze van functioneren als organisatieadviseur en dieperliggende opvattingen, waarden of eigenschappen van 

hemzelf. Hierbij kunnen drie niveaus van diepgang worden onderscheiden. 

1. Het eerste niveau is dat van inzicht in de wijze van waarnemen en gedragen. 

2. Het tweede niveau betreft de achterliggende motieven en waarden die het professioneel handelen aan 

sturen. 

3 Het derde niveau is dat van dieperliggende waarden, van persoonlijke eigenschappen, de persoon-

lijke zingeving, die op hun beurt ook de opvattingen en waarden mee beïnvloeden. 

Door dit inzicht zal de case-inbrenger beter in staat zijn rekening te houden met de achtergronden en bovenal te 

kiezen voor de mate waarin hij zijn professioneel handelen daardoor wil laten sturen. 

(zie Werkgroep lee, 1996, p.9) 

"In een lee-sessie heb je het over één case (situatief en wellicht niet representatief voor het totale 

handelen van de betreffende organisatieadviseur) en over vaak slechts enkele 'verborgen bestuurders' (dus par

tieel) en niet over het gehele achterliggende patroon. Die ontdekking heeft dus re latieve waarde; het doel van 

lee is dan slechts ten dele bereikt. Continu is als een organisatieadviseur aanleert om zich altijd en in iedere situ

atie te bezinnen op zijn verborgen bestuurders. Preventief werkt het als hij daardoor steeds sneller bijstuurt, en 

dus niet slechts achteraf constateert dat hij het 'verkeerd' gedaan heeft. Je zou kunnen zeggen dat het doel van 

lee optimaal bereikt is als adviseurs zich voortaan continu bewust zijn van hun 'verborgen bestuurders' en steeds 

beter leren deze bij te sturen bij hun professioneel handelen, d.w.z. bij het denken, afwegen, interveniëren bij het 

optreden als organisatieadviseur in functie van het doel van hun opdracht. Het kan ook betekenen dat ze op basis 

van die kennis voortaan vooral opdrachten aanvaarden die sterk aansluiten bij met name hun dieperliggende 

'beliefs en va lues'. Het meedoen aan lee moet een eenmalige ervaring geven dát je verborgen bestuurders hebt 

en dat die je professioneel handelen beïnvloeden (meestal ongewild) en dat je dat kan en moet bijsturen. Verder 

moet die ene ervaring je motiveren om het hier niet bij te laten maar voortaan altijd zo naar jezelf te kijken en 

daarop zo nodig 'bij te sturen'." 

(zie Hillenius-Van Draanen, 1996) 
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Interpretatie van doelstelling 

In het kader van het professionaliseringsbeleid van de Ooa is Intercollegiaal consult 
gericht op het bevorderen van (individuele) leerprocessen op het gebied van reflecteren 
op eigen denken en handelen. Binnen de doelstelling van lee kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen beoogde effecten op korte en lange termijn. Op korte termijn dient 
lee als een oefening in het reflecteren op het eigen beroepsmatig handelen. Het is de 
bedoeling dat organisatieadviseurs ervaren dat hun waarnemen, oordelen en interveniëren 
worden beïnvloed door minder bewuste factoren. Het lange termijn effect dat met lee 
wordt beoogd, is dat adviseurs door deelname aan één lee-seizoen als vanzelfsprekend 
gaan reflecteren op de achtergronden van hun eigen beroepsmatig handelen. 

Op basis van de bovenstaande citaten over doel en functie van lee wordt geconcludeerd 
dat er een aantal veronderstellingen ten grondslag ligt aan het lee-systeem: 

I. Deelname aan lee (na één lee-seizoen) leidt tot: 
a) bewustwording dát hun professioneel handelen (vaak ongewild) gestuurd 

wordt door hun eigen 'verborgen bestuurders' (bewustwording van eigen 
subjectiviteit); 

b) bewustwording van één of enkele incidentele verborgen bestuurders; 
c) bewustwording van de waarde van reflectie op hun eigen verborgen bestuur

ders en bewustwording van de mogelijkheden die dat biedt om het eigen 
handelen (en de effectiviteit daarvan) bij te sturen; 

2. De adviseur is na eenjarige deelname aan lee voldoende gemotiveerd (leerhou
ding) en in staat (leervaardigheden en Jeerkennis) om door te gaan met deze 
vorm van leren: reflecteren (al of niet in intervisie) op eigen handelen, op 
eigen verborgen bestuurders en zo nodig bijsturen. Deelname aan lee geeft een 
aanzet tot een veranderingsproces (leerproces) in de richting van 'als vanzelf
sprekend reflecteren op eigen denken en handelen (verborgen bestuurders) en 
op basis daarvan het eigen handelen bijsturen'. 

De veronderstellingen onder 1 hebben betrekking op het korte termijn doel van lee. De 
veronderstelling onder 2 betreft het lange termijn doel van lee: de beoogde bijdrage aan 
leren te leren. 'Leren te leren' kan worden gedefinieerd als het totstandkomen van (een 
wijziging in de) mogelijkheden van de persoon om betekenis tot stand te brengen. Leren 
te leren heeft betrekking op de drie aspecten van het leervermogen: leervaardigheden, 
leerkennis en leerhouding (Bolhuis, 1995). De leervaardigheden stellen een persoon in 
staat om te leren. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt in sociale vaardigheden 
(luisteren, inleven, nadoen, vragen stellen, discussiëren, dialoog), leren door doen, reflec
tieve vaardigheden, vaardigheid tot verwerking van abstracte informatie, taalbeheersing 
en regulatievaardigheden (reguleren van het leerproces). De leerhouding heeft betrekking 
op de emotionele betekenis van leren voor het individu. Daarbij worden drie elementen 
onderscheiden: 
a) de waardering ten aanzien van het leergebied en de wijze van leren (bijvoorbeeld 

nieuwsgierig, onverschillig of weerstand); 
b) leermotivatie; 
c) zelfvertrouwen of de bereidheid (moed) om risico's te nemen. De leerkennis 

betreft enerzijds de opvattingen over leren en kennis en anderzijds uit de opvat
tingen die het individu koestert over het eigen leervermogen. 
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Op basis van de informatie over lee wordt het volgende geconcludeerd over de aspecten 
van het leervermogen die in lee aan de orde zijn. Het leren te leren bij lee is vooral gericht 
op het ontwikkelen van leervaardigheden op het gebied van: reflectie en sociale interac
tie. Reflectie is: het zichzelf vragen stellen over een bepaald probleem, een situatie of over 
eigen handelingen en de uitkomsten daarvan, het beoordelen van die uitkomsten, om zo 
nodig tot ander handelen over te gaan, nadenken welke alternatieven wellicht een meer 
gewenst resultaat zouden kunnen opleveren, diverse mogelijke gevolgen van alternatieven 
overdenken en weer al doende toetsen. (Het lee-systeem besteedt weinig aandacht aan 
ontwikkeling van leervaardigheden op het gebied van reguleren van het eigen leerproces.) 
Wat de leerhouding betreft is het- vanuit de doelstelling van Icc geredeneerd - van belang 
dat deelname aan Icc bijdraagt aan de totstandkoming van een leerhoudjng die dat soort 
leerprocessen ondersteunt. Die leerhouding wordt gekenmerkt door een positieve waar
dering voor het in intercollegiale vorm reflecteren op eigen verborgen bestuurders; de 
motivatie om daar aandacht aan te besteden; een sterker (zelf)vertrouwen dat deze vorm 
van leren de bijbehorende risico's waard zijn. Wat de ontwikkeling van leerkennis betreft 
gaat het bij Icc vooral om het totstandkomen van andere opvattingen over leren en het 
eigen leervermogen. 

2.4 Primaire lee-proces 

Bij lee wordt in kleine groepen gewerkt aan de hand van een case die ieder van de groeps
leden bij toerbeurt inbrengt. De case betreft een werksituatie waarbij de organisatieadvi
seur een zekere aarzeling of twijfel heeft (of had) over zijn handelen (diagnose, advies, 
interventie). De case-inbrenger zoekt samen met de medegroepsleden (helpers) naar de 
achtergronden (overwegingen, opvattingen) die zijn keuzen en handelen beïnvloed(d)en. 
Het is de bedoeling bij lee dat de case-inbrenger na de sessie nog reflecteert op het lee
gesprek zodat het leerproces wordt doorgetrokken. Hoewel ook medegroepsleden kunnen 
leren van de lee-sessie zijn de structuren en processen in lee vooral gericht op het leer
proces van de case-inbrenger (zie figuur 2.2). Het leerproces van de helpers komt in de 
structuren, processen en methoden van lee nauwelijks aan de orde (zie Werkgroep lee, 
1996). Leeropbrengsten voor de helpers ontstaan dan (ongericht) als bijprodukt van het 
leerproces van de case-inbrenger. 

~ - - -·-·- ·-·---·-·- ·- - · - ·-·-·-·- I 

Ervaringskennis Leeropbrengst voor 
case-inbrenger 
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Leren in 
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Figuur 2.2 
Primaire Jee-proces 
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De structuur van het lee-proces ziet er volgens het werkboek lee (idealiter) als volgt uit: 

"De door de case-inbrenger aangedragen werksituatie wordt tijdens het lee-proces beschouwd als een leersitu

atie. Centraal staat dus niet het probleem van de klant, maar het waarnemen, respectievelijk denken en doen van 

de case-inbrenger als adviseur. De fasen die doorgelopen worden, betreffen eerst de feitelijke waarneming van 

de case-inbrenger, dat wat hij er bewust bij ervaan, en vervolgens helpt de groep (hem) zoeken naar de vaak 

minder bewust meespelende achtergronden van zijn waarnemen, denken en doen. Door het expliciteren van deze 

achtergronden kan de case-inbrenger meer bewust kiezen in welke mate hij daardoor gestuurd wil worden. Hij 

kan dan beter beoordelen wat functioneel, professioneel handelen is in het kader van zo'n werksituatie. 

De fasering van het lee-proces valt in het kort als volgt te beschrijven: 

Fase I: Case-inbrenger geeft informatie over de opdrachtsituatie; 

Fase 2: 

Fase 3: 

Fase 4: 

Fase 5: 

Fase 6: 

Groepsleden helpen situatie van de case-inbrenger in beeld te brengen; 

Groepsleden ondersteunen de case-inbrenger bij het zoeken naar de achtergronden (pro

fessionele opvattingen, kenmerkende adviesstijl, persoonlijke waarden)van waaruit hij 

denkt en handelt. Men staat ook stil bij de vraag waarom deze achtergronden in deze case 

(of vaker) een probleem oplevert; 

De case-inbrenger ontdekt achtergronden bij zichzelf waarvan hij zich voorheen niet zo 

bewust was; 

De case-inbrenger herformuleert zijn vraag of probleem (werksituatie uit de case), maar 

formuleert ook voor zichzelf een of meer leerpunten (waar wil ik voortaan op letten, wat 

wil ik anders doen, wat wil ik bijleren); 

Aan het begin van de volgende sessie wordt de case-inbrenger gevraagd hoe hij terug kijkt 

op 'zijn' sessie, wat ervan is blijven hangen, wat hij ermee heeft gedaan of nog van plan is 

te doen. 

Na fase 4 is de tijd meestal om en de energie op. Bovendien heeft de case-inbrenger tijd en rust nodig om een 

en ander te verwerken en te doordenken. Maar daarmee blijft een lee-proces ook vaak onafgemaakt" 

(Werkgroep lee, 1996. p. 6-7). 

Na de terugblik op de vorige sessie is het volgende groepslid aan de beurt als case-inbren
ger. Op basis van zijn case-inbreng wordt een nieuw lee-gesprek gevoerd en begint het 
leerproces weer van voren af aan. Er wordt gestreefd naar één case-bespreking per sessie. 
Bij een (nagestreefde) groepsomvang van zes personen komt dat neer op zes lee-sessies 
per lee-traject (exclusief voorbereidende en afsluitende lee-sessies). 

2.5 Regelende activiteiten 

De organisatie van lee is gebaseerd op het principe van gestuurde zelforganisatie, (zie 
werkgroep lee, 1996, p. 3). Dit betekent dat de lee-groepen zelf verantwoordelijk worden 
geacht voor het totstandkomen van leerprocessen, terwijl de werkgroep allerlei facilitei
ten (raamwerk, organisatie, suggesties etc.) aanbiedt en probeert de lee-groepen (en de 
deelnemers) zodanig te beïnvloeden dat er leerprocessen en -opbrengsten gerealiseerd 
worden die passen bij de doelstelling die de werkgroep nastreeft. 
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Zelfregulatie 

De keuze voor het principe van zelforganisatie betekent dat een groot deel van de rege
lende activiteiten binnen de lee-groep plaatsvindt: zelfregulatie. De doelstellingen (zoals 
die door de werkgroep worden geformuleerd) worden door de lee-groep geïnterpreteerd. 
Op basis van de aangeboden informatie en suggesties ontwikkelt een lee-groep (expliciet 
of impliciet) een doelstelling en daarvan afgeleide normen voor de output van het lee-pro
ces. Ook de overige regelende activiteiten zoals waarnemen van het primaire proces, 
beoordelen en ingrijpen vinden plaats binnen de lee-groep. De werkgroep biedt informa
tie I ervaringskennis (kennis gebaseerd op ervaringen uit voorgaande lee-jaren) aan. De 
lee-groepen interpreteren deze informatie op hun eigen manier en bepalen zelf of en hoe 
ze deze informatie gebruiken. De lee-groep bepaalt dus ook zelf de wijze waarop het lee
proces binnen de groep wordt geregeld. Het principe van gestuurde zelforganisatie is uit
gebeeld in figuur 2.3. De afwezigheid van formele sturingsrelaties tussen de verschillen
de organen wordt uitgebeeld door het gebruik van stippellijnen in plaats van pijlen. De 
aanwezigheid van een stippellijn tussen twee organen betekent dat er wel sprake is van 
communicatie en pogingen tot beïnvloeding, zonder formele sturing. 

lee-groep 

r------- ------ - -

werkgroep lee 

organisator ----------- --- - , 
I 
I 

~-c-as_e_-in_b_re_ng-er--~ ---------------------------------- ~L----h-el-pe-~----~ 

Figuur 2.3 
Organisatie van lee op basis van gestuurde zelforganisatie 

Hoewel de verantwoordelijkheid voor de leerprocessen bij de lee-groepen ligt, probeert 
de werkgroep wel enige invloed daarop uit te oefenen. De beïnvloeding van de leerpro
cessen door de werkgroep geschiedt langs drie wegen: via de organisatoren, via de voor
lichting en via een participatief ontwikkelingsproces. 
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Beïnvloeding via organisator 

Binnen elke lee-groep vervult een ex-deelnemer de rol van organisator. De organisator 
wordt geacht het lee-proces binnen de groep enigszins te sturen op basis van zijn ervaring 
met lee. Hij heeft een centrale rol wat betreft de regelende activiteiten. 

"Om lee effectief te doen is vaak enige sturing op he t groepsproces nodig. Een ex-deelnemer vervult daartoe de 

rol van organisator van een groep. De belangrijkste functies van de organisator zijn: 

Het geven van voorlichting vooraf over de werkwijze die bij lee gevolgd wordt en over het gebruik 

van de gespreksmethoden daarbij; 

Het mee bevorderen dat er een vertrouwensrelatie ontstaat en een Jeerklimaat; 

Bevorderen en bewaken dat de groep afspraken maakt over de organisatie van de sessies; 

Interveniëren in het groepsproces als dat nodig is en helpen oplossen van voorkomende problemen; 

Aan het eind van hettraject samen met de groep evalueren. 

Deze verschillende functies zullen meer of minder nadruk krijgen naargelang de groepsdeelnemers vertrouwd 

zijn met intervisie en naar de mate waarin van meet af een open klimaat in de groep ontstaat" 

(Werkgroep Jee, 1996, p.7). 

Hoewel de werkgroep van de organisator verwacht dat hij sturend optreedt, is het de lee
groep zelf die bepaalt in hoeverre de aanbevelingen vanuit de werkgroep met betrekking 
tot de rol van de organisator worden opgevolgd. Volgens het principe van zelforganisatie 
is het de lee-groep die uiteindelijk bepaalt hoe de regelende activiteiten worden georga
niseerd en wat de rol van de organisator daarin is. In de interactie tussen organisator en 
groepsleden wordt invulling gegeven aan de rol van de organisator. 

De werkgroep werft organisatoren onder de deelnemers . Elke deelnemer wordt per schrif
telijke vragenlijst gevraagd of hij interesse heeft om tijdens het volgende seizoen de rol 
van organisator te vervullen. Daarnaast wordt de actuele organisator geacht om dit vraag
stuk binnen zijn lee-groep aan de orde te stellen . De werkgroep bepaalt uiteindelijk in 
overleg met de actuele organisatoren welke geïnteresseerden benaderd worden voor een 
rol als organisator. Het besluitvormingsproces rondom het werven van organisatoren en 
de criteria die daarbij gehanteerd worden zijn in het kader van dit onderzoek niet onder
zocht. Organisatoren vervullen hun rol pro deo. Dat betekent dat lee voor potentiële orga
nisatoren een andere dan een financiële waarde moet hebben. 

Het werven van een voldoende aantal goede organisatoren blijkt een lastig punt te zijn. 
Enerzijds dient de organisator een sturende rol te vervullen en daarvoor ook capabel te 
zijn. Daar staat tegenover dat men de organisator niet teveel een aparte status wil geven 
want dan zou hij teveel buiten de groep vallen. Dat laatste probeert men te voorkomen 
want een rol als buitenstaander heeft enkele ongewenste gevolgen. Ten eerste zou een der
gelijke buitenstaandersrol afbreuk doen aan het intercollegiale klimaat. Hiermee hangt 
samen dat een dergelijke constructie ertoe kan leiden dat de organisator veel investeert 
(dienst verleent) en er relatief weinig voor terugkrijgt. Een organisator zou in dat geval 
gemakkelijk beschouwd kunnen worden als een externe dienstverlener die ook als zoda
nig betaald dient te worden. Een dergelijke ontwikkeling wordt door veel deelnemers en 
de werkgroep als ongewenst beschouwd. 
Voorafgaand aan de startbijeenkomst vindt er een voorbereidingsbijeenkomst met de 
organisatoren plaats waarin werkgroep en nieuwe organisatoren ideeën uitwisselen over 
de wijze waarop de beoogde leerprocessen gestimuleerd kunnen worden. 
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In de eerste fase van een lee-traject wordt een aantal workshops aan de organisatoren aan
geboden om zich verder te oriënteren op bepaalde onderdelen van het lee-traject, zoals het 
gebruik van gespreksmethoden of conditioneren van het leerproces binnen de groep. 
Daarnaast bevat het werkboek suggesties en aanbevelingen voor de organisator, voor de 
juiste mate en wijze van (situatieafhankelijke) sturing. De werkgroep is op basis van de 
ervaringen tijdens eerdere lee-seizoenen vanaf het seizoen 199611997 een meer sturende 
rol voor de organisator gaan propageren . De werkgroep probeert de organisatoren te over
tuigen van het belang van sturing, zeker in het begin van het lee-traject. Tijdens het lee
traject heeft de werkgroep contact met individuele organisatoren om op de hoogte te blij
ven van de gang van zaken in de lee-groepen, om organisatoren te ondersteunen en om 
(indien nodig) actie te ondernemen. 

De werkgroep oefent ook invloed uit op het lee-proces doordat enkele leden van de werk
groep tegelijkertijd organisator zijn van een lee-groep. In het seizoen 1996/1997 waren 
twee werkgroepleden tevens organisator van een lee-groep. 

Beïnvloeding via voorlichting 

Voorlichting is een tweede manier van de werkgroep om de leerprocessen in de lee-groe
pen te beïnvloeden. De voorlichting van deelnemers vanuit de werkgroep bestaat gedeel
telijk uit directe communicatie vanuit de werkgroep aan de deelnemers o.a. via een mai
ling, een werkboek en voorlichtingsbijeenkomsten. Voor een belangrijk deel echter, ver
loopt de voorlichting indirect, via de organisatoren. Bij de indirecte voorlichting bepaalt 
de organisator zelf welke informatie en in welke vorm die informatie wordt verschaft aan 
de deelnemers. 

Voorlichten bij werving van deelnemers en start van !cc-traject 

Potentiële deelnemers krijgen informatie over lee via nieuwsbrief, mailing of mond-op
mond reclame. Op basis van deze informatie besluiten zij of ze wel of niet deelnemen. Het 
is opmerkelijk dat een groot deel van de voorlichting (de startbijeenkomst) plaatsvindt 
nadat mensen hebben besloten om deel te nemen. In principe wordt iedereen die zich heeft 
aangemeld als deelnemer ook toegelaten. Er is dus geen sprake van toelatingsdrempels of 
wachtlijsten. 
De voorlichting aan nieuwe deelnemers geschiedt deels via de werkgroep en deels via de 
organisatoren. De voorlichting vanuit de werkgroep bestaat uit berichten in de nieuws
brief en mailings; de voorlichting tijdens de startbijeenkomst; het lee-werkboek. De werk
groep verschaft informatie over het raamwerk van lee: doelstelling en werkwijze, 
gespreksmethoden en geeft allerlei suggesties en raadgevingen voor een succesvol Jee
traject. Het bijwonen van de startbijeenkomst is met ingang van seizoen 1996/1997 ver
plicht gesteld door de werkgroep. 

Voorlichting over kennismaking en oriëntatiebijeenkomst 

Voorafgaand aan de collectieve startbijeenkomst worden de deelnemers door de werk
groep in groepen ingedeeld op basis van geografische nabijheid, heterogeniteit en reke
ning houdend met eventuele speciale wensen van de deelnemer met betrekking tot de 
groepssamenstelling. Daarbij wordt gestreefd naar een groepsomvang van zes personen. 
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De groepsindeling wordt bekend gemaakt op de collectieve startbijeenkomst, waar de 
groepsleden kennis maken met elkaar en waar ze verder worden voorgelicht. 
De werkgroep beveelt de groepen het volgende aan (o.a. via werkboek) met betrekking tot 
deze kennismaking. 
"De groepsleden verkennen elkaars werksituatie en spreken hun eerste verwachtingen uit 
rond lee. Op grond hiervan wordt besloten dat men inderdaad in deze samenstelling lee 
wil doen en worden afspraken gemaakt voor de komende groepsbijeenkomsten. Daarbij 
komen ook de randvoorwaarden als tijd en plaats van samenkomen aan de orde, alsmede 
de regeling van de kosten van de groepsbijeenkomsten. Tenslotte kan de organisator het 
werkboek toelichten." 
De werkgroep adviseert de groepen verder om na deze eerste kennismaking nog een oriën
tatiebijeenkomst te houden alvorens met de eigenlijke lee-sessies te beginnen. 
De werkgroep beveelt de lee-groepen aan (via het werkboek en via de voorlichting tijdens 
de startbijeenkomst) om na de eerste kennismaking nog een oriëntatie-bijeenkomst te hou
den alvorens met de eigenlijke lee-sessies te beginnen. De werkgroep doet in het werk
boek ook enkele suggesties voor de invulling van die oriëntatiebijeenkomst 

Verdieping van de kennismaking; 
Uitwisselen van ervaringen (in verleden) met vormen van intervisie; 
Uitwisselen van behoeften/wensen en gewenste commitments met betrekking tot 
lee en de eisen die dergelijke wensen stellen aan het functioneren van de groep; 
Afspreken welk commitment men met elkaar aangaat; 
Zo nodig enige oefening met de wijze van bevragen (het stellen van 'objectieve' 
vragen); 
Eventueel, leerdoelen stellen zowel voor case-inbrenger als voor mede
groepsleden; 
Globale verkenning van de gespreksmetheden uit het werkboek en de ervaring 
die groepsleden daarmee reeds hebben. 

Ter ondersteuning van een dergelijke oriëntatiebijeenkomst bevat het werkboek een hulp
middel om in kort tijdsbestek na te gaan waar ieders kernkwaliteiten liggen en welke keu
zen er liggen met betrekking tot toekomstig handelen. En het werkboek geeft nog een oefe
ning (geïnspireerd op NeumLinguïstisch Programmeren) in het formuleren van (leer)doelen. 
Verder bevat het werkboek nog enkele praktische raadgevingen voor het plannen van de bij
eenkomsten. 
De werkgroep stimuleert de organisatoren (tijdens de voorbereidingsbijeenkomst) om de 
lee-groep te overtuigen van het belang van een dergelijke extra oriëntatie-bijeenkomst. De 
organisator kan op basis van zijn ervaring met lee en de suggesties van de werkgroep de 
invulling en het verloop van een dergelijke bijeenkomst beïnvloeden. 

Voorlichting over het !cc-proces 

De werkgroep stimuleert dat groepsdeelnemers gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen 
voor het goede verloop van het lee-proces. Over de rol van groepsdeelnemer zegt de werk
groep het volgende in het werkboek: 

''Belangrijk is dat de groepsleden zich niet zozeer als adviseur van de case-inbrenger opstellen, maar hem - vanuit 

interesse in de wijze waarop hij werkt- willen helpen om zelf te ontdekken wat meespeelde in de situatie die hij 

inbracht. De wijze van bevragen is hierbij erg belangrijk." 



Verder wordt in het werkboek aanbevolen om bij elke sessie iemand de rol van 
gespreksleider te laten vervullen. 
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"Bij iedere sessie fungeert bovendien een groepslid als gespreksleider. Het is aan te bevelen de organisator tij

dens de eerste sessie(s) deze rol te laten vervullen. Daarna kan het roulerend gebeuren. De gesprekleider heeft 

tol taak het goede verloop van een sessie te bevorderen. Hij ziet erop toe dat de groep: 

Vooraf afspraken maakt over de toe te passen gespreksmethode, de tijdsplanning en de verslaglegging 

en zich aan deze afspraken houdt; 

Bij de bevraging de nodige diepgang bereikt; 

Bij het geven van feedback de nodige zorgvuldigheid in acht neemt; 

De sessie afrondt en evalueert, mede tol genoegdoening van de case-inbrenger; 

Zo nod ig een afspraak maakt over wie de volgende keer case-inbrenger is." 

In het werkboek worden een aantal voorwaarden voor een goed consultatiegesprek op een 
rijtje gezet: 

"De case-inbrenger zit of zat recentelijk met iets dat hij als een "probleem" ervaart, iets dat hem bezig 

houdt; 

Hij is bereid vanuit een meer objectiverende houding naar zijn subjectieve keuzen of opvattingen, die 

zijn handelen bepaalden, te kijken; 

De overige groepsleden hebben meer aandacht voor het denken en doen van de case-inbrenger dan 

voor het probleem van de case zelf; 

De groepsleden vermijden een "beter-weten" houding, maar zijn geïnteresseerd in de wijze waarop 

de case-inbrenger tot zijn keuzen komt; 

Er is een basis van onderling vertrouwen in de groep." 

Naast deze voorwaarden geeft het werkboek een aantal tips om het beoogde rendement in 
termen van "leren" te vergroten: 

"Logboek; 

Buddysysteem: collegagroepslid (buddy) helpt de case-inbrenger om na de lee-sessie het leereffect te 

expliciteren en het leerproces door te trekken; 

Extra sessie aan het eind: terugblik op ieders leerpunten; 

Intensiveren van groepsproces d.m.v. tweedaagse conferentie; 

Twee jaar lee." 

Verder bevat het werkboek diverse raadgevingen en suggesties met betrekking tot het voe
ren van een feedback gesprek in een groep. 

Voorlichting over de gespreksmetkaden 

Het werkboek lee bevat vijf verschillende gespreksmethoden: de tien-stappen-methode; 
de U-procedure; de Dynamische oordeelsvorming; de A4 methode en de incidentmetho
de. Naast een concrete beschrijving van het proces (procedure) van een methode wordt in 
het werkboek ook aangegeven in welke situatie het gebruik van de methode geschikt is. 

Tien-stappen-methode 
Deze methode is sterk gestructureerd aan de hand van tien opeenvolgende stappen. 
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Stap 1: De case-inbrenger schetst aan het begin van de lee-sessie zijn probleemsituatie, 
zonder het dilemma te benoemen waar hij voor staat. De overige groepsleden lui
steren om een zo goed mogelijk beeld van de probleemsituatie te krijgen. 

Stap 2: De overige deelnemers formuleren vragen (drie per persoon), gericht aan de 
case-inbrenger. Hierbij is het de kunst om open (en geen suggestieve) vragen te 
stellen. Het gaat om vragen die iets kunnen ophelderen over de relatie tussen de 
case-inbrenger en het adviestraject waarmee hij bezig is. De vragen worden 
genoteerd op een flip-over. 

Stap 3: De case-inbrenger waardeert de vragen één voor één, in termen van warm, neu
traal of koud. Warm = de vraag geeft mij het gevoel iets met mijn probleem te 
maken te hebben. Koud = de vraag heeft mijns inziens niets te maken met mijn 
probleem. Neutraal = op zich wel relevant, maar ik weet nog niet of hij iets met 
mijn probleem te maken heeft. In deze fase wordt geen discussie gevoerd. 

Stap 4: De case-inbrenger beantwoordt één voor één de vragen. De groepsleden geven 
geen commentaar. In deze fase wordt niet gediscussieerd. 

Stap 5: De groepsleden krijgen de gelegenheid om de laatste vragen te stellen over de 
probleemsituatie. Het doel is om (voldoende) informatie te vergaren om het pro
bleem dat de case-inbrenger ervaart (of zou moeten ervaren), te kunnen ver
woorden. Ook in deze fase wordt een discussie gevoerd. 

Stap 6: Iedereen (case-inbrenger en overige deelnemers) schrijven het probleem op in de 
zin van: "Mijn probleem is .... ". Hierbij tracht elk groepslid zich zo goed moge
lijk te verplaatsen in de situatie van de case-inbrenger. Het is de kunst in deze 
fase om het probleem te formuleren op een niveau waar de case-inbrenger waar
schijnlijk nog niet aan toe is. Ieders probleemformulering, behalve die van de 
case-inbrenger wordt op de flip-over geschreven. 

Stap 7: de case-inbrenger waardeert de probleemformuleringen in termen van warm, 
neutraal of koud. Geen discussie in deze fase. 

Stap 8: De case-inbrenger schrijft zijn eigen geformuleerde probleem op de flip-over en 
laat inhoudelijk horen wat hem in de probleemformuleringen van de anderen 
(stap 7) aanspreekt en in welke mate hij geneigd is zijn eigen probleemformule
ring aan te passen. De overige groepsleden motiveren elk hun probleemformule
ring, waarna er discussie is (over het probleem van de case-inbrenger). 

Stap 9: Aan de hand van het door de case-inbrenger ge(her)formuleerde probleem kijkt 
men gezamenlijk welke krachten (m.n. binnen de persoon) maken dat het pro
bleem blijft/bleef bestaan en zoekt men naar wegen die tot een oplossing van het 
probleem voor de case-inbrenger kunnen leiden. Het is de case-inbrenger zelf die 
bepaalt of het "zo mooi is geweest". 

Stap 10: De case-inbrenger geeft aan met welke suggesties hij concreet wat gaat doen en 
op welke wijze. 

De U-procedure 
Het gesprek volgens de U-procedure begint met een bepaalde door de case-inbrenger 
ervaren situatie. Vervolgens helpen de overige groepsleden (door middel van vragen) de 
case-inbrenger om inzicht te krijgen in de basisopvattingen en geprefereerde aandachts
velden die aan zijn handelen in de uitgangssituatie, maar ook aan veel andere situaties 
waarin hij terechtkomt, ten grondslag liggen. De case-inbrenger stelt deze opgespoorde 
grondslagen ter discussie en ontwikkelt - zo nodig - nieuwe basisopvattingen en denk
beelden. In het concretiseren hiervan komt hij uit op een (fictieve) situatie die voor de toe
komst wenselijk en nodig lijkt. Gedurende dit proces stellen de groepsleden vragen aan 
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de case-inbrenger om hem aan het denken te zetten Daarbij worden waarnemingen als 
spiegel gebruikt, niet als oordelen. De U-procedure bestaat uit zeven stappen, die zijn 
samengevat in figuur 2.4. 

Concrete situatie 

Patroon en ordening in 
denken, voelen en handelen 

Onderliggende basis
opvattingen (verborgen 
bestuurders) 

Figuur 2.4 
U -procedure 

I. De case-inbrenger geeft (met behulp van 

de groepsleden) een feitelijke en beeldende 

beschrijving van een situatie uit het verleden 

of heden. 
a. Wat zijn de concrete feiten (cameracheck). 
b. Wat ging er door mij heen (gedachten) 

c. Wat voelde ik" 
d. Wat deed ik? 

2. De case-inbrenger verkent samen met 

groepsleden de kenmerken van zijn denken, 
voelen en willen, op basis van de situatiebe

schrijving in stap I. 

Welke rol nam ik in? In welke rol plaatse ik 

de ander" Wat voor spel speelde ik? Zijn deze 
patronen ook in andere situaties herkenbaar 

3. Case-inbrenger verkent samen met groeps

Jeden welke opvattingen, waarden en aan
dachtsvelden ten grondslag liggen aan de 

constructie van de situatie zoals in stap 2 
beschreven. Het gaat erom opvattingen, etc. 

op te sporen waarvan de case- inbrenger tot 

nu toe niet of slechts gedeeltelijk bewust was 
('verborgen bestuurders") 

7. De case-inbrenger concretiseert de nieuwe 

opvattingen en het daarop gebaseerde gedrag 
in een situatieschets (scenario) waarin het 

anders gevormde denken" voelen en hande
len tot uitdrukking komt, inclusief de gevol

gen daarvan. 

6. De case-inbrenger verkent (samen met de 
groepsleden) hoe de eventuele nieuwe basis

opvarringen tot uitdrukking zouden komen. 

Welke rol zou ik dan innemen? Hoe zou ik 
me ten opzichte van anderen opstellen? 

Welke uitwerking zou ik 
op anderen hebben? 

5. De case-inbrenger zoekt explorerend (met 

hulp van de groepsleden) naar andere basis
opvattingen (over zichzelf en de wereld) die 

beter passend zijn. 

4. De case-inbrenger toetst zijn basisopvattin
gen en beslist of hij zich door deze "bestuur

ders" wil laten leiden. 

Dynamische oordeelsvorming 
De dynamische oordeelsvorming is een methode ter verkenning en verbetering van de wijze 
waarop de adviseur tot zijn oordelen komt. De subjectieve waarneming (van een bepaalde 
gebeurtenis in de omgeving) en de gevoelens worden daarbij gezien als een eerste opper
vlakkige oordeelsvorming. Tijdens de lee-sessie helpen de groepsleden de case-inbrenger 
om te reflecteren op zijn gedrag, op zijn normen en op zijn inspiratiebron/verlangens. 

Fase 1. De case-inbrenger beschrijft de door hem ervaren problematiek (case) en belicht 
daarbij vooral zijn positie en rol als organisatieadviseur. 

Fase 2. De case-inbrenger reflecteert samen met de overige groepsleden op zijn denken 
en handelen (in de desbetreffende case) en de achterliggende (huidige) normen, 
waarden en opvattingen. Hierbij kunnen ook andere situaties verkend worden 
waarbij dezelfde normen en waarden een rol spelen. 

Fase 3. De case-inbrenger herformuleert zijn vraag of probleem en herwaardeert de case
situatie. Op basis hiervan verkent de case-inbrenger andere professionele opvat 
tingen, andere normen en andere handelwijzen. De case-inbrenger geeft aan wat hij 
anders wil doen en welke acties hij wil ondernemen om zijn leerpunten te realiseren. 
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A-4 methode 
De A4-methode is een methode om te reflecteren op het denken en handelen van de case
inbrenger op basis van een vooraf geschreven A4 over een bepaalde case. De case-inbren
ger beschrijft vooraf op één A4 een case (uit eigen ervaring). Daarin beschrijft hij wat hij 
in die situatie gedaan heeft en wat hij (in wezen) heeft bewerkstelligd. Dit A4 wordt vóór 
de sessie gelezen en geanalyseerd door de overige groepsleden. Op basis van de inhoud 
en de vorm van het A-4 vormen de groepsleden een (voorlopige) indruk van de werkwij
ze, denkpatronen, opvattingen en waarden van de case-inbrenger. Tijdens de lee-sessie 
wordt het A4 besproken. De overige groepsleden geven hun interpretaties en reacties, 
waarbij de case-inbrenger zich onthoudt van commentaar. Vervolgens wordt er een dis
cussie gevoerd. Tenslotte krijgen ook de overige groepsleden feedback op de wijze waar
op zij de case-inbrenger feedback hebben gegeven en welke opvattingen en normen daar
achter schuil lijken te gaan. 

Incidentmethode 
De incidentmethode is een methode waarbij, in een aantal fasen, een gebeurtenis wordt 
besproken die de case-inbrenger recentelijk heeft meegemaakt. 
Fase 1. De case-inbrenger geeft een korte feitelijke weergave van het incident, hoe het 

incident tot stand is gekomen en wat zijn betrokkenheid daarbij is. Deze beschrij
ving bevat géén enkele suggestie over de oplossing die de case-inbrenger zelf 
heeft gekozen (in de werkelijke situatie). 

Fase 2. De overige groepsleden stellen vragen naar feitelijke gegevens. Er mogen geen 
vragen worden gesteld over gevoelens, interpretaties of gebeurtenissen na het 
incident. 

Fase 3. De overige groepsleden bespreken en analyseren de situatie teneinde inzicht te 
krijgen in de opvattingen en overwegingen van de case-inbrenger in de situatie. 
De case-inbrenger onthoudt zich in deze fase van commentaar. 

Fase 4. Alle deelnemers vertellen om beurten wat zij in de situatie zouden doen en waarom. 
Fase 5. De verschillende oplossingen worden besproken, waarbij ook wordt gezocht naar 

de achtergronden (opvattingen, normen) van waaruit ieder tot zijn keuze (oplos
sing) kwam. De nadruk ligt op de achtergronden van waaruit de case-inbrenger 
tot zijn keuze kwam. De case-inbrenger vertelt (nadat hij is geconfronteerd met 
de alternatieven) welke opvattingen en normen hij (voortaan) zou willen overne
men. De case-inbrenger geeft van de oplossingssuggesties aan of deze mogelijk 
waren geweest in de door hem beschreven praktijksituatie. Tevens wordt getracht 
om vanuit dit ene specifieke geval te komen tot algemene leerpunten die ook van 
toepassing kunnen zijn op andere situaties. 

Voorlichting over de evaluatie op groepsniveau 

De werkgroep beveelt de groepen aan (via het werkboek) om iedere sessie met een eva
luatie af te sluiten en doet daarbij ook een suggestie voor evaluatieonderwerpen: 

De opbrengst voor de case-inbrenger (1. Welk inzicht; 2. Follow up; 3. Inzicht in 
eigen leerproces); 
De case en de rol van de case-inbrenger; methode; leeropbrengst voor mede
groepsleden; 
Het functioneren van de groep; 
Voornemens voor volgende sessies. 
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lee-groepen krijgen het advies om een afsluitende evaluatiesessie te houden aan het eind 
van het lee-traject waarbij drie elementen aan de orde komen: 
1. Resultaten voor en verdere ontwikkeling van de deelnemer(s); 
2. Verdere ontwikkeling van lee als professionaliseringsinstrument; 
3. Vaststellen of deelnemer heeft voldaan aan de verplichtingen om deelname aan 

lee te laten gelden als onderdeel van inspanningsverplichting binnen Ooa. 

Beïnvloeding via participatief ontwikkelingstraject 

Een deel van de regelende activiteiten wordt uitgevoerd door de werkgroep in samenwer
king met de deelnemers. Het gaat hier om de regelende activiteiten voorzover die betrek
king hebben op de verbetering en de vernieuwing van lee in zijn geheel: de structuren en 
processen. "De werkgroep beschouwt lee als een ontwikkelingstraject en ziet zichzelf als 
facilitator van het gemeenschappelijk leren dat in samenwerking met de deelnemers 
geschiedt." (zie werkgroep lee, 1996, p.4 ). 
De werkgroep probeert de deelnemers (met name de organisatoren) actief te betrekken bij 
het verbeteren en vernieuwen van lee. Dit streven komt tot uiting in de volgende activi
teiten die door de werkgroep worden georganiseerd: 

Voorbereidingsbijeenkomst met de nieuwe organisatoren aan het begin van lee
traject; 
Startbijeenkomst voorlichting aan nieuwe deelnemers, kennismaking en afspra
ken maken; 
Workshops voor organisatoren; 
Intensieve eindevaluatie: verbeteren en vernieuwen van aanpak. 

Gezien de centrale rol die de werkgroep speelt in de verbetering en vernieuwing van lee 
is het van groot belang dat de werkgroep kan beschikken over informatie over het feite
lijke verloop van het primaire lee-proces in de lee-groepen. De informatie die de werk
groep verwerft over het functioneren van lee bestaat uit de volgende onderdelen: 

Trainings- en overlegbijeenkomsten tussen organisatoren en werkgroep; 
Bilateraal overleg tussen werkgroeplid en organisator; 
Participatie (sommige werkgroepleden zijn zelf ook organisator van een lee
groep); 
Schriftelijke evaluatie onder alle deelnemers; 
Verslagen van groepsevaluatie; 
Formele registratie door organisator (overzicht van opkomst tijdens sessies); 
Slotbijeenkomst: de werkgroep lee bespreekt met de deelnemers (met name de 
organisatoren) de evaluatieuitkomsten; 
Waarnemingen en bevindingen uit onderzoek; 
Persoonlijke waarneming (door werkgroepleden die tevens organisator zijn van 
een lee-groep). 

De werkgroep verschaft zich op veel verschillende manieren informatie om zich een beeld 
te vormen van de mate waarin de lee-sessies leiden tot de leerprocessen waarvoor lee in 
het leven is geroepen. Een groot gedeelte van deze informatie betreft, noodgedwongen, 
informatie uit de tweede hand. Het valt nog te bezien of de werkgroep over de juiste en 
voldoende informatie kan beschikken om zich een goed beeld te vormen van de leerpro
cessen en -opbrengsten in de verschillende groepen. 
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3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zijn de volgende onderzoeksvragen aan de orde: Welke resultaten levert 
Intercollegiaal consult op en in hoeverre kunnen die resultaten worden gekarakteriseerd 
als succesvol? (tweede onderzoeksvraag); Aan welke factoren binnen en buiten lee kun
nen de resultaten van Intercollegiaal consult worden toegeschreven? (derde onderzoeks
vraag). Wat de derde onderzoeksvraag betreft, komen in dit hoofdstuk alleen de factoren 
binnen lee aan de orde. De factoren buiten lee worden verkend in hoofdstuk 4. 
Deze twee onderzoeksvragen worden onderzocht aan de hand van een kwalitatieve ana
lyse van twintig lee-sessies uit het seizoen 1994/ 1995. Van elke sessie zijn gegevens ver
zameld via observaties en/of interviews. Die gegevens zijn in verschillende iteraties 
geanalyseerd aan de hand van een analysemodel. Dit hoofdstuk bevat de resultaten van 
het analyseproces. Allereerst wordt in 3.2 het analysemodel gepresenteerd op basis waar
van elk van de twintig lee-sessies is geanalyseerd (3.3) . Op basis van uitvoerige gevals
beschrijvingen zijn 20 lee-sessies met elkaar vergeleken (cross-case analyse). In paragraaf 
3.4 worden per concept de resultaten van de analyse gepresenteerd. Een vergelijking (in 
paragraaf 3.5) van lee-sessies met hoge versus lee-sessies met lage leeropbrengsten geeft 
aan welke factoren het succes van lee bepalen. Daarbij wordt ook de samenhang tussen 
de verschillende kritische succes- en faalfactoren nader onderzocht. Tenslotte worden de 
conclusies van de kwalitatieve analyse samengevat in termen van meer en minder suc
cesvolle scenario's. 
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3.2 Analysemodel voor lee-sessie 

3.2.1 

Zoals in de inleiding aangegeven, bevat dit hoofdstuk een specificatie en evaluatie van de 
resultaten van lee en een analyse van het functioneren van lee, op basis van een kwalita
tieve analyse van een twintigtal lee-sessies. In een vooronderzoek werd een analysemo
del ontwikkeld aan de hand waarvan de kwalitatieve analyse van twintig lee-sessies werd 
uitgevoerd. Wat de resultaten van lee betreft, werd op basis van het vooronderzoek ver
wacht dat de leeropbrengst voor een individuele deelnemer grotendeels bepaald wordt 
door de sessie waar hij zelf als case-inbrenger fungeert. Wat het functioneren van lee 
betreft, gaf het vooronderzoek een beeld van verschillende factoren die een belangrijke 
invloed zouden kunnen uitoefenen op de totstandkoming van (leer)opbrengsten. In het 
analysemodel staat de leeropbrengst voor de case-inbrenger centraal. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat de leeropbrengst afhankelijk is van een aantal factoren die onderling samen
hangen. Deze factoren zijn: de lee-groep; het tijdstip van de lee-sessie; het motief van de 
case-inbrenger; de doelstelling van de lee-groep; de case-inbreng; de bijdrage van de 
case-inbrenger; de feedback van de helpers; de gehanteerde gespreksmethode; evaluatie; 
sturing door de organisator; reflectie achteraf. Deze factoren worden in dit onderzoek 
beschouwd in hun onderlinge samenhang door gebmik te maken van het in paragraaf 2.2 
geïntroduceerde regelkringmodel van lee. 

Concepten in het analysemodel 

Case-inbrenger 
Tijdens elk van de twintig bestudeerde lee-sessies fungeerde één deelnemer als case
inbrenger. 
Meting: de case-inbrenger wordt aangeduid met behulp van code: RO I, R02, R03, etc. 

lee-groep 
Van elke lee-sessie wordt beschreven van welke groep de desbetreffende case-inbrenger 
deel uit maakte. 
Meting: de groep wordt beschreven aan de hand van een lettter; groep A, B, C en D. 

Tijdstip van de sessie 
Van elke sessie wordt de datum beschreven en de plaats in de opvolging der lee-sessies 
binnen de groep binnen het lee-seizoen. De verwachting is immers dat het voor zowel pro
ces als resultaat van lee-sessie verschil kan uitmaken of een sessie in het beginstadium 
dan wel in het eindstadium van een lee-reeks plaatsvindt. 
Meting: plaatsnummer in opvolging van lee-sessies. 

Motief van de case-inbrenger 
Met dit concept wordt gedoeld op enerzijds de behoeften en verwachtingen die de case
inbrenger beoogt te realiseren middels de lee-sessie: het gaat om de diepgang die door de 
case-inbrenger wordt nagestreefd. Anderzijds valt onder dit concept het motief van de 
desbetreffende adviseur om deel te nemen aan lee. 
Meting: het motief van de deelnemer is vastgesteld op basis van interviews. Tijdens de 
interviews is gevraagd naar: de redenen van de desbetreffende persoon om deel te nemen 
aan lee; de overwegingen om de desbetreffende case in te brengen; de verwachtingen en 
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behoeften met betrekking tot de lee-sessie (methode, diepgang etc.) In sommige gevallen 
verschaften observaties van lee-sessies aanvullende informatie over de motieven van de 
desbetreffende deelnemer. 

Doelstelling van de lee-groep 
Hiermee wordt beschreven wat de groep in zijn geheel nastreeft met de lee-sessies. 
Hierbij gaat het erom 6f de groep een doel heeft geëxpliciteerd, waarover consensus 
bestaat en welke diepgang door de groep wordt nagestreefd. 
Meting: tijdens interviews met deelnemers en organisator is gevraagd of de groep zich een 
expliciet doel heeft gesteld met betrekking tot de na te streven leeropbrengsten (m.n. diep
gang). Daarnaast verschaffen observaties informatie. Bijvoorbeeld: in een groep waar de 
doelstelling gedurende het lee-seizoen impliciet bleef, kwam aan het eind van het seizoen 
aan de orde (tijdens de groepsevaluatie) welk doel en ambitieniveau de groep impliciet 
had nagestreefd. 

Case-inbreng 
Het dilemma of vraagstuk dat door de case-inbrenger wordt ingebracht, wordt beschreven. 
Daarbij wordt aandacht besteed aan het belang (weinig belang; incidenteel belang; structu
reel belang) van het vraagstuk/dilemma voor de case-inbrenger en de mate van urgentie. 
Meting: de case-inbreng kan worden gereconstrueerd op basis van observatie-aantekenin
gen, aangevuld met uitspraken tijdens het interview. 

Gespreksmetbode 
De gespreksmethode die door de groep wordt gehanteerd tijdens de sessie wordt genoemd, 
inclusief de betekenis daarvan voor het lee-proces en -resultaat. 
Meting: uit de beschrijving van de gespreksmetheden (zie hoofdstuk 3) en de observatie van 
de sessie wordt afgeleid wat het hanteren van de desbetreffende methode betekende. 

Bijdrage van de case-inbrenger 
Het gaat hier om de bijdrage van de case-inbrenger gedurende de gehele lee-sessie. Qua 
inhoud wordt in kaart gebracht welk niveau van diepgang door de case-inbrenger aan de 
orde wordt gesteld. Naast de inhoud wordt ook de mate van openheid van de case-inbren
ger beschreven (actief open; reactief open; defensief /gereserveerd). 
Meting: de bijdrage van de case-inbrenger wordt beschreven op basis van observatie van 
de sessie (inclusief uitspraken van medegroepsleden), interviews met de case-inbrenger 
over zijn eigen mate van openheid en interviews met overige groepsleden. 

Feedback van helpers 
De inhoud (diepgang) die door de helpers aan de orde wordt gesteld, wordt beschreven. 
Daarnaast wordt de proceskant beschreven vanuit de veronderstelling dat de feedback die 
bevragend, meedenkend, explorerend en accepterend van aard is, effectiever is dan feed
back die oordelend, oplossend, suggestief en normatief van aard is. In het eerste geval 
proberen de helpers mee te denken vanuit de belevingswereld van de case-inbrenger. In 
het tweede geval redeneert men puur vanuit de eigen belevingswereld. 
Meting: feedback van de helpers wordt allereerst beschreven op basis van eigen observa
ties. Sessies die niet konden worden geobserveerd, worden beschreven op basis van uit
spraken tijdens interviews. 
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Sturing door organisator 
Dit concept beschrijft in hoeverre de organisator de sessie stuurt en hoe de betrokkenen 
(groepsleden inclusief organisator zelf) die sturing (of gebrek eraan) ervaren. Van een 
organisator wordt o.a. verwacht dat die de grenzen die in acht genomen moeten worden 
bij het geven van feedback, (her)kent en helpt bewaken. Bovendien wordt van de organi
sator verwacht dat hij de factoren (ver)kent die een optimaal leerproces kunnen belem
meren en weet deze in positieve zin te beïnvloeden. 
Meting: de sturing door de organisator wordt beschreven op basis van een interview met 
de desbetreffende organisator, aangevuld met observaties van sessies en interviews met 
overige groepsleden. 

Evaluatie van proces en resultaat 
Dit begrip geeft aan in hoeverre er geëvalueerd wordt en welke consequenties de lee
groep daaruit trekt voor de volgende lec-sessie(s). De evaluatie kan plaatsvinden aan het 
eind van een sessie of aan het begin van de eerstvolgende sessie. 
Meting: de evaluatie wordt geanalyseerd op basis van observaties aangevuld met inter
viewmateriaal. 

Reflectie achteraf 
Dit concept geeft weer in hoeverre de case-inbrenger na afloop van de lee-sessie nog heeft 
nagedacht (over de zaken die in de sessie aan de orde kwamen) en welke invloed dit 
mogelijkerwijs had op de (leer)opbrengsten. Hierbij is het vooral van belang om na te 
gaan of de diepgang van de verworven inzichten nog toeneemt door reflectie achteraf. 
Meting: reflectie achteraf wordt beschreven op basis van een interview waarin de case
inbrenger werd gevraagd in hoeverre de lee-sessie (en de desbetreffende thematiek) hem 
nog had beziggehouden sinds de sessie. Tijdens het tweede interview werd die vraag nog
maals gesteld. 

Leeropbrengst voor de case-inbrenger 
Dit begrip beschrijft wat de lee-sessie heeft opgeleverd. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen twee aspecten van de opbrengst: diepgang en intentie (follow up). Qua 
diepgang wordt een indeling gemaakt in drie niveaus. 

I. Bij het eerste (laagste) niveau van diepgang heeft de case-inbrenger inzicht 
gekregen in de opdrachtsituatie (het probleem, het gedrag van de klant, aanpak
alternatieven) uit de case. 

2. Bij het tweede niveau van diepgang horen de opbrengsten waarbij de case
inbrenger ten minste bewust is geworden van de subjectiviteit van zijn eigen 
handelen in deze case, waarvan hij zich voorheen niet zo bewust was. Deze 
bewustwording van de eigen subjectiviteit gaat meestal gepaard met bewustwor
ding van ' meer mogelijkheden' (dan de bekende vertrouwde mogelijkheden) met 
betrekking tot interpretatie en gedrag. 

3. Het derde niveau van diepgang betreft opbrengsten waarbij de case-inbrenger 
inzicht heeft gekregen in bepaalde patronen in zijn denken en handelen die vaker 
terugkomen (niet alleen in deze case) inclusief bepaalde achtergronden (opvat
tingen, normen, waarden, eigenschappen) van die patronen. Deze ' achtergrond
en' worden verborgen bestuurders2 genoemd. 

2. In het spraakgebruik in de praktijk van lee heeft de term 'verborgen bestuurder' in sommige gevallen een ruimere 
betekenis. In die gevallen worden leeropbrengsten die in dit proefschrift vallen onder niveau 2 ook aangeduid als 
' verborgen bestuurder' 
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Met het aspect 'follow up' wordt beschreven welk vervolg de case-inbrenger geeft (of 
'van plan is te geven' ) aan de verworven inzichten. 
Meting: de leeropbrengst wordt beschreven op basis van twee interviews met de case
inbrenger waarin gevraagd wordt naar de leeropbrengst van de lee-sessie en de follow-up. 
Om een goed beeld te krijgen van het leereffect van een lee-sessie wordt naast de inter
views ook gebruik gemaakt van de observatie van de desbetreffende lee-sessie en de 
eerstvolgende lee-sessie (terugblik op de vorige sessie). 

Methodische kanttekening bij analyse van 'leeropbrengst' 

3.2.2 

In dit onderzoek worden de leeropbrengsten beschouwd als momentopnamen in een leer
proces dat (na twee interviews) nog niet ten einde behoeft te zijn. Een adviseur die op het 
moment van het tweede interview melding maakt van een leeropbrengst op niveau twee, 
kan door verdergaande reflectie alsnog inzicht krijgen in enkele van zijn verborgen 
bestuurders (niveau drie). Adviseurs met inzichten van niveau twee kunnen door reflectie 
achterafen/of door vervolgsessies waaraan zij deelnemen, alsnog tot inzichten komen in 
meer structurele patronen in hun eigen handelen en eventuele verborgen bestuurders. 
Echter, aangezien wij in dit onderzoek als uitgangspunt nemen dat de lee-sessies zelf 
bedoeld zijn om tot (evalueerbare) inzichten te leiden op een zo hoog mogelijk niveau, 
nemen wij als eenheid van analyse de resultaten die gerapporteerd werden tot en met het 
tweede interview. Het is mogelijk dat er daarna nog diepere inzichten ontstonden. Deze 
vallen echter buiten het bestek van dit onderzoek. 

Samenhang tussen concepten 

Een onderzoeksmodel bestaat naast een verzameling concepten ook uit de relaties daar
tussen. De samenhang tussen de verschillende factoren wordt uiteengezet aan de hand van 
het regelkringmodel van lee dat in hoofdstuk 2 reeds werd geïntroduceerd en dat voor het 
gemak nogmaals getoond wordt in figuur 3.1. 

L-----------------------~ 

' 

I 
~rimaire lee-proces 

Input -----------------~ L __________________ __JI----------------.-•~ Output 

Figuur 3.1 
Regelkringmodel van Jee 
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Aan de hand van het regelkringmodel wordt inzichtelijk gemaakt op welke wijze het pri
maire proces wordt uitgevoerd en geregeld op het niveau van een lee-groep. In de kwali
tatieve analyse wordt als eenheid van analyse beschouwd: een lee-sessie inclusief de daar
opvolgende reflectie (door de case-inbrenger). 

De normen op basis waarvan een lee-groep het primaire lee-proces kan regelen bestaan 
uit een groepscomponent en een individuele component. De groepsleden - elk met eigen 
doelen en verwachtingen - ontwikkelen in interactie met elkaar een zekere impliciete of 
expliciete collectieve norm (Doelstelling van lee-groep) met betrekking tot het primaire 
lee-proces en de output van lee-sessies. Deze normen worden ontwikkeld op basis van de 
aangeboden informatie en suggesties vanuit de werkgroep. Daarnaast spelen de motieven 
en verwachtingen van de case-inbrenger een belangrijke normstellende rol. Het betwij
felen van normen wijst op het herdefiniëren en bijstellen van doelen in een lee-groep. 

Het primaire proces verwijst naar het inbrengen van een case, het voeren van een lee
gesprek aan de hand van een gespreksmethode, het geven van feedback (door de helpers) 
aan de case-inbrenger, en het reflecteren na afloop van de lee-sessie (door de case-inbren
ger). 

Waarnemen, beoordelen en ingrijpen hebben betrekking op het evalueren van lee-sessies 
en het nemen van maatregelen om het lee-proces bij te stellen. Daarbij gaat het o.a. om 
de sturing door de organisator. Het waarnemen, beoordelen en ingrijpen geschiedt op 
basis van de normen die de lee-groep hanteert ten aanzien van het primaire proces en de 
output. 

De leeropbrengst voor de case-inbrenger wordt in dit hoofdstuk als de output van het pri
maire lee-proces beschouwd. 

De Input verwijst naar de kennis en ervaring van de case-inbrenger en de helpers. 

De wijze waarop deze factoren zich in de werkelijkheid voordoen, verschillen per lee
groep en kunnen zich in de loop van de tijd ontwikkelen. 

3.3 Case analyse 

Elk van de twintig lee-sessies is geanalyseerd op basis van het analysemodel uit de vori
ge paragraaf. Op basis van deze analyses is voor elke geanalyseerde sessie een gevalsbe
schrijving van enkele pagina's gemaakt. Per lee-sessie zijn de ruwe gegevens verdeeld 
over de verschillende concepten uit het kwalitatieve analysemodel. Per concept zijn deze 
gegevens samengevat. Tenslotte is een totaalbeeld geschetst waarin de relevante concep
ten in samenhang met elkaar beschreven worden. De wijze waarop concepten, gegevens 
en interpretaties gekoppeld zijn, wordt geïllustreerd aan de hand van tabel 3.1. De eerste 
kolom bevat de concepten uit het analysemodel. De tweede kolom bevat de gegevens uit 
de observatie van lee-sessies en groepsevaluatiebijeenkomsten. De derde kolom bevat de 
gegevens uit de interviews met de case-inbrenger. Per concept zijn de gegevens uit obser
vaties en interviews samengevat en geïnterpreteerd (vierde kolom). 
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Tabel3.1 
Gedeelte van ge valsbeschrijving van RO I 

ROl Observatie Interviews Samenvatting 

Motieven Uitspraak van RO I tijdens de " Ik wilde de zaken (m.b.t. deze Motief m.b.t. deze sessie: 
case-inbrenger groepsevaluatie aan het eind van case) eens goed op een rijtje zet- Tijdens de lee-sessie wilde ROl 

het lee-seizoen: "Ik ben vooral 1en legenover een groep belang- voor zichzelf de zaken m.b.t. één 
geïnteresseerd in wat er gebeurt stellende luisteraars, collega- specifieke case op een rijtje zet-
en niet zo?.eer waarom dat adviseurs. echte vakmensen. Al ten. Uit de case-inbreng van RO I 
gebeurt. Mijn behoefte was wat samenvattend van ' hoe is het valt af te leiden dat met name 
minder op normen en waarden gekomen?' wordt de rode draad niveau I en 2 beoogd werden. 
gericht." vaak al duidelijk en hoef je de 

vergadering (lee-sessie) al bijna Motief m.b.t. deelname. De 
niet meer te houden ." [Int. I] motieven van RO I om deel te 

nemen aan Jee vertonen weinig 
ROl "A ls lee niet bij de lidmaat- overeenkomst met de doelstel-
schapsverplichtingen had Jing van lee: hij was niet gericht 
gehoord, zou ik er niet aan zijn op niveau 3 (opsporen van eigen 
begonnen ."( int. I) verborgen bestuurders ) 

Zie ook i nierviewtekst onder 
CASE-INBRENG. 

Case-inbreng Case: ROl adviseert een di ree- "Tijdens de eerste sessie toen Belang voor Case-inbrenger: De 
teur /eigenaar: koers zetten naar had ik net een ervaring gehad en Jee-sessie had voor ROl vooral 
hogere winstgevendheid en pro- daarover vertelde ik aan RI 0: belang m.b.t. de specifieke case. 
beren het vertrouwen van de het ging over een project waari n De lee-sessie kwam op een heel 
bank terug te winnen. In deze ik echt op het randje ging. Toen goed moment , namelijk het 
opdracht helpt RO I om andere zei RIO "nou dan ben jij de vol- moment dat RO I zich in de des-
adviseurs met ' boze' plannen gende case-inbrenger". Omdat er betreffende case op een cruciaal 
buiten de deur te houden . Het eigenlijk niemand anders was. moment bevond "welke kant ga 
dilemma van RO I is dat hij zich En ik dacht dat komt eigenl ijk ik uit ?". 
in toenemende mate unheimisch niet eens zo gek uit , in dit stad i-
voell door de erg veranlwoorde- um zou ik best de zaak voor Urgentie: hoge urgentie 
lijke rol die hij in toenemende mezelf op een rijtje willen zet-
mate alleen speelt . ten: "waar ben je mee bezig?" 
Tijdens de lee-sessie zegt RO I tegen een groepje belangstellen-
dat hij 'behoefte heeft aan aan- de lui steraars. Nou en inderdaad 
pak ideeën voor dit probleem'. op het moment dat ik de case 

moest brengen was ik nog weer 
een stapje verder in dat proces 
vnn beklemming tussen aanha-
lingstekens. Dus het moment 
was eigenlijk wel heel goed." 
(Int I tra. r. 40-50) 

" De sessie kwam op een cruciaal 
moment in de case 'welke kant 
ga ik uit? '." [Int I vsl] 

Wat betreft het concept 'motieven van case-inbrenger' heeft RO I tijdens de interviews en 
tijdens de groepsevaluatie uitspraken gedaan die iets zeggen over enerzijds zijn motieven 
om deel te nemen aan lee en anderzijds zijn motieven (nagestreefde diepgang) met betrek
king tot de lee-sessie waar hij een case inbracht. 

In de gevalsbeschrijving van de lee-sessies van ROl (en de negentien andere gevallen) is 
elk concept uit het analysemodel uitgewerkt zoals de concepten 'motieven van case
inbrenger' en 'case-inbreng' in de bovenstaande tabel. De gevalsbeschrijving wordt afge
sloten met een ' totaalbeeld ', een samenvattende interpretatie van de onderzoeker waarin 
concepten met elkaar in verband worden gebracht. Hettotaalbeeld toont de (vermoedelij
ke) samenhang tussen de verschillende factoren enerzijds en de leeropbrengst anderzijds . 
Tabel 3.2 toont het totaalbeeld behorende bij de lee-sessie waar ROl case-inbrenger was. 
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Tabel3.2 
Totaalbeeld van gevalsbeschrijving van RI 

Totaalbeeld In de ogen van RO I was de toegevoegde waarde van de lee-sessie dat het tot een stukje bewustwording had 
geleid, op basis waarvan hij enkele accenten in zijn aanpak in de specifieke (onder handen zijnde) case ver
zwaard heeft . Diepgang van de opbrengst lag voornamelijk op het eerste en tweede niveau van diepgang: 
inzicht in de situatie uit de case en inzicht in een (gedeelte van) het eigen handelen in deze ene case. Deze 
inzichten heeft ROl toegepast in de opdracht uit de case. Daarnaast kwam ROl ook tot een case-overstij
gend inzicht in zijn eigen handelen, maar ROl gaf aan dit inzicht nauwelijks fotluw up. 
Een factor die een belangrijk deel van de lage leeropbrengsten verklaart, is het motief van de case-inbren
ger: ROl wilde praten over deze case, waarbij de keuze voor deze case niet was ingegeven door een breder, 
algemener belang van de problematiek uit de case. De motivatie van de case-inbrenger kwam tot uitdruk
king in een geringe mate van openheid tijdens de sessie: ROl vertelde vooral over de inhoud en weinig 
over zijn eigen gedachten en gevoelens achter zijn handelen . Een andere invloedrijke factor is de feedback 
van de groep. De diepgang van de feedback was gering: de helpers bevroegen ROl vooral op de inhoudelij
ke kant van de case en de communicatie werd gekenmerkt door vlugge, nie t onderbouwde conclusies en 
oordelen en "defensive routines". 
Een derde factor van belang is de doelstelling van de groep: aan de start van deze sessie (de tweede in de 
reeks) was er binnen de groep nog geen sprake van consensus over de doelste lling. 

Belangrijk punt voor volgende lee-sessies: evaluatie is ingesteld en leidde concreet tot meer consensus over 
doel van lee: meer aandacht voor normen en waarden. 

Voor een drietal gevalsbeschrijvingen is een uitgebreide samenvatting opgenomen in bij
lage I . Tabel 3.3 geeft een beknopt en schematisch overzicht van de twintig lee-sessies. 
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3.4 Cross-case analyse: vergelijking per variabele 

3.4.1 

3.4.2 

3.4.3 

In deze paragraaf worden twintig lee-sessies met elkaar vergeleken. Achtereenvolgens 
zullen de verschillende concepten uit het analysemodel (zie 3.2) aan de orde komen. 

lee-groep 

De twintig lee-sessies die zijn geanalyseerd vonden plaats binnen de volgende vier lee
groepen. 

Groep A: vijf (van de zes) lee-sessies; 
Groep B: vijf (van de vijf) lee-sessies; 
Groep C: drie (van de zes) lee-sessies; 
Groep D: zeven (van de zeven) lee-sessies. 

De variatie in groepen is van belang om vast te stellen of verschillen tussen groepen 
samenhangen met verschillen in leeropbrengsten. Tijdens het lee-seizoen 1994/1995 
namen 21 lee-groepen deel, waarvan er 4 zijn bestudeerd. Er is dus 19 % van alle lee
groepen bestudeerd. Het totale aantal sessies in het seizoen 1994/1995 was 126, uitgaan
de van 6 sessies per groep. Binnen de kwalitatieve analyse is dus 16 % (20/126) van de 
sessies bestudeerd. Dat betekent dat bij het generaliseren van conclusies op basis van deze 
twintig gevallen enig voorbehoud op zijn plaats is. 

Tijdstip 

Per lee-groep zijn verschillende lee-sessies geanalyseerd, sessies uit zowel het beginsta
dium als het eindstadium van een lee-reeks. Verwacht wordt dat deze tijdsfactor invloed 
kan hebben op de opbrengsten van een lee-sessie. Een groep kan namelijk een verbete
ringsslag maken waardoor sessies in een later stadium tot hogere leeropbrengsten leiden 
dan sessies uit het beginstadium. Bij de cross-case analyse in paragraaf 4.5 komt de 
samenhang tussen verschillende variabelen aan de orde. Daarbij wordt ook gekeken in 
hoevene dit leereffect optreedt. 

Motief van case-inbrenger 

Gezien de doelstelling van lee zou men verwachten dat iedere case-inbrenger door mid
del van een lee-sessie leeropbrengsten op niveau 3 wil realiseren. In de bestudeerde lee
sessies (zie tabel 3.4) daarentegen waren lang niet alle case-inbrengers expliciet gericht 
op leeropbrengsten op niveau 3. 
Alle case-inbrengers wilden weliswaar reflecteren op hun eigen handelen naar aanleiding 
van een ingebrachte case, maar veel van hen streefden niet expliciet naar een bepaalde 
diepgang. Sommige case-inbrengers hadden vooral behoefte aan 'aanpak-ideeën' (ROl) of 
een 'concrete oplossing' (R14) van één specifiek probleem (één case) of zouden het liefst 
'inhoudelijke vraagstukken bespreken' (R07). 



Tabel3.3 
Schematisch overzicht van 20 lee-sessies 

Case- Groep Tijdstip Motief case- Doel van de groep: Case-inbreng: 

inbrenger van sessie inbrenger 

(beoogd expliciet/ con sen- beoogd belang voor urgentie 

niveau) impliciet sus niveau case-inbrenger 

ROl D 2e J en 2 impliciet nee 2 case-specifiek acuut 

sessie belang 

R02 c 2e Jen 2 impliciet 2 case-specifiek acuut 

sessie belang 

R03 D 3e I en 2 expliciet nee 2 (en 3) case-specifiek acuut 

sessie belang 

R04 A 2e I en 2 2 case-specifiek acuut 

sessie belang 

ROS A 4e 2 2 case-specifiek geen 

sessie belang urgentie 

R06 D 4e 2 expliciet nee 2 en 3 case-specifiek acuut 

sessie belang 

R07 c 4e inhoudelijke impliciet nee 2 weinig n.v.t. 

sessie vragen belang 

ROS A Ie 2 impliciet 2 case-specifiek acuut 

sessie belang 

R09 A Se 2 impliciet 2 case-specifiek acuut 

sessie belang 

RIO D Se 2 en 3 expliciet ja 2 en 3 case-specifiek geen 

sessie belang urgentie 

Ril B 3e 2 impliciet I en 2 case-specifiek acuut 

sessie belang 

R12 D 6e 2 en 3 expliciet ja 2 en 3 case-specifiek geen 

sessie belang urgentie 

R13 B 4e 2 impliciet I en 2 weinig geen 

sessie belang urgentie 

R14 B Se I en 2 impliciet I en 2 case-specifiek acuut 

sessie belang 

RIS D Ie I en 2 impliciet nee I en 2 case-specifiek acuut 

sessie belang 

Rl6 

Rl7 c 6e 2 impliciet 2 case-specifiek acuut 

sessie belang 

RIS B 2e 2 impliciet nee I en 2 case-specifiek geen 

sessie belang urgentie 

R19 B Ie 2 impliciet 2 case-specifiek acuut 

sessie belang 

R20 D 7e 2 en 3 expliciet ja 2 en 3 case-specifiek geen 

sessie belang urgentie 

R21 A 6e 2 2 case-specifiek acuut 

sessie belang 



Feedback: Bijdrage van case-inbrenger: Methode Sturing door Evaluatie: Reflectie achteraf: Leer-opbrengst: 

organisator 

inhoud proces openheid inhoud ijkpunt inhoud intentie mate van toegevoegde niveau follow up 

(niveau) (niveau) reflectie waarde 

I en 2 oplossend, suggestief reactief open -> I en 2 I 0-stappen- actief ja proces en verbeteren middel I en 2 invloed op handelen in case; 

en overredend defensief methode resultaat verwacht bijsturen van handelen 

I en 2 bevragend reactief open I en 2 I 0-stappen- weinig nee resultaat vrijblijvend veel hoog I, 2 en 3 invloed op handelen in case; 

methode voornemen tot bijsturen van handelen 

I, 2 (en 3) oplossend, oordelend en reactief open -> I en 2 U-procedure actief ja proces en verbeteren veel hoog I en 2 invloed op handelen in case; 

suggestief defensief resultaat voornemen tot bijsturen van handelen 

I en 2 bevragend en explorerend I en 2 I 0-stappen- weinig nee proces en veel I en 2 invloed op handelen in case; 

methode resultaat voornemen tot bijsturen van handelen 

I en 2 bevragend en explorerend I en 2 incident- weinig nee middel 2 verdere reflectie 

methode 

l , 2 (en 3) oplossend, oordelend en reactief open -> I en 2 U-procedure actief ja proces en verbeteren veel hoog I en 2 invloed op handelen in case; 

overredend defensief resultaat experimenteren met bijsturen van handelen - -
2 bevragend, (oplossend en gereserveerd I en 2 JO-stappen- weinig nee resultaat vrijblijvend middel hoog 2 experimenteren met bijsturen van handelen 

overredend) methode 

I en 2 bevragend eo explorerend reactief open I en 2 I 0-stappen- weinig nee resultaat vrijblijvend veel hoog I en 2 invloed op handelen in case; 

methode voornemen tot bijsturen van handelen 

I en 2 bevragend en explorerend reactief open I en 2 I O-s tappen- weioig nee resultaat vrijblijvend veel I en 2 invloed op handelen in case; 

methode experimenteren met bijsturen van handelen 

l, 2 en 3 bevragend, explorerend (en actief open I, 2 en 3 U-procedure actief ja proces en verbeteren nihil gering I, 2 en 3 geen invloed op handelen in case; 

suggestief) resultaat voornemen tot bijsturen van handelen 

l en 2 oplossend reactief open l en 2 (eigen weinig nee resultaat vrijblijvend nihil gering gering geringe follow up 

methode) 

I , 2 en 3 bevragend en explorerend actief open l , 2 en 3 U-procedure actief middel I, 2 en 3 geen invloed op handelen in case; verwacht bijsturen 

van handelen; voornemen tot verdere reflectie 

I en 2 oplossend en normatief gereserveerd -> I en 2 incident- weinig nee (proces) en vrijblijvend veel hoog I en 2 invloed op handelen in case; 

reactief open methode resultaat voornemen tot verdere reflectie 

I en 2 oplossend reactief open I en 2 incident- weinig nee resultaat (laatste weinig I en 2 invloed op handelen in case; 

methode sessie) voornemen tot bijsturen van handelen 

I en 2 reactief open l en 2 I 0-stappen- actief nee resultaat vrijblijvend veel l en 2 invloed op handelen in case; 

methode verdere reflectie 

I en 2 bevragend (en oplossend) reactief open I en 2 incident- weinig geen (laatste veel I en 2 invloed op handelen in case; 

methode evaluatie sessie) voornemen tot verdere reflectie 

I en 2 oplossend en normatief reactief open I en 2 JO-stappen- weinig nee resultaat vrijblijvend middel I en 2 geen invloed op handelen in case; 

methode verwacht bijsturen van handelen 

I en 2 bevragend (en oordelend) reactief open I en 2 U-procedure weinig nee proces en verbeteren middel I en 2 invloed op handelen in case; 

resultaat voornemen tot bijsturen van handelen 

I, 2 en 3 bevragend, (oordelend en actief open I, 2 en 3 U-procedure actief ja proces en (laatste veel I, 2 en 3 invloed op handelen in case; 

suggestief) resultaat sessie) experimenteren met bijsturen van handelen 

I en 2 I en 2 I 0-stappen- weinig I en 2 invloed op handelen in case; 

methode verwacht bijsturen van handelen 
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Tabel 3.4 
Motief van case-inbrenger 

3.4.4 

Case-inbrenger Groep Tijdstip Motief case-inbrenger 

Case-inbrengers die expliciet niveau 3 beogen 

RIO D Se sessie niveau 2 en niveau 3 

Rl2 D 6e sessie niveau 2 en niveau 3 

R20 D 7e sessie niveau 2 en niveau 3 

Case-inbrengers die niet expliciet streven naar niveau 3 

ROl D 2e sessie niveau I en niveau 2 

R02 c 2e sessie niveau I en niveau 2 

R03 D 3e sessie niveau I en niveau 2 

R04 A 2e sess ie niveau I en niveau 2 

ROS A 4e sessie niveau 2 

R06 D 4e sessie niveau 2 

R07 c 4e sessie inhoudelijke vragen 

R08 A Ie sessie niveau 2 

R09 A Se sessie niveau 2 

Ril B 3e sessie niveau 2 

Rl3 B 4e sessie niveau 2 

Rl4 B Se sessie niveau I en niveau 2 

RIS D Ie sessie niveau I en niveau 2 

Rl7 c 6e sessie niveau 2 

Rl8 B 2e sessie niveau 2 

Rl9 B Ie sessie niveau 2 

R21 A 6e sessie niveau 2 

In drie lee-sessies (R 10, R 12, R20) had de case-inbrenger een expliciet voornemen om tot 
inzichten in zijn eigen verborgen bestuurders te komen (niveau 3). Het is opmerkelijk dat 
bij veel case-inbrengers geen sprake leek te zijn van een expliciet streven naar het opspo
ren van eigen verborgen bestuurders. Mocht dit patroon zich ook voordoen in lee-sessies 
die niet in dit onderzoek zijn betrokken, dan werpt dit de vraag op hoe het komt dat van 
de vele adviseurs die zich inschrijven voor lee, wetende dat lee is gericht op het explore
ren van eigen verborgen bestuurders, slechts een relatief klein gedeelte expliciet streeft 
naar het opsporen van eigen verborgen bestuurders (niveau 3). Voor veel case-inbrengers 
zou het gezamenlijk kritisch reflecteren op het eigen denken en handelen wel eens een 
behoorlijk bedreigende ervaring kunnen zijn, waarbij niveau 3 als het meest bedreigend 
wordt ervaren. Bovendien zou het wel eens zo kunnen zijn dat een leerproces gericht op 
niveau 3 voor sommigen (vooralsnog) te hoog gegrepen is . 

Doelstelling van lee-groep 

Wat in de vorige paragraaf gold voor de individuele case-inbrengers, geldt hier ook voor 
de lee-groep. De meeste groepen hebben een impliciete en/of tamelijk vage doelstelling 
die bovendien niet boven niveau 2 uitkomt. 
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Tabel3.5 
Doelstelling van lee-groep 

Case-inbrenger Groep Tijdstip Doel lee-groep 

Explicitering Consensus Beoogde diepgang 

Groep A 

R08 A Ie sessie impliciet niveau 2 

R04 A 2e sessie niveau 2 

ROS A 4e sessie niveau 2 

R09 A Se sessie impliciet niveau 2 

R21 A 6e sessie niveau 2 

Groep B 

Rl9 B Ie sessie impliciet niveau 2 

Rl8 B 2e sessie impliciet nee niveau I en niveau 2 

Ril B 3e sessie impliciet niveau I en niveau 2 

Rl3 B 4e sessie impliciet niveau I en niveau 2 

Rl4 B Se sessie impliciet niveau I en niveau 2 

Groep C 

R02 c 2e sessie impliciet niveau 2 

R07 c 4e sessie impliciet nee niveau 2 

Rl7 c 6e sessie impliciet niveau 2 

Groep D 

RIS D Je sessie impliciet nee niveau I en niveau 2 

ROl D 2e sessie impliciet nee niveau 2 

R03 D 3e sessie expliciet nee niveau 2 (en niveau 3) 

R06 D 4e sessie expliciet nee niveau 2 en niveau 3 

RIO D Se sessie expliciet ja niveau 2 en niveau 3 

Rl2 D 6e sessie expliciet ja niveau 2 en niveau 3 

R20 D 7e sessie expliciet ja niveau 2 en niveau 3 

Doordat een groep haar doelstelling niet expliciteert, kunnen er tussen de groepsleden 
aanzienlijke verschillen in verwachtingen en opvattingen bestaan met betrekking tot het 
doel van de lee-sessies. Indien deze verschillende verwachtingen niet op elkaar worden 
afgestemd, is het waarschijnlijk dat het proces en de resultaten van de lee-sessies subop
timaal zijn. Een enkele groep (groep C) vindt het niet noodzakelijk om niveau 3 inzichten 
na te streven ('Er is toch niets mis met niveau 1 ') . Alleen groep D formuleerde een expli
ciete doelstelling met betrekking tot de na te streven diepgang van de lee-sessies. Aan het 
eind van de tweede sessie hebben de leden van groep D na overleg besloten dat ze met 
ingang van de derde sessie meer aandacht zouden besteden aan de normen en waarden 
(verborgen bestuurders) van de case-inbrenger. Vanaf dat moment streefde groep D naar 
inzichten op niveau 3. 
Deze bevindingen roepen de vraag op hoe het komt dat slechts één van de vier lee-groe
pen zichzelf expliciet als doel stelde om te streven naar inzichten op niveau 3. Een moge
lijke verklaring hiervoor is dat veel deelnemers heel tevreden zijn met inzichten op niveau 
l en 2, mede omdat men beseft dat het veel tijd (misschien wel meer dan zes lee-sessies) 
en moeite vereist om inzichten op niveau 3 te realiseren. Hiermee samenhangend zou het 
ook zo kunnen zijn dat sommige deelnemers de essentie van niveau 3 niet begrijpen 
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omdat ze daar nog niet aan toe zijn. Daarnaast kan het ook zo zijn dat de doelstelling van 
lee onvoldoende helder is of onvoldoende duidelijk wordt overgebracht op de deelnemers 
aan lee. Wellicht onderkennen niet alle deelnemers (en groepen) het belang van het doel 
van lee. 

Case-inbreng 

Uit tabel 3.6 blijkt dat de case-inbreng in de meeste gevallen een authentiek dilemma 
bevat: 'een dilemma dat de case-inbrenger als een probleem ervaart, iets dat hem bezig
houdt'. De inhoud die door de case-inbrenger aan het begin van de sessies werd inge
bracht, betrof in bijna alle gevallen een dilemma/vraagstuk dat betrekking had op één 
enkele adviesopdracht of gebeurtenis. De case betrof een case-specifiek! incidenteel 
dilemma. Het inbrengen van een incidenteel vraagstuk is inherent aan het werken met 
cases. Dat betekent dat case-inbrengers geen structurele dilemma's inbrengen aan het 
begin van een sessie. 

Tabel3.6 
Case-inbreng 

Case-inbrenger Groep Tijdstip Case-inbreng 

Belang voor case-inbrenger Urgentie 

ROl D 2e sessie case-specifiek belang acuut 

R02 c 2e sessie case-specifiek belang acuut 

R03 D 3e sessie case-specifiek belang acuut 

R04 A 2e sessie case-specifiek belang acuut 

ROS A 4e sessie case-specifiek belang geen urgentie 

R06 D 4e sessie case-specifiek belang acuut 

R07 c 4e sessie weinig belang n.v.t . 

R08 A Ie sessie case-specifiek belang acuut 

R09 A 5e sessie case-specifiek belang acuut 

RIO D Se sessie case-specifiek belang geen urgentie 

Ril B 3e sessie case-specifiek belang acuut 

Rl2 D 6e sessie case-specifiek belang geen urgentie 

RJ3 B 4e sessie weinig belang geen urgentie 

Rl4 B Se sessie case-specifiek belang acuut 

RIS D Ie sessie case-specifiek belang acuut 

R17 c 6e sessie case-specifiek belang acuut 

Rl8 B 2e sessie case-specifiek belang geen urgentie 

R19 B Ie sessie case-specifiek belang acuut 

R20 D 7e sessie case-specifiek belang geen urgentie 

R21 A 6e sessie case-specifiek belang acuut 

In twee gevallen (R07 en Rl 3) kunnen vraagtekens worden gezet bij de mate waarin de 
case-inbreng een authentiek dilemma bevatte. R07 bracht een case in waarvan hij nog tij
dens de lee-sessie stelt dat het eigenlijk geen echt probleem is voor hem. R 13 bracht een 
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case in waarvan hij achteraf tijdens het interview zei: 'Het zou voor mij nuttig zijn 
geweest als ik een probleem op commercieel gebied had ingebracht, maar dat zou een te 
grote kwetsbaarheid betekenen. De case die ik uiteindelijk heb ingebracht, was eigenlijk 
niet zo heel substantieel. Dit onderwerp was ook niet zo bedreigend.' 
Een belangrijk verschil tussen de 18 lee-sessies waarin een authentiek dilemma/ vraag
stuk werd besproken, had betrekking op de urgentie van de ingebrachte cases. In vijf lee
sessies (Rû5, R 10, R 12, R 18, R20) had de ingebrachte case geen urgent karakter. In der
tien lee-sessies betrof de ingebrachte case een onder handen zijnde opdracht/project met 
een urgent probleem waarvoor de desbetreffende adviseur acuut een oplossing moest zoe
ken. Uitspraken van case-inbrengers die typerend zijn voor de urgentie met betrekking tot 
de case betreffen: 'Behoefte aan aanpak-ideeën op een cruciaal moment in de case, waar
op ik bepaal welke kant ik uitga' (ROl); 'Wat moet ik doen in deze situatie' (R02); 
'Morgen ga ik naar die klant. ... . kan ik dan een interventie plegen? Welke?' (R04); 'Hoe 
moet ik nu doorgaan?' (R06); 'Hoe ga ik nu verder?' (R 11); 'Ik had in de eerste plaats 
behoefte aan een concrete oplossing voor het probleem dat ik in de sessie inbracht. R14); 
'Moet ik een eind maken aan deze opdracht of moet ik doorgaan, zo ja, hoe?' (R 1 5); 
'Moet ik zijn val nu definitief inleiden, zo ja hoe?' (R 19); 'Hoe stel ik me op in span
ningsveld tussen opdrachtgever en cliëntsysteem' (R21). 

Het inbrengen van een urgente case kan de case-inbrenger en de helpers verleiden om te 
blijven praten over dat ene geval. De helpers worden aangespoord om de case-inbrenger 
te helpen bij het beter oplossen van het probleem van een klant. Het gevolg van deze case
specifieke focus is dat men niet toekomt aan de inzichten waarvoor lee is bedoeld: 'het 
vergroten van inzicht bij een organisatieadviseur met betrekking tot de achtergronden van 
waaruit hij adviseert of handelt' (Werkgroep lee, 1994, p. 3). 

De vraagstukken die men als case inbracht, verschilden enorm van sessie tot sessie. Iedere 
adviseur bracht een zeer specifieke persoonlijke ervaring in. De gevalsbeschrijvingen in 
bijlage 1 geven een beeld van de diversiteit aan dilemma's en vraagstukken waarmee 
organisatieadviseurs worstelen en waar ze graag met vakgenoten over spreken (in lee-ver
band). 

De case-inbreng hangt waarschijnlijk nauw samen met het motief van de case-inbrenger. 
Het inbrengen van een urgent probleem lijkt te worden uitgelokt door de aanbevelingen 
in het werkboek omtrent het kiezen van een case: "De case-inbrenger zit of zat recentelijk 
voor een dilemma dat hij als een probleem ervaart, iets dat hem bezighoudt" (Werkgroep 
lee, 1996). 

Feedback van helpers 

Gegeven de doelstelling van lee zou men mogen verwachten dat de helpers niet te lang 
praten over de inhoudelijke kant van de case (niveau 1) en vrij snel overgaan tot het bevra
gen van de case-inbrenger, waarbij men gericht is op het handelen van de case-inbrenger 
en de achtergronden van dat handelen. Bovendien mag men op basis van deze doelstelling 
verwachten dat helpers signaleren en adequaat reageren indien een case-inbrenger weinig 
openheid toont met betrekking tot zijn eigen handelen en achtergronden van dat handelen. 
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Uit de analyse van de lee-sessies komt naar voren dat tijdens een aantal lee-sessies (o.a. 
tijdens de sessie van ROl, R02, Rll, Rl3, Rl4) zowel de case-inbrenger als de helpers 
lange tijd bleven praten over de inhoudelijke kant van de case. Met de 'inhoudelijke kant' 
wordt gedoeld op zaken als het probleem van de klant, de opdracht, de betrokkenen 
(niveau l ). Als de inhoudelijke kant van een case te lang aan de orde is, loopt men het risi
co dat er nauwelijks gereflecteerd wordt op het handelen van de desbetreffende adviseur 
en de verborgen bestuurders daarachter. 

In alle lee-sessies slaagde men erin om (na kortere of langere tijd) een gesprek tussen 
case-inbrenger en helpers tot stand te brengen waarin gesproken werd over het handelen 
van de desbetreffende adviseur in deze case (niveau 2). De wijze waarop het handelen van 
de case-inbrenger werd besproken (proces aspect van feedback) was echter in veel geval
len (ROl, R07, R 11 , R 13, R 14, R 18, R 19) weinig adequaat om de overstap te maken naar 
niveau 3. In veel sessies hadden de helpers de neiging om zelf te gaan bedenken hoe zij 
het probleem van de desbetreffende klant zouden analyseren en oplossen. Dit leidde ertoe 
dat de helpers allerlei alternatieven genereerden (hoe te handelen in deze situatie) zonder 
dat men zich goed had verdiept in de achtergronden van de keuzen die de case-inbrenger 
had gemaakt. Bovendien probeerden helpers bij herhaling de case-inbrenger te overreden 
om hun inzichten en oplossingen over te nemen. 

Tabel 3.7 
Feedback van helpers 

Case· Groep Tijdstip Feedback van helpers 

inbrenger Inhoud Proces 

ROl D 2e sessie niveau I en niveau 2 oplossend , suggestief, overredend 

R02 c 2e sessie niveau l en niveau 2 bevragend 

R03 D 3e sessie niveau 1, niveau 2, (niveau 3) oplossend, oordelend, suggestief 

R04 A 2e sessie niveau 1 en niveau 2 bevragend, explorerend 

R05 A 4e sessie niveau 1 en niveau 2 bevragend, explorerend 

R06 D 4e sessie niveau l, niveau 2, (niveau 3) oplossend, oordelen, overredend 

R07 c 4e sessie niveau 2 bevragend, (oplossend/ overredend) 

R08 A Ie sessie niveau 1 en niveau 2 bevragend, explorerend 

R09 A Se sessie niveau 1 en niveau 2 bevragend, explorerend 

RIO D Se sessie niveau I, niveau 2 en niveau 3 bevragend, explorerend, (suggestief) 

Ril B 3e sessie niveau 1 en niveau 2 oplossend 

Rl2 D 6e sessie niveau 1, niveau 2, niveau 3 bevragend, explorerend 

RI3 B 4e sessie niveau 1 en niveau 2 oplossend, normatief 

Rl4 B Se sessie niveau I en niveau 2 oplossend 

RIS D 1 e sessie niveau 1 en niveau 2 

Rl7 c 6e sessie niveau 1 en niveau 2 bevragend, (oplossend) 

Rl8 B 2e sessie niveau I en niveau 2 oplossend, normatief 

Rl9 B 1 e sessie niveau l en niveau 2 bevragend, (oordelend) 

R20 D 7e sessie niveau I, niveau 2 en niveau 3 bevragend, (oordelend/ suggestief) 

R21 A 6e sessie niveau I en niveau 2 
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Tijdens enkele sessies slaagde men erin om de stap te maken van het case-specifieke/ inci
dentele naar de meer structurele patronen in het handelen en de verborgen bestuurders 
daarachter (niveau 3). Op procesmatig vlak waren deze pogingen in sommige sessies meer 
en in andere sessies minder succesvol. Bij enkele sessies was de feedback bij herhaling 
oordelend, suggestief en oplossend van aard (R03, R06). 
Bij andere sessies ging het een stuk beter, maar waren verschillende vragen en opmerkin
gen van helpers nog steeds suggestief, oordelend dan wel oplossend van aard (R 10, Rl2, 
R20). 

Enkele helpers signaleerden zelf tekortkomingen in de wijze waarop ze feedback gaven 
(bijv. bij sessie van ROl). Deze helpers gaven duidelijk aan dat ze het best moeilijk vin
den om feedback te geven. R06: 'Mijn vragen zijn te suggestief. Ik moet nog meer door
vragen op de persoonlijke belevingswereld van de adviseur'. R03 zegt: ' Ik denk te snel 
aan het probleem van het bedrijf' . 

Bijdrage van case-inbrenger 

Uitgaande van de doelstelling om met behulp van vakgenoten te reflecteren op het eigen 
handelen en de verborgen bestuurders daarachter, zou men idealiter verwachten dat de bij
drage van de case-inbrenger daarop gericht is . Uit een vergelijking van de lee-sessies op 
het aspect 'bijdrage van de case-inbrenger' blijkt het volgende. 
Er doen zich verschillen voor in diepgang van de bijdrage van de case-inbrenger. Tijdens 
sommige sessies heeft de case-inbrenger de neiging om erg lang stil te staan bij de inhou
delijke kant van de case (niveau I) . Tijdens alle sessies spreekt de case-inbrenger ook over 
zijn eigen handelen in de desbetreffende case (niveau 2, case-specifiek), waarbij hij ook 
vertelt over zijn gedachten en gevoelens achter zijn handelwijze in de bewuste case. Bij 
een groot aantal sessies vertelt de case-inbrenger ook iets over (aspecten van) meer struc
turele patronen in zijn eigen handelen, zonder dat de verborgen bestuurders daarachter aan 
de orde zijn (niveau 2, case-overstijgend). Echter, in de meeste lee-sessies is dat onder
werp slechts voor korte duur aan de orde. Er zijn maar weinig sessies waarin de case
inbrenger zelf opvattingen, normen, waarden en eigenschappen (niveau 3) ter sprake 
brengt als (mogelijke) verborgen bestuurders van zijn handelen (in de bewuste case en 
eventueel in andere gevallen). In die sessies waar de bijdrage van de case-inbrenger 
betrekking had op niveau 3, was de houding van de case-inbrenger 'actief en open' (RI 0, 
R 12, R20). Hiermee wordt bedoeld dat de case-inbrengers zich zeer goed in staat toonden 
om te luisteren naar de visie en gedachten van de helpers: zij waren in staat om daarbij 
hun eigen (ingesleten) opvattingen en gedachten over hun eigen handelen even op zij te 
zetten. Zij stelden zich kritisch explorerend op ten opzichte van hun eigen handelen. Zij 
vertoonden daarbij niet of nauwelijks "ja-maar" reacties op de feedback van de helpers. 
Wat de openheid van de case-inbrenger betreft, bestonden er grote verschillen tussen de 
sessies. In de meeste sessies was er sprake van reactieve openheid. Die reactieve openheid 
kwam enerzijds tot uitdrukking in het inbrengen van een case waarin men in enige mate 
de eigen twijfels en onzekerheden bloot gaf. Anderzijds bestond die openheid uit het 
beantwoorden van de vragen van de helpers. 
In sommige sessies ging de case-inbrenger een stapje verder en was sprake van actieve 
openheid (R 10, R 12, R20). Er waren echter ook sessies waarbij de openheid van de case
inbrenger een stuk geringer was. Bij een tweetal case-inbrengers kunnen vraagtekens 
geplaatst worden bij de mate waarin ze zich kwetsbaar opstelden (R07, R 13). Daarnaast 
waren er case-inbrengers (ROl, R03, R06) die zich aanvankelijk wel kwetsbaar opstelden, 
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maar in de loop van de sessie, meestal als reactie op suggestieve of normatieve feedback 
van helpers, defensief gedrag gingen vertonen. Tussen deze twee uitersten bevindt zich 
nog een tussengroep van lee-sessies waar de bijdrage van de case-inbrenger wel open was, 
maar waarbij geen sprake was van een actieve zoekhouding. De meeste gevallen behoren 
tot deze tussengroep. 

Tabel3.8 
Bijdrage van case-inbrenger 

Case- Groep Tijdstip Bijdrage c.i. 

inbrenger openheid inhoud 

ROl D 2e sessie reactief open -> defensief niveau I en niveau 2 

R02 c 2e sessie reactief open niveau I en niveau 2 

R03 D 3e sessie reactief open -> defensief niveau I en niveau 2 

R04 A 2e sessie niveau I en niveau 2 

ROS A 4e sessie niveau I en niveau 2 

R06 D 4e sessie reactief open -> defensief niveau I en niveau 2 

R07 c 4e sessie gereserveerd niveau 1 en niveau 2 

ROS A 1 e sessie reactief open niveau 1 en niveau 2 

R09 A Se sessie reactief open niveau I en niveau 2 

RIO D Se sessie actief open niveau I, niveau 2 en niveau 3 

Ril B 3e sessie reactief open niveau I en niveau 2 

Rl2 D 6e sessie actief open niveau I, niveau 2 en niveau 3 

Rl3 B 4e sessie gereserveerd -> reactief open niveau 1 en niveau 2 

Rl4 B Se sessie reactief open niveau I en niveau 2 

RIS D Ie sessie reac tief open niveau I en niveau 2 

Rl7 c 6e sessie reactief open niveau I en niveau 2 

RIS B 2e sessie reactief open niveau I en niveau 2 

Rl9 B Ie sessie reactief open niveau I en niveau 2 

R20 D 7e sessie actief open niveau I, niveau 2 en niveau 3 

R21 A 6e sessie niveau I en niveau 2 

Opmerkelijk is dat de case-inbrengers met de meeste openheid (R 10, R 12, R20) tot 
dezelfde lee-groep behoren als de case-inbrengers met de minste openheid (ROl, R03, 
R06). Mogelijkerwijs is dat puur toeval. Het zou echter kunnen zijn dat het contrast in 
openheid samenhangt met de ambitieuze doelstelling van de groep ('waar gehakt wordt 
vallen spaanders'), de ontwikkeling van de groep en de individuele vermogens (van de 
case-inbrengers). 

De bijdrage van de case-inbrenger in termen van openheid en diepgang lijkt af te hangen 
van zowel bereidheid als vermogen. Enerzijds is het van belang dat de case-inbrenger een 
bepaalde diepgang wil bereiken (zie ook 'motief case-inbrenger'). Daartoe is het nodig 
dat de case-inbrenger een zekere durf en bereidheid heeft om kritisch naar zichzelf te kij
ken. Daarnaast spelen echter ook de kennis en vaardigheden van de case-inbrenger een 
belangrijke rol. Een adviseur die veel ervaring heeft met lec-achtige gesprekken, die zich
zelf al behoorlijk kent, zal tijdens een lee-sessie waarschijnlijk meer open staan voor de 
feedback van de helpers dan iemand zonder dergelijke ervaring. Het zou zo kunnen zijn 
dat vrouwen op dit gebied vaardiger zijn dan mannen. 
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Gespreksmetbode 

Bij negen van de twintig sessies werd de tien-stappen-methode gehanteerd; in vier sessies 
werd de incidentmethode toegepast; bij 6 sessies werd de U-procedure gebruikt en in één 
geval werd een methode gehanteerd die niet in het werkboek stond vermeld en die veel 
leek op de incidentmethode. 

Tabel3.9 
Gespreksmethode 

Case-inbrenger Groep Tijdstip Gespreksmetbode 

ROl D 2e sessie tien-stappen-methode 

R02 c 2e sessie tien-stappen-methode 

R03 D 3e sessie U-procedure 

R04 A 2e sessie tien-stappen-methode 

R05 A 4e sessie incidentmethode 

R06 D 4e sessie U-procedure 

R07 c 4e sessie tien-stappen-methode 

ROS A Ie sessie tien-stappen-methode 

R09 A 5e sessie tien-stappen-methode 

RIO D 5e sessie U-procedure 

Ril B 3e sessie (eigen methode) 

Rl2 D 6e sessie U -procedure 

R13 B 4e sessie incidentmethode 

Rl4 B 5e sessie incidentmethode 

R15 D Ie sessie tien-stappen-methode 

Rl7 c 6e sessie incidentmethode 

RIS B 2e sessie tien-stappen-methode 

R19 B 1 e sessie U-procedure 

R20 D 7e sessie U-procedure 

R21 A 6e sessie tien-stappen-methode 

Opvallend is dat er vaak gebruik werd gemaakt van de tien-stappen-methode en de inci
dentmethode. Deze methoden zijn niet expliciet gericht op de achterliggende normen en 
waarden van de desbetreffende adviseur, dit in tegenstelling tot de U-procedure en de 
dynamische oordeelsvorming. Van de vier sessies met een hoge leeropbrengst werd in drie 
gevallen de U-procedure gehanteerd. Er lijkt een samenhang te bestaan tussen methode en 
leeropbrengst 

Verder was het opmerkelijk dat in één geval (R03) de U-procedure zonder enige voorbe
reiding werd gehanteerd, wat negatieve consequenties had voor het verloop van die ses
sie. Het is opmerkelijk dat de dynamische oordeelsvorming en de A-4 methode in geen 
van de twintig lee-sessies werden gebruikt. 
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Sturing door organisator 

De mate van sturing die werd gegeven door de organisator varieerde van groep tot groep. 
De organisator (R l 0) van groep D was het meest sturend. Dankzij de sturende rol van R 10 
besloot groep D om zich tot doel te stellen om inzichten op niveau 3 te realiseren. 
Daarnaast oefende R 10 veel (aanwijsbare) invloed uit op het proces van alle lee-sessies, 
ook tijdens de sessies waar RI 0 geen gespreksleider was. Een enkele maalleidde die stu
ring tot spanningen met de gespreksleider. Daar staat tegenover dat aan het eind van het 
lee-seizoen de gehele groep van mening was dat men de gerealiseerde diepgang voorna
melijk had te danken aan de gerichte stuuractiviteiten van de organisator. De organisator 
van groep C, R 16, heeft de sturing van de groep voor het grootste deel overgelaten aan de 
gehele groep. R 16: "Ik heb niet veel hoeven te sturen omdat ik bij de eerste bijeenkomst 
al merkte dat de mensen in deze groep de basisprincipes van lee konden hanteren: ze kun
nen essentiële feedbackregels hanteren en zijn in staat om op zichzelf te reflecteren." De 
organisator van groep B, Rl4, is ook van mening dat "het sturen van het lee-proces een 
aangelegenheid is van de groep. Ik zie mijn rol als organisator als minimaal." De sturing 
van R04, de organisator van groep A, bestaat eruit dat hij tijdens de kennismakingsbij
eenkomst heeft verteld hoe hij het jaar ervoor lee had ervaren. Ook R04 spreekt over 
'gedeelde groepsverantwoordelijkheid'. R04 heeft wel een poging gedaan om meer diep
gang in de lee-sessies te brengen, nadat er in de eerste sessie een zekere huiver was om 
zich bloot te geven. Door zelf een case in te brengen en in die sessie een stapje dieper te 
gaan dan zijn voorganger, probeerde R04 iets meer diepgang in de groep te realiseren. 

Tabel3.10 
Sturing door organisator 

Case-inbrenger Groep Tijdstip Sturing door organisator 

ROl D 2e sessie actief sturend 

R02 c 2e sessie weinig sturend 

R03 D 3e sessie actief sturend 

R04 A 2e sess ie weinig sturend 

ROS A 4e sessie weinig sturend 

R06 D 4e sessie actie f sturend 

R07 c 4e sessie weinig sturend 

R08 A le sessie weinig sturend 

R09 A Se sessie weinig sturend 

RIO D Se sessie actief sturend 

Rll B 3e sessie weinig sturend 

Rl 2 D 6e sessie actief sturend 

Rl3 B 4e sessie weinig sturend 

R14 B Se sessie weinig sturend 

RIS D Je sessie actief sturend 

R17 c 6e sessie weinig sturend 

Rl8 B 2e sess ie weinig sturend 

R l9 B l e sess ie weinig stu rend 

R20 D 7e sessie actief sturend 

R2 1 A 6e sessie weinig sturend 



3.4.10 

Analyse van resultaten en functioneren van Jee 

Wat opvalt, is dat de organisatoren slechts in geringe mate sturen . De meeste organisato
ren zeggen dat ze besluiten om niet of nauwelijks te sturen omdat ze de indruk hebben dat 
de leerprocessen in hun Jee-groep goed verlopen. Gezien de feedbackproblemen en het 
geringe aantal lee-sessies die leidden tot inzichten op niveau 3, kunnen er vraagtekens 
worden gezet bij de perceptie van organisatoren dat 'de leerprocessen goed verlopen'. 

Deze houding ten opzichte van het geven van sturing aan collega-adviseurs hangt wellicht 
samen met de aard van 'de organisatieadviseur'. Een organisatieadviseur is gewend aan 
autonomie en laat zich niet graag sturen, zeker niet door een collega-adviseur. Het accep
teren van die sturing vereist dat ze de touwtjes uit handen geven . Dat kan best eens moei
lijk zijn voor adviseurs die in klantsituaties gewend zijn om (in hun rol van procesbege
leider of facilitator van allerlei groepen) zelf de touwtjes in handen te hebben. De ge
ringe sturing door organisatoren valt echter ook uit te leggen als een gebrek aan een dui
delijke (of duidelijk gecommuniceerde) rolverwachting. Wellicht is het voor een organi
sator niet altijd duidelijk wat er van hem verwacht wordt. Het is ook mogelijk dat de rol 
van organisator elementen bevat die strijdig met elkaar zijn en die niet goed met elkaar te 
verenigen zijn (deelnemer en procesbegeleider tegelijkertijd) . Tenslotte is het ook de 
vraag of elke organisator is opgewassen tegen de tamelijk zware taak die hij dient te ver
vullen . In hoeverre beschikt men over de ervaring, de kennis en vaardigheden die nodig 
zijn om de rol van organisator goed te vervullen? 

Evaluatie 

De meeste Jee-sessies kenden twee evaluatiemomenten, één aan het begin van de Jee-ses
sie en één aan het eind. Aan het begin van de sessie vond er een terugblik op de vorige 
sessie plaats, die vooral gericht was op het resultaat van die sessie. Deze terugblik hield 
in dat de case-inbrenger aan de groep vertelde wat hij geleerd had van de Jee-sessie en op 
welke wijze hij de nieuwe inzichten had gebruikt in de onder handen zijnde case. Daarbij 
ging veel aandacht uit naar de ontwikkelingen die zich in die case hadden voorgedaan 
sinds de vorige sessie. Het procesaspect kwam tijdens deze terugblik zelden of nooit aan 
de orde. 
Aan het eind van een Jee-sessie werd ook nog geëvalueerd. Deze evaluatie was in de 
meeste gevallen zeer summier en diende louter om te verifiëren of de case-inbrenger de 
sessie wilde beëindigen. Een uitzondering hierop was groep D die aan het eind van elke 
sessie (vanaf de tweede sessie) een half uur besteedde aan de evaluatie. Groep D besteed
de bij deze evaluaties aandacht aan het resultaat (leeropbrengst voor case-inbrengers en 
helpers) en het proces van de Tee-sessie. 

Als we de beide evaluatiemomenten samen bekijken, dan valt een aantal zaken op. Ten 
eerste werd er door de meeste groepen bij de evaluaties weinig aandacht besteed aan het 
Jee-proces, met uitzondering van groep D. Ten tweede hadden de meeste groepen geen 
expliciete doelstelling op basis waarvan de resultaten en processen konden worden beoor
deeld. Dit gebrek aan een ijkpunt betekende dat de meeste evaluaties vrijblijvend waren 
en niet tot enige maatregelen ter verbetering leidden. Ook hier vormde groep D de uit
zondering door als enige groep de resultaten en processen van elke Jee-sessie expliciet te 
vergelijken met de gestelde doelen en indien nodig maatregelen te nemen om de proces
sen en resultaten te verbeteren . Groep B heeft weliswaar ook enkele keren een aspect van 
het proces geëvalueerd, maar er was geen sprake van gerichte verbeteracties om niveau 3 
te bereiken. 
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Tabel 3.11 
Evaluatie 

Case- Groep Tijdstip Evaluatie 

ijkpunt inhoud intentie 

ROl D 2e sessie Ja proces en resultaat verbetergericht 

R02 c 2e sessie Nee resultaat vrijblijvend 

R03 D 3e sessie Ja proces en resultaat verbetergericht 

R04 A 2e sessie Nee proces en resultaat 

ROS A 4e sessie Nee 

R06 D 4e sessie Ja proces en resultaat verbetergericht 

R07 c 4e sessie Nee resultaat vrijblijvend 

R08 A l e sessie Nee resultaat vrijblijvend 

R09 A Se sessie Nee resultaat vrijblijvend 

RIO D Se sessie Ja proces en resultaat verbetergericht 

Ril B 3e sessie Nee resultaat vrijblijvend 

Rl2 D 6e sessie 

Rl3 B 4e sessie Nee (proces) en resultaat vrijblijvend 

Rl4 B Se sessie Nee resultaat (laatste sessie) 

RIS D Ie sessie Nee resultaat vrijblijvend 

Rl7 c 6e sessie geen evaluatie 

R18 B 2e sessie Nee resultaat vrijblijvend 

Rl9 B Je sessie Nee proces en resultaat verbetergericht 

R20 D 7e sessie Ja proces en resultaat (laatste sessie) 

R21 A 6e sessie 

Het voorgaande roept de vraag op waarom een lee-groep op een vrijblijvende manier eva
lueert en weinig actie onderneemt om de leerprocessen te verbeteren. Wat hier waar
schijnlijk meespeelt, is het principe dat mensen stoppen met het zoeken van betere condi
ties zodra ze een 'bevredigend' resultaat hebben bereikt. Indien het ambitieniveau (doel
stelling) van een lee-groep laag is (en blijft), zal de groep nauwelijks bereid zijn om veel 
Lijd en energie te steken in het zoeken naar mogelijkheden om de leerprocessen te verbe
teren. Ook indien het ambitieniveau impliciet blijft, zal een Tee-groep weinig aanleiding 
zien om te zoeken naar betere condities om hun prestatie te verbeteren. Aangezien veel 
Tee-groepen geen expliciete doelstelling hebben, doen ze weinig moeite om te zoeken naar 
mogelijkheden om de leerprocessen te verbeteren. 

Het is opvallend dat twee groepen aan het eind van het lee-seizoen wel hun ambitieniveau 
verhogen. Groep B heeft in de evaluatiesessie niveau 3 inzichten gerealiseerd o.a. door 
een daartoe geschikte methode te hanteren. Groep C constateerde tijdens de evaluatieses
sie dat de meeste sessies bleven steken op niveau 2 en men heeft zich voorgenomen om 
in dezelfde samenstelling door te gaan met lee en daarbij te streven naar inzichten op 
niveau 3. Het zou best zo kunnen zijn dat het verstandig is om het ambitieniveau niet te 
snel te verhogen In dat licht bezien kunnen er vraagtekens worden gezet bij het succes van 
een verbetergerichte aanpak zoals gehanteerd door groep D. Er zitten in elk geval enkele 
schaduwzijden aan het succes van groep D. Het streven naar inzichten op niveau 3 leidde 
in groep D aanvankelijk tot feedback die 'drammerig en betweterig' van aard was en die 
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door de case-inbrengers (met name R03 en R06) als onprettig werd ervaren. Deze 'bet
weterige' benadering ging ten koste van de sfeer van wederzijdse acceptatie en vertrou
wen die zo essentieel is voor lee. Bovendien heeft groep D zich aan het eind van het lee
seizoen opgeheven, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld groep C. Enige voorzichtigheid 
lijkt geboden bij het hanteren van een verbetergerichte aanpak. 

Reflectie achteraf 

In deze paragraaf worden de verschillende lee-sessies met elkaar vergeleken op het aspect 
'reflectie achteraf'. Daarbij wordt bekeken in hoeverre de case-inbrenger achteraf heeft 
gereflecteerd en wat de toegevoegde waarde daarvan is. Allereerst komt de toegevoegde 
waarde op cognitief gebied (bijdrage aan de vorming en aanscherping van inzichten) aan 
de orde. Vervolgens wordt de toegevoegde waarde van de reflectie op intentioneel gebied 
(bijdrage aan vertalen van inzichten naar actie of voornemens of keuzen) behandeld. 
Een opvallend punt dat uit de interviews naar voren kwam was het feit dat veel case
inbrengers uit zichzelf weinig actie ondernamen om het leerproces na de lee-sessie door 
te trekken. Voor verschillende deelnemers was juist het interview met de onderzoeker een 
stimulans ('een stok achter de deur') om het leereffect van de Jee-sessie te expliciteren en 
het leerproces door te trekken. Zonder het interview zouden ze niet bewust - of in elk 
geval minder - tijd hebben genomen om achteraf nog te reflecteren op de lee-sessie ten
einde het leerproces door te trekken. 

In enkele gevallen (R 10, R 11) was de reflectie achteraf nihil. In de meeste gevallen ech
ter heeft de case-inbrenger achteraf nog gereflecteerd op de inzichten en ideeën die tijdens 
de lee-sessie naar boven kwamen. Veel case-inbrengers gaven aan dat ze direct na de ses
sie nog niet goed wisten wat ze eraan gehad hadden. Door alles even te laten bezinken en 
door achteraf het geheel van ideeën en indrukken nog eens te overdenken, kregen de 
(voorlopige) inzichten vorm. Voor een aantal case-inbrengers (R02, R03, R06, R07, ROS, 
R 13) had de reflectie achteraf een hoge toegevoegde waarde. Voor hen was de lee-sessie 
een bron van inspiratie die door vooral door de reflectie achteraf leidde tot inzichten en 
follow up. 
Bij andere case-inbrengers speelde de reflectie achteraf een minder belangrijke rol. In die 
gevallen leidde de reflectie achteraf tot enige aanscherping of verdieping van de inzich
ten uit de lee-sessie (R12, R20, ROl, R04, RlS). 

De reflectie achteraf had ook toegevoegde waarde op intentioneel gebied. Reflectie ach
teraf leidde er veelal toe dat de nieuwe inzichten (mede als gevolg van de lee-sessie) wer
den verwerkt in de aanpak van de onderhanden zijnde opdracht uit de case (ROl, R02, 
R03, R04, R06, ROS, R09, Ril, R13, R14, RIS, R17, R19, R20, R21). De verkregen 
inzichten hadden in meer of mindere mate invloed op het handelen van de desbetreffende 
adviseur in de onder handen zijnde case. 
In sommige gevallen (R02, R03, R06, R07, R 10, R 19, R20) leidde de reflectie achteraf 
tot voornemens om in de toekomst (in vergelijkbare situaties) het handelen bij te sturen. 
In drie gevallen (R06, R07, R20) werd reeds binnen een bestek van twee maanden een 
aanvang gemaakt met het verwezenlijken van deze voornemens. In andere gevallen (R 12, 
R 13, R 15, R 17) leidde de reflectie achteraf niet tot expliciete voornemens tot bijsturen 
van het eigen handelen, maar wel tot het voornemen (de verwachting) om het zelfonder
zoek voort te zetten en verder te reflecteren op de desbetreffende thema's. 
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Tabel3.12 
Reflectie achteraf 

Case· Groep Tijdstip Reflectie achteraf 

inbrenger Mate van Toegevoegde waarde 

reflectie 

Cognitief Intentioneel 

ROl D 2e sessie middel niveau 1 en niveau 2 invloed op handelen in case; 

R02 c 2e sessie veel hoge toegevoegde voornemen tot bij sturen van 

waarde: niveau J handelen 

ROJ D Je sessie veel hogetoegevoegde voornemen tot bijsturen van 

waarde: niveau 2 handelen 

R04 A 2e sessie veel niveau I en niveau 2 voornemen tot bijsturen van handelen 

ROS A 4e sessie middel niveau 2 voornemen tot verdere reflectie 

R06 D 4e sessie veel hoge toegevoegde experimenteren met bijsturen van 

waarde: niveau 2 handelen 

R07 c 4e sessie middel hoge toegevoegde waarde: experimente-

ren met bijsturen van handelen 

R08 A Ie sessie veel hoge toegevoegde invloed op handelen in case; 

waarde: niveau 2 voornemen tot bijsturen van handelen 

R09 A Se sessie veel invloed op handelen in case 

RIO D Se sessie nihil geringe toegevoegde geringe toegevoegde waarde 

waarde 

Ril B Je sessie nihil geringe toegevoegde geringe toegevoegde waarde 

waarde 

Rl2 D 6e sessie middel niveau 2 en niveau J voornemen tot verdere reflectie 

RIJ B 4e sessie veel hoge toegevoegde voornemen lot verdere reflectie 

waarde: niveau 2 

Rl4 B Se sessie weinig invloed op handelen in case 

RIS D Ie sessie veel niveau J en niveau 2 invloed op handelen in case; 

verdere reflectie. 

Rl7 c 6e sessie veel niveau I en niveau 2 invloed op handelen in case: 

voornemen tot verdere reflectie 

Rl8 B 2e sessie middel 

Rl9 B Ie sessie middel invloed op handelen in case 

R20 D 7e sessie veel niveau 1, niveau 2 en invloed op handelen in case; experimen-

niveau 3 teren met bijsturen van handelen 

R21 A 6e sessie 

Het is opmerkelijk dat slechts in één geval (R02) de reflectie achteraf leidde tot een ver
dieping van de inzichten van niveau 2, naar inzichten op niveau 3. Dit roept de vraag op 
in hoeverre de deelnemers worden gestimuleerd en ondersteund tot een dergelijke reflec
tie achteraf. In het volgende hoofdstuk zal kritisch worden gekeken in hoeverre het lee
systeem voorziet in (het stimuleren van) een goede reflectie achteraf. 
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Leeropbrengsten voor case-inbrenger 

De opbrengst van elke lee-sessie is beschreven aan de hand van twee criteria: diepgang 
en follow up. De 'diepgang' geeft aan tot welk lee-niveau de door de case-inbrenger ver
kregen inzichten behoren: niveau 1, 2 of 3. Met 'follow up' wordt beschreven welk ver
volg de case-inbrenger geeft (of van plan is te geven) aan de verkregen inzichten. 

Diepgang van leeropbrengsten 

In bijna alle gevallen droeg de lee-sessie bij aan de totstandkoming van inzichten op 
niveau 1. De case-inbrengers van deze sessies kwamen door de vragen en de feedback van 
collega-adviseurs tot nieuwe inzichten in de case-situatie en het probleem van de klant. 

Deze inzichten op niveau 1 gingen in alle sessies gepaard met inzichten op niveau 2. De 
case-inbrenger kreeg ook inzichten in zijn eigen handelen voorzover dat betrekking had 
op de specifieke case. Hij werd zich bewust van de subjectiviteit in de wijze waarop hij 
had gedacht en gehandeld in de desbetreffende situatie. Deze bewustwording ging 
gepaard met een besef van alternatieven (qua denken, interpretatie, diagnose, handelen, 
aanpak, interventies, gedrag) die in de desbetreffende situatie ook mogelijk zouden zijn. 
In veel gevallen (R02, R03, R06, R07, R08, R09, R13, R14, R17, R18, R19, R20, R21) 
kwam de case-inbrenger tot de conclusie dat zijn wijze van denken en handelen (op som
mige punten) inadequaat was en dat hij sommige dingen beter anders had kunnen doen in 
de desbetreffende case. Daarbij had de desbetreffende adviseur vaak al vóór aanvang van 
de lee-sessie twijfels over de adequaatheid/ effectiviteit van zijn eigen handelen, aange
zien die tw~fels vaak de aanleiding waren om de desbetreffende case in te brengen. In 
sommige sessies werd de case-inbrenger zich bewust dat hij een bepaald gedrag vaker 
vertoonde. 

Vier lee-sessies (R02, RIO, Rl2, R20) leidden tot inzichten in de verborgen bestuurders 
(niveau 3) die schuil gingen achter het handelen van de case-inbrenger. In die gevallen 
werd de case-inbrenger zich bewust van bepaalde patronen in het eigen handelen waarbij 
hij tevens inzicht kreeg in de verborgen oorzaken daarvan. De case-inbrenger kreeg 
inzicht in (enkele van) zijn eigen waarden, normen, opvattingen en eigenschappen die 
onbewuste drijfveren vormen van het handelen. R02 kreeg door de lee-sessie inzicht in 
een sterkte ('investeren in mensen en hen zelfvertrouwen geven') en een zwakte ('men
sen niet helemaal op eigen benen laten staan') van zijn eigen professioneel handelen. RIO 
is door de lee-sessie gaan beseffen op welke wijze zijn gedrag in de case-situatie gestuurd 
werd door een combinatie van zijn eigen normen, opvattingen en angsten ('angst voor 
agressie'). Rl2 kreeg in de lee-sessie waar hij case-inbrenger was diverse normen en alge
mene eigenschappen van zichzelf boven tafel. R20 kreeg door de lee-sessie inzicht in een 
bepaald structureel aspect in zijn eigen gedrag. In zijn gedrag vermijdt hij als regel emo
ties en rationaliseert ze weg. Hij heeft als opvatting dat die emoties verwarrend zouden 
werken, maar hij ziet ook dat hij bang is om emoties te tonen ('ik wil graag vriendjes blij
ven; ik ben bang om te kwetsen; ik moet me eerst voldoende veilig voelen'). 

In één geval (R 11) had de lee-sessie weinig toegevoegde waarde. 

De toegevoegde waarde van een lee-sessie heeft betrekking op het initiëren van een nieuw 
leerproces of op het versterken van een reeds in gang gezet leerproces. In een aantal 
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gevallen (R02, Ril, Rl3, RIS, R20) droeg de lee-sessie bij aan het versterken van een 
leerproces waar de case-inbrenger al langer mee bezig was. In die gevallen waren de 
inzichten die totstandkwamen niet volkomen nieuw voor de case-inbrenger. 
De vier sessies die leidden tot inzichten op niveau drie, hoorden allemaal thuis bij de cate
gorie 'versterken van reeds in gang gezette leerprocessen/ reeds verworven inzichten'. Dit 
inzicht was niet nieuw voor R02: 'dit (in deze case) is niet de eerste keer dat ik daar tegen 
aan loop'. Deze inzichten waren niet nieuw voor RIO, aangezien hij van deze verborgen 
bestuurders reeds wist dat ze op hem van toepassing waren. Door deze lee-sessie heeft 
RIO zijn eigen handelen en zijn eigen verborgen bestuurders wel beter leren begrijpen. 
Sommige inzichten waren bekend, terwijl andere inzichten tamelijk nieuw voor Rl2 
waren. Bij R20 pasten de inzichten in een ontwikkeling waar hij op een breder vlak al lan
ger mee bezig was. Hij was naast deze lee-sessie op een ander, breder vlak bezig om ratio 
en emotie wat dichter bij elkaar te brengen. Deze vier gevallen wijzen op een mogelijke 
samenhang tussen een hoge diepgang en het versterken van reeds in gang gezette leer
processen. Dit zou kunnen betekenen dat men reeds gewend moet zijn om op zijn eigen 
handelen te reflecteren voordat men zinvolle verbanden kan leggen tussen het eigen han
delen en de verborgen bestuurders. 

Follow up 

Toepassing in onder handen zijnde case 
Hierboven concludeerden we dat veel lee-sessies leidden tot inzichten op niveau I en 
niveau 2 met een case-specifiek karakter. In I9 gevallen (ROl, R02, R03, R04, ROS, R06, 
R08, R09, RIO, Ril, Rl2, Rl3, R14, RIS, Rl7, R18, Rl9, R20, R21) had de case-inbren
ger de mogelijkheid om de verkregen inzichten op enigerlei wijze te gebruiken in de des
betreffende case, aangezien de case een onderhanden zijnde opdracht betrof. In bijna al 
deze gevallen (ROl, R02, R03, R04, R06, R08, R09, Rll , R I3, RI4, RIS, R 17, R 19, R20, 
R21) hebben de case-specifieke inzichten uit de lee-sessie ook werkelijk invloed gehad op 
het handelen van de desbetreffende adviseur in de bewuste case. In enkele gevallen (ROS, 
RIO, Rl2, R 18) kregen de case-specifieke inzichten geen concrete follow up in de desbe
treffende case. 

Impuls om handelen (gericht op toekomst) bij te sturen 
Voor een aantal case-inbrengers leidde de lee-sessie tot inzichten die gepaard gingen met 
een impuls om het eigen handelen (in toekomstige gevallen) bij te sturen. In sommige 
gevallen bestond deze impuls uit de verwachting van de desbetreffende adviseur dat hij in 
de toekomst bewuster zou handelen: R 18 en R21: "Beter oppassen zodat ik niet een twee
de keer in die valkuil stap". R 1 :"Ik verwacht dat als ik nog eens een vergelijkbare 
opdracht zou krijgen, dat ik dan het proces wat bewuster inga, dat ik het patroon eerder 
zal herkennen." Voor R 12 zat de waarde van de lee-sessie vooral in het feit dat hij zich
zelf beter had leren kennen als adviseur ('weten waar mijn verborgen bestuurders zitten'). 
Hij verwachtte dat hij daardoor in de toekomst bewuster zou gaan kiezen (in vergelijkba
re situaties) zonder die fundamentele verborgen bestuurders te veranderen. 
In andere gevallen (R02, R03, R04, R08, RIO, Rl4, Rl9) bestond die impuls uit een ex
pliciet voornemen om in de toekomst in dergelijke vergelijkbare situaties op een andere, 
adequatere wijze te handelen. Bijvoorbeeld Rl4: "Ik zal mijn manier van omgaan met 
mensen bewuster gebruiken omdat ik bewuster ben geworden dat ik zo in elkaar zit". R02 
kende zijn sterkte ('investeren in mensen') en de daaraan gekoppelde zwakte ('mensen 
niet helemaal op eigen benen laten staan') reeds van zichzelf. R02 heeft op basis van dit 
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inzicht ook een voornemen gemaakt: 'die sterkte wil ik blijven benutten, maar aan die 
zwakte wil ik iets doen'. Dit was ook een proces waar R02 al langer mee bezig was. RIO 
gaat proberen om in de toekomst in bepaalde situaties op een andere wijze om te gaan met 
agressie en weerstand (van anderen). 
In enkele gevallen leidde de lee-sessie tot een impuls om het handelen (gericht op de toe
komst) direct proberen bij te sturen (R06, R07, R09). In die gevallen ging de case-inbren
ger binnen de onderzoeksperiade (tot tweede interview) reeds 'experimenteren' met 
nieuw gedrag/nieuwe aanpak. R20 was al langere tijd bezig om zijn gedrag te veranderen 
( 'proberen om ratio en emotie wat dichter bij elkaar te brengen; meer authentiek gedrag') 
en zette dat gedurende de onderzoeksperiade voort. 

Verdere reflectie 
Sommige case-inbrengers brachten de verkregen inzichten niet direct in verband met wij
zigingen in hun eigen handelen (gericht op de toekomst). Deze groep case-inbrengers 
(ROS, Rl2, Rl3, Rl5, Rl7) was wel van plan (of had de verwachting) om verder te reflec
teren op de verkregen inzichten/ desbetreffende thema's I eigen handelen. Bovendien ver
wachtte R 12 dat de thema's uit deze lee-sessie hem in de toekomst ook nog zouden bezig
houden want 'het betrof vrij fundamentele zaken'. 

Geringe follow up 
Rll heeft weinig follow up gegeven aan de Jee-sessie aangezien de sessie voor hem wei
nig meerwaarde had. De lee-sessie heeft een thema ('sturen versus loslaten') dat vaker 
terugkomt in zijn carrière en leven, bevestigd. Bij R 11 was al voor de lee-sessie een ont
wikkeling aan de gang ('proberen meer los te laten'). De lee-sessie heeft weinig toege
voegd aan deze inzichten en deze ontwikkeling. Door de lee sessie is Ril er wel weer 
alerter op geworden. 

De leeropbrengsten worden geanalyseerd vanuit het perspectief van de doelstelling van 
lee. Aan de hand van de leeropbrengst (diepgang en follow up) van een lee-sessie kan een 
indruk worden verkregen van de mate waarin de desbetreffende lee-sessie bijdraagt aan 
de doelstellingen van lee. Het is de bedoeling dat eenjarige deelname aan Jee een adviseur 
de ervaring geeft dát hij verborgen bestuurders heeft, dát die zijn professioneel handelen 
beïnvloeden en dát hij die kan (en moet) bijsturen. Verder is het de bedoeling dat deze 
(eenjarige) ervaring de adviseur motiveert en in staat stelt om door te gaan met deze vorm 
van leren. Door deelname aan lee zou de adviseur aangezet moeten worden om langza
merhand als vanzelfsprekend te reflecteren op zijn eigen professioneel handelen en indien 
nodig zijn handelen bijsturen. 

Evaluatie van leeropbrengsten op basis van !cc-doelstellingen 

De mate waarin een Jee-sessie bijdraagt aan de doelstellingen van lee verschilt per sessie. 
In vier lee-sessies (R02, R 10, R 12, R20) droeg de sessie in hoge mate bij aan het op gang 
brengen van een leerproces zoals verwoord in de doelstelling van lee. Deze lee-sessies 
zullen we in het vervolg typeren als sessies met een 'hoge (leer)opbrengst'. 
Daartegenover staan sessies die slechts in geringe mate bijdroegen aan het totstandkomen 
van een leerproces zoals verwoord in de doelstelling van lee. In die gevallen had de lee
sessie weinig diepgang en/of weinig follow up. Deze lee-sessies leidden dan tot overwe
gend case-specifieke, incidentele inzichten. Of de lee-sessie liep dood, in die zin dat er 
geen sprake was van (een expliciet voornemen tot) bijsturen van handelen of voortzetting 
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van het zelfonderzoek. Tot de categorie lee-sessies met een 'lage (leer)opbrengst' behoor
den de volgende sessies : ROl, Rll, Rl8, R21. 

Tussen deze twee uitersten bevinden zich de Jee-sessies met opbrengsten die niet echt 
hoog, maar ook niet echt laag waren: de Jee-sessies met 'middelmatige (leer)opbreng
sten'. Deze Jee-sessies leidden tot inzichten (aspectmatig) in meer structurele patronen in 
het eigen handelen, zonder dat inzicht in de achtergronden (verborgen bestuurders) van 
dat handelen ontstond. In al deze gevallen gaf de case-inbrenger aan deze inzichten fol
low up, in de vorm van verdere reflectie en/of het (voornemen tot) bijsturen van het den
ken en handelen. Tot de categorie van 'middelmatige leeropbrengsten' hoorden de vol
gende sessies: R03, R04, ROS, R06, R07, R08, R09, Rl3, Rl4, Rl5, Rl7, Rl9. 

Hoewel lee door het merendeel van de deelnemers als een waardevol leerproces wordt 
ervaren, zijn de resultaten ontoereikend in het licht van het streven naar diepgaande en 
duurzame leereffecten zoals in het lange termijn doel van Jee wordt uitgedrukt. Uit de eva
luatie van de leeropbrengsten blijkt dat slechts een klein aantal lee-sessies leidde tot 
bewustwording van één of enkele incidentele verborgen bestuurders. Verder bleek in de 
interviews dat veel deelnemers uit zichzelf niet bewust de tijd nemen om het leerproces 
na de Jee-sessie door te trekken . Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de veronder
stelling dat eenjarige deelname aan lee (in de huidige opzet) een voldoende aanzet geeft 
voor een duurzame versterking van de reflectieve vermogens, onjuist is. 

Hoge leeropbrengsten hangen waarschijnlijk samen met vele andere factoren. In de vol
gende paragraaf zullen we op zoek gaan naar de kritische succesfactoren voor hoge leer
opbrengsten. Daartoe worden de twee uitersten met elkaar vergeleken. We verwachten dat 
een vergelijking tussen lee-sessies die leidden tot hoge leeropbrengsten en lee-sessies die 
leidden tot lage leeropbrengsten inzichten oplevert in de kritische succesfactoren van een 
Jee-sessie, op basis waarvan voorstellen voor een effectiever lee-proces kunnen worden 
ontwikkeld. 
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Tabel3.13 
Leeropbrengsten voor case-inbrenger 

Case- Groep Tijdstip Leeropbrengst voor case-inbrenger 

inbrenger Diepgang Follow up 

Hoge leeropbrengsten 

R02 c 2e sessie niveau I invloed op handelen in case; 

niveau 2 voornemen tot bijsturen van handelen 

niveau 3 

RIO 0 Se sessie niveau I geen invloed op handelen in case; 

niveau 2 voornemen tot bijsturen van handelen 

niveau 3 

Rl2 0 6e sessie niveau I geen invloed op handelen in case; 

niveau 2 verwacht bijsturen van handelen; 

niveau 3 voornemen tot verdere reflectie 

R20 D 7e sessie niveau I invloed op handelen in case; 

niveau 2 experimenteren met bijsturen van handelen 

niveau 3 

Middelmatige leeropbrengsten 

R03 0 3e sessie niveau I invloed op handelen in case; 

niveau 2 voornemen tot bijsturen van handelen 

R04 A 2e sessie niveau I invloed op handelen in case; 

niveau 2 voornemen tot bijsturen van handelen 

ROS A 4e sessie niveau 2 verdere reflectie 

R06 D 4e sessie niveau I invloed op handelen in case; 

niveau 2 experimenteren met bijsturen van handelen 

R07 c 4e sessie niveau 2 experimenteren met bijsturen van handelen 

R08 A Ie sessie niveau I invloed op handelen in case 

niveau 2 voornemen tot bijsturen van handelen 

R09 A Se sessie niveau I invloed op handelen in case; 

niveau 2 experimenteren met bijsturen van handelen 

Rl3 B 4e sessie niveau 1 invloed op handelen in case; 

niveau 2 voornemen tot verdere reflectie 

Rl4 B Se sessie niveau 1 invloed op handelen in case; 

niveau 2 voornemen tot bijsturen van handelen 

RIS D Ie sessie niveau 1 invloed op handelen in case; 

niveau 2 verdere reflectie 

Rl7 c 6e sessie niveau 1 invloed op handelen in case; 

niveau 2 voornemen tot verdere reflectie 

Rl9 B Ie sessie niveau I invloed op handelen in case; 

niveau 2 voornemen tot bijsturen van handelen 

Lage leeropbrengsten 

ROl 0 2e sessie niveau 1 invloed op handelen in case; 

niveau 2 verwacht bijsturen van handelen 

Ril B 3e sessie weinig meerwaarde geringe follow up 

Rl8 B 2e sessie niveau 1 geen invloed op handelen in case; 

niveau 2 verwacht bijsturen van handelen 

R21 A 6e sessie niveau 1 invloed op handelen in case; 

niveau 2 verwacht bijsturen van handelen 
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3.5 Vergelijking van sessies met hoge versus sessies met lage leeropbrengsten 

3.5.1 

In de vorige paragraaf zijn de analyseresultaten voor twintig lee-sessies per variabele 
besproken. Om te achterhalen welke factoren feitelijk het succes en falen van lee bepalen, 
worden in deze paragraaf de lee-sessies met hoge en lage leeropbrengsten met elkaar ver
geleken. Die vergelijking wordt gemaakt om inzicht te krijgen in de wijze waarop 'hoge' 
en 'lage leeropbrengsten' samenhangen met andere factoren uit het analysemodel en hoe 
de verschillende factoren uit het model op elkaar inwerken. De analyse leidt tot de ont
dekking van twee patronen die tot hoge leeropbrengsten en twee patronen die tot lage leer
opbrengsten leiden. Deze patronen worden in deze paragraaf beschreven. 

De term 'lage leeropbrengst' wordt gebruikt omwille van de analyse en zegt weinig over 
de tevredenheid van de desbetreffende adviseur met betrekking tot de leeropbrengst 
Onder de lee-sessies die hier getypeerd worden als "lage leeropbrengst" bevinden zich 
diverse sessies die naar mening van de case-inbrenger (en helpers) leidden tot een bevre
digend resultaat. 

Klasse A: lee-sessies met hoge leeropbrengsten (R02, RlO, R12, R20) 

De sessies die leidden tot een hoge leeropbrengst worden geanalyseerd aan de hand van 
de concepten uit het analysemodel (zie paragraaf 3.2). Vervolgens is op basis van deze 
analyse een bepaalde samenhang tussen de variabelen ontdekt die tot uitdrukking komt in 
twee patronen voor een hoge leeropbrengst 

!cc-groep 
Drie case-inbrengers maakten deel uit van groep D (R 10, R 12 en R20) en één (R02) van 
groep C. Het is opmerkelijk dat groep D sterk vertegenwoordigd is bij de hoge leerop
brengsten. Dit zou kunnen duiden op een sterk verbeteringseffect in relatie tot de 
(leer)opbrengsten. 

Tijdstip 
Drie lee-sessies vonden plaats in een vrij gevorderd stadium van de lee-reeks. Een lee
sessie (R02) vond plaats in het beginstadium van een lee-reeks. Aangezien drie van de 
vier lee-sessies met een hoge leeropbrengst pas in een laat stadium plaatsvonden, zou het 
tijdstip een rol kunnen spelen bij het realiseren van hoge leeropbrengsten. 

Motief van case-inbrenger 
De motivatie van de case-inbrenger betrof driemaal niveau 3. Eenmaal was de motivatie 
wat minder (R02). Een hoge leeropbrengst lijkt sterk afhankelijk van de motieven (nage
streefde diepgang) van de case-inbrenger. 

Doelstelling van !cc-groep 
Drie lee-sessies behoorden tot een lee-groep die expliciet (en op basis van consensus) was 
gericht op het opsporen en bespreken van elkaars verborgen bestuurders. In één geval 
(R02) was het ambitieniveau van de groep impliciet en minder hoog (niveau 2). Een hoge 
leeropbrengst lijkt samen te hangen met een expliciete en hoge doelstelling van de Jee
groep waartoe de case-inbrenger behoort. 
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Case-inbreng 
De case die werd ingebracht door de case-inbrenger betrof in alle vier de gevallen één spe
cifiek geval (opdracht/situatie). Een case (R02) betrof een urgent probleem dat door de 
case-inbrenger acuut moest worden opgelost. Drie cases waren weinig urgent van aard. 
Een lage urgentie van de case is wellicht een goede basis voor een hoge leeropbrengst 

Feedback van helpers 
De diepgang van de feedback bleef in één geval (R02) beperkt tot niveau 2, waarbij de 
feedback R02 wel behoorlijk aan het denken zette. In drie sessies was de feedback van de 
helpers ook op niveau 3. Qua proces was de feedback van de helpers in twee gevallen 
(R02, R12) bevragenden explorerend van aard. In één lee-sessie (R20) was de feedback 
tamelijk oordelend en suggestief van aard. Eén sessie zat daar tussen in (RIO). Een hoge 
leeropbrengst lijkt vooral samen te hangen met een behoorlijke diepgang van de feedback. 

Bijdrage van case-inbrenger 
De case-inbrenger was in drie gevallen (R 10, R 12, R20) zeer open en actief: de case
inbrenger liet veel van zich zelf zien en stond tegelijkertijd zeer open voor de gedachten 
van anderen. Daarbij zette hij zijn eigen (ingesleten) opvattingen en meningen) even 
opzij. In één geval (R02) was de case-inbrenger weliswaar open, maar op een meer reac
tieve wijze: de case-inbrenger geeft antwoord op de vragen van de helpers zonder zelf de 
overstap te maken van niveau 2 naar niveau 3. Een actieve open houding lijkt erg bevor
derlijk voor een hoge leeropbrengst 

Gespreksmethode 
In drie gevallen (R 10, R 12, R20) werd de U-procedure gehanteerd. In één geval werd de 
tien-stappen-methode gebruikt. Hoge leeropbrengsten vallen hier meestal samen met het 
hanteren van de U-procedure. 

Sturing door organisator 
Drie Tee-sessies maakten deel uit van een lee-groep (groep D) waarvan de organisator 
sterk had gestuurd. Eén sessie (R02) hoorde bij een groep waar de sturing vooral in han
den van de hele groep lag. Een sterk sturende organisator hangt wellicht samen met een 
hoge leeropbrengst 

Evaluatie 
Drie sessies (RIO, Rl2, R20) behoorden tot een groep die (vanaf de tweede sessie) elke 
sessie expliciet evalueerde. Bij deze evaluatie kwam zowel het resultaat als het proces van 
de Jee-sessie aan de orde, waarbij gerefereerd werd aan de expliciete doelstelling van de 
groep. Bij verschillen tussen doelen en praktijk werden maatregelen genomen om tot ver
betering te komen. Eén sessie (R02) hoorde bij groep C. Deze groep besteedde weliswaar 
aandacht aan evaluatie van resultaten van Jee, maar deed dit zonder duidelijk ijkpunt, aan
gezien deze groep zijn doelstelling niet had geëxpliciteerd. De evaluaties in groep C 
waren logischerwijze ook vrijblijvender. Met name de verbetergerichte evaluaties lijken 
tot hoge leeropbrengsten te leiden. 

Reflectie achteraf 
In één geval (R 1 0) was de reflectie achteraf nihil. In één geval (R 12) was de reflectie ach
teraf middelmatig. In twee gevallen (R02, R20) was de reflectie achteraf 'veel'. De toe
gevoegde waarde van de reflectie achteraf was in het geval van R 10 te verwaarlozen. In 
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twee gevallen (R02 en R20) had de reflectie achteraf een grote toegevoegde waarde. Met 
name in een geval (R02) was het leereffect grotendeels te denken aan de reflectie achter
af. Zonder die reflectie achteraf zouden inzichten in verborgen bestuurders (niveau 3) niet 
totstandgekomen zijn. 

Patroon I bij hoge leeropbreng sten: ( R 10, R 12, R20) 

Uit de analyse blijkt dat drie sessies een zeer consistent beeld gaven. Deze sessies scoor
den (als enige van de 20 sessies) positief op bijna alle factoren waarvan verwacht werd 
dat ze zouden bijdragen aan een hoge leeropbrengst en bleken ook werkelijk te leiden tot 
een hoge leeropbrengst Zowel de case-inbrengers als de lee-groep hadden een hoog 
ambitieniveau: men streefde naar inzichten op niveau 3 (inzicht in eigen verborgen 
bestuurders). Op basis van een bondige case-inbreng ontstond een lee-gesprek. Gesteund 
door de gespreksmetbode (U-procedure) kreeg het lee-gesprek stap voor stap meer diep
gang. De diepgang tijdens deze sessies was met name ook te danken aan de bijdrage van 
de case-inbrengers die zich zeer open (actief) opstelden. Daarnaast had groep D een aan
tal leden die in staat waren om inhoudelijk zeer goede feedback te geven. Daarbij was de 
feedback tijdens deze sessies ook tamelijk bevragend en explorerend van aard, hoewel er 
nog steeds suggestieve en oordelende elementen in zaten. De tijd heeft waarschijnlijk een 
belangrijke rol gespeeld in het totstandbrengen van deze goede 'leercondities' . Deze 
groep heeft immers via de evaluaties geleerd van de 'fouten' die tijdens eerdere sessies 
werden gemaakt. 

Patroon 2 bij hoge opbrengsten: incidentele hoge leeropbrengst (R02) 

3.5.2 

De sessie waar R02 case-inbrenger was, laat zien dat ook een lee-sessie met geringe diep
gang toch kan leiden tot hoge leeropbrengsten. Bij deze sessie wezen alle tekenen op een 
lage leeropbrengst en toch heeft R02 inzichten gekregen in eigen verborgen bestuurders. 
De reflectie achteraf vormt in dit geval de kritische succesfactor. Zonder deze bewuste 
reflectie achteraf was de leeropbrengst van deze sessie blijven steken op inzichten op 
niveau 2. Het feit dat R02 er in tegenstelling tot andere case-inbrengers wel in slaagde om 
via reflectie achteraf tot inzichten op niveau 3 te komen, hangt waarschUnlijk samen met 
persoonsgebonden factoren zoals motivatie om deel te nemen aan lee ('proberen om 
inzicht te krijgen in mijn eigen programmering' ) en (zelf)kennis en vaardigheden (ver
mogen tot zelfreflectie). Het interview speelde volgens R02 een belangrijke rol in de tot
standkoming van de leeropbrengst omdat R02 daardoor 'gedwongen werd' om te reflec
teren en daar de tijd voor te nemen. Het is zeer de vraag of een druk bezet persoon als R02 
ook zonder de 'dwang' van de interviews bewust de tijd zou hebben genomen om achter
af nog te reflecteren. 

Klasse B: lee-sessies met lage leeropbrengsten (ROl, Rll, R18, R21) 

Ook de sessies die leidden tot een lage leeropbrengst worden geanalyseerd aan de hand 
van de concepten uit het analysemodel (zie paragraaf 3.2). Vervolgens is op basis van deze 
analyse een bepaalde samenhang tussen de variabelen ontdekt die tot uitdrukking komt in 
twee patronen voor een lage leeropbrengst 
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!cc-groep 
De case-inbrengers van de hier besproken Jee-sessies maakten deel uit van de groepen A 
(R21 ), 8 (R 11, R 18) en D (RO I). Opvallend is dat twee van de vijf sessies van groep 8 
hebben geleid tot 'lage leeropbrengsten'. Hier is wellicht sprake van een groepseffect. 
Ook een sessie van groep D blijkt te hebben geresulteerd in een 'lage leeropbrengst', in 
tegenstelling tot wat we zouden verwachten. Blijkbaar zijn de leeropbrengsten niet volle
dig terug te voeren op het groepseffect en spelen ook andere factoren een rol. 

Tijdstip 
De sessies varieerden wat betreft het tijdstip in de reeks. Twee sessies (RO I, R 18) bevon
den zich aan het begin van een reeks. Eén sessie bevond zich in het midden (Rll) en één 
sessie (R21) bevond zich aan het eind van een Jee-reeks. Wat opvalt aan deze sessies is 
dat er relatief veel sessies bijzitten die in het beginstadium van een reeks plaatsvonden. 
Het vermoeden dat het tijdstip van de sessie invloed heeft op de (leer)opbrengst wordt 
hiermee bevestigd. 

Motief van case-inbrenger 
De diepgang die door de case-inbrengers werd beoogd, komt niet boven niveau 2 uit. 
Deze constatering lijkt ons vermoeden te bevestigen dat een lage motivatie (onder niveau 
3) van de case-inbrenger samenhangt met een lage leeropbrengst 

Doelstelling van !cc-groep 
De doelstelling van de groepen was in alle gevallen impliciet en vaag en kwam niet uit 
boven niveau 2. Groep 8 was primair gericht op het oplossen van het concrete probleem 
van de case-inbrenger. Ook groep C had er geen probleem mee om het probleem van de 
case-inbrenger op te lossen. Ook de doelstelling van groep D was ten tijde van de sessie 
waar ROl case-inbrenger was nog erg impliciet en kwam niet boven niveau 2 uit. Deze 
bevindingen versterken het vermoeden dat een laag ambitieniveau van de lee-groep 
samenhangt met een lage leeropbrengst 

Case-inbreng 
De case die werd ingebracht door de case-inbrenger had in alle vier gevallen betrekking 
op een case-specifiek dilemma. Bovendien was dat dilemma in drie gevallen (ROl, Ril, 
R21) vrij urgent en in één geval (R 18) niet. Uit deze bevinding kan worden afgeleid dat 
het inbrengen van een urgente case kan samenhangen met een lage leeropbrengst 

Feedback van helpers 
Qua inhoud bleef de feedback van de helpers op hetzelfde niveau dat door de case-inbren
ger werd ingebracht (niveau I en 2, met een accent op het case-specifieke). Qua proces 
was de feedback tijdens vier sessies (RO I, R 11, R 18) oordelend en/ of suggestief en/ of 
sterk oplossend van aard, waarbij men vooral uitging van de eigen belevingswereld . Van 
één Jee-sessie is niets bekend over de proceskant van de feedback van de helpers. 
Duidelijk is dat in alle sessies met een lage leeropbrengst de feedback van de helpers 
voornamelijk betrekking had op de specifieke case (niveau I en niveau 2), waarbij de hel
pers met hun vragen en feedback vooral uitgingen van de vraag 'hoe zou ik dit probleem 
zelf oplossen?' 
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Bijdrage van case-inbrenger 
De inhoudelijke bijdrage van de case-inbrenger was in alle vier gevallen niet hoger dan 
niveau 2. Wat de openheid van de case-inbrenger betreft, was er één (ROl) gereserveerd/ 
defensief. Bij twee case-inbrengers (R 11, R 18) was sprake van een open, maar reactieve 
houding. Van één (R21) was niets bekend over zijn openheid. Een actieve open houding 
kwam bij deze case-inbrengers niet voor. Opmerkelijk is dat de openheid van de case
inbrengers in relatief veel gevallen niet laag was maar middelmatig (open, reactief). 
Blijkbaar is een dergelijke houding nog geen garantie voor hoge leeropbrengsten. Dat is 
begrijpelijk nu we weten dat de feedback van de helpers vaak weinig diepgang had: in 
deze sessies werd de case-inbrenger ook onvoldoende gestimuleerd om iets te vertellen 
over meer structurele patronen in zijn eigen handelen en de achtergronden daarvan. Verder 
is wel duidelijk dat de diepgang die door de case-inbrenger wordt geadresseerd, in alle 
vier de gevallen vrij laag was (meestal niveau 1 en niveau 2). 

Gespreksmethoden 
De tien-stappen-methode werd driemaal (RO 1, R 18, R21) gehanteerd. Eenmaal werd een 
door de case-inbrenger (R 11) geïntroduceerde methode gehanteerd. De tien stappenme
thode lijkt (vergeleken met bijvoorbeeld de U-procedure) minder vaak tot hoge leerop
brengsten te leiden. 

Sturing door organisator 
Ril en Rl8 maken deeluit van een groep waarvan de organisator gekozen heeft voor een 
zeer afwachtende houding: 'de verantwoordelijkheid voor de lee-processen en -resultaten 
ligt bij de groep in zijn geheel en niet primair bij de organisator'. De organisator van de 
groep waarvan R21 deel uitmaakte, legde de verantwoordelijkheid voor de processen ook 
bij de groep neer, maar hij ondernam wel een gerichte poging om meer diepgang in de lee
sessies te brengen. De organisator van de groep waarvan ROl deel uitmaakte, had een 
actieve sturende rol, die vanaf het eind van de tweede sessie (ROl was toen case-inbren
ger) duidelijk tot uitdrukking kwam: deze organisator stimuleerde de groep om het ambi
tieniveau te bepalen op niveau 3. Bovendien bleef deze organisator ook de groepsproces
sen sturen, ook op momenten dat een ander groepslid de rol van gespreksleider vervulde. 
Wellicht hangt een afwachtende houding van de organisator samen met een lage leerop
brengst 

Evaluatie 
lee-groep D (waar ROl deel van uitmaakte) besteedde vanaf het eind van de tweede ses
sie systematisch aandacht aan de evaluatie van elke lee-sessie. Deze groep stelde bij die 
evaluaties zowel resultaat als proces van de lee-sessie aan de orde, waarbij gerefereerd 
werd aan de doelen en uitgangspunten van de groep. Daarbij was de evaluatie gericht op 
het verbeteren van het proces en de resultaten van lee. De twee groepen waartoe de drie 
andere lee-sessies ( R 11, R 18, R21) behoorden, besteedden daarentegen veel minder aan
dacht aan (systematische) evaluatie van de lee-sessies. Bij de evaluaties kwamen proces 
en resultaat van lee niet systematisch aan de orde ('vaak werd alleen naar het resultaat 
gekeken') . Verder gaven de evaluaties in deze groepen weinig aanknopingspunten voor ver
betering aangezien deze groepen expliciete doelstellingen en uitgangspunten ontbeerden. 
Daarmee waren de evaluaties vrijblijvend van aard. Het vermoeden dat beperkte en vrijblij
vende evaluaties ertoe leiden dat de leeropbrengsten laag blijven, wordt hier bevestigd. 
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Reflectie achteraf 
Bij alle vier de lee-sessies was sprake van reflectie achteraf. In twee gevallen was reflec
tie middelmatig en in één geval nihil. De toegevoegde waarde van de reflectie achteraf 
was in alle vier gevallen gering tot middelmatig en in geen enkel geval hoog. In de mees
te gevallen was de reflectie achteraf voornamelijk gericht op vertalen van case-specifieke 
inzichten naar concrete actie in de onder handen zijnde case. In geen enkel geval waren 
de case-inbrengers in de reflectie achteraf gericht op het onderzoeken of hun gedrag in 
deze specifieke case een bepaald, meer structureel patroon vormde: deze case-inbrengers 
maakten in hun reflectie achteraf niet de overstap van niveau twee naar niveau drie. 

Beschouwing van de uitzonderingsgevallen: 

De analyse van de sessies die leidden tot lage leeropbrengsten, vormde grotendeels een 
bevestiging van de vermoedens die we reeds in 4.5.1 (en 4.2: analysemodel) uitspraken. 
Er blijken echter enkele uitzonderingen op de regel te bestaan. 
De verwachting was dat een laat tijdstip zou samenhangen met een hogere opbrengst. R21 
was de laatste lee-sessie in de reeks en toch was de opbrengst laag. Blijkbaar was leerop
brengst niet alleen afhankelijk van het ' tijdstip'. Een spontaan verbeteringsproces binnen de 
lee-groep treedt blijkbaar niet op of is onvoldoende om hoge leeropbrengsten te realiseren. 
Waarschijnlijk treedt dit ontwikkelingseffect pas (in voldoende mate) op indien tevens aan 
andere voorwaarden is voldaan: hoog ambitieniveau van groep en case-inbrenger, en vol
doende kennis en vaardigheden bij case-inbrenger en helpers. 
De verwachting was dat het inbrengen van een case met een lage urgentie mogelijkheden 
bood voor een hoge opbrengst. Echter Rl8: geen urgente case en toch een lage opbrengst. 
Er dient blijkbaar aan meer voorwaarden voldaan te zijn om een hogere leeropbrengst te 
realiseren. 

Patroon 1 bij lage opbrengsten: (urgente) problemen bespreken en oplossen (ROl , RIB, R21) 

Kenmerkend voor deze lee-sessies met een lage opbrengst is 'de case-inbreng' en het 
'motief van de case-inbrenger'. In alle vier gevallen bracht de case-inbrenger een case in 
waarin de desbetreffende adviseur voor een actueel dilemma stond, waarbij sprake was 
van een behoorlijke urgentie. Bovendien hadden deze case-inbrengers vaak een behoefte 
aan ideeën om het bewuste probleem aan te pakken of op te lossen. Als reactie op de case
inbreng bleef de feedback van de helpers vooral gericht op die desbetreffende case. De 
helpers hadden de neiging om zelf het probleem van de klant te analyseren en op te los
sen waarbij ze vaak zichzelf als norm namen in plaats van zich te verdiepen in het pro
bleem van de case-inbrenger. Naar de achtergronden van het denken en handelen van de 
case-inbrenger werd weinig doorgevraagd. De case-inbrenger ondernam zelf ook geen 
poging om tijdens het gesprek een overstap te maken van het incidentele (case-specifie
ke) naar het structurele (niveau 2-algemeen, niveau 3). Deze sessies leidden tot inzichten 
die voor de case-inbrenger zeer bevredigend waren. Deze inzichten bleven echter beperkt 
tot niveau 1 en 2. Reflectie achteraf zorgde nauwelijks voor meer diepgang, aangezien die 
reflectie vooral was gericht op het vertalen van de case-specifieke inzichten naar 'actie' 
in de onderhanden zijnde case. In deze gevallen konden noch de sturing door de organi
sator tijdens de sessie (ROl), noch het feit dat de groep reeds zes sessies achter de rug had 
(R2l) meer diepgang in het lee-gesprek brengen. 
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Patroon 2 bij lage leeropbrengsten: matigefeedback (Rll) 

3.5.3 

In de sessie waar R 11 case-inbrenger was, speelden verschillende factoren op elkaar in, 
die in combinatie met elkaar leidden tot een lage leeropbrengst. De lee-sessie werd gestart 
door de case-inbrenger die lange tijd nam om een zeer complexe en omvangrijke case in 
te brengen. De case-inbreng was voornamelijk gericht op de inhoudelijke kant en was vol
gens RIJ vrij oppervlakkig (vanwege omvang en complexiteit). In reactie op deze case
inbreng waren de helpers evenals de case-inbrenger vooral gericht op de inhoudelUke kant 
(opdracht, opdrachtgever) van de case. De helpers waren weinig gericht op het bespreek
baar maken van de case-inbrenger en R 11 had de indruk dat ze erg voorzichtig waren en 
niet het achterste van hun tong lieten zien. Het ontbrak ook aan sturing gericht op het 
bespreekbaar maken van het gedrag van de case-inbrenger. Volgens R 11 zou dat wel eens 
te maken kunnen hebben met (een gebrek aan) ervaring en vaardigheden van de helpers 
met betrekking tot het bespreekbaar maken van gedrag. Vanuit de helpers kwam er dus 
geen stimulans om te zoeken naar de achtergronden van het handelen van de case-inbren
ger. Daarin werden de helpers ook nauwelijks gestimuleerd door de gehanteerde methode 
(eigen methode van case-inbrenger), aangezien de methode uitnodigde tot het bedenken 
van oplossingen ('Hoe zou ik dit probleem oplossen') zonder dat men diepgaand inzicht 
had gekregen in de achtergronden van het handelen van de case-inbrenger. Verder speel
de mee dat de case-inbrenger zelf ook weinig pogingen ondernam om meer diepgang in 
het gesprek te brengen en was de openheid van R 11 minder dan normaal. Dit patroon leid
de tot een lee-sessie met een lage opbrengst die voor de case-inbrenger niet zo vreselijk 
veel meerwaarde had. 

Scenario's: Gericht versus ongericht leren 

Uit de analyse in de vorige paragrafen valt af te leiden dat een lee-groep invloed kan uit
oefenen op het leerproces en de leeropbrengsten. Een lee-groep kan proberen de condities 
te verbeteren om zo de resultaten (leeropbrengsten) van de lee-sessies te verbeteren. Uit 
de vergelijking van sessies met hoge en sessies met lage leeropbrengsten komt naar voren 
dat verschillendende groepen daar op een verschillende manier mee omgaan. In deze para
graaf worden twee mogelijke scenario's beschreven die twee uitersten typeren. Het sce
nario 'gericht leren' leidt tot hoge leeropbrengsten. Het 'ongerichte leren' is het spiegel
beeld van het gericht leren en leidt tot lage leeropbrengsten. 

Gericht leren 

Gericht leren begint met een lee-groep die bestaat uit adviseurs die zeer gemotiveerd zijn 
om hun eigen professioneel handelen te onderzoeken. Een dergelijke groep stelt zich (op 
basis van consensus) zeer expliciet tot doel om bij de reflectie op het eigen handelen te 
zoeken naar meer structurele patronen in het eigen handelen en de verborgen bestuurders 
daarachter. De adviseur die de rol van case-inbrenger vervult, is tevens zeer gemotiveerd 
om zijn eigen handelen te bespreken met zijn Jee-collega's. Door een case in te brengen 
die een authentiek vraagstuk bevat maar niet urgent is, wordt de kans op diepgang (case
overstijgend) verhoogd. De helpers zijn bereid en in staat om de case-inbrenger te bevra
gen op een explorerende wijze waarbij de belevingswereld van de case-inbrenger centraal 
staat. De neiging om te praten over de inhoudelijke kant van de case wordt daarbij onder
drukt. De helpers proberen te voorkomen dat ze zelf het probleem van de klant gaan ana-
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lyseren en proberen op te lossen . In plaats daarvan verdiepen ze zich in het probleem van 
de adviseur. De helpers zijn bereid en in staat om de case-inbrenger te helpen naar zich
zelf te kijken. De case-inbrenger is op zijn beurt bereid en in staat om kritisch naar zich
zelf en zijn eigen handelen te kijken . Daartoe neemt hij tijdens de lee-sessies een actieve 
open houding aan . De organisator van een dergelijke lee-groep oefent voldoende invloed 
uil opdat de groep zich expliciete doelen en uitgangspunten stelt. Daarbij bevordert de 
organisator tevens (indien nodig) dat groep de lee-sessies regelmatig evalueert en maat
regelen neemt om de resultaten en het proces te verbeteren (of eventueel de doelen bij
stellen). Groepsleden worden gestimuleerd om achteraf nog te reflecteren waardoor de 
voorlopige inzichten (van case-inbrenger en overige groepsleden) worden geverifiëerd, 
verdiept en/of verbreed . Deze vorm van gericht leren blijkt in de onderzochte lee-sessies 
te leiden tot inzichten in patronen in het eigen handelen en de verborgen bestuurders daar
achter (tot en met niveau 3) . Deze inzichten worden door de betrokkenen gebruikt om zich 
als adviseur te verbeteren of als aanzet voor verdere reflectie. 

Het scenario van 'gericht leren' is een ideaaltype. Van de geanalyseerde lee-sessies lijken 
de sessies van groep D het meest op 'gericht leren' . Uit de analyse blijkt dat de hoge leer
opbrengsten in groep D pas na een aantal sessies werden gerealiseerd. Hier wordt beschre
ven langs welke stappen groep D zich heeft ontwikkeld om tot dergelijke hoge leerop
brengsten te komen. 

l. Groep D begint met een tamelijk vage doelstelling, waarvan men achteraf zei : 
'eigenlijk wisten we niet waar we aan begonnen' . De eerste sessie (R 15) leidt tot 
een middelmatige leeropbrengst 

2. Aan het begin van de tweede sessie 'klaagt' een groepslid over de leeropbreng
sten voor de helper: 'ik investeer veel maar er komt zo weinig terug'. Op initia
tief van een groepslid wordt besloten om een evaluatie te introduceren. Dit in i
tiatief wordt door de organisator ondersteund . Men besluit dat men bij die evalu
atie aan de orde laat komen : a) leereffect voor case-inbrenger; b) leereffect voor 
helpers; c) lee-proces. Deze evaluatie wordt ingevoerd vanaf de tweede sessie 
(aan het eind van elke sessie). De evaluatie aan het eind van de tweede sessie 
wordt door de organisator benut om duidelijk te maken dat hij de tweede sessie 
beneden zijn ambitieniveau vond . Na enige discussie over het ambitieniveau van 
de groep besluit de groep 'meer aandacht aan normen en waarden' (niveau 3) te 
besteden , met name als gevolg van pushen door de organisator. 

3. Op basis van de nieuwe doelstelling stimuleert de organisator bij de eerstvol
gende sessie het gebruik van de U-procedure. Deze wordt voor het eerst toege
past bij R03 en de sessie erna bij R06. Beide sessies lopen qua proces niet goed 
en leiden tot onbevredigende resultaten. Evaluatie van deze sessies leiden echter 
tot verbetervoorstellen : kortere case-inbreng (zodat niet te lang over de case 
wordt gepraat) ; helpers dienen meer tijd te geven aan case-inbrenger om te reage
ren op feedback; case-inbrenger dient zich open op te stellen . 

4. Tijdens de laatste drie sessies kunnen de leden van groep D de vruchten plukken. 
Men slaagt erin om inzicht te krijgen in de verborgen bestuurders. 
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Tabel3.15: 
Twee scenario's: gericht leren en ongericht leren 

Gericht leren Ongericht leren 

Tijdstip Eind van lee-reeks Begin van lee-reeks 

Case-inbrenger Hoge ambitie (niveau 3) Geen uitgesproken ambitie (max niveau 2) 

Actieve openheid Reactieve openheid/ gereserveerd 

Groepsdoelstelling Expliciet en hoge ambitie Impliciet en max. niveau 2 

Case-inbreng Niet urgent Urgent 

Gespreksmethode U-procedure Tien-stappen-methode; incident-methode 

Evaluatie Verbetergericht , op basis van ijkpunt Vrijblijvend, geen ijkpunt 

Gericht op resultaat en proces van lee Gericht op resultaat 

Feedback van helpers Inhoud: niveau 2 en 3 Inhoud: max. niveau 2 

Explorerend, bevragend Oplossend, suggestief, normatief 

Organisator Sturend Afwachtend 

Reflectie achteraf Actief, verdiepend Nihil 

Opbrengsten Niveau 3, case-overstijgend Niveau 2, case-specifiek. 

Follow up: case-overstijgend Follow up alleen case-specifiek 

Ongericht leren 

Ongericht leren begint met een lee-groep die weinig tot geen aandacht besteedt aan de ver
schillende verwachtingen en doelstellingen van de deelnemers . Daarmee blijft de doelstel
ling van de groep impliciet. Het (impliciete) ambitieniveau van de groep is laag en blijft 
laag, aangezien niemand het ambitieniveau ter discussie stelt. Bij het uitblijven van een 
expliciet en hoog ambitieniveau vervalt een dergelijke lee-groep in het samen proberen op 
te lossen van incidentele problemen. Dat betekent dat de case-inbrenger actuele cases 
inbrengt met een zeer hoge urgentie met het oog op het oplossen van een case-specifiek pro
bleem. Een dergelijke case-inbreng nodigt de helpers uit om zich te verdiepen in het pro
bleem van de klant en de wijze waarop zij dat probleem zelf zouden oplossen. Daarbij gaan 
de helpers suggestief en normatief te werk aangezien ze zich nauwelijks verdiepen in de 
belevingswereld van de case-inbrenger met als gevolg dat de (mogelijke) verborgen bestuur
ders van de case-inbrenger niet aan de orde komen. Hoewel de leerprocessen niet goed ver
lopen (van buitenaf gezien) onderneemt niemand actie, omdat de vage en lage ambities van 
de groep geen aanleiding geven om in te grijpen. De groep besteedt weinig aandacht aan 
evaluaties en de evaluaties die plaatsvinden zijn vrijblijvend, omdat de groep een duidelijk 
ijkpunt/richtpunt ontbeert. Ook de organisator houdt zich hierbij aan de oppervlakte en 
onderneemt nauwelijks actie om de condities te verbeteren . Bij het schenden van essentiële 
feedbackregels grijpt niemand in, omdat men heeft beloofd dat men elkaar niet zou beoor
delen. Hierbij gaat men voorbij aan het feit dat de case-inbrenger wel wordt beoordeeld door 
de suggestieve en normatieve vragen van de helpers. De case-inbrenger op zijn beurt onder
neemt geen enkele poging om het lee-gesprek meer diepgang te geven. Hij is immers zeer 
tevreden met case-specifieke feedback. De reflectie achteraf is minimaal en beperkt zich tot 
het vertalen van nieuwe inzichten naar de specifieke case-situatie. Dit scenario van 'onge
richt leren' leidt tot lage leeropbrengsten. De toegevoegde waarde van lee is in dit geval 
gering aangezien voor dergelijke gesprekken reeds vele mogelijkheden (case-besprekingen) 
bestaan. 
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Kanttekening bij patroonherkenning 

In deze paragraaf is geprobeerd om te achterhalen welke factoren het succes en falen van 
lee bepalen. Een vergelijking tussen sessies met hoge en sessies met lage leeropbrengsten 
heeft geleid tot de herkenning van enkele patronen van factoren die invloed hebben op de 
leeraprengst van lee-sessies. Over de preciese samenhang tussen en het relatieve gewicht 
van de verschillende factoren kan op basis van de gekozen onderzoeksopzet echter geen 
eenduidige conclusie worden getrokken. Daartoe zou verder onderzoek onder gecontro
leerde omstandigheden moeten worden uitgevoerd. 

3.6 Tot besluit 

In dit hoofdstuk is gepoogd een antwoord te vinden op de tweede onderzoeksvraag: "Welke 
resultaten levert Intercollegiaal consult op en in hoeverre kunnen die resultaten worden 
gekarakteriseerd als succesvol?" Op basis van de kwalitatieve analyse worden met betrek
king tot deze onderzoeksvraag de volgende uitspraak gedaan. 
Uit de evaluatie van de leeropbrengsten kan worden afgeleid dat lee in hoge mate leidt tot 
de beoogde reflectie op het eigen beroepsmatig handelen (korte termijn doel). Bijna alle 
deelnemende adviseurs kregen door de lee-sessies een nieuwe kritische blik op hun eigen 
handelen. Voor de meeste deelnemers vormde de lee-sessie bovendien een impuls om het 
eigen handelen (vaak gericht op het handelen in de onder handen zijnde opdracht uit de 
case) bij te sturen. Ten aanzien van de diepgang van de lee-sessies en de leeropbrengsten 
blijken er echter grote verschillen te bestaan. In veel gevallen hadden de nieuwe inzichten 
vooral betrekking op het eigen handelen in de specifieke case-situatie. Uit de evaluatie van 
de leeropbrengsten bleek dat deelname aan lee in een relatief klein aantal gevallen leidde tot 
bewustwording van één of enkele incidentele verborgen bestuurders, die het professioneel 
handelen beïnvloeden. 
Uit de interviews met deelnemers kwam naar voren dat lee door het overgrote deel van de 
deelnemers zeer positief wordt gewaardeerd. Voor velen had ICC toegevoegde waarde 
omdat het een nuttige leersituatie creëert die in de eigen werkomgeving vrijwel onmogelijk 
is. Die waardering wordt nog eens onderstreept door een hoog percentage (vrijwillige) her
haalde deelname: 40 % van de adviseurs die vanaf 1993 hebben meegedaan aan lee heeft 
reeds twee of meer keren deelgenomen aan lee. 
Er zijn duidelijke aanwijzingen om aan te nemen dat de beoogde lange termijn doelen van 
lee slechts in geringe mate worden gerealiseerd. Deelname aan één lee-seizoen lijkt (onder 
de huidige omstandigheden) onvoldoende aanzet te vormen voor adviseurs om als vanzelf
sprekend op deze wijze op hun eigen handelen te reflecteren (ook in hun eigen werkomge
ving) en op basis daarvan, zo nodig, hun handelen bij te sturen. 

Kortom: hoewel lee door het merendeel van de deelnemers als een waardevol leerproces 
wordt ervaren, zijn de resultaten van lee in veel gevallen ontoereikend in het licht van het 
streven naar diepgaande en duurzame leereffecten zoals in het lange termijn doel van lee 
wordt uitgedrukt. 

Dit hoofdstuk had niet alleen betrekking op de resultaten van lee, maar ook op het functio
neren van lee. De resultaten van de kwalitatieve analyse vormen een aanzet voor de beant
woording van de derde onderzoeksvraag: "Aan welke factoren binnen en buiten lee kunnen 
de resultaten van Intercollegiaal consult worden toegeschreven?" 



Met betrekking tot de derde onderzoeksvraag worden de volgende uitspraken gedaan. Er is 
een eerste inzicht ontstaan in de factoren binnen de lee-context die bepalend zijn voor de 
leeropbrengsten van lee. De samenhang tussen de leeropbrengsten enerzijds en verschillen
de factoren binnen de lee-context anderzijds is beschreven in twee scenario's: gericht leren 
versus ongericht leren. 
Voor een verdergaand begrip van het functioneren van lee worden de uitkomsten van de 
kwalitatieve analyse geïnterpreteerd (zie hoofdstuk 4) vanuit een aantal theoretische uit
gangspunten. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de factoren buiten de context 
van het lee-systeem. 



4 Interpretatie van onderzoeksresultaten 

4.1 Inleiding 

In het vorige hoofdstuk is de empirische basis gelegd voor dit onderzoek. De kwalitatie
ve analyse van twintig lee-bijeenkomsten heeft geleid tot beantwoording van de vraag 
"Welke resultaten levert Intercollegiaal consult op en in hoeverre kunnen die resultaten 
worden gekarakteriseerd als succesvol?" (tweede onderzoeksvraag). Bovendien vormde 
de kwalitatieve analyse een aanzet voor de beantwoording van de vraag "Aan welke fac
toren binnen en buiten lee kunnen de resultaten van Intercollegiaal consult worden toe
geschreven? (derde onderzoeksvraag). De laatste vraag wordt in dit hoofdstuk verder uit
gediept aan de hand van een aantal theoretische concepten en uitgangspunten. Daartoe 
worden de onderzoeksresultaten uit de eerdere hoofdstukken (hoofdstuk 2 en 3) geïnter
preteerd in het kader van het regelkringconcept (4.2), de actietheoretische benadering 
(4.3) en de leernetwerktheorie (4.4). Zoals in hoofdstuk I werd aangekondigd zal hierbij 
ook de relatie tussen het lee-systeem en zijn omgeving worden verkend. Met name de 
actietheoretische benadering en de leernetwerktheorie geven zicht op factoren buiten de 
lee-context. 

Binnen de doelstelling van lee kan een onderscheid gemaakt worden tussen beoogde 
effecten op korte en lange termijn. Op korte termijn dient lee als een oefening in het 
reflecteren op de achtergronden van het eigen beroepsmatig handelen. Het lange termijn 
effect dat met een eenjarige deelname wordt beoogd, is (de aanzet tot) een veranderings
proces waardoor deelnemende adviseurs als vanzelfsprekend gaan reflecteren op de ach
tergronden van hun eigen beroepsmatig handelen. Uit de evaluatie van de resultaten van 
lee (zie hoofdstuk 3) komt naar voren dat lee vrij goed scoort op het korte termijn doel, 
terwijl er duidelijke aanwijzingen zijn om aan te nemen dat het lange termijn doel slechts 
in geringe mate wordt gerealiseerd. Het ambitieuze lange termijn doel is in dit onderzoek 
als uitgangspunt genomen bij het zoeken naar mogelijkheden voor het verbeteren van lee. 
De verdieping van de analyse van het functioneren van lee in dit hoofdstuk dient daarvoor 
aanknopingspunten te bieden. 
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4.2 Interpretatie vanuit het regelkringconcept 

4.2.1 

4.2.2 

Bij de analyse van het functioneren van lee rezen er verschillende vragen rondom lee, 
zoals "In welke behoeften voorziet lee?; Hoe verhouden deze zich met de doelstellingen 
van lee?; Wat wordt er precies bereikt met lee? Hoe verloopt de afstemming van het pri
maire proces op de doelstellingen en de behoeften van de deelnemers?" Veel van deze 
vraagstukken hebben betrekking op één of meerdere stappen uit de regelkring. Om deze 
vraagstukken te verkennen is al in een vrij vroeg stadium gebruik gemaakt van het regel
kringconcept (zie hoofdstuk 2 en 3). In deze paragraaf worden de uitkomsten van de kwa
litatieve analyse geïnterpreteerd in het kader van het regelkringconcept 

Regel kringconcept 

Bij de analyse van het functioneren van een systeem aan de hand van het regelkringcon
cept worden de verschillende stappen van de regelkring bestudeerd: normstelling, waar
nemen, beoordelen, ingrijpen (zie 2.2). Daarbij kan gebruik worden gemaakt van ver
schillende signalen die duiden op een onvolledige of slecht functionerende regel kring. Dit 
kan onder andere blijken uit signalen die waarschuwen dat doelstellingen niet gerealiseerd 
worden of de output niet voldoet aan de gestelde normen. 

Het functioneren van lee beschouwd vanuit het regelkringconcept 

Onvolledige regelkring 

Uit de analyse van de motieven van deelnemers en de doelstellingen van de lee-groepen 
valt af te leiden dat zich in de praktijk van lee problemen voordoen met betrekking tot de 
normstelling. Ten eerste komt uit de kwalitatieve analyse naar voren dat de meeste lee
groepen geen expliciete doelstelling of normen ten aanzien van de output formuleren. 
Vaak blijven de opvattingen van groepsleden over de na te streven diepgang onbesproken 
en blijft een expliciete collectieve ambitie achterwege. Ten tweede blijkt uit de interviews 
met deelnemers dat maar weinig deelnemers expliciet streven naar leeropbrengsten op 
niveau 3. De meerderheid van de deelnemers heeft een minder ambitieuze doelstelling en 
blijkt in de praktijk tevreden te zijn met lagere leeropbrengsten. Het zou zo kunnen zijn 
dat de ambitieuze doelen van lee voor sommige deelnemers te hoog gegrepen zijn. Het 
openlijk bespreken van elkaars beroepsmatig handelen en de achtergronden daarvan stelt 
hoge eisen aan het leervermogen van de adviseurs. Het is de vraag of iedere adviseur op 
alle punten aan die hoge eisen kan voldoen. 
Knelpunten in de regelkring in het lee-systeem doen zich niet alleen voor bij de norm
stelling, maar ook bij de overige stappen zoals waarnemen, beoordelen en ingrijpen. In 
veel van de onderzochte lee-groepen was er geen sprake van het systematisch waarnemen 
van de resultaten en het proces van lee met als gevolg dat evaluaties van lee-bijeenkom
sten tamelijk vrijblijvend waren. Er werd weinig actie ondernomen om de resultaten en 
het proces in de lee-groep te verbeteren. Hoewel de organisatoren een sturende rol heb
ben, sturen de meeste organisatoren slechts in geringe mate. "Aan de ene kant verwach
ten de andere leden van de lee-groep van mij dat ik sturing geef en aan de andere kant 
accepteren ze weinig sturing". Deze uitspraak van een organisator is typerend voor het 
spanningsveld waarin de organisatoren functioneren. De beschikbare mogelijkheden en de 
legitimering om de lee-processen te beïnvloeden, zijn voor veel organisatoren ontoerei
kend. Dit stuurdilemma heeft verschillende achtergronden . Het vermogen om lee-proces-
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sen adequaat te beïnvloeden wordt voor een belangrijk deel bepaald door persoonlijke 
ervaring, kennis en vaardigheden. Een organisator die de vereiste kwalificaties ontbeert -
bijvoorbeeld omdat hij het voorgaande seizoen deel uitmaakte van een lee-groep die er 
niet in slaagde hoge leeropbrengsten te realiseren - zal waarschijnlijk niet in staat zijn om 
de beoogde double-loop leerprocessen op gang te brengen. De mogelijkheden om strenge 
selectie-eisen te hanteren voor organisatoren zijn echter beperkt, gezien het geringe aan
tal mensen dat zich beschikbaar stelt voor de rol van organisator. 

Het schaarse aanbod van organisatoren en het sturingsdilemma hangen ook samen met de 
organisatie van lee: de wijze waarop de sturing van lee-processen is geregeld en de wijze 
waarop de rol van organisator daarin is ingebed. De besturing van de lee-processen op 
groepsniveau is niet helder georganiseerd. Enerzijds ligt de verantwoordelijkheid voor het 
lee-proces en de resultaten bij de groepsdeelnemers (zie Werkgroep lee 1996, p.7). 
Anderzijds, zo geeft het werkboek aan, is er één persoon - de organisator - die sturing 
geeft aan het groepsproces. De werkgroep lee heeft besloten tot deze rolverdeling op basis 
van een aantal overwegingen. De werkgroep is van mening dat de lee-processen enige stu
ring vereisen en dat die sturing het beste gegeven kan worden door iemand die daartoe in 
staat is. Om een aantal redenen wil men liever geen facilitators of trainers inschakelen op 
commerciële basis. Men is dus aangewezen op Ooa-leden (ex-deelnemers aan lee) die op 
vrijwillige basis een lee-groep willen begeleiden. Om te kunnen beschikken over vol
doende organisatoren is het van belang dat het vervullen van de rol van organisator voor 
Ooa-leden toegevoegde waarde (anders dan financiële vergoeding) heeft. Bij de werving 
van organisatoren wordt de aandacht gevestigd op de leermogelijkheden die de rol van 
organisator biedt. Het vervullen van de rol van organisator is een goede mogelijkheid voor 
adviseurs die zich op het gebied van begeleiding en training van (leer)groepen willen ont
wikkelen. 
De keuze voor het vrijwilligersmodel vormt een belangrijke randvoorwaarde waarbinnen 
gezocht kan worden naar mogelijkheden om lee te verbeteren. Het systeem is sterk afhan
kelijk van een schaarse hoeveelheid adviseurs die bereid en capabel zijn om de rol van 
organisator te vervullen. Het is echter de vraag of de keuze voor de dubbelzinnige rolom
schrijving van de organisator noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de keuze voor de vrijwil
ligersaanpak Verder geeft de benaming "organisator" weinig weer van de procesbegelei
dende activiteiten die de persoon in die rol dient te vervullen. 

Het hierboven geschetste sturingsdilemma hangt waarschijnlijk ook samen met de hoge 
mate van autonomie die organisatieadviseurs hebben. Deze autonomie komt o.a. tot uit
drukking in de keuze die de Ooa in het verleden heeft gemaakt. Begin jaren negentig heb
ben de Ooa-leden besloten dat het onmogelijk is om een pakket van eisen te formuleren 
op grond waarvan de kwaliteit van het werk van de adviseur op objectieve wijze kan wor
den beoordeeld. Volgens de ingeschakelde deskundigen loopt de inhoud van het vak 
teveel uiteen en zou een oordeel over de kwaliteit van de adviseur slechts op zeer subjec
tieve gronden gegeven kunnen worden. Deze fundamentele keuze voor autonomie en de 
nadrukkelijke acceptatie van diversiteit heeft grote gevolgen. Autonomie en acceptatie 
van diversiteit gaan samen met liberale opvattingen over de onderlinge verhoudingen tus
sen beroepsgenoten: 'leven en laten leven' zonder elkaar aan te spreken op gedrag en zon
der het eigen gedrag ter discussie te stellen. Het bespreekbaar maken van het eigen gedrag 
(en opvattingen en normen en waarden) is nu juist het doel van lee, waarin de organisa
tor bovendien een sturende rol dient te vervullen. Het spanningsveld dat veel organisato
ren in lee-verband voelen, zal waarschijnlijk voortkomen uit de confrontatie van liberale 
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opvattingen met de verwachtingen die binnen het lee-systeem gewekt worden omtrent de 
rol van organisator. 

Ontoereikende afstemming tussen het doel en het primaire proces 

De doelstelling van Intercollegiaal consult is dat organisatieadviseurs leren en tegelijker
tijd leren te leren. Het leren is gericht op het bewust worden dat ze verborgen bestuurders 
hebben en dat er mogelijkheden zijn om het handelen bij te sturen op basis van inzicht in 
eigen verborgen bestuurders. Deze leerprocessen dienen niet op te houden aan het eind 
van het lee-seizoen. Het is de bedoeling dat adviseurs na deelname aan lee doorgaan met 
het reflecteren op hun eigen verborgen bestuurders en op basis daarvan zo nodig hun 
eigen handelen bijsturen. De structuren en processen in het lee-systeem dienen afgestemd 
te zijn op het op gang brengen van beide leerprocessen. De processen in het huidige lee
systeem zijn sterk gericht op het leren. Het leren te leren krijgt in de huidige processen en 
structuren weinig aandacht. Er zijn geen aanwijsbare activiteiten in het lee-proces die zijn 
gericht op het stimuleren en begeleiden van deelnemers opdat ze de lee-leerprocessen ver
ankeren in hun handelen. 
Verder blijkt met betrekking tot het leren dat het primaire proces in lee tot hoge leerop
brengsten (niveau 3) kan leiden, als de case-inbrenger zeer gemotiveerd is en in staat om 
inzicht te krijgen in zijn eigen verborgen bestuurders. Het primaire proces I ijkt onvol
doende afgestemd op adviseurs die onvoldoende bereid of in staat zijn om eigen functio
neren te bespreken. 

Het leerproces van een adviseur krijgt door een lee-sessie een korte impuls. Vervolgens 
wordt het leerproces vanuit het lee-systeem nauwelijks gevolgd of ondersteund. In het 
huidige lee-systeem concentreert de meeste aandacht voor het leerproces van een adviseur 
zich rond de lee-sessie waar de desbetreffende adviseur case-inbrenger is en de terugblik 
aan het begin van de eerstvolgende sessie. Het komt erop neer dat lee vooral is gericht op 
een éénmalige reflectie. In een aantal gevallen doet de desbetreffende adviseur ook nog 
verslag van de wijze waarop hij de verkregen inzichten heeft gebruikt in zijn handelen 
(vertaling van reflectie naar actie). Een éénmalige cyclus van reflectie en actie biedt waar
schijnlijk te weinig basis voor een duurzame versterking van het reflectieve vermogen van 
de deelnemers. Het streven naar een leerproces met meer duurzame resultaten vraagt 
waarschijnlijk een proces waarin de deelnemende adviseur meerdere cycli van actie
reflectie-actie-reflectie doorloopt gedurende een aantal opeenvolgende sessies. 

Het leerproces van de case-inbrenger staat centraal in lee. Hoewel de overige groepsleden 
(helpers) ook kunnen leren van een lee-sessie krijgt hun leerproces nauwelijks aandacht 
in de structuren en processen van het lee-systeem. Het gevolg daarvan is dat in de prak
tijk van lee het leereffect van de helpers nauwelijks wordt geëxpliciteerd. In dat Jicht is 
het lee-systeem weinig doelmatig en verdient het aanbeveling om het primaire lee-proces 
zodanig in te richten dat de output verhoogd wordt door ook het leerproces van de helpers 
te stimuleren. Een aantal mogelijkheden daartoe wordt uitgewerkt in hoofdstuk 5. 

4.3 Interpretatie vanuit de actietheoretische benadering 

De interpretatie van de onderzoeksresultaten in het licht van het regelkringconcept heeft 
geleid tot een aantal aanvullende inzichten in het functioneren van lee. In het regel kring-
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concept nemen de actoren echter een wat marginale plaats in. Het zijn factoren waarmee 
rekening gehouden moet worden. In de lee-praktijk daarentegen spelen actoren een 
belangrijke rol. Zo bleken verschillende deelnemers tamelijk uiteenlopende opvattingen 
te hebben over de functie en het doel van lee. Hun gedrag tijdens lee-sessies leek sterk af 
te hangen van hun eigen belangen en de mate waarin zij in staat waren om effectief te han
delen tijdens lee-sessies (als case-inbrenger, als organisator of als helper). Op basis van 
deze indrukken leek het zinvol om meer aandacht te besteden aan de (individuele) acto
ren die in lee een rol spelen. Daarom is in dit proefschrift ook gebruik gemaakt van theo
retische uitgangspunten uit de actietheoretische benadering. De actietheoretische benade
ring stelt de verschillende actoren met hun uiteenlopende opvattingen en actietheorieën 
centraal. 

Theoretische uitgangspunten van de actietheoretische benadering 

Actoren en hun actietheorieën 

Het actietheoretisch perspectief is sterk geïnspireerd door de Amerikaanse organisatie
deskundigen en organisatieontwikkelaars Argyris en Schön (1978). Schön en Argyris 
hebben hun handelingstheorie ontwikkeld op basis van de aanname dat mensen hun han
delingen ontwerpen (Argyris 1996, p. 40). Mensen gedragen zich in organisaties als acto
ren die zich in hun handelen mede laten leiden door de theoretische noties (theories of 
action) die zij tijdens dat handelen over dat handelen ontwikkelen . Een actietheorie is het 
geheel van inzichten en regels dat richting geeft aan de activiteiten van actoren en dat 
gefundeerd is in normen en waarden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee 
soorten handelingstheorieën: beleden theorieën (espoused theories) en gehanteerde theo
rieën (theories in use). In de praktijk gedragen mensen zich meestal niet in overeenstem
ming met de beleden (aangehangen) theorieën. Ze doen anders dan ze zeggen dat ze doen. 
Bovendien Jijken de meesten zich niet bewust van het verschil tussen hun beleden theorie 
en hun eigen optreden. Dit impliceert dat het handelen wordt 'gestuurd' door een andere 
handelingstheorie; de gehanteerde theorie (theorie-in-use). Als we de gehanteerde theorie 
expliciet maken en kritisch bekijken, kunnen we hem bewust bijstellen . Leren vindt in 
deze visie plaats, indien actietheorieën worden aangepast op grond van een evaluatie van 
het eigen handelen. 
Er kunnen drie soorten leerprocessen worden onderscheiden: single-loop leren, double
loop leren en deutero-leren. Bij single-loop leren gaat het om het evalueren van de resul
taten van je gedrag: je gaat na in hoeverre de feitelijke resultaten overeenstemmen met de 
beoogde resultaten, met de tevoren gestelde norm. Stemmen norm en resultaat niet over
een, dan probeer je het gedrag (acties) zo te veranderen dat resultaat en norm wel over
eenstemmen. Single-loop leren bestaat uit het toepassen van theorieën over samenhangen 
tussen doelen en middelen, tussen resultaten en regels of procedures. De lerende probeert 
de procedures en de toepassing ervan te perfectioneren, zonder de theorieën of de uit
gangspunten (normen en waarden), volgens welke hij handelt, ter discussie te stellen. 
Single-loop leren is het leren beter te functioneren binnen het kader van de gehanteerde 
uitgangspunten. Single-loop leren is instrumenteel en heeft daarom betrekking op effecti
viteit: hoe kunnen de bestaande doelen het beste bereikt worden, waarbij men binnen de 
grenzen van de heersende waarden en normen blijft. Bij double-loop leren worden de 
behaalde resultaten eveneens vergeleken met de beoogde resultaten. De eerste lus wordt 
doorlopen waarbij de theorieën of uitgangspunten worden toegepast. De extra lus bestaat 
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hieruit dat de normen (beoogde resultaten) en de toegepaste theorieën zelf geëvalueerd 
worden. De actor vraagt zich dus af of de normen bijgesteld moeten worden, of de tot dan 
toe gehanteerde uitgangspunten of theorieën niet herzien moeten worden. Double-loop 
leren is het bediscussiëren, ontwikkelen en toepassen van een nieuwe actietheorie: men 
leert zich gedragen overeenkomstig de uitgangspunten en regels van een nieuwe theorie." 

Bepalende 
variabelen 

L.___.....J 

Figuur 4.1: 
single-loop leren en double-loop leren 

Single-loop leren 

Double-loop leren 

Overeenslemming 

Gebrek aan overeen
stemming 

-,-

Een derde soort leerproces is "leren te leren", ook wel aangeduid met "deutero-learning" 
(Bateson, 1972). Organisatieleden hanteren niet alleen actietheorieën over hun handelen 
(arbeid) maar tevens over hun leren: leeractietheorieën. Indien de bepalende waarden en 
normen in de leeractietheorieën worden bijgesteld en dit gaat gepaard met een verande
ring in (leer)gedrag dan is er sprake van leren te leren. Argyris en Schön beschouwen 
"leren te leren" als een bijzondere vorm van double-loop leren. 

Uit onderzoek van Argyris en Schön (1978) komt naar voren dat er sterke overeenkom
sten bestaan tussen de actietheorieën van verschillende mensen. Het merendeel van alle 
mensen denkt en handelt volgens een bepaald type gehanteerde actietheorie: model 1 
genoemd. Een model 1 actietheorie (zie tabel4.1) heeft consequenties die het double-loop 
leren belemmeren. 
De basis van de gehanteerde model I theorie bestaat uit een aantal bepalende variabelen 
die actoren (onbewust) proberen te realiseren door middel van hun handelen. Actoren stel
len eenzijdig (niet in overleg) hun doelen vast en proberen die te bereiken. Ze streven naar 
maximale winst en minimaal verlies. Daarnaast probeert men zo weinig mogelijk nega
tieve gevoelens (bij anderen) te veroorzaken. Men probeert daarentegen rationeel te zijn 
en gevoelens te onderdrukken. 
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Teneinde deze bepalende variabelen te realiseren hanteren de actoren volgens model 1 een 
aantal actiestrategieën. Een eerste kenmerk van deze actiestrategieën is de eenzijdige 
manier waarop de actor zijn omgeving probeert te beheersen. De actor plant zijn hande
lingen op innerlijke wijze (niet openlijk) en probeert anderen te overreden of over te halen 
om in te stemmen met zijn definitie van de situatie. Daarbij vermijdt de actor een kwets
bare opstelling door het achterhouden van direct waarneembare gebeurtenissen en zijn 
gedachten en gevoelens (die zijn handelen bepalen). Daarnaast beschermt de actor ande
ren eenzijdig tegen pijnlijke situaties. De actor houdt waardevolle en belangrijke infor
matie achter, vertelt 'leugentjes om bestwil', onderdrukt gevoelens of toont 'onoprechte' 
sympathie. De actor beschermt anderen tegen zijn negatieve gevoelens over hen en de 
anderen doen hetzelfde richting de actor. 

Tabel4.1 
Gehanteerde actietheorie volgens model I (Argyris, 1996, p.l82) 

Bepalende variabelen 

Stel doelen vast en pro-
beer ze te bereiken. 

Zorg voor maximale 
winst en minimaal 
verlies. 

Veroorzaak zo weinig 
mogelijk negatieve ge
voelens en geef daar 
zelf zo weinig mogelijk 
uiting aan. 

Wees rationeel. 

Actiestrategieën 

Ontwerp en beheers 
de omgeving op een 
eenzijdige manier. 

Bepaal zelf de taak 
en houdt deze in de 
hand. 

Bescherm jezelf 
eenzijdig. 

Bescherm eenzijdig 
anderen tegen pijn
lijke situaties. 

Consequenties voor het 
gedragsuniversum 

De actor wordt beschouwd 
als defensief, inconsistent, 
incongruent, gericht op 
onderlinge concurrentie, 
beheersend, bang zich kwets-
baar op te stellen, manipu-
latief, zijn gevoelens verber-
gend, overdreven bezorgd 
voor zichzeifen anderen, of 
te weinig bezorgd voor 
anderen. 

Defensieve intermenselijke 
en groepsrelaties. 

Defensieve normen. 

Geringe keuzevrijheid, 
interne betrokkenheid, 
en risicobereidheid. 

Consequenties Effectiviteit 
voor het leren 

Zelfsluitend. Verminderde 
effectiviteit. 

Single-loop leren. 

weinig openlijke 
toetsing van actie
theorieën. veel 
verborgen toetsing 
van actietheorieën. 

Voorzover iemand zich gedraagt volgens een van deze vier actiestrategieën, heeft men de 
neiging om zich eenzijdig richting anderen te gedragen en beschermend richting zichzelf. 
Dergelijk gedrag - indien succesvol - beheerst anderen en voorkomt dat men door hen beïn
vloed wordt. Maar als gevolg daarvan wordt de actor meestal als defensief beschouwd en 
interpersoonlijke en groepsrelaties krijgen een defensief en winst/verlies karakter (in plaats 
van faciliterend en samenwerkend). Deze effecten leiden tot wantrouwen en rigiditeit. 
In een situatie waarin mensen zich gedragen volgens deze bepalende variabelen en actie
strategieën, is er waarschijnlijk weinig openlijke toetsing van de assumpties die zijn inge
bed in de gehanteerde theorieën, want een dergelijke openlijke toets betekent een con
frontatie met de eigen defensiviteit en die van anderen. Het openlijk toetsen van deze 
(impliciete) assumpties leidt waarschijnlijk tot negatieve reacties die men liever vermijdt. 
Als men de eigen gehanteerde actietheorieën nauwelijks openlijk toetst en als men toch 
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moet handelen, zal men handelen op basis van engetoetste gehanteerde actietheorieën . 
Doordat de actietheorie niet getoetst wordt, komt er een zichzelf versterkend proces op 
gang. Het intermenselijk gedrag leidt tot versterking van de bepalende variabelen en 
gehanteerde actiestrategieën. Het is enigszins begrijpelijk dat mensen die in een defensie
ve omgeving verkeren waarin fouten steeds verder uitdijen, zichzelf beschermen door te 
proberen de zaken eenzijdig in de hand te houden, proberen te winnen en niet te verlie
zen, omgaan met defensiviteit van anderen door hen te stimuleren rationeel te zijn en door 
hun eigen negatieve gevoelens (en die van anderen) zoveel mogelijk te onderdrukken. 
Aangezien double-loop leren afhangt van de uitwisseling van valide informatie en het 
openlijk toetsen van attributies en assumpties, vormt model I een belemmering voor dou
ble-loop leren. Model I actietheorieën leiden hoogstens tot single-loop leren. 

De stelling van Argyris & Schön is dat mensen niet handelen in lijn met hun beleden theo
rieën (espoused theories) maar ze handelen wel overeenkomstig hun gehanteerde theo
rieën (theories in use) en ze zijn zelf onbewust van dit feit. 
De hypothese van Argyris en Schön is dat model I actietheorieën worden geleerd door 
socialisatie. De mensen die model I (onbewust) hanteren, redeneren vaak op een zelfde 
defensieve manier: 'defensive reasoning' . 'Defensive reasoning' wordt getypeerd door de 
volgende kenmerken: 

De aannamen waarop verklaringen, conclusies zijn gebaseerd blijven impliciet: 
- redeneerprocessen (van aannamen naar conclusies) blijven impliciet; 
- data waarop uitspraken zijn gebaseerd zijn soft (niet waarneembaar); 
Individuen trekken conclusies en proberen te verzekeren dat de enige manier om 
deze conclusies te testen is het gebruiken van de logica die zij zelf hebben ge
bruikt om tot de conclusies te komen: "Vertrouw me maar, ik weet waar ik over 
praat" . 

Aangezien mensen door socialisatie geleerd hebben om model I te hanteren, zijn er vol
gens Argyris en Schön ook mogelijkheden om model I af te leren en te vervangen door 
een effectievere handelingstheorie. Daartoe hebben Argyris & Schön een actietheorie ont
wikkeld die effectiever is met betrekking tot het handelen en die wél resulteert in double
loop leren: model 2 actietheorie (zie Argyris & Schön, 1978, 1996). Deze actietheorie is 
aan te leren. De eerste stap naar effectiever handelen is het leren bewustworden van de 
eigen actietheorieën (model!) en bewustworden van de ongewenste (en vaak onbewuste) 
consequenties van het eigen handelen. 

Organisationeelleren 

We kunnen een organisatie beschouwen als een collectiviteit, als een soort entiteit die 
'handelt' op basis van bepaalde impliciete actietheorieën. Het bijstellen van collectieve 
actietheorieën (gehanteerde) kan worden aangeduid met organisationeel leren. 

"Organizational Jearning occurs when individuals within an organization experience a probiernatie situation and 

inquire into it on the organization's behalf. They experience a surprising mismatch between expected and actu

al results of action and respond to that mismatch through a process of thought and further action that leads them 

to modify the ir images of organization or the ir understandings of organizational phenomena and to restructure 

their activities so as tobring outcomes and expectations into line, the reby changing organizational theory-in-use. 

In order to become organizational, the learning that results from organizational inquiry must become embedded 
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in the images of organization held in its members' minds and/or in the epistemological artifacts (the maps, 

memories and programs) embedded in the organizational environment.'' 

(Argyris & Schön, 1996, p.l6) 

Organisationeel leren is slechts mogelijk door de inzet en leerprocessen van individuen, 
wier inzet en leerprocessen op hun beurt weer beïnvloed worden door de organisatieken
merken. De leerprocessen van de individuele medewerkers kunnen bevorderd dan wel 
belemmerd worden door een organisationeel Jeersysteem. Zo'n organisationeel leersys
teem moet een soort organisatorisch geheugen omvatten waarin de resultaten van de ver
schillende individuele leerprocessen worden opgeslagen. Een belangrijk element van een 
organisationeel leersysteem is het leerklimaat (Van der Krogt, 1995; Klarenburg e.a., 
1996; Bomers, 1991 ). Het leerklimaat verwijst naar normen en waarden (over leren) die 
zich in de loop der jaren binnen de organisatie ontwikkeld hebben en die hun neerslag 
hebben gevonden in allerlei materiële en immateriële zaken binnen de organisatie. Het 
leerklimaat stuurt als het ware impliciet de acties van actoren. In een lerende organisatie 
moet een klimaat heersen waarin het leren gestimuleerd wordt. 

Mensen die handelen volgens model I actietheorieën creëren in interactie met elkaar een 
zichzelf verergerend patroon van gedragsstrategieën die uiteindelijk double-loop leren 
belemmeren. Het organisationeelleersysteem krijgt in dat geval kenmerken van een 'limi
ted learning system' (of 0-1 learning systems (Argyris 1983, p. 89)). Een limited 1earning 
system heeft de volgende kenmerken: 

Actoren in leersysteem hanteren model 1; 
Disfunctionele groepsdynamica: winst/verlies, geringe mate van vertrouwen 
Onbespreekbaarheid van fouten, onbespreekbaarheid van disfunctionele groeps
dynamica; 
Onbespreekbaarheid van 0-l leersysteem; 
Fouten die vragen om verandering van model 1 variabelen, worden beschouwd 
als onoplosbaar; 
Fouten worden afgedekt; 
Systeem is in staat tot single-loop leren, maar niet tot double-loop leren. 

'Limited learning systems' kunnen zich ontwikkelen tot een systeem (0-2) waar individu
ele en collectieve leerprocessen gestimuleerd worden. Organisationeel double-loop leren 
vergt een gefaseerde aanpak (Argyris & Schön, 1978; Argyris 1996). De eerste fase bestaat 
eruit mensen te helpen zich bewust te worden van hun gehanteerde theorieën volgens model 
I en van de automatische reactieprocessen die leiden tot bekwaam uitgevoerde reacties die 
contraproductief zijn voor effectief handelen en double-loop leren. In de tweede fase wor
den zij geholpen in te zien hoe zij een 'limited learning system' scheppen of instandhouden, 
die op hun beurt gehanteerde theorieën volgens model I uitlokken. De derde fase bestaat 
eruit dat mensen worden geholpen een nieuwe handelingstheorie te leren (model 2). Dat 
betekent overigens niet dat mensen model 1 afleren. Zij leren onder welke omstandigheden 
gehanteerde theorieën volgens model 1 en wanneer die volgens model 2 te prefereren zijn. 
De vierde fase is erop gericht, hun nieuw optreden in de organisatie ingang te doen vinden 
en tegelijkertijd anderen te helpen dit eveneens te leren. Wanneer zowel op individueel 
niveau als op organisationeel niveau nieuwe gehanteerde theorieën geleerd worden, komen 
er nieuwe leersystemen tot stand waarin double-loop leren plaatsvindt. 



Hoofdstuk 4 

Deze fasering van organisatorisch double-loop leren is gebaseerd op twee veronderstelling
en. De eerste veronderstelling is dat interventie moet beginnen op de hoogste organisatie
niveaus. Het leren moet beginnen op organisatieniveaus die hoog genoeg zijn om de 
bestaande structuren en systemen te beïnvloeden. De mensen op de hoogste organisatie
niveaus vervullen bovendien een voorbeeldfunctie die bepalend is voor het succes van een 
cultuurverandering. De tweede veronderstelling is dat organisatorisch double-loop leren 
moet beginnen op individueel niveau, om daarna door te dringen op organisatieniveau. 
Organisatieveranderingen hebben geen effect als individuen in de organisatie geen verande
ring aanbrengen in hun actietheorieën en hun gedrag. In het licht van double-loop leren zijn 
individuen te beschouwen als wandelende sociale structuren (als gevolg van krachtige 
socialisatieprocessen). De daarop rustende structuren kunnen niet worden gewijzigd zonder 
met het individu te beginnen. 

Waarom professionals moeite hebben met double-loop leren 

Er zijn aanwijzingen dat met name professionals moeite hebben met double-loop leren. 
Argyris heeft vijftien jaar lang een diepgaande studie gemaakt van organisatie-adviseurs. 
Hij nam aanvankelijk aan dat zulke professionals goed zouden zijn in leren omdat hun 
werk er op neerkomt dat zij anderen leren hoe ze de zaken anders moeten aanpakken. 
Argyris ontdekte evenwel dat deze adviseurs vastzaten in een leerdilemma. 

"' Zolang het werken aan leren en verandering gericht was op externe organisatiefactoren waren de professionals 

enthousiaste deelnemers. Zodra het zoeken naar voortdurende verbetering de kant opging van het eigen func

tioneren van de professionals ging er iets mis. De professionals voelden zich voor schut staan. Zij voelden zich 

bedreigd door het vooruitzicht, kritisch te moeten kijken naar hun eigen rol in de organisatie. Zij legden de 

schuld voor welk probleem ook niet bij zichzelf, maar projecteerden die op (naar ze zeiden) onduidelijke doel

stellingen, gevoelloze en oneerlijke leiders en stomme cliënten." (Argyris 1996, p. l 09) 

Volgens Argyris hebben professionals de neiging om voortdurend de aandacht af te leiden 
van hun eigen gedrag naar dat van anderen. Daarmee brengen ze het leerproces tot stil
stand. Dit gedrag van professionals verklaart Argyris vanuit hun gewenning aan succes en 
een geringe ervaring met het leren van fouten. 

"Hoog opgeleide professionals zijn doorgaans heel goed in single-loop leren. Zij hebben tenslotte een groot deel 

van hun leven besteed aan het verwerven van wetenschappelijke diploma's, één of meer intellectuele vakgebieden 

bestudeerd en de kennis uit die vakgebieden gebruikt om problemen in de echte wereld op te lossen. Ironisch 

genoeg echter verklaart juist dit feit mede waarom professionals vaak zo slecht zijn in double-loop leren. 

Eenvoudig gesteld: veel professionals worden, doordat zij bijna altijd succes hebben in wat zij doen, slechts zel

den geconfronteerd met mislukkingen. Omdat zij zo zelden hebben gefaald, hebben zij ook nooit geleerd van hun 

mislukkingen te leren. Wanneer dan ook een van hun strategieën voor single-loop leren mislukt, worden zij defen

sief, wijzen zij kritiek af en geven zij de schuld aan iedereen behalve aan zichzelf. Kortom, hun leervermogen laat 

het juist afweten op het moment dat zij dit het hardst nodig hebben." (Argyris, I 996, p.l 07) 
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Interpretatie van onderzoeksresul!aten 

Het functioneren van lee beschouwd vanuit de 
actietheoretische benadering 

Leerbelemmerende actietheorieën van adviseurs die deelnemen aan lee 

De leerprocessen van mensen die denken en handelen volgens model 1 actietheorieën, zo 
is in hoofdstuk 3 reeds uiteengezet, blijven meestal beperkt tot single-loop leren. Uit de 
observaties van lee-sessies en de interviews met deelnemers valt af te leiden dat het 
gedrag van adviseurs tijdens lee-sessies vaak overeenkomsten vertoont met het gedrag dat 
hoort bij model 1 actietheorieën. In de eerste plaats was de openheid van veel case-inbren
gers gelimiteerd (zie 3.4). De meeste adviseurs waren weliswaar gemotiveerd om een case 
te bespreken en te achterhalen waarom de adviesopdracht niet helemaal naar wens verliep. 
Hun bereidheid om de oorzaak bij zichzelf te zoeken was echter meestal niet groot. Vaak 
waren case-inbrengers van mening dat de door hun gehanteerde aanpak van het probleem 
van de klant, onder de gegeven omstandigheden, de enige mogelijke of effectieve aanpak 
was. Daarbij vervielen veel case-inbrengers in defensief gedrag. Voor velen was het een 
moeilijke opgave om de effectiviteit van hun eigen handelen te betwijfelen. Slechts enke
le adviseurs waren bereid en in staat om zich zeer kwetsbaar op te stellen en samen met 
de overige groepsleden kritisch te onderzoeken hoe hun eigen handelen werd gestuurd 
door impliciete aannames, normen en waarden. 

Ook de gespreksmethoden die werden gehanteerd, duiden op model 1 gedrag. Meestal werd 
een methode gehanteerd die voor de case-inbrenger en de helpers tamelijk veilig was, zoals 
de tien-stappen-methode en incidentmethode. Methoden die een veel kwetsbaardere opstel
ling van de case-inbrenger vergen, zoals de U-procedure en dynamische oordeelsvorming 
werden minder vaak gehanteerd. De model 1 actietheorieën kwamen ook heel duidelijk tot 
uitdrukking in het gedrag van de helpers. 
Helpers lieten zich bij herhaling oordelend uit over de case-inbrenger. Zij trokken conclu
sies en droegen oplossingen aan zonder dat zij de aannames waarop hun uitspraken waren 
gebaseerd expliciet maakten. Bovendien probeerden helpers meermalen de case-inbrenger 
te overtuigen van hun eigen gelijk. Dit gedrag van de overige groepsleden riep defensief 
gedrag bij de case-inbrenger op en was de aanleiding voor disfunctionele groepsprocessen. 

Het model 1 gedrag van de adviseurs wordt tevens weerspiegeld in de resultaten van de lee
sessies. De meeste lee-sessies hebben weliswaar geleid tot reflectie op het eigen handelen 
wat meestal leidde tot inzichten in de case-situatie en de eigen wijze van denken en hande
len in die situatie. Het feit dat slechts enkele case-inbrengers tot inzichten op niveau 3 kwa
men, duidt erop dat double-loop leren in de meeste gevallen nog niet wordt gerealiseerd. 

Mensen die model 1 actietheorieën hanteren zijn zich daarvan meestal niet bewust. 
Bovendien zijn zij meestal onbewust van de ineffectieve gevolgen van hun eigen gedrag. 
Ook dit patroon zien we terug in de onderzoeksgegevens. Er waren maar weinig adviseurs 
die bewust waren van hun eigen oordelende en overredende feedback richting case
inbrenger en de gevolgen van dat gedrag voor het leerproces van de case-inbrenger. 
Bovendien was men in de onderzochte lee-groepen vaak ten onrechte van mening dat de 
diepgang van de sessies zich op niveau 3 bevonden (double-loop leren). Pas tegen het eind 
van het lee-seizoen ging men beseffen dat niveau 3 niet of nauwelijks werd gehaald en 
werd men enigszins bewust van de inspanning die daarvoor is vereist. 
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Het gebrek aan bewustzijn van het eigen gedrag (en de eigen model 1 actietheorie) wordt 
gezien als een belangrijke oorzaak van de ontoereikende leeropbrengsten van lee. lee is 
in het leven geroepen om double loop leerprocessen bij organisatieadviseurs te stimule
ren. De eerste stap op weg naar double-loop leren is bewustwording van het eigen gedrag 
(en achterliggende actietheorieën) en de wijze waarop de eigen actietheorieën double
loop leren belemmeren. Aan dit bewustwordingsproces wordt in de huidige opzet van lee 
geen expliciete aandacht geschonken. Dit is waarschijnlijk een belangrijke reden waarom 
in veel lee-sessies double-loop leerprocessen niet op gang komen. Veel deelnemers zien 
het niet als een probleem dat ze niet verder komen dan leeropbrengsten op niveau 2. 
Daarom zouden deelnemers eerst bewust gemaakt moeten worden dat het een probleem 
voor henzelf is dat ze niet fundamenteler leren. Vanuit de handelingstheorie van Argyris 
en Schön geredeneerd, lijkt het verstandig om in lee-verband expliciet aandacht te schen
ken aan de bewustwording van de eigen actietheorieën van de deelnemers en de wijze 
waarop zij hun eigen leerprocessen belemmeren, teneinde de resultaten en het functione
ren van lee te verbeteren. Deze optie wordt in hoofdstuk 5 verder uitgewerkt. 

Gebrek aan koppeling tussen individueel en organisationeel leren 

Het doel bij lee is om een duurzaam leerproces op gang te brengen bij de deelnemende 
adviseurs. Door deelname aan lee zouden adviseurs moeten leren om als vanzelfsprekend 
te reflecteren op hun eigen handelen en de verborgen bestuurders daarachter. Hoewel bij 
lee in groepsverband wordt gewerkt, gaat het uiteindelijk om de leerprocessen van de 
individuele deelnemers. Duurzame individuele leerprocessen kunnen echter alleen gedij
en in de context van een effectief organisationeel leersysteem. Aangezien veel organisa
tieadviseurs model 1 actietheorieën hanteren, is het waarschijnlijk dat de organisationele 
leersystemen waar ze deel van uitmaken kenmerken vertonen van een 'limited learning 
system': winst/verlies spelletjes, onbespreekbaarheid van fouten , afdekken van fouten, 
fouten die vragen om verandering van model I variabelen worden beschouwd als onop
losbaar. In dat geval wordt het effect van het individuele leerproces in lee teniet gedaan 
door de invloed van het 'limited learning system' in de organisatie waarin men werkzaam 
is. Deze gevolgtrekking over het leersysteem van adviesorganisaties wordt bevestigd door 
het empirisch materiaal dat in dit onderzoek is verzameld. 
Uit de interviews met adviseurs kwam naar voren dat veel adviseurs het onmogelijk acht
ten om binnen hun eigen adviesorganisatie een gesprek te voeren dat qua inhoud en diep
gang vergelijkbaar is met de gesprekken die zij binnen hun lee-groep voerden. Voor veel 
adviseurs was er binnen hun eigen werkomgeving geen goed leerklimaat voor dergelijke 
gesprekken: de cultuur werd vaak gekenmerkt door een accent op succesverhalen, status, 
competitie. Men vond het niet veilig om in een dergelijke cultuur eigen twij fels of onze
kerheden aan het licht te laten komen . Daarnaast werd duidelijk dat de meeste adviseurs , 
normaal gesproken, weinig tijd namen om te reflecteren en dat het ook normaal was bin
nen het bureau om daar weinig tijd voor te nemen. De klant gaat immers voor en leren is 
meestal ondergeschikt aan omzet. 
Verder werd duidelijk dat in sommige gevallen gebrek was aan voorbeeldgedrag van de 
bureauleid ing. Zo werd bijvoorbeeld in een bureau lee (intern) ingevoerd op initiatief van 
enkele adviseurs. Het bureauhoofd deed mee, maar maakte er als case-inbrenger een suc
cesverhaal van: hij was niet bereid om zijn eigen handelen kriti sch te bekijken. Het gevolg 
was dat het lee initiatief dood bloedde. 
Op basis van de interviews ontstond ook de indruk dat individueel en collectief leren 
slechts in weinig bureaus is ingebouwd in de structuren en processen. Er zijn niet veel 
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bureaus waarin het leren een prominente plaats heeft in de beoordelings- en belonings
systemen. In hoeverre worden er vanuit het bureau eisen gesteld aan het leren van de advi
seurs? Hoeveel bureaus hebben een expliciet leerbeleid of professionaliseringsbeleid dat 
ook daadwerkelijk leidt tot double loop leren? In hoeverre worden adviseurs gestimuleerd 
om deel te nemen aan trajecten zoals lee? In hoeverre ziet een adviseur het in zijn belo
ning terug dat hij leert? In hoeverre geven bureauhoofden het voorbeeld door zelf hun 
eigen functioneren bespreekbaar te maken of zelf deel te nemen aan lee? 
Bepaalde structurele oorzaken binnen adviesorganisaties lijken double loop leerprocessen 
(zowel individueel als collectief) te belemmeren . 

Naast de organisationele leersystemen (behorende bij de organisaties waarin de deelne
mers werkzaam zijn) heeft ook het leerklimaat in de beroepsgroep invloed op het func
tioneren van lee. Adviseurs die in interactie met elkaar denken en handelen volgens model 
I actietheorieën, scheppen binnen de beroepsgroep een klimaat met een laag leervriende
lijk gehalte binnen de beroepsgroep. Het leerklimaat binnen de beroepsgroep lijkt op een 
aantal punten voor verbetering vatbaar: 

Meer open communicatie tussen beroepsgenoten; 
Hogere bereidheid tot afleren van bestaande opvattingen, denkwijzen en 
gewoonten; 
Minder afdekken van fouten. 

Het is de vraag in hoeverre de bovengenoemde belemmeringen voor double loop leren 
daadwerkelijk als een belemmering worden ervaren binnen de organisatieadviesbranche. 
Het probleem is juist dat het niet als een probleem wordt gezien dat individuele en orga
nisationele leerprocessen veelal beperkt blijven tot single-loop leren. De verschillende 
actoren binnen de organisatieadviesbranche zouden bewust gemaakt moeten worden dat 
het een probleem is voor henzelf dat er niet fundamenteler geleerd wordt op individueel 
en organisationeel niveau. 

Uit de handelingstheorie van Argyris en Schön kan worden afgeleid dat individuele leer
processen een uitstekende basis vormen voor organisationeel leren. Sterker nog, indivi
duele en collectieve leerprocessen zijn sterk van elkaar afhankelijk en dienen ook tegelij
kertijd te worden aangepakt. In dat licht is het opmerkelijk dat in lee-verband geen syste
matische aandacht wordt besteed aan de koppeling tussen het individuele leren en het 
organisationeelleren. Weliswaar kan er in sommige gevallen sprake zijn van een spontaan 
beïnvloedingsproces waarbij de individuele deelname aan lee leidt tot verandering in het 
leerklimaat binnen een (advies)organisatie, maar het is de vraag of dit voldoende is om de 
beoogde leerprocessen op gang te brengen. lee is niet gericht op het bespreekbaar maken 
van de wijze waarop individuele leerprocessen belemmerd worden door de organisatio
nele leersystemen en het leerklimaat in de beroepsgroep. Evenmin wordt er in lee-verband 
aandacht geschonken aan de wijze waarop het leerklimaat in de beroepsgroep beïnvloed 
kan worden vanuit de individuele leerprocessen. Waarschijnlijk is het vermogen van lee 
om een duurzaam leerproces op gang te brengen beperkt, als gevolg van de invloed van 
' limited learning systems' in de eigen organisatie van de deelnemers enerzijds en het 
gebrek aan een leervriendelijk klimaat binnen de beroepsgroep anderzijds . Vanuit de han
delingstheorie van Argyris & Schön geredeneerd, is een sterkere koppeling tussen indivi
dueel leren en organisationeel leren aanbevelenswaardig teneinde de resultaten en het 
functioneren van lee te verbeteren en de impact van lee te vergroten. 
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4.4 Interpretatie vanuit de leernetwerktheorie 

4.4.1 Theoretische uitgangspunten van de leernetwerktheorie 

De leernetwerktheorie (Van der Krogt, 1995) is een theorie over het organiseren en ver
anderen van leersystemen in arbeidsorganisaties. De leernetwerktheorie veronderstelt dat 
binnen organisaties drie componenten gelijktijdig en in samenhang in ontwikkeling zijn: 

1. Actoren met hun eigen actietheorieën met betrekking tot arbeid en leren; 
2. Leersysteem; 
3. Arbeidssysteem. 

De actoren zijn de individuen, groepen die onderdeel zijn van zowel het leersysteem als 
het arbeidssysteem. Deze actoren staan centraal in dit model: zij zijn de motoren en 
bestuurders, niet alleen van hun eigen ontwikkeling, maar ook van de ontwikkeling van 
het leersysteem en het arbeidssysteem. 

Leerprocessen: 
- leerbeleidsvonning 
- leerprogrammering 

Leersysteem 

- kwalificering 

leer-actietheorieën 
tactieken 
Actoren 

arbeidsactietheorieën 
tactieken 

Arbeidsprocessen: 
- arbeidsbeleidsvorming 
- arbeidsprogrammering 

Arbeidssysteem 

- uitvoeren van arbeid 

Figuur 4.2: 
Leernetwerk 

Leerstructuren: 
- leertaakinhoud 
- leerverhoudingen 
- leerklimaat 

~~----------------~ ... 

Arbeidsstructuren 
- arbeidsinhoud 
- arbeidsverhoudingen 
- arbeidsklimaat 

Actoren ondernemen allerlei activiteiten die voor het leersysteem van betekenis zijn. De 
processen monden uit in structuren en klimaat van het leersysteem. Voor het arbeidssys
teem geldt eveneens dat de actoren activiteiten ondernemen in processen die hun neerslag 
krijgen in de structuren en het klimaat van het arbeidssysteem. De drie componenten van 
een leernetwerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als er iets verandert in de ene 
component, leidt dat meestal ook tot verandering in de andere componenten van het leer
netwerk. Omgekeerd geldt ook dat een gewenste verandering in een component moeilijk 
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te realiseren is zonder veranderingen in de andere componenten. Met andere woorden, een 
verandering in de structuren en processen van een organisatie heeft pas wezenlijk effect, 
indien ook de actietheorieën van de organisatieleden worden bijgesteld . Zo geldt ook dat 
het individuele leerproces van een actor kan worden belemmerd als het leer- en arbeids
systeem onvoldoende mee veranderen . 

Arbeidsorganisaties hebben verschillende mogelijkheden om hun leersystemen te organi
seren. Van der Krogt ( 1995) onderscheidt daarbij liberale, verticale, externe en horizonta
le leersystemen. In een liberaal leersysteem organiseren de (individuele) mensen in 
belangrijke mate zelf hun leren . Zij bepalen zelf wat en hoe ze leren en maken daarbij 
gebruik van de aanwezige leersituaties en faciliteiten. In een liberaal leersysteem ligt de 
nadruk op autonomie en zelfverantwoordelijkheid. Een dergelijk leersysteem is tamelijk 
losgekoppeld: de lerenden moeten zelf zorg dragen voor de afstemming tussen verschil
lende onderdelen en de afstemming tussen leren en arbeid. 
De samenhang en het evenwicht tussen de elementen in een liberaal leersysteem kan in 
drie basisrichtingen versterkt worden: verticaliseren, horizontaliseren en externaliseren 
(Van der Krogt, 1995, p.l48) . 
In een verticaal gereguleerd leersysteem wordt het leren grotendeels van bovenaf georga
niseerd. Het lijnmanagement en de staven spelen daarin een belangrijke rol. Verticaliseren 
van het leersysteem betekent dat er meer structuur en centrale sturing wordt aangebracht. 
Er wordt meer gewerkt met centrale beleidsplannen en planning, controle en regels gaan 
een belangrijke plaats innemen . De Ierenden kunnen kiezen uit vooraf ontworpen leer
programma's. 
In een horizontaal organisch leersysteem organiseren groepen werknemers hun werk en 
leerproces. Horizontaliseren houdt in dat cultuur, missie, gemeenschappelijke normen en 
het groepsverband een belangrijke plaats innemen. Dit betekent onder andere dat de inte
gratie van leren en werken versterkt wordt. Werk- en leergroepen vallen vrijwel samen. 
In een extern beroepsgericht leersysteem spelen de actoren in het professionele veld - de 
beroepsvereniging, onderzoekers, ontwikkelaars, scholingsinstituten- een belangrijke rol. 
Het leersysteem wordt in belangrijke mate van buitenaf (buiten de eigen arbeidsorganisa
tie) door de professie georganiseerd. Externaliseren duidt op het versterken van de bin
ding van het leersysteem met de omgeving: de interactie met actoren van buiten het leer
systeem. Het externaliseren van leersystemen betekent dat de professie (en de daaraan 
verbonden organisaties) een belangrijkere rol gaat spelen. 

De verschillende dimensies kunnen worden gebruikt bij het beschrijven en typeren van 
leernetwerken. Daarnaast bieden de dimensies een referentiekader bij het verder ontwik
kelen van bestaande leersystemen . 

Het functioneren van lee beschouwd vanuit de leernetwerktheorie 

De leernetwerken van organisaties kunnen worden beschreven met behulp van de dimen
sies: liberaal-horizontaal; liberaal-verticaal; liberaal-extern. Aangezien op deze drie 
dimensies vele waarden mogelijk zijn is de variëteit aan leernetwerken zeer groot. De 
driedimensionale ruimte kan gebruikt worden om de leernetwerken van adviesorganisa
ties te typeren. Binnen de leernetwerken in het organisatieadvieswezen lijkt het liberale 
element overontwikkeld en komen de overige dimensies minder aan bod. Uit de inter
views die in het kader van dit onderzoek zijn gevoerd met organisatie-adviseurs komt naar 
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voren dat organisatieadviseurs in hoge mate zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
leren en hun eigen professionele ontwikkeling. Er ligt een sterke nadruk op het individu
eel leren. Adviseurs blijken in hoge mate hun eigen leren te organiseren waarbij ze wel 
gebruik maken van de faciliteiten die worden aangeboden vanuit hun eigen adviesorgani
satie en de beroepsvereniging. 
De introductie van het professionaliseringsbeleid van de Ooa betekende een versterking 
van de externe invloed op de leernetwerken van adviesorganisaties: externalisering. Toch 
blijkt uit de invulling van het professionaliseringsbeleid het dominante liberale karakter 
van de leernetwerken van adviesorganisaties. Het professionaliseringsbeleid is gebaseerd 
op het principe van de individuele deskundigheidsbevordering. Dat betekent dat van ieder 
Ooa-lid wordt verwacht dat hij activiteiten onderneemt om zijn eigen individuele deskun
digheid en kwaliteit te ontwikkelen en op peil te houden . Het Ooa beleid wordt geken
merkt door een sterke beklemtoning van individueel leren, van individuele kritische 
reflectie en van het ontwikkelen van het individuele leervermogen. Daarmee wordt de 
versterking van de externe dimensie grotendeels tenietgedaan . De geringe mate van exter
nalisering blijkt wellicht nog het duidelijkst uit het geringe aantal adviseurs dat lid is van 
de beroepsvereniging. Er zijn in Nederland ongeveer 17.000 dienstverleners die zich zelf 
organisatieadviseur noemen. Daarvan zijn er maar 1100 lid van de beroepsvereniging 
(Ooa). Bij een sterk ontwikkelde professie is het overgrote deel van de beroepsbeoefena
ren lid van de beroepsvereniging. De geringe ontwikkeling van de externe dimensie wordt 
ook weerspiegeld in de toenemende diversiteit en branchevervaging (De Jong & Tordoir, 
1989; Jagersma, 1997) en de vervaging van het beroepsbeeld (Rubinstein, 1993) in het 
organisatieadvieswerk. De beroepsbeoefenaren zijn er niet in geslaagd om tot een 
gemeenschappelijke (breed gedragen) beschrijving van de kern van het vak te komen. 
Er kunnen aanzienlUke verschillen bestaan tussen de leernetwerken van verschillende 
adviesorganisaties . Er zijn adviesbureaus waar de horizontale of verticale dimensie sterk 
zijn ontwikkeld. Het liberale karakter lijkt echter te overheersen in de leersystemen van 
de meeste adviesorganisaties . 

In het licht van de leernetwerktheorie wordt hier stilgestaan bij de functie die lee vervult 
binnen de overwegend liberale leernetwerken in de organisatieadviesbranche. Als instru
ment van het professionaliseringsbeleid is lee onderdeel van een ontwikkeling in externe 
richting. lee is echter, net als het gehele professionaliseringsbeleid, eenzijdig gericht op 
het individuele leren . Het primaire doel van lee is het ontwikkelen van het individuele 
vermogen tot kritische reflectie. Het intercollegiale karakter van lee duidt weliswaar op 
een ontwikkeling in horizontale richting, maar het intercollegiale is een middel in dienst 
van het doel van individueel leren. Het feit dat de adviseurs in lee een stukje arbeidsin
houd uit eigen ervaring ter tafel brengen duidt op een zekere koppeling tussen werken en 
leren en daarmee ook op een ontwikkeling op de horizontale dimensie van het leernet
werk. Maar van een sterke verwevenheid van het leernetwerk en het arbeidsnelwerk is 
geen sprake: leren en werken zijn niet stevig aan elkaar gekoppeld . In lee-verband wordt 
immers geen aandacht besteed aan de koppeling tussen individueel leren en organisatio
neelleren. 
Hoewel het individuele leren goede mogelijkheden biedt voor ontwikkelingen in het 
arbeidsnelwerk van de deelnemers wordt hieraan in lee-verband niet op systematische 
wijze aandacht besteed. 

Als het functioneren van lee wordt beschouwd in het licht van de leernetwerktheorie, kan 
gesteld worden dat de liberale dimensie van leernetwerken in het organisatieadvieswezen 



4.5 

Interpretatie van onderzoeksresultaten 

eenzijdig beklemtoond wordt en dat het lee-systeem daar (vooralsnog) weinig verande
ring in brengt. Binnen het lee-systeem wordt geen aandacht geschonken aan de weder
zijdse afhankelijkheid tussen individuele leerprocessen, leersysteem en arbeidssysteem. 
lee is opgezet als een systeem dat is gericht op individueel leren waarbij het arbeidssys
teem buiten beschouwing wordt gelaten. Een eenzijdige beklemtoning van de liberale 
dimensie is problematisch, gezien het streven van de beroepsgroep naar professionalise
ring en duurzame (in de organisaties en beroepsgroep verankerde) leerprocessen. 
Professionalisering en kwaliteitsverbetering vereisen de ontwikkeling van veelzijdiger 
leernetwerken in de organisatieadvieswereld. De Ooa in het algemeen en het lee-systeem 
in het bijzonder kunnen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van veelzijdiger leer
netwerken: door een sterkere verwevenheid van leernetwerken en arbeidsnetwerken, een 
sterkere koppeling tussen individueelleren en collectief (organisationeel) leren, door het 
versterken van de professie (externaliseren), door de ontwikkeling van gemeenschappe
lijke waarden en normen . Deze mogelijkheden worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 6. 
Daarnaast is het maar de vraag of zelfs de individuele leerprocessen die met lee beoogd 
worden, kunnen worden bereikt, zonder aandacht te besteden aan de verwevenheid van 
individueel leren, leersysteem en arbeidssysteem. De met lee beoogde duurzame leerpro
cessen zullen waarschijnlijk alleen doordringen in de advieswereld indien aandacht wordt 
geschonken aan de structurele en culturele factoren die een belemmering vormen voor de 
verankering van deze leerprocessen. 

Tot besluit 

In dit hoofdstuk is de derde onderzoeksvraag "Aan welke factoren binnen en buiten lee 
kunnen de resultaten van Intercollegiaal consult worden toegeschreven? verder uitgediept 
aan de hand van een aantal theoretische concepten en uitgangspunten". 

De interpretatie in termen van het regelkringconcept verschafte aanvullende inzichten 
over factoren binnen lee waaraan de resultaten van lee kunnen worden toegeschreven. 
Er blijken problemen te zijn ten aanzien van de normstelling. Veel Jee-groepen stellen 
geen expliciete normen ten aanzien van het primaire proces en de na te streven leerop
brengsten. Mede daardoor ontbreekt het referentiekader voor de overige regelende activi
teiten (waarnemen van primair proces, beoordelen en ingrijpen). 
Veel deelnemers en organisatoren lijken onvoldoende getraind om het primaire Jee-proces 
zodanig te regelen dat de lange termijn doelstellingen van lee worden gerealiseerd. 
Daarnaast is er sprake van onvoldoende afstemming tussen de inrichting van het primai
re lee-proces enerzijds en de lange termijn doelstelling van lee anderzijds . 

Een beschouwing van de context van lee vanuit de actietheoretische benadering leidde tot 
de volgende uitspraken : 

Waarschijnlijk is het vermogen van lee om een duurzaam leerproces op gang te 
brengen beperkt als gevolg van de invloed van 'limited learning systems' in de 
eigen organisatie van de deelnemers enerzijds en het gebrek aan een leervriende
lijk klimaat binnen de beroepsgroep anderzijds. 
Waarschijnlijk denken en handelen veel organisatieadviseurs volgens model 1 
actietheorieën. Deze denk- en handelwijze vormen een belemmering voor de 
double-loop leerprocessen die in lee worden nagestreefd. 



Een beschouwing van de context van lee in het licht van de leernetwerktheorie wijst er op 
dat de leernetwerken van adviesorganisaties veelal eenzijdig liberaal van aard zijn. Dat 
betekent dat de nadruk ligt op individueelleren en zelfverantwoordelijkheid. Vanwege dit 
liberale karakter is Intercollegiaal consult veelal onvoldoende geïntegreerd in de leernet
werken van adviesorganisaties. Het lee-systeem zelf is er onvoldoende op gericht om deze 
integratie te versterken teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van veelzijdiger leer
netwerken in het organisatieadvieswerk. 



5 Voorstellen voor herontwerp van lee 

5.1 Inleiding 

De doelstelling van dit onderzoek bestaat uit het leveren van een bijdrage aan het verbe
teren van lee. Het onderzoek beperkt zich tot de bijdrage die lee levert (en zou kunnen 
leveren) aan kwaliteitsverbetering en professionalisering van het organisatieadvieswerk. 
Het maken van een herontwerp van lee, gericht op het verbeteren van de met lee beoog
de leerprocessen, behoort tot de doelstelling van dit onderzoek. Aanvankelijk is in dit 
onderzoek gepoogd om een dergelijk herontwerp van lee op participatieve wijze te ont
wikkelen (5.2). Vanwege praktische omstandigheden is deze ambitie niet geheel gereali
seerd. Vervolgens heeft de onderzoeker op basis van de diagnose van lee voorstellen ont
wikkeld om, binnen het kader van de bestaande doelstellingen van lee, het functioneren 
van lee te verbeteren (zie 5.3). Deze voorstellen zijn geïntegreerd in een herontwerp van 
lee (5.4) . De voorstellen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de analyse in dit proefschift, 
maar ze zijn niet als zodanig getoetst. Het herontwerp biedt alternatieven die door de 
betrokkenen opgepakt kunnen worden. Bij daadwerkelijke toepassing van deze voorstel
len zal pas kunnen worden vastgesteld in hoeverre deze voorstellen feitelijk tot verbete
ring leiden. 



5.2 

Hoofdstuk 5 

Poging tot participatief herontwerp van lee 

Het maken van een herontwerp van lee gericht op het verbeteren van de met lee beoogde 
leerprocessen behoort tot de doelstelling van dit onderzoek . Binnen dit onderzoek is 
gepoogd om verbetervoorstellen op participatieve wijze te ontwikkelen. Op initiatief van 
de onderzoeker werd een workshop georganiseerd om samen met de leden van de werk
groep lee te brainstormen over de verdere ontwikkeling van lee. De ideeën uit deze brain
stormsessie zouden door de werkgroep daadwerkelijk kunnen worden gebruikt bij het ont
wikkelen c.q. herontwerpen van lee. Een voorstel voor de opzet van deze workshop is 
samen met een notitie toegestuurd aan alle leden van de werkgroep en geaccordeerd door 
de voorzitter van de werkgroep. De bijgevoegde notitie bevatte tussentijdse bevindingen, 
conclusies en hypothesen over het functioneren van lee en de context van lee. De bedoe
lingen van de onderzoeker met betrekking tot de workshop werden in het voorstel uiteen
gezet: 

De onderzoeker nodigde de leden van werkgroep uit om aan de hand van de meegestuur
de notitie samen ideeën te bedenken voor de volgende stap in het ontwikkelingstraject van 
lee. De onderzoeker stelde voor om te brainstormen aan de hand van de volgende drie vra
gen : 

I. Wat zou u aanbevelen met betrekking tot doel en inrichting van lee, gegeven de 
resultaten van het onderzoek? 

2. Wat zou u communiceren/ adviseren aan adviesbureaus, gegeven de onderzoeks
resultaten? 

3. Wat zou u aan de orde willen stellen binnen de Ooa, gegeven de onderzoeksre
sultaten? 

In deze opzet zou eerst worden gediscussieerd over de factoren binnen het lee-systeem 
(vraag I). Vervolgens zou in lijn met de gekozen onderzoeksopzet (zie paragraaf 1.6.1) 
ook aandacht worden besteed aan relatie tussen het lee-systeem en zijn omgeving. De 
onderzoeker wilde brainstormen over de vraag of de werkgroepleden het zinvol achtten 
om (expliciete) uitwisselingsrelaties te creëren tussen lee-systeem en adviesbureaus 
(vraag 2) en tussen lee-systeem en andere Ooa-geledingen (vraag 3) en zo ja, hoe deze 
relaties qua inhoud en vorm zouden kunnen worden ingevuld . De beoogde resultaten van 
de workshop zou, naast bruikbare ideeën voor de werkgroep, bestaan uit onderzoeksge
gevens (o.a. gezamenlijk ontwikkelde ideeën en redeneringen) over het doel en inrichting 
van lee en de mogelijk te ontwikkelen relatie(s) tussen lee en de actoren in zijn omgeving. 

De workshop verliep niet zoals beoogd en leidde slechts gedeeltelijk tot de beoogde resul
taten. Er werd weliswaar gediscussieerd over het functioneren van lee en de knelpunten 
die zich in de praktijk van lee voordeden. Deze discussie had echter louter betrekking op 
factoren binnen het lee-systeem. Op dat punt heeft de workshop tot aanvullende ideeën 
geleid. De werkgroepleden achtten het echter weinig zinvol om te brainstormen over de 
(mogelijk te ontwikkelen) uitwisselingsrelaties tussen het lee-systeem en zijn omgeving. 
Het gevolg hiervan was dat vraag 2 en 3 nauwelijks aan de orde zijn geweest. 

Het is moeilijk om achteraf met zekerheid vast te stellen waarom de beoogde opzet niet 
helemaal slaagde. Wat meegespeeld kan hebben is dat de verwachtingen en wensen van 
beide partijen, ondanks het vooroverleg, onvoldoende op elkaar waren afgestemd. 



Voorstellen voor herontwerp van lee 

De onderzoeker wilde brainstormen over de relatie tussen lee-systeem en zijn omgeving 
terwijl de leden van de werkgroep kennis wilden nemen van onderzoeksgegevens over de 
factoren binnen het lee-systeem. Daarbij kwam het voorstel om de relatie tussen het lee
systeem en zijn omgeving te onderzoeken wellicht te vroeg. Op het moment dat het voor
stel werd gedaan om de blik te richten op de context van lee waren de factoren binnen het 
lee-systeem nog niet uitputtend onderzocht. De leden van de werkgroep wilden eerst bin
nen het lee-systeem verder zoeken naar mogelijkheden voor verbetering voordat men zich 
zou gaan verdiepen in de omgeving van het lee-systeem. 

Hoewel de workshop niet helemaal volgens opzet verliep en de beoogde resultaten slechts 
gedeeltelijk werden gerealiseerd, had de workshop wel een belangrijk neveneffect. De 
discussie tijdens de workshop vormde namelijk de aanzet tot meer helderheid over de 
visie en uitgangspunten van de leden van de werkgroep met betrekking tot lee. Op basis 
daarvan is het analysemodel aangescherpt dat is gehanteerd bij de voortzetting van de 
kwalitatieve analyse van twintig lee-sessies (zie hoofdstuk 3). In die laatste fase van het 
onderzoek heeft nog regelmatig overleg plaats gevonden tussen de onderzoeker en enke
le leden van de werkgroep lee. Daarbij werden de leden van de werkgroep in de gelegen
heid gesteld om commentaar te geven op de uitkomsten van het onderzoek. De uitkom
sten van het onderzoek werden in die laatste fase grotendeels onderschreven. 

5.3 Verbeteringsmogelijkheden binnen bestaande doelstelling van lee 

5.3.1 Afstemming van primaire proces op aparte doelgroep (onervarenen) 

Het feit dat deelname aan lee in veel gevallen niet leidde tot bewustwording van eigen 
verborgen bestuurders hangt grotendeels samen met de persoonlijke ervaring, kennis en 
vaardigheden van de deelnemers. Uit de analyse van het functioneren van lee kan worden 
afgeleid, dat voor een bepaalde groep deelnemers de lee-doelstellingen te hoog gegrepen 
zijn. De stap naar de leerprocessen die met lee beoogd worden, is voor hen te groot omdat 
ze relatief (te) weinig ervaring hebben met de wijze van reflectie die in lee wordt nage
streefd. Adviseurs die deel uitmaken van deze categorie, zijn zich nauwelijks bewust dat 
hun denken en handelen gestuurd wordt (vaak ongewild) door hun eigen verborgen 
bestuurders. Het is waarschijnlijk dat de verwachtingen van deze categorie deelnemers 
t.a.v. lee niet goed aansluit bij de doelstelling van lee. Zij verwachten wellicht dat lee ver
gelijkbaar is met hen bekende vormen van groepsbesprekingen (projectbespreldng). 
Verder zijn deze deelnemers waarschijnlijk onvoldoende in staat om als case-inbrenger of 
als helper een bijdrage te leveren die resulteert in leeropbrengsten op niveau 3. 

onervaren 

deelnemers 

ervaren 
deelnemers 

Figuur 5.1 
Jee-proces aanpassen aan doelgroep 
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5.3.2 

Hoofdstuk 5 

Het lee-systeem is onvoldoende afgestemd op deze categorie deelnemers. Voor hen leidt 
de huidige aanpak immers tot onvoldoende diepgang in de lee-resultaten. Vanuit het stre
ven naar reflectie op eigen subjectiviteit en eigen verborgen bestuurders lijkt het verstan
dig om deze categorie van relatief "onervarenen" als een aparte doelgroep te beschouwen 
(zie figuur 5.1) en hen een toegesneden lee-aanpak aan te bieden zodat ook zij- meer dan 
nu het geval is - leren te reflecteren op hun eigen verborgen bestuurders. Een dergelijke 
aanpak dient rekening te houden met de relatief geringe ervaring van de deelnemers op 
het gebied van reflecteren. Mogelijkheden voor een aparte aanpak voor onervarenen 
(waarmee geëxperimenteerd zou kunnen worden) zijn: 

Een intensief voortraject inbouwen voordat de echte lee-sessies van start gaan; 
Eerst aandacht besteden aan bewustwording dát het eigen denken en handelen 
door subjectieve elementen wordt bepaald voordat men verborgen bestuurders 
probeert op te sporen en te benoemen; 
Gedurende het lee-traject regelmatig oefeningen inbouwen om te ervaren dát 
eigen denken en handelen sterk beïnvloed wordt door subjectieve elementen; 
Aandacht besteden aan het bewust worden van de toegevoegde waarde van deze 
vorm van reflectie ten opzichte van de wijze waarop de deelnemende adviseurs 
gewend zijn om (samen) te reflecteren. 

Het aanbieden van een apart traject voor een doelgroep vereist dat die doelgroep duide
lijk is afgebakend en herkenbaar is. Daarom lijkt het verstandig om na te gaan op welke 
wijze kan worden vastgesteld of een deelnemer tot de groep (on)ervarenen behoort. 

Afstemming van primaire proces op wederzijds leren 

Uit de analyse van het functioneren van lee kwam naar voren dat de meeste lee-sessies 
vooral waardevol zijn voor de case-inbrenger. Hoewel ook de overige groepsleden leren 
van een lee-sessie waarin iemand anders case-inbrenger is, blijft deze leeropbrengst vaak 
impliciet en staat niet in verhouding tot de leeropbrengst voor de case-inbrenger. Deze 
onevenwichtigheid in de leeropbrengsten komt voort uit een tamelijk eenzijdige focus van 
het lee-proces op het leerproces van één groepslid: de case-inbrenger. Om de leerop
brengst van lee te vergroten, lijkt het verstandig om het primaire proces zodanig in te rich
ten dat er een wederzijds leerproces op gang komt, waarin alle groepsdeelnemers tamelijk 
evenredig gestimuleerd worden (zie figuur 5.2). 
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Figuur 5.2 
Wederzijds leren 



5.3.3 

Voorstellen voor herontwerp van lee 

Voor de invulling van 'wederzijds leren' kan gedacht worden aan de volgende mogelijk
heden. Wederzijds leren zou tot stand kunnen komen door het huidige systeem van één 
case-inbrenger per sessie te vervangen door een systeem waarbij ieder groepslid eigen 
ervaringen inbrengt (bijvoorbeeld rondom een thema dat de gehele groep interesseert). 
Het is ook een mogelijkheid om het systeem van één case-inbrenger per sessie te handha
ven, maar meer tijd te besteden aan het expliciteren en bewerkstelligen van het leereffect 
voor de helpers. 
Een andere mogelijkheid om wederzijds leren in te bouwen in het lec-proces,komt neer 
op het gebruiken van de gebeurtenissen (individuele denkprocessen, individuele hande
lingen, interactieprocessen) tijdens lee-sessies als leermateriaaL Dat betekent dat tijdens 
een lee-sessie niet alleen wordt gereflecteerd op het handelen van een adviseur in een 
werksituatie maar tevens (of vooral) op het eigen denken en handelen tijdens de lee-ses
sies. Het (verbale) gedrag van anderen tijdens een lee-sessie roept gedachten en gevoe
lens op en leidt vaak tot een drang om te reageren. Door zelf eerst te reflecteren op deze 
gevoelens en gedachten alvorens te reageren, kan men zicht krijgen op de eigen implicie
te assumpties. Op deze manier worden de deelnemers gestimuleerd in hun nieuwsgierig
heid naar hun eigen responses (gedachten en gevoelens) op datgene wat andere lee
groepsleden zeggen en doen. Ze leren als het ware zichzelf als klankbord te gebruiken. lee 
zou zich op deze wijze niet alleen richten op de verborgen bestuurders van de case-inbren
ger maar op de verborgen bestuurders van alle groepsleden. Bovendien leidt deze aanpak 
waarschijnlijk tot effectievere en prettigere interactie tussen de groepsleden omdat het 
groepsproces beter bespreekbaar wordt gemaakt waardoor de mogelijkheid ontstaat om de 
interactieprocessen te verbeteren. 

Verlenging van leerproces 

Naast verbreding van het leerproces (wederzijds leren) is verlenging van het leerproces 
een mogelijkheid om de resultaten van lee te vergroten en te verdiepen. In de huidige 
opzet krijgt het leerproces van een deelnemer tijdens één lee-sessie (de sessie waarin men 
case-inbrenger is) een stevige impuls, gevolgd door een korte terugkoppeling tijdens de 
eerstvolgende sessie. Vergeleken met deze impuls is de leeropbrengst uit de overige ses
sies relatief gering. Dit leerproces zou kunnen worden uitgebreid tot verschillende cycli 
van lee-sessies en eropvolgende reflecties (zie figuur 5.3). 

Sessie I Sessie 2 Sessie 3 Leeropbrengst voor A 

~ Leeropbrengst voor B 

Figuur 5.3 
Verlengd leerproces 



5.3.4 

Hoofdstuk 5 

Het verlengen van het leerproces kan vorm krijgen door gebruik te maken van het concept 
van wederzijds leren. Indien het primaire proces is ingericht op wederzijds leren krijgen 
de leerprocessen van de adviseurs elke lee-sessie een nieuwe impuls. ledere deelnemer 
doorloopt dan als het ware verschillende achtereenvolgende cycli van reflectie - actie
reflectie -actie. Een dergelijke aanpak biedt waarschijnlijk betere mogelijkheden voor een 
diepgaand leerproces. 

Afstemming van primaire proces op leren te leren 

Men leert te leren door de ervaring die men er - ongemerkt of bewust - mee opdoet. Bij 
de meeste leerprocessen gebeurt dat impliciet, er wordt aan het leren als zodanig geen 
bewuste aandacht besteed. De doelstelling van lee maakt expliciet melding van leren te 
leren. Vanuit deze doelstelling bezien is het van belang, dat lee bijdraagt aan de ontwik
keling van het leervermogen van de deelnemende adviseurs: de ontwikkeling van leer
vaardigheden (op gebied van reflectie en sociale interactie); leerkennis (andere opvattin
gen over leren en over eigen leervermogen); leerhouding (positieve waardering voor het 
in intercollegiale vorm reflecteren op eigen verborgen bestuurders; het daarvoor benodig
de zelfvertrouwen en durf). In de processen en structuren van het lee-systeem wordt 
momenteel echter weinig bewust aandacht besteed aan het leren zelf. Door te reflecteren 
op het leerproces wordt men zich beter bewust van wat men geleerd heeft: welke leer
vaardigheden, leerkennis en leerhouding heeft men door lee verder ontwikkeld. Het 
geleerde is beter beschikbaar en men zal daardoor het geleerde waarschijnlijk eerder in 
een andere situatie toepassen. Een betere afstemming van het lee-proces op het streven 
naar leren te Ieren vereist dat reflectie op het leerproces wordt ingebouwd in het lee-pro
ces, zodat er gedurende het lee-traject bewust aandacht wordt geschonken aan de ontwik
keling van het leervermogen. Daarbij gaat het om: 

Aandacht voor de ontwikkeling van de leervaardigheden van de deelnemers. Een 
mogelijkheid is dat de groepsleden zichzelf afvragen in hoeverre hun reflectieve 
vaardigheden toenemen gedurende het lee-traject. Vragen die hierbij aan de orde 
kunnen komen zijn: in hoeverre stelt men zichzelf andere vragen dan voorheen 
met betrekking tot het eigen handelen als adviseur?; in hoeverre worden vaar
digheden op het gebied van sociale interactie ontwikkeld?; 
Aandacht voor de ontwikkeling van leerkennis en leerhouding. Vragen die hier
bij aan de orde kunnen komen, zijn: in hoeverre veranderen de opvattingen over 
lee als Ieervorm?; wordt het na een aantal sessies minder 'eng' om gezamenlijk te 
reflecteren op het eigen handelen?; groeit het zelfvertrouwen om dit soort leer
processen aan te gaan?; wordt men na een aantal sessies positiever/negatiever 
over de resultaten van lee en over lee als wijze van leren? 

Door te reflecteren op het leerproces wordt het leren te leren in lee-verband een meer 
expliciet proces waardoor het geleerde beter zichtbaar en beschikbaar wordt. 



5.3.5 

Voorstellen voor herontwerp van lee 

Versterking van duurzaamheid van leerproces 

In het kader van professionalisering dient deelname aan lee een relatief duurzaam effect 
te hebben. Deelname aan lee dient adviseurs ertoe te bewegen dat ze langzamerhand 'als 
vanzelfsprekend reflecteren op eigen verborgen bestuurders en indien nodig het eigen 
handelen bijsturen'. Uit de interviews met de deelnemende adviseurs komt naar voren dat 
de meeste adviseurs in hun dagelijks werk (om diverse redenen) nauwelijks tijd nemen om 
te reflecteren. Deelname aan lee lijkt daar vooralsnog onvoldoende verandering in te 
brengen, en daarmee is de bijdrage van één jaar lee aan een duurzame leerproces ontoe
reikend. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor het feit dat het effect van deel
name aan lee niet blijvend is. Ten eerste laat het merendeel van de adviseurs het belang 
van de klant prevaleren ten opzichte van de eigen professional i sering (zie Steenbergen, 
1995). Ten tweede vormt de eigen werkomgeving (bureau of zelfstandige) niet altijd een 
vruchtbare grond om de lee-leerprocessen te laten ontkiemen. Een zelfstandige adviseur 
ontbeert wellicht de aanwezigheid van behulpzame collega's om samen mee te reflecte
ren, terwijl de adviseur in een bureau de heersende cultuur wellicht ongeschikt acht om 
zichzelf bloot te geven. Ten derde is het leerproces in het huidige lee niet expliciet inge
richt op het totstandbrengen van een 'blijvend' leerproces, waarmee de kans op een der
gelijk duurzaam leereffect relatief klein is. De eerste twee oorzaken hebben betrekking op 
de omgeving van het lee-systeem en kunnen niet rechtstreeks worden aangepakt. De derde 
oorzaak kan echter wel binnen het lee-systeem worden aangepakt. 
Voor het totstandbrengen van een duurzamer leereffect lijkt het verstandig om het 'als van
zelfsprekend reflecteren' in te bouwen in het primaire lee-proces. Het lee-systeem zou 
deelnemers moeten ondersteunen en stimuleren om ook buiten de lee-sessies zelf door te 
gaan met een vergelijkbare vorm van reflectie, bijvoorbeeld : 

Door case-inbrengers te stimuleren om na een lee-sessie nog te reflecteren in 
interactie met iemand uit de eigen (werk- of gezins)omgeving of iemand uit de 
lee-groep (buddy's); 
Door ook de helpers te stimuleren om na een lee-sessie nog te reflecteren (in 
interactie) op hun denken en handelen als helper tijdens de lee-sessie; 
Door alle groepsleden te stimuleren om een logboek bij te houden gedurende het 
lee-seizoen waarin ervaringen uit hun werk en uit de lee-sessies aan elkaar 
gekoppeld worden; 
Door deze verschillende reflecties systematisch te bespreken aan begin van de 
eerstvolgende sessie (aandacht voor zowel de inhoud als de wijze van reflectie). 
Deze reflecties geven weer wat mensen in de praktijk bezighoudt en waar men 
tegen aanloopt. Dat kan een goede basis vormen voor de invulling van een gehe
le lee-sessie (bij wijze van case-inbreng); 
Door samen te bespreken (uit eigen ervaring) wat hen ervan weerhoudt om in het 
dagelijks werk op dergelijke wijze te reflecteren: aandacht voor bevorderende en 
belemmerende factoren. 
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5.4 Herontwerp van lee 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

De diagnose van lee (zie hoofdstukken 3 en 4) vormde de basis voor de ontwikkeling van 
een aantal mogelijkheden voor verbetering van het functioneren van lee binnen de 
bestaande doelstellingen van lee (zie paragraaf 5.3). Deze globale verbeteringsmogelijk
heden zijn door de onderzoeker verder uitgewerkt tot een herontwerp van lee. Het her
ontwerp van lee wordt uitgewerkt aan de hand van de volgende onderwerpen: organisa
tiedoel, strategische keuzen, primaire proces, werkgroep en organisatoren. 

Organisatiedoel 

Het professionaliseringsbeleid van de Ooa is gericht op het bevorderen dat Ooa-leden 
activiteiten ondernemen om de kwaliteit van hun eigen beroepsuitoefening op peil te hou
den en te verbeteren. Binnen dit beleidskader is het primaire doel van lee dat het indivi
du leert met behulp van de lee-groep. Met lee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan 
de ontwikkeling van het vermogen van de individuele adviseur om op intercollegiale 
wijze te reflecteren op zijn eigen beroepsmatig handelen. 

Strategische keuzen 

Bij het streven naar verbetering binnen het bestaande organisatiedoel bestaat een eerste 
strategische keuze uit het expliciet gebruiken van de ervaringen tijdens de intercollegiale 
bijeenkomsten als leermateriaal, als input voor de leerprocessen van individuen. Deze 
keuze is gericht op het verbeteren van de leerprocessen binnen lee. 
Het kiezen voor een professionelere aanpak van het professionaliseringsbeleid en lee is 
een tweede strategische keuze. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan het investe
ren in professionele krachten om de vrijwilligers binnen de Ooa (en de werkgroep lee) te 
ondersteunen. 

Primaire proces 

Op basis van de analyse van het functioneren van lee is in paragraaf 5.3 een aantal voor
stellen ontwikkeld voor de verbetering van het functioneren van lee binnen de bestaande 
context en doelstellingen. Het merendeel van deze voorstellen is opgenomen in het her
ontwerp van het lee-proces (zie figuur 5.4) zoals het voorstel voor wederzijds leren, ver
lenging van het leerproces, leren te leren en versterking van de duurzaamheid van het leer
proces. 

Het herontwerp van het lee-proces (zie figuur 5.4) betekent in een aantal opzichten een 
verandering ten opzichte van het bestaande lee-proces. In de eerste plaats bevat het her
ontwerp van het lee-proces een actiever gebruik van de periode tussen twee sessies. Deze 
periode wordt actief benut voor verdere reflectie op het eigen denken en handelen tijdens 
de lee-sessie, voor verdere reflectie op de case-bespreking en eventuele poging tot bijstu
ren van het eigen handelen, voor pogingen om nieuwe leervaardigheden, leerhouding en 
leerkennis ook in situaties buiten de lee-groep toe te passen. 
In de tweede plaats voorziet het herontwerp van het lee-proces in een stimulans van een 
doorgaand leerproces van alle groepsleden vanaf de eerste tot en met de laatste sessie. 



Voorstellen voor heromwerp van Jee 

Ll ~ 
Startsessie Sessie 2 

L2 ~ 
BI BI 

L3 ~ c c 
lA ~ B2 B2 
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Sessie 4 Sessie 5 Sessie 6 

Ll 

~ Al L2 
BI BI BI 

~ A2 c c c L3 

~ B2 B2 B2 lA 
A3 

~ L5 

~ L6 

A I Terugblik op leerproces case-inbrenger 
A2 Evaluatie van leerproces overige groepsleden (expliciteren van ontwikkeling in leervermogen vanaf eerste sessie) 
A3 Terugblik op toepassing van het geleerde in overige situaties 

BI Case-bespreking 
B2 Leren (bespreken) van gebeurtenissen tijdens lee-sessie 

C Korte evaluatie van resuhaat en proces van case-bespreking 

RI Reflectie op eigen denken en handelen tijdens de lee-sessie 
R2 Reflectie (door case-inbrenger) op case-bespreking en bijsturen van handelen 
R3 In praklijk brengen (in nieuwe situaties) van nieuwe leervaardigheden. leerhouding en leerkennis 

Ll, L2. etc. = Leerproces van deelnemer I, Leerproces van deelnemer 2, etc. 

Figuur 5.4 
Herontwerp van lee-proces gericht op individueel leren 

Door de gebeurtenissen (individuele denkprocessen, individuele handelingen, interactie
processen) tijdens een lee-sessie te gebruiken als leermateriaal wordt er gereflecteerd op 
het denken en handelen van alle deelnemers, terwijl in het huidige lee-proces de nadruk 
eenzijdig ligt op het leerproces van de case-inbrenger. 
Tenslotte bieden een actiever gebruik van de periode tussen de sessies en een expliciete
re stimulans van het leerproces van alle deelnemers (van de eerste tot en met de laatste 
sessie) mogelijkheden om de duurzaamheid van het (leer)effect van lee te versterken. 



5.4.4 Werkgroep en organisatoren 

Werkgroep 

De werkgroep lee opereert net als de organisatoren in het spanningsveld tussen enerzijds 
de noodzaak tot sturing en anderzijds het vrijwilligersmodel en de autonomiecultuur. Ook 
de werkgroep lee bestaat uit Ooa-leden die zich naast hun drukke adviesbaan op vrijwil
lige basis inspannen om lee te organiseren en verder te ontwikkelen. Deze werkgroep 
functioneert onder een bestuur van vrijwilligers dat om de twee jaar van samenstelling 
wisselt. Het professionaliseringsbeleid van de Ooa zou wellicht professioneler aangepakt 
kunnen worden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de Ooa-vrijwilligers (bijv. de 
leden van de werkgroep lee) die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en de ontwik
keling van de professionaliseringsinstrumenten, worden ondersteund door professionele 
krachten. 

Organisatoren 

In de leerprocessen en groepsprocessen vervult de organisator een sturende rol. 
Belangrijke elementen in de sturende rol zijn: 

Doorgeven van eigen ervaringskennis en vaardigheden; 
Geschikte situatie en sfeer creëren; 
Bieden van referentiekader: wat kan men van lee verwachten; 
Voorbeeld functie vervullen met betreking tot: het reflecteren op eigen denken en 
handelen tijdens lee-sessies, het bevragen van anderen en het reflecteren achteraf; 
Stimuleren van groepsleden tot wederzijds leren, doortrekken van leereffect 

De organisator moet in staat zijn om leerprocessen te stimuleren en op gang te brengen in 
een context waarin weinig tolerantie bestaat voor sturing door een collega-adviseur. Dat 
stelt hele hoge eisen aan de kennis en vaardigheden van de organisator. Het functioneren 
van het lee-systeem kan aanzienlijk verbeterd worden door middel van versterking van de 
competenties van de organisatoren. Er dient gezocht te worden naar mogelijkheden om de 
competenties van de organisatoren te vergroten, binnen de financiële mogelijkheden van 
de Ooa, zonder het intercollegiale karakter van Icc geweld aan te doen. Er kan bijvoor
beeld worden geëxperimenteerd met een klein groepje organisatoren die een zeer inten
sieve en professionele training (in overleg met de organisatoren) krijgen aangeboden als 
tegenprestatie voor een sterker commitment en een grotere inspanning. Voor deze organi
satoren zou bijvoorbeeld kunnen gelden dat zij twee jaar achter elkaar beschikbaar zijn als 
organisator of dat zij extra taken vervullen tussen de lee-sessies door om het leerproces 
bij groepsdeelnemers te stimuleren . In dit kader dient ook melding te worden gemaakt van 
het voornemen van de werkgroep lee om een lee-groep te vormen van ervaren lcc 'ers 
onder begeleiding van een ervaren organisator. Hierbij gaat het om een experiment om te 
zien of een dergelijke werkwijze ook daadwerkelijk tot betere resultaten leidt. Dit experi
ment zal, bij voldoende belangstelling, plaats vinden in het Icc-seioen 199711998. 



6 Intercollegiaal consult in context 

6.1 Inleiding 

Het functioneren van lee kan verbeterd worden door binnen het lee-systeem wijzigingen 
door te voeren . De omgeving en de doelstelling van het lee-systeem worden dan als een 
gegeven beschouwd en mogelijkheden voor verbetering worden gezocht binnen de gren
zen van de bestaande context (zie hoofdstuk 5). Het is echter zinvol om ook de omgeving 
van het Jee-systeem te verkennen . De relatie tussen een systeem en zijn omgeving is 
immers bepalend voor het functioneren van een open systeem. Enerzijds is een open sys
teem afhankelijk van zijn omgeving, anderzijds kan een open systeem invloed uitoefenen 
op zijn omgeving. Als het de bedoeling is dat lee bijdraagt aan professionalisering en 
kwaliteitsverbetering in het organisatieadvieswerk, is het van belang om te weten welke 
contextuele (buiten het lee-systeem gelegen) factoren de realisatie daarvan kunnen beïn
vloeden. Uit de interpretatie van de onderzoeksresultaten zijn knelpunten naar voren 
gekomen die zijn geworteld in de context van lee (zie 4.3 en 4.4). Deze knelpunten vor
men een belemmering voor de processen van professionalisering en kwaliteitsverbetering 
in het algemeen en voor het functioneren van Jee in het bijzonder. 
In dit hoofdstuk wordt de context van lee verder verkend en ter discussie gesteld, in het 
verlengde van de knelpunten die in hoofdstuk 4 aan de orde kwamen. Er worden sugges
ties gedaan voor het verankeren van leerprocessen (6.2) en het versterken van de veelzij
digheid in leernetwerken van adviesorganisatie (6.3). In aansluiting hierop wordt stilge
staan bij de vraag welke condities buiten lee beïnvloed moeten worden om Jee zijn beoog
de functie te kunnen laten vervullen. Aandacht wordt in dat verband met name besteed aan 
het door de Ooa en de werkgroep lee gehanteerde professieconcept (6.4 ). In paragraaf 6.5 
wordt geschetst op welke wijze lee een bredere functie zou kunnen vervullen in zijn 
omgeving, aansluitend op de suggesties in de voorgaande paragrafen. 
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6.2 Verankering van leerprocessen in organisatieadviessector 

Leren is belangrijk voor professionalisering en kwaliteitsverbetering in de organisatiead
viessector. Uit de interpretatie van de onderzoeksresultaten (zie hoofdstuk 4) is echter 
naar voren gekomen dat er binnen het organisatieadvieswezen structurele en culturele 
belemmeringen bestaan voor individuele en collectieve leerprocessen. Het leerklimaat in 
de beroepsgroep heeft nog teveel leeronvriendelijke kenmerken . De leersystemen van 
adviesorganisaties vertonen kenmerken van een 'limited learning system'. Leerprocessen 
zijn momenteel slechts in geringe mate verankerd in de structuren en cultuur in de orga
nisatieadviesbranche. In deze paragraaf wordt geëxploreerd op welke wijze een aanzet 
kan worden gegeven tot een sterkere verankering van individuele en collectieve leerpro
cessen in de cultuur en de structuren van het organisatieadvieswezen. 

Het verankeren van leerprocessen in het organisatieadvieswezen vergt een veranderings
proces waarin de leerbelemmerende elementen van de bestaande structuren en cultuur ter 
discussie kunnen worden gesteld en indien nodig worden veranderd . Bewustwording en 
interactie zijn twee sleutelwoorden als het gaat om het stimuleren en verankeren van indi
viduele en collectieve leerprocessen in de organisatie-adviesbranche. Bewustwording is 
de eerste stap van een leerproces. Alleen als een individuele adviseur bewust wordt dat hij 
met zijn eigen gedrag (volgens bepaalde actietheorieën) zijn eigen double loop leerproces 
belemmert, zal hij bereid en in staat zijn om te leren. Alleen organisaties die bewust zijn 
van hun eigen tekortkomingen en die zicht hebben op alternatieven, zullen bereid zijn om 
te leren. 

Naast bewustwording is ook interactie essentieel om leerprocessen te versterken . Daarbij 
is niet alleen de interactie tussen individuele adviseurs van belang, maar ook de interac
tie tussen actoren die een collectiviteit vormen (bijv. bureaus, Ooa, ROA, opleidingen 
voor adviseurs). Actoren die verandering willen brengen in de bestaande structuur of cul
tuur in de beroepsgroep, of die hun eigen functioneren willen verbeteren, zijn in bepaal
de mate van elkaar afhankelijk. Alleen in interactie met andere actoren in de omgeving 
kan een actor zich ontwikkelen (Fruytier, 1994 ). Door nieuwe relaties te leggen met de 
omgeving krijgt een actor nieuwe informatie over de omgeving en over het eigen func
tioneren in die omgeving. Hierdoor leert een actor om het eigen functioneren vanuit een 
andere invalshoek te bekijken en krijgt de desbetreffende actor een impuls voor verbete
ring van het eigen functioneren. Op basis van interactieprocessen kan een dynamisch ont
wikkelingsproces ontstaan waarbij vele actoren in interactie met elkaar vorm geven aan 
de ontwikkeling van individuele leerprocessen in samenhang met nieuwe arbeidssystemen 
en leersystemen (Van der Krogt, 1995; Hoogerwerf & Naber, 1996) in het organisatiead
vieswezen. 

Individuele leerprocessen, zoals met lee wordt beoogd, kunnen een katalyserende functie 
vervullen bij het op gang brengen van collectieve bewustwordings- en veranderingspro
cessen. Een collectief leerproces zoals organisatorisch double loop leren moet immers 
beginnen bij individuele leerprocessen om daarna door te dringen op organisatieniveau 
(zie Argyris, 1996). 

Kennisverspreiding en kennisvermeerdering vormen de basis voor het starten en het in 
standhouden van interactieprocessen. Voor organisaties die met elkaar interacteren is het 
immers van groot belang kennis te hebben van de huidige situatie in elkaars organisatie, 
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van de omgeving waarin de organisaties opereren en van de alternatieven voor de huidi
ge situatie. Een actor die een uitwisselingsrelatie tot stand wil brengen verspreidt kennis 
naar (actoren in) zijn omgeving in de hoop dat er een stroompje terug komt. Er kan een 
hiërarchisch onderscheid worden gemaakt tussen verschillende uitwisselingsrelaties (zie 
Loeffen, 1997): 

l. Gegevensuitwisseling: de uitwisseling van gegevens; 
2. Informatie-uitwisseling: de uitwisseling van gegevens met betekenis; 
3. Communicatie: formele en informele informatie-uitwisseling; 
4. Interactie: actiegerichte communicatie, met verbetering als doel. 

Binnen het organisatieadvieswezen is men gewend om autonoom en individueel te wer
ken. In een dergelijke cultuur is het verstandig om bij het opbouwen van nieuwe uitwis
selingsrelaties stapsgewijs te werk te gaan: van (vrijblijvende) informatie-uitwisseling 
naar communicatie en mogelijkerwijs uitbouwen tot daadwerkelijke interactie. 
Naast een onderscheid in hiërarchie kan er een onderscheid in de aard van de interactie
processen worden gemaakt. In een dynamisch ontwikkelingsproces kunnen zich tussen de 
actoren verschillende interactieprocessen afspelen. We onderscheiden enerzijds interac
tieprocessen die zijn gebaseerd op een harmoniemodel en anderzijds interactieprocessen 
die zijn gebaseerd op een partijenmodeL Interactieprocessen binnen het harmoniemodel 
zijn gebaseerd op de opvatting dat verschillende actoren gemeenschappelijke belangen 
hebben en met elkaar samenwerken om deze belangen te realiseren. 
Belangentegenstellingen krijgen weinig aandacht binnen het harmoniemodel. Binnen het 
partijenmodel (zie Lammers, 1983; Mastenbroek, 1988) wordt meer rekening gehouden 
met de aanwezigheid van belangentegenstellingen en het optreden van bijbehorende inter
actieprocessen zoals coalitievorming, onderhandelen en belangenstrijd. Het vraagstuk van 
het individuele en collectieve leren heeft vele aspecten waar verschillende belangen mee 
gemoeid zijn. Die belangen kunnen soms strijdig zijn. De belangen van een individuele 
adviseur die zich als professional optimaal wil ontwikkelen, kunnen botsen met de belan
gen van een adviesbureau dat maximaal winstgevend wil zijn. Gegeven de mogelijke aan
wezigheid van belangentegenstellingen is het onwaarschijnlijk dat nieuwe relaties tussen 
actoren louter zullen leiden tot eendrachtige samenwerkingsrelaties. Het streven naar rela
ties volgens het harmoniemodel kan zelfs leiden tot eenzijdigheid, waarbij het zeer de 
vraag is of het gewenste ontwikkelingsproces op gang komt. Een dynamisch ontwikke
lingsproces kan juist meer gebaat zijn bij een variëteit aan actoren waarbij diverse strate
gieën en diverse tactieken zich tegelijkertijd voordoen. 

6.3 Versterking van veelzijdigheid in leernetwerken van adviesorganisaties 

In het vorige hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten geïnterpreteerd in het licht van de 
leernetwerktheorie. Daaruit kwam naar voren dat de leernetwerken van adviesorganisaties 
veelal liberaal van aard zijn met weinig tendenzen in andere richtingen: de externe, hori
zontale en verticale dimensies worden slechts in geringe mate benut (zie 4.4). 
Competentieontwikkeling is primair de individuele verantwoordelijkheid van de adviseur 
zelf en de nadruk ligt op individuele verantwoordelijkheden en zelfsturing. In een liberaal 
leernetwerk is weinig samenhang tussen de verschillende elementen van het leernetwerk. 
Het individuele leerproces wordt nog teveel los gezien van organisationeel leren en de 
ontwikkeling van het arbeidssysteem. Adviesorganisaties waarin de liberale dimensie 
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domineert, zouden zich met het oog op professionalisering en kwaliteitsverbetering veel
zijdiger kunnen ontwikkelen. Deze organisaties zouden er verstandig aan doen meer aan
dacht te besteden aan de andere dimensies van hun leernetwerk. De samenhang en het 
evenwicht tussen de elementen in een liberaalleersysteem kunnen in drie basisrichtingen 
versterkt worden: verticaliseren, horizontaliseren en externaliseren (Van der Krogt, 1995, 
p.I48). Verticaliseren van het leersysteem betekent dat er meer structuur en centrale stu
ring wordt aangebracht. Er wordt meer gewerkt met centrale beleidsplannen en planning, 
controle en regels gaan een belangrijke plaats innemen. Externaliseren duidt op het ver
sterken van de binding van het leersysteem met de omgeving: de interactie met actoren 
buiten het leersysteem. Het externaliseren van leersystemen betekent dat het beroep (en 
de daaraan verbonden beroepsorganisaties) een belangrijkere rol gaat spelen. 
Horizontaliseren houdt in dat cultuur, missie, gemeenschappelijke normen en het groeps
verband een belangrijke plaats innemen. Dit betekent onder andere dat de integratie van 
leren en werken versterkt wordt. 
Met name via de horizontale en de externe dimensie kan de veelzijdigheid van de leer
netwerken in het organisatieadvieswezen worden uitgebouwd. Verticaliseren biedt welis
waar ook goede mogelijkheden om een veelzijdig leernetwerk op te bouwen, maar het hië
rarchische karakter van de verticale dimensie staat op gespannen voet met de behoefte aan 
autonomie binnen deze beroepsgroep. De aanknopingspunten voor de ontwikkeling van 
veelzijdiger leernetwerken hebben vooral betrekking op de externe en horizontale dimensie. 

De instanties die het beroep vertegenwoordigen (Ooa, ZOA, ROA) zouden de aangewe
zen actoren kunnen zijn om een actieve rol te vervullen in dit proces. Zij zouden als exter
ne actor in het leernetwerk van verschillende adviesorganisaties een impuls kunnen geven 
aan de omvorming van de overwegend liberale (op het individuele leren gerichte) leer
netwerken tot evenwichtiger en veelzijdiger leernetwerken. 

Een veelzijdig leernetwerk vereist (naast de reeds ontwikkelde liberale dimensie) een ver
sterking van de horizontale en externe dimensie. Een eerste aanknopingspunt voor het 
ontwikkelen van veelzijdiger leernetwerken in het organisatieadvieswezen betreft de ver
sterking van de positie van de professie als externe actor in de leernetwerken van advies
organisaties. Een versterking van de positie van de professie vraagt om een duidelijk 
beroepsbeeld. In plaats van te volstaan met het accepteren van de diversiteit binnen de 
beroepsgroep zouden de actoren in het organisatieadviesberoep (met name de Ooa) zich 
kunnen inspannen om een gemeenschappelijke basis voor het adviesvak te ontwikkelen. 
Men zou er waarschijnlijk goed aan doen (weer) met elkaar te zoeken naar datgene wat 
de beroepsbeoefenaars temidden van alle verscheidenheid met elkaar verbindt: het zoeken 
naar een beschrijving van wat organisatie-adviseurs gemeen hebben en een schets van de 
verscheidenheid daaromheen (zie Rubinstein, 1993). De instanties die het beroep verte
genwoordigen zouden hun leden kunnen stimuleren om pogingen te wagen het beroeps
beeld te beschrijven en daarover met elkaar in discussie te treden. 

De ontwikkeling van gemeenschappelijke normen, waarden en gedragsregels is een twee
de aanknopingspunt voor het versterken van de veelzijdigheid in leernetwerken. De 
gemeenschappelijkheid binnen de beroepsgroep zou versterkt kunnen worden door de 
ontwikkeling van een kern van breed gedragen uitgangspunten , waarop een beroepsbeoe
fenaar aangesproken kan worden (door bijvoorbeeld beroepsgenoten en klanten). De nor
men, waarden en uitgangspunten uit de bestaande gedragscode kunnen als vertrekpunt 
worden genomen en (voortdurend) verder ontwikkeld worden. In dat licht zou er geëxpe-
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rimenteerd kunnen worden met een intersubjectieve "ethische" beoordeling van individu
eel handelen op basis van de gedragscode. In een dergelijk gesprek kan een individu zich 
blootstellen aan commentaar van vakgenoten met betrekking tot de vraag in hoeverre het 
individu zich in zijn beroepsmatig handelen heeft gehouden aan de uitgangspunten en 
gedragsregels die de beroepsbeoefenaren met elkaar hebben afgesproken. De uitkomsten 
van een dergelijk gesprek kunnen signalen geven over de punten waar de gedragscode te 
ver gaat, dan wel te kort schiet. Deze signalen vormen een belangrijke input voor de ver
dere (continue) ontwikkeling van de gedragscode. 
Het koppelen van individueel leren en organisationeel leren is een derde aanknopingspunt 
voor het versterken van de veelzijdigheid van de leernetwerken . Men zou individuele leer
processen (zoals lee) in het organisatieadvieswezen beter kunnen benutten als aanzet voor 
verbeterprocessen op organisatieniveau en beroepsgroepniveau. Door aandacht te schen
ken aan de wederzijdse afhankelijkheid tussen individueel leren en het arbeidssysteem 
waar een adviseur deel van uitmaakt kunnen processen van organisationeel leren gesti
muleerd worden. Ook de relatie tussen individuele leerprocessen en het heersende leer
klimaat binnen de beroepsgroep verdient daarbij aandacht. Een versterking van de inte
gratie van leren en werken vraagt om een discussie over de knelpunten die zich voordoen 
bij het maken van deze koppeling van individueel leren naar organisationeel leren. 

6.4 Professieconcept 

De suggesties in de vorige paragrafen impliceren een nieuwe visie op de aard van de pro
fessie die door organisatieadviseurs wordt nagestreefd . Een verandering in de aard van de 
professie kan niet uitblijven als het organisatieadvieswezen daadwerkelijk kiest voor een 
sterkere integratie van leren en werken en voor een sterkere positie van de professie. In 
deze paragraaf worden eerst de huidige professiekenmerken van de beroepsgroep van 
organisatieadviseurs beschreven. Vervolgens worden de contouren geschetst van een pro
fessieconcept dat meer in lijn is met het streven naar veelzijdiger leernetwerken en de ver
ankering van leerprocessen in het organisatieadvieswezen. De contouren van een nieuw 
professieconcept worden daarbij niet gezien als een blauwdruk maar als een aanzet tot de 
ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie op een na te streven professieconcept 
voor organisatieadviseurs. 

Huidige professiekenmerken van beroepsgroep van organisatieadviseurs 

Autonomie 
De mate van autonomie is zeer hoog. De meeste adviseurs kunnen in hoge mate hun eigen 
handelen zelf bepalen en hoeven daarover slechts in geringe mate verantwoording af te 
leggen. Er is sprake van een sterke beklemtoning van zelf-verantwoordelijkheid . 

Domein van professie 
De grenzen van het domein van het organisatieadviesvak zijn zeer wijd. De kern van het 
vak wordt niet gedefinieerd door Ooa of ROA. 

Kennis en vaardigheden 
De Ooa heeft weliswaar een 'body of knowledge en skills' beschreven, maar daarin wordt 
het domein van het vak niet afgebakend. Daarmee wordt geen kern van kennis en vaar
digheden gedefinieerd waarover een adviseur minimaal dient te beschikken . 
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Professionele cultuur 
De cultuur van de beroepsgroep wordt gekenmerkt door een sterke nadruk op onafhanke
lijkheid. Sturing door bazen of collega's wordt slechts in geringe mate getolereerd. Een 
ander kenmerk van de cultuur is de sterke klantgerichtheid . Deze klantgerichtheid valt 
weliswaar te waarderen, maar kan ten koste gaan van de aandacht voor leren en bijdrage 
aan de ontwikkeling van het vak. 

Opmerkelijk aan de huidige aard van de professie in het organisatieadvieswezen is de 
tamelijk eenzijdige beklemtoning van het liberale karakter. De invloed van de externe (het 
beroep) en horizontale dimensie op het leren en werken in het organisatieadvieswezen is 
tamelijk gering. 

Contouren van een nieuw professieconcept voor organisatieadviseurs 

Autonomie 
De hoge mate van autonomie zou plaats kunnen maken voor relatieve autonomie. Dit 
betekent dat de wederzijdse afhankelijkheid wordt versterkt terwijl de autonomie van de 
professional in het handelend optreden blijft gehandhaafd. Hier wordt gedoeld op een 
sterkere afhankelijkheid tussen individuele organisatieadviseurs (collegiale afhankelijk
heid) en tussen instituties ( organisationele afhankelijkheid) . Deze afhankelijkheid staat in 
dienst van de individuele en collectieve leerprocessen. Een sterke beklemtoning van zelf
verantwoordelijkheid wordt als niet wenselijk beschouwd. In plaats daarvan zou er meer 
ruimte moeten zijn voor verantwoording (zie Wildemeersch, 1995) aan 'de ander' (klant, 
collega, beroepsgenoot, maatschappij). Individuele adviseurs leggen verantwoording af 
over hun eigen handelen (o.a. door intercollegiale reflectie op eigen handelen). Het accent 
wordt verlegd van subjectiviteit naar intersubjectiviteit. 

Domein van professie 
De beroepsbeoefenaren zouden pogingen kunnen ondernemen om de kern van het vak te 
beschrijven en de grenzen van het vak te bepalen. De beschrijving van het domein hoeft 
niet statisch te zijn. Het domein van het vak kan zich in de loop der tijd ontwikkelen; een 
dynamisch beroepsbeeld. 

Kennis en vaardigheden 
In plaats van een brede alomvattende 'body of knowledge and skills' wordt bepaald welke 
kennis en vaardigheden (minimaal) noodzakelijk zijn om de kern van het organisatiead
viesvak uit te oefenen. Deze set van kennis en vaardigheden kan ontwikkeld worden in 
samenspraak met opleidingsinstanties. Verder zou de samenwerking tussen professie en 
wetenschap geïntensiveerd kunnen worden om de benodigde kennis en vaardigheden te 
funderen in een wetenschappelijke basis . 

Professionele cultuur 
Leren zou, vergeleken met de huidige situatie, een belangrijkere plaats innemen in het 
normen- en waardenstelsel van organisatieadviseurs. Daarbij zou men accepteren en 
waarderen dat men wederzijds afhankelijk is van anderen voor de eigen professionele ont
wikkeling en voor een collectieve ontwikkeling van het vak. Adviseurs zouden als van
zelfsprekend tijd vrij maken om te leren en zouden een actieve bijdrage aan de vakont
wikkeling leveren. Daarnaast zouden de normen, waarden en regels die zijn vastgelegd in 
de gedragscode actiever gebruikt en regelmatig bijgesteld worden: er zou meer gestreefd 
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naar een gemeenschappelijke kern van normen, waarden en gedragsregels. 

Vergeleken met de huidige aard van de professie lijkt het hier geschetste professieconcept 
beter aan te sluiten bij het streven naar de verankering van leerprocessen en de ontwikke
ling van veelzijdiger leernetwerken in het organisatieadvieswezen. Bovendien zou een 
dergelijke invulling van de professie van organisatieadviseur kunnen leiden tot meer ver
bondenheid (in verscheidenheid), meer vertrouwen van het publiek in de deskundigheid 
van organisatieadviseurs, meer helderheid over het vak en meer publieke erkenning. 

6.5 Toekomstperspectief voor Intercollegiaal consult in context 

De leersystemen in de organisatieadviesbranche zijn veelal liberaal van aard: de nadruk 
ligt op individuele verantwoordelijkheden en zelfsturing. In de vorige paragrafen zijn sug
gesties gedaan voor de omvorming van de huidige liberale leernetwerken van adviesor
ganisaties tot veelzijdiger en evenwichtiger leernetwerken. Tevens zijn er suggesties 
gedaan voor het verankeren van leerprocessen in het organisatieadvieswezen. In het ver
lengde hiervan zijn de contouren geschetst van een bijpassend professieconcept Deze 
suggesties en het bijbehorende professieconcept geven een ontwikkelingsrichting aan 
voor het organisatieadvieswezen. Daarin zou lee een belangrijke rol kunnen spelen. In 
deze paragraaf wordt verkend op welke wijze lee een bijdrage zou kunnen leveren aan de 
geschetste (en als wenselijk beschouwde) veranderingstendenzen. 

De verankering van leerprocessen in het organisatieadvieswezen vraagt om een collectie
ve aanpak. Actoren (individuen en collectiviteiten) kunnen in interactie met elkaar vorm 
geven aan de ontwikkeling van nieuwe leer- en arbeidssystemen in het organisatieadvies
wezen. De individuele leerprocessen in lee kunnen een katalyserende functie vervullen bij 
het op gang brengen van collectieve bewustwordings- en veranderingsprocessen. Uit wis
selingsrelaties tussen het lee-systeem en zijn omgeving zijn daarbij van groot belang. In 
paragraaf 6.5.1 worden de bestaande uitwisselingsrelaties tussen het lee-systeem en zijn 
omgeving geschetst, inclusief de mogelijkheden om nieuwe relaties te creëren. 

In de vorige paragrafen (6.3 en 6.4) werd de mogelijkheid geopperd om de overwegend 
liberale leernetwerken in het organisatieadvieswezen om te vormen tot evenwichtiger en 
veelzijdiger leernetwerken. Daarbij werden de volgende aanknopingspunten genoemd: 

Ontwikkeling van een beroepsbeeld; 
Ontwikkeling van gemeenschappelijke normen, waarden en gedragsregels; 
Koppeling van individueelleren en organisationeel leren. 

Hieraan zou lee een bijdrage kunnen leveren door de kennis die in lee verband wordt 
geëxpliciteerd en gegenereerd ten behoeve van de ontwikkeling van de individuele advi
seur ook in te zetten voor de hier genoemde doeleinden. Een dergelijke uitbreiding van de 
functie van lee impliceert ook enige aanpassingen in het proces en de interactiestructuur 
van lee. De interactiestructuur is het geheel van relaties tussen organen (zie Loeffen, 
1997). In de interactiestructuur wordt informatie uitgewisseld, gecommuniceerd en 
beslist. In paragraaf 6.5.2 wordt geschetst op welke wijze het proces en de interactie
structuur zou kunnen worden gewijzigd opdat lee actief bijdraagt aan de ontwikkeling van 
een beroepsbeeld, de ontwikkeling van gemeenschappelijke normen, waarden en gedrags-
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regels, de ondersteuning van organisationeel leren en de ontwikkeling van een leerkli
maat 

Externe structuur 

In paragraaf 6.2 werd aangeraden om interactieprocessen op gang te brengen teneinde 
leerprocessen in de organisatieadviesbranche te kunnen verankeren. De individuele leer
processen in lee zouden een katalyserende functie kunnen vervullen bij het op gang bren
gen van collectieve bewustwordings- en veranderingsprocessen in de organisatieadvies
sector. In dat licht zou het verstandig kunnen zijn om kennis vanuit het lee-systeem te ver
spreiden en de relaties van het lee-systeem met zijn omgeving uit te breiden. Binnen het 
lee-systeem wordt kennis van verschillende aard gegenereerd, zoals: 

Kennis van dilemma's waar organisatie-adviseurs momenteel mee worstelen; 
Kennis van de soort dilemma's die adviseurs binnen hun eigen bureau onbe
spreekbaar achten; 
Kennis van het organiseren en operationeel maken van een leersysteem zoals lee; 
Kennis van de actietheorieën en het gedrag van adviseurs in lee-sessies; 
Kennis van de leeropbrengsten van lee-sessies; 
Kennis van de wederzijdse afhankelijkheid tussen individueel leren, heersende 
leerklimaat en bestaande structuren. 

Deze kennis is waarschijnlijk zeer interessant en nuttig voor andere actoren in de omge
ving van het lee-systeem (zoals adviesbureaus, opleidingsinstituten en adviseurs buiten de 
Ooa). Voor een bureau kan het bijvoorbeeld nuttig zijn om te weten welk soort dilemma's 
adviseurs onbespreekbaar achten binnen het eigen bureau. Dergelijke informatie kan aan
leiding vormen om bestaande conventies en afspraken binnen het bureau ter discussie te 
stellen. Deze informatie kan bovendien aanleiding zijn om in contact te treden met het 
lee-systeem: bijvoorbeeld om te verkennen in hoeverre het lee-systeem nog meer kan 
betekenen voor het bureau en omgekeerd. Sommige kennis is waarschijnlijk ook zeer nut
tig voor adviseurs die geen lid zijn van de Ooa. Zij kunnen kennis nemen van de soort 
dilemma's die collega-adviseurs ervaren en de wijze waarop lee bijdraagt aan de 'oplos
sing' daarvan. 

Hoewel de beschikbare kennis binnen het lee-systeem zeer nuttig zou kunnen zijn voor 
actoren in de omgeving van lee, is deze kennis tot op heden maar op beperkte schaal voor 
hen toegankelijk. De externe structuur van lee (zie figuur 6.1) toont enerzijds de bestaan
de structurele relaties tussen het lee-systeem en zijn omgeving. Anderzijds schetst het 
model een aantal uitwisselingsrelaties die interessant zouden kunnen zijn (voor beide par
tijen) maar die momenteel nog niet of slechts zwak (incidenteel) zijn ontwikkeld. Het nut 
van het verspreiden van kennis zit in de kans die kennisverspreiding biedt voor het ont
wikkelen van de interactie tussen lee en organisaties in de omgeving. Enerzijds geeft deze 
interactie het lee-systeem nieuwe feedback over zijn eigen functioneren (en dus moge
lijkheden voor verbetering). 
Anderzijds biedt de interactie aan de andere actor (bureau, ROA) mogelijkheden om het 
eigen functioneren te verbeteren. 
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6.5.2 Proces en interactiestructuur ten behoeve van secundaire doeleinden 

Proces en interactiestructuur ten behoeve van de ontwikkeling van het beroepsbeeld 

Ten behoeve van de ontwikkeling van een duidelijk beroepsbeeld zou (binnen de Ooa) een 
nieuw orgaan gecreëerd kunnen worden, voorlopig aangeduid met de naam Commissie 
Ontwikkeling Beroepsbeeld. Deze commissie zou de ontwikkeling en bijstelling van het 
beroepsbeeld kunnen initiëren door andere Ooa-organen (waaronder lee en de commissie 
Kwaliteit Opleiding en Professionalisering (KOP)) uit te nodigen om hun opvattingen 
over het beroepsbeeld kenbaar te maken. De Commissie Ontwikkeling Beroepsbeeld legt 
een voorstel voor een beroepsbeeld voor aan het bestuur en de ledenvergadering van de 
Ooa. Nadat de ledenvergadering een besluit heeft genomen over het beroepsbeeld dat de 
Ooa (voor een bepaalde tijd) als uitgangspunt neemt, communiceert het Ooa-bestuur de 
(hernieuwde) definitie van het beroepsbeeld naar externe partijen, zoals ROA, adviesor
ganisaties en opleidingsinstituten. De feedback van deze externe actoren wordt in dat 
geval gebruikt om het beroepsbeeld weer bij te stellen. 
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Figuur 6.2 
Interactiestructuur ten behoeve van de ontwikkeling van het beroepsbeeld 

De ontwikkeling van een beroepsbeeld is niet een eenmalige activiteit maar een 'ongoing 
proces'. Het beroepsbeeld is namelijk aan verandering onderhevig en dient dus regelmatig 
bijgesteld te worden. lee zou een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een dui
delijk beroepsbeeld. De interactiestructuur van lee met betrekking tot "het ontwikkelen van 
hetberoepsbeeld" is uitgewerkt in figuur 6.2. In een aparte bijeenkomst aan het eind van het 
Jee-traject zouden de tijdens de lee-sessies uitgewisselde ervaringen gebruikt kunnen wor
den voor een discussie (binnen de lee-groep) over het beroepsbeeld. Van de cases die tijdens 
de Jee-sessies besproken zijn, wordt in dat geval bediscussieerd welke activiteiten wél en 
welke niet tot de kern van het organisatieadviesvak behoren. Daarnaast brengt iedere deel
nemer zijn meer algemene opvattingen over het beroepsbeeld naar voren: welke activiteiten 
behoren tot de kern, welke activiteiten niet? In een dergelijk gesprek komen verschillende 
opvattingen over het beroepsbeeld tot uitdrukking. Deze verschillende opvattingen worden 
gecommuniceerd naar de Commissie Ontwikkeling Beroepsbeeld. 
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Proces en interactiestructuur ten behoeve van de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke normen, waarden en gedragsregels 

In de toekomst zou lee kunnen bijdragen aan de toepassing en verdere ontwikkeling van 
bestaande gemeenschappelijke normen, waarden en gedragsregels in de beroepsgroep van 
organisatieadviseurs. 
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lee zou in dat kader kunnen fungeren als een forum voor een intersubjectieve 'ethische ' 
beoordeling van het eigen handelen. Daarbij kan de huidige gedragscode als referentieka
der gehanteerd worden. In een dergelijk gesprek kan een individuele adviseur zich bloot
stellen aan het commentaar van vakgenoten. Op deze wijze kunnen organisatieadviseurs 
met elkaar vaststeUen in hoeverre zij zich houden aan de uitgangspunten en regels die zij 
als beroepsbeoefenaren met elkaar hebben afgesproken. Bij het hanteren van de gedrags
code als uitgangspunt voor een intersubjectieve beoordeling van elkaars handelen kunnen 
zich knelpunten voordoen. Deze knelpunten kunnen te maken hebben met een gemis aan 
essentiële uitgangspunten, overbodigheid van sommige uitgangspunten of ambiguïteit in 
de formulering. Opvattingen, ideeën en suggesties met betrekking tot het functioneren van 
de gedragscode kunnen als input dienen voor een ontwikkelingsproces van gemeenschap
pelijke normen, waarden en gedragsregels. De reeds bestaande (Ooa) Commissie 
Gedragscode zou een actieve rol in de verdere ontwikkeling van de gedragscode kunnen 
spelen. De knelpunten en suggesties vanuit het lee-systeem vormen een gedeelte van de 
vele impulsen die deze commissie krijgt (zie figuur 6.3). 

Proces en interactiestructuur ten behoeve van organisationeelleren en 
het ontwikkelen van het leerklimaat 

lee zou een functie kunnen vervullen in het stimuleren van organisationeel leren en het 
ontwikkelen van een leervriendelijk klimaat in de beroepsgroep van organisatieadviseurs. 
De casusbespreking en de individuele leerervaring in het lee-proces zouden kunnen wor
den gebruikt als aanzet tot organisationeel leren in de adviesorganisatie waar de lee-deel
nemer werkzaam is. Hoewel het bij lee gaat om inzicht in het eigen functioneren kunnen 
de lee-sessies ook de aanleiding vormen tot inzicht in het functioneren van de eigen 
(advies)organisatie. De lee-sessies zouden actief gebruikt kunnen worden om knelpunten 
te signaleren op organisatieniveau. Hier wordt met name gedoeld op knelpunten die een 
belemmering vormen voor individuele en collectieve leerprocessen. Er zou een apart 
orgaan gecreëerd kunnen worden (bijvoorbeeld de Ooa- Commissie Leerklimaat) dat op 
basis van de signalen vanuit het lee-systeem en vanuit andere organen de structurele knel
punten binnen de adviesorganisaties en de beroepsgroep met betrekking tot individueel en 
organisationeel leren in kaart brengt. Om een aanzet te geven tot collectieve bewustwor
ding, worden deze structurele knelpunten verder gecommuniceerd aan partijen binnen en 
buiten de Ooa. In interactie met deze partijen kan besloten worden tot een collectieve 
bestudering en/of aanpak van de collectieve problemen met betrekking tot individueel en 
organisationeel leren. Figuur 6.4 laat zien hoe de interactiestructuur, in lijn met de hier 
genoemde suggesties, eruit zou kunnen zien. 
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Figuur 6.4 
Interactiestructuur ten behoeve van organisationeelleren en het 
ontwikkelen van het leerklimaat 



6.6 Slot 

Professionalisering is al jaren een belangrijk thema binnen de Orde van organisatiekundi
gen en -adviseurs. Aanvankelijk (en wellicht nog steeds) streefde de Ooa er naar het orga
nisatieadviesvak te ontwikkelen tot een 'ware' professie met een duidelijk beroepsbeeld, 
een eigen domein, een 'body of knowledge and skills' en een breed gedragen set van nor
men, waarden en gedragsregels. Pogingen om dit streven te vertalen naar beleid zijn 
gestrand op de vrees van veel organisatieadviseurs voor een top down aanpak en een 
inperking van de eigen autonomie. Men had weinig behoefte aan algemeen geldende kwa
liteitscriteria die van bovenaf zouden worden opgelegd. Daarop heeft de Ooa het streven 
naar afbakening en profilering van het beroep laten varen. Daarvoor in de plaats kwam het 
huidige professionaliseringsbeleid. Concreet betekent het professionaliseringsbeleid dat 
de leden van de Ooa met elkaar de verplichting zijn aangegaan om regelmatig activiteiten 
te ondernemen om de kwaliteit van hun eigen beroepsbeoefening op peil te houden en te 
verbeteren. Het professionaliseringsbeleid beperkt zich daarmee tot de ontwikkeling van 
de (individuele) beroepsbeoefenaar waarbij de ontwikkeling van de professie weinig aan
dacht krijgt. Intercollegiaal consult vervult een belangrijke functie in dit beleid. 
Intercollegiaal consult is erop gericht organisatieadviseurs te stimuleren tot reflecteren op 
de achtergronden van hun eigen beroepsmatig handelen. Op korte termijn dient lee als een 
oefening in het reflecteren op de achtergronden van het eigen beroepsmatig handelen. Het 
lange termijn effect dat met lee wordt beoogd, is dat deelnemende adviseurs als vanzelf 
gaan reflecteren op de achtergronden van hun eigen beroepsmatig handelen. Op basis van 
dit onderzoek wordt geconcludeerd (zie hoofdstuk 3) dat lee vrij goed scoort op het korte 
termijn doel. Er zijn echter aanwijzingen dat het lange termijn doel slechts in geringe mate 
wordt gerealiseerd. Het herontwerp van lee (zie hoofdstuk 5) is gericht op het verbeteren 
van lee in het licht van de lange termijn doelstelling. 

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de processen die in lee worden ingezet ten behoe
ve van de ontwikkeling van de individuele beroepsbeoefenaar wellicht ook goede moge
lijkheden bieden voor de ontwikkeling van de professie. Daarmee wordt een mogelijkheid 
geschapen om de oorspronkelijke ambities van deze beroepsgroep om zich te ontwikke
len tot een 'ware' professie weer boven tafel te halen. De reflectie op de achtergronden van 
het eigen (individuele) beroepsmatig handelen zoals dat in lee geschiedt, zou een goede 
basis kunnen vormen voor het bottorn-up ontwikkelen van de professie. De lee-gesprek
ken zouden ingezet kunnen worden ten behoeve van het bottorn-up ontwikkelen van een 
beroepsbeeld, een duidelijk beroepsdomein, een 'body of knowledge and skills', een kern 
van collectieve normen, waarden en gedragsregels. Daartoe werden in dit hoofdstuk enke
le mogelijkheden geschetst. 
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Bijlagen 

BIJLAGE 1.1 

Gevalsbesehrijving (samenvatting) lee-sessie ROl 

Respondent 
lee-groep 
Tijdstip 

Motieven case-inbrenger 

Motief m.b.t. deze sessie 

ROl 
Groep D 
2e sessie 

In de lee-sessie wilde ROl voor zichzelf de zaken m.b.t. één specifieke case op een rijtje zetten door de case in lee uiteen te zenen 
voor een groep belangstellende collega-adviseurs, echte vakmensen. Uit de case-inbreng van RO I valt af te leiden dat met name 
niveau I en 2 beoogd werden. 

Motief m.b.t. deelname 
De beweegredenen van RO I om deel te nemen aan lee hadden veel te maken met de voor OOA-leden verplichte deelname aan por
fessionaliseringsactiviteiten. ROl stelde immers "Als lee niet bij de lidmaatschapsverplichtingen had gehoord zou ik er niet aan zijn 
begonnen." De motieven van ROl vertonen weinig overeenkomst met de doelstelling van lee gezien de volgende uitspraak van ROl 
tijdens de groepsevaluatie aan het eind van het lee-seizoen "Ik ben vooral geïnteresseerd in wat er gebeurt en niet zozeer waarom 
dat gebeurt. Mijn behoefte was wat minder op normen en waarden gericht." 

Doelstelling I CC-groep 

Hoewel groep D tijdens de kennismakingsbijeenkomst de intentie had uitgesproken om "over normen en waarden te praten in de 
cases, niet over de oplossingen" bleek aan het eind van deze sessie (zie evaluatie) dat er binnen deze groep geen consensus over 
het ambitieniveau bestond. Sommige groepsleden vonden het niet noodzakelijk dat elke lee-sessie tot niveau 3 opbrengsten zou lei
den. De organisator herinnert de groep aan de oorspronkelijke doelstelling en krijgt daarbij steun van een groepslid. Na enig over
leg maakt de groep het voornemen om tijdens volgende lee-sessies meer aandacht te besteden aan normen en waarden van de case
inbrenger (en iets minder praten over inhoud van case). 

Case-inbreng 

Case 
ROl adviseert een directeur /eigenaar: koers zetten naar hogere winstgevendheid en proberen het vertrouwen van de bank terug te 
winnen. In deze opdracht helpt ROl om andere adviseurs met ' boze' plannen buiten de deur te houden. Het dilemma van ROl is dat 
hij zich in toenemende mate unheimisch voelt door de erg verantwoordelijke rol die hij in toenemende mate alleen speelt. 

Belang voor Case-inbrenger 
De lee-sessie had voor RO I vooral belang m.b.t. de specifieke case. De lee-sessie kwam op een heel goed moment, namelijk het 
moment dat ROl zich in de betreffende case op een cruciaal moment bevond "welke kant ga ik uit?". 

Urgentie 
Hoge urgentie [Int I vsl] 



Feedback van helpers 

Proces 
Aanvankelijk verliep het proces zeer gestructureerd aan de hand van de tien-stappenmethode. De aard van het lee-gesprek veran
derde vanaf het moment dat men ging praten over de verschillende probleemformuleringen. Vanaf dat moment werd de communi
catie gekenmerkt door "jumping to conclusions' en 'defensive routines'. Helpers probeerden hun visie op de betreffende case (en 
het gedrag van ROl) te verdedigen en probeerden RO I te overtuigen van de aanpak die zij bedacht hadden ("je moet kiezen of voor 
het bedrijf of voor de opdrachtgever'"). De assumpties van de helpers die schuil gingen achter hun conclusies, oordelen en oplos
singen bleven verborgen; daar werd niet gezamenlijk op gereflecteerd. Helpers ondernamen ook geen pogingen om te achterhalen 
wat de assumpties en opvaltingen van RO I waren die schuil gingen achter de door hem gevolgde redenering en gekozen aanpak. 
Deze wijze van communicatie leidde tot een enigszins gespannen sfeer. RO I vond dat een enkele helper eigenwijs was en RO I ver
viel zelf ook in defensive routines (zie bijdrage case-inbrenger). Tijdens de evaluatie aan het eind van de sessie geeft RIO (organi
sator) uiting aan zijn onvrede over het bereikte resultaat ("Dit was een inhoudelijke sessie terwijl lee over de normen en waarden 
van de adviseur zou moeten gaan") en legt de schuld daarvan grotendeels bij RO I neer ("Ik had het idee dat je enorm afhield, een 
muur. Je let alleen iets los over het inhoudelijke. Het is ons niet gelukt om bij het probleem te komen."). R2 constatee11 dat de groep 
met veel vragen vastliep vanwege de suggestiviteit van de vragen. 

Inhoud 

Het accentlag op niveau I en 2. De groep bleef nel als ROl vooral geconcentreerd op de inhoudelijke kant van de case: de helpers 
probeerden zelf oplossingen en een aanpak te verzinnen "hoe zou ik dit probleem aanpakken?") Helpers gaven adviezen (hande
lingsaltematieven) zonder dat men inzicht had in verborgen bestuurders achter het handelen van ROl en zonder hun eigen assump
ties achter hun ideeën te openbaren. 

Achtergrond 

Twee groepsleden R3 en R6 venellen dat ze het erg moeilijk vinden om goede vragen te stellen. R3: "Ik denk te snel aan het pro
bleem van het bedrijf." R6: "Ik moet nog meer doorvragen op de persoonlijke belevingswereld van de adviseur." 

Bijdrage case-inbrenger 

Bijdrage van ROl werd ook gekenmerkt door defensive routines: ROl gaf weinig bloot van zijn gevoelens en gedachten achter zijn 
eigen handelen. Hij vertelde vooral veel over de inhoud (de opdracht, opdrachtgever, gebeurtenissen). Diverse vragen (m.n. over 
gevoel) die wat meer diepgang zouden kunnen brengen in het gesprek werden door RO I niet beantwoord. Hij nam niet het initia
tief om te reflecteren op de verborgen bestuurders achter zijn eigen handelen. RO I ondernam zelf geen pogingen om meer diepgang 
te bereiken: hij bleef met name geconcentreerd op deze ene case en dan ook nog vooral gericht op de inhoudelijke kant (i.p.v. zijn 
eigen handelen in deze case). 

Achtergrond 

ROl heeft ervaring met intervisie (in outplacement omgeving). Hij heeft daar ervaring opgedaan met methoden (o.a. Balint-metho
de) die net als de tien-stappenmethode de discussie uitstellen door eerst over de fei ten te praten. 

Gespreksmetbode 

De tien-stappenmethode. Zolang de tien-stappenmethode een goede structuur bood (vragen om beurten) verliep het communicatie
proces tamelijk goed. 

Sturing door organisator 

Voorbeeldfunctie 

De wijze waarop R 10 communiceerde met ROl kenmerkte zich net als dat van de overige groepsleden door 'vlug oordelen en con
clusies trekken' zonder de eigen assumpties te verkennen. R!O verwijt ROl dat zijn opstelling de oorzaak was van de geringe diep
gang tijdens deze sessie, zonder kritisch te kijken naar de wijze waarop de helpers (inclusief RI 0 zelf) communiceerden. 

Sturing m.b.t. ambitieniveau 
Het hoge ambitieniveau dat de groep zich heeft gesteld is met name het gevolg van de inbreng van de organisator. 

Evaluatie 

Terugblik op vorige sessie 

R 15 vertelt kort wat hij geleerd heeft van de lee-sessie. 
Leeropbrengst voor helpers: Rl2 vindt het "een beetje pover wat hij zelf aan lee overhoudt als hij geen case-inbrenger is" en hij 
zou graag de een grotere leeropbrengst voor de helpers zien. Op basis hiervan besluit de groep (gefaciliteerd door organisator) dat 
elke sessie wordt afgesloten met een half uur voor evaluatie van de sessie, waarbij aandacht is voor leeropbrengsten van case
inbrenger en helpers en proces. 



Bijlagen 

Evaluatie aan het eind van de sessie 
Zowel proces als resultaat (inhoud) kwam aan de orde. Hierbij werd openlijk gesproken over de vraag 'was deze sessie overeen
komstig wat wij willen met lee?' . Deze discussie heeft geleid tot betere overeenstemming over doel van de groep m.b.t. lee. Men 
heeft zich voorgenomen om meer aandacht te besteden aan normen en waarden (niveau 3) van de case-inbrenger: dit voornemen 
vormt voor deze groep een ijkpunt om de volgende lee-sessies te evalueren. (Evaluatie was verbetergericht.) Echter men heeft nau
welijks gesproken over de kwaliteit van de interactie (o.a. suggestiviteit) of over mogelijkheden om daar verbetering in aan te bren
gen. 

Renectie achteraf 

Mate van reflectie achteraf 
Middelmatig. 

Toegevoegde waarde van reflectie achteraf 
De sessie had katalyserend gewerkt voor RO I m.b.t. de specifieke case (schrijven van een toelichting op een meerjaren plan; en 
accentverzwaring in aanpak van opdracht)in deze case. 

Leeropbrengst voor case-inbrenger 

Toegevoegde waarde 
Toegevoegde waarde van lee-sessie was gering. De lee-sessie heeft geleid tot "een stukje bewustwording en uiteindelijk tot een 
accentverzwaring in de aanpak" van de betreffende opdracht. De lee-sessie heeft niet geleid tot wezenlijk nieuwe inzichten of wij
zigingen. 

Diepgang 
Het accent lag op niveau I en 2. ROl " Ik zie nu (door het lee-gesprek) duidelijker welke weg ik uit wil in deze case. Ik wil de direc
teur helpen om van de pioniersfase naar de consolidatie fase te komen. Ik wil hem bewerken dat hij zijn rol anders gaat zien en 
bereid wordt om het tweede echelon te versterken. Daarbij wil ik hem minder afhankelijk van mij maken. Ik wil de top van het 
bedrijf tot een werkzaam geheel maken, gegeven de directeur met zijn rare trekjes. Sommige voornemens heb ik al uitgevoerd (fol
low up). Deze voornemens en acties zijn niet wezenlijk anders dan vóór de lee-sessie. Als gevolg van de lee-sessie is er wel een 
accentverzwaring opgetreden." 

Follow up 
De lee-sessie heeft geleid tot een impuls om het handelen in deze case enigszins bij te stellen. 
Naar toekomst: ROl : "Ik denk dat er in algemene zin wel een stuk bewustwording heeft plaatsgevonden. Ik verwacht dat als ik nog 
eens een vergelijkbare opdracht zou krijgen, dat ik dan het proces wat bewuster inga, dat ik het patroon eerder zal herkennen. Tot 
nu toe liet ik het op me af komen en speelde er op in." 

Totaalbeeld 

In de ogen van RO I was de toegevoegde waarde van de lee-sessie dat het rot een stukje bewustwording had geleid, op basis waar
van hij enkele accenten in zijn aanpak in de specifieke case verzwaard heefr. Diepgang van de opbrengst lag voornamelijk op het 
eerste en tweede niveau van diepgang: inzicht in de situatie uit de case en inzicht in een (gedeelte van) het eigen handelen in deze 
ene case. Deze inzichten heeft ROl toegepast in de opdracht uit de case. Daarnaast kwam ROl ook tot een case-overstijgend inzicht 
in zijn eigen handelen, maar ROl gaf aan dit inzicht nauwelijks follow up. 
Een factor die een belangrijk deel van de lage leeropbrengsten verklaart, is het motief van de case-inbrenger:RO I wilde praten over 
deze case, waarbij de keuze voor deze case niet was ingegeven door een breder, algemener belang van de problematiek uit de case. 

De motivatie van de case-inbrenger kwam tot uitdrukking in een geringe mate van openheid tijdens de sessie: ROl vertelde vooral 
over de inhoud en weinig over zijn eigen gedachten, en gevoelens achter zijn handelen. Een andere invloedrijke factor is de feed
back van de groep. De diepgang van de feedback was gering: de helpers bevroegen RO I vooral op de inhoudelijke kant van de case 
en de communicatie werd gekenmerkt door vlugge, niet onderbouwde conclusies en oordelen en "defensive routines". 
Een derde factor van belang is de doelstelling van de groep: aan de start van deze sessie was er binnen de groep nog geen sprake 
van consensus over de doelstelling. 

Belangrijk punt voor volgende lee-sessies: evaluatie is ingesteld en leidde concreettot meer consensus over doel van lee: meer aan
dacht voor normen en waarden. 





Bijlagen 

BIJLAGE 1.2 

Gevalsbesehrijving (samenvatting) lee-sessie R02 

Respondent 
Jee-groep 
Tijdstip 

Motieven case-inbrenger 

Motief m.b.t. deze sessie 

R02 

groep C 
1\veede sessie 

R02 wilde een consuil m.b.t. een deel van een specifieke opdracht. R02: "Ik wilde checken of mijn waarnemingen m.b.t. dit onder
deel klopten. Uitgaande van 'dit neem ik waar; wat neem ik dan niet waar?" Dit consult vroeg R02 met name om het te kunnen 
gebruiken in de onderhanden zijnde opdracht. De diepgang die door R02 werd nagestreefd: niveau I en 2. 

Motief van R02 om deel te nemen aan lee 
Onbekend. 

Doelstelling ICC-groep 

Hoewel de bedoeling van lee is dat adviseurs elkaar helpen om inzicht te krijgen in hun eigen verborgen bestuurders (niveau drie) 
waren er geen aanwijzingen dat groep C expliciet streefde naar leeropbrengsten op niveau drie. De organisator streefde in elk geval 
niet expliciet naar niveau drie. Volgens de organisator was niveau 3 en 4 wel e rg ambitieus om in een seizoen te bereiken en daar
om was R 16 zeer tevreden met niveau I en 2 (zie ook onder STURING door organisator) 
Aan het eind van het lee-seizoen tijdens de eindevaluatie in de groep constateren de groepsleden dat de lee-sessies voornamelijk 
betrekking hadden op niveau I en 2. De groep is nauwelijks aan niveau 3 en 4 is toegekomen, terwij l men geen tijd verspilt heeft. 
Men vond dat te hoog gegrepen binnen hettijdbestek van een lee-seizoen. De groepsleden besluiten om in de zelfde samenstelling 
nog een jaar door te gaan en dan proberen (experiment) niveau 3 en 4 te bereiken. [obs. evaluatiebijeenkomst] . 

Case-inbreng 

Case 
R02 heeft als interimmanager van een afdeling in een grote organisatie de opdracht om die afdeling op een hoger plan (kwaliteit) 
te brengen. Het contract is bijna afgelopen en R02 moet bewerkstelligen dat de afdeling na zijn vertrek op een hoger plan blijft 
functioneren. R02 dient een opvolger te zoeken die de bewuste verankering kan realiseren. Er is één persoon in de afdeling die zich 
zelf ziet als de opvolger van R02. Echter, R02 vindt hem absoluut niet geschikt voor die functie. R02 twijfelt: "wat moet ik doen?; 
Eigenlijk is hij niet de juiste opvolger. Maar als ik hem niet benoem dan komen de mensen (m.n. van de subafdeling waarvan hij 
hoofd is) vast in opstand. Dat zou ten koste gaan van het vertrouwen dat ik reeds heb opgebouwd: in dat geval zal er weerstand 
komen tegen mij en het door mij in gang gezette veranderingsproces." [obs] 

Belang voor case-inbrenger 
R02 bracht een case in die voor hem van belang was: de case betrof een opdracht waarin R02 met een echt dilemma worstelde. 
Desalniettemin was het belang van deze case aanvankelijk vooral incidenteel van aard (vooral gericht op een specifieke 
situatie/opdracht en de wijze waarop R02 handelde in die situatie). Pas door reflectie achteraf kwam R02 tot inzichten in eigen 
(meer structurele) verborgen bestuurders. 



Urgentie 
Hoog (zie obs. blz. 16). De case betrof een opdracht waarin R02 met een probleem worstelde dat de week na de sessie opgelost 
moest zijn. Volgens R02 was deze urgentie aanvankelijk een belemmering voor de diepgang. 

Feedback van helpers 

Proces 
De gehanteerde gespreksmetbode (tien-stappen-methode) geeft de case-inbrenger de mogelijkheid om het Jee-gesprek grotendeels 
in de hand te houden: de case-inbrenger kan het tempo bepalen en zelf de tijd nemen voor reflectie (op vragen en feedback) die 
nodig is. Tot stap I 0 gingen de helpers bevragend en explorerend te werk. Daarna gaven de helpers suggesties aan R02 hoe zij in 
de betreffende problematische situatie zouden handelen, zonder gezamenlijk stil te staan bij de eigen percepties en (verborgen) 
opvattingen en assumpties die schuil gaan achter hun suggesties. Er was sprake van een ontspannen sfeer. 

Inhoud 
Het accent lag op niveau I en 2.De meeste vragen van de helpers hadden betrekking op de case-situatie en -opdracht van R02. Bij 
stap 10 (Wat nu te doen?) vertelden de helpers hoe zij het betreffende probleem zouden oplossen. Deze suggesties werden gedaan 
zonder dat men diepgaand had doorgevraagd naar de (verborgen) opvattingen en assumpties van R02 die schuil gingen achter zijn 
denkprocessen en handelen. In de sessie lag het accent dus op het incidentele: deze specifieke case-situatie en het handelen van R02 
in deze ene situatie. Meer structurele elementen in het denken en handelen van R02 bleven onbesproken. 
Ook de opvattingen en assumpties van de helpers bleven grotendeels impliciet. 

Achtergrond 

Volgens R02 hebben bestaat de lee-groep uit mensen die elkaar met respect tegemoet treden en die het vermogen hebben om elkaar 
op een hele plezierige manier nieuwe informatie aan te reiken. R02 over medegroepslid: "R7 is geen procesmens, daarin excelleert 
hij niet. Rl6 (organisator) wel." 

Bijdrage case-inbrenger 

Onderzoeker 
Wat betreft de case-inbreng heeft R02 zich open opgesteld: R02 bracht een case in die voor hem echt van belang was; er speelde 
voor R02 een werkelijk dilemma. 
De bijdrage van R02 tijdens de sessie was vooral gericht op het specifieke en incidentele van de betreffende opdracht en zijn dilem
ma daarin. Uit de observatie van deze sessie valt af te leiden dat R02 tijdens de lee-sessie niet proactief op zoek ging naar meer 
structurele elementen in eigen denken en handelen en de (verborgen) bestuurders daarachter. Binnen het kader van niveau I en 2 
(incidenteel; case-specifiek) had R02 een open, zoekende houding. 

Mening case~ inbrenger 

R02: "In mijn sessie heb ik een hele hoop inhoud en context en problematiek en oplossingsrichtingen op tafel gegooid .. Als je als 
case-inbrenger een zeer actueel en urgent probleem inbrengt dan ben je teveel op de inhoud gefocust om nog ruimte over te hou
den voor reflectie. Die reflectie kan dan wel achteraf komen, maar dan moet je daar de tijd voor nemen, bijvoorbeeld in dit inter
view." [int 2] 
Volgens medegroepslid R7 is er iets afstandelijks bij iedere case-inbrenger in deze groep R7: "Ondanks de veiligheid in deze groep 
blijft er iets afstandelijks. ledereen leg1 weliswaar makkelijk contact, maar men laat de ander niet toe op elkaars te!Tein. Zaken die 
je zelf niet ter discussie wil stellen negeer je vaardig als case-inbrenger. Volgens mij komt dat doordat er veel mensen in deze groep 
zinen die al wat ouder zijn, veel ervaring hebben en zich zelf waarschijnlijk ook als ' af' beschouwen. Wat dit betreft zullen we in 
deze groep niet dichter bij elkaar komen en daarmee zullen bepaalde vraagstukken niet aan de orde komen." [R7 Int I vsl .] 

Achtergrond 

R02 heeft ervaring met "gesprekken waar je dit soort feedback krijgt". 

Gespreksmethode 

De tien-stappen-methode werd gehanteerd. 
Deze methode bood in deze groep voldoende structuur: leidde niet tot een geladen sfeer. Maar het volgen van deze methode leid
de niet tot een lee-gesprek op niveau 3. Het niveau van de verborgen bestuurders werd pas door reflectie achteraf bereikt. 

Sturing door organisator 

Observatie 
Organisator bewaakte op de achtergrond het proces, terwijl R7 gesprekleider was. Noch de gesprekleider, noch de organisator 
ondernam tijdens deze sessie geen pogingen om meer d iepgang (van niveau 2 naar 3) in het lee-gesprek te brengen. 

Mening van case-inbrenger 

R02 had er alle vertrouwen (zij kenden elkaar al langer) in dat de organisator Rl6 het proces in de gaten zou houden en indien nodig 
procesinterventies zou plegen. 



Bijlagen 

Mening van organisator 
De organisator heeft niet de ambitie om binnen een lee-seizoen elke sessie inzichten op niveau 3 te realiseren. R 16: "De niveaus 
die in de lee-klapper worden gebruikt om de verschillende wijzen (niveaus) aan te geven waarop je Intercollegiale consultatie kunt 
bedrijven, zijn bruikbaar om een onderscheid te maken, maar het suggereert dat er een hiërarchie in zit. Alsof niveau vier beter is 
dan niveau één. Ik vraag me dan af wat er mis is met het praten over een probleem van een adviseur en hoe dat op te lossen. En dat 
is weer afhankelijk van de aard van het probleem. er zijn problemen waar mensen zo midden in zitten dat het onverantwoord zou 
zijn om daar niet oplossingsgericht mee bezig te zijn. Wat niet wegneemt dat het streven naar niveau vier prima is. Ik zie er meer 
in om ze in samenhang te bekijken. Ik vind het ook wel een heel erg ambitieus traject. Het kan, maar dan moet je zeggen als groep 
'we gaan door en dan gaan we met niveau drie verder en rechtstreeks naar vier [int R 16 tra. r. 620-645]" Uiteindelijk is deze groep 
ook doorgegaan mei hel voornemen om het volgend seizoen expliciet te streven naar inzichten op niveau 3 en 4. "Vanaf de eerste 
bijeenkomst begreep ik dat de mensen uit deze groep heel goed in staat waren om de basisprincipes van Intercollegiale consulwtie 
(reflecteren en feedback) te hanteren. Ik realiseerde me dat deze groep nauwelijks sturing van mijn kant nodig had. Daarom heb ik 
vanaf de eerste bijeenkomst met deze groep besloten om nauwelijks te sturen, ondanks mijn voornemen dat wel te doen." [Int vsl] 

Achtergrond organisator 
De organisator van deze groep (R 16) is heellang supervisor geweest en heeft ook mensen opgeleid om intervisie te doen. 
[Int Rl6 tra.r.l55] 

Evaluatie 

Terugblik op vorige sessie 
De case-inbrenger van de vorige sessie vertelt wal hij heeft geleerd en dat de lee-sessie vragen heeft opgeroepen en inzichten tot 
stand gebracht die hem nog steeds bezig houden. De case-inbrenger had o.a. praktische tips gekregen waar hij inmiddels iets mee 
heeft gedaan. Men constateert gezamenlijk dat niveau 3 (zoals in handboek beschreven) niet is gehaald in die sessie, maar het blijft 
in het midden of deze groep daar wel expliciet naar streeft. Uit deze evaluatie komt bijvoorbeeld ook geen voornemen om de vol
gende sessie wel te sterven naar niveau 3. 

Evaluatie aan eind van de .sessie 
Er is eerder sprake van een afronding dan van een evaluatie: de gesprekleider vraagt aan de case-inbrenger "Kun je er iets mee'" 
Hel proces en de opbrengsten van deze sessie worden niet vergeleken met het proces en opbrengsten zoals de groep zich dat (van 
te voren) had gewenst, omdat deze groep ook geen geëxpliciteerde doelen/ wensen heeft m.b.t. proces en diepgang. De onderzoe
ker meldde tijdens de evaluatie zijn observatie: hij vond dat het accent tijdens deze sessie lag op "hoe dit probleem van de cliënt 
op te lossen" en dat er weinig aandacht was voor de adviseur met zijn opvattingen en normen en waarden. De evaluatie leidde niet 
tol voornemens voor verandering/verbetering. 

Reflectie achteraf 

De leeropbrengst van deze lee-sessie is grotendeels (met name de inzichten in enkele structurele verborgen bestuurders) tot stand 
gekomen door reflectie achteraf. R02: "In de lee-sessie komt heel veel informatie los. Dat sla je op, maar 90 % laat je in je onder
bewustzijn zakken. In het onderbewustzijn ordent zich dat wel weer. Maar die informatie kun je pas goed benutten door verder te 
gaan met die reflectie. Door dit interview dwing je me om te reflecteren en daar even de tijd voor te nemen. Daardoor kan ik het 
leereffect beter expliciteren." [int 2 vsl.] 

Leeropbrengst voor case-inbrenger 

Diepgang: niveau I en 2 
R02 kreeg door de lee-sessie een nieuwe blik (nieuw inzicht) op de betreffende opdracht en de wijze waarop hijdaarmee omging 
R02 ging door de Jee-sessie vraagtekens plaatsen bij zijn assumptie dat de organisatie in opstand zou komen als hijeen bepaalde 
persoon (Zie CASE-INBRENG) zou passeren voor de benoeming van leider van de afdeling. Fellow up: Deze inzichten (vermoe

dens) werden door R02 toegepast in de specifieke case door in de betreffende organisatie te gaan checken of dat vermoeden juist 
was. Haar vermoeden werd bevestigd: de betrokkenen in de organisatie zagen zelf ook dat de persoon die zich zelf als opvolger zag 
niet de juiste was. R02: "Door de lee-sessie ben ik doortastender geworden. Het heeft me een keuze opgeleverd 'hoe positioneer ik 
me in dat proces waarin ik mijn opvolger moet benoemen?"[R02 int tra. r.516-527] 

Diepgang: niveau 3 
Door reflectie achteraf heeft R02 ook inzichten gekregen in zijn eigen denkpatroon. Ze heeft zich zelf afgevraagd "Wat voor blok
kades had ik zelf, dat ik niet tot die ontdekking kwam die door mijn lee-medegroepsleden op een presenteerblaadje werd aange
reikt?" Op deze vraag heeft R02 ook een antwoord geformuleerd. R02: "Ik denk dat ik voor een deel het effect van mijn eigen func

tioneren heb onderschat. Misschien was de verankering al veel sterker. -Ik denk ook dat ik mensen heb onderschat in hun wijsheid. 
Ze hadden ondanks bestaande loyaliteiten ook voor zichzelf geconsUlteerd dat de jongen die opteerde voor het opvolgerschap niet 
de juiste persoon was. Wat dat betreft geef ik mensen weliswaar vertrouwen. maar niet echt. Ik blijf ze toch altijd een beetje betut
telen en voor ze denken. Wat ik kennelijk als kracht heb is mensen zelfvertrouwen geven. Wat ik als zwakte heb is dat ik ze niet 
echt op eigen voeten laat staan. Dit is niet een nieuw inzicht. Het is niet de eerste keer dat ik hier tegen aan loop." 



Follow up 

R02 heeft een impuls gekregen om iets te doen met deze inzichten. R02: "Die sterkte wil ik blijven benutten, maar aan die zwakte 
wil ik iets doen. Op een bepaald moment in een opdracht moet je beslissen dat je voldoende hebt geïnvesteerd in mensen en dan 
moet je ze het venrouwen geven dat ze op eigen kracht en inzicht aan de slag kunnen. [int.2 vsl.]" 

Totaalbeeld 

Deze sessie had betrekking op niveau I en 2 maar de case-inbrenger kwam door reneet ie achteraf alsnog tot inzichten op niveau 3. 
De sessie liep qua proces goed (geen gespannen sfeer) maar de openheid en diepgang waren beperkt. Een belangrijke oorzaak daar
voor ligt in het feit dat de groep ook niet expliciet streefde naar inzichten op niveau drie. Wat hiermee samenhangt is het feit dat 
het ambitieniveau dat door de organisator werd nagestreefd lager was dan niveau 3. De organisator van deze groep vond de doel
stellingen (beoogde diepgang) van lee erg hoog om in een seizoen te realiseren en was daarom tijdens dit eerste seizoen met deze 
groep tevreden met inzichten op niveau 1 en 2. 

De opbrengst overtreft de motivatie van de case-inbrenger en de (impliciete) doelstelling van de groep. Dit is te danken aan enke
le goede vragen tijdens de lee-sessie die R02 aan het denken hebben gezet. Door het interview (en de voorbereiding op het inter
view) is R02 min of meer gedwongen om nogmaals te reneeteren en te expliciteren wat hijgeleerd heeft. Op dat moment explici
teen R02 de inzichten van het derde niveau. 



Bijlagen 

BIJLAGE 1-3 

Gevalsbeschrijving (samenvatting) lee-sessie R03 

Respondent 
lee-groep 
Tijdstip 

Motieven case-inbrenger 

Motief m.b.t. deze sessie 

R03 
groep D 
derde sessie 

R03: "Ik heb het meest problematische project vao de afgelopen paar jaar genomen en daar wilde ik eens over van gedachten wis
selen om er wat van te leren. Dus ik had niet zozeer verwachtingen op het punt van die individuele normen en waarden van de advi
seur. Daar had ik me ook niet zo op voorbereid. Verder had ik niet zulke specifieke verwachtingen". [Int I tra. r.41-60) Hieruit kan 
worden afgeleid dat de diepgang die door R03 werd nagestreefd vooral betrekking had op niveau I en 2. Niveau 3 werd niet expli
ciet nagestreefd door R03. 

Motief van R03 om deel te nemen aan Jee 

ROJ vindt het nuttig om bij het bespreken van adviesprojecten juist ook mensen met een heel ander referentiekader (in plaats van 
gemeenschappelijk denkkader binnen bureau) te betrekken. Daarom heeft hij ook bewust gekozen voor RI 0 als organisator [int. I 
vsl). "Je kunt leren door de insteek van anderen, want daarmee kun je door je eigen grenzen heen breken."[lnt 2 vsl] Uitspraken 
van ROJ duiden niet op een expliciete onderschrijving van de doelstellingen (nagestreefde diepgang) van lee. 

Doelstelling I CC-groep 

Aan het eind van de vorige sessie heeft groep D zich voorgenomen om meer aandacht te besteden aan normen en waarden. Met 
name de organisator (RI 0) en R 15 waren hiervan voorstanders. Op dat moment werd dat voornemen echter nog niet door ieder 
groepslid van harte onderschreven (gebrek aan consensus). R03 onderschreef dat voornemen in elk geval nog niet (zie motief case
inbrenger) expliciet. 
Na een aantal sessies werd voor de groepsleden steeds duidelijker wat het betekende om over verborgen bestuurders te praten. 

Case-inbreng 

Case 
ROJ is door een innovatiecentrum ingehuurd om een bedrijf te helpen bij het op gang brengen van een innovatieproject. Het inno
vatiecentrum heeft de intake gedaan. Het dilemma voor ROJ is dat zijn aanpak tot op onvoldoende vruchten afwerpt, mede door
dat de directeur van het bedrijf niet alle medewerking verleent. Die directeur zegt wel 'ja' tegen het project, maat trekt er niet echt 
hard aan. 

Belang voor case-inbrenger 
Voor R03 is het behoorlijk belangrijk om deze case te bespreken aangezien het zijn meest problematische project van de afgelopen 
jaren betreft. 

Urgentie 
Uit het feit dat de opdracht die R03 als case in bracht nog in volle gang was, kan worden afgeleid dat de urgentie voor R03 tame
lijk hoog was. 



Feedback van helpers 

Proces 
De helpers proberen R03 kritisch te laten kijken naar zijn eigen rol in de desbetreffende case, maar gaan in hun feedback te zeer uit 
van hun eigen opvattingen, normen en waarden om daarin effectief te zijn. Herhaaldelijk vertellen de helpers hoe zij de case-situ
atie zouden beoordelen en hoe zij zelf gehandeld zouden hebben in die situatie waarna zij R03 proberen te overreden om hun stand
punt over te nemen. Sommige groepsleden nemen zelfs een superieure houding aan ten opzichte van R03 zoals spreekt uit het com
mentaar van R 12: "Ik had de behoefte om jou alles uitte leggen." Verder kreeg R03 tijdens de sessie nauwelijks de tijd om te renee
teren op hetgeen er gezegd werd; de sessie leek soms op een kruisverhoor. Enkele groepsleden verweten R03 gedurende de sessie 
dat hij hun suggesties niet oppakte.[Obs] R 15 zei achteraf dat hij een opmerking had gemaakt die te hard aankwam bij R03 [Int 
R15 tra r.J085]Gezien dit verloop van de sessie is het begrijpelijk dat R03 het volgende commentaar gaf: "Het zijn nogal wat 
opmerkingen die gemaakt werden. Er zaten best goede opmerkingen bij. maar er werd naar mijn gevoel gauw gechargeerd. Ik werd 
af en toe toch een beetje negatief afgeschilderd."[lnt I tra] "Er kwamen te veel opmerkingen en vragen tegelijkertijd en er was te 
weinig tijd om op al die vragen en opmerkingen in te gaan. Jk wilde daar best iets mee doen, maar op dat moment ging dat niet."[int 
2 vsl] 

Inhoud 
Hoewel (enkele leden van) de lee-groep niveau 3 nastreefde en men daartoe ook de U-procedure hanteerde lag het accent van de 
lee-sessie op niveau I en 2. Doordat de interactie tussen case-inbrenger en de rest van de groep erg moeizaam verliep en omdat 
R03 nauwelijks gewend was om te reneeteren op zijn eigen normen en waarden slaagde men er niet in om de normen en waarden 
boven tafel te krijgen. 

Bijdrage case-inbrenger 

Oruier<oeker 
R03 heeft zich open en kwetsbaar opgesteld door een case (en dilemma) in te brengen die voor hem belangrijk is. R03 blijkt tij
dens de sessie de neiging te hebben om vooral te vertellen over de opdrachtsituatie en het gedrag van anderen. Zijn eigen gedrag 
en met name zijn eigen gevoel (belangrijke stap uit U-procedure) kan hij maar moeilijk onder woorden brengen. 

Mening case-inbrenger 

"Ik heb niet zo'n ervaring in het persoonlijk brengen van zo'n case. In de intervisiegroepen en gespreksgroepen die ik gewend ben 
gaat het meer om de zaak, om de inhoud. Hier gaat het meer om normen en waarden, en persoonlijk gevoel. Daar had ik niet zoveel 
ervaring mee." [Int I tra. r.470] 

Volgens medegroepslid 
Volgens R6 "heeft R03 het (Jee) niet echt goed door". Volgens R 12 "heb je in dit soon discussies niet zo veel aan R03''. 

Achtergrorui 
R03 heeft weinig ervaring met het bespreken van zijn eigen (en andermans) normen en waarden m.b.t. het professioneel handelen. 
Het gedrag van R03 hangt ook sterk samen met de wijze waarop de helpers feedback gaven. 

Gespreksmetbode 

De U-procedure werd gehanteerd op aandringen van de organisator - om normen en waarden te kunnen bespreken. Doordat deze 
keuze pas aan het begin van deze sessie werd gemaakt had niemand zich kunnen voorbereiden op het gebruik van de U-procedure 
(R03 had zich voorbereid op de tien-stappenmethode). Bovendien had buiten de organisator niemand ervaring met deze methode. 

Sturing door organisator 

Observatie 
Het is met name de organisator (zie evaluatie aan het eind van sessie van RO I; zie ook keuze voor gespreksmethode R03) die er bij 
de groep op aandringt om te streven naar het bespreken van de normen en waarden van de case-inbrenger. Echter de organisator 
geeft herhaaldelijk ook het verkeerde voorbeeld aan de groepsleden door R03 suggestieve vragen en beoordelende opmerkingen 
voor te leggen. 

Mening van organisator 
"Aan de ene kant verwachten de andere leden van de groep dat ik sturing geef. Aan de andere kant accepteren ze weinig sturing. 
Ik vraag me ook af of ik mag sturen, of ik het wel beter mag weten. Als de organisator echt de rol heeft van externe procesbege

leider dan doet hij niet inhoudelijk mee als groepslid. Ik heb ervoor gekozen om inhoudelijk mee te doen als groepslid en daarom 
heb ik niette veel gestuurd. Dan moet je niet te veel sturen want dan ontneem je de groep het initiatief. Ik wil niet constant degen 
zijn die vragen stelt aan de case-inbrenger ook al heb ik ervaring met Jee. Zowel de gesprekleider, de organisator, als de leden van 
de groep zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het groepsproces." 

Achtergrond organisator 
R 10 heeft ervaring als trainer/ opleider. 



Evaluatie 

Bijlagen 

Terugblik op vorige sessie 
De case-inbrenger van de vorige sessie (RO I) vertelt de lee-sessie hem had geïnspireerd om een rapport te schrijven voor het bedrijf 
uit de desbetreffende case. Verder verteil RO I kort over de ontwikkelingen in die opdrachtsituatie. Op een vraag van RI 0 of hij tot 
nieuwe inzichten is gekomen m.b.t. zijn normen en waarden antwoordt ROl "niets nieuws, we hebben er ook niet over gepraat." 
Vervolgens geven de helpers een oordeel over de interventie van ROl met behulp van het interventie assenkruis (Westra en van de 
Vliert). De scores worden niet of nauwelijks toegelicht. 

Evaluatie aan eind van de sessie 
In grote lijnen wordt geconcludeerd dat deze sessie niet het gewenste resullaat heeft opgeleverd. De oorzaak wordt door de helpers 
voornameliJk bij de case-inbrenger neergelegd. RIS : "Ik vond het niet voor honderd procent bevredigend". ROl :"Mijn indruk was 
dat je het probleem niet goed onder woorden kon brengen. Misschien heb je dat ook liever." R 12: "De U-procedure vind ik wel 
leuk, maar je hebt ook een slachtoffer nodig die daarvoor geschikt is. Ik had de behoefte om je alles uit te leggen. 
R20: "Wij hebben R03 feedback gegeven vanuit onze norm dat een adviseur alles zou moeten kunnen. Maar dat is niet de norm." 
[Obs]De groep maakt geen expliciete voornemens voor verbetering voor de volgende sessie. 

Reflectie achteraf 

De lee-sessie heeft voor R03 niet op het moment zelf iets opgeleverd, maar wel door reflectie daarna. "Ik ben ervoor gaan zinen 
en ik ben er in het weekend na de sessie nog eens goed over na gaan denken. Toen heb ik ook voor me zelf enkele conclusies opge
schreven." [Int I tra. r. l64] 

Leeropbrengst voor case-inbrenger 

Diepgang: niveau 1 en 2 
R03 was al langer bezig met de desbetreffende case en hij had voor zich zelf reeds bepaalde conclusies getrokken. De lee-sessie 
hielp hem bij het nadenken over dit project. "Door de Jee-sessie is het mij duidelijker geworden dat het feit dat ik door het inno
vatiecentrum ben binnengehaald voor deze opdracht meer invloed heeft dan ik tevoren dacht. De motivatie van die ondernemer om 
te innoveren is waarschijnlijk niet zozeer uit hem zelf gekomen maar vooral gestimuleerd door het IC. Daardoor stelde de directeur 
zich niet zozeer als de probleemhebber op. Terugkijkend op dit project zou ik de intake veel grondiger hebben gedaan, veel meer 
accent op 'wat wil die ondernemer?'. [Int. I r. 370-380]. Dat inzicht helpt want bij eventuele volgende projecten moet ik daar in het 
begin dus goed op letten (Follow up: voornemen om de intake in de toekomst beter/anders te doen) [int I tra. r. 176-21 0]. Dit inzicht 
is inmiddels versterkt en ik heb dat punt inmiddels ook besproken met het IC. Ik zal in volgende projecten meer rekening houden 
met de intake, de probleemhebber beter laten verduidelijken wat hij wil."[Int 2 vsl] 
"Ten tweede ben ik door de lee-sessie scherper bewust geworden dat het feit dat we zijn ingehuurd door het IC er voor zorgde dat 
we minder open waren om (in dit specifieke geval) van onze gebruikelijke (en bij het IC bekende) aanpak af te wijken. Ik werd 
hierdoor onbewust sterker geconditioneerd dan ik zou willen."[int I tra r. 241-265] 
"Verder ben ik tot inzicht gekomen dat het rollenpatroon dat ontstaat tijdens de vrij programmatische start van het project (R03 in 
de rol van voorzitter, inhoudelijk trekker) makkelijk blijft voortbestaan tijdens de rest van het project. Ik heb me voorgenomen 
(=Follow up) om in volgende vergelijkbare projecten bewuster te kiezen welke rol ik wil innemen in het team."[Int. I vsl] 

Totaalbeeld 

Hoewel de lee-sessie enigszins moeizaam en zelfs pijnlijk verliep voor R03, heeft de lee-sessie (door reflectie achteraf) tot aan
scherping van een aantal inzichten geleid. Door de lee-sessie is R03 scherper bewust geworden van zijn eigen handelen in de spe
cifieke case-situatie. Deze inzichten hadden voornamelijk betrekking op gedragsniveau (niveau 2); niveau van onderliggende nor
men, waarden, opvattingen kwam daarbij niet expliciet aan de orde. R03 heeft follow up gegeven aan deze inzichten in de vorm 
van expliciete voornemens om de intake in volgende vergelijkbare projecten grondiger aan te pakken. 
Factoren die in positieve zin hebben bijgedragen aan de totstandkoming van deze leeropbrengst: Ten eerste stelde R03 zich kwets
baar op door een dilemma in te brengen dat voor hem erg belangrijk was. Verder bevatte de feedback van de helpers waardevolle 
elementen (ondanks de moeizame interactie) die R03 aan het denken hebben gezet. Door reflectie na de lee-sessie heeft R03 een 
aantal conclusies getrokken. 
Factoren die het leerproces (en hogere leeropbrengsten) belemmerden: Ten eerste was het niet R03's expliciete bedoeling om samen 
met de lee-groep zijn eigen verborgen bestuurders op te sporen. De suggestieve en normatieve wijze waarop de helpers R03 bevroe
gen, was mede oorzaak ervan dat R03 enigszins blokkeerde (defensief gedrag). Bovendien kreeg R03 tijdens de sessie nauwelijks 
tijd om te reflecteren en te reageren op de feedback. De geringe ervaring van R03 met deze vorm van (groeps)leren speelt daarbij 
ook een belangrijke rol. Een factor die de effectiviteit van de interactie verder belemmerde was de afwezigheid van een goede voor
bereiding op het hanteren van de U-procedure als gespreksmethode. 





Samenvalling 

Samenvatting 

Hoewel het op het eerste gezicht goed gaat met de organisatieadviesbranche leeft er onder 
veel organisatieadviseurs enig gevoel van onbehagen en bezorgdheid. Het imago van het 
vak laat te wensen over. De lage toetredingsdrempel zou onvoldoende gekwalificeerde 
mensen aantrekken die slechte kwaliteit leveren en daarmee het aanzien van het vak 
beschadigen. Bovendien zijn er regelmatig signalen te beluisteren dat de organisatiead
viesmarkt ondoorzichtig is voor de klanten. De beroepsgroep heeft deze zorgen onder de 
noemer van een kwaliteits- en professionaliseringsprobleem gebracht. Men is van mening 
dat de kwaliteit van de dienstverlening te vaak onder de maat is en dat het beroep van 
organisatieadviseur zich nog onvoldoende heeft ontwikkeld tot een ware professie. Mede 
daardoor is de maatschappelijke erkenning van het vak gering. Diverse actoren in het 
organisatieadvieswezen zien kwaliteitsverbetering en professionalisering als een belang
rijk thema en zetten zich daarvoor in. In dat kader heeft de Orde van organisatiekundigen 
en -adviseurs een professionaliseringsbeleid ingevoerd. Het professionaliseringsbeleid 
houdt in dat leden van de Ooa met elkaar de verplichting zijn aangegaan om regelmatig 
activiteiten te ondernemen om de kwaliteit van hun eigen beroepsbeoefening op peil te 
houden en te verbeteren. Intercollegiaal consult is één van instrumenten van dit beleid. 
Intercollegiaal consult is opgezet als een proces waarin vakgenoten elkaar helpen om te 
(leren) reflecteren op de achtergronden van hun eigen beroepsmatig handelen. In groten
deels zelforganiserende groepen reflecteren adviseurs op de minder bewuste factoren die 
hun eigen waarnemen, oordelen en interveniëren beïnvloeden. Binnen de doelstelling van 
lee kan een onderscheid gemaakt worden tussen beoogde effecten op korte en lange ter
mijn. Op korte termijn dient lee als een oefening in het reflecteren op de achtergronden 
van het eigen beroepsmatig handelen. Het lange termijn effect dat met lee wordt beoogd, 
is een veranderingsproces waardoor deelnemende adviseurs als vanzelf gaan reflecteren 
op de achtergronden van hun eigen beroepsmatig handelen. 

Hoewel lee van meet af aan veel waardering kreeg, rezen er verschillende vragen. Het was 
niet duidelijk wat er precies bereikt werd met lee en in welke behoefte lee precies voorzag. 
Op basis van een oriënterend vooronderzoek bleek dat de betrokken deelnemers overwe
gend positief waren over lee. Tegelijkertijd bestond het vermoeden dat verbetering van lee 
mogelijk en wellicht gewenst was. Op basis van dit vooronderzoek is besloten om lee als 
centraal onderzoeksobject te nemen van dit dissertatieonderzoek. 

Het doel van het onderzoek bestaat uit het leveren van een bijdrage aan het verbeteren van 
Intercollegiaal consult, via: 

een specificatie en evaluatie van de resultaten van lee; 
een analyse van het functioneren van lee; 
een herontwerp van lee. 

De empirische basis voor dit onderzoek bestaat uit een kwalitatieve analyse van twintig lee
sessies. 

Dit proefschrift start met een beschrijving van Intercollegiaal consult zoals het door de Ooa 
wordt georganiseerd. Vervolgens zijn de resultaten van lee gespecificeerd en geëvalueerd. 
Uit de evaluatie van de resultaten van lee komt naar voren dat lee vrij goed scoort op het 
korte termijn doel. Deelname aan lee blijkt bij de deelnemende adviseurs te leiden tot een 



nieuwe kritische blik op hun eigen beroepsmatig handelen. Bovendien wordt lee in hoge 
mate gewaardeerd door de deelnemende adviseurs. Er zijn echter duidelijke aanwijzingen 
om aan te nemen dat het lange termijn doel van lee momenteel slechts in geringe mate 
wordt gerealiseerd. Om duurzame double-loop leerprocessen op gang te brengen zal het 
huidige lee-systeem waarschijnlijk gewijzigd moeten worden. 

Het functioneren van lee kan verbeterd worden door binnen het lee-systeem wijzigingen 
door te voeren. De omgeving en de doelstelling van het lee-systeem worden dan als een 
gegeven beschouwd en mogelijkheden voor verbetering worden gezocht binnen de gren
zen van de bestaande context. Uitgaande van de lange termijn doelstelling van lee wor
den in dit proefschrift voorstellen gedaan voor een herontwerp van lee teneinde bij te dra
gen aan een verbetering van het functioneren van lee. 

Aangezien het de bedoeling is dat lee bijdraagt aan professionalisering en kwaliteitsver
betering in het organisatieadvieswezen, is het van belang om te weten welke contextuele 
(buiten het lee-systeem gelegen) factoren de realisatie daarvan kunnen beïnvloeden. 
Daarom wordt in dit proefschrift ook de relatie tussen het lee-systeem en zijn omgeving 
verkend en ter discussie gesteld. Daartoe worden de uitkomsten van de kwalitatieve ana
lyse geïnterpreteerd in het licht van theoretische uitgangspunten uit de actietheoretische 
benadering en de leernetwerktheorie. Uit deze verkenning zijn knelpunten naar voren 
gekomen die zijn geworteld in de context van lee. Een eerste knelpunt heeft betrekking 
op het leerklimaat in de beroepsgroep. Veel beroepsbeoefenaren worden geconfronteerd 
met een leerklimaat met tamelijk leeronvriendelijke kenmerken: de communicatie tussen 
beroepsbeoefenaren is veelal onvoldoende open, de bereidheid tot afleren van bestaande 
opvattingen is te gering en de neiging tot het afdekken van fouten is te groot om leerpro
cessen zoals die met lee beoogd worden probleemloos op gang te brengen. Een tweede 
knelpunt betreft de constatering dat de leersystemen in de advieswereld overwegend libe
raal van aard zijn: het individuele leren en de individuele verantwoordelijkheid voor het 
leren worden eenzijdig benadrukt. De koppeling tussen leren en werken is onderontwik
keld en de invloed van het beroep (en de bijbehorende instanties) op het Ieren van orga
nisatieadviseurs is vooralsnog tamelijk gering. Deze knelpunten vormen een belemmering 
voor de processen van professionalisering en kwaliteitsverbetering in het algemeen en 
voor het functioneren van lee in het bijzonder. 

Op basis van de analyse van lee en de verkenning van de omgeving van lee worden in dit 
proefschrift suggesties gedaan voor het verankeren van individuele en collectieve leer
processen en het versterken van de veelzijdigheid van leernetwerken in het organisatiead
vies wezen. In aansluiting hierop wordt aandacht besteed aan de oorspronkelijke ambitie 
van de beroepsgroep van organisatieadviseurs om zich te ontwikkelen tot een ware pro
fessie. De processen die in lee worden gebruikt voor reflectie op het handelen van de 
adviseurs lijken goede mogelijkheden te bieden voor het bottorn-up ontwikkelen van de 
professie. Tot slot worden enkele mogelijkheden geschetst om de lee-gesprekken te benut
ten voor het bottorn-up ontwikkelen van een beroepsbeeld, een beroepsdomein, een 'body 
of knowledge and skills' en een kern van collectieve beroepsnormen, waarden en gedrags
regels. 



Summa1-y 

Summary 

At first sight the consultancy business is doing wel!. The demand for consultancy has 
increased steadily and doesn't seem to have reached it's limits yet. However, many 
management consultants have a feeling of discomfort They are worried about the medio
cre reputation of their occupation. The low thresholds for entering this business may 
attract underqualified people who may damage the occupation's prestige. Besides, con
sultants complain about the Jack of transparency of their market. The community of 
management consultants labels these worries as a quality problem or a professionalizalion 
problem. Management consultants think their occupation hasn't professionalized enough 
yet. Consequently, the occupalion of management consultant has a limited social status. 
Many individuals and organizations in the field of management consulting try to improve 
the quality of their services and contribute to the development of the profession. The 
Dutch association of management consultants (Ooa) implemenled a professionalization 
policy. Ooa memhers committed themselves to participate in aclivities to maintain and 
improve the quality of their consulting service. Peer consultalion is one of these profes
sionalization activities. Peer consulration has been designed as a process in which peers 
help each other (learn to) reflect on their aclions. In self-organizing groups management 
consultants reflect on the implicit and unconscious influences on their observations, judg
ments and interventions. With regard to the goal of peer consultalion a short term and a 
long term effect can be distinguished. In the short term, peer consultalion serves as a 
reflection 'experience'. In the long term reflection should become a second nature with 
consultants as a consequence of peer consultation. 
Although peer consultalion has been appreciated by the participants from the start, sever
al questions arose. The results of peer consullation weren't exactly clear. Neither was it 
exactly clear which needs were met by peer consu!tation. A preliminary examination gave 
the impression that peer consultalion could provide good opportunities for professionali
zation and quality impravement in managent consulting. However, as a result of this pre
liminary examination it has been conjectured that peer consultalion might be improved 
and it has been decided to take peer consultalion as the central topic of this dissertation 
research. 

The main objective of this research is to contribute to the improvement of peer consulta
tion by means of: 

I. a specification and evaluation of peer consultarion's results; 
2. an analysis of peer consultarion's functioning; 
3. a redesign of peer consultation. 

The empirica! body of this dissertation consists of the qualitative analysis of twenty peer 
consultalion meetings. 

This dissertation starts with a description of the peer consultalion project that has been 
organized by the Association of Management Consultants (Ooa). Then peer consultation's 
results are specified and evaluated. The evaluation puts forward that peer consultation's 
results are good with respect to the short term goal. Management consultants that partici
pate in peer consullation appear to get a new view on their own occupational acting. 
Furthermore peer consultalion has been valued highly by the participants. However, the 
research results show evidence of the Jack of realization of peer consulration's long term 



goals. Changes in the current system of peer consuJatien seem necessary in order to esta
blish double loop learning. 

There are ways of improving the performance of peer consultatien by implementing chan
ges within the system of peer consultation. In that case the current context and goals of 
peer consultatien are considered as (unchangable) facts and opportunities for imprave
ment are being searched for within this given context. In this dissertation a redesign of 
peer consultatien has been developed in order to improve the performance of peer con
sultatien within the given current context. 

Because the intended purpose of peer consultatien is to contribute to professionalization 
and quality impravement in management consulting, it is important to know the contex
tual influences as well. Hence, this dissertation also provides an exploration of the rela
tienship between the system of peer consultatien and it's environment. Consequently the 
results of the qualitative analysis have been interpreled in terms of the action theoretica! 
approach and the learning network theory. This exploration discloses some bottlenecks 
that are rooted in the context of peer consultation . First, many management consultants 
face a limited learning climate. The communication between management consultants is 
notopen enough, the willing to unlearn current beliefs isn't enough and the habit of cove
ring up errors is too common for an uncomplicated establishment of the Jearning proces
ses that peer eensuitation is aiming at. Second, the exploration shows that the learning 
networks in management eensuiting predominantly have a liberal character. Individual 
learning and in di vidual responsibility for learning have been unidirectionally emphasized. 
The link between learning and werking has been underdeveloped and the profession has 
only little influence on the learning networks in management consulting. These bottle
necks hinder the processes of professionalization in management consulting in general 
and and the performance of peer consultatien in particular. 

This dissertation ends with suggestions for the embedment of individual and organiza
tionallearning and for the development of more multilaterallearning networks in manage
ment consulting. With reference to these suggestions , the original ambition of manage
ment consultants to become a real profession has been discussed. The peer consultalion 
process that is being used for individual learning (reflection) might be very useful for a 
bottorn-up development of a profession. Finally, this dissertation provides opportunities 
to use the peer eensuitation meetings for the bottorn-up development of a professional 
domain, a professional body of knowied ge and skilis and a set of professional beliefs and 
rul es. 
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I. Leren is essentieel om verbetering van de kwaliteit van professionele dienstver
lening in gang te zetten. Intercollegiale vormen van leren, zoals intercollegiaal 
consult, vervullen daarbij een belangrijke functie . 
(dit proefschrift) 

2. Deelname aan het intercollegiaal consult project dat door de Orde van Organi
satiekundigen en -Adviseurs wordt georganiseerd, leidt tot reflectie op het 
eigen beroepsmatig handelen. De doelstellingen ten aanzien van diepgang en 
duurzaamheid van de leerprocessen in lee worden echter in veel gevallen niet 
gerealiseerd. 
(dit proefschrift) 

3. De leersystemen in het organisatieadvieswezen zijn overwegend liberaal van 
aard: het individuele leren en de individuele verantwoordelijkheid voor het 
leren worden eenzijdig benadrukt. 
(dit proefçchrift) 

4. Professionalisering van organisatieadviseurs vereist de ontwikkeling van veel
zijdiger leersystemen: een sterkere koppeling tussen individueelleren en orga
nisationeel leren en een sterkere invloed van de professie op deze leerprocessen. 
(dit proefschrift) 

5. Pogingen om het organisatieadviesvak via een top-down benadering te ontwik
kelen tot een ware professie met een helder beroepsbeeld, een eigen beroeps
domein, een 'body of knowledge and skills' en een set collectieve normen, 
waarden en gedragsregels waren tot op heden weinig succesvol. Reflectie op 
het beroepsmatig handelen zoals dat in lee-verband geschiedt, lijkt een goede 
basis te bieden voor het bottorn-up ontwikkelen van de professie van organisa
tieadviseurs. 
(dit proefschrift) 

6. K waliteitsconcepten uit de industriële sector die worden toegepast in diverse 
sectoren van de professionele dienstverlening, bijvoorbeeld in de vorm van de 
NEN-ISO 9004-2 richtlijn, sluiten niet goed aan bij de specifieke aard van de 
professionele dienstverlening. Pogingen om een tailor-made benadering te ont
wikkelen voor kwaliteitsmanagement van de professionele dienstverlening 
dienen ondersteund te worden. 

7. Bij het vormen van een lerende organisatie verdient het niet alleen aanbeveling 
om de actietheorieën van de organisatieleden te ontwikkelen, zoals door 
Argyris en Schön wordt voorgesteld, maar bovendien om aandacht te besteden 
aan de historisch gegroeide machtsverhoudingen in de organisatie. 
(gebaseerd op Argyris & Schön, 1996) 



8. Het publiceren van tuchtrechtelijke uitspraken van de Commissie van Toezicht 
op de naleving van de gedragscode van de Ooa respectievelijk de gedragsregels 
van de Raad van OrganisatieAdviesbureaus, zoals sinds kort geschiedt, be
vordert een bewuster gebruik van de beroepsnormen door organisatieadviseurs. 

9. Leren vereist naast een goed geheugen ook het vermogen om te vergeten. 

I 0. Ideeën zijn als kinderen: die van onszelf zijn altijd beter dan die van anderen. 
Dit geldt ook voor de ideeën die we geadopteerd hebben en waarvan we dus 
niet de geestelijke vader zijn. 
(gebaseerd op William James, 1842-1910) 

11. De uitspraak "kennis is macht" laat vele functies en toepassingsmogelijkheden 
van kennis buiten beschouwing. 

12. De waarschuwing voor de schadelijke gevolgen van roken bij sigarettenreclame 
duidt op een zorgzame overheid. Als de overheid consistent zou zijn in haar 
zorgzaamheid, zou reclame voor auto's gepaard moeten gaan met waar
schuwingen voor de schade die het autogebruik toebrengt aan mens en milieu. 

13. Lekker eten en drinken zijn de drie belangrijkste dingen in het leven. 


