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Over effectiviteit van korte adviesprocessen

M. RUBINSTEIN

inleiding

In dit artikel wil ik aandacht vragen voor het verschijnsel korte adviesproces-
sen. In mijn eigen praktijk is het zo dot de vraag naar korte, in doorlooptijd en
tijdsbesteding beperkte interventies de laatste jaren vaker voorkomt. Om een
grens te bepalen denk ik dan aan adviesprocessen van maximaaltien adviesda-
gen en een duur van twee, uiterlijk drie maanden. In een aantal gevallen gaat
het om advisering binnen een al longer lopend reorganisatieproces, waar dan
toch de trehoefte opkomtaan expertise van een buitenstaander. Meestalomdat
men ergens tegenaan hikt of een hobbelmoetnemen; een impasse is ontstaan.
Soms om een toets in te bouwen of men op degoede weg is. Datis een andertype
adviesvraag dan die, waarbij men als adviseur vanafde start bij het verande-
ringsproces is betrokken. Een verzoek om korte advisering kan ook dat
laatstgenoemde meer complete karakter hebben, waarbij dus een vraag om
hulp op tafelgelegd wordt, zander dat ersprake is van een al lopend verande-
ringsproces. De ruimte in tijdsduur en tijdsbesteding is echter ook in die
gevallen beperkt tot de hierboven genoemde grenzen.

1. Maatschappelijke impulsen

Die tendens naar korter en sneller komt uiteraard niet uit de lucht vallen. In
de afgelopen jaren zijn tal van organisaties in de diverse sectoren van de
samenleving onder druk komen te staan. Niet alleen bedrijven, ook in de
non-profitsector en bij de overheid. De economische recessie was en is de
meest zichtbare en voelbare oorzaak hiervoor. Zij stelt het meest direct de
bezuinigings-, inkrimpings- of overlevingsvraag aan de orde. Maar het zou te
simpel zijn om alle noodzaak tot veranderingen in het functioneren van
organisaties en hun wisselwerking met de samenleving aan de economische
neergang op te hangen. Ook andere maatschappelijke ontwikkelingen stel-
len effectiviteits- en zingevingsvragen voor organisaties aan de orde. Tevens
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is onmiskenbaar, dat in de fase waarin onze samenleving thans verkeert,
veranderingen elkaar sneller opvolgen.

Het management komt dientengevolge voor andere opgaven te staan dan
in de jaren van groei en economische stabiliteit. Dat werkt ook door op de
vragen, die aan organisatieadviseurs worden gesteld en op de bijdragen, die
van hen worden verwacht. De nadruk ligt daarbij sterker op effectueren dan
op constateren. Merkbaar is ook de behoefte aan versnelling; in korter tijd
resultatenoptafel. Dat is het meest evident bij crisissituaties. Maarookmeer
algemeen geldt, dat in turbulente tijden met een snelle opeenvolging van
veranderingsimpulsen de tijdsbeleving een andere is dan in rustiger tijden,
waar meer ruimte is voor ontwikkelings- en lange-termijndenken.

Niet in de laatste plaats wordt de vraag naar een in tijd en intensiteit
beperkte inbreng van de - in dit geval externe - adviseur ook bepaald door
het gegeven, dat managers in de afgelopen jaren zelf meer weet hebben
gekregen van organisatie-veranderingsprocessen; zich er ook nadrukkelij-
ker dan in de jaren voordien, daadwerkelijk ermee bemoeien. Men is
hierdoor kritischer en bewuster ten aanzien van de inbreng van deskundigen,
die men dan aanvullend of complernentair nog nodig heeft. Ook finannele
beperkingen spelen daarbij een rol.

2, Professionele impulsen

Klinkt dus enerzijds uit de organisaties, die hulp van een adviseur inroepen
de vraag door naar sneller resultaat, het kritisch nadenken binnen de be-
roepsgroep van organisatieveranderaars over de eigen werkwijzen en ver-
nieuwing daarvan geeft ook impulsen in dezelfde richting. Zo valt bij het
behandelen van praktijkervaringen van organisatieadviseurs in het kader
van hun opleiding telkens weer op de overmaat van aandacht voor onder-
zoek en analyse, voor het vergaren van informatie. Dit houdt het risico in, dat
het omslagpunt naar actie, het doorbraakmoment, te lang wordt uitgesteld.
Er kan een paradox ontstaan: adviseurs kunnen door hun aanwezigheid en
werkwijze bijdragen tot niet-veranderen of uitstellen van veranderen. Elke
adviseur kent het methodische dilemma, dat hij enerzijds moet inspelen op
het gedragspatroon en de stijl van het management en de organisatie,
anderzijds ervoor moet waken niet helemaal daarin op te gaan. Zeker in
langlopende en complexe veranderingsprocessen is het zoeken naar omslag-
punten, waardoor het proces in beweging blijft, een methodisch vraagstuk
dat adviseurs bezighoudt en ook de behoefte oproept om in zo een proces
momenten in te bouwen, die voortgangsbepalend zijn.

Ook negatieve ervaringen met, respectievelij k het al te klakkeloos toepas-
sen van de methode van organisatieontwikkeling als de veranderingsstrate-
gie bij uitstek, leiden tot herbezinning en een beter inzicht, wat met deze
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methode wel en wat niet mogelijk is. Een andere inspiratiebron om over
kortere interventies na te denken waren voor mij ontwikkelingen op het
gebied van de psychotherapie, die tot een vergelijking met het organisatie-
adviesproces uitnodigen. Dit vraagt enige toelichting. Decennia lang stond
de psychotherapie in het teken van de psychoanalyse, gebaseerd op een
eenduidig en samenhangend theoretisch concept. In analyse zijn betekende
voor hulpvragers een proces van vele jaren. Onder leiding van de psychothe-
rapeut werd intensief en naar het verleden teruggaand gezocht naar de
oorzaken, die voor de manifest wordende klachten aanleiding moesten zijn.
Het gaat hier niet om het beoordelen van de eff ectiviteit van deze methode en
theorie, maar opvallend is, dat een breed scala van op andere vooronderstel-
lingen gebaseerde kortere therapievormen tot ontwikkeling is gekomen.
Minder analytisch en spiegelend, meer vanuit het nu naar de toekomst
werkend. Een van de vormen is de directieve therapie. Zij werkt niet vanuit
e'en theoretisch model, maar benut - meer eclectisch - mogelijkheden van
verschillende theorieen. Methodisch kenmerkt zij zich door actiegericht-
heid, door duidelijke afspraken in de tijd, bij voorbeeld voor lOzittingen. Zij
werkt met de ziekteverschij nselen, zoals die zich aandienen, zet de patienten
aan het werk door middel van opdrachten. Zij is dus minder dan de traditio-
nele therapie op terugkijken, reflecteren en verwoorden van gevoelens
gericht. Zij wil het dieper graven niet uitsluiten, maar wil primair dicht bij
datgene blijven, waarmee de patient als klacht komt1.

Al is de vergelijking aantrekkelijk en inspirerend, ervaringen uit de psycho-
therapie zijn natuurlijk niet zonder meer naar het organisatie-advieswerk
over te dragen. Clienten in de psychotherapie zij n individuen, al dan niet met
partner en gezinnen. Een organisatie als systeem of samenwerkingsverband
is omvangrijker en complexer, de client moeilijker identificeerbaar en in
behandeling te nemen. Men werkt met een beperkt deel van het clientsys-
teem. De hulpvraag in de psychotherapie is altijd intra- of interpersoonlijk.
De hulpvraag van een organisatie is veelal op verandering van beleid,
structuur of werkwijzen gericht, al is de intra- of interpersoonlijke dimensie
ook aanwezig, maar in een andere mengverhouding. De leden van een
organisatie ontmoeten elkaar op basis van organisatorische rollen; dat is dan
toch weer iets anders dan een partnerrelatie, een gezin, een farnilieverband.

Ondanks die verschillen is een vergelijking tussen psychotherapeutisch
proces en organisatie-adviesproces toch wel zinvol en er is tot op zekere
hoogte sprake van dezelfde dynamiek in termen van veranderingsproces.
Uiteindelijk voltrekken veranderingen in organisaties zich ook via mensen.
Mensen, die besluiten moeten nemen; de keuze moeilijk vinden; het niet
eens kunnen worden, al zijn de consequenties rationed uitgezet. Soms is een
leerweg mogelijk, soms geeft macht de doorslag. Onder inachtneming van
de verschillen kan toch iets geleerd worden uit een vergelijking van de
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methoden, waarmee psychotherapeut en organisatieadviseur de hen gestel-
de hulpvraag benaderen. Er rnoet in beide situaties een relatie ontstaan
tussen hulpvrager en hulpverlener, afgetast worden of en zo ja wat de mate
van veranderingsbewustzijn en -bereidheid is. In beide situaties moet ge-
zocht worden naar de krachten die de verandering tot stand moeten brengen
en moeten die krachten in beweging worden gebracht.

Het artikel spitst zich toe op de eerder aangeduide korte adviesprocessen.
Natuurlijk hebben niet alle adviesprocessen dat korte karakter. De schaal
van organisaties, de aard en mate van complexiteit van de problematiek, de
behoefte aan hulp bij de invoering leiden veelal tot een langer durende
adviesrelatie. Tegelijkertijd denk ik, dat elementen uit de korte interventies
in een kleinschaliger context ook zinvol in langer lopende adviesprocessen
gebruikt kunnen worden. Daarover later meer.

3. Enkeie voorbeelden

Ter illustratie van het begrip kort adviesproces volgen nu enkele voorbeel-
den uit eigen praktijk:

Praktijkvoorbeeld 1

Het betreft een fusie/integratie van drie scholen in de sfeer van het beroepsonderwijs. Die fusie
moet thans binnen een jaar zijn afgerond. Er is al 66n bestuur voor de gefuseerde schoolopzet.
Aan het hoofd van elk der scholen staat thans een directeur met naast zich een adjunctdirecteur.
Men is al een flink aantal j aren met die fusie bezig. Er is een uitgebreide veranderingsorganisatie
opgezet, waarin naast directeur en adjunctdirecteur, ook bestuursleden en leerkrachten per
school participeren. De vraag die aan de adviseur wordt voorgelegd is een verzoek om evaluatie
van het fusieproces tot nu toe en advisering over de voortzetting. Tijdens de kennismaking op
die vraag doorpr atend blij kt al snel, dat er een impasse is met betrekking tot de aanwij zing van de
directeur voor de gei'ntegreerde school. De departementale richtlijnen spreken nadrukkelijk
van 66n directeur als eenmaal de fusie tot stand is gebracht. Rechtspositioneel blijft ook de
positie van de andere directieleden verzekerd en is er tot op zekere hoogte ruimte om binnen de
formele richtlijnen de directievorm op eigen wijze in te richten.

De adviseur stelt dat hij de aanwijzing van de directeur en de directievorming als cruciaal voor
het vervolg van het fusieproces ervaart. Hij wil zich daarop concentreren en ziet geen heil in een
evaluatie van het fusieproces, ervaart dat eerder als vertragend voor het keuzemoment. Bij een
evaluatie moeten meer mensen betrokken worden; het is bewerkelijker en leidt de aandacht af
van wat op dit ogenblik kennelijk het 'hete hangijzer' is. Zo een evaluatie constateert enerzijds
bekende dingen en maakt tegelijkertijd veel los waar je op dat moment - ook als bestuur - niet
veel mee kunt doen. En dat leidt dan weer tot nog meer frustraties. De adviseur wil, alvorens te
starten, hierover met het bestuur praten. Adviesmethodisch betekent dit, dat de adviseur het
bestuur als verankeringspunt wil kiezen en dat hij zich wil vergewissen of het bestuur rijp is om
tot aanwijzing van een directeur over te gaan. Hij wil de besluitneming daarover dus vooraf
veilig stellen. Gebeurt dat niet dan is er het risico, dat voorstellen van de adviseur in de lucht
blijven hangen. Dat gesprek met het bestuur verloopt bevredigend.

Daarop volgt een korte orientatie door middel van gesprekken met de afzonderlijke directie-
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leden en het bestuur, alsmede door middel van het bij wonen van enkele overlegmomenten op de
diverse niveaus van de organisatie. De orientatie bevestigt, dat er een dood punt is bereikt met
betrekking tot benoeming van de directeur, terwijl tegelijkertijd eigenlijk wel duidelijk is wie
het moet worden. De stagnatie heeft te maken met de onderlinge relatie van de drie directiele-
den, de onzekerheid bij de groep van adjunctdirecteuren over hun positie in de toekomst, ook
wel met cultuurverschillen tussen de scholen en sombere verwachtingen bij een aantal functio-
narissen in dat verband.

Vanuit het voornemen te focussen op de directieaanwijzing volgen een aantal intensieve
besprekingen met de drie directeuren. Dit vanuit de aanname dat als een aantal beelden over en
weer uit de weg geruimd kunnen worden en als zij overeenstemming kunnen bereiken over hun
toekomstige samenwerking en rolverdeling, het bestuur in staat zal zijn tot aanwijzing van de
directeur over te gaan. Het resultaat van die gesprekken was positief. Vervolgens legde de
adviseur een en ander vast in een notitie - dus geen onderzoeksrapport - en ging het bestuur tot
aanwijzing van de directeur over.

Het focussen op de directieaanwijzing betekent overigens wel, dat andere knelpunten en
onzekerheden op dat moment daarbij niet worden aangepakt, wat uiteraard bij diegenen die
vinden dat dat nodig is, ontevredenheid oproept. Dit is te begrijpen want er zijn meer belangen
in het geding bij zo een fusie. Maar als men die te veel aan elkaar koppelt, is de kans groot dat
men op geen van de punten verder komt. De stelligheid, waarmee men zich op e'e'n punt
concentreert moet wel gepaard gaan met een zorgvuldige toelichting, waarom dit zo gebeurt en
met het geven van zekerheid - met name van bestuurszijde - dat de andere belangen ook aan de
orde zullen komen. Dat gebeurde overigens ook in een daarop volgende fase.

Praktijkvoorbeeld 2

In dit voorbeeld concentreert zich de problematiek random een driehoofdige directie van een
commerciele organisatie. Die directie is uit een ingrijpende reorganisatie van de topstructuur
ontstaan, waarbij een extern adviesbureau was betrokken, dat thans ook nog met een aantal
vraagstukken bezig is. Men vindt het beter voor de samenwerkingsproblematiek in de directie,
want daar ging het om, een andere adviseur in te schakelen. Men wil over de fricties in die
samenwerking aan de praat en een van de directieleden heeft behoefte aan een buitenstaander
daarbij; de beide anderen - een van hen was voorzitter van de directie - gaan hiermee akkoord.
Er volgde een kennismakingsgesprek met de drie directieleden gezamenlijk. Dit gesprek
resulteert in een voorstel van de adviseur om een beperkt aantal gesprekken met hen gezamen-
lijk te voeren met als 'opmaat' een gesprek met elk van hen afzonderlijk.
De individuele gesprekken laten zien, dat veel zaken uit het verleden de samenwerking
beiinvloeden, maar dat ook stijl- en visieverschillen tussen met name het directielid dat behoefte
had aan externe begeleiding van het gespreksproces en de beide anderen een rol speelden. De
gesprekken dienen ook om na te gaan of men wel met elkaar verder wilde en wat men daarvoor
als condities en eventuele oplossingsmogelijkheden zag, of dat men de adviseur nodig had om
tot scheiding te komen. De bereidheid om samen verder te gaan bleek aanwezig. De wijze
waarop deze gesprekken werden gevoerd was dus niet alleen orie'nterend/diagnosticerend (wat
is er aan de hand?), maar ook aftastend wat mogelijk is. Ook impressies die de adviseur tijdens
de gesprekken opdeed over de bij drage van elk der betrokkenen in de situatie werden meteen
ingebracht en met hen besproken.

Voor de daarop volgende gezamenlijke gesprekken wordt door de adviseur als kader aange-
boden: wat is nodig om op een voor elkaar aanvaardbare manier met elkaar verder te werken?
Dat betekent: niet naar het verleden kijken; vermijden van het zoeken naar oorzakenof schuld.
Niet dat zo iets dan ook niet gebeurt in dit soort gesprekken, maar het stellen van zo een kader
biedt telkens weer de mogelijkheid om een uitstap naar het verleden naar het nu terug te
brengen. Binnen de reeks gezamenlijke gesprekken vinden opnieuw individuele gesprekken
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plaats, die dienden om wat gezamenlij k niet doorgewerkt kon worden individueel door te praten
in termen van betekenis voor het eigen gedrag.

Het proces eindigt op een punt, waar het gevoel aanwezig is, dat men een modus heeft
gevonden voor de taak van het in onzekerheid verkerende directielid en intensivering van de
werkrelatie tussen dat lid met de het minst door het verleden belaste collega-directeur. De
dieper liggende verschillen in visie, aanpak en emotionele beleving waren wel benoemd echter
niet als zodanig 'opgelost'. Bij navraag enkele maanden later bleek de constructie nog te
werken.

Bepalend voor zo een aanpak is, dat, indien blijkt dat men niet per se uit elkaar wil gaan, een
oplossing op een zodanig niveau wordt gevonden, dat er ruimte ontstaat enige nieuwe ervaring
met elkaar op te doen, mede door enige herordening van het functionele relatiepatroon. Men
weet en accepteert, dat men ten aanzien van dieper liggende zaken niet tot overeenstemming
kan, maar ook niet behoeft te komen. Die zaken worden dan wel in individuele gesprekken
zodanig besproken, dat de begrenzing en de eigen bijdrage daarbij, zo goed mogelijk verduide-
lijkt worden.

Praktijkvoorbeeld 3

Dit voorbeeld speelt in de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis met circa 25
medewerkers van diverse disciplines. Telefom'sch wordt aan de adviseur de vraag gesteld of hij
bereid zou zijn een tweedaagse stafconferentie te leiden, waarbij men een aantal interne
problemen, de samenwerking en coordinatie betreffend, wenst te bespreken. De directie had
hiervoor groen licht gegeven. De afspraak voor een orienterend gesprek wordt gemaakt. De
adviseur deelt mee, dat hij voorafgaand aan dat gesprek langs de verantwoordelijke directeur
wil gaan om zijn visie op de zaak te horen. Uit dat voorgesprek blijkt, dat de afdeling al geruime
tij d met die problemen worstelt, waarbij voor de directie voor al van belang is, dat de afdeling in
de vormgeving van coordinatie en werkwij zen naar binnen toe een zekere ruimte heeft, maar dat
dit wel in de ziekenhuisorganisatie als geheel moet passen. Dat betekent vooral, dat er een
duidelij k aanspreekpunt voor de directie moet zij n, waarin ook de medische eindverantwoorde-
lijkheid voor de behandeling tot uiting komt.

In het daarop aansluitende orienterende gesprek met de afdeling blijkt, dat in plaats van een
voorbereidingsgroep vrijwel alle medewerkers aanwezig zijn. De gespreksleider stelt, dat het
gesprek ten doel heeft afspraken voor de conferentie te maken. Voor de adviseur gaat dat wat
snel. Hij stelt voor dat eerst maar eens ieder heel kort moet vertellen, wat in de conferentie aan
de orde moet komen. Een breed spectrum van thema's komt naar voren: samenwerkingsvra-
gen, relationele problemen, verschillen in visies, onduidelijkheid over de coordinatie, deelbe-
langen van bepaalde disciplines. De adviseur vraagt een pauze van tien minuten, die hij wil
gebruiken om het gehoorde wat te ordenen. Daarna zal hij vertellen welk beeld voor hem is
ontstaan. Aldus geschiedt.

Het door de adviseur geschetste beeld wordt herkend. Vervolgens stelt de adviseur, dat het
ondoenlijk is om die problematiek middels een conferentie op te lossen; althans dat hij er in elk
geval geen heil in ziet. Er ontstaat grote onrust en druk op de adviseur. De dagen voor de
conferentie zijn al ingepland; als deskundige mag je toch je clienten niet in de steek laten; zij
komen met hun patienten toch ook voor onverwachte situaties te staan. De adviseur licht toe dat
hij het methodisch niet verantwoord vindt al de genoemde problemen in 66n conferentie te
behandelen. Hij acht de risico's te groot en vraagt daar begrip voor. Tegelijkertijd wordt
duidelij k, dat alleen maar nee zeggen moeilijk is. De afdeling heeft naar de conferentie
toegeleefd; waarschijnlijk met onduidelijke en te hoge verwachtingen. Al pratend komt de
adviseur op het voorstel om een conferentie van e'e'n dag te houden, waar vooral over de positie
van de afdeling binnen het ziekenhuis gesproken zal worden. Voor het eerste deel van die dag
zou ook de directeur uitgenodigd moeten worden, die dan de randcondities kan aangeven,
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waarbinnen de afdeling moet functioneren. Er moet een groepje komen om met de adviseur die
dag voor te bereiden en toe te werken naar een tweede conferentiedag, - eveneens door dit
groepj e voorbereid - over de interne organisatie, en met name een oplossing voor het coordina-
tievraagstuk. De vergadering gaat hiermee akkoord. Voor de adviseur betekende dit, dat hij
een viertal intensieve gesprekken met de gevormde voorbereidingsgroep voerde ter voorberei-
ding van die conferentiedagen.

De conferentiedagen verliepen volgens het geschetste stramien, waardoor het geheel meer
het karakter van een proces kreeg, dan zomaar een conferentie van twee dagen. Het proces
hielp, met name ook door het structurerende en ordenende karakter, de afdeling uit de impasse.
Cruciale momenten in het orienterende gesprek waren de sturing door middel van het beeld, dat
de adviseur op basis van de gehoorde informatie ter plekke teruggeeft en het duidelij ke nee op
wat van hem werd gevraagd. Uit die beide momenten ontstond een alternatieve aanpak.
Daarbinnen was dan weer cruciaal de duidelijkheid die de directeur gaf, waaruit bleek dat er wel
degelijk ruimte was voor een eigen vorm van coordinatie binnen de ziekenhuisorganisatie. Ook
cruciaal was het bedingen, dat een voorbereidingsgroep gemachtigd was om een voorstel voor
die coordinatie te doen en de ideee'n die de adviseur daarvoor aanreikte.

4. Kenmerken van de toegepaste aanpak

De drie geschetste praktijkvoorbeelden hebben gemeen, dat het in alle drie
de gevallen situaties betrof met een impasse- of crisisachtig karakter. Er
moest wat gebeuren en er was geen ruimte en tijd voor een lang proces van
exploratie. Dat kan men als een nadeel ervaren, in een 'fitosofie' over korte
interventies kan men het ook zien als een gunstige veranderingsconditie. Het
biedt de mogelij kheid om kracht te zetten, gebruik te maken van de druk, die
van de situatie uitgaat.

Tijdsdruk

Korte adviesprocessen kenmerken zich door een duidelij k en te overzien
tij dsperspectief, zo wel wat de duur betreft als in de tij dsbesteding. Er is geen
tij d voor lange aanlooprituelen, ook niet voor ontwijkende bewegingen. Dat
noopt tot efficient handelen, tot 'uitbaten' van de beschikbare tijd. Intensi-
teit van tijdsbesteding en tempo kunnen juist in impassesituaties en proces-
sen met een crisiskarakter op zich al helpend werken. Het patroon waarin
men verstrikt is geraakt en dat uitzichtloos bleek, kan erdoor worden verbro-
ken. Tijd is dus niet alleen een plan- en begrotingstechnisch gegeven, maar
kan in een adviesproces ook rnethodische betekenis krijgen. Tijdsdruk en
tempoverhoging die de adviseur zichzelf oplegt, worden ook voor diegenen,
waar hij voor en mee werkt, zichtbaar en voelbaar. Hanteren van de tijds-
druk is een vorm van interventie om druk op het proces te houden, duidelij k
te maken, dat niet te veel overhoop gehaald moet worden, dat niet alles
tegelijk kan. Gemakkelijker dan in een langer en gefaseerd verlopend
adviesproces kunnen doelstellingen en te verwachten output op een zeer
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concreet niveau worden geformuleerd en op tafel worden gehouden. De
check, of een interventieeffect heeft, is er sneller.

In elkaar schuiven van de fasering

Gewoonlijk onderscheidt men in een veranderingsproces een aantal fasen.
Al zijn er varianten, een basismodel is min of meer, dat na de intake- of
entreefase een fase van onderzoek, analyse of diagnosestelling volgt. Daar-
op sluit aan een fase van terugkoppeling van resultaten, besluitvorming over
de te volgen koers en actieplanning. Dan komt de invoeringsf ase. Het proces
kan zich verfijnen: het onderzoek en zeker de invoering hoeft niet in voile
breedte aaneengesloten in ee"n fase te gebeuren. Een eerste onderzoek kan
uitmonden in verdere analyse; men kan op 6e"n punt nog met onderzoek
bezig zijn, elders al verbeteringsvoorstellen doen en aan invoering werken.
De hoofdbeweging blijft: nagaan wat er aan de hand is; besluiten wat er moet
gebeuren; invoeren van veranderingen.

Uit de praktijkvoorbeelden blijkt, dat van een duidelijke fasering in die
zin eigenlijk geen sprake is. Onderzoek, besluitvorming en actie schuiven
veel meer in elkaar, verlopen meer als ee"n vloeiende beweging. Toch is ook
in een korte adviesinterventie een vorm van diagnosestelling nodig. Men
moet een beeld hebben van wat er aan de hand is om het kantelpunt te
kunnen bereiken, van waaruit weer beweging kan ontstaan. Maar verbijzon-
dering in een aparte fase van onderzoek is er niet. In het beeld, dat men zich
snel en met een korte tijdsinvestering moet gaan vormen, is men niet zozeer
gericht op een alomvattende analyse en opsporen van oorzaken. Veel meer
gaat het om de inschatting welke aangrijpingspunten er zijn, om-gegeven de
druk die er op zit - de impasse te doorbreken. Sterker dan bij een gefaseerd
verlopend proces heeft de diagnose geen 'eigen bestaan', vaak gesymboli-
seerd in de vorm van een rapport met onderzoeksresultaten, rnaar dient ze
als aanloop voor de actiegerichte interventie. Een methodische vuistregel is
dan ook veelal om aan te sluiten bij het probleem zoals het zich aandient, om
vandaar uit te werken. Dat wijkt dus af van een ander methodisch beginsel
om eerst tot een 'goede' proleemanalyse te komen.

Focussen

Met focussen is bedoeld de gerichtheid op een bepaald aspect in een overi-
gens complexer waarnemingsveld. Zo een waarnemingsveld vormt voor de
organisatieadviseur de probleemsituatie, waar men voor komt te staan. Vele
dingen dienen zich dan aan en rnede door de eigen manier van kijken komt
men tot ordening, structureert men het waarnemingsveld. Men ontdekt
samenhangen, causale verbanden en ziet aangrijpingspunten. Dit alles leidt
uiteindelijk tot een aanpak, een strategic met behulp waarvan men verbete-
ringen wil bewerkstelligen.
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Met name voor adviesprocessen in de vorrn van korte interventies geldt,
dat men als adviseur weliswaar het vermogen moet bezitten de complexiteit
van een situatie te kunnen waarnemen, maar tegelijkertijd bij voorbaat al te
beseffen - en vanuit die instelling te handelen - dat men daarop reductie
moet toepassen. Binnen dat veld gaat men inzoomen op - meestal een - soms
enkele aspecten, waarop men zich gedurende de korte tijd die beschikbaar
is, gaat concentreren. Door dit focussen krijgt het waarnemingsveld weer
een andere ordening: men haalt bepaalde zaken naar voren waar men aan of
mee wil werken; andere worden wel gezien maar blijven buiten beschou-
wing, schuiven daardoor naar de achtergrond.

Een hulpmiddel bij het focussen is de eerder genoemde vuistregel om aan
te sluiten bij het probleem, zoals het zich bij de start aandient. Dat is niet
bedoeld als klakkeloos overnemen van wat de client vindt. Maar het werken
met die vuistregel kan j e als adviseur wel behoeden voor de verleiding te gaan
onderzoeken of dat wel het 'echte' probleem is, respectievelijk of het niet
gewenst is tot herdefiniering van het probleem te komen, of tot een diagnose
die misschien wel 'compleet' is maar voor de client niet meer herkenbaar.

De adviseur moet echter wel zijn eigen taxatie maken of hij met het
gestelde probleem uit de voeten kan. Dit betekent, dat hij het op basis van
zijn expertise en ervaring ook als 'belangrijk' in de aangetroffen situatie
herkent en dat hij een aanknopingspunt ziet om er iets mee te doen. Alleen
dan kan hij de overtuiging uitstralen om een omslag of doorbraak te bewerk-
stelligen.

Het gekozen aangrijpingspunt was in praktijkvoorbeeld 1 het koersen op
de aanwijzing van de directeur. Dit vanuit de aanname, dat daarmee weer
beweging zou komen in het vastgelopen fusieproces en niet zwichtend voor
de pressie om dit in samenhang met ook de posities van anderen te regelen. In
praktijkvoorbeeld 3 viel de keuze - al was er veel meer aan de orde - op het
regelen van de coordinatie met als belangrijkste overweging voor die keus,
dat een blijvend meningsverschil hierover funest zou zijn voor de zorg voor
de patienten en ook voor de bedrijfsvoering. Streven naar een voor alle drie
directeuren aanvaardbare modus voor samenwerking was de inzet in prak-
tijkvoorbeeld 2. Zoals uit die formulering blijkt, werd bewust niet gestreefd
naar een fundamenteler bezinning op de directieformule en de verschillen in
managementstijl, al bood zich bij de beeldvorming ruimschoots materiaal
hiervoor aan.

De beschrij vingen van de drie praktijkvoorbeelden laten zien, dat alle drie
de situaties aanzienlij k complexer waren en dat er ook pressie uit die situaties
naar de adviseur kwam om aan meer zaken aandacht te besteden of diep-
gaander aan de slag te gaan. Het focussen vraagt van de adviseur bestand te
zijn tegen druk. Hij moet zich snel kunnen inleven in de situatie, snel een
keuze kunnen maken voor een aanpak, waarin diegenen die zijn hulp vra-
gen, in kunnen meegaan ook al zijn zij het misschien niet altijd voor de voile
honderd procent er mee eens.
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Directheid

Korte adviesprocessen vragen een hoge mate van directheid in het optreden
van de adviseur. Al is het een tendens die ook bij langduriger en complexer
veranderingsprocessen waarneembaar is, in de kortlopende processen komt
dat door de compactheid van die processen sterker tot uiting. Die tendens
heeft ook iets te maken met het tijdsbestel, waarin we als samenleving
verkeren en de problemen waar organisaties in de diverse segmenten van de
samenleving voor komen te staan. Onzekerheid, krimpende middelen en
tegelijkertijd turbulentie en noodzaak van veel veranderen doen een appel
op minder onderzoekachtig, minder begeleidend en meer actiegericht ge-
drag. De balans hierin vinden zonder dat no-nonsense tot nieuwe nonsens
wordt, is van belang.

Een vorm van die directheid is, dat de adviseur zich vanaf de binnenkomst
sturend ten aanzien van het proces opstelt. Hij geef t snel en duidelij k aan wat
hij wel of niet kan en wil. Hij is minder terughoudend met zijn opinies en
datgene wat hij nodig acht.

De drie praktijkvoorbeelden laten het zien: de advisering begint eigenlijk
al bij de intake. De adviseur gaat geen lange discussie aan over de problema-
tiek, die hem wordt voorgelegd en geeft in dit gesprek al aan hoe hij wil
werken. Dat sloot - zoals uit de praktijkvoorbeelden 1 en 2 blijkt - niet
helemaal aan bij het verwachtingsbeeld dat men bij het inroepen van de hulp
had, maar wordt toch als werkwijze aanvaard.

De directheid in het adviesgedrag komt ook tot uiting in de manier,
waarop de adviseur zonder een wat meer gedegen orientatie, zijn beeld van
de situatie en de prioriteiten daarbinnen, geeft. In praktijkvoorbeeld 1 was
dat het benoemen van de directeur als bottle-neck voor de voortgang, en niet
in te gaan op de evaluatievraag. In praktij kvoorbeeld 3, waar een kluwen van
structurele, werkmethodische, communicatieve en rationele problemen
over tafel kwam, komt de directheid tot uiting in het tij dens de bespreking
ordenen van het waarnemingsveld en het kiezen van de coordinatiefunctie
als eerste aangrijpingspunt. Al is de inhoud van hetgeen door de adviseur
wordt teruggegeven heel wezenlijk - immers als het niet herkend wordt is er
geen gemeenschappelijk vertrekpunt - het effect wordt in belangrijke mate
bepaald door de directheid als zodanig. Het brengen van helderheid, duide-
lij ke stellingname, zijn in crisis- en impassesituaties, ook door de vorm,
waarin dit gebeurt, op zich al effectief.

De directheid in adviesgedrag weerspiegelt zich ook in de wijze waarop
men tij dens het proces met verkregen indrukken en de tegenspelers omgaat.
Men spaart de indrukken niet op voor een rapport, dat men aan het einde van
een orientatieperiode schrijft; men doet er al tij dens de rit iets mee. Zo
werden in praktijkvoorbeeld 2 tij dens de individuele gesprekken met de drie
betrokkenen, waarin zij hun beeld van de situatie gaven ook indrukken
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besproken, die de adviseur tijdens de gesprekken van hun stijl en gedrag
kreeg. Eigen waarnemingen van de adviseur worden dus in verband gebracht
met datgene, wat de betrokkenen over de situatie vertellen. Juist in situaties
waar geen ruimte is om daar diepgaand gezamenlijk over te praten en meer
gestreefd wordt naar een oplossing op 'praktisch' niveau, heeft dat een
conditionerende werking voor zo een oplossing.

5. Houdlngsaspecten

In het voorgaande werden een viertal methodische gezichtspunten ge-
schetst, die - in onderlinge samenhang - karakteristiek zijn voor de werkwij -
ze in korte adviesprocessen. Als werkwijze vinden zij hun doorvertaling in
concreet adviesgedrag, tot op zekere hoogte zijn zij dan ook aanleerbaar.

Tegelijkertijd vraagt het kunnen hanteren van die gezichtspunten om
meer dan een aantal door elke adviseur aan te leren adviesvaardigheden.
Korte adviesprocessen vragen om een bepaalde instelling van de adviseur,
een onderliggende houding die deze specifieke wijze van werken mogelijk
maakt. Die houding of instelling heeft eigenlijk meer te maken met persoon-
lijkheid en stijl dan met vaardigheden, die men zich al naar believen eigen
kan maken. Daarmee is eigenlijk ook gezegd, dat niet iedere adviseur voor
deze wijze van werken geschikt is of dat moet worden. Minder dan vroeger is
er sprake van een eenduidig beroepsbeeld of profiel van de organisatieadvi-
seur. Er is eerder sprake van een ontwikkeling in de richting van differentia-
tie, waarbij niet een ieder voor alles geschikt kan of behoeft te zijn2.

Een eerste wezenlijk element in die houding is dan een orientatie, die meer
actie- dan onderzoekgericht is. In korte adviesprocessen is er weinig ruimte
voor verkenning, exploratie, gedegen onderzoek. Dat moet men eigenlijk
niet zo bezwaarlijk vinden. De meer onderzoekgerichte adviseur vindt
echter zijn bevrediging vooral in het op basis van een goede probleemdefini-
tie maken van een sluitende analyse, die vervolgens weer de basis is voor het
ontwikkelen van alternatieven en beleidsaanbevelingen. Voor bepaalde
vraagstukken is dat ook een alleszins zinvolle en noodzakelijke orientatie.

Zoals we zagen, vragen de korte adviesprocessen 66k om een diagnostisch
vertrekpunt; men moet weten wat er aan schort. Maar analyse en diagnose
zijn geen doel op zich zelf. Als adviseur in korte processen is men vooral
gepreoccupeerd met veranderingen zelf, het weer beweging brengen in een
vastgelopen situatie. Inzicht in het verleden verkrijgen wordt in die optiek
niet als de meest geeigende weg gezien om veranderingen te bewerkstelli-
gen. Enigszins gechargeerd betekent grip krijgen op de situatie voor de
onderzoekgerichte adviseur, dat hij het probleem te pakken heeft en ook het
ontstaan ervan begrijpt. Voor de actiegerichte adviseur is het eerder, dat
door zijn interventies c ;aak in beweging komt.
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Een tweede houdingsaspect is, dat men als adviseur innerlijk overtuigd moet
zijn van de zinvolheid van een korte bijdrage. Men moet er ook plezier aan
kunnen beleven. Beide moeten merkbaar zijn voor de mensen waar men
mee werkt. Dat is minder vanzelfsprekend dan het klinkt. Korte interventies
hebben door hun aard vaak iets onafs. Meestal is er meer aan de hand, neemt
men meer waar en past daarop reductie toe. Ook in korte processen komen
tal van signalen op de adviseur af, toch is het essentieel op de lijn te blijven,
die men uitgezet heeft. Er is immers slechts weinig tijd beschikbaar en men
moet bereid zijn dat als bepalender voor het eigen aspiratieniveau te aan-
vaarden dan de problemen, die men nog ziet liggen en ook zou willen
oplossen als men maar meer tijd had. De kracht van de korte interventies ligt
immers, zoals we zagen, in belangrijke mate in de combinatie van intensiteit
en concentratie in een kort tij dsbestek. Er is minder ruimte voor relativering,
herdefinie'ring van de problematiek, tussentijdse aanpassing van de strate-
gie. Kortom: een zekere onverstoorbaarheid is nodig om op koers te blijven.
De sensitiviteit, een van de grondkwaliteiten om te kunnen adviseren, moet
even opzij worden gezet. Twijfelt men teveel, dan ontkracht men daarmee
de korte interventie.

Een derde houdingsaspect bij kortlopende adviesprocessen is, dat men
eclectisch omgaat met organisatie- en veranderkundige theorie. Met eclec-
tisch is bedoeld, dat men niet zozeer de behoefte heeft de probleemsituatie
waar men voor staat, vanuit een bepaalde theorie of verklaringsmodel te
benaderen. Als men eenzelfde probleemsituatie aan een aantal adviseurs
voorlegt zal men zien, dat er verschillende verklaringsmodellen voor wat er
aan de hand is, worden gebruikt en ook verschillende strategieen worden
ontworpen om verbeteringen te bereiken. Bij een eclectische wijze van
werken zoekt men als adviseur niet zozeer naar wat het j uiste verklaringsmo-
del is, maar welk model in die situatie voor deze adviseur het meest kans van
slagen biedt.

Al wordt dus bij een eclectische benadering voorrang gegeven aan de
intui'tieve en wilsmatige component in het handelen van de adviseur boven
de theoretische consistentie, een dergelijke benadering stelt juist daardoor
hoge eisen aan het methodisch werken en aan het bewust maken van de eigen
praktijktheorie, volgens welke men werkt. Dat vraagt om systematisch, ook
tij dens het proces, nadenken over wat men aan het doen is en waarom men
het zo doet. Een methode van 'reflection in action' die elke adviseur zich
tijdens zijn opleiding of later, eigen zou moeten maken3.

6. Betaken is voor langer iopende adviesproeessen

De werkwij ze bij korte adviesprocessen werd in het voorgaande aan de hand

335



M & O 1985/5

van een viertal methodische gezichtspunten getypeerd. Dat waren: gebruik
maken van de tijdsdruk als interventiemiddel; het in elkaar schuiven van de
fasen,die gewoonlijk in een veranderingsproces worden onderscheiden; het
focussen op een, althans een zeer beperkt aantal doelen dat bereikt moet
worden; directheid-in het concrete adviesgedrag, i.e. de wijze van omgaan
met de tegenspelers.

Deze gezichtspunten zijn typerend in die zin, dat zij in onderlinge samen-
hang - als strategische configuratie - het meest markant in korte adviespro-
cessen toepasbaar zijn. Immers juist daardoor ontstaat een dynamiek, die
het doorbreken van een vastgelopen situatie, het versnelling aanbrengen in
een stagnerend proces, het passeren van een omslagpunt, mogelijk maakt.

In adviesprocessen, die door hun aard en omvang meer tij d vergen en waar
ook meer tijd voor de adviseur beschikbaar is, ligt het klakkeloos toepassen
van de beschreven werkwijze niet zo voor de hand. Tegelijkertijd geldt ook
voor die processen vaak, dat er behoefte is aan resultaten op korte teraiijn, is
er minder ruimte voor 'open-ended' ontwikkelingsprocessen.

Al is de werkwijze dan ook niet zonder meer overdraagbaar, vanuit
dezelfde grondhouding, die bepalend is voor de werkwijze in korte advies-
processen, zijn wel enkele aandachtspunten te formuleren, die meer in het
algemeen versnelling in een veranderingsproces kunnen bevorderen.

Een in elkaar schuiven van de fasering, zoals in een kort adviesproces, is bij
een omvangrijker proces in die vorm niet goed moeilijk. Een mogelijkheid
tot versnelling ligt wel in bekorting van de tijd, besteed aan onderzoek en
analyse.

Wat voor korte pocessen gold, geldt zeker ook hier: een vorm van situatie-
analyse en diagnosestelling is nodig. Maar men kan alert zijn op de mogelijk-
heden om de tijd, die hierin kan gaan zitten, te beperken. Zo kan men
kritisch zijn ten aanzien van het aantal gesprekken, dat men gaat voeren en
de vorm waarin dat geschiedt. Men kan informatievergaring via een beperkt
aantal gesprekken combineren met informatievergaring via andere vormen
van waarneming. Men kan denken aan werkvormen als korte sessies en
werkconferenties ten behoeve van situatie-analyse en/of screenen van infor-
matie; aan een andere verhouding tussen informatievergaring en verificatie
van die informatie en ontstane beeldvorming.

Bepalend is een onderliggende attitude, waarin men beseft, dat teveel
onderzoek en analyse ook ertoe kan bijdragen, dat er voorlopig niets ge-
beurt. Dus ook hier dominantie van actiegerichtheid boven onderzoekge-
richtheid. Een treffende uitspraak in dit verband van de Oostenrijkse schrij-
ver en satiricus Karl Kraus (al dacht hij daarbij waarschijnlijk niet aan
organisatie-adviseurs): het stellen van diagnosen is een van de meest verbrei-
de ziekten.

Ook het al te uitgebreid etaleren van oplossingsmogelij kheden kan vertra-
gend werken. Op een bepaalde manier suggereert het tijdloosheid, wat in
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principe allemaal kan. Het kan beter zijn als adviseur met een eigen optie te
komen en die te toetsen, dan als intellectuele exercitie een aantal theoreti-
sche alternatieven op hun voor- en nadelen door te werken. In zo een
afweging komen bovendien meestal alleen de rationed benoembare facto-
ren aan bod, terwijl meer impliciete zoals belangen, machtsverhoudingen,
voorkeuren, moeilijker bespreekbaar echter wel bepalend kunnen zijn.

Al kunnen dus de fasen, zoals bij een kort proces, niet in elkaar worden
gescho ven, de hier vertolkte intentie is dezelf de: sneller het omslagpunt naar
het effectueren van een verandering zien te bereiken.

In langer lopende veranderinsprocessen is een belangrijk aandachtspunt
de zorg voor het niet stil vallen. Hoe de vaart er in te houden? Door hun aard
kennen de korte processen dat probleem niet, zeker als daar een werkwijze
gevolgd wordt, zoals eerder bepleit. De druk die daardoor wordt opgeroe-
pen, is in die vorm niet in langer lopende processen te bereiken. In die
processen is er een vertaling nodig in termen van tempo- en ritmewisseling.
Dat kan worden bereikt onder meer door structuur aan te brengen in het
proces door middel van gef aseerd werken. Dat is dan niet zozeer de 'logische'
fase-indeling zoals die uit de literatuur bekend is, maar een fase-indeling, die
nadrukkelijk ook rekening houdt met de subjectieve beleving, cruciale
momenten in termen van tussentijdse terugkoppeling en besluitvorming,
nieuwe ontwikkelingen en urgenties die ook aandacht behoeven en energie
opeisen.

Ritme en tempo worden ook bevorderd door de besluitvorming rondom in
te voeren veranderingen niet te zien als afzonderlijke momenten - al is dat
formeel zo. Beter is het, de besluitvorming meer in te weven in de diverse
fasen. Men moet, al werkend, ook anticiperend met het proces van besluit-
vorming bezig zijn. Bij te eenzijdige probleemorientatie van de adviseur
krijgt dit te weinig aandacht, heeft de adviseur wel oog voor dat proces en
voor de relatie met diegenen, die bepalend zijn voor de besluitvorming, dan
ontstaan in dat proces telkens weer momenten, die als het ware 'hefbomen'
zijn, om de vaart er in te houden.

Niet in de laatste plaats wordt het de vaart er in houden bevorderd door een
werkwijze, waarbij bewust gestreefd wordt naar een veranderingsstrategie,
die p article realisering van veranderingen mogelijk maakt, terwijl men op
andere plaatsen wellicht zaken nog moet uitwerken.

Inherent aan complexe veranderingsprocessen is - dat geldt met name
voor overheidsorganisaties, maar daar niet alleen - dat zij meestal gepaard
gaan met het opzetten van een tijdelijk veranderingssysteem, een soort
projectstructuur. De ervaringen daarmee zijn wisselend. Er kunnen voorde-
len aan verbonden zijn; het kan nodig zijn om met zo een hulpstructuur te
werken. Maar het risico dat het vertragend werkt is er ook, zeker als men een
ingewikkeld stelsel van stuur-, werk- of begeleidingsgroepen opzet.

De directheid van de adviseur, - een van de methodische gezichtspunten
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bij korte interventies -, wordt erdoor bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt.
Als het gebruik maken van een hulpstructuur gei'ndiceerd is, dan moet het
een lichte en beweeglijke vorm van veranderingsorganisatie zijn die al naar
gelang het verloop van het proces ook kan verahderen en die door de
gehanteerde werkstijl op zich zelf ook een 'opmaat' is voor hoe de reguliere
organisatie zou moeten werken. Elders ben ik uitvoeriger op het werken met
veranderingsorganisaties ingegaan4.

7. Ter afsluiting

Voor bepaalde situaties en onder bepaalde condities kunnen korte advies-
processen zeer wel effectief zijn. Dat is de teneur van dit artikel. Dat vraagt
dan wel een daarop afgestemde werkwijze en basishouding van de adviseur.

In zekere zin zet de in het artikel behandelde werkwijze zich af tegen het
'planned-change'- en organisatie-ontwikkelingsdenken, zoals we dat in de
jaren zestig en zeventig hebben leren kennen. We zitten nu in een ander
tijdsbestek en er wordt ook met een ander tijdsperspectief naar verande-
ringsprocessen gekeken. Er is behoefte aan bekorting van de duur van de
processen en aan sneller resultaat. Maar inmiddels zijn een aantal noties uit
de vorige periode van het veranderingskundig denken gemeengoed en een
wezenlijk bestanddeel van het gamma van adviesmethoden geworden. Zo
heeft de 'planned-change'- en organisatie-ontwikkelingstheorie ons inzicht
verruimd in de dynamiek van veranderingsprocessen, de wijze van omgaan
met en betrekken van het clientsysteem. In die zin is het wijzen op de
mogelijkheden van kortere adviesprocessen ook een voortborduren op
datgene, wat in een vorige periode aan veranderkundig denken is ontwik-
keld.

Noten

1. Wil men er meer van weten dan leze men: Direktieve therapie 1 en 2 onder redactie van Kees
van der Velden, Van Loghum Slaterus resp. 1977 en 1980.

2. Zie in dit verband ook de beschouwingen in het artikel van GJ.C. Hartman: zich profileren
als organisatieadviseur. Enkele trends en ontwikkelingen. In M&O januari/februari 1985.

3. De term 'reflection in action' is ontleend aan het boek van Donald A. Schon: The Reflective
Practitioner, Basis Books Inc. NY. 1983.

4. Zie het artikel: Helpen veranderingsorganisaties bij organisatieverandering? In: Organisa-
tie-veranderingen in de Rijksoverheid, Staatsuitgeverij, najaar 1985.
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