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Paradoxale	  interventies	  worden	  gebruikt	  om	  moeizame	  adviesprocessen	  weer	  op	  gang	  helpen.	  
De	  meeste	  in	  de	  literatuur	  beschreven	  voorbeelden	  gaan	  echter	  over	  tweegesprekken	  (Hendriks	  
1987)	  of	  lijken	  gebaseerd	  op	  ‘klassieke’	  therapeutische	  modellen	  (Burger	  2010,	  Kets	  de	  Vries	  
2012).	  Daardoor	  sluiten	  ze	  steeds	  minder	  aan	  bij	  de	  ‘taaiheid’	  van	  moderne	  adviesvraagstukken,	  
die	  niet	  alleen	  zit	  in	  de	  inhoud,	  maar	  ook	  in	  de	  aantallen	  betrokkenen	  en	  verhoudingen	  die	  
tussen	  hen	  bestaan	  (Vermaak	  2009,	  2012).	  Ook	  ‘missen’	  ze	  de	  positie	  van	  hedendaagse	  -‐	  vaak	  
‘embedded’	  werkzame	  -‐	  adviseurs,	  die	  steeds	  minder	  lijkt	  op	  die	  van	  therapeuten	  (De	  Man	  
2013).	  
Dit	  artikel	  gaat	  over	  de	  veranderde	  bruikbaarheid	  van	  paradoxale	  interventies.	  Ik	  benut	  
daarvoor	  een	  steekproef	  van	  ca.	  100	  ‘lastige	  cases’,	  die	  door	  deelnemers	  werden	  ingebracht	  in	  
cursussen	  Paradoxaal	  Adviseren.	  Meer	  dan	  de	  helft	  ging	  over	  interacties	  waaraan	  méér	  dan	  
twee	  personen	  meededen	  en	  de	  adviseur	  een	  embedded	  rol	  vervulde	  bij	  zijn	  klant.	  We	  
bespreken	  om	  wat	  om	  voor	  interactievraagstukken	  het	  gaat:	  er	  blijken	  een	  paar	  typen	  te	  onder-‐
scheiden.	  Dan	  worden	  voorbeelden	  van	  (paradoxale)	  interventies	  gepresenteerd	  die	  bij	  deze	  
situaties	  passen.	  Het	  artikel	  eindigt	  met	  een	  discussie	  over	  de	  veranderende	  werkcontext	  van	  
adviseurs	  en	  rolvervaging	  die	  soms	  speelt	  met	  klanten.	  Het	  is	  daarom	  een	  verkenning	  waard,	  
hoe	  niet	  alleen	  adviseurs	  maar	  ook	  hun	  klanten	  paradoxale	  interventies	  kunnen	  toepassen	  om	  
impasses	  te	  doorbreken.	  	  	  	  	  	  
	  

	  

1.	   Meer	  van	  hetzelfde	  	  
Meestal	  wordt	  Watzlawick	  (1970)	  genoemd	  als	  de	  ontdekker	  van	  meer	  van	  hetzelfde	  in	  
menselijk	  gedrag.	  Het	  onderwerp	  hing	  ‘in	  de	  lucht’:	  in	  dezelfde	  tijd	  als	  Watzlawick	  schreef	  
Deutsch	  (1973)	  over	  escalatie	  en	  uit	  de	  hand	  lopende	  conflicten,	  had	  Janis	  (1971)	  het	  over	  
groupthink	  als	  een	  zichzelf	  versterkend	  ‘teruglopen’	  van	  kritische	  vermogens	  in	  een	  groep	  en	  
presenteerde	  Argyris	  (1977)	  zijn	  eerste	  gedachten	  over	  het	  tekort	  schieten	  van	  1e	  orde	  
aanpakken	  van	  problemen.	  	  
	  
	  

meer	  van	  hetzelfde	  	  
De	  nadruk	  kan	  liggen	  op	  méér	  (=	  escalatie)	  of	  hetzelfde	  (=	  herhaling	  van	  zetten),	  meestal	  speelt	  
allebei.	  Watzlawick	  laat	  beide	  aspecten	  zien	  in	  zijn	  analyse	  van	  het	  toneelstuk	  Who	  is	  afraid	  of	  
Virginia	  Woolf?:	  een	  echtpaar	  maakt	  ruzie	  langs	  zich	  steeds	  herhalende	  patronen	  (meer	  van	  
hetzelfde),	  maar	  wordt	  daardoor	  ook	  steeds	  wanhopiger	  en	  legt	  er	  dus	  voortdurend	  ‘…een	  
schepje	  bovenop’	  (escalatie).	  Een	  belangrijk	  kenmerk	  van	  meer	  van	  hetzelfde	  is	  de	  onbedoelde	  
en	  daarom	  vaak	  zo	  tragische	  logica	  van	  het	  proces:	  het	  gaat	  bijna	  altijd	  om	  problemen	  die	  door	  
mensen	  worden	  onderhouden	  ‘…in	  the	  very	  act	  of	  trying	  to	  fix	  them’.	  	  
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Systemische	  patronen.	  ‘Meer	  van	  hetzelfde’	  is	  na	  de	  jaren	  ‘70	  een	  onderwerp	  gebleven	  in	  de	  
organisatieliteratuur.	  Auteurs	  als	  Senge	  (1990),	  Manzoni	  (1998),	  Weick	  (1999),	  Kegan	  (2009)	  
en	  Stacey	  (2012)	  gingen	  ermee	  verder,	  in	  Nederland	  kwam	  M&O	  met	  themanummers	  over	  
escalatie	  en	  conflicten	  (Glasl	  1979,	  1981)	  en	  waren	  recentere	  bijdragen	  afkomstig	  van	  onder	  
meer	  Hendriks	  (2001),	  De	  Man	  (2003),	  Werkman	  (2006,	  2011),	  Ardon	  (2006,	  2011a,	  2011b)	  
en	  Moeskops	  (2004,	  2014).	  Een	  aantal	  kenmerken	  komt	  steeds	  terug	  bij	  wat	  deze	  auteurs	  
beschrijven	  als	  ‘circulaire	  patronen’:	  
- een	  op	  het	  eerste	  zicht	  logische	  ‘remedie’	  heeft	  onbedoelde	  effecten:	  ze	  versterken	  het	  

probleem	  in	  plaats	  het	  te	  doen	  verdwijnen.	  De	  toegepaste	  oplossing	  is,	  om	  een	  zinsnede	  
van	  Watzlawick	  (1974)	  aan	  te	  halen	  ‘...een	  deel	  van	  het	  probleem	  geworden’.	  

- de	  ‘logica’	  die	  het	  probleem	  in	  stand	  houdt	  is	  voor	  een	  toeschouwer	  snel	  duidelijk,	  maar	  
dringt	  niet	  gemakkelijk	  dóór	  tot	  wie	  ‘..in	  het	  patroon	  zit’.	  Er	  lijkt	  een	  soort	  bewustzijns-‐
vernauwing	  te	  spelen…	  	  

- de	  bron	  van	  die	  beperkte	  vermogens	  tot	  ‘doorzien	  en	  bijsturen’	  zit	  in	  het	  emotionele.	  	  
	  

Watzlawick	  (1970)	  heeft	  het	  over	  de	  impact	  van	  betrekkingscommunicatie.	  Deutsch	  (1973)	  
stelt	  dat	  escalatie	  vaker	  voorkomt	  als	  een	  conflict	  (ook)	  over	  prestige	  gaat	  en	  identiteit.	  Een	  
reeks	  auteurs	  (Argyris	  1977,	  Drukker	  2002,	  Ardon	  2006)	  stelt	  dat	  mensen	  in	  het	  algemeen	  
‘terugvallen’	  op	  irrationeel	  beheersingsgedrag	  (willen	  winnen,	  niet	  toetsen	  van	  eigen	  
aannames,	  anderen	  be-‐	  en	  veroordelen,	  enz.)	  wanneer	  ze	  zich	  onveilig	  of	  bedreigd	  voelen.	  
Moeskops	  (2004,	  2014)	  noemt	  het	  regressie	  die	  wordt	  opgeroepen	  door	  een	  teveel	  aan	  
opwindende,	  spannende	  of	  bedreigende	  prikkels.	  Het	  vóórkomen	  van	  ‘regressief	  gedrag’	  
wordt	  overigens	  bevestigd	  door	  modern	  neurowetenschappelijk	  onderzoek:	  als	  mensen	  zich	  
defensief	  gedragen,	  blijkt	  ‘hardware’	  in	  de	  kleine	  hersenen	  geactiveerd	  (Solms	  2002)	  die	  hen	  
-‐	  om	  het	  populair	  te	  zeggen	  -‐	  op	  kleine	  hersenenniveau	  doet	  reageren.	  	  
	  

Auteurs	  zijn	  het	  eens	  over	  de	  kracht	  van	  deze	  patronen:	  zelfs	  heel	  verstandige	  mensen	  
kunnen	  ingezogen	  worden.	  Ze	  signaleren	  ook	  de	  lading	  van	  impasses:	  meer	  van	  hetzelfde	  
lijkt	  op	  stilstand,	  maar	  eronder	  woelt	  vaak	  strijd.	  Het	  merendeel	  van	  beschrijvingen	  gaat	  
overigens	  over	  patronen	  waarin	  managers	  verstrikt	  raken,	  veel	  minder	  over	  ‘meer	  van	  
hetzelfde’	  bij	  adviseurs.	  	  
	  
	  

2.	   Paradoxen	  	  	  
	  

Managementparadoxen.	  Over	  managementparadoxen	  is	  veel	  geschreven.	  Een	  recent	  overzicht	  	  
meldt	  360	  publicaties	  in	  12	  managementtijdschriften	  in	  de	  periode	  1989	  tot	  2009.	  Het	  begrip	  
‘paradox’	  blijkt	  vaak	  gebruikt	  te	  worden	  als	  synoniem	  voor	  tegenstelling,	  spanning	  of	  dilemma	  
en	  gaat	  dan	  over	  tegenstrijdigheden	  waarmee	  managers	  te	  maken	  hebben,	  zoals	  tussen	  collec-‐
tief	  en	  individu,	  tussen	  prestaties	  nu	  en	  in	  de	  toekomst,	  tussen	  centralisatie	  en	  ‘empowerment’,	  
enz.	  (Smith	  2011,	  p.	  383).	  	  
	  

	  

Watzlawick	  (1970)	  schreef	  ook	  over	  het	  gebruik	  van	  pragmatische	  paradoxen	  om	  meer	  van	  
hetzelfde-‐cirkels	  te	  doorbreken.	  De	  paradox	  van	  zulke	  interventies	  zit	  in	  het	  dóórtrekken	  van	  
een	  dynamiek,	  met	  het	  doel	  om	  haar	  te	  stoppen.	  Paradoxen	  zijn	  daarom	  contra-‐intuïtief,	  
hun	  werking	  is	  wat	  wonderlijk.	  Ze	  werden	  -‐	  mede	  door	  de	  gepresenteerde	  voorbeelden	  -‐	  
vaak	  beschouwd	  als	  een	  wat	  buitenissige	  ontdekking	  van	  de	  Palo	  Alto-‐groep1,	  die	  vooral	  
interessant	  was	  voor	  dokters	  en	  therapeuten	  (Haley	  1963,	  1977;	  Van	  Dijck	  1973,	  1974).	  	  
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pragmatische	  paradoxen	  	  
Een	  logische	  paradox	  -‐	  zoals	  die	  hiernaast	  -‐	  is	  innerlijk	  tegenstrijdig	  	  
en	  daarom	  los	  van	  context	  te	  begrijpen.	  Pragmatische	  paradoxen	  
krijgen	  daarentegen	  hun	  betekenis	  in	  de	  interactie.	  Enkele	  ‘klassieke’	  
voorbeelden:	  
- Bateson	  gaf	  het	  voorbeeld	  van	  een	  patiënt	  die	  een	  afspraak	  met	  zijn	  therapeut	  miste	  en	  ter	  

verklaring	  meldde	  dat	  ‘...de	  rechter	  het	  niet	  goed	  vond’.	  Een	  lastige	  betrekkingsboodschap,	  
want	  niet	  alleen	  wordt	  de	  gemaakte	  afspraak	  genegeerd,	  maar	  dat	  feit	  wordt	  ook	  nog	  eens	  
-‐	  door	  het	  introduceren	  van	  een	  gefantaseerde	  derde	  -‐	  zo	  goed	  als	  onbespreekbaar	  
gemaakt.	  Toch	  kwam	  een	  vruchtbaar	  gesprek	  op	  gang,	  nadat	  de	  therapeut	  meelevend	  had	  
gereageerd	  (‘…u	  heeft	  misschien	  een	  betere	  advocaat	  nodig’)	  en	  belangstellend	  dóórvroeg	  
of	  de	  rechter	  het	  eigenlijk	  wel	  goed	  vond	  dat	  het	  verbod	  verklapt	  werd	  (1972,	  p.	  200).	  

- Watzlawick	  schrijft	  over	  een	  patient	  die	  zich	  bij	  de	  dokter	  meldde	  met	  een	  voorgeschiedenis	  
van	  klachten,	  waarvoor	  al	  heel	  veel	  artsen	  geen	  oorzaak	  hadden	  kunnen	  vinden.	  De	  patient	  	  
drong	  op	  een	  beter	  onderzoek	  aan,	  om	  ‘…eindelijk	  geholpen	  te	  kunnen	  worden’.	  De	  arts,	  die	  
de	  onmogelijkheid	  van	  het	  verzoek	  vermoedde,	  gaf	  aan	  dat	  ‘..onbekende	  oorzaken’	  op	  zijn	  
vakgebied	  helaas	  bestonden	  en	  de	  kans	  bovendien	  heel	  klein	  zou	  zijn	  om	  iets	  te	  vinden	  -‐	  
juist	  omdat	  al	  zoveel	  collega’s	  hadden	  gekeken.	  Hij	  stelde	  als	  alternatief	  voor	  om	  goed	  te	  
onderzoeken	  welke	  van	  zijn	  klachten	  aan	  de	  onbekende	  oorzaak	  lagen	  en	  bij	  welke	  ándere	  
hij	  wél	  zou	  kunnen	  helpen.	  Patiënt	  stemde	  daarmee	  in.	  Als	  afloop	  viel	  te	  melden	  dat	  in	  de	  
loop	  van	  dit	  alternatieve	  plan	  de	  klachten	  spontaan	  verdwenen	  (1970,	  p.	  202).	  

	  

De	  therapeutische	  effecten	  van	  paradoxen	  leken	  -‐	  zeker	  aanvankelijk	  -‐	  spectaculair.	  Auteurs	  als	  
Haley	  (1963,	  1975,	  1977)	  voorzagen	  daarom	  de	  opkomst	  van	  een	  nieuw	  soort	  problem	  solving	  
therapy,	  die	  veel	  van	  de	  bestaande	  (‘praten	  over…’-‐)	  therapievormen	  overbodig	  zou	  maken.	  	  
	  

	  

Toch	  drong	  ook	  dit	  onderdeel	  van	  ‘Watzlawick’	  vanaf	  eind	  jaren	  ’70	  door	  in	  het	  denken	  over	  
organisatieadvieswerk.	  Termen	  als	  betrekkingsregels,	  paradoxen,	  meta-‐communicatie	  en	  
interpunctie	  werden	  gebruikt	  in	  beschouwingen	  over	  de	  dynamiek	  van	  adviesprocessen	  
(Drukker	  1976,	  1980,	  1981;	  Feltmann	  1980,	  1984).	  Ook	  kwamen	  er	  publicaties	  over	  nut	  en	  
bruikbaarheid	  van	  paradoxale	  interventies.	  Een	  overzicht:	  
	  

Paradoxen	  tussen	  klant	  en	  adviseur	  	  	  
Hendriks	  (1987)	  schrijft	  over	  problemen	  in	  de	  communicatie	  tussen	  klant	  en	  adviseur.	  Hij	  
focust	  op	  de	  betrekkingscommunicatie	  tussen	  beiden	  en	  triggers	  die	  kunnen	  leiden	  tot	  
improductieve	  interacties	  (zie	  kader:	  MEER	  VAN	  HETZELFDE	  IN	  ADVIESPROCESSEN).	  Paradoxen	  
kunnen	  helpen	  om	  die	  te	  doorbreken.	  Ze	  houden	  bijvoorbeeld	  in	  (pp.	  12-‐16):	  
- ophouden	  met	  informeren,	  overtuigen,	  sturen,	  leiding	  nemen,	  voortgangsvoorstellen	  

doen	  en	  ander	  typisch	  ‘adviseursgedrag’	  dat	  vaak	  de	  betrekkingenstrijd	  in	  gang	  houdt	  
- vriendelijk-‐onderzoekend	  in	  gesprek	  brengen	  -‐	  of	  zelfs	  zachtjes	  aanmoedigen	  -‐	  van	  

weerstand	  en	  lastige	  betrekkingsboodschappen.	  	  
	  

	  
	  

meer	  van	  hetzelfde	  in	  adviesprocessen	  
Een	  adviseur	  merkt	  dat	  zijn	  inbreng	  bij	  een	  klant	  niet	  landt	  en	  de	  reactie	  is	  ‘harder	  werken’:	  nóg	  
eens	  uitleggen,	  stéviger	  presenteren,	  opnieuw	  dóórvragen,	  enz.	  Soms	  roept	  die	  inspanning	  
alleen	  maar	  meer	  verzet	  op	  bij	  de	  klant:	  er	  is	  een	  cirkel	  gaande.	  De	  dynamiek	  valt	  te	  begrijpen	  
als	  gelet	  wordt	  op	  ‘meer	  van	  hetzelfde’-‐interacties	  rond	  de	  adviseur.	  Diens	  betrekkingsbood-‐
schappen	  houden	  namelijk	  meestal	  in	  dat	  hij	  problemen	  bij	  zijn	  klant	  veronderstelt,	  op	  zoek	  is	  
naar	  wat	  helpen	  kan	  en	  daar	  graag	  verantwoordelijkheid	  voor	  neemt.	  Als	  een	  klant	  zich	  daar	  
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	  ambivalent	  bij	  voelt	  -‐	  heb	  ik	  wel	  een	  probleem	  (of	  ligt	  het	  bij	  een	  ander),	  snapt	  de	  adviseur	  wel	  
wat	  hier	  speelt	  (of	  weet	  ik	  dat	  toch	  beter),	  wil	  ik	  wel	  dat	  hij	  aan	  de	  slag	  gaat	  (of	  lijkt	  me	  dat	  toch	  
zinloos),	  enz.	  -‐	  en	  de	  adviseur	  dat	  	  niet	  erkent,	  kan	  strijd	  ontstaan	  over	  ‘wie	  de	  baas	  is’	  in	  de	  
relatie	  (Hendriks	  1987,	  pp.	  7-‐12).	  	  
	  
	  

‘Lastige’	  adviesgesprekken	  kunnen	  soms	  ook	  vast	  zitten	  op	  onbehulpzame	  overtuigingen	  bij	  
de	  klant	  (Hendriks,	  p.	  15).	  In	  latere	  beschrijvingen	  (Burger	  2010,	  Kets	  de	  Vries	  2012)	  staat	  
dat	  aspect	  voorop:	  zij	  bespreken	  paradoxale	  interventies	  als	  methode	  om	  ‘vast	  zittende’	  
coaching	  los	  te	  krijgen.	  Indicatie:	  ‘..als	  andere,	  traditionelere	  interventievormen	  hebben	  
gefaald’	  (Kets	  de	  Vries	  2012,	  p.	  186).	  	  
	  

Paradoxen	  ter	  ‘ontregeling’	  van	  patronen	  tussen	  klanten.	  Paradoxen	  worden	  ook	  gebruikt	  
voor	  het	  ‘losmaken’	  van	  patronen	  in	  het	  klantsysteem	  (Choy	  2005,	  Spanjersberg	  2010).	  De	  
werkwijze	  is	  analoog	  aan	  wat	  soms	  in	  gezinstherapie	  gebeurt,	  een	  vakgebied	  waarin	  -‐	  na	  
Watzlawick	  -‐	  ontdekt	  werd	  dat	  het	  beëindigen	  van	  starre	  interacties	  soms	  het	  snelst	  gaat	  als	  
de	  therapeut	  gezinsleden	  aanmoedigt	  om	  er	  vooral	  mee	  dóór	  te	  gaan	  (Selvini	  Pallazoli	  1978a,	  
Lange	  2010a,	  2010b).	  	  
Een	  verwant	  toepassingsgebied	  is	  conflict	  mediation,	  waar	  het	  doel	  is	  om	  patronen	  tussen	  
conflictpartijen	  te	  doorbreken,	  maar	  processen	  vaak	  ook	  bol	  staan	  van	  de	  ambivalenties	  die	  
partijen	  daarbij	  hebben:	  ‘..deelnemers	  willen	  geholpen	  worden	  (anders	  kwamen	  ze	  niet),	  
maar	  ook	  weer	  niet	  helemaal	  van	  harte	  (…)	  omdat	  het	  proces	  te	  moeilijk	  of	  te	  pijnlijk	  is	  of	  
omdat	  ze	  belang	  hebben	  bij	  de	  continuering’	  (Prein	  2005,	  p.	  179).	  	  	  	  	  	  
	  

Paradoxen	  bij	  ‘tough	  issues’	  (taaie	  vraagstukken).	  	  De	  meest	  recente	  toepassing	  is	  te	  vinden	  
bij	  Vermaak	  (2009,	  2012).	  Hij	  beschrijft	  meer	  van	  hetzelfde-‐risico’s	  bij	  -‐	  wat	  hij	  noemt	  -‐	  weer-‐
barstige	  vernieuwing.	  Een	  voorbeeld	  is	  een	  verandering	  die	  op	  de	  ene	  plek	  bedacht	  is,	  maar	  
door	  anderen	  geadopteerd	  en	  ingevuld	  moet	  worden.	  	  Het	  spanningsveld	  rond	  zulk	  local	  
ownership	  creëert	  zuigkracht,	  aldus	  Vermaak,	  waarin	  een	  adviseur	  verzeild	  kan	  raken.	  	  
De	  casus	  is	  een	  vernieuwingsproces	  bij	  Buitenlandse	  Zaken,	  dat	  vorm	  moet	  krijgen	  op	  
ambassades	  (2009,	  p.	  69).	  De	  adviseur	  reist	  in	  opdracht	  van	  een	  Haagse	  denktank	  de	  wereld	  
rond	  om	  pilot-‐ambassades	  ‘mee	  te	  krijgen’	  in	  projecten	  die	  als	  vernieuwend	  kunnen	  gelden.	  
Een	  valkuil	  is	  te	  hard	  te	  duwen	  om	  weerstand	  te	  omzeilen:	  het	  project	  komt	  dan	  op	  gang,	  
maar	  zonder	  commitment	  van	  betrokkenen	  (‘initiëringsparadox’,	  pp.	  396	  vv.).	  Of	  te	  hard	  
gaan	  trekken	  als	  resultaten	  tegenvallen:	  de	  adviseur	  redt	  het	  project,	  maar	  de	  deelnemers	  
gaan	  hangen	  of	  worden	  er	  zelfs	  wantrouwig	  van	  (‘uitvoeringsparadox’,	  p.	  401	  vv.).	  Om	  zulke	  
risico’s	  te	  voorkomen,	  aldus	  Vermaak,	  is	  een	  communicatiestijl	  nodig	  	  die	  niet	  het	  moeten	  
maar	  het	  ambivalente	  honoreert:	  ‘…zowel	  de	  wens	  om	  te	  vernieuwen	  als	  de	  vrees	  om	  dat	  te	  
doen’	  (p.	  411).	  Hij	  beschrijft	  dan	  soortgelijke	  interventies	  (pp.	  413-‐414)	  als	  Hendriks	  (1987).	  	  
	  
	  
3.	   Intermezzo:	  paradoxen	  in	  de	  psychotherapie	  
	  

Therapeutische	  paradoxen.	  	  Psychotherapeuten	  hebben	  -‐	  na	  ‘Watzlawick’	  -‐	  veel	  nagedacht	  
en	  geschreven	  over	  effecten	  en	  gebruik	  van	  paradoxen2.	  De	  opbrengst	  was	  verheldering:	  
wat	  kunnen	  paradoxale	  interventies	  en	  waarop	  zijn	  ze	  gericht?	  Het	  stellen	  van	  die	  vragen	  
kwam	  op	  gang	  na	  de	  constatering	  -‐	  omstreeks	  jaren	  ’90	  -‐	  dat	  paradoxen	  geen	  wondermiddel	  
zijn	  of	  vervanger	  van	  therapie	  (Lange	  1996,	  Wolff	  1998,	  Van	  Dyck	  2007,	  Hoogduin	  2008,	  Van	  
der	  Velden	  2010).	  	  
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Onder	  meer	  kan	  nu	  preciezer	  dan	  voorheen	  worden	  
aangegeven,	  op	  welke	  systeempatronen	  een	  interventie	  
kan	  worden	  gericht.	  Lange	  (2006)	  maakt	  daarbij	  een	  
onderscheid:	  paradoxen	  worden	  soms	  gericht	  op	  het	  
ontmantelen	  van	  (innerlijke	  of	  relationele)	  patronen	  bij	  
de	  klant,	  in	  andere	  gevallen	  op	  het	  werkbaar	  houden	  
van	  de	  relatie	  met	  de	  klant.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
De	  eerste	  soort	  paradoxen	  noemt	  Lange	  paradoxaal	  
advies	  -‐	  ze	  zijn	  onderdeel	  van	  de	  therapie,	  want	  dienen	  
om	  bekrachtigingspatronen	  te	  doorbreken	  die	  het	  effect	  
van	  een	  behandeling	  blokkeren	  (Lange	  2006,	  pp.	  357-‐
395).	  De	  tweede	  soort	  paradoxen	  noemt	  Lange	  de	  paradoxale	  houding.	  Hij	  beschouwt	  het	  
kunnen	  werken	  vanuit	  die	  houding	  als	  een	  algemene	  vaardigheid	  van	  therapeuten	  (pp.	  111-‐
121).	  	  
	  

Paradoxaal	  adviseren.	  Het	  door	  Lange	  gemaakte	  onderscheid	  kan	  worden	  gebruikt	  voor	  het	  
‘plaatsen’	  van	  de	  tot	  nu	  toe	  besproken	  interventies.	  Zo	  gaan	  de	  beschrijvingen	  van	  Hendriks	  
(1987)	  en	  Vermaak	  (2009,	  2012)	  over	  patronen	  tussen	  adviseur	  en	  klant.	  De	  invalshoek	  is	  
daarmee	  anders	  dan	  bij	  Choy	  (2005)	  en	  Spanjersberg	  (2010)	  -‐	  wier	  aandacht	  uitgaat	  naar	  
relationele	  patronen	  bij	  de	  klant	  -‐	  en	  bij	  Burger	  (2010)	  en	  Kets	  de	  Vries	  (2012),	  die	  schrijven	  	  
over	  paradoxen	  om	  innerlijke	  patronen	  los	  te	  maken.	  	  
	  

Hendriks	  (1987),	  ‘Lastige	  Klanten,	  een	  
interactioneel	  gezichtspunt’	  (M&O,	  6-‐21)	  	  

Lange	  (2006),	  Gedragsverandering	  in	  
Gezinnen	  (pp.	  116	  vv)	  

- ik-‐boodschappen	  als	  ‘je	  bent	  bij	  de	  ver-‐
keerde:	  ik	  heb	  jouw	  advies	  niet	  nodig’	  

- jij-‐boodschappen	  als	  ‘ik	  snap	  je	  advies	  wel,	  
maar	  hier	  werkt	  dat	  niet:	  je	  begrijpt	  niet	  
wat	  hier	  speelt’	  

- appèl-‐boodschappen	  als	  ‘laat	  me	  met	  rust	  
en	  dring	  niet	  aan:	  je	  adviezen	  zijn	  prima,	  
maar	  we	  hebben	  geen	  tijd	  (ik	  kán	  er	  niets	  
mee,	  etc.)’.	  
	  

‘Kortom	  (…)	  de	  klant	  vraagt	  om	  een	  advies,	  
maar	  maakt	  meteen	  ook	  duidelijk	  dat	  hij	  er	  
niet	  veel	  mee	  zal	  doen	  of	  van	  verwacht’	  (p.	  9)	  
	  
drie	  ‘lastige	  ontkenningen’:	  indicaties	  voor	  

paradoxale	  interventie	  
	  

- stelselmatig	  afspraken	  niet	  nakomen	  
- voortdurend	  de	  therapeut	  corrigeren	  
- altijd	  ontwijkende	  antwoorden	  geven	  of	  

‘niets	  te	  bespreken	  hebben’	  	  
- regelmatig	  aangeven	  dat	  de	  zienswijze	  van	  

de	  therapeut	  misschien	  opgaat	  voor	  
anderen,	  maar	  bij	  hem	  niet	  

- steeds	  stellen	  dat	  er	  toch	  niets	  kan	  
veranderen:	  ‘zo	  ben	  ik	  nou	  eenmaal’	  

	  
‘..Kortom	  (…)	  indruk	  wekken	  geen	  vertrouwen	  
in	  de	  therapie	  te	  hebben:	  wel	  komen,	  maar	  
niet	  denken	  er	  beter	  van	  te	  worden’	  (p.	  116)	  	  
	  
indicaties	  voor	  een	  paradoxale	  houding	  van	  

de	  therapeut	  
	  

Milanese	  school	  (Selvini	  Palazzoli).	  	  De	  ‘Milanese	  school’	  moet	  apart	  genoemd	  worden,	  ook	  
al	  wordt	  ze	  niet	  zo	  vaak	  meer	  aangehaald.	  Onder	  leiding	  van	  Mara	  Selvini	  Palazzoli	  -‐	  psycho-‐
analytisch	  opgeleid,	  maar	  geïnspireerd	  door	  ‘Palo	  Alto’	  -‐	  hield	  deze	  Italiaanse	  pioniersgroep	  
zich	  namelijk	  bezig	  met	  het	  bedenken	  en	  uitwerken	  van	  complexe	  interventiestrategieën.	  Zo	  
betrokken	  ze	  gezinspatronen	  bij	  de	  behandeling	  van	  patiënten	  en	  richtten	  ze	  hun	  paradoxale	  
adviezen	  op	  álle	  deelnemers:	  ‘systeem	  voorschrijven’	  (Selvini	  Palazzoli	  1978a).	  Ze	  betrokken	  
het	  schoolsysteem	  bij	  de	  aanmelding	  van	  ‘probleemkinderen’	  en	  experimenteerden	  daar	  
met	  paradoxen	  (Selvini	  Palazzoli	  1978b,	  1984).	  Ook	  breidden	  ze	  Watzlawick’s	  concept	  van	  

‘systeempatronen’-

rela%onele(
patronen(

(bij(de(klant)(

intra2
psychische(
patronen(

(bij(de(klant)(

patronen(tussen(
hulpverlener(en(

klant(

Systeempatronen	  (naar:	  Lange	  2006)	  
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betrekkingscommunicatie	  uit,	  om	  het	  meer	  geschikt	  te	  maken	  voor	  complexe	  interacties:	  
interacties	  gaan	  vaak	  tussen	  méér	  (dan	  twee)	  personen,	  zelfs	  niet-‐aanwezige	  derden	  zijn	  
soms	  onderdeel	  van	  een	  betrekkingenstrijd	  (Ricci	  1984).	  	  
	  

Een	  voorbeeld	  van	  dat	  laatste	  gaat	  over	  een	  zoon	  die	  weigert	  op	  te	  staan	  als	  zijn	  moeder	  
hem	  op	  een	  ochtend	  wekt	  met:	  “..opstaan,	  dat	  hebben	  we	  gisteren	  afgesproken	  met	  
vader”.	  De	  analyse	  draait	  om	  de	  rol,	  die	  de	  (op	  dat	  moment	  afwezige)	  vader	  toegedicht	  
wordt	  in	  dit	  zinnetje	  van	  moeder.	  Zij	  kan	  immers	  -‐	  door	  de	  manier	  waarop	  -‐	  veel	  duidelijk	  
maken	  over	  hoe	  zij	  vader’s	  plek	  in	  het	  gezin	  ziet:	  uiteenlopend	  van,	  bijvoorbeeld,	  “..ik	  
kom	  je	  maar	  vast	  waarschuwen,	  want	  je	  vader	  zal	  niet	  blij	  zijn”	  tot	  “..jouw	  vader	  is	  net	  zo	  
lui	  als	  jij,	  dus	  het	  is	  maar	  goed	  dat	  ik	  er	  ben	  -‐	  anders	  kwam	  er	  van	  die	  afspraak	  niets	  
terecht”.	  In	  het	  voorbeeld	  blijft	  de	  zoon	  in	  bed	  liggen,	  omdat	  hij	  het	  niet	  eens	  is	  met	  hoe	  
moeder	  over	  vader	  praat	  (Ricci	  1984,	  p.	  173).	  

	  

We	  komen	  op	  de	  rol	  die	  ‘derden’	  kunnen	  spelen	  in	  de	  complexe	  meerpersoonsdynamiek	  van	  
organisaties	  nog	  terug.	  	  
	  
	  
4.	   De	  opkomst	  van	  embedded	  consultancy	  
Vermaak	  hoort	  bij	  een	  moderne	  generatie	  adviseurs,	  die	  werkt	  vanuit	  de	  idee	  van	  zelf-‐geor-‐
ganiseerde	  betekenisgeving	  in	  organisaties	  (Stacey	  2012,	  Homan	  2013,	  Van	  Oss	  2014).	  
Uitgangspunt	  is	  de	  gedachte	  dat	  grote	  plannen	  alleen	  maar	  kunnen	  slagen	  als	  ze	  ‘landen’	  op	  
verschillende	  eilanden	  van	  betekenisgeving	  in	  de	  organisatie.	  Een	  adviseur	  moet	  -‐	  om	  bij	  
zo’n	  proces	  te	  helpen	  -‐	  die	  ‘eilanden’	  leren	  kennen	  en	  meedoen	  in	  wat	  daar	  gebeurt	  (Van	  
Oss	  2014,	  pp.114	  vv.).	  Maar	  hij	  wordt	  tegelijk	  ook	  onderdeel	  van	  wat	  er	  tussen	  eilanden	  
gebeurt	  en	  moet	  daarin	  zijn	  weg	  vinden.	  Ik	  zou	  zo’n	  adviseursrol,	  vanwege	  de	  relationele	  
complexiteit	  waarin	  hij	  speelt,	  ‘embedded’	  willen	  noemen:	  de	  adviseur	  begeeft	  zich	  ‘in’	  	  
systemen,	  wordt	  deelgenoot	  op	  tal	  van	  plekken	  en	  onderhoudt	  meervoudige	  relaties	  met	  
partijen.	  
	  

Een	  stelling	  zou	  kunnen	  zijn,	  dat	  de	  dynamiek	  van	  hedendaagse	  embedded	  adviesprocessen	  
steeds	  minder	  valt	  te	  begrijpen	  vanuit	  oude,	  maar	  nog	  steeds	  gangbare,	  dyadische	  modellen	  
over	  ‘klant-‐en-‐adviseur’	  (vgl.	  Block	  2011).	  Voor	  dit	  artikel	  is	  van	  belang,	  dat	  tussen	  méér	  dan	  
twee	  personen	  ándere	  meer	  van	  hetzelfde-‐risico’s	  kunnen	  spelen	  (dan	  tussen	  twee)	  en	  dat	  
wellicht	  ook	  andere	  paradoxen	  denkbaar	  zijn	  om	  die	  te	  doorbreken.	  We	  gaan	  daar	  nu	  naar	  
kijken.	  	  
	  
	  

‘embedded’	  advieswerk	  
De	  relationele	  complexiteit	  rondom	  advieswerk	  groeide	  sinds	  de	  jaren	  ’80:	  	  
- in	  organisaties	  wordt	  gewerkt	  met	  steeds	  flexibeler	  structuren,	  minder	  managementlagen	  

en	  ‘lager’	  neergelegde	  verantwoordelijkheden.	  Ook	  groeit	  het	  belang	  van	  (externe)	  ketens	  
en	  allianties:	  adviseurs	  komen	  in	  steeds	  netwerkachtiger	  omgevingen	  terecht	  	  

- het	  aantal	  adviseurs	  nam	  toe	  en	  het	  aantal	  vakgebieden,	  waarin	  men	  ‘adviseur’	  kon	  worden	  
(Nathans	  2006).	  De	  branche	  van	  externe	  bureau’s	  -‐	  ooit	  kleine	  bureau’s	  met	  generalisten	  -‐	  
werd	  er	  een	  van	  grote	  bureau’s	  vol	  specialisten.	  In	  grote	  bedrijven	  gebeurde	  hetzelfde:	  
generalistische	  ‘organisatie-‐adviesafdelingen’	  gingen	  dicht,	  in	  hun	  plaats	  kwamen	  
specialistische	  staven.	  Daarom	  moet	  er	  rond	  concrete	  vraagstukken	  steeds	  vaker	  worden	  
samengewerkt	  	  

- de	  meerwaarde	  van	  adviseurs	  veranderde	  door	  het	  gestegen	  opleidingsniveau	  van	  klanten	  
(Rubinstein	  2006,	  De	  Man	  2013),	  de	  toegenomen	  mobiliteit	  en	  werkervaring	  van	  managers	  	  
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en	  het	  beschikbaar	  zijn	  van	  staven	  en	  pools	  van	  interne	  experts.	  	  Externe	  adviseurs	  werken	  
om	  die	  reden	  steeds	  vaker	  met	  internen	  samen.	  	  

- er	  groeiden	  andere	  verhoudingen	  tussen	  adviseurs	  en	  klanten:	  cliënten	  werden	  opdracht-‐
gever,	  adviseurs	  projectleider	  (‘verantwoordelijk	  voor	  resultaten’)	  

- daarbij	  kwamen	  nog	  game	  changers	  van	  afgelopen	  jaren	  (De	  Man	  2013):	  instant	  consulting	  
(‘…geen	  onderzoek	  meer	  nodig,	  want	  de	  adviseur	  weet	  al	  wat	  speelt’),	  mantelcontracten	  	  
(‘…geen	  intake	  meer	  nodig,	  want	  het	  adviesbureau	  loopt	  hier	  al	  rond’)	  en	  netwerkvorming	  
tussen	  zzp-‐ers	  (‘..want	  alleen	  samen	  kun	  je	  bieden	  wat	  in	  een	  niche	  wordt	  gevraagd’).	  	  

	  

Adviseurs	  lijken	  zo	  steeds	  minder	  op	  hun	  solistisch	  opererende	  voorbeelden	  van	  vroeger.	  Hun	  
werk	  raakt	  ingebed	  in	  netwerken	  van	  verhoudingen.	  
	  

	  
	  
5.	   ‘Lastige	  cases’	  
	  

Het	  ontstaan	  van	  nieuwe	  dynamieken	  rond	  advieswerk	  was	  ook	  merkbaar	  in	  de	  cases	  
en	  praktijkvragen,	  die	  deelnemers	  de	  laatste	  jaren	  meebrachten	  naar	  opleidingen	  
‘Paradoxaal	  Adviseren’3.	  De	  volgende	  paragrafen	  gaan	  over	  die	  casuïstiek	  van	  deze	  
tijd,	  te	  beginnen	  met	  een	  kort	  overzicht	  (paragraaf	  5).	  	  	  	  
	  

Wat	  volgt	  is	  een	  analyse	  van	  ca.	  100	  praktijkvragen,	  die	  deelnemers	  de	  laatste	  jaren	  hebben	  
ingebracht	  in	  cursussen	  Paradoxaal	  Adviseren.	  Ze	  gaan	  over	  meer	  van	  hetzelfde-‐interacties,	  
waarin	  deelnemers	  effectiever	  wilden	  opereren.	  De	  cases	  werden	  op	  schrift	  gesteld	  in	  een	  
vast	  format,	  dat	  een	  beschrijving	  inhield	  van	  de	  problematische	  interactie,	  de	  context	  én	  de	  
innerlijke	  dynamiek	  die	  opgeroepen	  werd.	  De	  analyse	  betreft	  de	  beschreven	  interactionele	  
complexiteit:	  aspecten	  waardoor	  de	  cases	  ‘anders	  waren’	  dan	  in	  het	  klassieke	  dyadische	  
adviesmodel	  (Hendriks	  1987).	  We	  kijken	  naar:	  
- de	  rolverhouding	  tussen	  adviseur	  en	  klant	  (intern	  of	  extern)	  
- het	  aantal	  deelnemers	  waarmee	  een	  interactie	  speelde	  (2	  of	  meer)	  
- de	  weerstanden	  waarmee	  de	  adviseur	  te	  maken	  had	  	  	  
- de	  meer	  van	  hetzelfde	  dynamiek	  die	  in	  het	  gesprek	  op	  gang	  kwam.	  
	  

De	  analyse	  rond	  de	  eerste	  twee	  aspecten	  bestond	  uit	  turven.	  Voor	  de	  andere	  was	  een	  
inhoudsanalyse	  nodig.	  Deze	  verliep	  in	  stappen:	  	  
a. herhaald	  lezen	  van	  de	  cases	  (NB	  het	  format	  voor	  de	  opdracht	  liet	  variatie	  toe	  in	  de	  

beschrijving,	  herlezen	  was	  soms	  nodig	  om	  ‘de	  kern	  van	  het	  verhaal’	  te	  pakken)	  
b. per	  case	  opstellen	  van	  een	  samenvatting	  in	  termen	  van	  gedrag	  en/of	  beleving	  (‘wat	  werd	  

steeds	  sterker?’)	  
c. vergelijken	  van	  de	  (samengevatte)	  dynamieken	  en	  indelen	  in	  categorieën	  
d. opnieuw	  en	  veelvuldig	  vergelijken	  -‐	  van	  cases,	  dynamieken	  en	  categorieën	  -‐	  totdat	  een	  

stabiel	  ‘patroon’	  gevonden	  was,	  dat	  door	  het	  (opnieuw)	  lezen	  en	  categoriseren	  niet	  meer	  
veranderde	  (‘verzadiging’,	  vgl.	  Glaser	  1965,	  Miles	  2014).	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  

cases	  uit	  opleidingen	  
De	  cases	  komen	  uit	  open	  inschrijvingscursussen	  ‘Paradoxaal	  Adviseren’,	  die	  tussen	  2006	  en	  
2013	  werden	  georganiseerd	  door	  de	  Baak	  en	  adviesbureau	  AO).	  De	  steekproef	  omvat	  alle	  
casebeschrijvingen,	  die	  in	  de	  administratie	  van	  de	  cursussen	  waren	  terug	  te	  vinden.	  Voor	  een	  
langere	  periode	  is	  gekozen	  om	  voldoende	  materiaal	  te	  krijgen.	  Ook	  wordt	  	  zo	  voorkomen,	  dat	  
uitkomsten	  te	  zeer	  door	  de	  ‘setting’	  van	  één	  cursusgroep	  bepaald	  worden.	  	  
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	  Nevenstaande	  tabellen	  geven	  een	  indruk	  van	  wat	  
‘langs	  kwam’.	  Zo	  blijkt	  ongeveer	  de	  helft	  van	  de	  	  
lastige	  gesprekken	  (N	  =	  107)	  er	  een	  te	  zijn	  met	  drie	  
of	  meer	  personen	  (box	  1).	  	  
	  

Ook	  is	  er	  in	  de	  helft	  van	  de	  gevallen	  -‐	  tweepersoons	  
én	  meerpersoons	  -‐	  een	  belangrijke	  niet-‐aanwezige	  
derde	  (box	  2).	  Bij	  elkaar	  laat	  dus	  ruim	  80	  %	  (!)	  een	  
dynamiek	  zien,	  die	  méér	  personen	  omvat	  dan	  twee.	  	  
	  

Over	  de	  formele	  positie	  van	  de	  case-‐inbrengers	  
(box	  3)	  komt	  naar	  voren,	  dat	  3/5e	  werkt	  als	  intern	  
adviseur	  (staffuncties	  als	  HRM,	  PR,	  communicatie,	  
financiën),	  1/5e	  als	  extern	  adviseur	  en	  eveneens	  
1/5e	  in	  het	  primair	  proces	  (kredietbeoordelaar/	  
accountmanager	  bij	  banken,	  beleidsmedewerker	  bij	  
overheidsorganisaties	  e.d.).	  
	  

Een	  laatste	  karakterisering	  van	  de	  cases	  gaat	  over	  	  
lastige	  betrekkingsboodschappen	  (‘weerstand’)	  
die	  in	  casebeschrijvingen	  genoemd	  worden:	  in	  
3/4	  van	  de	  gevallen	  verzet	  de	  klant	  zich	  tegen	  
datgene,	  waar	  de	  adviseur	  voor	  komt.	  Vrij	  
geformuleerd:	  het	  meeste	  ‘duw-‐	  en	  trekwerk’	  
gaat	  over	  situaties,	  waarin	  een	  adviseur	  mede-‐
werking	  voor	  iets	  probeert	  te	  krijgen	  en	  dáárdoor	  
in	  een	  meer	  van	  hetzelfde	  ‘gevecht’	  terecht	  komt.	  
	  

Samenvatting.	  	  Een	  vergelijking	  tussen	  ‘toen’	  en	  ‘nu’	  valt	  in	  box	  5	  na	  te	  lezen.	  Als	  	  
vergelijkingsmateriaal	  zijn	  de	  voorbeelden	  en	  casuïstiek	  genomen	  in	  de	  beschrijving	  van	  
‘paradoxaal	  adviseren’	  uit	  de	  jaren	  ’80	  (Hendriks	  1987).	  Wat	  eruit	  springt	  zijn	  twee	  zaken:	  	  
- de	  lastige	  adviesmomenten	  van	  nu	  gaan	  minder	  dan	  in	  de	  jaren	  ’80	  over	  de	  inhoudelijke	  

waarde	  van	  adviezen,	  de	  kennis	  van	  adviseurs	  (e.d.)	  en	  méér	  over	  het	  ‘meekrijgen’	  van	  
klanten	  in	  wat	  de	  adviseur	  wil	  (of	  moet)	  bereiken.	  	  	  	  	  

- in	  de	  dynamiek	  van	  lastige	  gesprekken	  doen	  meer	  personen	  mee:	  letterlijk	  in	  de	  ≥	  drie	  
gesprekken,	  maar	  ook	  door	  de	  afwezige	  derden.	  	  

	  

	   jaren	  ‘80	   na	  ‘2000	  

rolverhouding	  met	  de	  klant	   extern	  adviseur	   intern	  	  

gesprekscontext	   tweegesprek	   twee-‐	  én	  ≥	  driegesprek	  

lastige	  betrekkingsboodschap	  
(weerstand)	  

meestal:	  een	  klant	  die	  niet	  
veel	  	  waarde	  hecht	  aan	  
adviezen	  	  	  

meestal:	  een	  klant	  die	  niet	  veel	  
wil	  met	  ‘waar	  de	  adviseur	  voor	  
komt’	  

partijen	  in	  het	  gevecht	  
	  	  

de	  gesprekspartners	  zelf	   vaak	  ook	  ‘afwezige	  derden’	  

	  
	  

!

!

extern&adviseur& &&21&
intern&adviseur! &&62&
werkzaam&in&primair&proces& &&18&

&

box&3:&&rol&en&posi<e&

!

!
!
!
!
!
!

!
!
!

‘ik!doe!niet!
mee’!

‘jij!snapt!het!
niet’!!

‘laat!me!met!
rust’!

als$enige$ 35$ 13$ 11$
in$combina-e$
met$andere$

!

39$
!

37$
!

23$

74$ 50$ 34$
$

box$4:$$‘las-ge’$betrekkingsboodschappen$

twee$
gesprek*

*

≥*3$*
gesprek*

*

*

betrekkingsgevecht!
‘aan*tafel’*

!

21*
!

32!
!

53*
*

belangrijke,*maar**
niet$aanwezige*3e*
*

!

36*
!

18*
!

54*

!

57*
!

50*
!

107*
*

box*2:**wel/niet*‘aanwezige’*deelnemers**
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)

))≥)drie)gesprek)
)

57) 50)
)

box)1:))aantal)gespreksdeelnemers)
!

!
!
!

!
!

box	  5:	  ‘lastige	  adviesmomenten	  toen	  en	  nu'	  
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6.	   Meerpersoonsdynamiek:	  patronen	  

Wat	  volgt	  is	  een	  procesmatige	  analyse	  van	  de	  ‘nieuwe’	  cases,	  waarbij	  méér	  dan	  twee	  
personen	  waren	  betrokken:	  welke	  meer	  van	  hetzelfde-‐dynamiek	  komt	  hierin	  voor	  
(paragraaf	  6)	  en	  hoe	  kan	  die	  door	  paradoxen	  worden	  doorbroken	  (paragraaf	  7)?	  

	  

In	  de	  cases	  komen	  drie	  lastige	  meerpersoonspatronen	  voor.	  Ik	  noem	  ze,	  naar	  een	  opvallend	  
kenmerk:	  	  
- ‘groepsimpasse’	  
- ‘zwijgende	  derde’	  
- ‘afwezige	  derde’.	  
	  

Ik	  beschrijf	  hoe	  de	  patronen	  eruit	  zien	  en	  wat	  voor	  improductieve	  cirkels	  erdoor	  ontstaan.	  	  
	  
PATROON	  (1):	  	  ‘GROEPSIMPASSE’	  	  
In	  dit	  patroon	  hebben	  ‘n’	  partijen	  (A,	  B,	  C,	  etc.)	  het	  moeilijk	  met	  elkaar	  omdat	  zodra	  de	  één	  
initiatief	  neemt,	  de	  anderen	  dat	  óók	  doen	  en	  men	  elkaar	  op	  die	  manier	  de	  weg	  verspert.	  	  	  
	  

Voorbeeld.	  Een	  adviseur	  kan	  in	  dit	  patroon	  verzeild	  raken,	  wanneer	  een	  opdrachtgever	  hem	  
vraagt	  om	  iets	  te	  doen	  wat	  tegenacties	  oproept	  bij	  de	  anderen.	  Het	  kan	  om	  een	  spanning	  
gaan,	  die	  al	  langer	  sluimert.	  Het	  probleem	  voor	  de	  adviseur	  is	  dat	  die	  spanning	  óploopt,	  
zodra	  hij	  aan	  het	  werk	  gaat	  (zie	  kader:	  PILOT	  BUURTGERICHT	  JEUGDBELEID).	  	  
	  

pilot	  ‘buurtgericht	  jeugdbeleid’	  
Adviseur	  A	  -‐	  specialist	  in	  jeugdbeleid	  -‐	  is	  op	  gesprek	  in	  een	  gemeentehuis	  over	  het	  op	  gang	  
brengen	  van	  een	  pilot	  buurtgericht	  jeugdbeleid	  waarin	  scholen,	  hulpverleners	  en	  politie	  mét	  
elkaar	  de	  aanpak	  gaan	  verzorgen	  van	  een	  groep	  multi-‐probleemjongeren	  in	  wijk	  X.	  Hij	  is	  
uitgenodigd	  door	  wethoudersassistent	  B,	  die	  (namens	  zijn	  baas,	  de	  wethouder)	  de	  adviseur	  
graag	  aan	  het	  werk	  wil	  hebben	  voor	  een	  snelle	  en	  voortvarende	  start	  met	  het	  project.	  	  
Bij	  het	  gesprek	  schuift	  op	  het	  laatste	  moment	  ook	  beleidsambtenaar	  C	  aan,	  die	  jeugdzaken	  in	  
portefeuille	  heeft	  en	  pas	  kort	  tevoren	  van	  dit	  (bestuurlijke)	  initiatief	  gehoord	  heeft.	  C	  toont	  zich	  
sceptisch	  en	  trapt	  regelmatig	  op	  de	  rem:	  hij	  vindt	  dat	  het	  te	  snel	  gaat.	  Hij	  noemt	  onder	  meer	  
een	  motie	  in	  de	  Raad	  -‐	  half	  jaar	  geleden	  -‐	  over	  privacy-‐aspecten,	  die	  niet	  zijn	  opgelost:	  mag	  
iedereen	  alles	  van	  die	  jongeren	  weten?	  De	  kwestie	  zal	  zeker	  opgerakeld	  worden,	  zodra	  het	  
pilot-‐plan	  gaat	  spelen.	  	  
	  

Het	  gesprek	  verloopt	  in	  ‘cirkels’.	  B	  houdt	  ondanks	  C’s	  bezwaren	  vol	  en	  vraagt	  A	  diverse	  malen	  
om	  een	  aanpakplan	  te	  maken,	  ‘…waarin	  natuurlijk	  met	  C’s	  bezwaren	  rekening	  wordt	  gehouden’	  
(dit	  laatste	  op	  wat	  ongeïnteresseerde	  toon).	  C	  houdt	  echter	  ook	  vol	  en	  sputtert	  steeds	  harder.	  A	  
doet	  meerdere	  vergeefse	  pogingen	  om	  zijn	  ‘opdracht’	  zo	  te	  formuleren	  dat	  B	  en	  C	  er	  beiden	  
achter	  kunnen	  staan.	  Maar	  B	  en	  C	  gaan	  er	  niet	  op	  in:	  ze	  praten	  allebei	  op	  A	  in,	  kijken	  elkaar	  niet	  
aan	  en	  herhalen	  hun	  argumenten.	  
	  

	  

Aan	  het	  patroon	  groepsimpasse	  doen	  alle	  aanwezigen	  mee.	  De	  dynamiek	  is	  dat	  hoe	  meer	  de	  
adviseur	  zijn	  best	  doet	  om	  gang	  in	  het	  proces	  te	  krijgen	  -‐	  door	  voorstellen	  te	  doen,	  door	  
pogingen	  om	  de	  ‘kloof’	  tussen	  B	  en	  C	  te	  overbruggen,	  etc.	  -‐	  des	  te	  sterker	  B	  en	  C	  dat	  tegen	  
houden.	  De	  beleving	  van	  B	  en	  C	  is	  overigens	  meestal	  identiek:	  ‘..hoe	  harder	  ik	  trek,	  hoe	  
stroever	  het	  loopt’.	  	  
Het	  patroon	  groepsimpasse	  komt	  regelmatig	  voor	  in	  gezelschappen	  (projectgroepen	  e.d.),	  
waar	  deelnemers	  -‐	  namens	  een	  afdeling	  of	  achterban	  -‐	  een	  gezichtspunt	  of	  belang	  moeten	  
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bewaken.	  De	  open	  zenuw	  in	  zo’n	  proces	  ‘speelt	  op’	  als	  één	  een	  te	  groot	  aandeel	  naar	  zich	  
toetrekt.	  	  
	  
PATROON	  (2):	  ‘ZWIJGENDE	  DERDE’	  
In	  dit	  patroon	  ontstaat	  een	  felle	  interactie	  tussen	  sommigen,	  waardoor	  het	  erop	  lijkt	  dat	  
anderen	  niet	  meedoen.	  Toch	  is	  zwijgen	  óók	  een	  vorm	  van	  meedoen,	  met	  vaak	  grote	  
gevolgen.	  	  
	  

Voorbeeld.	  	  Een	  adviseur	  kan	  in	  dit	  patroon	  terecht	  komen,	  als	  hij	  -‐	  in	  een	  ‘≥	  3	  gezelschap’	  -‐	  
steeds	  heftiger	  in	  debat	  raakt	  met	  één	  of	  enkele	  deelnemers	  en	  intussen	  het	  contact	  met	  
anderen	  verliest.	  Het	  kan	  om	  een	  conflictpunt	  gaan	  (verschil	  van	  waarneming,	  enz.)	  dat	  in	  
dat	  overleg	  op	  tafel	  hoort	  te	  komen.	  Maar	  het	  probleem	  is,	  dat	  de	  adviseur	  ‘…kastanjes	  uit	  
het	  vuur	  haalt’	  zonder	  dat	  duidelijk	  wordt	  welke	  en	  voor	  wie.	  Het	  patroon	  kan	  in	  zo’n	  geval	  
worden	  dat	  hoe	  harder	  de	  adviseur	  zijn	  best	  doet,	  des	  te	  minder	  eventuele	  medestanders	  
van	  zich	  zullen	  laten	  horen.	  En	  dat	  hun	  zwijgen	  ánderen	  juist	  stimuleert	  om	  hun	  verzet	  nog	  
steviger	  aan	  te	  zetten	  (zie	  kader:	  ADVISEUR	  STAAT	  PLOTS	  ALLEEN).	  	  
	  

adviseur	  staat	  plots	  alleen	  	  	  
Extern	  adviseur	  A	  presenteert	  in	  de	  driehoofdige	  directieraad	  een	  reorganisatieplan,	  waarover	  
hij	  heeft	  afgestemd	  met	  zijn	  opdrachtgever	  B	  (één	  van	  de	  drie,	  de	  CEO).	  Hij	  krijgt	  veel	  kritiek	  van	  
directielid	  C	  en	  -‐	  iets	  minder	  fel	  -‐	  van	  D,	  maar	  verdedigt	  het	  plan	  met	  verve.	  A	  merkt	  wel	  -‐	  met	  
groeiend	  ongemak	  -‐	  dat	  hij	  geen	  steun	  krijgt	  van	  zijn	  opdrachtgever	  B:	  hij	  had	  dat	  na	  hun	  
voorgesprek	  wel	  verwacht.	  B	  houdt	  echter	  zijn	  mond,	  kijkt	  toe.	  Ook	  D	  wordt	  langzaam	  stiller.	  
Naarmate	  het	  gesprek	  zo	  vordert,	  zet	  C	  steeds	  steviger	  aan:	  van	  het	  plan	  blijft	  weinig	  over.	  Tot	  
verbijstering	  van	  A	  trekt	  B	  na	  enige	  tijd	  conclusies:	  A	  moet	  met	  een	  nieuw	  voorstel	  komen!	  
	  
	  

Het	  patroon	  ‘zwijgende	  derde’	  lijkt	  op	  een	  tweegesprek,	  maar	  is	  dat	  niet.	  De	  casus	  ADVISEUR	  
STAAT	  PLOTS	  ALLEEN	  laat	  zien	  hoe	  dat	  escaleert:	  naarmate	  B	  zijn	  mond	  houdt,	  gaat	  A	  steeds	  
harder	  werken.	  Maar	  daardoor	  krijgt	  C	  steeds	  meer	  de	  indruk,	  dat	  het	  gaat	  om	  een	  plan	  van	  
A	  (en	  niet	  van	  B),	  waartegen	  hij	  zich	  mag	  verzetten.	  En	  naarmate	  dat	  gebeurt,	  wordt	  het	  
voor	  B	  steeds	  moeilijker	  om	  A’s	  plan	  nog	  te	  steunen	  -‐	  hij	  ‘glijdt’	  naar	  een	  positie	  waarin	  hij	  -‐	  
als	  hij	  geen	  conflicten	  wil	  met	  C	  -‐	  weinig	  anders	  doen	  kan	  dan	  een	  middenweg	  opzoeken….	  
	  
PATROON	  (3):	  ‘AFWEZIGE	  DERDE’	  
Het	  patroon	  afwezige	  derde	  kan	  zowel	  in	  tweegesprekken	  als	  in	  ≥	  3-‐gesprekken	  spelen.	  In	  de	  
casebeschrijvingen	  worden	  deze	  derden	  vaak	  ‘onderdeel	  van	  de	  context’	  genoemd.	  De	  ana-‐
lyse	  laat	  echter	  zien,	  dat	  ze	  ‘onzichtbaar	  meedoen’	  en	  de	  daardoor	  opgeroepen	  dynamiek	  
leidt	  tot	  herhalingen	  van	  zetten.	  	  
De	  dynamiek	  van	  zo’n	  gesprek	  wordt	  -‐	  uiteraard	  -‐	  niet	  letterlijk	  door	  afwezigen	  bepaald:	  dat	  
doen	  mensen	  echt	  zelf.	  Derden	  doen	  echter	  mee	  door	  de	  rol	  die	  ze	  spelen	  in	  de	  hoofden	  van	  
gespreksdeelnemers	  (zie	  par.	  3	  -‐	  Ricci	  1984).	  In	  de	  casus	  P&O-‐ER	  ONDER	  DRUK	  voelt	  de	  adviseur	  
zich	  ‘pleitbezorger’	  van	  een	  derde,	  maar	  heeft	  de	  gesprekspartner	  óók	  een	  legitiem	  belang.	  
Zo	  ontstaat	  een	  rivaliserend	  tweegevecht.	  	  
	  

P&O-‐er	  onder	  druk	  	  
P&O-‐medewerker	  A	  wordt	  in	  een	  tweegesprek	  door	  zijn	  klant	  -‐	  manager	  B	  -‐	  onder	  druk	  gezet	  
om	  snel	  en	  tegen	  alle	  regels	  in	  een	  nieuwe	  teamchef	  in	  B’s	  afdeling	  aan	  te	  stellen.	  De	  dynamiek	  
in	  het	  gesprek	  wordt	  dat	  A	  het	  beleid	  rond	  zulke	  aanstellingen	  verdedigt	  en	  B	  daar	  haast	  en	  
grote	  belangen	  tegenover	  stelt.	  	  
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Wanneer	  de	  interactie	  oploopt,	  krijgt	  A	  het	  verwijt	  dat	  hij	  star	  en	  bureaucratisch	  is,	  niet	  loyaal	  
naar	  wat	  er	  in	  B’s	  afdeling	  op	  het	  spel	  staat.	  A	  voelt	  zich	  ‘met	  de	  rug	  tegen	  de	  muur’	  staan,	  want	  
zijn	  werk	  houdt	  nu	  juist	  in	  dat	  hij	  de	  bedrijfsregels	  moet	  volgen:	  hij	  verwacht	  grote	  moeilijk-‐
heden	  met	  zijn	  baas	  als	  hij	  daar	  nu	  vanaf	  wijkt.	  	  
	  

Het	  patroon	  afwezige	  derde	  kan	  al	  bij	  de	  start	  van	  een	  gesprek	  ontstaan,	  wanneer	  de	  
adviseur	  -‐	  vaak	  met	  de	  beste	  bedoelingen	  -‐	  opent	  met	  een	  (zijn)	  uitleg	  over	  waarvoor	  hij	  
komt.	  Een	  onbedoeld	  effect	  kan	  zijn,	  dat	  de	  ander	  zich	  bewust	  wordt	  dat	  zijn	  doelen	  ánders	  
zijn	  en	  zich	  verzet.	  	  	  	  	  	  	  
	  

Een	  voorbeeld	  is	  de	  projectleider,	  die	  met	  de	  uitvoering	  van	  een	  besluit	  van	  hogerhand	  
belast	  is.	  Hij	  introduceert	  zich	  -‐	  vanzelfsprekend	  -‐	  bij	  zijn	  gesprekspartners	  met	  die	  uitleg.	  
Toch	  kruipt	  daar	  ongewild	  al	  snel	  de	  teneur	  in	  mee	  (betrekkingsboodschap)	  dat	  betrokkene	  
langskomt	  ‘..namens	  hogerhand’	  en	  dus	  ook	  zelf	  belangrijk	  is.	  Afhankelijk	  van	  ‘hoe	  dat	  valt’	  
kan	  het	  gesprek	  gaan	  ‘schuren’	  op	  vormen	  van	  actieve	  of	  passieve	  weerstand	  (naar	  het	  
voorbeeld	  van	  de	  zoon	  die	  in	  paragraaf	  3	  in	  bed	  bleef).	  
	  

De	  neiging	  van	  adviseurs	  om	  gesprekken	  met	  een	  klant	  te	  openen	  met	  een	  uitleg	  (over	  voor-‐
geschiedenis,	  bedoelingen,	  etc.)	  berust	  vaak	  op	  de	  aanname	  dat	  een	  klant	  daardoor	  
gemakkelijker	  ‘meedoet’.	  Het	  werkt	  soms	  averechts.	  
	  
	  
7.	   ‘Meerpersoonsdynamiek’:	  interventies	  
	  

De	  interventies	  bij	  deze	  cases	  werden	  tijdens	  opleidingen	  bedacht	  en	  -‐	  in	  de	  voor-‐
bereiding	  van	  dit	  artikel	  -‐	  	  tijdens	  expertmeetings	  met	  (oud-‐)cursisten.	  Ze	  berusten	  op	  
een	  toepassing	  van	  twee	  licht-‐paradoxale	  interventies,	  te	  weten	  ‘ophouden	  met	  
vechten’	  en	  ‘vriendelijk	  onderzoekend	  in	  gesprek	  brengen’	  (zie	  par.	  3).	  	  	  	  
	  

De	  beschreven	  patronen	  hebben	  gemeen	  dat	  ze	  verleiden	  tot	  ‘harder	  werken’,	  maar	  het	  
probleem	  daardoor	  niet	  ophoudt.	  Zodra	  een	  adviseur	  dit	  merkt,	  kan	  hij	  het	  anders	  aan-‐
pakken.	  	  
	  

Ophouden	  met	  vechten	  
De	  lichtst-‐paradoxale	  interventie4	  volgt	  Watlawick’s	  commen-‐
taar	  bij	  dit	  plaatje	  van	  twee	  zeilers:	  ‘..om	  deze	  situatie	  tot	  een	  
oplossing	  te	  brengen,	  is	  het	  blijkbaar	  nodig	  dat	  een	  van	  beiden	  
iets	  schijnbaar	  onverstandigs	  doet,	  namelijk	  niet	  méér	  maar	  
minder	  ‘stabiliseren’,	  want	  dit	  dwingt	  de	  partner	  om	  ook	  minder	  
van	  hetzelfde	  te	  doen,	  als	  hij	  niet	  in	  	  het	  water	  wil	  vallen’	  
(Watlawick	  1974).	  Het	  gaat	  meestal	  om	  ophouden	  met	  
informeren,	  leiding	  nemen,	  voortgangsvoorstellen	  doen	  en	  
ander	  typisch	  ‘adviseursgedrag’.	  De	  adviseur	  uit	  de	  casus	  JEUGDBELEID	  	  zou	  bij	  zijn	  gespreks-‐
partners	  kunnen	  informeren	  of	  zij	  een	  oplossing	  voor	  zich	  zien.	  De	  ‘trekker’	  van	  een	  passieve	  
projectgroep	  zou	  eens	  wat	  lichter	  kunnen	  openen,	  bijvoorbeeld	  door	  ontspannen	  op	  te	  
merken	  hoe	  prettig	  het	  is	  ‘…om	  elkaar	  weer	  te	  zien’	  en	  dan	  welwillend	  af	  te	  wachten	  wie	  het	  
eerst	  met	  serieuze	  inhoud	  komt.	  	  
	  

De	  kunst	  van	  het	  licht	  openen.	  	  Het	  kader	  LICHT	  VS.	  STEVIG	  OPENEN	  laat	  zien	  hoe	  een	  ‘lichte’	  
opening	  kan	  voorkomen,	  dat	  een	  betrekkingsgevecht	  al	  bij	  de	  start	  van	  een	  gesprek	  op	  gang	  
komt.	  De	  casus	  is	  een	  vervolg	  op	  P&O-‐ER	  ONDER	  DRUK	  (p.	  10),	  een	  gesprek	  dat	  last	  had	  van	  	  
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licht	  vs.	  stevig	  openen	  
geïmpliceerde	  
verhoudingen*	  

	  
zoals	  naar	  voren	  komend	  in:	  

	   stevig	  

	  	  	   	  

	  

	  A:	  	  “Ik	  heb	  naar	  aanleiding	  van	  jullie	  vacaturemelding	  de	  afspraken	  met	  de	  
OR	  er	  nog	  eens	  bijgehaald.	  Wat	  daaruit	  blijkt	  is	  dat	  juist	  voor	  het	  vervullen	  van	  
deze	  functie	  een	  aantal	  stappen	  nodig	  zijn…”	  	  
B:	  	  “Ja,	  dan	  heb	  je	  toch	  niet	  goed	  geluisterd	  vorige	  keer.	  Ik	  maakte	  toen	  al	  
duidelijk,	  dat	  we	  haast	  hebben	  en	  dat	  ik	  jouw	  hulp	  verwacht	  om	  zulke	  
moeilijkheden	  te	  omzeilen….”	  

	   licht	  (‘ondeskundig’)	  

	  
	  

	  

A:	  	  	  “Goede	  morgen,	  het	  leek	  me	  goed	  om	  nog	  eens	  langs	  te	  komen.”	  
B:	  	  	  “Ja,	  	  want	  je	  zou	  nog	  iets	  uitzoeken	  -‐	  toch?”	  
A:	  	  	  “Ja,	  dat	  heb	  ik	  gedaan.	  Jij	  ook?”	  
B:	  	  	  “Hm”	  (knikt)	  
A:	  	  	  “Zullen	  we	  dan	  eens	  naast	  elkaar	  leggen	  wat	  dat	  opgeleverd	  heeft?”	  

*	  A	  =	  adviseur,	  B	  =	  klant,	  D	  =	  afwezige	  derde	  (in	  dit	  geval:	  de	  OR),	  ?	  =	  mogelijk	  afwezige	  derde	  
(m.a.w.	  wie	  zou	  het	  nog	  meer	  kunnen	  zijn?)	  
	  

afwezige	  derden:	  rechts	  de	  tekst	  van	  het	  gesprek	  verbatim,	  links	  de	  rol	  die	  derden	  spelen	  in	  
de	  hoofden	  van	  gespreksdeelnemers.	  	  
	  

Naar	  voren	  komt	  dat	  bij	  de	  stevige	  opening	  al	  meteen	  bij	  beide	  deelnemers	  andere	  beelden	  
in	  het	  hoofd	  zitten:	  alsof	  ze	  in	  verschillende	  organisaties	  leven.	  Bij	  de	  lichte	  variant	  ontstaan	  
zulke	  verschillen	  niet:	  de	  adviseur	  laat	  met	  zijn	  ‘ondeskundige	  start’	  zien	  dat	  hij	  niet	  preten-‐
deert	  te	  weten	  hoe	  alle	  verhoudingen	  zijn.	  De	  opening	  houdt	  met	  andere	  woorden	  het	  
(betrekkings)voorstel	  in	  om	  dat	  samen	  uit	  te	  zoeken.	  	  
	  

Patroon	  beschrijven	  	  
‘Patroon	  beschrijven’	  is	  het	  onderzoekend	  in	  gesprek	  brengen	  van	  lastige	  betrekkingsbood-‐
schappen.	  Het	  vertrekpunt	  is	  dus	  subjectief:	  het	  gaat	  om	  wat	  de	  adviseur	  ervaart	  als	  een	  
belemmering	  om	  zijn	  werk	  te	  kunnen	  doen.	  In	  de	  casus	  JEUGDBELEID	  (p.	  9)	  zou	  hij	  bijvoorbeeld	  
kunnen	  zeggen:	  ‘…klopt,	  als	  ik	  u	  goed	  begrijp	  (naar	  B:),	  dat	  U	  vooruit	  wilt	  en	  liefst	  zo	  snel	  als	  
mogelijk,	  maar	  (naar	  C:)	  dat	  U	  op	  de	  rem	  stapt	  zodra	  dat	  dreigt	  te	  gebeuren?’.	  
	  

Patroon	  beschrijven	  
lijkt	  op	  het	  ‘vriendelijk	  in	  gesprek	  brengen	  van	  de	  weerstand’,	  zoals	  op	  blz.	  3	  werd	  beschreven.	  
Het	  verschil	  met	  die	  dyadische	  variant	  is	  dat	  de	  interventie	  ‘n’	  maal	  gaat:	  naar	  alle	  gespreks-‐
partners	  apart.	  
- overeenkomstig	  is	  de	  ‘lichte	  toon’:	  er	  moet	  verwondering	  blijken.	  De	  kunst	  is	  om	  de	  waar-‐

neming	  niet	  verwijtend	  of	  beschuldigend	  te	  laten	  klinken	  (want	  dat	  roept	  onvermijdelijk	  
tegenreacties	  op).	  In	  de	  dynamiek	  van	  wat	  zich	  afspeelt	  kan	  het	  ‘onnatuurlijk’	  aanvoelen	  om	  
zo’n	  lichte	  toon	  te	  treffen5.	  	  

- het	  bedenken	  van	  de	  interventie	  vraagt	  een	  mentale	  tussenstap,	  waarin	  de	  adviseur	  zich	  
afvraagt	  door	  welke	  betrekkingsboodschappen	  van	  klanten	  zijn	  harde	  werken	  wordt	  
getriggerd.	  Hij	  kiest	  dan	  de	  meest	  lastige	  uit	  om	  als	  waarneming	  te	  spiegelen.	  Het	  gaat	  bij	  
deze	  introspectie	  dus	  om	  de	  vraag	  ‘van	  wie	  heb	  ik	  het	  meeste	  last?’	  (vuistregel:	  de	  eerste	  	  

	  

A 

B 
 

D 

A 

B 

D 
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interventie	  gaat	  naar	  die	  persoon)	  en	  de	  vraag	  ‘van	  welke	  betrekkingsboodschap	  heb	  ik	  het	  
meeste	  last?’	  (vuistregel:	  de	  lastigste	  wordt	  in	  de	  interventie	  genoemd).	  	  

	  

NB	   De	  interventie	  in	  het	  voorbeeld	  JEUGDBELEID	  hierboven	  gaat	  over	  de	  ik-‐boodschap	  van	  
beide	  gesprekspartners	  (de	  één	  wil	  vooruit,	  de	  ander	  rémt),	  maar	  had	  -‐	  bij	  een	  
andere	  uitkomst	  van	  de	  introspectie	  -‐	  dus	  ook	  over	  een	  jij-‐boodschap	  kunnen	  gaan	  of	  
het	  appèl.	  Bijvoorbeeld:	  ‘…als	  ik	  u	  beiden	  goed	  begrijp,	  dan	  wilt	  U	  (B)	  dat	  ik	  een	  aan-‐
pakplan	  ga	  schrijven,	  maar	  vindt	  U	  (C)	  dat	  ik	  dan	  iets	  fouts	  doe,	  klopt	  dat?’6.	  	  

- belangrijk	  in	  de	  interventie	  is	  het	  persoonlijk	  adresseren	  van	  gedrag,	  want	  dat	  maakt	  
betrokkene	  verantwoordelijk.	  In	  een	  situatie	  als	  geschetst	  helpt	  het	  dus,	  bijvoorbeeld,	  niet	  
om	  terug	  te	  geven:	  “…jullie	  zijn	  het	  niet	  eens”.	  Die	  vaststelling	  klopt	  namelijk	  wel,	  maar	  kan	  
door	  beide	  gesprekspartners	  worden	  beaamd	  zonder	  dat	  ze	  zich	  aangesproken	  voelen	  of	  
verantwoordelijk	  voor	  wat	  gebeurt	  (“…ja,	  goed	  gezien.	  Deze	  dingen	  zijn	  altijd	  ingewikkelder	  
dan	  je	  zou	  wensen.	  Daarom	  hebben	  we	  U	  gevraagd	  -‐	  iemand	  met	  ervaring	  -‐	  om	  met	  een	  
goed	  voorstel	  te	  komen”)	  

- belangrijk	  is	  om	  ieders	  bijdrage	  aan	  ‘wat	  vast	  zit’	  te	  benoemen.	  Dat	  voelt	  immers	  als	  fair	  en	  
helpt	  dus	  om	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen:	  weinig	  mensen	  brengen	  dat	  immers	  op	  
wanneer	  ze	  als	  enige	  -‐	  en	  dus	  naar	  hun	  indruk:	  onterecht	  -‐	  worden	  aangesproken	  op	  wat	  
niet	  goed	  gaat.	  In	  grotere	  gezelschappen	  vraagt	  de	  interventie	  dus	  om	  geduld	  (niet	  alles	  kan	  
in	  één	  zinnetje),	  volhouden	  (want	  ieder	  moet	  aan	  de	  beurt	  komen)	  én	  alertheid	  (om	  in	  de	  
mentale	  voorbereiding	  ‘door	  te	  hebben’,	  waarin	  ieders	  patroonbijdrage	  schuilt).	  

	  

	  

‘Patroon	  beschrijven’	  is	  een	  krachtige	  interventie.	  Het	  effect	  zit	  in	  het	  zichtbaar	  maken	  van	  
wat	  vast	  zit:	  de	  introspectie	  van	  de	  adviseur	  leidt	  doorgaans	  ook	  voor	  anderen	  tot	  een	  rake	  
schets	  van	  wat	  hen	  ‘…vast	  zet’.	  Het	  beeld	  maakt	  individuele	  bijdragen	  duidelijk	  en	  nodigt	  	  
elke	  gespreksdeelnemer	  uit	  om	  na	  te	  denken	  -‐	  ‘wil	  ik	  dit	  wel?’,	  ‘kan	  ik	  ook	  anders?’	  -‐	  en	  
verantwoordelijkheid	  te	  nemen.	  Een	  belangrijk	  effect	  is	  bovendien,	  dat	  de	  interventie	  het	  
erg	  moeilijk	  maakt	  om	  het	  beschreven	  gedrag	  nog	  voort	  te	  zetten:	  ieders	  rol	  in	  wat	  er	  vast-‐
loopt	  is	  immers	  ‘blootgelegd’	  en	  wie	  daar	  toch	  mee	  door	  gaat,	  voelt	  zich	  bij	  voorbaat	  betrapt.	  	  	  
	  

Het	  onmiddellijk	  effect	  van	  patroon	  beschrijven	  is	  doorgaans,	  dat	  het	  beschreven	  patroon	  
van	  omgaan	  stokt	  en	  de	  gespreksdeelnemers	  er	  wat	  onbeholpen	  bij	  zitten:	  ze	  zijn	  op	  zoek	  
naar	  ‘…wat	  wél	  kan’.	  De	  adviseur	  hoeft	  op	  zo’n	  moment	  weinig	  te	  doen,	  want	  het	  uitvinden	  
van	  een	  nieuw	  patroon	  gaat	  niet	  vanzelf:	  het	  is	  heel	  menselijk	  dat	  het	  even	  duurt.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Zwijgen	  beschrijven.	  ‘Patroon	  beschrijven’	  kan	  in	  elk	  van	  de	  drie	  onderscheiden	  patronen	  
worden	  toegepast.	  Wanneer	  de	  adviseur	  merkt	  dat	  het	  zwijgen	  van	  één	  gespreksdeelnemer	  
even	  belangrijk	  is	  als	  het	  praten	  van	  de	  anderen,	  kan	  hij	  dat	  onderzoekend	  in	  gesprek	  
brengen,	  bijvoorbeeld	  -‐	  in	  de	  casus	  ADVISEUR	  STAAT	  PLOTS	  ALLEEN	  -‐	  ‘…(naar	  directielid	  C:)	  ik	  hoor	  
bij	  U	  een	  boel	  bezwaren.	  Ik	  merk	  ook	  (naar	  B:)	  dat	  U	  dat	  op	  zich	  in	  laat	  werken,	  klopt	  dat?’.	  
Het	  effect	  van	  deze	  interventie	  is	  -‐	  vanzelfsprekend	  -‐	  dat	  wie	  tot	  nu	  toe	  zweeg	  dat	  moeilijk	  
vol	  kan	  houden	  en	  zijn	  gedachten	  ‘…op	  tafel	  legt’.	  Daarmee	  verandert	  de	  dynamiek	  van	  het	  
gesprek.	  	  
	  

Spoken	  beschrijven.	  Ook	  het	  in	  gesprek	  brengen	  van	  de	  ‘aanwezigheid	  van	  derden’	  kan	  
helpen	  om	  patronen	  los	  te	  maken.	  Een	  voorbeeld	  was	  de	  case,	  waarin	  oplopend	  gehakketak	  
speelde	  tussen	  een	  boze	  teamchef	  B	  en	  diens	  ‘onwrikbare’	  afdelingsleider	  C.	  Beiden	  hadden	  
daar	  zo	  hun	  redenen	  voor,	  maar	  het	  gehakketak	  kalmeerde	  toen	  de	  adviseur	  opmerkte:	  ‘…jij	  
(naar	  B)	  komt	  op	  voor	  jouw	  mensen,	  maar	  jij	  (naar	  D)	  hebt	  een	  directie	  om	  rekening	  me	  te	  
houden,	  zie	  ik	  dat	  goed?’	  .	  	  
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8.	   Discussie	  en	  slot	  
	  	   	  

Samenvatting.	  Dit	  artikel	  ging	  over	  de	  ontwikkeling	  van	  het	  veranderkundig	  denken	  over	  
paradoxale	  interventies.	  Naar	  voren	  kwam	  dat	  het	  gebruik	  van	  deze	  interventies	  voor	  het	  
werkbaar	  houden	  van	  de	  relatie	  tussen	  adviseur	  en	  klant	  spoort	  met	  een	  erkende	  functie	  in	  
het	  therapeutisch	  denken.	  Maar	  ook	  zagen	  we	  dat	  er	  -‐	  na	  de	  introductie	  van	  de	  interventie	  
in	  de	  jaren	  ’80	  -‐	  veel	  is	  veranderd	  in	  het	  werk	  van	  organisatieadviseurs:	  hun	  werk	  raakt	  
steeds	  meer	  ingebed	  in	  complexe	  netwerken	  van	  verhoudingen.	  	  	  
Een	  gevolg	  is	  dat	  de	  embedded	  adviseur-‐van-‐nu	  voor	  ándere	  meer	  van	  hetzelfde-‐risico’s	  
staat	  dan	  die	  van	  vroeger.	  Een	  verkenning	  daarvan	  vond	  plaats	  door	  een	  analyse	  van	  100	  
cases.	  We	  ontdekten	  drie	  patronen	  van	  improductieve	  meerpersoonsdynamiek	  en	  verkenden	  
paradoxale	  interventies	  daarbij.	  Enkele	  kanttekeningen	  tot	  besluit.	  
	  

Paradoxen:	  generiek	  vs.	  specifiek.	  	  Het	  aan	  Lange	  (2006)	  ontleende	  onderscheid	  tussen	  
systeempatronen	  hielp	  in	  paragraaf	  3	  bij	  het	  ‘plaatsen’	  van	  paradoxale	  interventies:	  ze	  
kunnen	  generiek	  worden	  gebruikt	  in	  de	  relatie	  tussen	  klant	  en	  adviseur	  en	  meer	  specifiek	  en	  
therapeutisch	  voor	  het	  doorbreken	  van	  patronen	  bij	  de	  klant.	  	  
Bij	  de	  in	  paragraaf	  7	  beschreven	  ‘meerpersoonsinterventies’	  wordt	  dit	  onderscheid	  wat	  
diffuser.	  De	  invalshoek	  is	  namelijk	  telkens	  het	  voorkomen	  en	  doorbreken	  van	  patronen	  met	  
de	  klant.	  Maar	  de	  uitwerking	  ontregelt,	  zoals	  we	  zagen,	  onvermijdelijk	  ook	  patronen	  bij	  die	  
klant.	  	  	  
	  

Patroon	  beschrijven	  vs.	  systeem	  voorschrijven.	  	  Paradoxale	  interventies	  lijken	  soms	  manipu-‐
latief.	  Dat	  geldt	  zeker	  voor	  paradoxale	  opdrachten,	  waarin	  klanten	  iets	  gevraagd	  wordt	  met	  
de	  bedoeling	  dat	  het	  niet	  gebeurt	  (Burger	  2010).	  Een	  vergelijking	  is	  daarom	  interessant	  
tussen	  de	  interventies	  ‘systeem	  voorschrijven’	  (zie	  par.	  3)	  en	  ‘patroon	  beschrijven’	  (par.	  7).	  
Het	  volgende	  valt	  op:	  	  
- omdat	  het	  niet	  om	  instructie	  gaat,	  kan	  de	  toonzetting	  bij	  ‘patroon	  beschrijven’	  milder.	  De	  

illustratie	  is	  een	  vergelijking	  tussen	  de	  laatste	  zin	  van	  paragraaf	  7	  -‐	  ‘…jij	  (naar	  B)	  komt	  op	  
voor	  jouw	  mensen,	  maar	  jij	  (naar	  D)	  hebt	  een	  directie….’	  -‐	  en	  de	  paradoxale	  opdracht:	  “U	  
zit	  hier	  beiden	  met	  een	  taak	  en	  dat	  is	  goed.	  Ik	  adviseer	  U	  (B)	  dus	  om	  voor	  uw	  mensen	  op	  
te	  komen,	  zodra	  D	  laat	  merken	  dat	  hij	  de	  directeur	  steunt.	  Maar	  ik	  adviseer	  U	  (D)	  om	  dat	  
wél	  te	  	  doen,	  zodra	  B	  weer	  namens	  zijn	  mensen	  begint	  te	  praten”	  

- omdat	  het	  beginpunt	  een	  subjectieve	  beleving	  is	  van	  lastige	  betrekkingsboodschappen	  
door	  de	  adviseur,	  wordt	  de	  interventie	  niet	  snel	  ‘manipulatief’	  in	  de	  zin	  van	  het	  afstande-‐
lijk	  sleutelen	  aan	  verhoudingen.	  Patroon	  beschrijven	  vraagt	  -‐	  om	  het	  anders	  te	  zeggen	  -‐	  
geen	  ‘…slimme	  analyse	  van	  de	  klant’.	  De	  interventie	  lijkt	  meer	  op	  actief	  luisteren	  	  -‐	  ‘de	  
ander	  niet	  alleen	  horen	  maar	  echt	  begrijpen’	  (Gordon	  2010)7.	  	  

	  

Blijft	  staan	  dat	  het	  effect	  soortgelijk	  is:	  het	  beschrijven	  van	  een	  patroon	  maakt	  dat	  dóórgaan	  
nauwelijks	  kán.	  	  	  
	  

Vervagende	  grenzen.	  	  Je	  hoeft	  geen	  adviseur	  te	  zijn	  om	  last	  te	  hebben	  van	  de	  patronen	  in	  
paragraaf	  6.	  	  Een	  vraag	  is	  dus,	  of	  ook	  anderen	  dan	  adviseurs	  de	  beschreven	  interventies	  
kunnen	  toepassen.	  Ik	  denk,	  dat	  het	  antwoord	  positief	  is.	  In	  beginsel,	  immers,	  zijn	  systeem-‐
patronen	  ‘menselijk’	  -‐	  niet	  aan	  rol	  of	  opleiding	  verbonden	  -‐	  en	  dat	  moet	  dus	  ook	  voor	  hun	  
oplossing	  gelden.	  Methodisch	  moet	  het	  kunnen:	  wie	  vast	  zit	  in	  patronen	  en	  daardoor	  
ineffectief	  wordt,	  kan	  de	  beschreven	  interventies	  vanuit	  die	  plek	  gebruiken.	  En	  we	  hebben	  er	  
ook	  -‐	  in	  rollenspelvorm,	  tijdens	  cursussen	  -‐	  mee	  geëxperimenteerd:	  de	  ontdekking	  was	  dat	  
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het	  stoppen	  van	  patronen	  het	  snelst	  gaat	  als	  méér	  dan	  één	  gespreksdeelnemer	  paradoxaal	  
interveniëert.	  	  
Ik	  vind	  dat	  een	  hoopgevende	  gedachte	  in	  een	  tijd,	  waarin	  steeds	  meer	  genetwerkt	  en	  gepol-‐
derd	  wordt,	  c.q.	  vertrouwd	  op	  teams	  om	  -‐	  in	  of	  tussen	  organisaties	  -‐	  zaken	  op	  te	  lossen.	  
Zulke	  teams	  en	  hun	  ‘bemanning’	  zijn	  kwetsbaar	  voor	  regressie	  (Hendriks	  2013,	  Moeskops	  
2014)	  en	  een	  meerpersoonsdynamiek	  die	  leiden	  kan	  tot	  stilstand,	  traagheid	  en	  impasses.	  Dit	  
artikel	  biedt	  een	  manier	  om	  zulke	  vastlopers	  te	  voorkomen.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	   Watzlawick	  was	  werkzaam	  aan	  het	  Mental	  Research	  Institute	  (Palo	  Alto,	  Cal.),	  verbonden	  aan	  
de	  Stanford	  universiteit.	  Het	  instituut	  gold	  vanaf	  haar	  oprichting	  in	  1958	  als	  een	  broedplaats	  voor	  
nieuwe	  therapievormen.	  Beroemde	  namen	  waren	  aan	  het	  instituut	  verbonden,	  zoals	  Gregory	  
Bateson,	  Jay	  Haley,	  Ronald	  	  Laing,	  Salvador	  Minuchin,	  Virginia	  Satir,	  John	  Weakland	  en	  Irvin	  Yalom.	  	  	  
2	  	   Om	  me	  tot	  het	  Nederlands	  taalgebied	  te	  beperken:	  kort	  na	  de	  Nederlandstalige	  uitgave	  van	  
Pragmatische	  aspecten	  van	  de	  menselijke	  communicatie	  (Watzlawick	  1970)	  verschenen	  in	  het	  Tijd-‐
schrift	  voor	  Psychiatrie	  artikelen	  over	  paradoxen	  en	  hun	  toepassing	  in	  de	  therapie	  (Van	  Dijck	  1973,	  
1974).	  Binnen	  enkele	  jaren	  volgden	  de	  eerste	  inleiding	  ‘van	  eigen	  bodem’	  over	  Gedragsverandering	  
in	  Gezinnen	  (Lange	  &	  Van	  der	  Hart	  1975),	  een	  reader	  Directieve	  Therapie	  (Van	  der	  Velden	  1977)	  en	  
werd	  het	  Tijdschrift	  voor	  Directieve	  Therapie	  opgericht	  (1981).	  Het	  tijdschrift	  Dth	  bestaat	  nog	  steeds,	  
de	  reader	  kreeg	  een	  reeks	  vervolguitgaven	  (Van	  der	  Velden	  1980,	  1989,	  1992,	  2010)	  en	  Gedrags-‐
verandering	  in	  Gezinnen	  is	  aan	  zijn	  8e	  -‐	  herziene	  en	  geactualiseerde	  -‐	  druk	  toe	  (Lange	  2006).	  Onlangs	  
blikten	  enkele	  pioniers	  van	  het	  eerste	  uur	  terug	  op	  de	  opkomst	  en	  actuele	  ‘status’	  van	  paradoxale	  
interventies	  (Van	  Dyck	  2007,	  Hoogduin	  2008).	  Ik	  maakte	  daar	  graag	  gebruik	  van.	  
3	  	   ‘Paradoxaal	  adviseren’	  maakte	  vanaf	  eind	  jaren	  ’80	  deel	  uit	  van	  opleidingsprogramma’s	  bij	  
onder	  meer	  het	  Rijksopleidingsinstituut,	  het	  PAO	  Bedrijfs-‐	  en	  Bestuurswetenschappen,	  De	  Baak,	  
SIOO	  en	  adviesbureau	  AO	  (www.paradoxaaladviseren.nl).	  
4	  	   Zie	  Hendriks	  (1987)	  voor	  de	  ‘opbouw’	  van	  een	  interventie	  van	  lichte	  naar	  steeds	  zwaardere	  
paradoxen.	  	  
5	  	   Het	  treffen	  van	  die	  lichte	  toon	  gaat	  de	  meeste	  adviseurs	  niet	  gemakkelijk	  af.	  De	  vlekkeloze	  
uitvoering	  van	  de	  interventie	  vraagt	  namelijk	  om	  een	  onthechte,	  welhaast	  contemplatieve	  houding:	  
‘géén	  voortgang	  is	  net	  zo	  boeiend	  als	  wél	  vooruit	  komen’.	  	  	  	  	  	  	  
6	  	   Zie	  Hendriks	  (1987)	  over	  het	  onderscheid	  tussen	  ik-‐,	  jij-‐	  en	  appèlboodschappen.	  
7	  	   Om	  het	  verschil	  te	  illustreren:	  de	  interventies	  van	  de	  Milanese	  school	  berustten	  wél	  op	  koele	  
observatie	  en	  een	  -‐	  letterlijk	  -‐	  afstandelijke	  analyse:	  ze	  werden	  vanachter	  een	  one	  way	  screen	  door	  
collega’s	  van	  de	  therapeut	  bedacht	  en	  via	  het	  oortelefoontje	  doorgegeven.	  	  
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