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Adviseren in het onbekende 
Een essay Renger Afman, september 20121 

 
‘That’s the great thing,’ Isabel solemnly pondered; ‘that’s the 

supreme good fortune: to be in a better position for appreciating 

people than they are for appreciating you.’ And she added that 

such, when one considered it, was simply the essence of the 

aristocratic situation.  

Henry James, The Portrait of a Lady, 18812 

 
Armenië, 1994 

Ik had wel iets met Armenië en het was een mooie verrassing toen de Nederlandsche 

Bank mij daarheen stuurde. Een eerste kennismaking met het werken in het vroegere 

Oostblok. Het ging om het organiseren van een congres van centrale banken van de 

Nederlandse kiesgroep voor IMF en Wereldbank en dit keer zou Armenië gastland 

worden. Ik kreeg te maken met een jonge, kundige staf bij hun Centrale Bank. Een 

groepje slimme jonge vrouwen was geselecteerd, die ook hun moderne talen 

uitstekend spraken, om alles in goede banen te leiden. Met mensen van de Bank en 

een Engelse resident adviser, een ex-bankier, regelden we voorzieningen en reisden we 

langs allerlei gelegenheden waar de congresgangers zouden vertoeven. Ook maakten 

we toneel en muziek mee. Veel talent en enthousiasme. Maar wat een armoede! De 

geldstromen uit Moskou waren sinds het uiteen vallen van de Sovjet Unie 

opgedroogd. Het land heeft weinig delfstoffen en niet veel rijke grond voor 

landbouw. Het ligt ingesloten tussen andere landen en met deels gesloten grenzen. 

Wat de regering wilde bereiken, met een accent op het ontwikkelen van kennis en 

talenten, was dat Armenië een financieel centrum zou worden in de regio.3 

 
Sinds de Metsamor kerncentrale stil lag na de aardbeving van 1988 hadden de wijken in 

Jerevan dagelijks om beurten een paar uur stroom, soms alleen midden in de nacht. Maar de 

liften in de flatgebouwen werkten dus nooit en op het water zat geen druk – de mensen 

moesten hun emmers water per trap naar boven sjouwen. Bij de Centrale bank werd ook ’s 

avonds gewerkt: het was er warm, er was licht én er was veel te doen. 

 

De opdracht in Armenië heeft mij op het spoor gezet van het werken in Centraal- en Oost-

Europa en sindsdien ben ik met plezier en interesse actief in die regio. Eerst vanuit DNB in 

Armenië, Rusland en de Oekraïne, later vanuit AO in Centraal Europa, op de Balkan en af en 

toe wat verder weg. Daarbij was het onbekende, het vreemde dat ik daar aantrof in hoe 

organisaties en mensen functioneren, naast heel veel bekends, tegelijkertijd aantrekkelijk en 

spannend maar ook lastig. In deze notitie probeer ik dat onbekende te ontrafelen en lessen te 

trekken uit hoe ik daar mee ben omgegaan. Ik wil die ervaringen graag met anderen delen en 
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ik hoop dat de lezer in de variëteit van het gepresenteerde iets van zijn of haar gading vindt. 

Een beknopte handreiking: een eerste cluster gaat over doelen en verwachtingen; dan volgen 

aantekeningen over wat daar dan zo anders is; en ten slotte gaat het over hoe adviseur en 

klant bij elkaar komen en wat eraan te doen valt om die verbinding zo goed mogelijk te krijgen 

- en daarmee met het onbekende om te gaan. Bij dit alles is een waarschuwing voor de lezer 

dat de gekozen voorbeelden naar verhouding vaak situaties betreffen waarin de zaken lastig 

liepen, omdat juist daarvan veel viel te leren. 

 

I  Wat wil ik eigenlijk en wat willen zij? 
 
Gevraagde en ongevraagde aanbiedingen – Armenië 1995 

In het overleg met de Centrale Bank van Armenië trof ik veel talent aan, expertise en 

wil tot ontwikkeling. Maar het was vooral vaktechnische kennis. Inzicht over hoe je 

een goede ontwikkeling van de eigen organisatie realiseert, ontbrak. In mijn 

enthousiasme bood ik aan een training verandermanagement te organiseren voor 

hogere leidinggevenden. Daar hadden ze wel oren naar en na een aantal maanden 

voorbereiding reisden een collega en ik naar Jerevan om een week cursus te geven. 

Ook hadden we, bij gebrek aan lokale consultants, een adviseur meegevraagd van 

het Russische Kaluga Institute for Sociology, waarmee we via AO in contact waren 

gekomen.  

 

Maar toen kwam de teleurstelling. Zij lieten niet de bedoelde doelgroep van 

drukbezette managers en andere beslissers aantreden, maar vooral stafmensen die 

wel tijd hadden de cursus te volgen, maar van wie wij de indruk hadden dat ze 

weinig met het geleerde zouden kunnen doen. De cursus op zich liep goed, de 

cursisten waren tevreden en het was niet onaardig om het te doen, maar het effect 

voor de organisatie als geheel leek ons gering. 

 

Naderhand leerde ik dat zoiets heel gebruikelijk is bij cursussen waar de klant niet 

zelf om gevraagd heeft of die niet gericht zijn op de kern van de problematiek zoals 

de klant die ervaart. Dat geldt natuurlijk net zo hard in eigen land. In dit geval lieten 

de betrokken onderdirecteur en de zijnen in tweede instantie niet veel belangstelling 

blijken voor een ontwikkeling op veranderkundig gebied óf zagen ze onze inbreng 

niet zitten. We kwamen tot de conclusie dat het op dat moment geen zin had om te 

proberen met hen verder te komen, mede gezien alle andere prioriteiten in ons werk. 

 

Latere berichten over de ontwikkelingen in Armenië waren niet onverdeeld gunstig. 

De toenmalige president, die toen we er werkten nog een goede naam had, ontpopte 

zich naar verluid steeds meer als een dictator. De corruptie, waarvan we ook zelf last 

hadden, bleef hoogtij vieren. Al met al niet uitnodigend om daar opnieuw aan de 

gang te gaan – en het voelde als een gebroken relatie.  

 

Een dergelijke gang van zaken is niet uniek. Uit de literatuur valt op te maken dat 

vooral in de eerste jaren van samenwerking tussen Oost en West na de val van de 



Adviseren in het onbekende 

 

 3 

Muur nogal wat projecten die met goede bedoelingen waren gestart, op een 

teleurstelling uitliepen.4  
 
Distantie en betrokkenheid 

Na deze eerste ervaring in Armenië ben ik veel voorzichtiger geworden. Ik 

realiseerde me dat ook in andere gevallen een professionele distantie nodig blijft, ook 

al voel ik mij als persoon nog zo betrokken bij mensen of bij een bepaalde 

ontwikkeling. Het is essentieel om je niet te laten vangen in eigen verwachtingen en 

ideeën, wil je ontdekken wat speelt aan de andere kant van de tafel, waaraan 

werkelijk behoefte is en wat redelijkerwijs haalbaar is. 

 

Maar het is een kwestie van balans. Als ik zelf iets niet echt interessant of belangrijk 

vind of als er niemand in het klantsysteem is bij wie ik me betrokken voel, vind ik het 

moeilijk om enthousiast en energiek te functioneren. 

 
De eigen doelen van de adviseur 

Daarmee komen wij natuurlijk wel bij de vraag ‘wat wil de adviseur?’ Die vraag 

komt in het buitenlandwerk pregnanter op dan thuis, ook omdat de keuze om daar 

te gaan werken grote invloed heeft op je manier van leven. Je bent veel onderweg, zit 

in overwegend saaie hotels of appartementen en bent verstoken van je reguliere 

sociale en familiecontacten, hoe boeiend het verblijf in vreemde steden en de 

ontmoetingen met allerlei mensen ook mogen zijn. Motiverende elementen zijn, 

naast natuurlijk plezier in het werk: 

 Nuttig en effectief werk doen; het kost veel tijd en energie. 

 Uitdaging – dat lukt meestal wel, zeker gezien het onbekende waarover ik het 

hier heb. 

 Eer van je werk hebben, op z’n minst omdat we zélf vinden dat het goed en 

nuttig was. 

                                                        
4 
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 En ook gewoon brood op de plank, omdat we ervan moeten leven – hier helpt de 

meestal wat langere contractduur als je een keer een opdracht binnen hebt, 

waardoor de relatief lage tarieven voor werk in het buitenland tot op zekere 

hoogte worden gecompenseerd. 

Voor wat betreft het eerste punt, de effectiviteit: in Nederland kun je gemakkelijk nog 

eens een jaar later terugkomen om te horen hoe het sinds het afsluiten van het project 

gegaan is. AO heeft een traditie van zo’n evaluatie na afloop. In het buitenland heb ik 

het enkele keren kunnen doen maar niet altijd bij de opdrachten die ik lastig had 

gevonden. 

Wat is nuttig en effectief? Dat is als het project de klant en diens omgeving helpt 

stappen te zetten op het moeizame pad van ontwikkeling naar een goed werkende 

organisatie en netwerk. Een organisatie en een netwerk moeten doeltreffend en 

doelmatig zijn in hun productieprocessen en in hun ontwikkelingsprocessen. Dat zijn 

opvattingen die ik heb meegekregen in de Nederlandse bedrijfscultuur en in de op 

organisatieontwikkeling gerichte adviseursopleiding SIOO en praktijk van AO. 

Daarbij tellen waarden en normen zoals: 

 Activiteiten moeten betekenis hebben en je zet mensen niet aan zinloze 

bezigheden. Ik bedoel dat trouwens niet al te technocratisch: naast wat concreet 

gemaakt en geleverd moet worden, is aandacht voor creativiteit, experiment en 

kunst van wezenlijk belang. 

 Medewerkers worden gestimuleerd hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen; 

er is geen absoluut verbod op het maken van fouten (je leert ervan); er is ruimte 

voor creativiteit. 

 In organisaties moet niet teveel hiërarchie zijn en er is onderlinge openheid. 

 Samenwerken is goed. 

In EU verband is een zekere communis opinio ontwikkeld over wat een goede 

overheidsorganisatie is, in 2001 neergelegd in een White Paper on Good Governance5 

die vervolgens tot verdere discussie heeft geleid. Ik ondersteun die uitgangspunten 

van harte. 

 

The White Paper on Good Governance 
The ‘White Paper on Good Governance’ issued by the European Commission in 2001 presents 

general criteria for Good Governance. Further elaboration took place, also in the discussion 

on the so-called ‘European Administrative Space’, which can be seen as a developing, non-

formalised European acquis. A basic notion underlying all principles is the role of the State as 

a government and public administration working first and foremost on behalf of society. 

Elements of good governance include: 

• Openness and transparency 

• Accountability 

• Reliability, predictability, coherence, including effective ‘rule of law’ 

• Participation 

• Effectiveness and efficiency. Here also the principles of subsidiarity and proportionality should 

be applied at all levels. 

Each of these principles is important by itself. But they cannot be achieved through separate 

actions. Policies cannot be effective unless they are prepared, implemented and enforced in an 

inclusive way. 

                                                        
5
 COM(2001) 428 final, Brussels, 25.7.2001 



Adviseren in het onbekende 

 

 5 

 
En waar willen zij naar toe? 

Maar wil de klant dat ook, die principes? Willen ze daarin energie stoppen? En 

willen ze al die mooie dingen bevechten in hun context van prioriteiten, budgetten 

en vaak vooral persoonlijke interesses? De klantorganisaties staan niet in de rij om de 

adviseurs ter wille te zijn. Daar spelen eigen doelen en belangen, opvattingen, 

normen en waarden. Soms worden projecten gedefinieerd uitsluitend ter wille van 

status, positie in interne machtsstrijd of om financiële redenen. En vaak is er een 

kloof tussen mooie woorden en gevoelde belemmeringen of onveranderlijkheid in de 

praktijk. Wanneer onze gesprekspartners mooie gedachten met de mond belijden 

maar het in de praktijk laten afweten is dat niet fijn. Misschien dat adviseurs en 

klanten daarom ook wel aarzeling hebben om diep in te gaan op de achterliggende 

opvattingen en normen. Pas als het gaat om concrete maatregelen weet je wat 

besluitvormers werkelijk willen. Het zou mooi zijn als dit anders ging, juist omdat 

het ingaan op visies en ideologie ook de gelegenheid geeft sociaal- en 

organisatieculturele verschillen te onderzoeken in de definitie en benadering van de 

aanwezige problematiek.  
 

Overigens, financiers willen vaak juist concrete stappen en resultaten zien, ook al 

staan fraaie projectdoelen op het niveau van visies op langere termijn in de terms of 

reference - onder meer omdat die resultaten concreter zijn en dus beter controleerbaar. 

Dat een training is uitgevoerd, met een bepaald aantal deelnemers en een percentage 

gecertificeerden, is concreet. Wat het effect van zo’n training is geweest speelt bij de 

meer bureaucratisch werkende financiers geen rol in de monitoring van het project. 

 
Persoonlijke doelen 

De klantorganisatie of -organisaties waarom het gaat worden gerepresenteerd door 

mensen met vaak nogal uiteenlopende opvattingen en verwachtingen. Het zien van 

die uiteenlopende persoonlijke doelen en gedrag heeft mij verleid tot het opstellen 

van een schemaatje.  

 
 ‘Type’ gedrag 

A ‘bull terrier’ gaat voor persoonlijke doelen, politieke aspiraties 

B ‘geslagen straathond’ meegaand en passief, zoekt zekerheid binnen life-time 
employment, bang voor verandering 

C ‘oude waakhond’  wil positie en macht handhaven 

D ‘cocker spaniel’ wil lichtvoetig werk met leuke collega’s en met enige vrijheid 

E ‘jachthond’ actief en deskundig gericht op realisatie van organisatiedoelen 

 
actief, initiatiefrijk 

 
 
 
 
gericht op 
organisatiedoelen 

              
           E 

             
               A 
 
D 

 
 
 
gericht op 
persoonlijke 
doelen of 
opportunistisch 

 
 
 
                       B 

         
               C 

passief 
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Wie ik, om het bij hondjes te houden, een ‘oude waakhond’ noem heet elders wel een 

‘dinosauriër’. In de ex-Sovjetrepublieken zag ik nogal wat van deze types C, maar 

ook type B, de ‘geslagen straathond’, kwam (en komt) veel voor. Beide types sluiten 

aan op de relatief hoge graad van ‘uncertainty avoidance’ en ‘power distance’ die 

Geert Hofstede kenmerkend vindt voor die landen.6 Maar is het anno 2012 nog 

wezenlijk anders dan in Nederland? Er is een rijkere schakering aan 

persoonlijkheidstypes ontstaan, ook al blijven culturele verschillen van duidelijke 

invloed. Een specifiek punt is wel het volgende: in heel veel landen wordt bij 

politieke veranderingen ook flink geschoven in hogere managementlagen van de 

ministeries en de top van agentschappen. Het is dus niet verwonderlijk dat de 

persoonlijke doelen daar niet altijd gericht zijn op de organisatie zelf. En dat het 

werken met relatief zelfstandige agentschappen ook in dit opzicht vaak 

gemakkelijker gaat dan met ministeries. 

 

Dat schuiven, ook in de ambtelijke top, maakt het nodig om goed op de hoogte te 

blijven van (verwachte) veranderingen in de politieke context en om in de 

verankering bij een overheidsorganisatie daarmee rekening te houden. In onze ogen 

was het wegsturen van mensen omdat ze toevallig van de andere partij waren, vaak 

erg spijtig. Maar gezien de grote macht van de ambtelijke top is het ook begrijpelijk: 

handhaven zoals overwegend in Nederland gebeurt vereist een traditie van loyaliteit 

aan de politieke top. 
 
The Museum of Broken Relationships, Zagreb 2011 

In Zagreb zijn veel musea en galeries die in museaal opzicht meer of minder 

geslaagd zijn. Een eervolle vermelding verdient wat mij betreft het Archeologisch 

Museum aan het Nikola Šubić Zrinski Plein. Maar het Museum of Broken 

Relationships valt absoluut op door de bijzondere formule.7 Zeer indrukwekkend. 

Voorwerpen met een verhaal dat er betekenis aan geeft. De collectie bestaat uit 

inzendingen van mensen die daarin een uitbeelding geven van hun persoonlijke 

ervaring met de gebroken relatie. Een museale formule die hier buitengewoon goed 

werkt. Behalve de catalogus koop ik een ‘Bad Memories Eraser’ voor mijn partner, 

die haar eigen geschiedenis heeft, en voor een vriendin van haar die dat ook wel kan 

gebruiken. Ondertussen laat ik in mij opkomen wat ik zelf zou kunnen bijdragen. Ze 

zeggen dat het bezoek aan het museum, en misschien nog meer het leveren van een 

bijdrage, een zekere therapeutische werking kan hebben. Wat – naast een enkel 

persoonlijk element – opkomt, is mijn gebroken relatie met Armenië. Zo ben ik 

ineens weer terug bij het begin. Maar wel met een verschil in vergelijking met de 

meeste andere gebroken relaties: deze relatie was nogal eenzijdig gedefinieerd; de 

verliefdheid kwam maar van een kant. 

 

  

                                                        
6
 G. Hofstede, Culture’s Consequences, Sage, London, 1980 

7
 Zie brokenships.com 

http://www.brokenships.com/
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II  Context en cultuur: wat is anders? 
 
Te grote afstand – Jemen 2007 

In Jemen moest ik zonder al teveel voorbereidingstijd gaan optreden als trainer 

adviesvaardigheden. Op mijn voorstel hoe het ik aan zou pakken kreeg ik geen 

respons. Na de eerste dag had de baas van de klantorganisatie stevige kritiek: hij 

begreep niet waarom ik vragen stelde aan de deelnemers (over hun advieswerk en 

problemen daarbij) en hij vond dat ik gewoon lezingen moest geven en hen zeggen 

hoe het allemaal moest. Een nogal essentieel verschil in benadering en niet gebaseerd 

op een discussie over hoe Jemenitische professionals leren. Ik heb mijn benadering 

wel aangepast maar merkte met de deelnemers dat het toch echt wel effectief was 

interactie te stimuleren en hen ook zelf aan het denken te zetten. Na afloop besloot 

de klant, en ik kon het daar mee eens zijn, dat het geen zin had een vervolgtraining te 

doen: onze visies over de aanpak waren te verschillend en er was kennelijk geen 

behoefte om daar op een professionele manier uit te komen. 
 
Doorgaan of niet? – Bulgarije 2006 - 2008 

In Bulgarije ondersteunden we het Ministerie van Cultuur en de Douane bij het in 

werking zetten van nieuw beleid met betrekking tot cultureel erfgoed. Dat moest in 

lijn zijn met de (beperkte) EU-voorschriften en op een manier die strookte met de 

‘state of the art’ op internationaal niveau. De Bulgaarse douane pakte het goed op en 

vroeg precies die projectbijdragen waar ze wat aan hadden - met hen waren we vlot 

klaar. Het Ministerie van Cultuur toonde echter een wisselende interesse. Partijen die 

wat wilden moesten voor hun zaak vechten en ondanks geuite hoge verwachtingen 

lukte het ze niet om voldoende budget en bemensing te verwerven. Bij Financiën, 

waarvan ze afhankelijk waren, kreeg dit geen prioriteit. En de mensen met wie we de 

nieuwe benaderingen probeerden te ontwikkelen hadden ook allemaal hun eigen 

prioriteiten (heel logisch); namen uit het project alleen die elementen mee die in hun 

eigen straatje pasten (onhandig voor het geheel); en lieten het soms op cruciale 

momenten afweten (frustrerend). Er was dus geen echte overeenstemming tussen 

hen en ons over het belang van de zaak én er waren onverwachts forse beperkingen 

in mogelijkheden. 

 

In deze situatie heb ik, nadat de klant bepaalde afgesproken maatregelen niet had 

doorgevoerd, de opdrachtgever met medeweten van de klant voorgesteld het werk 

voor het Ministerie te staken en daarmee het project min of meer te stoppen. De 

opdrachtgever wilde echter dat wij voeling zouden blijven houden met de 

ontwikkelingen in het Ministerie en zouden kijken of we in een later stadium toch 

een effectieve bijdrage zouden kunnen leveren. De einddatum van het project werd 

opgeschoven. Daar viel wat voor te zeggen en inderdaad hebben we in de laatste fase 

van het project, na een personeelswisseling binnen het Ministerie, nog enig goed 

werk kunnen doen in het verbeteren van de stroeve relatie tussen Ministerie en ‘civil 

society’ en in het verbreiden van inzichten, onder meer door het publiceren van een 

boek. En we hebben nadrukkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de 

gedachtenvorming van een ruime groep beleidsmakers. Dat is een effect dat 

meekomt in veel projecten ook in het geval dat op concreet niveau minder tot stand 

komt dan gehoopt. 
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Inmiddels een paar jaar verder, zou ik in zo’n geval minder geduld hebben dan toen. 

Ik zou eerder in het project een grondig beeld van de context, inclusief de politieke 

verhoudingen, willen hebben en dat meer toetsen aan meningen van personen 

onafhankelijk van de klantorganisatie. En bij het ontstaan van twijfels zou ik de 

‘bewijslast’ met betrekking tot de zin van het project nadrukkelijker bij de klant 

leggen. Geen inzet van ons en besteding van Nederlands belastinggeld als het belang 

daarvan niet beter zou zijn gewaarborgd. 

 

En ook hier speelt de noodzaak van distantie. Er kunnen verschillende redenen zijn 

waarom geformuleerde doelen of activiteiten uiteindelijk niet aansluiten bij de 

klantorganisatie, zoals: 

 Projectdoelen zijn te hoog gegrepen en je zou kunnen zeggen dat de 

klantorganisatie gewoon ‘nog niet zover is’ of niet bij machte is de noodzakelijke 

condities te creëren. Dan is het zaak te kijken hoe de klant toch geholpen kan 

worden en om hoger gestemde ideeën of idealen eventjes te laten rusten. 

 De klant heeft andere prioriteiten maar is om de kans op het project niet te 

verspelen meegegaan in een voorgestelde projectomschrijving. 

 De klant heeft een ander beeld over de samenwerking binnen het project. Ook de 

definitie van ‘samenwerking’ zelf is cultureel bepaald en daarmee ook rollen en 

verhoudingen binnen de projectstructuur. 

 Zoals gezegd, uiteenlopende verwachtingen en wensen binnen de 

klantorganisatie.. 

 
De onbekende context en de relatieve macht van de klantorganisatie 

Wat was nu bij dat Bulgaarse project het lastige punt? In feite dat de activiteiten van 

de mensen in het Ministerie met wie we samenwerkten meer door hun eigen agenda 

en context werden bepaald dan door de afgesproken projectdoelen. En dat wij (a) die 

context maar ten dele leerden kennen, (b) daarin niet werden toegelaten en (c) hem 

Omslag tweetalige reader ‘Moving 
heritage. Managing movable heritage 
in the EU: Bulgarian – Dutch 
Experiences 2005 – 2008’ (272 pp, AO 
Consultants for Development met 
Foundation Bulgarian National 
Heritage ‘Ferdinandeum’, 2008) 
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op geen enkele wijze konden beïnvloeden. Dat we er buiten werden gehouden was 

achteraf gezien om geen discussie te krijgen over feitelijke verschillen in 

doelstellingen met het project (waaronder persoonlijke doelen van de betrokkenen), 

vanuit een zekere schaamte over een geringe positie en invloed in die context, of in 

een enkel geval om het voortduren van ongewenste praktijken uit beeld te houden. 

Naar verluid werd ook hier en daar in (semi-)overheidskring verdiend aan illegale 

export.  
En er waren zeer uiteenlopende inzichten over hoe omgegaan moest worden met huidige 

verzamelingen van illegaal verworven kunstschatten. Zo wierpen sommige oligarchen zich op 

als ‘redder des vaderlands’ met het binnen de Bulgaarse grenzen houden van bijzondere 

objecten die anders in het internationale circuit hadden kunnen verdwijnen. Overigens, over de 

corruptie in de landen waar we werken vertelden onze gesprekspartners binnen de 

verschillende projecten slechts sporadisch, en ik denk alleen als het een onvermijdelijk thema 

was gezien het werkveld. In de projecten in Bulgarije en Roemenië was het een bespreekbaar 

onderwerp maar elders lag het gevoeliger. 

 

Om de context, inclusief de relatieve positie en praktijken van de klantorganisatie, 

beter te leren kennen is het noodzakelijk te spreken met personen buiten de 

klantorganisaties. Een belangrijk middel is ook het samenwerken met lokale 

adviseurs en experts die goed bekend zijn met de sector waar het om gaat. In 

Bulgarije hadden we die jammer genoeg niet gevonden. Onze belangrijkste 

informanten maakten ook deel uit van het cliëntsysteem en konden daardoor niet 

geheel neutraal informatie geven over context, opvattingen en mogelijkheden. 
 
Verschillen in organisatiecultuur 

Schrijvend over context kom ik op een vergelijking met professionele en 

overheidsorganisaties zoals we die in Nederland tegenkomen. Er is veel variatie 

maar ik zie vaak de volgende contrasten:  

 Leidinggevenden en medewerkers zijn in hoge mate taakgeoriënteerd in plaats 

van mensgeoriënteerd; er is een focus op werkzaamheden in opdracht van de 

bazen in plaats van op eigen verantwoordelijkheden; professionele identiteit en 

zelfstandigheid krijgen weinig ruimte; de mondigheid in gesprekken met bazen 

is soms verrassend gering; de initiatiefvrijheid van medewerkers is vaak beperkt. 

In onze ogen lijkt het of ook medewerkers met veel ideeën zich hier gemakkelijk 

bij neerleggen. Maar zij spelen het spel mee om hun positie niet in de waagschaal 

te leggen of ook wel omdat ze niet anders gewend zijn. En eenmaal op een hogere 

post lijkt het of zij zich (noodgedwongen?) gedragen net zo als hun bazen nu. 

 Begrip voor projectmatig werken zit bij ons vaak al verweven in de 

organisatiecultuur en in opleidingen; elders is het soms erg onbekend, ook al is 

het wel aan het veranderen.  

 Begrip voor organisatorische processen en rollen, en de procesoriëntatie is vaak 

zeer gering (maar ook in Nederland vraagt die vaak veel aandacht); reflectie op 

ontwikkelingsprocessen en vooral aspecten als tijdsverloop en hoe een omslag in 

denken en werken te creëren vindt niet van nature plaats.  
 De sociaal-organisatorische cultuur, zoals visies op de rol van de staat en de 

betekenis van de ‘civil society’ is natuurlijk ook wel per land verschillend. In 

sommige landen was ‘de staat’ in het verleden min of meer een vijand van het 

publiek, met uitzondering van bevoorrechte groepen. En omgekeerd zouden 
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sommige ambtenaren een stuk gelukkiger zijn als er niet al die lastige burgers 

waren. Vooral in ex-communistische landen zien we daarnaast vaak bij zowel 

ambtenaren als anderen een beleving dat allerlei zaken op maatschappelijk 

gebied alleen goed kunnen lopen als ze door de (centrale of locale) overheid 

worden uitgevoerd of op z’n minst zwaar gereguleerd. Étatisme en legalisme 

worden krachtig beleefd. De omwentelingen van begin jaren ’90 hebben 

inderdaad ook gaten laten vallen: voor veel zaken zorgde de staat niet meer maar 

andere partijen waren er niet om het over te nemen. 

 

Met de soms extreme beperkingen in financiële middelen van de overheidsorganisaties 

zijn we in enkele gevallen rechtstreeks geconfronteerd als belemmering voor verdere 

ontwikkelingsactiviteit. Het relatief lage salarisniveau van ambtenaren heeft invloed 

op de kwaliteit van staf op ministeries – met de nodige uitzonderingen natuurlijk 

afhankelijk van de aspiraties en nevenwerkzaamheden van de betrokkenen.  

 
Herkenning – Kroatië 2009 - 2012 

In mijn beide opdrachten in Kroatië werkte ik samen met slimme, doelgerichte 

counterparts die hun weg wisten te vinden in hun eigen organisaties en daarbuiten, 

de juiste personen konden activeren en die net zo hard als wij resultaten wilden 

boeken. Type ‘jachthond’ in het schemaatje hierboven. Fantastische klanten dus, zoals 

je ze overal zou willen hebben. Dat stimuleert en helpt om toegevoegde waarde te 

leveren. En geen getrek aan een halfdood paard.  

 

De organisatiecultuur in Kroatië is minder ‘onbekend’ dan meer oostelijk gelegen 

landen. In de overheidsorganisaties zie ik een Habsburgse traditie. De mensen die ik 

tegenkwam wisten wat organiseren is, wat een project is, welke betekenis de staat 

kan hebben. Er zijn nog veel bureaucratische en legalistische tendenties maar het 

geheel ligt dichter bij ons dan de overheidscultuur in landen als Bulgarije en 

Macedonië. Eigenlijk is er niet veel ‘onbekends’ en dat wat er is wordt met de 

counterpart behoorlijk in beeld gebracht. De verschillen met opdrachten in 

Nederland zijn in hoofdzaak gradueel. 

 
  

Zagreb, februari 2009 
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Wat zijn de verschillen? 

Met die laatste opmerking: graduele verschillen in bekendheid/onbekendheid, kom 

ik opnieuw tot de vraag ‘wat is dan eigenlijk fundamenteel verschillend bij adviseren 

in het buitenland?’ En daar hangt dan ook van af ‘wat maakt dat onbekende?’ Context 

en cultuur zijn inderdaad soms sterk verschillend. Maar bij zaken als uiteenlopende 

doelstellingen en belangen, of vooronderstellingen van mij als adviseur, gaat het 

meer om graduele verschillen. Na al die jaren, uiteindelijk, leidt de analyse van wat 

anders is er toe dat het onbekende steeds bekender wordt. En wij als adviseurs van 

buiten raken steeds beter toegerust in het omgaan met onbekendheid en 

onzekerheid. Terwijl de mooie uitdaging van nieuwe landen, vakgebieden, 

organisaties en mensen blijft.  

 

III   Van onbekend naar bekend – de verbinding met klant en omgeving 
 
De communicatie 

Er is een onderwerp waarop de verschillen met werken binnen Nederland wezenlijk 

blijven: dat is de communicatie. Het probleem van de lastige communicatie heeft in 

het Armeense voorbeeld ongetwijfeld meegespeeld. De gebrekkige technische 

mogelijkheden in die tijd (fax, onbetrouwbaar en kostbaar de telefoon) werkten 

belemmerend. Maar ook de kwestie van de taal zelf, en dat speelt bij alle opdrachten 

in het buitenland: Engels is voor geen van de betrokkenen de moedertaal en ook 

communicatiegewoonten en gebaren zijn verschillend, maar wij en zij weten niet in 

wat voor opzicht. Daarmee kunnen misverstanden ontstaan. Uiteenlopende 

verwachtingen, verschillende interpretaties van intenties, waardering of bezwaren in 

verband met voorstellen, wel of niet de verantwoordelijkheid nemen voor acties – 

onverwachtse interpretatieverschillen zijn vaak aan de orde. 

 

Ook in Nederland zijn misverstanden op deze punten niet ongewoon, maar bij het 

werken in het buitenland is een extra moeilijkheid dat je moet ontdekken of een 

gevoeld verschil op sociaal-cultureel vlak ligt, of het te maken heeft met een andere 

organisatiecultuur, of dat het echt om de persoon in kwestie gaat. 
 

Maandag. Mevrouw de directeur, voor wie ik speciaal vandaag kom, heeft voor het weekend 

gebeld met haar secretaresse dat ze er vandaag niet zal zijn. Die heeft het nu pas gemeld aan 

mijn contactpersoon. Ik vraag haar: ‘What is the Croatian tradition. Do I need to be offended?’ 

Zij: ‘No; it happens all the time’- maar ze is boos. Haar collega: ‘Oh yes; she should not do this’.  

Overigens, zulke incidenten vinden ook plaats in Nederland. 

 

De onbekende factor in de communicatie is wezenlijk maar wordt gemakkelijk 

onderschat. En het is regelrecht een probleem als adviseur en belangrijke 

besluitvormers in het cliëntsysteem in het geheel niet dezelfde taal spreken. Dan heb 

je altijd een tolk nodig – of je zit er samen met je contactpersoon terwijl je dat soms 

niet zou willen. Een informeel gesprekje tussendoor, een telefoontje, het kan allemaal 

niet. Dat is een belemmering die vaak niet gemakkelijk opgelost kan worden.  

 

Een paar waarnemingen op vier niveaus van communicatie. 

1. Inhoud: daarop ligt de meeste nadruk.  

2. Proces: dat is meestal duidelijk onze inbreng. 
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3. Verwachtingen en doelen met betrekking tot de ander: dit vraagt vaak veel 

verduidelijking. Maar ook binnen de Nederlandse teams is hier veel aandacht 

voor nodig, zoals voor de verschillen in rollen en inbreng van een procesgerichte 

consultant en een inhoudelijk expert. De tijdelijkheid speelt een belangrijke rol: 

de Nederlandse adviseur is er maar eventjes en is daarna weer weg en echt ver 

weg.  

4. Relatie: op betrekkingsniveau gaat de communicatie vaak verrassend goed; maar 

soms lijkt het een toedekking van gevoelde verschillen in opvattingen. Bij politiek 

ervaren personen is het soms moeilijk goed te zien wat waar en onwaar is. Ook 

komt net als in Nederland voor: ‘we zijn beleefd en attent tegenover de 

consultant, want die wordt gestuurd door onze bazen, maar we hebben verder 

geen boodschap aan wat hij/zij te berde brengt’. 

 
Wij komen op bezoek bij een museumdirecteur die meteen joviaal glaasjes en een fles lokale 

sterke drank uit de kast haalt – niet erg gebruikelijk tot nu toe. Maar omdat we al het een en 

ander gehoord hebben, vermoeden we dat hij daarmee demonstreert dat hij in elk geval op het 

niveau van inhoud niet van zins is met ons te communiceren. Dat blijkt te kloppen. 

 

In een ander project zitten we bij een burgemeester. Afstandelijke houding, blijft achter zijn 

bureau zitten, laat zijn radio aanstaan, maar doet uiterst welwillend. Op het moment dat hij 

zijn radio uitzet weten we dat interesse begint te komen. 

 

Het is van groot belang om samen met betrokkenen naar de communicatie zelf te 

kijken. Het is essentieel om presentaties, vergaderingen, incidenten – vooraf en 

achteraf, en ook al lijkt er geen probleem – door te nemen met een betrouwbare 

contactpersoon, een lokale adviseur of een tolk, met wie je je bedoelingen kunt delen 

en die inzicht kan geven in specifieke kwesties van communicatie. Vooral ook omdat 

wat zonneklaar lijkt, toch verkeerd kan zijn overgekomen. 

 

De tolken en de taal 
Een goede tolk m/v zorgt ervoor dat hij begrijpt wat je zegt voordat hij gaat vertalen en vraagt 

dus dóór als iets niet duidelijk is. Ook vat een tolk discussies samen. De meeste tolken met 

wie ik werkte deden dat zo en ik heb maar in één geval een tolk moeten vervangen. 

Voortreffelijke tolken hadden we in de 90’er jaren in Rusland: men zei dat ze waren opgeleid 

bij de KGB en ze spraken perfect Engels. Maar ook daarna was het vaak uitstekend. Sommige 

tolken leerden in allerlei projecten zoveel over projectaanpak en vakgebieden dat ze hun 

werkterrein aanzienlijk konden verbreden.  

 

Desondanks is het onvermijdelijk dat termen zeer verschillend worden opgevat. Bij trainingen 

voor de Centrale Bank in Rusland bleek dat hun ‘attestatia’ niet zo maar ‘beoordeling’ of 

‘assessment’ is maar een specifieke procedure waarvoor medewerkers benauwd waren omdat 

het een herbeoordeling was om te zien of men wel in dienst kon blijven. We hebben toen een 

meer neutrale Russische term gekozen. 

 

Het helpt overigens ook om afspraken, doelen, condities enzovoorts goed op papier 

te zetten. Die teksten kunnen in de landstaal worden vertaald en daarmee worden 

ook andere betrokkenen geïnformeerd. Het maken van projectinformatie, een 

bulletin of iets dergelijks, werkt ook goed om in het overleg met de klant helderheid 

en overeenstemming te krijgen over de kern van wat is gezegd en afgesproken. 
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De posities van de adviseur en de geadviseerde 

De relatie tussen adviseur en geadviseerde is anders dan in eigen land. Er is de 

gevoelde afstand omdat de adviseur afkomstig is uit een ander land dat wordt 

gezien als rijker, op veel punten verder ontwikkeld en met meer mogelijkheden. Die 

afstand is in de loop van de jaren gelukkig verminderd. Maar een teveel aan  ontzag 

of juist aan trots heeft grote invloed op de openheid van de relatie en discussies. En 

dus ook op de duidelijkheid van de communicatie.  
Tijdens een training in Macedonië worden vragen gesteld over Nederland. Een van de 

deelnemers zegt dat hij dolgraag naar Nederland zou gaan, het is er allemaal zoveel beter. Ik 

zeg dat Nederland ook niet het paradijs is. Daarop vraagt hij teleurgesteld waar hij dan wel het 

geluk kan vinden - waarmee hij mijn antwoord uitlokt van ‘misschien wel alleen in jezelf’. Een 

andere deelnemer knikt bevestigend. De relativering van het Westen valt wel goed in het 

gezelschap. 

 

Wat hier helpt, is net als bij adviesrelaties in Nederland duidelijk te laten merken dat 

je de klant op waarde schat, niet pretendeert het altijd beter te weten, en dat je de 

ervaringen en keuzes van de klant sterk bepalend vindt voor het traject van 

verbeteringen. We hoorden zo nu en dan terug dat men dat in onze aanpak zeer 

waardeerde – in contrast met adviseurs die vonden dat ze bij voorbaat wel wisten 

wat nodig was, of met adviseurs die niet meer wilden dan het afwikkelen van een bij 

het contracteren van de opdracht afgesproken programma, om daarmee de financier 

tevreden te stellen.  
 

Bij het schrijven over uiteenlopende posities en verwachtingen spreek ik over een 

adviseur als ‘agent of change’. Als iemand wordt ingevlogen als inhoudelijk expert op 

een bepaald gebied is een verschil bijvoorbeeld dat er een terechte verwachting is van 

inhoudelijke deskundigheid. Maar zodra het gaat om de benadering van de 

problematiek van de klant is het niet principieel anders. Ook een trainer die 

bouwstenen levert op een bepaald vakgebied of een wijze van werken, moet letten op 

hoe het zit met rolverwachtingen, zijn/haar eigen houding daartegenover en het 

belang van de eigen ervaringen en keuzes van de klant. 
 
Een gemeenschappelijk instrumentarium in projectmanagement 

In verband met het grote aantal betrokken partijen in internationale projecten, de 

communicatieproblematiek en ook de onervarenheid van veel betrokkenen in 

projectmanagement, is het essentieel goed bruikbare instrumenten te hebben voor 

het definiëren, omschrijven en monitoren van een project. Ook op instigatie van de 

EU zijn dergelijke instrumenten ontwikkeld. Inmiddels zijn projectstructuren onder 

verschillende financieringsprogramma’s onderling vaak goed vergelijkbaar. De zeer 

expliciete structurering van internationale projecten is er onder meer voor bedoeld 

dat er geen misverstanden zullen ontstaan over wat de doelen van een project zijn en 

met welke aanpak en activiteiten getracht wordt om die te bereiken.  

 

Een fasering zoals die van een ‘inceptiefase’ (doorwerken van probleemstelling en 

aanpak), ‘implementatiefase’ (ontwikkeling en invoering) en ‘eindfase’ (vooral 

gericht op consolidatie van veranderingen) is in wijde kring gebruikelijk. Een 

specifiek communicatie-instrument is de logical framework matrix. Dat is een 
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gestructureerde tabel van overall projectdoelen, daartoe te bereiken specifieke 

projectresultaten, projectactiviteiten om die resultaten te realiseren, en condities en 

aannames  buiten het project die nodig zijn voor het bereiken van de resultaten resp. 

om de activiteiten te kunnen volbrengen. Daarnaast worden indicatoren en 

verificatiemiddelen genoemd om te zien of de resultaten worden bereikt – alles zo 

concreet mogelijk. Het goed doordenken van dit ‘logframe’ helpt om te komen tot 

een vaststelling van wat wel en niet nodig is. Ook de analyse van projectrisico’s 

wordt daarop gebaseerd; die gaan immers vooral over condities en aannames die je 

bij de projectuitvoering niet in de hand hebt. Ze kunnen tijdens de projectdoorloop 

veranderen, dus ook het ‘logframe’ is een dynamisch document.  

 
Coördinatie van partijen in een internationaal project – Hongarije 2003 - 2004 

In het eerste internationale project binnen het programma MPAP8 waarvoor ik 

eindverantwoordelijk was speelden vanaf het allereerste begin alle partijen die in 

beginsel in zo’n project wat in te brengen hebben een stevige rol. Het ging om een 

trainingsproject op het gebied van de Europese  Structuurfondsen: we hebben bijna 

400 Hongaren getraind in het ontwikkelen en presenteren van projecten die geschikt 

zouden zijn voor financiering vanuit die Structuurfondsen. Daarnaast zijn structuren 

opgezet voor verdere kennisuitwisseling in de toekomst. 

 Het Nederlandse agentschap EVD (tegenwoordig Agentschap NL) 

vertegenwoordigde de financier (hier het Ministerie van Buitenlandse Zaken), was  

opdrachtgever, formuleerde het programma van eisen (Terms of Reference), 

regelde de aanbesteding, hield toezicht op de uitvoering en wikkelde de 

declaraties af. 

 De Hongaarse counterpart voor het Nederlandse agentschap hield mede toezicht 

op de projectuitvoering en stelde zich in dit geval actief en kritisch op.  

 De Hongaarse beneficiaries, de agentschappen voor regionale ontwikkeling met 

wie we regelmatig vergaderden, begeleidden de uitvoering in hun regio’s. 

                                                        
8
 Het Nederlandse Matra Pre-Accessie Programma MPAP betreft een omvangrijk bilateraal 

financieringsprogramma ter ondersteuning van maatschappelijke ontwikkeling in (potentiële) accessielanden en 
nieuwe lidstaten van de EU (‘Matra’ staat voor maatschappelijke transformatie). Dit programma loopt inmiddels 
op zijn einde.  
 

Brussel, met op de 
achtergrond het Berlaymont 
gebouw van de Europese 
Commissie, maart 2009 
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 Een Hongaarse trainingsorganisatie regelde in feite als onderaannemer de 

uitvoering op regionaal niveau.  
In de relatie met hen ontstond een zekere splitsing tussen het goed lopende contact met de 

professionals en het veel moeizamer contact met de directie die vooral uit was op een zo groot 

mogelijk deel van het budget. Het gemeenschappelijke belang was dat van een goede 

uitvoering en ook dat zij zouden blijven werken aan kennisuitwisseling en daartoe voet aan de 

grond kregen op dit terrein. Dat hebben ze uiteindelijk ook prima gedaan.  

 Met de Nederlandse deelnemers in het door ons samengestelde 

uitvoeringsconsortium vroeg de discussie over aanpak en uitvoering de nodige 

aandacht. 

Het is dus zaak al deze partijen te vriend te houden en hun verwachtingen goed te 

managen. Ook onmin tussen enkele Hongaarse partijen moest in goede banen 

worden geleid. Als geheel een lastige klus, ook voor wat de betreft budgetbewaking, 

maar onontkoombaar! Voor de volledigheid: heel beperkt in dit project, maar in 

andere gevallen vaker, vindt overlap qua doelen en klantorganisaties plaats met 

andere projecten waarmee dus goede coördinatie nodig is. Die kan meestal niet alleen 

door de eigen klant worden verzorgd. 
 

In onbekende situaties en de langlopende projecten waar het hier vaak om gaat 

(bijvoorbeeld twee jaar of langer) is het belangrijk om projectactiviteiten aan te 

passen aan de zich ontwikkelende situatie, binnen het kader van de overall 

doelstellingen van het project. Voorgestelde wijzigingen bespreek ik tijdig met de 

opdrachtgever en het is een genot als die daarin open meedenkt. Ik help de klant 

dingen bij de financier gedaan te krijgen. Maar anderzijds is het nodig ten opzichte 

van de klant één lijn te trekken met de opdrachtgever/financier, en die laatste kan zo 

nodig dienen als ‘stok achter de deur’. De projectleider heeft immers richting 

uitvoerders en klant de taak om de uitvoering van het project en de budgetbesteding 

gericht te blijven houden op de afgesproken doelen. 
 
Werken met z’n tweeën 

 

Het was fantastisch om in Boedapest te werken. Dat wilde ik wel meer doen en toen 

zich een project aandiende op het gebied van cultureel erfgoed heb ik een collega, 

cultureel adviseur, gebeld en we hebben op het project ingeschreven, een voorstel 

gemaakt en het project gekregen. Dit project was mooi te structureren: als klant een 

Dr Riemer Knoop (links op de 
foto) en de auteur in kick-off 
conferentie voor cultureel 
erfgoedproject met National 
Office for Cultural Heritage 
KÖH, Boedapest mei 2004 
(foto KÖH) 
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agentschap met voldoende zelfstandigheid en een goed team medewerkers. En in de 

uitvoering werkte ik behalve met enkele experts vooral samen met die ene collega: 

dat beviel uitstekend. Samen kijken en onderzoeken, intuïties en ervaringen 

uitwisselen en elkaar kritisch bevragen. Dat is fijn om te doen en naar mijn idee het 

belangrijkste instrument in het omgaan met het onbekende. Het onderling aan de 

orde stellen van bezorgdheid of onzekerheid leidde keer op keer tot zinvolle ideeën 

over aanpak en acties. En als een van ons het soms niet meer zo zag zitten kon de 

ander weer met een positieve insteek komen. Het kritisch kijken en vragen stellen 

over de eigen ervaringen en ideeën is wezenlijk – en een ander houdt je daarin 

scherp. 

 

Een collega wees mij er op dat het werken met z’n tweeën ook een oplossing is voor 

een ander punt: de eenzaamheid van het op je eentje werken in een vreemd land en 

een vreemde context. Vooral als zaken moeilijk gingen, miste ik wel de 

ondersteuning door een ander die vanuit dezelfde positie naar de kwesties kon 

kijken. Zo heb ik in een lastige opdracht in Roemenië inderdaad veel plezier gehad 

van het bondje met een lokale adviseur met wie ik voor mijn onderwerp een koppel 

vormde en met wie het wonderwel klikte. Met hem kon ik alles bespreken inclusief 

conflictueuze situaties. Bovendien kon hij mij informeren over context, posities en 

verwachtingen van partijen in het cliëntsysteem, en hoe acties van ons vielen. En dat 

hielp zowel mij als het project en uiteindelijk (hoop ik) de klant. Hoe goed de 

verbinding met een klant uiteindelijk ook is, als adviseur sta je er alleen voor als je 

geen ruggespraak kunt houden met een collega. 
 
 

IV   Tot slot: het bekende en onbekende in Nederland 
 

De uitdaging is het onbekende in het buitenland. Daar ging deze notitie ook over. 

Maar het is ook belangrijk erop te wijzen hoezeer die ervaringen in het buitenland 

helpen bij het behandelen van vraagstukken in Nederland: in de manieren van 

kijken, het ontdekken en analyseren, het vinden van mogelijke oplossingen voor 

problematiek en in de creatieve aanpak van die vraagstukken. En in het bijzonder in 

de relativering van wat in Nederland als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Ook 

daarin ligt het belang van het werken in die landen en de thuisorganisaties van de 

uitgezonden experts en consultants hebben daarvan profijt.  

 

Daar komt bij dat veel van wat gezegd is evengoed in Nederland van toepassing is 

als je als adviseur in een onbekende sector, bestuurslaag of andere niet bekende 

context aan de slag gaat. Ook dan is het nodig te ontdekken hoe het zit met specifieke 

‘vanzelfsprekendheden’ in bedrijfscultuur, opvattingen, taal en dergelijke.  

 

Met het toenemend begrip van de adviseur voor de uiteenlopende contexten, en ook 

dankzij de voortgaande ontwikkeling in Centraal- en Oost-Europa, wordt het steeds 

vaker mogelijk om de ervaringen in projectaanpak en inhoudelijke oplossingen in het 

buitenland te gebruiken bij het aanpakken van vraagstukken in Nederland. Met deze 

uitwisseling krijgt het werken in Nederland een nieuwe dimensie. En wordt het 

onbekende buitenland geleidelijk aan steeds bekender. 


