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INLEIDING

Dit proefschrift houdt zichbezigmetprocessen. Een procesheeft als kenmerk
dat het zich in de tijd afspeelt. Niet alles echter wat zich in de tijd afspeelt
noemen wij een proces. Er moet onderweg,tijdens het 'voortschrijden' (Latijn:
procedere) ook verandering optreden, transformatie, metamorfose. Daardoor
iseraanheteinde- entussentijds - sprakevaneen resultaat.
Een productieproces betekent verandering van materie, een leerproces verandering van mensen, een wetenschapsproces verandering van kennis. Aan het
einde staat alsresultaat een product, eenvermogen,een theorie.
Wanneer wij - zoals in deze studie - spreken over processen waarbij mensen
een rol spelen, zijn deze resultaten niet onbedoeld. Er zijn meer of minder duidelijke motieven geweest om deze processen in gang te zetten. Men streefde
meer ofminder bewust naar eendoel.Daarmee isgewezen opeenderde element
dat eenrol speelt.
Samenvattend kunnen wij onderscheiden wanneer wij overprocessen spreken:
- het motief, de drijvende kracht, die het proces in beweging zet en in gang
houdt;
- het proces, in engere zin, waarbij het gaat om de veranderingen die teweeg
worden gebracht doordat machines, mensen of groepen hun capaciteiten
inbrengen;
- het resultaat, zoals dat meer of minder zichtbaar en meer of minder losgemaakt vanhetvoorgaande, tevoorschijn treedt.
Binnen het kader van ons thema: oordeelsvorming in groepen, zullen deze
drie aspekten van het menselijk handelen ons veel bezighouden, met name hun
samenhang.
Het belang van deze samenhang gaat voor ons ver uit boven de betekenis die
hij heeft voor het proces van oordeelsvorming. Dezelfde aspecten vanhet menselijk handelen kunnen wij namelijk terugvinden in een veel grotere dimensie.
In de maatschappij als geheel wordt zichtbaar hoe deze samenhang verloren
gaat.
Wij willen, als inleiding tot de eigenlijke studie, een moment hierbij stilstaan.
Wij leven steeds meer in een wereld die door mensen wordt gemaakt. Onze
verhouding tot die wereld wordt veelal daardoor gekenmerkt dat zij ons tegemoet treedt in de vorm van eindpunten (resultaten) van processen. Aan die
processen hebben wij meestal geendeelgenomen en dedrijvende krachten ervan
kennen wij evenmin.
Het industriële apparaat zet ons resultaten van productieprocessen voor,
maar laat ons in het ongewisse over de wegen die daarbij zijn gegaan en over
de middelen die door deze doelen zijn geheiligd. In kort tijdsbestek is hiervoor
bewustzijn ontstaan. Er worden kritische vragen gesteld:ten koste vanwat voor
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roofbouw op de natuur, op mensen, ja op hele landen zijn deze resultaten bereikt? En welke drijvende krachten zitten daar achter? Persoonlijke macht of
anonieme systeemdwang of slapende consumenten?
Het politieke systeem confronteert zijn burgers voortdurend met eindpunten
van besluitvormingsprocessen en planningsprocedures.Steedsmeergroepen verzetten zich hiertegen. Men wil niet alleen in het proces worden betrokken, men
wil ook meespreken over de doelstellingen die deze processen in beweging zetten.
In het onderwijs worden kinderen belaagd meteindpunten van kennisprocessen. Wij noemen dit leerstof. Deze wordt overgedragen in de klas en bij het
examen weer teruggegeven. Maar kan de leerling een persoonlijke verhouding
krijgen tot de inhoud? Spreekt het leerproces zijn wilaan? En hoe ishet met de
leraar zelf? Wat zijn zijn motieven en staat hij zelf nog lerend in dit proces?
Ook hiereen groeiende bewegingdiezoekt naar nieuwe wegen.
Ligt hier niet dediepste wortel van het verschijnsel vervreemding? Wij krijgen
- door wetenschap - steeds meer 'resultaten' in de schoot geworpen zonder er
iets voor te hoeven doen. Tot en met kijkjes in een andere wereld door een
simpele injectie...
Is het verwonderlijk dat men tot al deze resultaten moeilijk een verhouding
kan krijgen ener ookweinigmeekan doen?
Wanneer motief, proces en resultaat eigen wegen gaan is het of de mens zelf
uiteenvalt. Dat geeft eenbewustzijnsschok diealom merkbaar wordt.
Wordt niet steeds meer gesproken over de noodzaak om aan ons zelf en aan
anderen rekenschap af te leggen van onze motieven, van onze doelstellingen,
vanwat wijnu eigenlijk willen?
Is er geen toenemende behoefte om inzicht te krijgen hoe processen in feite
verlopen, welkemethodes gebruikt zijn, hoemensendaar in staan?
En komt het niet steeds meer voor dat mensen schrikken alszij zien tot welke
(onbedoelde) resultaten hun doelstellingen en hun manier van werken hebben
geleid?
Integratie van motief, proces en resultaat, bewustwording van deze drie aspecten van het menselijk handelen in hun onderlinge samenhang, is een leidend
motief geweestvoor het procesdat tot dezedissertatieleidde.
Dat wordt duidelijk aan het einde van deel II wanneer het proces van oordeelsvorming beschreven wordt als een ritmisch gebeuren tussen de polariteit
van motief enresultaat, vanvraagen antwoord.
Dit motief echter kleurt ook de opzet van dit boek. Immers, ook voor een
wetenschapper moge de vraag gelden: wat is zijn motief, welke zijn de wegen
diehij gaat enhoeziethet resultaat er uit?
Het is gebruikelijk over de gevolgde methode verantwoording af te leggen.
2
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DatisgebeurdindeelI.Omookverantwoordingafteleggenoverde drijfveren
endeverderwegliggendedoelstellingen diemethet onderzoek worden beoogd,
isniet gebruikelijk. Ik hebdat toch gedaan, teneinde niet alleen over integratie
tespreken, dochdezeookin praktijk tebrengen.IndeelVIhebikineen soort
biografische verantwoording getracht de motieven, die mij hebben bewogen,
te beschrijven, alsmede de kronkelige wegen die men in het leven soms moet
afleggen omeendoeltebereiken.
Het diepste motief tot deze studie komt voort uit een ernstige bezorgdheid
over demaatschappelijke ontwikkelingen opaarde.Hetismijn overtuiging dat
deze ontwikkelingen ten nauwste samenhangen met het soort wetenschap dat
wijbedrijven.
Ishet mogelijk wetenschappelijk zóbezigtezijn, naar inhoud, naar methode
en naar doelstelling, dat hierdoor een samenleving in verschijning treedt met
eenmenselijkemaateneenmenselijkgelaat?
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I. W E T E N S C H A P P E L I J K E

VERANTWOORDING

A. TAAKSTELLING VOOR DIT ONDERZOEK

In hoofdstuk VI 'Proefschrift als biografie' is de wordingsgeschiedenis van
het onderzoekthema geschetst. Het resultaat daarvan is kort samen te vatten
alsdetaakstelling voor dit onderzoek.
Deeerstetaakstelling luidt:
Onderzoek het verbale proces van oordeelsvorming in een gespreksgroep en
ontwerp een ideaal-typisch model dat recht doet wedervaren aan het proceskarakter van het onderzoekobject.
Detweedetaakstellingluidt:
Ontwerp een aan dit model ontleende methode om groepen te leren hun
vermogen tot oordeelsvorming te ontwikkelen en onderzoek of dit het geval
is.
Deze twee taakstellingen, die beide een onderzoekend en een ontwerpend
gedeeltebevatten, zullenhierna worden toegelicht.

B. MENSELIJKE RELATIES BUITEN HAAKJES

In deeerstetaakstelling issprake van het verbale procesvan oordeelsvorming
in een groep. Het negatief van deze taakstelling is het buiten haakjes plaatsen
van de onderlinge betrekkingen tussen de mensen in de groep. Natuurlijk is het
proces van oordeelsvorming in een groep een ondeelbaar geheel, waarbij het
verbale gebeuren en het gebeuren tussen de mensen elkaar wederkerig bepalen
en veroorzaken.
Toch zijn de menselijke verhoudingen bewust buiten spel gezet. En wel om
tweeredenen.
Ten eerste om de studie te beperken. Het op enigszins wetenschappelijk verantwoorde wijze aantonen van de oorzakelijke samenhang tussen het verbale
gebeuren en het gebeuren tussen de mensen in groepsdynamische zin zou een
tweedevolledigestudie vragen.
De wenselijkheid van een dergelijke aanvullende studie volgt ook uit de onderhavige. Daarin wordt namelijk gezinspeeld op de nauwe samenhang tussen
oordeelsvorming engroepsvorming. Dezesamenhangwordtdelaatstetijd echter
zeer eenzijdig en steeds meer benaderd uit de groepsdynamische hoek. Als
paddestoelen schieten instituten uit de grond, die met trainingscursussen in
menselijke relaties op de markt komen. Daarachter leeft de onuitgesproken
gedachte: 'Als het groepsdynamische element zich positief ontwikkelt, zal de
6
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oordeelsvormingookwelgoeduitdeverfkomen'.
Hetisdevraagofdatzovanzelfhetgevalis.Zonderdatookde'andere kant'
bewustenmethodischwordtaangepakt,komtdepositievewisselwerkingtussen
groepsvormingenoordeelsvorming nietopgang.Totdezevoorlopigeconclusie
leidtalthansdepraktijkervaring.
Omdemogelijkheden van dezepositieve wisselwerking te onderzoeken ente
beoefenen isechter eerst een differentiatie vandezetweeaspecten nodig. Voor
het groepsdynamischedeel is in dit opzicht reeds veelgebeurd. Voor het verbale proces van oordeelsvorming nog weinig. Wat deliteratuur hierover biedt
- zo zal in het volgende hoofdstuk blijken - is onbevredigend. Aan het waarnemen van dezebehoefte heeft deze studie- mede- zijn eerste taakstelling te
danken. Endaarmee istevensdetweederedenuitgesproken waarom demenselijke verhoudingenindit onderzoek buitenhaakjeszijngeplaatst.Zoalsgezegd:
het is te hopen dat in een voortgezette 'overkoepelende' studie de samenhang
tussen dit model en de vele groepsdynamische modellen die in omloop zijn,
wordtonderzocht.

C. HET PROCESKARAKTER VAN HET ONDERZOEKOBJECT

Inhettweededeelvantaakstellingno. 1 issprakevaneenideaal-typisch ontwerp dat recht doet wedervaren aan het proceskarakter van het onderzoekobject.Watbetekentdat?
De socialewetenschappen zijn in de meest letterlijke zin van het woord occulte wetenschappen, omdat zij zich bezighouden met het verborgene, het onzichtbare. Heeft iemand wel eens een menselijke verhouding gezien? Er zijn
zintuigelijke verschijnselen, die aanleiding geven te spreken van betrekkingen
tussen mensen. Maar diebetrekkingen zelf zijn onzichtbaar, bovenzintuigelijk.
Hetisalsmeteentertsofeenkwint in demuziek. Ikkaneentoon,bijv.een
Czintuigelijkhoren,evenzoeenEeneenG.Maardeintervallentussendetonen
kan ik niet waarnemen. Toch is de drieklank C-E-G voor iedereen werkelijkheid.Hetiseenbovenzinnelijke waarneming. Evenzois hetmetprocessen. Wij
spreken van groepsprocessen, van besluitvormingsprocessen en van probleemanalyse-processen. Zijn die processen waarneembaar? Zij hebben een verloop
in detijd, zij hebben eenbepaalde gestalte in detijd, maar zij zijn als zodanig
nietzichtbaar.
Wekunnen dezeprocessen platslaan alstijd-weg-schema's, alsstromingsmodellen of als proceslijnen, wij kunnen het proces van tijd tot tijd tot stilstand
brengen, momentopnamen maken en daaruit deconclusie trekken (in het denken!) dat er een proces plaatsvindt. Maar met dat alles is het roces zelf nog
steedsnietzichtbaar.
Het isalsmet een plant. Wat iseenplant? Het zaad of dekiembladen ofde
opschietende stengel met groene bladeren of dekleurige bloemen of devruchten? Het antwoord is: het proces dat al deze verschijningsvormen verbindt.
Elkestapinditprocesisinderuimtezichtbaar, maarvormt slechtséén aspect.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)

7

De totaliteit vinden wij als onzichtbare gestalte in de tijd. Door innerlijke aktiviteit kunnen wij ons tijd-gestalten voorstellen. Deze hebben beeld-karakter.
Ook bij ons onderzoekobject - het proces van oordeelsvorming - zullen wij
met dezeeigenschaprekeningmoeten houden.

D. D E AARD VAN HET TE ONTWIKKELEN MODEL

Wil men de eigen-aard van het onderzoekobject geen geweld aandoen, dan
moet men er niet door wezensvreemde begrippen naar kijken. Anders geformuleerd: wanneer men een statisch model gebruikt om de werkelijkheid te begrijpen, zal alleen dat deel van de werkelijkheid in het blikveld verschijnen dat
statisch (gemaakt) is. Wanneer een onderzoeker eerst in gedachten de werkelijkheid terugbrengt tot getalmatige betrekkingen, zalhij ook zijn waarnemingsmateriaal indietermen moeten vastleggen.
Hier ligt een schijnbare tegenstrijdigheid. Hoe weten wij of onze begrippen
van dezelfde aard zijn alshet onderzoekobject, als wijdatobjectnieteerst onderzocht hebben? Het antwoord is: meer vertrouwen op voorwetenschappelijk
aanvoelen. Zonder enige wetenschappelijke studie weten wij immers dat probleemanalyse en besluitvorming proceskarakter hebben. Aangezien wij processen alleen in hun beweging kunnen vatten, daar wij ons processen alleen
innerlijk alsbewegingsvormen kunnen voorstellen, zullen wij het model, dat wij
ontwikkelen om deze processen te begrijpen ('te zien') allereerst aan deze maatstafmoeten toetsen.
Het belang van het beeldkarakter van de sociale wetenschap kan nog eens
onderstreept wordendoor tewijzen optweekernachtige uitspraken:
- ALLPORT: 'An imageacts asa field'. Voor het handelen in organisaties hebben
wij leidende beelden nodig. Deze werken als een magnetisch veld. Zij richten
het handelen van de mensen in de organisatie, geven de organisatie zelf een
zinvolle samenhang en maken haar van buitenaf herkenbaar. Sociale wetenschappen moeten bijdragen aan de ontwikkeling van dergelijke 'images', aldus
ALLPORT;

- Franse studenten in 1968: 'L'image au pouvoir'. Zij verzetten zichtegen het
intellectualisme in de wetenschap. Zij wilden motiverende beelden voor de
toekomst. Zulke beelden zijn reeds herkenbaar in de sociale werkelijkheid van
nu. De wetenschap moet deze 'eruit halen', verwoorden en ver-beelden.
Het is niet eenvoudig het bewustzijn te verruimen in deze zin. Ons voorstellingsvermogen is dermate ruimtelijk gebonden aan onze zintuigen, dat wij ons
voortdurend stoten aan bewustzijnsgrenzen wanneer wij proberen de stap van
de ruimte in de tijd te doen. Wanneer aan deze grens de hulp wordt ingeroepen
van een beeld (bijv. uit de natuur) of van een symbool, zal de lezer terecht met
een zekere argwaan de vraag stellen:'Wordt hier een rookgordijn opgetrokken
waarachter de onderzoeker wilverbergen dat hij het zelf ook niet meer weet, of
8
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is de onderzoeker op iets wezenlijks gestoten, waarvoor degangbare begrippen
geenuitdrukkingsvorm leveren?'
In de loop van deze studie zullen wij van deze beeldentaal hier en daar gebruik maken, waarbij deze beelden - uiteraard - niet als rookgordijn zijn bedoeld. De lezer blijve echter op zijn hoede! Persoonlijk ben ik ervan overtuigd
dat wanneer de wetenschap wiltranscenderen zonder haar natuurwetenschappelijke inslag te verliezen, zij de hulp van de kunst zal gaan inroepen om haar
resultaten aan anderen tekunnen mededelen!*
In hoofdstuk II van deze studie zal in ideaal-typische zin een model worden
ontwikkeld dat aandegesteldeeisen voldoet.
Daarbij wordt gebouwd op een grote hoeveelheid ervaringsmateriaal: circa
15jaar cursussen 'sociale vaardigheid', waarin het evalueren van groepsgesprekken een grote rol speelt. En voorts een periode van intensieve analyse van gespreksprotocollen. Hoofdstuk VI geeft hierover meer details.In de uitbouw van
het model (hoofdstuk II) zalnochtans niet elkestap met toetsbare feiten worden
verantwoord.
Van de lezer wordt verwacht dat hij de ontwikkeling van dit model innerlijk
mee-vervolgt.Hem wordt bovendien gevraagd dit op het zelfde 'niveau' te doen,
als bedoeld is. Wij kunnen dit niveau aanduiden door te verwijzen naar de systeemindeling van BOULDING (overgenomen uit LIEVEGOED 'Organisaties in
ontwikkeling'):
'Hij onderscheidt een hiërarchie van negen niveaus van systemen. Hierbij
heeft elk hoger niveau alle lagere niveaus in zich, maar het voegt er een nieuwe
dimensie aan toe die in de lagere niet actief werkzaam was. Elk hoger niveau
heeft daardoor eengroterematevandifferentiatie en complexiteit.
9. Het niveauvan detranscendentale systemen
8. Het niveau van desociale systemen
7. Het humane niveau
6. Het dierlijke niveau
5. Hetgenetisch sociaalniveau (plant, orgaanvorming)
4. Het niveau van het open systeem,zichzelfhandhavend (cel)
3. Hetniveau van decybernetische systemen(ingebouwde controle)
2. Het niveau van de klokwerksystemen
1. Het niveau van de 'frame-work'- of skeletsystemen.
Van onderaf beginnend:
1. De framework-systemen zijn ruimtelijke statischestructuren,zoalsdegeografie en de anatomie, de atoommodellen, de chemische formules, het organisatieschema vaneenbedrijf, enz.
2. De klokwerksystemen zijn simpele dynamische systemen met gedetermineerde vastliggende beweging. Hier is dus de faktor tijd in het systeem opgenomen. Eenvoudige machines, klokken, ons zonnestelsel, alsmede simpele even* Deze overtuiging leidde tot de vraag aan de Amsterdamse graficus ROB OTTE, omvoor
dezestudieenkeleschetsentemaken.
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wichtssystemen enbijvoorbeeld ook eensysteem van samengestelde interest.
3. Cybernetische systemen of thermostaatsystemen, waarbij door terugkoppeling van informatie een of meer variabelen constant gehouden worden. Dit
heeft inveletechnische apparaten eentoepassing kunnen vinden.
4. Open systemen of zichzelf handhavende systemen. Hier begint het leven met
het 'mysterie' van de zelfhandhaving onder verschillende omstandigheden,
de homeostase. Het is het niveau van de cel met bovendien zelfreproductie en
daardoor eendoorgeven vandetotale informatie vanhet (levende) systeem.
5. Het genetisch-sociale niveau staat boven het celleven, doordat het in de plant
in staat is groepen van cellen zich te laten groeperen tot organen en tevoren
vaststaandeeindvormen (de'blue-printed growth').
6. Het animale niveau voegt aan het plantaardige niveau toe een vermogen om
binnen het systeem informatie te verwerken en te bewaren. Er ontstaan speciale organen voor informatieopname (ogen, oren, enz.) en bewustzijn: een
beeld (image), een kennisstructuur en een overzicht vandeomgevingalsgeheel.
In het dier wordt de uitwendige informatie tot iets essentieel anders dan deze
informatie zelvewas.
7. Het humane niveau: het individuele menselijk wezen gezien als een systeem;
naast al het vorige heeft de mens het vermogen tot zelfreflexie. Hij weet niet
alleen, maar hij weet dat hij weet. Deze eigenschap isverbonden met het kunnen
vormen van een taal en met het vermogen tot symbolisatie. De mens is ook de
enige die wetend in de tijd leeft. Hierdoor kan hij bewust anticiperen op komende gebeurtenissen.
8. Hetniveauvansociale organisaties.
De mens wordt alleen 'mens' in een sociale situatie; de mens is aangewezen
op opvoeding- insociale organisaties speelt hij verschillende rollen.
De sociale organisatie heeft eigen variabelen zoals waarden, normen, doelstellingen en verwachtingen en zijn eigen sociale betrekkingen. Cultuur ontstaat
binnen de sociale systemen, cultuur in al zijn rijkdom van wetenschap, kunst
enreligie.
9. Transcendentale systemen.
Tenslotte zijn er nog niet-materiële systemen van logica, axiomata en geloof.
Boulding besluit dit hoogste niveau met de woorden: 'It will be a sad day for
man when nobody is allowed to ask questions that do not have any answers.'
"Men kan hierbij aantekenen (stelt LIEVEGOED in een voetnoot) dat dehiërarchie van niveaus van beneden naar boven te denken valt, beginnend bij eenvoudige 'dode' framework systemen. Elk hoger niveau ontwikkelt zich dan uit
een lager door verhoogde complexiteit. Men kan de niveaus ook van boven
naar beneden denken, elk lager niveau ontstaat dan door reductie, door uitval
en afscheiding.
De eerste oplossing is die van het materialistisch nominalisme, de tweede die
van deintelligente schepping,vanhetspirituele realisme.
De strijd tussen nominalisme en realisme is een oeroude strijd die nooit beslist is. Men kan alleen waarnemen dat bepaalde wetenschapsbeoefenaren voor
een van de twee een voorkeur ontwikkelen. Deze strijd werkt door in differen10
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tiesinwereldbeschouwing enwetenschappelijke methodologie."
Het voordeel van de indeling van BOULDING is dat deze ons een beeld geeft
van het probleem, hoever we met onze wetenschap staan:De 'moderne' wetenschap is begonnen met de nauwkeurige beschrijving van de framework-systemen.
Geografie, anatomie, biologie, fysica en chemie zijn daar voorbeelden van.
Dan gaat men de zich in de tijd herhalende verschijnselen als eigen niveau van
systemen bestuderen: de slingerwetten, de vrije val en de mechanica. Met deze
twee niveaus kan de mens al vele machines construeren. Alsderde ontdekthij,
vrij laat, de cybernetische systemen, de vlotter in de stortbak van de w.c, de
draaiende ballen, die de stoomklep regelen van de eerste stoommachine, enz.
Onze huidige natuurwetenschap beweegt zich nog uitsluitend binnen de drie
onderste niveaus.In de biochemie wordt het uiterste gedaan om van 3naar 4 te
komen. Ondanks veel optimisme moet men vaststellen dat het 'leven' dat men
wil nabootsen, nog altijd van buitenaf in stand gehouden moet worden (niveau
3)enjuist hetessentiëlevan niveau 4mist.
Binnen het leven kan men momenteel alleen het skelet, de klokwerken en de
cybernetische processen bestuderen en nabootsen, nog niet de zelf instandhoudingen deze^/reproduktie.
Daarnaast heeft defilosofiealduizendenjaren transcendentale systemen ontworpen, verworpen enweer opgenomen.
Als wij bedenken dat een bedrijfskunde als sociale wetenschap zichzou moeten afspelen op het achtste niveau, dan moge het tot bescheidenheid manen dat
daarvoor slechts de primitieve begripsinstrumenten te hanteren zijn uit de drie
onderste niveaus. Zo kan men structuren als skeletsystemen (organisatieschema's),alsprocesstromen, evenwichtsverschijnselen ofalscybernetischesystemen
behandelen, maar nog geheel niet als 'levende organismen'. Aan deandere kant
staat elke sociale wetenschap als achtste niveau zeer dicht bij dat van de transcendentale systemen, waaruit zij vaak haar waarden, keuzen, voorkeuren en
doelstellingen put (bijv. welzijn in de economie;zelfverwerkelijking in de pedagogieendesociale bedrijfskunde).'
Na dit citaat kan met een enkel woord worden aangeduid wat deze studie
zich ten doel heeft gesteld en vanuit welke gezichtshoek de resultaten beoordeeld willen worden. De studie wileen poging wagen om een problematiek van
het achtste niveau vanuit het vierde te benaderen. De beoordeling van de gehanteerde begrippen en van het ontwikkelde model moet ook vanuit dat niveau
plaatsvinden.

E. MAATSTAVEN VOOR WETENSCHAPPELIJKHEID

Tot nu toe hebben wij het inductieve proces beschreven dat wij - om in de
termen van ZWART te spreken - als decisie-gerichte wetenschapper willen gaan.
Het resultaat van dit proces (over het motief bericht hoofdstuk VI) is een denkMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)
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beeld-model waaraan wijbepaaldeeisenstelden op grond van het proces-karaktervan het onderzoekobject.
De vraag is of dit resultaat wetenschappelijk van aard is. Om die vraag te
kunnen beantwoorden moeten wij ons nader uitspreken over de maatstaven
die wij voor wetenschappelijkheid laten gelden. Aangezien het wetenschapsbegrip zelf sterk in beweging is, kan met niet volstaan met aan te sluiten bij de
gangbare traditie. Men moet stelling nemen en het wetenschapsbegrip een eigen
inhoud geven.
In navolging van hetgeen ZWART zegt, zijn wij van mening dat de wetenschap
zelf het voorbeeld moet gevenin het overbruggen van de kloof tussen theorie en
praxis. Zij kan dat doen, enerzijds door zowel conclusie- als decisie-gericht te
zijn, anderzijds door aansluiting te zoeken bij haar menselijk-sociale omgeving
zonderzichnochtansdoor dezetelaten bepalen.
Op grond van deze uitgangspunten kunnen de volgende maatstaven voor
wetenschappelijkheid worden geformuleerd.
- Deresultaten moeteninzichzelf logisch zijn.
Gegeven de uitgangspunten moeten alle denkstappen door een onbevooroordeeld denken mee te voltrekken zijn. Zij mogen niet leiden tot inwendige
tegenstrijdigheden. Men toetst als het ware het model of de theorie aan zichzelf
en met de begrippen in de betekenis die deze binnen de studie zelf hebben
(hoofdstuk II).
- De resultaten moeten in normaal Nederlands uitspreekbaar zijn envoor een
belangstellende luisteraar begrijpelijk. Hiermee is gewezen op de sociale rol
van de wetenschap. Wat zich tegenwoordig achter onverstaanbaar jargon verschuilt, kapselt zich maatschappelijk af. Haar resultaten kunnen daarom ook
niet echt ter discussie staan. Dit is het begin van de heerschappij van deskundigen,dankbaar instrument vanelktotalitair regime.
- De resultaten moeten aanknopen bij en verwijzen naar wetenschappelijk
werk van anderen (zie literatuurverwijzing) en moeten voorts uitgangspunt
kunnen bieden voor verder onderzoek (zie hoofdstuk V). Ook deze eis heeft
met de sociale rol van de wetenschap te maken. Zij moet zichin kunnen voegen
inhetbestaande netwerkvanzichontwikkelende wetenschap.
De beide laatstgenoemde maatstaven betekenen in feite een toetsen van de
wetenschappelijke resultaten aan mensen enaan menselijke verhoudingen.
- De resultaten moetenvertaalbaar zijn ineen leerproces,zodat dezein mensen
totvermogens kunnen worden.
De eerste maatstaf duidt op het conclusie-gerichte deel van de wetenschap.
De tweede en derde op haar sociale betrokkenheid. De laatste draagt duidelijk
het kenmerk van de decisie-gerichtheid. Men ontwerpt een model voor een
oefensituatie waarin met het model gewerkt kan worden en onderzoekt de
gevolgen.
Wij zullen in hoofdstuk IV zien dat deze gevolgen betrekking hebben op
degenen die met het model hebben gewerkt (ontwikkeling van vermogens), op
het ontwerp voor de oefensituatie en op het model zelf. Met dit laatste is een
12
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belangrijke terugkoppeling gegeven naar de conclusie-gerichte kant van onze
wetenschappelijke bezigheid.
De toetsing van het model vindt dus plaats, niet door het opzetten vaneen
toetsingsprocedure waarvan deuitkomst door eenhypothese kanworden voorspeld (DE GROOT), maar door het model agogisch hanteerbaar te maken en
het gebeuren in de mensen te onderzoeken. Hoofdstuk IV bericht hierover in
concreto.
F. D E CURSUS ALS ONDERZOEK-METHODE

Aan het begin van paragraaf D stelden wij dat men de eigen-aard vanhet
onderzoekobject geen geweld mag aandoen door er met wezensvreemde begrippen naar te kijken. Dit zelfde geldt voor de methode waarmee men het
object onderzoekt. De fysicus HEISENBERG heeft eens gezegd dat de moderne
natuurkundige metzijn theorievorming zich zóvervande zintuigelijke werkelijkheid heeft verwijderd en zulke kunstmatige, onnatuurlijke onderzoeksopstellingen uitdenkt, dat hij in de uitkomsten van zijn onderzoek hoofdzakelijk
zijn eigen instrumenten (endus zijn eigen veronderstellingen) waarneemt. Met
denatuur heeft ditweinigmeertemaken.
Alleen wanneer object en onderzoekmethode vandezelfde aard zijn kanhet
object zich'vrij uitspreken'.
Een schoolvoorbeeld daarvan zijn de experimenten van SCHWENK om de levende werkelijkheid van het water te onderzoeken. Hij ontwierp daartoe een
'Tropfenbild-methode', waarbij hij ritmisch druppels water liet vallen in een
bakje met water en de interferentiebeelden fotografeerde. Na enige tijd leerde
hij de taal van deze beelden lezen, ook hun afwijkingen bij verontreinigingen!
In feite onderzocht hij water metwater!
Hetobject datwijmetdeontworpen cursusmethodeonderzoekenistweeërlei.
Enerzijds onderzoeken wij het model zelf. De wijze waarop het in mensen
werkt zegt iets over deaard vanhetmodel en over devraag ofdit model inderdaad de zelfde kwaliteit heeft als deprocessen waarvan het beweert een 'afbeeld-ing'tezijn.
Anderzijds onderzoeken wij het gebeuren in de mensen zelf. Zijn hier vermogens gewekt? Met het zelfde voorwetenschappelijk aanvoelen dat wij reeds
eerderaanspraken, stellenwijdatdezevermogens eveneens proceskwaliteit hebben. Het zijn kiemen diein de tijd ontwikkelbaar zijn. Zij zijn niet af, zij zijn
wordende.Inhoofdstuk IVkomen wij hierop terug.
Wanneer nubeide onderzoekobjecten proceskarakter hebben ishetvangroot
belangdatookdemethode ditkenmerk heeft.
Dat isinderdaad het geval. De cursus iseenmethodewaarmee wijietsin beweging zetten: een leerproces. De verschillende activiteiten binnen de cursus
hebben eenritmische geleding (wij zullen later nogzien hoekarakteristiek ritme
isvoor levensprocessen). Deresultaten worden alleen beoordeeld meteennorm
die uithetobject zelf komt (veranderingen indetijd tenopzichte vandevorige
toestand).
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)
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II. O N T W I K K E L I N G VAN H E T M O D E L

A. Dekenwegendekeuzeweg
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D. Kenwegenkeuzewegin onderlingverband gezien
E. Probleemoplossing enbesluitvorming in deliteratuur
F. Het vermogen tot belevenenoordelen
G. Drie soorten bijdragen uit de'onderstroom'
H. De zin van het proces: verhelderen en gemeenschappelijk-maken van
oordelen
I. De structuur vanhetproces
J. De aard vanhet model: polariteit en ritme
K. Delemniscaat inviervariaties
L. Gesprekstypen:
1. Het type-paar B C - D E
2. Het type-paar C D - B E
3. Hettype-paar B D - C E
M. Debewegingsvorm vanhet totaleproces
N. Wat beweegten stuurt hetproces?
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II. ONTWIKKELING VAN HET MODEL

A . D E KENWEG EN DE KEUZEWEG

Wij willen onze studie beginnen met het allereenvoudigste waarnemingsmateriaal: eendrietal verslagen vangesprekken tusseneenaantal mensen.
Deze verslagen zijn ontleend aan echte gebeurtenissen en zijn voor dit doel
vereenvoudigd.
1. Gesprekovereenautoreparatie
Situatie: Chef expeditie E komt in het kantoor van garagechef G spreken
overhetprobleem vaneenkapotte vrachtauto.
E: De 28 is in Vught blijven steken. Van Dijk belde zojuist op. Kun je er een
mannetje heensturen?
G: Wat scheelt eraan?
E: Weet ik niet. Hij zei dat de motor afsloeg en dat hij hem niet meer aan de
praat kreeg.
Hebjeeenmontagewagen vrij?
G: Dat moet ik even informeren. Ik dacht dat ik Keesnethadhoren wegrijden.
Maar wacht eens even: kan ik Van Dijk nog bereiken? Ik zou hem nog wel
wat willenvragen,voor weallerlei spullenvoor niets meenemen.
E: Nee,ikweet niet vanwaar hij opgebeld heeft. Als 't een grote reparatie wordt
zou ik er maar niet aan beginnen. Die 28 moest toch allang de deur uit...
G: Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik geloof dat die van Dijk niet
rijden kan. Ik heb al een paar keer van onze monteurs klachten over zijn
wagen gehad. Alsdat zodoorgaat zieik daar nog welmoeilijkheden van komen.
E: Die klachten begrijp ik niet, want Van Dijk rijdt in verschillende wagens.
We zouden beter kunnen overschakelen op één merk, dan wennen ze aan één
rijstijl. Dit systeem leidt er alleen maar toe, dat we meer reparaties krijgen.
G: Het zou ook al geweldig schelen als ze eerder uit konden rijden. Ze moeten
nu welerg aanjakkeren.
E: Ja, het hele expeditie-schema zou eens grondig opnieuw moeten worden
opgezet. Misschien zouden wemeer moeten uitbesteden.
G: (heeft opgebeld) Kees is weg met de wagen, Van Dijk zal moeten wachten.
E: Dat kanniet. Hij zit meteenspoedzending voor Eindhoven.
G: Bel dan Eindhoven op en vraag of ze een wagen sturen om over te laden.
E: Dat vindikhoogst pijnlijk.
Waarom is er niemand? Je moet toch voor spoedgevallen altijd een monteur
inhuis hebben.
G: Dat zou ook moeten. Maar ik heb te weinig personeel. Ik heb daar met
mijnheer Henk al over gesproken. Volgend jaar moet dat anders. Dat is
geenwerken zo...
Oh, daar komt Kees binnenrijden. Ik zal hem zeggen dat hij niet te veel kosten
16
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aan de 28 moet maken. Ik geloof inderdaad dat hij langzamerhand wel aan
vernieuwing toeis.
2. Gesprekoverdeinkooporganisatie
Situatie: Er is een algemeen onderzoek geweest naar de overheadkosten op
verzoek van de divisie-directie door onderzoekers van het concern-stafbureau.
De personele en organisatorische problemen rond de inkoop zijn dringend. Op
verzoek van de divisie-directie geeft de leider van de onderzoekgroep (C) een
kort bericht inaanwezigheid vantweeledenvan dedivisie-directie (AenB).
A: (Stelt het probleem nog eens.)Moeten wedeinkooprationaliseren? Erzitten
nogalwat politiekekanten enproblemen metmensenaan.Iniedergeval weten
we door het onderzoek wat het kost aan dubbel personeel, gemiste kortingen
e.d. als we niets doen.
C: Laten we twee alternatieven afwegen :de huidige situatie, die neerkomt op
een soort vrijwillige coördinatie en ons voorstel wat inhoudt de inkoop-coördinatie opdivisie-niveau vanal die zaken die niet specifiek zijn voor éénlocatie.
A: (Vraagt om voorbeelden.)
C: (Noemt erenkele: energie, grondstoffen x,y,z,papier).
A: Is hiermee ook bedoeld centralisatie van inkoop boven een bepaalde volume-grens en geld-grens?
B: En ook kapitaalgoederen bv. machine-installaties, complete fabrieksuitrustingen?
C: Centralisatie van het inkopen van kapitaalgoederen zou concurrentie betekenen met het concern-ingenieurs-bureau. Indien er op concernniveau ook
een inkoopdirectie was, zou het kunnen.Maar nu dat niet het geval is, zou de
balance ofpower welerguit evenwicht zijn.
A: Ik zieinzo'nconstructie ook gevaar voor levertijd en kwaliteit.
C: (Geeft verderetoelichting opzijn voorstel.)
A: Hoeveelmensen houden zichmetinkoop bezig?
C: (Geeft informatie.)
A: Het mes snijdt naar twee kanten bij centralisatie. Grotere pakketten (lagere
kosten),en meer specialisatie (betere kwaliteit).
C: De huidige inkoopcoördinatie is een lichte vorm van specialisatie. Deze
functioneert niet. Dat stelde ik vast door te vragen: welke documentatiegrondslag hebjevoorjecoördinatie. Dat steldenietsvoor!
C: Velen in de organisatie begrijpen niet hoe het zit met al die inkopers. Zij
pleitenvoor centralisatie.
A: Wat zeggen delocatie-directies?
C: Locatie-directeur X wil balance of power, dat wil zeggen een sterkere inkoop ten opzichtevan produktie.
A: We hebben nu 3 x 20 inkoopmensen. Hoe ziet nu de nieuwe situatie eruit,
waarbij grote quanta en niet locatie-specifieke zaken centraal worden ingekocht?
B: (Schetst nieuwe situatie: Contracten. Energie. Stoffen xenyenz.) Denieuwe
situatie heeft betekenis voor de directie die nu veel zelf inkoopt. Meer vóórMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)
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werk. Ik zieeenkleinesterkeafdeling op divisie-niveau.
A: Wat vindt U van het niveau van de mensen? Welke kunnen op divisieniveau functioneren? Wat voor weerstanden roept dit alles op?
C: Ten opzichtevanengineering hebben zij onvoldoende kwaliteit.
A: Hoeisdat bij divisiex?
C: Dat waseenjanboel. Centralisatie riepkritiek op
A: Welk deel van de inkoop wordt eventueel gecentraliseerd? Hoe zit het met
de normalisatie?
A: En nu deprocedures rondom deze besluitvorming. Met wie,wanneer, waarover praten.
3. Gesprekovereeninterne werkconferentie
Situatie : Een groep adviseurs heeft de gewoonte een paar keer per jaar zich
uit het werk terug te trekken, teneinde zich op de eigenervaringen te bezinnen.
Zij hebben zojuist een dergelijke werkweek achter de rug en kijken daarop
terugom nu reedszicht opdevolgendete krijgen.
A: Ik vond dewerkweek zeer bevredigend.
B: Waarom?
A: Omdat we in kleine groepen een intensief stuk inhoudelijk werk hebben
kunnen doen.
C: Ik vind dat we de volgende werkweek veel beter moeten voorbereiden. Ik
zou bijvoorbeeld in de vakantie best wat tijd willen besteden aan een degelijke voorbereiding vaneenmiddagwerkgroep over organisatie-typologieën.
D : De voorbereiding is door de verhuizing in het water gevallen. Ik geloof
overigens dat wedoor de grotere ruimte veel rustiger hebben kunnen werken.
Inhet oudegebouw washetzoengendat gafdeheleweekiets benauwds.
E: Ik zie een duidelijke ontwikkeling in de reeks van werkweken. Ik geloof dat
we de volgende groter en opener kunnen optuigen. Met meer gasten en professionele collega's.
F: Ik voel daar niets voor. We zijn daar niet aan toe. We hebben intern nog zo
veel op te knappen... Als ik mij een aantal gesprekken voorstel van deze
week, dan zouden die nodig eens geëvalueerd moeten worden. Ik geloof dat
daarin allerleigolflengteverschillen toegedekt worden.
G: Ja, we zouden de volgende werkweek eigenlijk helemaal moeten wijden aan
deinternerelaties.
A: Ik had deze week helemaal niet het gevoel dat de relaties negatief inwerkten
op onze inhoudelijke productiviteit. Ik zou nog wel wat kritiek willen uiten
opdewijzewaarop dewerkgroepen tot stand kwamen.
B: Ja, hoeisdat eigenlijk inz'n werkgegaan?
H: Dat kan ik je precies zeggen. Ieder heeft zich moeten opgeven zonder een
voorstelling te hebben wat er in die groepen ging gebeuren. Dinsdag en
woensdag zijn ernogmensen vangroepen gewisseld.
D: Dat klopt niet. Er isduidelijk verteld wat de groepen voor doelstelling haddenen dieénewisselingkwam omdat Xziekwerd en...
C: Laten wedit niet helemaal uitspitten.
18

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)

De volgende werkweek ziet er toch heel anders uit en dan hebben we niet veel
aan aldezeervaringen...
4. Conclusies
Wat valt ons in deze gesprekken op? Men voelt dat ze 'rammelen', dat er
voortdurend breuken en gemiste aansluitingen in voorkomen. Maar wàt rammelt er, watbreekt er af?
In de gesprekken is op zijn minst sprake van tweeverschillende gerichtheden.
De ene gerichtheid is van inzichtelijke aard.De gespreksdeelnemer wil weten
- of deelt mede - wat er aan de hand is, waar dat mee samenhangt en hoe dat
is veroorzaakt.
Voorbeelden uit het eerstegesprekzijn:
- wat iserkapot aan de wagen?
- heeft Van Dijk nogmeer informatie?
- van Dijk kan niet rijden, dat isde oorzaak.
- dewagensrijden telaat uit.
- vanDijk heeft een spoedzending.
- waarom hebje geen reserve-monteur?
uit hettweede gesprek:
- hoeveelmensen houden zichmet inkoop bezig?
- dehuidigecoördinatie functioneert niet.
- velenbegrijpen niethoehet zit.
- wat zeggende locatie-directies?
- wat vindt U vanhet niveau vande mensen?
uit het derdegesprek:
- waarom wasdewerkweek bevredigend?
- devoorbereiding isdoor deverhuizing in 't water gevallen.
- het oudegebouw was benauwd.
- ikvond derelatiesniet negatief.
- hoezijn diegroepentot stand gekomen?
De andere gerichtheid in deze gesprekken is van besluitvormende aard. De
gespreksdeelnemer wil iets doen, iets veranderen, een besluit voorbereiden °f
nemen. Er moeten daarbij keuzen worden gemaakt tussen wel of niet en tussen
alternatieve oplossingen.
Voorbeelden uit heteerstegesprek zijn:
- wiljij deauto repareren?
- wekunnen hem betervoor eennieuwe inruilen.
- en opéénmerk overschakelen.
- en het heleexpeditie-schema opnieuw opzetten.
- laat Eindhoven despullen halen.
- ermoet meerpersoneelbij.
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uithet tweedegesprek:
- coördinatie op divisie-niveau van niet locatie-specifieke inkoop (met alle daaropvolgendevoorbeelden en argumenten).
uit het derde gesprek:
- volgendewerkweek over organisatie-typologieën.
- volgendewerkweek groter en opener.
- volgende werkweek wijden aan internerelaties.
- volgende werkweek zieter toch heelanders uit.
Wij hebben in het voorgaande onderscheid gemaakt tussen inzichtelijke en
besluitvormende gerichtheden.
Deze gerichtheden geven aanleiding tot vragen, opmerkingen, twijfels en
bevestigingen. Als resultaat daarvan ontstaat een min of meer bevredigend inzicht in de situatie of een min of meer bevredigend plan om een bepaald doel
te bereiken. Dit resultaat ontstaat doordat de gespreksdeelnemers na elkaar
hun bijdragen geven. Er is hier sprake van een gebeuren in de tijd, een voortschrijden (latijn: pro-cedereofproces).
Wij willen hiervoor hetNederlandse woord 'weg' gebruiken.
Hoewel wij over de aard van deze beide wegen zelf nog niets naders kunnen
zeggen, willen wij hen voorlopig onderscheiden - en benoemen- opgrond van
hun richting.
Op de ene weg wordt gestreefd naar kennis. Wij willen deze de ken-weg noemen. Op de andere weg moeten uit de vele alternatieve doelen en de vele alternatieve wegen die naar die doelen kunnen leiden, keuzen worden gemaakt. Wij
willendezedekeuze-weg noemen.
Op de keuzeweg wordt natuurlijk gebruik gemaakt van kennis en op de
kenweg worden voortdurend keuzen gemaakt b.v. ten aanzien van de informatie die men nodig acht. Wanneer men echter vasthoudt aan de gedachte, dat
deze namen gebruikt worden om de gerichtheid (beoogde uitkomst) van het
procesaan te duiden, kunnen zij geenmisverstand oproepen.
B. D E KENWEG NADER BEZIEN

Wanneer wij de gespreksverslagen uit het vorige hoofdstuk nader bezien,
blijken zich op de kenweg twee soorten activiteiten af te spelen, die aanleiding
geventot tweesoorten bijdragen vande gespreksdeelnemers.
Enerzijds worden er feiten aangedragen, anderzijds gedachten teneinde deze
feiten met elkaar in verband te brengen en te verklaren. Men wil de situatie
begrijpen en doorzien.
In het eerste gesprek is het feit: de auto rijdt niet meer. De oorzaak is dat de
motor weigert. Dat isvoor G een feit waarvan hij - door van Dijk - de oorzaak
wil achterhalen.
Naast dezetechnische 'reeks' wordt er een andere aangesneden.Hierbij wordt
uitgegaan van het feit dàt de auto kapot is. E ziet de oorzaak in de veroudering
20
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van het wagenpark. G meent de oorzaak bij de rijvaardigheid van van Dijk te
zien. Hij voert als bewijs het feit aan, dat zijn monteurs regelmatig klachten
hebben over de wagen van Van Dijk. G stelt daar tegenover, dat hij dezeklachten fout uitlegt, want Van Dijk berijdt meerdere wagens. Tenslotte wordt als
oorzaak nog aangevoerd dat de chauffeurs te hard moeten rijden. De oorzaak
daarvan wordt gezieninhet expeditieschema.
Wij stuiten hier op het verschijnsel, dat over eenzelfde feit op verschillende
niveaus binnen verschillende systemen kan worden gedacht. Als de wagen niet
rijdt, kan de oorzaak worden gezocht in het machinesysteem (koppeling kapot),
in het mens-machine-systeem (Van Dijk kan niet rijden), in het socio-systeem
(expeditieschema te krap, chauffeurs wisselen te sterk) ofinhet doelstellingensysteem(uitgangspunten van hetpersoneelsbeleid deugenniet).
In het tweede gesprek wordt de kenweg nauwelijks bewandeld en voorzover,
dan nog zeer eenzijdig. Er wordt om gegevens gevraagd (hoeveel mensen houden zich met inkoop bezig, wat zeggen de locatie-directies en wat vind je van
het niveau van de mensen?). De situatie wordt gekarakteriseerd binnen het
begrippenkader van de adviseur (mate van specialisatie en efficiency). Ten aanzien van het niet functioneren van de inkoopcoördinatie werd als oorzaak gevonden deafwezigheid vandedocumentatiegrondslag daarvoor.
In het derdegesprek wordt als oorzaak vanhetfeit dat A zichbevredigd voelt,
genoemd het inhoudelijk resultaat. Als oorzaak voor de geringe voorbereiding
wordt de verhuizing genoemd. Verder wordt de afgelopen werkweek gekarakteriseerd als 'nog niet toe aan schaalvergroting' en 'behoefte hebbend aan evaluatie van derelaties'.Voorts wordt defeitelijke gangvan zaken rond de samenstelling van de werkgroepen uit de doeken gedaan.
Wat zeggen ons deze korte, wat meer gedetailleerde, gespreks-analyses over
de kenweg?
- Er is sprake van feiten en oorzaken, maar wat men als feit en wat als oorzaak
beschouwt, is niet met de inhoud zelf gegeven, maar hangt af van de vraag
welkeoorzakelijke verbanden worden aanvaard.
In beginselkan men degevolg-oorzaak keten steeds verder terug vervolgen door
hetstellen vandewaarom(waardoor) vraag.
- Feiten hoeven niet altijd causaal naar het verleden, maar kunnen ook finaal
naar de toekomst worden verklaard. Hiermee is bedoeld dat de nu-situatie
naar het verleden én naar de toekomst kan worden 'doorgetrokken' (forecasting). Dat wil zeggen: feit X heeft Y tot oorzaak en kan Z tot gevolg hebben.
Zo ontstaat een 'procesbeeld' in de tijd. Dit betekent letterlijk het 'oplossen'
van harde feiten. Een ervaren mens ziet aan de feiten waar deze toe kunnen
leiden. Het eerste verslag geeft hiervan een eenvoudig voorbeeld als G zegt:
Als dit zo doorgaat, dan...', waarop E zegt:'Dit systeem leidt er toe dat...'.
Om het verschil tussen het causale en het finale nog eenvoudiger duidelijk te
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maken: Wanneer ik A op straat zielopen, kan ik vragen: 'Waarom loopt hij
daar?', encausaalantwoorden: 'Omdat hijz'nhuisverlatenheeft' envervolgens,
'Omdat hij z'n ontbijt klaar had, opgestaan is,de wekker afliep'. Ik kanechter
ook finaal antwoorden :'Omdat hijopwegisnaar debrievenbus',envervolgens:
'Omdat hij eenbrief wilposten, omdat hij bij firma Xwilsolliciteren, omdat hij
eenstapinzijn carrièrewil maken'.
- Het spreken overfeiten hoeft niet altijd te leiden tot causale of finale verklaringen,hetkanook definiërendof karakteriserend zijn. Menprobeert een aantal feiten samentevoegen toteenkarakteristiek, bijvoorbeeld :'lichte vormvan
specialisatie',of'weinig bewust gemaakte relaties'.
Deze karakterisering kan ook gebeuren in het kader van een theorie, een
wetenschappelijk model of een ideaal-type, bijvoorbeeld 'alle feiten duiden op
een overrijpe pionierfase' of 'de situatie wijst op een frustratie van het vierde
motivatieniveau'.
De simpelste vorm hiervan is het trekken van een conclusie uit een aantal
waarnemingen: 'ditiseenJapanse dwergeik'.
- Het blijkt datdekenweg, althans indeze driegesprekken, niet rechtlijnig,doch
'iteratief' (herhalend) verloopt. Deconclusie vandemonteurs over van Dijks
rijvaardigheid wordt door E getoetst aan feiten die deze stelling ondergraven.
Feiten leiden tot voorlopige conclusies, deze geven aanleiding tot het zoeken
van nieuwe feiten, oftot het kijken naar dezelfde feiten door een'nieuwe bril'.
Dat geeft aanleiding deconclusie teherzienenzoverder, tothet in aanmerking
komend materiaal bevredigend verklaard ofbegrepen wordt.
De voorlopige conclusie waartoe wij komen, is de volgende: wanneer wij
zoeken naar het gemeenschappelijke van hetgeen met feiten (waarnemingsmateriaal) gedaan wordt in het verloop vandekenweg, danisdithetzoeken naar
de 'bijbehorende' gedachte, teneinde daardoor dezeveelheid vanwaarnemingen
tot een samenhangend en doorzichtig geheel te maken. (Opdit moment doen
wijzelfpreciesdatgenewatwijhiertrachten te beschrijven).
Een motor is een gedachte. Natuurkundigen, ingenieurs en constructeurs
hebben hun theorieën vermaterialiseerd tot een ding, in ons voorbeeld een
motor. Deze motor - ook de storing eraan! - is alleen te begrijpen vanuit de
gedachte dieeraan tengrondslag ligt.
In de Middeleeuwen woedde de strijd tussen de nominalisten ende realisten
(zie ook hoofdstuk D van deel I). De nominalisten beweerden: 'Wij hebben
zoveel gelijksoortige beesten metmanen, eengeel-bruine vacht, klauwen eneen
lange staart gezien, dat wij deze eenzelfde naam hebben gegeven: "Leeuw".
Het begripleeuwisniet meerdaneen"nomen".'
De realisten stellen daar tegenover: 'Gedachten zijn scheppende realiteiten
die zich vermaterialiseren endaardoor zichtbaar worden.Degedachte "Leeuw"
drukt zich uit in de talloze waarneembare leeuwen. De gedachte zelf kunnen
wijalleeninhetdenken alsrealiteit beleven.'
Hoewel in de natuurwetenschappen het nominalisme momenteel sterk over22
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heerst, zijn wij in de techniek allemaal realist. Er zal niemand zijn die meent
dat wij tot het begrip 'wasknijper' zijn gekomen, omdat wij een aantal gelijksoortige verschijnselen onder deze verzamelnaam konden samenvatten. Wij
weten dat er eerst iemand isgeweest met de gedachte 'wasknijper' en dat daarna
dezegedachte,duizendvoudig eninvelesoorten, materieelzichtbaar werd.
Ook voor de sociale werkelijkheid is deze gedachte van belang. Wanneer ik
een organisatieonderzoek doe, tref ik een veelheid van verschijnselen aan: van
een moeilijk definieerbare stijl van leidinggeven tot en met zeer concrete kantoorruimtes en fabriekshallen. Deze verschijnselen zijn de neerslag van voorstellingen en gedachten (die aanleiding gaven tot initiatieven en beslissingen)
over leiderschap, over het belang van research, over het verschil tussen beambten en uurloners, over de rol van de verkoop, over de betekenis van financiële
onafhankelijkheid.
Het is voor een sociale onderzoeker van groot belang dat hij deze werkzame
gedachten en voorstellingen gaat zien teneinde de situatie te begrijpen, teneinde
in desituatietekunnen handelen.
Wanneer wij een sociale werkelijkheid na onderzoek typeren, bijvoorbeeld
als: 'een crisis-situatie van een dienstverlenende organisatie door een te ver
doorgevoerde differentiatie', dan doen wij in feite niet anders. Wij hebben in
onze ervaringen met groeiende organisaties wetmatigheden herkend. Wij hebben ook organisatietypen ontdekt. Wij hebben tenslotte het verschijnsel crisis
alseenaspect van ontwikkeling ontdekt. Deze gedachten met elkaar verbindend
zijn wij nu in staat een harde concrete situatie 'door te lichten' en de gedachte
indewerkelijkheid te herkennen.
Met natuurwetenschappelijk onderzoek is het niet anders. Ik tracht met begrippen de waarnemingswereld 'doorzichtig' te maken. Het woord 'diagnose'
duidt daarop. Wij spreken van 'er gaat mij een licht op' wanneer ik ineens de
gedachte te pakken heb die een situatie verklaart (het woord 'klaar' duidt op
dezelfde kwaliteit. Het weer klaart op,hetwordt helder).
Het zou een groot misverstand zijn - eigenlijk een waarnemingsfout - wanneer men zou menen dat gedachten uit de waarneming volgen. Beginnend bij
BACON tot in de huidige tijd vinden wij de (nominalistische) veronderstelling:
'Omdat wij verschijnsel A altijd nä verschijnsel B hebben waargenomen, zijn
wij daar zó aan gewend geraakt, dat wij langzamerhand zijn gaan zeggen dat
verschijnsel Bverschijnsel A veroorzaakt en zo zijn wij tot het begrip causaliteit
gekomen'. Een dergelijke gedachtengang klopt niet met de ervaring. Men kan
duizend keer iets waarnemen (bijvoorbeeld slingerende kaarsenkronen in een
kathedraal!), het moment waarop het denken de slingerwet 'ziet' of 'pakt' is
een intuïtief moment (Het woord idee komt van het Griekse woord 'idein' dat
zien betekent).
Dat intuïtieve moment is niet toevallig en heeft zeker te maken met grondig
waarnemen, met experimenteren, met indringende vragen stellen:de gedachte,
die tenslotte een waarneming 'door-zichtig' maakt, isgeen direct gevolg van het
waarnemen, maar een creatieve daad van het denken zelf. De gedachte is niet
een weerspiegeling van de buitenwereld in ons bewustzijn, maar de toevoeging
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vaneennieuweeigenschap,dieaan dewaarneming zelf ontbreekt.
Inzicht ontstaat niet door het afvinken van een oorzakenchecklist. Het is een
'zien' van de samenhang. Dit is eenniet zintuigelijkeaangelegenheid. Daaromis
hettenopzichtevandezintuigelijkewaarnemingeen'sprong'(ineenandergebied).
Ik kan een door delucht vliegende steen zien, ik kan eenbrekende ruit horen,
ik kan de scherven betasten, maar ik kan het begrip causaliteit dat al deze verschijnselen in een zinvole samenhang brengt, niet waarnemen. Ik kan dit begrip
alleendenken en ermijn waarnemingen mee doorlichten.
Feiten en gedachten leiden eerst tezamen tot inzicht. Het kenproces wordt
gevoeddoor dezeerverschillende activiteiten van waarnemen en denken.
Daarmee isdekenwegvoorlopig voldoende gekarakteriseerd.

C. D E KEUZEWEG NADER BEZIEN

Wanneer wij de gespreksverslagen uit het eerste hoofdstuk nader bezien,
blijkt ook de keuzeweg te worden gevoed door twee soorten activiteiten, die
aanleiding geven tot twee soorten bijdragen vande gespreksdeelnemers.
Enerzijds worden (al of niet uitgesproken) doelen gesteld en wenselijkheden
geuit, anderzijds worden wegen genoemd om deze doelen te bereiken.
In het eerste gesprek is aanvankelijk het doel: wagen 28 weer laten rijden en
het middel (naar de mogelijkheid waarvan gevraagd wordt): 'een mannetje' of
wel'een montagewagen'. Even later is het doel 'opgerekt' tot het verkrijgen van
een beter wagenpark. De weg daarheen is dan 'de 28' vervangen. In het laatste
deel verschuift het doel naar de wenselijkheid van minder reparaties en meer
efficiency. De wegen daartoe zouden zijn: één merk auto's en een beter expeditieschema. Wanneer het gesprek tenslotte op de garage zelf komt, is de norm
die wordt geformuleerd (en waaraan niet wordt voldaan): service bieden, ook
in spoedgevallen. Dat zou bereikt moeten worden door het aanstellen van een
extramonteur (waarover reedsmet dedirecteur isgepraat).
In het tweede gesprek is de rationalisatie van de inkoop het doel. De coördinatie op divisie-niveau van niet locatiespecifieke inkoop is de weg daarheen.
Een deel van de keuzeweg wordt besteed aan informatie over dewegnaar het
doelen overdegevolgenvanhet gaanvandieweg.
De weg: inkoop-centralisatie van kapitaalgoederen wordt afgewezen omdat
daarmee de 'balance of power' in het gedrang komt. Blijkbaar is dit ook een
doelstellingdiemenzichvoor ogenheeft gesteld.
Direct daarop wordt gezegd:'Indien er op concern-niveau een inkoop-directieeneenengineering-directie waren, zou het welkunnen'. Diezijn erechter niet
en daarom kan het niet. Een dergelijke opmerking heeft de betekenis van beeldvorming omtrent de methode. Dus Czegt in feite: 'De wegter bereiking van het
doel ziet er zo uit. Hij heeft die gevolgen en is onder die voorwaarden te gaan.'
Ook voor een andere weg doet hij dat. De gevolgen worden in verbinding gebracht met het doel dat voor ogen staat, devoorwaarden met dehuidige situatie
waar menin staat.
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In het derde gesprek stelt een van de deelnemers als doel:een goed voorbereide werkgroep over organisatie-typologie. Als wegbereider biedt hij zichzelf
aan (tijd enenergie).
Een andere deelnemer ziet in het kader van de voortgaande ontwikkeling de
noodzaak van een groter en opener werkweek. Hij gaat niet nader in op de
wegen daarheen. Weer een ander geeft even later zijn kijk op de doelstelling van
eenvolgende werkweek: hetwerken aan deinterne verhoudingen.
Teneinde de twee activiteiten op de keuzeweg nog op een andere manier
duidelijk te maken, willen wij een vierde gesprek weergeven. Het betreft een
gesprek tussen cursusdeelnemers die enige weken achtereen hebben samen gewerkt (en geleden). De behoefte wordt gevoeld om dit samenzijn feestelijk af te
sluiten. Men overlegt op welke wijze men dat het beste kan doen (verkort en
ideaal-typisch weergegeven).
A: Ik stelvoor, dat weeenbus huren en naar Amsterdam rijden.
B: Dat wordt meveelte duur.
(er volgt een gesprek: wat het kosten mag en wat men ervoor over heeft.
Resultaat ca.fx,- per persoon.)
C: Waarom eigenlijk met een bus?
A: Dan kunnen weomgeremd drinkenenlaten onsterug rijden.
K: Ik voelnietsvoor zo'n drinkpartij.
(er volgt een gesprek over de stijl die men zich voorstelt. Resultaat: gepaste
vrolijkheid metalcohol,geenzatte troep.)
D: Wekunnen inAmsterdam naar het Concertgebouw gaan.
E: Dat lijkt meveelteserieus,
(het gesprek over de stijl wordt voortgezet: hoe serieus of los willenwehet.
Resultaat:kunst met eenkleinek,daarna destad in.)
F: Wekunnen naar een nachtvoorstelling inKriterion gaan.
G: Dat wordt veelte laat.
(er volgt een gesprek over hoe laat men 't wil maken in verband met de afsluiting van de leergang de volgende dag. Prof. Y komt eenslotrede houden
en men wileen schijn vanwakkerheid kunnen ophouden.)
H: Waarom nodigen weonze vrouwen erniet bij uit?
Allen: onverstaanbare reacties.
(nu volgt er een intensief gesprek tussenvoor- entegenstanders waarin duidelijk wordt, welke functie dit feest in de leergang en voor de groep heeft. Conclusie: 'Het is de afsluiting van onze cursus endaar horen devrouwen niet bij'.)
Nadat er nog een paar voorstellen op tafel zijn gekomen komt een van de
deelnemers met een voorstel dat aan alle voorwaarden voldoet: het is niet te
duur (hoewel iets duurder dan afgesproken, maar het plan is zo leuk dat de
norm wordt aangepast), het is niet te serieus, biedt na afloop gelegenheid tot
gezellig bijeen zijn en het wordt niet te laat (Er wordt een subcommissie benoemd omhetplanuittewerken).
Wat zeggen ons dezekorte,gedetailleerdegespreksanalysesoverdekeuzeweg?
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- Er is sprake van doelen en wegen, maar wat als doel en wat als weg wordt
beschouwd, isniet metdeinhoud zelf gegeven, maar hangt afvanhet niveau
waarop de betreffende deelnemer het gesprek wil voeren. In beginsel kanmen
de middel-doel-keten steeds verder voortzetten door hetstellenvandewaaromendehoe-vraag.
Door de waarom-waag komt meninsteeds hogere doelsferen, doordehoe-vraag
insteeds concretereuitvoeringsgebieden.
- Wanneer over wegen wordt gesproken, is het van belang, ook de voorwaarden te noemen waaronder deze wegen kunnen worden gegaan, alsmede de
gevolgen waarop men moet rekenen, wanneer men deze gaat. Zoals de feiten
tot procesbeeld wordendoor deze naar het verledenennaar de toekomst door te
trekken, zo kan dat ook met de wegen door deze in eenvoorwaarden-gevolgenketen te plaatsen.
- Het spreken overdoelenhoeft niet altijd teleidentothetaangevenvan concrete
wegen.Deactiviteiten diemoeten wordengeplandkunnen ook worden-gekarakteriseerd quastijl. Bijvoorbeeld 'geleidelijk vrijheid gevend' of 'in nauw overleg
met de ondernemingsraad'.
Deze karakterisering kan ook gebeuren in het kader vaneen bepaald beleid.
Bijvoorbeeld 'welke wegen wijnaar dit doel gaan isnogniet duidelijk, maar zij
moeten welvoor iedereen duidelijk zijn enzonder externehulptegaan'.
- Het blijkt dat, althans in deze vier gesprekken, de keuzeweg evenmin als de
kenweg rechtlijnigdoch 'iteratief' (herhalend) verloopt. Het is niet zo, dat eerst
doelen worden gesteld en daarna 'bijbehorende' wegen worden bedacht. Naar
eenaanvankelijk vaagdoelworden globale wegenaangegeven. Dezegeven- bijvoorbeeld door hungevolgen ofvoorwaarden - aanleiding, hetdoel duidelijker
te stellen ofte wijzigen. Datleidt weertoteenbetere ofandere omschrijving van
detevolgen methode.
Behalve inhetvierde gesprek vinden wijeenaanduiding hiervan inheteerste,
waarin de monteur op het eind een wat gewijzigde opdracht krijgt in verband
met hetfeit dat G in zijn overwegingen ookdenoodzaak tot vernieuwing heeft
opgenomen.
Wij komentoteen voorlopige samenvatting.
Wanneer wij zoeken naar het gemeenschappelijke van hetgeen geschiedt in
het verloop van de keuzeweg, dan is dit het zoeken naar de wegen waarlangs
(eerder geformuleerde) doelstellingen kunnen worden bereikt, terwijl indatprocesdezedoelen zelf steedsduidelijker tevoorschijn komen.
Een doel is altijd een gedachte die nog geen materiële werkelijkheid isgeworden. Ook zeer getalmatige materiële doelen als: 'In twee jaar tijd moeten
wij komen van 10%tot 12%rendement ophetgeïnvesteerde kapitaal', of: 'Wij
willen onsmarktaandeel handhaven', zijn op zichzelf van niet-materiële aard.
En de doelen die daar meestal achter verscholen liggen zijn dat eerst recht.
Zulke doelen hebben bijvoorbeeld te maken met macht of prestige, metbij26
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dragen aan wetenschapsontwikkeling, met doelmatig oplossen van transportproblemen, met hulpverlening, met grotere onafhankelijkheid, met het behoud
van het familiebezit.
Het gaat er nu om, deze gedachten vorm te geven, dat wil zeggen, in de concrete werkelijkheid inte voeren. Wij hebben beschreven, dat dit proceseen iteratief proces is, waar bij ons onderweg de doelen steeds duidelijker voor ogen
komen te staan.
Ook in dit proces is een sprong. Het is niet zo, dat, wanneer de doelen maar
duidelijk genoeg zijn gesteld, de middelen zich van zelf aandienen. Men kan
misschien een eind komen door het afvinken van checklisten. Het vinden van
dàt samenstel van wegen, dat inspeelt op wat praktisch mogelijk is, dat beantwoordt aan zoveel mogelijk gemeenschappelijk aanvaarde maatstaven en dat
de zaken waarover men het niet eens is geworden op een prettige wijze omzeilt,
iseen scheppend gebeuren.
In paragraaf Bschreven wij iets vergelijkbaars voor de kenweg: het creatieve
moment, waarop het denken 'ziet' hoe de feiten samenhangen. Uit dezelfde
intuïtievebronkomtdepractischefantasie, diedewegnaarhetdoelineens'ziet'.
D. KENWEG EN KEUZEWEG IN ONDERLING VERBAND GEZIEN

Wij zijn onze beschouwingen begonnen met de verkenning van een aantal
(al te eenvoudige) gespreksverslagen. Hieruit werd duidelijk, dat in deze gesprekken sprake is van twee verschillende gerichtheden. Eén naar de nu-situatie, teneinde inzicht te krijgen hoe deze is ontstaan en welke ontwikkelingsrichting er in te ontdekken valt. De andere gerichtheid wil wegen zoeken naar een
in de toekomst gewenste situatie, (zie fig. 1).
inzichtin
desituatie \

kenweg

keuzeweg

beslissingm.b.t.
toekomstig
Z handelen

FIG. 1

In de volgende stap van onderzoek hebben wij gezien dat het eigenlijke kenen keuzeproces zich afspeelt als'resultante' vantweesoorten activiteitendie aan
de zijde van de kenweg leiden tot het inbrengen van feiten en gedachten (met
betrekking tot de situatie) en aan de zijde van de keuzeweg tot het inbrengen
vandoelen enwegen(met betrekking tot het toekomstig handelen) (ziefig.2).
Wanneer wij spreken over een weg (kenweg en keuzeweg) moet er sprake zijn
van een begin en van een eind. Over het einde spraken wij reeds. Het resultaat
van het kenproces is inzicht in de situatie. Het resultaat van het keuzeproces is
een besluit dat toekomstig handelen moet inleiden.
Over het begin spraken wij tot nu toe in de vorm van gerichtheid. Dezegerichtheid - en de stuwkracht die daarin kan leven - komt tot uitdrukking in de
vraag dieaan het begin van beide wegen staat. Wij zullen in het verdere verloop
van deze studie nog veelspreken over de betekenis van deprobleemstelling voor
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de kenweg en de keuzeweg en over de verschijningsvorm van de vraagstelling
zelf: van vaag aangevoeld tot helder geformuleerd. In dit stadium van onderzoek willenwij slechtswijzen optweeverschillende soorten vragen.
De ene komt voort uit een gevoel van verbazing. Men doorziet een verschijnsel niet en probeert het te begrijpen. Een dergelijke vraag is het begin van de
kenweg.
De andere vraag komt voort uit een gevoel van beklemming. Er is een spanningtussen debeleefde en de gewenste situatie. Men wilof moet handelen, maar
weetniet hoeof wat. Eendergelijke vraag ishet beginvan de keuzeweg.
Deze beginvraag kan worden geformuleerd als probleem. Het spraakgebruik
kent aan dit woord de dubbele betekenis toe van ken-probleem en keuze-probleem. Eigenlijk zou men ten behoeve van een duidelijke onderscheiding voor
een ken-probleem het, in de Duitse klassieke literatuur soms gebruikte woord
'Theorem' moet gebruiken*. Het woord duidt nauwkeurig aan waar het op de
kenweg om gaat. 'Theorema' in het Grieks betekent letterlijk: 'het Goddelijke
aanschouwen'. Wij zouden in onze tijd moeten zeggen: 'de gedachte gewaarworden in de zintuigelijke werkelijkheid.' De kenweg moet leiden tot inzicht,
tot deconclusie:'zoishet' of 'zozienwij het'.
Het woord probleem (dat wij dan voor het begin van de keuzeweg zouden
kunnen bewaren) komt van het Griekse 'pro-ballein':'ietsvoorzichuit werpen'.
Dit is kenmerkend voor de keuzeweg. Het gevoel van beklemming, van gevangen zijn, leidt tot de vraag 'hoe kom ik hier uit?'. In die situatie 'werpt' de
mens een doelstelling en een wegdaarheen 'voor zich uit'. Deze wegeindigt met
een gevoel van bevrijding uit de klemsituatie, door het besluit: 'dàt moet er
gebeuren' of'zó willenwij handelen'.
Zoals de keuzeweg begint met het gevoel gevangen te zitten en van daaruit de
vraag rijst: 'hoe kom ik hieruit?', zo duidt de verbazing aan het begin van de
kenweg op een gevoel ergens buiten te staan (ietsniet tebegrijpen) enrijst van
daaruit de vraag 'hoe kom ik daar in?' (door wezenlijk inzicht één-worden met
hetverschijnsel ofwel: het goddelijke aanschouwen = theorema).
Aangezien het niet reëel is in het Nederlandse taalgebruik het woord 'theo* STEINERbeëindigtzijnboek 'GrundlinieneinerErkenntnistheorie derGoetheschenWeltanschauung' met de volgende zinnen: 'Ueberwindung der Sinnlichkeit durch den Geist ist das
Ziel von Kunst und Wissenschaft. Diese überwindet die Sinnlichkeit, indem sie sie ganz in
Geist auflöst;jene,indemsieihr den Geisteinpflanzt. DieWissenschaft blickt durch dieSinnlichkeit auf die Idee, die Kunst erblickt die Idee in der Sinnlichkeit. Einer dieser Wahrheit in
umfassender Weise ausdruckender Satz GOETHES mag unsere Betrachtungen abschliessen:
"Ich denke, Wissenschaft könnteman dieKenntnis des Allgemeinen nennen, dasabgezogene
Wissen; Kunst dagegen wäre Wissenschaft zur Tat verwendet; Wissenschaft wäre Vernunft,
und Kunst ihr Mechanismus, deshalb man sie auch praktische Wissenschaft nennen könnte.
Und sowäredennendlichWissenschaft dasTheorem,Kunst dasProblem."'
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reem' in te voeren, willen wijvoortaan spreken vankenprobleem en keuzeprobleem (ziefig.3).
De laatste beschouwingen hebben geleid tot eenideaal-typische onderscheidingvan dekenwegendekeuzeweg.
Kan deze onderscheiding in de praktijk aanleiding geven tot een scheiding?
Kunnen dezewegenafzonderlijk worden gegaan?
Wij moeten daarbij vasthouden aan onsuitgangspunt dat dewegen zichonderscheiden door degerichtheid waarmee zijworden gegaan: de wereld begrijpen ofdewereld veranderen.
Een zuivere kenweg isdaardoor gekenmerkt datdeonderzoeker zich door de
feiten wil laten onderwijzen. Alleen echte verbazing en interesse voor het
object drijven hem(GOETHE: 'Nurwasichliebe offenbart sich mir'). Hij vraagt
zich voortdurend af of hij geen eigen wensvoorstellingen tussen zich en het
object schuift (GOETHE: 'Bin ich es der sich ausspricht oder ist es der Gegenstand?'). Ookishij zich zeer bewust van zijn methode. Benader ik mijn object
opeenwijzediehetgeen geweld aandoet?
Wanneer men de houding van de ideale onderzoeker op de zuivere kenweg
op deze wijze beschrijft, merkt men hoe de veranderingswil (kenmerk voorde
keuzeweg) zich naar binnen richt op het onderzoekend subject zelf. 'Hetobject
zelf moet zich uitspreken, daaraan moet ik zo min mogelijk manipuleren. Het
enige dat eventueel veranderen moet benikzelf: mijn manier van kijken, mijn
vooroordelen, mijn methodevanwerken'.
Hier duikt het volgende wetenschapstheoretische probleem op: Wij hebben
tot nutoeopongenuanceerde wijze over 'hetobject' gesproken. Wijhebbenhet
kennisproces beschreven als het zoeken naar de gedachten die de waarneming
doorzichtig maken. Watdiegedachten betreft hebben wij- sprekendovernominalisten enrealisten - onderscheid gemaakt tussen degeschapen wereld (natuurlijke objecten) en de door de mensen gemaakte wereld(kunstmatige objecten).
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Deze laatste komt tot verschijning in de techniek, maar ook in sociale creaties
(zoals organisaties, samenlevingsverbanden, groepen). Van de eerste categorie
objecten zeggen derealisten dat de scheppende ideeën, die er in werkzaam zijn,
zich in de denkende mens kunnen uitspreken. Met dit soort objecten heeft
GOETHE zich als fenomenologisch natuuronderzoeker bezig gehouden. Hij was
er diep van overtuigd dat er voor elknatuurlijk verschijnsel buitendemenseen
corresponderende kwaliteit in de mens is. Zijn enige vraag was: 'Welk aspect
van mijzelf of welk te ontwikkelen vermogen in mijzelf moet iknaar het object
toewenden opdat het zichdaarin kan uitspreken?'.
Hoe is het echter wanneer de in de verschijnselen werkzame ideeën van
mensen stammen? Bij technische scheppingen zijn deze er gemakkelijk uit te
halen, omdat zij er met een hoge mate van bewustzijn 'ingestopt zijn'. Maar
wanneer mensen en groepen met huninitiatieven, hun machtsstreven, hun idealen, hun onbewuste vooroordelen sociale werkelijkheid te voorschijn hebben
geroepen, kunnen wij dan als fenomenoloog te werk gaan en de verschijnselen
zich in ons laten uitspreken, waarbij onzeveranderingswil zich alleenoponszelf
richt? Of nemen wij dan alleen de buitenkant van deze verschijnselen waar?
Dit isdeste waarschijnlijker daar in de 'sociale objecten' altijd machtsgroeperingen werkzaam zijn die er het grootste belang bij hebben dat de verschijnselen
niet doorzichtig worden. Is het bij deze categorie objecten misschien zo, dat
zij zich, in hun verborgen dynamiek en machtsevenwicht, pas uitspreken als de
onderzoeker er met een krachtige veranderingswil in binnentreedt'?
Hoewel het in onze samenleving steeds moeilijker wordt het onderscheid tussen degeschapen en degemaakte wereld te onderkennen, achten wij dit onderscheid van fundamenteel belang voor de beoordeling van wetenschaps-methodische vragen.
De natuurwetenschappen zijn de weg op gegaan van een steeds aggressiever
en kunstmatiger ingrijpen in de natuurlijke objecten, zodat de onderzoeker het
gevaar loopt tenslotte alleen nog maar zijn eigeninstrumenten tegente komen.
De sociale wetenschappen daarentegen lopen het gevaar, uit angst, door het
ingrijpen in hun onderzoeksobject, de zuiverheid van hun waardevrije uitkomstentebezoedelen, alleen onwezenlijke zaken te beschrijven.
Er is echter een duidelijke kentering gaande. Enerzijds een toenemende belangstelling voor de fenomenologie in het natuuronderzoek (o.a. door de opkomst van de ecologie), anderzijds een behoefte om sociale verschijnselen in de
vorm van participerend actieonderzoek teleren begrijpen.
Terloops zij opgemerkt dat de mens zelf in deze categorie van objecten een
middenpositie inneemt. Enerzijds ishij als schepseleen natuurobject, anderzijds
hoort hij tot de kunstmatige 'man-made' objecten omdat hijzichzelf kan veranderenen ontwikkelen.
Wij kunnen deze wetenschapstheoretische probleemstelling hier niet verder
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uitdiepen. Zij verschijnt echter onvermijdelijk in het blikveld wanneer mende
'zuivere kenweg' tracht te beschrijven. Het vermoeden is daarbij dat er twee
verschillende kenwegen zijn alnaargelang hetobject. Opdekenweg,diezich op
natuurobjecten richt, zou de veranderingswil (kenmerk van de keuzeweg) gericht zijn op het onderzoekend subject zelf. Op de kenweg die zich op sociale
objecten richt,zoudezeveranderingswilgerichtzijn ophetobject zelf.
Aangezien onze studie zich hoofdzakelijk richt op dekeuzeweg en de wijze
waarop dekenwegindatkader verschijnt, zullen wijhetthema 'zuivere kenweg'
verder laten rusten.
Een 'zuivere keuzeweg'zoubetekenen hetnemen vanbeslissingenzonder enig
inzicht te hebben in de mate waarin deze beslissingen de werkelijkheid zullen
veranderen. Hoewel beslissingen niet zelden elementen vandeze karikatuur bevatten, is dit niet de bedoeling van de besluitnemers.
Eenechtekeuzewegwordt daardoor gekarakteriseerd, daterbesluitenworden
genomen diein staat zijn de werkelijkheid te veranderen. Zulke besluiten hebben, om het in beeldspraak te zeggen, 'handen en voeten'. Voorwaarde daarvoor isdatzijdoelen nastreven diealsmogelijkheid indesituatie besloten liggen
en dat daarbij wegen worden begaan die aansluiten bij de bestaande situatie.
Zulke besluiten noemt men realistisch. Zij getuigen van inzicht in de situatie.
Of zulke wegen ook werkelijk tot de bedoelde resultaten voeren, hangt afvan
de mate vaninzicht in de werking vanzulke methoden in het algemeen. Zulke
besluiten noemt men deskundig.
Op de keuzeweg is de kenweg de grondslag voor realistische en deskundige
besluitvorming. Hoe zuiverder deze kenweg verschijnt (échte interesse), hoe
beterdegrondslagvoorde keuzeweg!
Tenslotte moeten wij nogeen moment stilstaan bij de overeenkomst tussen
de kenweg en de keuzeweg. Wij hebben gesproken over het verschil in gerichtheid (iets begrijpen danwel iets veranderen), over het verschil inbijdragen die
het proces verder brengen (feiten engedachtendanweldoelen enwegen)en over
het verschil in resultaat (inzicht dan wel besluit). Over het proces zelf hebben
wij totnutoe niet veelmeer kunnen zeggen dandathetopbeidewegeneeniteratief karakter heeft. Wijkomen hier later nogopterug.
Hoe ishetechter methetsoort deactiviteit dattotdeverschillende bijdragen
leidt?
Wanneer menbijzichzelf nagaat hoedeblik gericht isbijhetproducerenvan
feiten danisdatnaar buiten. Ookalgaat hetomhetophalen vanherinneringsbeelden, ookal isdewaarneming tot voorstelling geworden, dan toch gaat het
om eenactiviteit - het waarnemen - waarvan het object buiten de mens ligt of
heeft gelegen.
Anders ishetmethetdenken. Deblikisnaar binnen gericht. Hoeveel mensen
sluiten niet hun ogen wanneer zijdiep willen nadenken? Eendenk-intuïtie,een
gedachten-flits, een'brain-wave' zalmennooit buiten zich lokaliseren. DeaanMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6(1974)
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leiding kan van buiten komen, het gebeuren zelf beleeft men als een intimiteit
indeeigen binnenwereld.
Stellen wij nu dezelfde vraag aan de activiteiten op de keuzeweg. Wij spraken
er reeds over dat doelen op de keuzeweg eenzelfde kwaliteit hebben als gedachten op dekenweg.Zij hebben de kwaliteit van werkzame ideeën. Op de kenweg
hebben deze reeds tot zintuigelijke werkelijkheid geleid, op de keuzeweg moet
dat nog gebeuren.
Als wij onszelf de vraag voorleggen 'Wat wil je nu eigenlijk, waar word je
enthousiast voor, welke verantwoordelijkheden kun je opje nemen?' dan richt
de blik zich onwillekeurig naar binnen. In een kritisch zelf-onderzoek probeert
men de gedachten te vinden die uit kunnen drukken wat, vaak zeer onbewust,
indewil leeft.
Als iemand daarop vraagt 'En hoe ga je dat nu waar maken?' (lett.:verificeren!) richt de blik zich naar buiten, op zoek naar praktische mogelijkheden
om de gedachten tot zintuigelijke werkelijkheid te maken. Men probeert zich
allerleiwegenen hungevolgenvoor te stellen.
Wij stoten hier op een zelfde verwantschap tussen wegen en feiten als tussen
de eerder genoemde doelen en gedachten. Dat is ook niet verwonderlijk want
het geheel, zowel de kenweg als de keuzeweg speelt zich in de verbale sfeer af.
Men spreekt over het toekomstig handelen zonder te handelen, men spreekt
over desituatiezonder desituatiedaadwerkelijk omzichheen te hebben.
Bij het spreken worden waarnemingservaringen, meer of minder verwerkt
door het denken, naar buiten gedragen.
Daarom is het begrijpelijk dat de activiteiten van de groepsleden zowel op
de kenweg als op de keuzeweg van dezelfde aard zijn:een naar binnen gerichte
denk-activiteit en een naar buiten gerichte waarnemings-activiteit.
Wil men de kenweg en de keuzeweg in hun geheel karakteriseren tegen de
achtergrond van dezepolariteit binnen-buiten, dan isdekenweg meer 'introvert'
omdat de resultaten van de kenweg zich als inzicht en lering met mij verbinden.
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De keuzeweg daarentegen ismeer 'extrovert' omdat het de bedoeling is dat de
besluiten zich door middel van mijn of andermans handelen van mij losmaken
endeelvandebuitenwereld worden.
De zin van dezebinnen-buiten onderscheiding (ziefig. 4)zal duidelijk worden
wanneer wij in een later hoofdstuk spreken over de ritmes in het proces van
oordeelsvorming.

E. PROBLEEMOPLOSSING EN BESLUITVORMING IN DE LITERATUUR

In dit hoofdstuk willen wij nagaan inhoeverre het model dat wij op grond van
eigen ervaringen hebben opgebouwd, wordt bevestigd door de bevindingen van
anderen.
Bij het doorlezen van de literatuur over 'probleemoplossing en besluitvorming', over 'problem-solving and decision-making', over 'Problemlösung und
Entscheidung', is er geen auteur die hier niet over spreekt in de zin van een
gefaseerd proces.
Om erenkelentenoemen:
SIMONonderscheidt driefasen inhetbesluitvormingsproces, namelijk:
1. de 'intelligence activity', dat wil zeggen het overzien van de economische,
technische, politieke en sociale omgeving om na te gaan of er nieuwe situaties
zijn ontstaan, dievragen om nieuweacties,dus om beslissingen.
2. de 'design activity', dat wil zeggen het uitdenken, ontwerpen en ontwikkelen
van mogelijk acties voor het aanpakken van diesituatieswaar behoefte isaan
beslissing.
3. de 'choice activity', dat wil zeggen de keuze tussen alternatieve acties die ter
oplossing van een onderkend probleem zijn opgesteld en op hun gevolgen
onderzocht.
BRADYonderscheidt vijf fasen:
1. identification of a possible problem or opportunity which may require a
decision bij top-management.
2. analysis of the situation to define more precisely the nature and priority of
theproblem or opportunity that hasbeen identified.
3. definition of one or more courses of action which might resolve the problem
or capatalize onthe opportunity.
4. evaluation of the possible alternative courses of action to determine the
advantages,disadvantages and effects of each.
5. selectionbyappropriate authority ofthecourse ofaction to be taken.
DRUCKER komt tot devolgende fasering:
1. the classification of the problem. Is it generic? Is it exceptional and unique?
Or is it the first manifestation of a new genius for which a rule has yet to be
developed?
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2. thedefinition oftheproblem. What arewedealing with?
3. the specifications which theanswer to theproblem must specify. What are
theboundary conditions?
4. thedecision asto what is 'right', rather than what isacceptable, in order to
meet theboundary conditions.What will fully satisfy thespecifications before
attention is given to thecompromises, adaptations andconcessions needed to
makethedecision acceptable?
5. the building into the decision of the action to carry it out.What does the
actioncommitment havetobe?Who hastoknow aboutit?
6. the feedback which tests the validity andeffectiveness ofthe decision against
the actual course of events. Howisthe decision being carried out? Are the
assumptions onwhichitisbased appropriate orabsolute?
NEWMANN AND SUMMER onderscheiden:

1. makingadiagnosis
2. finding alternative solutions
3. analyzingand comparing alternatives
4. selectingtheplan to follow.
WITTE citeert eenfasenschema van BRIM, GLASS, LAVING AND GOODMAN dat
ongeveer samenvat watindeAngelsaksische literatuur beschreven staat:
1. identification ofthe problem
2. obtaining necessary informations
3. production ofpossible solutions
4. evaluation ofsuch solutions
5. selectionastrategyfor performance
6. actualperformance ofan action oractions.

Alle fasenschema's wijzen in feite terug naar DEWEY diein zijn boek'How
we think' reeds in 1910 degrondslagen voor deze fasentheorie gaf. Hetis niet
moeilijk om de wortels hiervan via de scholastiek in de logica-regels van
ARISTOTELESte vinden.
DEWEY onderscheidt:

1. afelt difficulty
2. itslocation and definition
3. suggestion ofpossible solution
4. development byreasoningofthe bearings ofthe suggestion
5. further observation and experiment leading to its acceptance or rejection;
that is,theconclusion ofbelief or disbelief.
Al deze fasenschema's hebben iets gemeenschappelijks. Hetzijn infeitemodellen voor de keuzeweg, voor mensen dieiets willen veranderen. De meeste
beginnen met opeenofandere wijze deprobleemsituatie te definiëren.
Daarna slaan ze allemaal 'links-af', een soort kenweg op. De eerste fasen
dragen eenmeer inzichtelijk karakter hoewel hetinzicht uitsluitend middel tot
34

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)

een doel is.Daarna wordt dekeuzeweg betreden: delaterefasen stevenen duidelijk op een doel af en hebben meer handelingskarakter.
De overgang ligt bij SIMONen NEWMANN tussen defasen 1 en2, bij de anderen
tussen 2 en 3. Een volgende overgang, die weer terugvoert naar de kenweg,
vindt alleen plaats in het schema van DRUCKER (die de uitvoering en de terugkoppeling naar het probleem in zijn fasen opneemt) en in dat van DEWEY, die
onder 5als het ware kleinere uitvoerings-enterugkoppelings 'lussen' inbouwt.
Het onderscheid tussen de ken- en de keuzeactiviteit komt zeer duidelijk tot
uitdrukkinginhetmodel van KEPNER AND TREGOE. Zijonderscheiden een 'problem-analysis'-fase aan dehand van devolgende vragen:
- isditeen afwijking?
- welkebetekenis heeft zij?
- welkeinformaties zijn nodig om het probleem te beschrijven?
- welkemogelijke oorzaken kunnen uit debeschrijving worden afgeleid?
- hoekunnen dezeoorzaken worden getoetst?
Vervolgens beschrijven zij een 'decision-analysis'-fase, eveneens aan de hand
vaneenaantal vragen:
- met welke doelstellingen moet bij dezebeslissing worden rekening gehouden?
- welke daarvan hebben een dwingend karakter en welke zijn wenselijkheid?
- welkealternatieven zijn er mogelijk?
- hoegoedverwerkelijken dezedewens-doelstellingen?
- welkenadelige gevolgenhebben deze?
De probleem-analyse brengt, tenopzichtevanalleanderemodellen,deinteressante verdieping dat er antwoord moet worden gegeven op de vraag, wat het
probleem is en wat het niet is, wat wel en wat niet ter zake doende feiten zijn,
in welke situaties de afwijking wel en in welke deze niet is voorgekomen, welke
oorzaken het verschijnsel verklaren enwelke niet.
Aan de besluitvormingskant van hun model vindenwij dit 'negatief denken'
in de zogenaamde 'potential problem analysis'. Hierbij worden de volgende
vragen gesteld:
- welkepotentiële problemen kunnen dezebeslissingen beïnvloeden?
- welkedenkbare oorzaken van dezeproblemen zijn waarschijnlijk?
- welke preventieve maatregelen kunnen worden genomen om de oorzaken
wegte nemen?
- welke eventuele maatregelen kunnen worden genomen om de gevolgen van
het probleem af tezwakken?
- welkeinformaties zijn nodig omdezeeventuelemaatregelentekunnennemen?
- welke informaties zijn nodig om te controleren dat de uitvoering volgens
plan verloopt?
KEPNER AND TREGOE hebben in hun model deze 'potential problem analysis'
een gelijkwaardige plaats ingeruimd naast de 'problem analysis' en de 'decision
analysis'.
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Wanneer men het eerste deel van KEPNER AND TREGOE'S model beschouwt,
komt men zeer dicht bij het traditionele onderzoekmodel, waarop ook DEWEY
stoelt.
D E GROOT beschrijft dit modelalsvolgt:
1. observatie: verzamelen en groeperen van empirisch feitenmateriaal; vorming
van hypothesen
2. inductie:formulering van hypothesen
3. deductie: afleiding van speciale consequenties uit de hypothesen in de vorm
vantoetsbare voorspellingen
4. toetsing: van de hypothese(n), aan het al dan niet uitkomen van de voorspellingen innieuwempirisch materiaal
5. evaluatie: van de uitkomsten van de toetsing, in verband met de gestelde
hypothese(n), c.q. theorie(ën) en in verband met mogelijke nieuwe, aansluitende onderzoekingen.
Een probleem dat ons nog zal bezighouden, isde vraag of het overdragen van
een denkmodel uit de logica op het proces van besluitvorming in een concrete
actie-situatie toelaatbaar is. De meeste auteurs laten in het midden of het probleem waarop zijn hun 'problem-solving model' van toepassing achten een
wetenschappelijk kenprobleem is of een praktisch keuzeprobleem, hoewel het
kader waarin zij schrijven (management) het antwoord op deze vraag niet
moeilijk maakt.
SIMON laat er echter geen twijfel over bestaan. Zijn 'intelligence activity' is
helemaal doe-gericht. Men zou kunnen zeggen dat de manager met zijn ondernemerswil deomgeving 'waarneemt' opmogelijke acties.
BRADY heeft met zijn onderscheid tussen 'problem' en 'opportunity' en tussen
'solving the problem' en 'capitalizing the opportunity' vermoedelijk willen aanduiden dat het omtweeverschillendeactiviteiten gaat.
Bij de andere genoemde schrijvers gaat het kennelijk ook om concrete situaties waarin moet worden gehandeld. Probleemoplossing is voor hen geen inzichtelijk proces, maar een activiteit, waarbij, zoals NORMAN MAIER zegt, 'obstacles,whichblock usfrom reachinga goal, haveto disappear'.
DEWEYgebruikt omzijn model toetelichten, drievoorbeelden:
- Een praktisch-keuzeprobleem : welk transportmiddel moet ik kiezen om op
tijd opeen bepaalde plaats te zijn?
- Een zoekprobleem: wat zou de betekenis kunnen zijn van die mast met die
verguldebal opde veerboot?
- Een wetenschappelijk probleem: waarom komen er blaasjes op de bekerglazen na het afwassen?

Hoewel DEWEY met opzet drie verschillende voorbeelden kiest, (eenkenprobleem, een keuzeprobleem en daartussenin een probleem waar het gaat om het
leren kennen van wat een ander gekozen heeft), slaagt hij er niet in daarmee
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aan te tonen dat zijn aan de logica ontleende kenweg bruikbaar is voor enigermate wezenlijke en samengestelde keuzeproblemen. In feite spelen zijn voorbeelden - die van een grote eenvoud zijn - zich af in de sfeer van het logisch
beredeneren vandebeste oplossing.
Deze neiging om het besluitvormingsproces in feite terug te brengen tot een
proces van probleemanalyse, treffen wij ook aan bij MORELL. 'A managerial
decision should bebased onpremises or propositions. Sometimes these premises
may not be precisely formulated, or may not beoperativeat theconsciouslevel.
But a correct and compelling decision is not a simple, unsupported assertion;
rather it isa conclusion whichis sustained by the premises or propositions from
whichitis derived'.
Vergelijkbare neigingen zien wij daar waar de hele besluitvorming wordt
teruggebracht tot een in getallen uitdrukbaar optimaliseringsproces waarbij
oorzakelijke- oftoevalligheidswetmatigheden hetverloop bepalen.
Een andere poging om het besluitvormingsproces tot een rationeel gebeuren
terug te brengen, ishet opsplitsen van hetprocesineengrootaantalkleineja/nee
keuzemomenten, die ieder voor zich meestal geen probleem opleveren. Gaat
deze - op de mogelijkheden van de computer gerichte - werkwijze wellicht
terug op DESCARTES? Hij beschrijft de probleemoplossingsmethode in vier
stappen:
- verwijder allevooroordelen uithet denken
- breek het probleem opin onderdelen.
- losdeeenvoudigstedeelproblemen heteerst op
- controleer achteraf ofer nietsvergetenis.
Een duidelijk bewustzijn van het verschil tussen kennen en beslissen vinden
wij bij TUKEY. Hij zegt:
'I have been concerned for a number of years with the tendency of decision
theory to attempt the conquest of all statistics. This concern hasbeen founded,
in large part, upon my belief that science does not live by decisions alone - that
itsmain support isadifferent sort of interference.
Effective discussion of this problem, and a real start toward the development
of a consensus of opinion, has been retarded by the absence of a word for this
other sort of interference, a word which could be contrasted with 'decisions'.
For me there is now a word. (Some dislike it, but no one has suggested a better
choice.) The word is 'conclusions'. Conclusion theory is intended not to replace
decisiontheory, but to standfirmbesideit'.
Nog markanter drukt VAN DE WOESTIJNE het uit. Wij willen hem in een iets
langer citaat aan hetwoord laten:
'Het isgewenst een duidelijk onderscheid temaken tussen beslissingen en conclusies. Conclusies gelden objectief. Zij zijn goed of fout, onverschilligwiedeconclusiegetrokken heeft.
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Wijconcluderen dat 1 +2 +3 = 6,maar niemand zalzeggen, dat wijdit beslissen.Het isook
nietvanbelangof dezeconclusiegetrokken wordt door dedirecteur, door een jongste bediendeof door eenmachine. Maar alswijdeomtrek van eencirkel willen bepalen, moeten wijeen
beslissing nemen omtrent de waarde die wij in dat gevalaandegrootheidn zullen toekennen.
Deze beslissingisniet objectief en hetisderhalve welvan betekenis of degenedie dezebeslissingheeft genomen involdoendematedegevolgendaarvanheeft kunnen beoordelen.
Als een beslissing genomen wordt is er steeds een instantie die daarvoor verantwoordelijkheid draagt. Bijeenobjectieve conclusievraagt men naar goed offout enniemand wordt voor
de gevolgen van een correcte conclusie aansprakelijk gesteld. Dit onderscheid tussen beslissingen en conclusies heeft derhalve organisatorische consequenties. Men dient daarom dit
onderscheid temaken. Er istemeer reden hier op tewijzen omdat men bijvoorbeeld ingewikkeldeberekeningswijzen, alslineaireofnon-lineaireprogrammering, aanduidt als"beslissingsmethoden". Ook noemt men wel computers beslissingsmachines. Dit is onzes inziens een
foutief en gevaarlijk woordgebruik. Deze machines en deze methoden leiden tot het snel en
foutloos trekken van conclusies uit gegeven materiaal, maar beslissingen nemen zij niet. De
beslissingen gaan hier namelijk aan het gebruik van die methoden en machines vooraf. Zij
betreffen het materiaal dat gebruikt zal worden en de formules die toegepast zullen worden.
Metanderewoorden,debeslissingen worden nietdoor diemethoden enmachinesgenomen,
maar liggen in de "input". Toegegeven kan worden dat computers soms in staat zijn, een
"beslissing" in een "conclusie" om te zetten en wel enerzijds door het feit, dat zij een groot
aantal gegevens kunnen verwerken en anderzijds doordat zij dat in korte tijd doen. Gegeven
detechnischesamenstellingvanruweolieengegeven deopbrengstprijzen van deverschillende
stoffen diedaaruit door destillatieteverkrijgen zijn, isinprincipeuit terekenen welkesamenstelling van het assortiment de hoogste opbrengst geeft. Door de combinatie van lineaire
programmering en computer is bij wijze van conclusie het produktieprogram vast te stellen.
Voordat men deze middelen had, besliste de leiding wat men zouproduceren. Dit omzetten
van beslissingen in conclusies is belangrijk. Afgezien van de geringere foutenkans, betekent
diteen ontlasting van detochreeds overbelaste functionarissen, die tot beslissen bekwaam en
bevoegd zijn.
Daarom moeten wijdevraagbespreken waar degrenzen van dezemogelijkheid liggen.Met
andere woorden, waar zijn beslissingen noodzakelijk. Uit het hierboven gegeven voorbeeld
volgt, dat dit onder andere kan afhangen van de tijd die het nemen van een conclusie eist en
van detijd diedaarvoor beschikbaar is.Decomputer en deversnelde communicatiemethoden
maken thans conclusies mogelijk, waar vroeger bij gebrek aan tijd beslissingen noodzakelijk
waren.
Het tweedegrensgebied tussen conclusies enbeslissingen wordt gevormd door de overgang
tussen "Uncertainty" en "Risk" enerzijds en tussen een "calculated Risk" en een verzekerd
risico anderzijds. Daar waar onzekerheden van kwalitatief en kwantitatief niet-bepaalde omvang in het spel zijn, moeten beslissingen genomen worden. Hebben wij met kwalitatief en
kwantitatief bepaalde risico's temaken, dan zijn conclusies mogelijk, onder devoorwaarde
dat het besluit genomen is in principe het risico te aanvaarden. Als het risico evenwel door
verzekering te dekken is, dan is depremie een element in de conclusie en leidt het risico niet
meertotdenoodzaak vaneenbeslissing.
Door het nemen van debeslissing,dat bepaalde risico's gedekt moeten worden en het vastleggendaarvan ineeninstructie, ishetmogelijk vooreenhelereeksvantransacties beslissingen
om tezetten in conclusies. Het al dan niet aangaan van zo'n transactie kan naar lager niveau
indeorganisatieverschovenworden,respectievelijk kandooreenmachinewordenuitgemaakt.
Bij verzekeringsmaatschappijen zijn dan ook debeslissingen in instructies vastgelegd en wordendeindividueleverzekeringenopbasisvanconclusiesgesloten.'

In hoeverre kunnen conclusies in besluiten worden omgezet? Zijn voor het
gaan van de keuzeweg wezenlijke kenprocessen nodig en mogelijk, en welke
beslissingenwordeneropdekenweggenomen?
Wij roeren hiermee aan het fundamentele probleem dat onder andere
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CHURCHMAN indringend behandelt in zijn 'Prediction and optimal decision.
A sience ofvalues': hetprobleem van derelatie van'science andethics', van de
wetenschapsman dievaststelt hoe het isendepoliticus die besluit wat er gedaan
moet worden, vande'waardevrije wetenschap', ende 'theorievrije praktijk'.

In ditverband willen wij wijzen op ZWART dieinzijn proefschrift debegrippen conclusiegerichte en decisiegerichte wetenschap introduceert en daarmee
het onderscheid tussen kennen en kiezen tot een wetenschapstheoretisch uitgangspunt maakt.
Wij zijn op dit probleem reeds gestoten toen wij de samenhang tussen de
kenwegendekeuzeweg onderzochten.
De conclusie uit deliteratuurstudie tot dusver is dater wel een onderscheid
wordt gemaakt tussen het kennen enhet kiezen, maar datdesamenhang tussen
beide allerminst duidelijk is. Enerzijds worden beide wegen in volgorde achter
elkaar aan geplaatst, anderzijds wordt dekwaliteit van deeenaandeander opgedrongen.
Wij zullen nudegenoemde fasen-modellen verder onderzoeken opde vraag
of daarin ookonderscheid wordt gemaakt tussen feiten engedachten enerzijds,
doelen en wegen anderzijds.
Allereerst de onderscheiding op de kenweg. De literatuur bevestigt het gemaakte onderscheid:
- de eerste fase van SIMON is het verzamelen van feiten teneinde deze finaal
te interpreteren.
- bij BRADY wijst zijn onderscheid in'problems and opportunities' opeen meer
causaal - respectievelijk finaal omgaan metdegegevens uitdesituatie. Zijn
'defining more precisely thenature ofthe problem' duidt opdefiniëren, respectievelijk meerkwalitatief karakteriseren vanhet soort probleem.
- ditzelfde geldt voor de eerste twee fasen van DRUCKERS systematiek. Het
zoeken naar oorzaken isindezestappen opgenomen.
- het woord 'diagnose' waarmee NEWMANN AND SUMMER huneerste fasebenoemen, omvat beideelementen: zowelvanhetbegripalsvande waarneming.
- ook bij WITTE gaat het om het verzamelen van feiten (fase 2)teneindehet
probleem te kunnen benoemen (fase 1). Benoemen (identificeren) betekent
bij hem:dekern vinden, de probleemsituatie doorzien, dewezenlijke oorzaak
pakken.
- DEWEY'S 2efase omvat location (feitelijke beschrijving) en definition (wat is
dekern).
- bij KEPNER ANDTREGOE vinden we in de onderverdeling van de probleem-

analyse-wegduidelijk detweeaspecten van dezeweg.
• beschrijf deafwijking (wat,waar,wanneer,hoevaakkomthetwelennietvoor)
• ontwikkel mogelijke oorzaken
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• onderzoek wat demeestwaarschijnlijke oorzaak is
• bewijs desamenhangtussen oorzaak en probleem.
De wegbegint met defeiten, beweegt zichdan naar de theorie, gaat deze daarna
toetsen aan de feiten en eindigt met eenredenering waarin feiten en verklaringen
sluitend passen.
- dit is ook het onderzoek-model van D EGROOT dat wijreedsnoemden. Van
observatie, viainductie endeductie terugnaarde feiten(toetsingenevaluatie).
Het is in feite een rondlopend model waarbij de onderzoeker heen en weer gaat
tussen feiten en hypothesen, tussen inductie en deductie. Het resultaat isbehalve
antwoorden op vragen: betere, scherpere, wezenlijkere vragen die weer het
beginpunt zijn vaneennieuwe rondgang.
Ook de 'sprong' die wij beschreven tussen de waarneming en de intuïtieve
inslagvan degedachte vinden wijteruginde literatuur.
In de vele praktijkgevallen van probleem-oplossende groepen die KEPNER
AND TREGOEbeschrijven, vinden wijregelmatig beschrijvingen als: 'We hadden
alle denkbare feiten verzameld en vele verklaringshypothesen bedacht en verworpen. Toen ineens... had de bedrijfsleider een geniale inval...', of 'Tot het
de onderhoudschef ineens te binnen schoot dat...'. Ook in menig detectiveverhaalkan mendergelijke momenten vinden.
Tenslotte nog enkele korte verwijzingen naar de eerder genoemde fasenmodellen om te laten zien dat ook in de literatuur de onderscheiding op de keuzewegtussen doelenenwegeneengangbareis.
- bij SIMON ligt in de 'design activity' het accent duidelijk op de wegen, terwijl
inde 'choiceactivity' debewustwording vandedoelenvoorop staat.
- bij BRADY houdt fase 3zich met de middelen bezig, 4met de gevolgen van de
wegenen 5metdekeuze,opgrond van de doelstelling.
- DRUCKER laat in fase 3 eerst formuleren welke (neven)doelen wel of niet
bereikt mogen of moeten worden. Pas dan (onder 4) gaat hij de wegen uitzetten enwelaanvankelijk zonder zichtelaten beïnvloeden door de beperkingen
van desituatie.Dezeworden pasdaarna in overweging genomen.
- NEWMANN komt in de tweede fase tot de wegen, in de derde fase tot het betrekken van wegen en doel op elkaar, in de vierde tot een uiteindelijke keuze.
- WITTE ziet onder 3het bedenken van een aantal wegen, onder 4het betrekken
van deze wegen op de doelen, onder 5 de uiteindelijke keuze en onder 6 de
uitvoering ervan.
Duidelijk afwijkend van de hier besproken literatuur zijn de onderzoekingen
van WITTE, THOMAE en NICHOLAIDIS. Wij zullen in paragraaf J op deze studies
terugkomen.

40

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)

F. HET VERMOGEN TOT BELEVEN EN OORDELEN

Het hoofdstuk over de samenhang tussen de kenweg en de keuzeweg werd
besloten met een karakterisering van het soort activiteit dat van de groepsleden
verwacht wordt voor hun inbreng in het proces. Wij beschreven hoe, zowel bij
het verzamelen van de feiten als bij het zich voorstellen van mogelijke wegen,
de blik meer naar buiten is gericht, terwijl bij het vinden van dejuiste gedachten
en het bewustmaken van wat men nu eigelijk wil, de blik meer naar binnen is
gericht.
Dezebinnen-buiten polariteit isfundamenteel voor demensals zodanig.
Door zijn zintuigen haalt hij de buitenwereld waarnemend naar binnen en
verwerkt haar denkend. Door zijn ledematen brengt hij datgene wat als impuls
in hem leeft naar buiten. De resultaten van zijn handelingen worden een deel
vande buitenwereld.
Het principe waarover hier wordt gesproken, kan worden duidelijk gemaakt
aandefiguurvan delemniscaat. (ziefig.5)

FIG. 5

Wat buiten was wordt binnenwereld en wat binnen was wordt buitenwereld.
De vraag ligt voor de hand of er ook een vermogen in de mens is dat beide
kwaliteiten heeft, dat het naar binnen gekeerde en het naar buiten gerichte verbindt, doordat hetzelfdit activiteiten-paar inzich draagt?
Wij vinden ditvermogen in het voelen.
Het voelen strekt zijn 'voelhorens' afwisselend uit naar hetgeen er uit de
eigen innerlijkheid aan impulsen opstijgt en naar hetgeen er aan waarnemingen
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uit debuitenwereld binnendringt. Het kan zichin sympathiedaarmeeverbinden
en zich in antipathie daarvan afwenden. Het is bij uitstek een vermogen dat
polaire activiteiten kan verbinden.
Bij nader onderzoek blijken er in de mens twee krachten werkzaam te zijn
waaraan dit vermogen kan worden toegeschreven. Het beleven en het oordelen. Het voelen drukt zichin beiden uit. Wij zullen dezena elkaar beschrijven.
1. Het beleven
Wij beperken onsindezestudietot het gespreksproces ineengroepen hebben
met opzet het gebied van de betrekkingen tussen de leden van de groep buiten
beschouwing gelaten. Toch moeten wij dit gebied thans een moment in onze
beschouwingen betrekken om de samenhang van dit gebied met het door ons
onderzochte te verkennen. Het kan daarna met des te meer bewustzijn buiten
het onderzoeksveld geplaatst worden.
Wanneer men zich een groep om de vergadertafel concreet voorstelt en zich
afvraagt: 'Wat is, naast het gespreksproces, het belangrijkste aspect van het
gebeuren dat zich rondom zo'n vergadertafel afspeelt?', dan moet het antwoord luiden: 'Datgene wat zich tussen de mensen afspeelt, hun wederzijdse
reacties, hun interacties, dat wat bepaald wordt door hun onderlinge verhoudingen'.
Als dat niet het geval was - zo kan men ook uit het ongerijmde redeneren wat voor zin zou het hebben een groep bijeen te roepen, hoe zou het geheel dan
(soms)meerdande som derdelen kunnen zijn?
De zintuigelijke indrukken die van buiten op de mens inwerken worden begeleid door eeninnerlijk beleven ervan.
Door eenvoudigzelfonderzoek tijdens een groepsgesprek kan iedereenin zichzelfditvermogen ervaren.
Bij ieder mens in de groep die ietszegt, of ook alzonder dat hij ietszegt, voelt
men in zichzelf iets meeklinken van sympathie, antipathie, soms ook onverschilligheid (ook dat is tekenend voor een verhouding!). Soms is dat beleven
sterk als liefde en haat, soms nauwelijks bemerkbaar. Het kan alle kleuren
krijgen vanwrevel,blijdschap, verwachting,twijfel, verzetenhoop.
Eenzelfde reeks van resonanties kan men in zichzelf beleven ten aanzien van
de inhoud die de ander spreekt. Bij elke zin speurt men in zichzelf iets van instemming, van ontkenning, van behoefte aan aanvulling of verbetering. Ook
deze tekenen van innerlijk beleven lopen van sterke verontwaardiging tot volledigeaanvaarding metalleschakeringen daartussen.
Tenslotte antwoordt het eigen beleven ook op de strevingen van de ander.
Wij zijn niet zo gewend in deze wereld van het eigenbeleven naar binnen te
kijken. Heeft men hierin enige oefening, dan kan men in dezewereld een zekere
gelaagdheid ervaren.
Iemand kan ietszeggenwaar men het inhoudelijk meeeensis.Men speurteen
positief beleven in zichzelf. 'Daaronder' kan men echter bij zichzelf argwaan
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beleven. Een zekere weerzin om met de ander 'mee te gaan'. Deze onderstroom
hangt daarmee samen, dat men onbewust de strevingen (die niet altijd worden
gedekt door de inhoud) van de ander beleeft.
Wij willen deze wereld van het beleven voorlopig alleen maar als innerlijke
ervaring beschrijven. Hoe men hiermee omgaat en welke plaats men er aan
toekent iseenprobleem dat tot devolgendevragen aanleidinggeeft:
- Moet menalleswat men beleeft onderdrukken ofuitwissen omdat het storend
inwerkt oprationele besluitvormingsprocessen?
- Moet men in trainingsconferenties de door bovengenoemde opvatting ontstaneblokkeringen leren doorbreken en alleswat men aan endoor de anderen
beleeft vrijdurven uitspreken?
- Moet men dit vermogen tot innerlijk meebeleven ontwikkelen tot een waarnemingsorgaan voor andere aspecten van de werkelijkheid dan de gewone
zintuigen kunnen bevatten?
Hoe het ook zij, datgene wat mensen aan en door elkaar beleven is van
grote betekenis voor het gebeuren in een groep en daarmee ook voor het gespreksproces. Men zou zich eens moeten voorstellen dat boven de vergadertafel
waaraan een groep vergadert, eenfijne nevel hangt, en dat alles wat de mensen
om die tafel beleven daarin een moment als kleur zou oplichten:het positieve
als lichtend geel, het negatieve als donkerblauw, met alle kleurschakeringen ertussen. Subtiel mee-resoneren alskleine wolkjes, vlak om depersoon. Krachtige
innerlijke reacties als een stormwind over de tafel. Een dergelijk schouwspel
zou dewildstefantasie teboven gaan.
2. Het oordelen
Het tweedevermogen waarin het voelen zich uitdrukt endat een verbindende
werking heeft tussen de afwisselend meer naar binnen en meer naar buiten gerichte activiteiten die in het gespreksproces van de deelnemers worden gevraagd, ishet oordeelsvermogen.
Het ishet vermogen deveelheid van zintuigelijke indrukken te onderscheiden,
als ook te verbinden en dit allesop zichzelf te betrekken. In het oordeel toetsen
wij steeds de indrukken van buiten aan een meer of minder bewuste innerlijke
norm. Daarin ligt de verbindende werking van het oordeel tussen binnen en
buiten. Door haar kunnen wij onderscheiden wat waar en onwaar, mooi en
lelijk, goeden slechtis.
Door het toetsingselement in het oordeelsproces naar voren te schuiven wordentevensdeafwijkingen duidelijk.
Bij een voor-oordeel toets ik aan een subjectieve persoonlijke norm. Bij veroordeling (in juridische zin) toets ik aan een objectieve norm buiten mij. Het
oordeelsvermogen kan zich zo ontwikkelen dat de toetsing steeds meer plaats
vindt opbasisvan normen dieuit het object zelfworden gehaald.
Uit het feit dat in de eerder genoemde intellectuele, esthetische en morele
oordelen altijd de afweging leeft tussen waar en onwaar, tussen mooi en lelijk,
tussen goed en kwaad, kunnen wij opmaken, hoe nauw de oordelende psyche
verbonden is met de belevende psyche, die immers steeds in de beweging tussen
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Sympathie enantipathie leeft. Het oordeelsvermogen stelt demensinstaat voorstellingen en begrippen te vormen. Van het oordeel 'de man is edel' kom ik tot
de voorstelling 'de edele man' en tenslotte tot het begrip 'edelman'.
Begrippen en voorstellingen vormen het eindresultaat van een proces. Wij
mogen het oordeelsvermogen zelf vooral niet verwarren met dit eindresultaat.
Begrippen en voorstellingen kunnen wij ons namelijk ook - van buitenaf verwerven zonder het oordeelsvermogen te ontwikkelen. KANT heeft in zijn
'Kritik der reinen Vernunft' duidelijk onderscheid gemaakt tussen intelligentie
en oordeelsvermogen. Hij heeft naar zijn eigen zeggen te veel geleerde mensen
ontmoet met een zeer beperkt oordeelsvermogen om geleerdheid te verwisselen
met oordeelskracht. Te weinig kennis - zegt Kant - leidt tot onwetendheid, te
weinig oordeelsvermogen tot domheid. ('Der Mangel an Urteilskraft ist eigentlich das wasman Dummheit nennt.')
Wij kunnen van een 'begrippen-systeem' spreken als een bestaand totaal van
samenhangende en op elkaar betrekking hebbende begrippen. In die zin kunnen wij niet van een 'oordeels-systeem' spreken. Het rondlopen met een oordeelsschema waaruit naar behoefte voorgefabriceerde oordelen te voorschijn
worden gehaald, isniethetzelfde als oordeelsvermogen.
Men moet van geval tot geval oordelen 'vellen' ('von Fall zu Fall Urteilen
fällen', zegt de Duitser). Dat wil niets anders zeggen, dan dat de oordeelskracht
in het nü werkt, evenals het beleven. Het vormt zijn oordeel uit enin de situatie.
Dat daarbij begrippen(schema's) en voorstellingen een hulp kunnen zijn,
spreekt vanzelf. Een levend oordeel wordt echter ter plaatse en op het moment
zelfgevormd door dekrachtvan het oordeelsvermogen.
Het behoeft weinig betoog, dat veel problemen in het sociale leven daardoor
ontstaan, dat het vermogen om uit de situatie oordelen te vormen niet ontwikkeld of verkommerd is en wij elkaar in de plaats daarvan benaderen met
onze vooroordelen en veroordelingen, met schabionen en stereotypen, of met
oude oordelendievroegerjuist waren,maar nu niet meer.
3. Beleven enoordeleninhetgespreksproces
Het vermogen tot oordelen en beleven richt zich zowel op de feiten en de
gedachten als op de doelen en de wegen. Bij nader inzien blijkt er een accentverschil te zijn. Ten opzichte van feiten en doelen treedt de belevende psyche
meer naar voren. Ten opzichte van de gedachten en wegen meer de oordelende.
Hoekunnen weditbegrijpelijk maken?
Ten opzichte van de feiten is er natuurlijk een meningsverschil mogelijk of
deze waar zijn, of deze objectief zijn weergegeven of dezekloppen. Daarbij isde
oordelende psyche actief. Wanneer ik echter het punt bereikt heb dat ik van
mening ben 'betrouwbare grond' onder de voeten te hebben, komt de veel
wezenlijker vraag: 'Hoebeleefikdezesituatie?'.
Ten opzichte van doelen geldt hetzelfde. Het zijn gegevenkeuzen van mensen.
Ik kan deze moreel, eventueel esthetisch beoordelen, maar niet in de zin van
waar of onwaar. Ik kan bij dergelijke doelstellingen inmijzelf beleven of iker
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warm of koud bij word. Het heeft echter geen zin, deze doelen bijvoorbeeld
wetenschappelijk te beoordelen.
Bij gedachten en wegen wordt daarentegen de oordelende kant van mijn
psyche meer aangesproken. Bij deze beide gaat het om het beoordelen van de
betrekking tussen de gedachte en de betreffende waarnemingen resp. tussen de
wegen en het betreffende doel. Dat is een veel rationelerproces,waarbij getoetste wetenschappelijke stellingen of beproefde praktische methoden in het geding kunnen zijn. Dat wij daarbij dan ook kunnen zeggen:'Ik beleef deze middelen toch als niet passend bij de doelen die we ons hebben gesteld', wil alleen
maar zeggenhoenauw dezetweeaspecten van depsyche samenhangen.
Wanneer wij in het verdere verloop van deze studie over voelen en gevoelens
spreken moet men zich voorstellen hoe hierin steeds het belevende en het oordelende aspect van de psyche tegelijkertijd werkzaam zijn. Dit komt met name
tot uitdrukking in het feit dat zowel de kenweg als de keuzeweg beginnen met
een gevoel: een gevoel van verbazing enerzijds, een gevoel van beklemming
anderzijds.

G. DRIE SOORTEN BIJDRAGEN UIT DE 'ONDERSTROOM'

Wij moeten het uitstapje in het gebied dat in het verdere verloop van deze
studieinde'black box'verdwijnt nogeenmoment voortzetten om de samenhang
tussen deze beide gebieden niet uit het oog Ie verliezen.
In het vorige hoofdstuk hebben wij besproken hoe de belevende en de oordelende vermogens van de groepsleden voortdurend werkzaam zijn en als een
brede onderstroom het hele gebeuren dragen en doortrekken. Daaruit komen
de bijdragen aan het verbale proces dat onderwerp van onze studie is. Deze
bijdragen hebben over het algemeen betrekking op de inhoud van de kenweg
of de keuzeweg. Hun aard, gerichtheid en volgorde bepalen ondertussen het
verloop van het ken- en keuzeproces en hebben vanzelfsprekend hun werking
op (evenals hun oorsprong in) de gevoelens in en tussen de leden van de groep.
Wanneer de groep haar bewustzijn op het verloop van het verbale proces
zelf richt levert zij bijdragen van een andere aard. Men kan deze bestuurlijk
noemen. Zij hebben ten doel het verbale proces met meer bewustzijn te richten.
Ook deze bijdragen hebben hun werking op (alsmede hun oorsprong in) de
gevoelens in en tussen de leden in de groep.
Tenslotte kan de groep haar bewustzijn richten op deze gevoelens zelf en haar
eigen functioneren ter discussie stellen. Zij brengt het op gang gekomen proces
een moment tot stilstand en beschouwt zichzelf.
Wij hebben hiermee een drietal niveaus van aandacht onderscheiden. Wij
hebben dezeindeschets (ziefig.6)inhoudelijk (1),bestuurlijk (2)en beschouwelijk (3) genoemd.
Onze studie richt zich op de betekenis van de bijdragen op het eerste niveau
en het proces dat daardoor op gang wordt gebracht. Het accent zal daarbij
noodzakelijk meer opde oordelende psycheliggen.
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De oefeningen in het volgende hoofdstuk hebben ten doel bewustzijn voor
het tweede (bestuurlijke) niveau te wekken en de bestuurlijke vaardigheden, die
noodzakelijk zijnvoor dat niveau, tot ontwikkeling te brengen.
Het derde niveau blijft, gezien de doelstelling van deze studie, onbesproken.
Op ditniveau, waarop degroepsdynamica zich bij voorkeur richt, komtde
belevende psychemeertot gelding.
Ten aanzien van het eerder genoemde proces, dat door de inhoudelijke bijdragen wordt gevoed, kan men zichdevolgendevragen stellen:
- wat isdeuitkomst van het proces,waaraan ontleent het zijn zin?
- wat isde structuur van het proces?
- watisdeaard van het proces zelf?
- waar komt de dynamiek van het proces vandaan en hoe wordt het gestuurd?
Wij zullen aan de beantwoording van deze vragen devolgende hoofdstukken
wijden.

H. D EZINVAN HET PROCES:
VERHELDEREN ENGEMEENSCHAPPELIJK-MAKEN VAN OORDELEN

In het klassieke besluitvormingsmodel wordt gesproken over deopeenvolgende fasen van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. Daarin
is deoordeelsvorming een stap die nä debeeldvorming envóór debesluitvormingwordt gezet.
Op grond van het bestuderen van gespreksverslagen en het onderzoeken van
de eigen ervaringen hebben wij de indruk dat dit nietjuist is en dat een gesprek
veeleer een doorlopend proces van oordeelsvorming is. Het gesprek begint met
een oordeel (bijvoorbeeld: de omzet stijgt niet bevredigend) en eindigt met een
oordeel(bijvoorbeeld :wijmoeten onsassortiment verruimen).
Aangezien de communicatie inde groep zich via het gesproken woord voltrekt, ishet ook begrijpelijk dat van het begin tot het eind wordt geoordeeld.
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Immers,demeesteenvoudigeuitspraakals: ditiseenboom,of:hetgrasisgroen,
bevat reedseenoordeel.Devraagisechterwat ermet dit oordeelgebeurt door
dewisselwerkingmetdeoordelenvandeanderegroepsleden.
Door deze wisselwerking vindt een proces van omvorming plaats (Latijn:
transformatie, Grieks: metamorphose). Dit gebeuren is te karakteriseren als
verhelderen en gemeenschappelijk-maken (om het beladen woord socialiseren
tevermijden).
Eerder in deze studie hebben wij geschreven over het begin van het proces:
een gevoel van verbazing of een gevoel van beklemming. In het beleven van
de situatiezijn oordelen vermengd overde situatie alsmede over haar ontstaan
en derichtingwaarin menietszou kunnen ondernemen. In het begin zijn deze
gevoelensmeerofminderpersoonlijk envaag.
Dezetweeaspectenzijnalshetwareonafhankelijk variabel.
Een groepkan beginnen met eenzeergemeenschappelijk beleven van onbehagen dat echter nog zeer vaag is. Er kunnen bij individuele groepsleden ook
zeer duidelijke en beredeneerde oordelen over de situatie zijn die echter allerminstdoordeanderenwordengedeeld.
De zin van het gaan van de kenweg en de keuzeweg in groepsverband is
daarin gelegen dat men deelgaat nemen aan eikaars oordelen en daardoor een
proces van verheldering en gemeenschappelijk-worden ontstaat. In dat proces
worden vooroordelen hersteld, eenzijdige oordelen aangevuld en oppervlakkige
oordelen verdiept; tevens worden de oordelen ook gemeenschappelijker.
Op de kenwegzijn dezeprocessen meer inductief van aard. Uit develeaangedragen feiten en gedachten wordt stap voor stap een gemeenschappelijk inzichtopgebouwdwaariniedersoordeelopgaat.
Op de keuzeweg zijn deze processen meer deductief van aard. Primair gaat
het om het vinden van een gemeenschappelijke doelstelling. Daarna vindt een
differentiatie plaats in een veelheid van maatregelen, waaraan in arbeidsverdeling tenslotte uitvoering wordt gegeven. Bij echte gemeenschappelijkheid in
de beoordeling van de overkoepelende doelstelling zal ieder deze kunnen herkennen in zijn eigen aandeel in de verwerkelijking.
Op dekenwegstaat detotaliteit aan het eindevan deweg.Deze ontstaat als
resultaat van deinbreng van dedelen. De gemeenschappelijkheid ontstaat pas
alsmengaatzienhoeallespast.
Dezegemeenschappelijkheid staat opdekeuzewegaanhetbegin.Pasdaarna
ontstaat het proces waarbij gezocht wordt naar een verwerkelijkingstempo,
-stijl, -methode die het mogelijk maken alle persoonlijke doelen enalle beperkingendiemensennueenmaalhebben,intepassen.
Dezenadruk ophet inductieve bij dekenwegenhet deductieve bij dekeuzeweg,isook groepspsychologisch teverklaren. Opdekenweghebben demeeste
groepsleden primair hun zekerheid in deharde feiten endeconcrete ervaringen
diezijinbrengen.Hetinzichtelijke procesbetekent eenloskomen vandezevaste
grond. De harde feiten worden opgelost in grotere samenhangen. De eigen
ervaringen hebben welbijgedragen tot het omvattender beeld maar zijn daarin
niet meer herkenbaar. Het gevoeltegaan zweven enhet eigenetemoetenprijsMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)
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geven roept gevoelens van onzekerheid op die hun weerslag kunnen hebben
indegroep.
Opde keuzeweg is het andersom. Wat opdiewegzekerheid zoumoeten geven
is de vaste overtuiging dat er een gemeenschappelijk doel is, dat de groepsleden
op een bepaald niveau hetzelfde willen. Deze zekerheid heeft men nodig voor
men 'afdaalt' in de differentiatie van de uitvoeringsdetails, waarin men elkaar
kwijt kan raken en het doel uit het oog kan verliezen. Op dat moment ontstaan
op de keuzeweg gevoelens van onzekerheid die eveneens hun weerslag kunnen
hebbenindegroep.
Hiermee is aangeduid in welke richting een samenhang te zoeken is tussen
het proces van oordeelsvorming, dat object van onderzoek van deze studie is
en het proces van groepsvorming dat wij in deze studie buiten haakjes hebben
geplaatst.

I. D E STRUCTUUR VAN HET PROCES

Aan het begin van dit deel hebben wij het grondmodel voor de kenweg en de
keuzewegalsvolgt getekend:(fig.7)

<

feiten ^ ^ ^

^^.

doelen ^ ^

^ ~ " ^ > vraag < ^ ^

gedachten """'^

J ^ > besluit
^"^- wegen -^^

FIG.
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In dit model komt tot uitdrukking dat in een gesprek, meer of minder duidelijk, een drietal fasen kunnen worden onderscheiden. Deze kunnen zich op
steedshoger niveau herhalen.
In het begingstadium van een gesprek zien wij veelal een globale eenheid van
feiten en gedachten enerzijds, doelen en wegen anderzijds. Men weet ongeveer
wat er gebeurd is en waardoor, men weet globaal in welke richting en hoe men
wil handelen.
In het vervolg van het gesprek treedt dan meestal differentiatie op. De feiten
worden ordelijk verzameld, mogelijke oorzaken genoemd, beoordeeld, eventueel
getoetst. Op de keuzeweg zien wij een duidelijker stellen van doelen en een meer
systematisch zoeken en beoordelen van mogelijke wegen.
In het laatste stadium is een integratie van beide bestanddelen op een hoger
plan mogelijk. Men doorziet de situatie (de verklarende gedachten hebben de
feiten doorzichtig gemaakt) en heeft een actieplan dat drager is van duidelijke
doelstellingen!
In feite hebben wij hier te maken met de basisstructuur van elke ontwikkelingsgang. Zowel in de embryologie, in de ontwikkeling van de diersoorten, als
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in de ontwikkeling van de individuele mens en ook van sociale systemen zien
wij het verschijnsel van het uitdifferentiëren van organen, van specialistische
functies, van nieuwe vermogens en het integreren daarvan in een totaliteit van
eenhogere orde.
Ook GOETHE spreekt hierover in zijn morfologische studies. Hij noemt deze
wetmatigheid 'Steigerung'.
Voor het proces van oordeelsontwikkeling in groepen is deze structuur hierboven kort beschreven. Zij isin een aantal van degespreksverslagen, diein deze
studie zijn opgenomen, meer of minder duidelijk herkenbaar.
Wij kunnen deze wetmatigheid echter in nog omvattender zin herkennen.
Wij hebben gesproken over het procesvan oordeelsontwikkeling als een proces
waarbij gevoelens worden verhelderd en gemeenschappelijk-gemaakt. Ook
indit proceskunnen wijdegenoemde structuur terug vinden.
Het zou een - in het kader van deze studie - niet te verantwoorden en door
de lezer ook niet te verwerken hoeveelheid protocol-materiaal vereisen om deze
structuur inductief te ontwikkelen.
Wij moeten derhalve kiezen voor de - veel kortere - deductieve methode,
waarbij dit proces ideaal-typisch wordt beschreven.
Aan de kant van de kenweg ziet dit proces er als volgt uit (zie fig. 8). Het
begin is globaal en ongeschakeerd. De gevoelens van ontevredenheid met bepaalde gebeurtenissen worden uitgesproken. Het gebeuren buiten mij en in mij
is nog onbewust vervlochten. Dan begint een eerste differentiatie, bijvoorbeeld
door de vraag van een groepslid: 'Vertel nu eens zakelijk wat er is gebeurd en
laten deanderen nagaan ofdat met hun voorstelling klopt'.
Aan de ene kant ontstaat een zeker beeld van de situatie, aan de andere kant
een beginnend bewustzijn van mijn verhouding tot de betreffende gebeurtenis.
De situatie-beschrijving is echter nog niet helder. Het is nog niet duidelijk,
wat nu werkelijk feiten zijn en wat als gedachten aangedragen isom deze feiten
te verklaren. Hier is een volgende differentiatie mogelijk waarover wij reeds
spraken. Door zo zuiver mogelijk na te gaan, welk deel van het beeld uit de
waarneming stamt en welk deel door het denken eraan is toegevoegd, ontstaat
nu aan de 'binnenzijde' van dit proces {mijnreacties) ook de mogelijkheid tot
een verdere differentiatie.
Ten aanzien van de feiten die langzamerhand niet meer zijn te loochenen,
merk ik in mijzelf een bepaald beleven. Ik kan mij de vraag stellen - en in
een groep waar een zekere openheid is gegroeid, kan het een grote hulp zijn
wanneer een andermij deze vraag stelt - 'Hoe komt het dat je dezegebeurtenissen zó beleeft?'.
Ten aanzien van de gedachten die proberen de feiten te ordenen, kan ik in
mijzelf vaststellen, waar mijn oordeelsvermogen zijn grens bereikt. Ik kan mij
de vraag stellen - of een ander - 'Hoe komt het dat je in dergelijke gedachtengangen zo moeilijk meekomt, datje zulk soort denkvormen niet kunt denken?'.
De antwoorden op zulk soort vragen dragen bij tot zelfkennis. En daarmee
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)
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isreeds een eerste stap gezet in de richting van de integratie. Het bewustworden
van mijn verhouding tot gebeurtenissen buiten mij, werpt een licht op mijzelf.
Ook aan de 'buitenzijde' van hetproces vindt integratie plaats doordat waarnemen endenken tot feitelijk inzicht leiden.
De laatste stapin dit proces wordt gezet wanneer ik mijzelf in de situatie
plaats en mijn verhouding tot het probleem als een deel van het probleem ga
zien. Pas dan kan ik spreken van situatie-inzicht. Een dergelijk inzicht maakt
vrij, enbiedt eengoed uitgangspunt voor het handelen indesituatie.
feiten

feitelijk
inzicht

de gebeurtenissen
worden aangevoeld
(verbazing)

zelfkennis
het beleven van
de feiten
FIG.

8

Ook aan de kant van de keuzeweg kunnen wij dit proces beschrijven (zie
fig.9). Het globale begin is het aanvoelen van de noodzaak, dat er iets moet gebeuren. Een eerste differentiatie treedt op, wanneer aan de ene kant voorstellen
op tafel komen om wat te gaan doen en aan de andere kant de blik naar binnen
wordtgerichtmetdevraag:'Waaromvindikeigenlijk daterwatmoetgebeuren?'.
Evenals bij de kenweg is het van grote betekenis, als groepsleden elkaar zulke
vragen kunnen stellen. Op de weg naar zelfkennis is wederzijdse hulpverlening
dringend nodig!
Een volgende stap in de differentiatie vindt plaats wanneer de voorstellen
kritisch worden onderzocht met behulp van de vragen: 'Wat willen wij daar
uiteindelijk mee bereiken?' en: 'Hoe stellen wij ons de verwerkelijking concreet
voor?'.
Door deze onderscheiding ishet nu mogelijk ook aan de 'binnenzijde' van het
proces verder te differentiëren. Ik kan sympathie en antipathie in mijzelf waarnemen alnaargelang de ene of de andere doelrichting wordt genoemd. Dit be50
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leven kan mij iets vertellen over mijzelf. En zo ook met betrekking tot de oordelen dieikheb over bepaalde wegen dieworden genoemd om degestelde doelen
te bereiken. 'Hoe komt het dat ik gewoon niet zie, hoe zulke procedures tot de
gewenste resultaten leiden?'.
Antwoorden op zulke vragen dragen bij tot verhoogde zelfkennis. Daarmee
is al een stap gezet in de richting van de integratie. Het bewustworden van
mijn motieven endrijfveren opdekeuzewegwerpt eenlicht op mijzelf.
Ook aan de 'buitenzijde' van het proces vindt integratie plaats doordat doelen

doelen
voorstellen
tothandelen

doelgericht
actie-plan
wegen

deaandrangom
ietstedoen
wordtgevoeld
(beklemming)

realistisch
besluit
oordelenover
dewegen

eigenmotieven
en drijfveren

zelfkennis

het belevenvan
dedoelen
FIG. 9

en wegen zijn onderzocht op hun samenhang, gevolgen en voorwaarden en
hebben geleidtot eengeheelvan doelgerichteacties.
De laatste stap in dit proces wordt gezet wanneer ik mijzelf in deze acties
plaats en mijn motieven en drijfveren als een deel van het proces ga zien. Pas
dan kan ik spreken van een realistisch besluit. Een dergelijk besluit is een vrij
besluit en biedt de mogelijkheid om tijdens het handelen boven de situatie te
blijven staan.
De onderkant van de beide schema's vormt een 'tussengebied' tussen het
proces van oordeelsvorming enhet proces van groepsvorming. Het uitdifferentiëren en later weer integreren van deze 'persoonlijke noot' (de persoonlijke
relatie van de groepsleden tot het probleem) is noodzakelijk ten behoeve van
het helder engemeenschappelijk worden van de oordelen.
Toch leidt het soort vragen dat daartoe nodig is(ziegenoemde voorbeelden)
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)
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snel in een richting waarbij de gevoelens tussen de mensen in de groep en hun
wederzijdse oordelen overelkaar aan deorde zijn.
Ook hier ontstaat hetvermoeden dat ereen wezenlijke en wederkerige samenhang is tussen het proces van groepsvorming en dat van oordeelsvorming. Het
onderzoeken van deze samenhang en het toetsen van de twee, ideaal-typisch
ontwikkelde modellen, isechter niet onze taak.
Die taak ligt veel meer in het onderzoek naar de aard van het proces van oordeelsvormingzelf.Daarover gaat het volgende hoofdstuk.

J. D E AARD VAN HET PROCES: POLARITEIT EN RITME

In deloopvan ons onderzoek werden de omtrekken van een model zichtbaar.
Wij hebben tot nu toe nog in het midden gelaten, wat voor soort model wij aan
het ontwikkelen zijn. Is het een indelingsmodel (om een typologie van oordelen
of gesprekken te ontwikkelen), of is het een ontwikkelingsmodel (waarmee
oordeelsprocessen beschreven en begrepen kunnen worden)? Is het een descriptiefofeennormatief model?
Is het een model dat in een samengepakte vorm een aantal gedachten over
oordeelsvorming overdraagt, of is het een model dat, door ermee tewerken, in
de 'werker' waarnemingsvermogens ontwikkelt waardoor hij met meer bewustzijn aan oordeelsprocessen kan deelnemen?
Wij willen deze vragen niet abstract beantwoorden. Wetenschapsontwikkeling is een zoekproces. Het model verkeert nog in een stadium, waarin allerlei
mogelijk is. Wij gaan ermee op weg en nemen onze ervaringen daarbij nauwlettend waar.
In hoofdstuk VI staat over dezeperiodevanhet onderzoek het volgende:
'En zo hield ik mij maandenlang bezig met eindeloze analysesvan woordelijk
uitgeschreven protocollen van echte besluitvormende vergaderingen. Deze periode was een geestelijke kwelling die ook tot lichamelijke ziekte leidde. Protocollen vormen het meest dode materiaal dat men zichkan voorstellen. Men kan
niet vragen naar het eigenlijke doel van het gesprek, het gebeuren tussen de
mensen is volledig onzichtbaar, het gespreksverloop als proces in de tijd is
nauwelijks beleefbaar. Wat overblijft zijn dorre zinnen en woorden, de "allerplatste" neerslag van levende sociale werkelijkheid. Ik trachtte in moeizame
analyse-arbeid het model terug te vinden in de protocollen. Aanvankelijk leek
dat te lukken, maar als ik onbarmhartig eerlijk ten opzichte van mijzelf was,
moest ik aldoor bekennen, dat de protocollen de werkelijkheid van het model
in geenenkelopzicht geloofwaardig maakten.
Tijdens deworsteling met de doodskrachten dieik aan deze gespreksskeletten
beleefde, had ik steeds het gevoel tegen de grenzen van mijn eigen schedel te
botsen.
Ik ben dankbaar dat ik de kracht heb gehad dezefase lang genoeg uit te houden om de "oogst" binnen te kunnen halen.'
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Het wezenlijke van het model - namelijk het levenskarakter - is mij tot bewustzijn gekomen in een machteloos worstelen met deze meest dode 'sociale
materie'. Men kan van de lezer echter niet verwachten, dat hij dit proces navoltrekt, men hoopt dat hij de resultaten van dit proces met eigen ervaringen
kan vullen!
Welkewaren deze resultaten?
Het eerste wasnegatief, namelijk het inzicht dat het model als indelingsmodel
geen enkele betekenis heeft. Elke sortering van afzonderlijke gespreksbijdragen
iswillekeurig:
- doelen-wegen. De onderscheiding van doelen en wegen is willekeurig omdat
elke weg weer als doel kan worden besschouwd en omgekeerd, elkdoekan
worden beschouwd als een weg om een verder liggend doel te bereiken. Er is
sprakevaneendoelen-wegen ketenwaarin elkeschakeltweekanten heeft.
- feiten-gedachten. Datzelfde geldt voor de onderscheiding feiten-verklarende
gedachte. Hier zou men van een ladder kunnen spreken waarbij naar beneden
toe wordt afgedaald in steeds kleinere feiten en steeds fijnere waarnemingen,
terwijl naar boven toe wordt opgestegen naar steeds wezenlijker oorzaken,
steeds fundamentelere achtergronden. De ladder kan worden öp- en afgeklommen,zodat elkesport eendubbelefunctie heeft.
Een zogenaamd feit kan als verklaring worden opgevat en aanleiding geven
tot het vragen om bewijzende feiten. Een verklaring kan als feit worden geaccepteerd en de vraag oproepen naar de oorzaak daarachter. Elke indeling van
eenbijdrage opzichzelfiswillekeurig.
- kenweg-keuzeweg. Zelfs het indelen van opmerkingen aan de linkerkant (kenweg) of aan de rechterkant (keuzeweg) van het model is gebleken niet eenvoudigte zijn.
Teneinde het inzichtelijk proces verder te voeren, kan men de keuzeweg een
eindje oplopen, zonder dat er sprake is van enige wilsgerichtheid bij de keuze
tussen mogelijke wegen (bijvoorbeeld door te veronderstellen dat een bepaald
besluit genomen isen dan zich af te vragen hoe de situatie reageert. Door zulke
gedachte-constructies aan de kant van de keuzeweg kunnen aan de kenzijde
onverwachte inzichten ontstaan).
Evenzo kan ten behoeve van de besluitvorming de kenweg een eindje worden
bewandeld zonder dat er van enige echtebelangstelling sprakeisindewaretoedracht en de oorzaken daarvan (bijvoorbeeld door te veronderstellen dat de
oorzaak van het verloop in de slechte betaling zit en men dus eigenlijk de lonen
zou moeten optrekken. Door zulke gedachte-constructies aan de kant van de
kenweg kunnen aan de keuzezijde onverwachte strevingen ofjuist blokkeringen
tevoorschijn komen).
Aan welke kant een bijdrage thuishoort hangt af van de gerichtheid waarmee
hijgemaakt wordtendieisuitdebijdragezelf nietopte maken.
- objectief-subjectief Ook de onderscheiding in zogenaamde objectieve feiten,
gedachten, doelen en wegen enerzijds en de subjectieve gevoelens daaromtrent
anderzijds iswillekeurigen betrekkelijk.
- groepsbetrokken-procesbetrokken. Ook de vraag in hoeverre een opmerking
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betrekking heeft op het probleem waarmee de groep bezig is,danwelophet
groepsproces zelf, ismoeilijk tebeantwoorden. Elkebijdrage heeft eeninhoudelijke kant, beïnvloedt devoortgang van het procesvanoordeelsvormingen heeft
zijn betekenisvoor deverhoudingen indegroep.
Samenvattend kanworden gesteld, datelke indeling vanwelke bijdragedan
ook willekeurig is, omdat alleservan afhangt:
- inwelkverband deuitspraak plaats vindt
- met welkebedoelinghij wordt gedaan
- enwatdegroepermee doet!
Nu wijhetmodel zogrondig hebben ondergraven alsindelingsmodel, rijstde
vraag,aan welkeanderehoedanigheid hetzijn eventuele betekenis ontleent.
Wij zouden dit model eenstromingsmodel willen noemen. Hetkaneenhulp
zijn debewegingenineengesprek teherkennen. Bijvoorbeeld: Iser sprakevan
een beweging vanuit eenminof meer vaststaand doel naar steeds concretere
wegen ofgaat debeweging inderichting vanhetzoeken naar dedoelen achter
de geplande wegen? Trekt hetgesprek sterk naar rechts, zodat ersprake is van
eenbenadrukken van besluiten nemen, ofverschuift het zwaartepunt naar links,
zodat het gesprek eeninzichtelijk karakter krijgt?
Wij zullen onsin hoofdstuk Lnoguitvoerig bezighouden meteenaantalregelmatigeterugkerende bewegingvormen (stromingsgestalten).
Het model ontleent zijn waardedaaraan, dathetbijdraagt aan het leren herkennen vandergelijkestromingen inoordeelsprocessen.
Wanneer mendeeigenschappen vandevier velden vanhetmodel beleeft in
eengesprek,wanneermen destromingsgestaltenvoelendwaarneemt,isdegrondslag gelegd voor een bewuster en doelgerichter functioneren in het oordeelsprocesbinnen eengroep.
Wij hebben hierboven de begrippen stroming en beweging gebruikt. Zulkebegrippen geven uitdrukking aaneen kwaliteit dieals resultaat van onderzoek isgevonden. Wanneer men zulke begrippen losmaakt vanhetzoekproces
dat tothen heeft geleid, zijn hetvoorlopig legehulzen. Wij zullen trachten in de
hiernavolgende bladzijden dezelegebegrippen tevullen.
In paragraaf Ezijn wij reeds opdevraag gestuit, inhoeverre het toelaatbaar
is, logische denkmodellen te gebruiken voor het beschrijven van besluitvormingsprocessen. Wijmoesten immers vaststellen datvrijwel alle vermelde literatuur over 'problem-solving' en'decision-making' het grondmodel van DEWEY
overneemt. Ditmodel isrechtstreeks teherleiden totderegels vandelogicaen
de redeneerkunst, door ARISTOTELES opgesteld en later in de scholastiek door
THOMAS VAN ACQUINO verder uitgewerkt. Hetis opvallend datdiéauteursdie
zich niet tevreden hebben gesteld methetkritiekloos overnemen vanditmodel,
maar diezijn gaan kijken hoeindewerkelijkheid deze besluitvormingsprocessen
verlopen, geen van allen dit model hebben kunnen terugvinden. Wij denken
hierbij vooral aan de onderzoekingen van WITTE, THOMASen NICHOLAIDIS.
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Het isde grote verdienste van WITTE geweest in een uitvoerig en uiterst nauwkeurig opgezet onderzoek (het ging daarbij om beslissingen rondom aanschaf
van computers) tehebben aangetoond, dat besluitvormingsprocessen niet rechtlijnigverlopen langshet traject:
- informatie verzamelen
- alternatieve oplossingen bedenken en afwegen
- keuzemaken(beslissen).
Zowel in de kort- als in de langlopende beslissingen, zowel bij de succesvolle als bij de foute beslissingen, zowel in de deelbeslissingen als in de totale
beslissing, zowel in de begin-, midden- als eindfase heeft hij geen enkele aanwijzing kunnen vinden voor de theorie dat het besluitvormingsproces zou verlopen indeklassieke drie fasen.
Dat isook niet verwonderlijk.
Het gaat in onze tijd niet meer om het vinden van de waarheid langs logische
denkpaden in dezinvan de scholastiek. Het gaat in onzetijd om het zoeken van
doelen. Wanneer het zoeken van deze doelen tot een denk-logische methode
wordt, betekent dat een verintellectualisering van het handelen. Bij weerstanden
die tijdens de uitvoering van op deze wijze genomen besluiten optreden blijkt er
geen echte motivatie voor het doel te zijn.
Ook in het kengedeelte van het besluitvormingsproces, ook bij inzichtvormingsprocessen in rein-cultuur ('recherche pure'), is het scholastische model
voor ons niet meer van betekenis. Want ook dan is het een voordurend kiezen,
een vragen naar de betekenis voor het handelen, een zoeken naar zingeving.
NICHOLAIDIS is, op grond van de analyse van talloze gespreksverslagen, tot de
slotsom gekomen, dat het besluitvormingsproces van heuristische aard is
(heurisko (Grieks): vinden). Het is een zoekproces. NICHOLAIDIS noemt dit
proces ook wel alchemistisch: een steeds mengen en daardoor op een hoger
plan brengen van alle bestanddelen van het scholastieke logische model. In een
voortschrijdend heen en weer gaan tussen informaties en het beoordelen daarvan, tussen mogelijke oplossingen en het afwegen daarvan, ontwikkelen zich
besluit en inzicht. Onze bevindingen sluiten hierbij aan:een inzicht groeit, een
besluit rijpt, een oordeel ontwikkelt zich.
Wij willen een moment stilstaan bij het verschijnsel ontwikkeling. Wij houden
ons in deze studie niet bezig met de ontwikkeling van het oordeel zelf maar met
de processen die deze ontwikkeling mogelijk maken. Wij zijn de aard van deze
processen nu op het spoor. Zij werden voorlopig heuristisch, iteratief, heen en
weer stromend genoemd.
Wij zouden deze processen als ritmisch willen karakteriseren. En wel om de
volgende reden. Wanneer wij bij de natuur en ook bij ons zelf te rade gaan, zien
wij dat ontwikkeling zich altijd afspeelt op de 'draaggolf' van levensprocessen.
GOETHE heeft zich in zijn natuurwetenschappelijke studies veel bezig gehouden
met levensverschijnselen. Hij stoot te daarbij op twee, wat hij noemde, oerfenomenen. Die van ritme en polariteit. Hij kwam tot het inzicht dat levensproMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)
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cessen altijd ritmisch van aard zijn. Hij ontdekte dat ritme alleen te begrijpen is
alseenbewegingtussen twee polen.
Het leven van de planten speelt zich af in de grote polariteit van hemel en
aarde, in het ritme van zomer en winter, van uitbreiden en samentrekken (uitbreiden in de bladeren, samentrekken in de bloemknop, uitbreiden in de bloesem,samentrekken in hetvruchtbeginsel, uitbreiden in devrucht, samentrekken
inhetzaad).
De ontwikkeling van de mens speelt zich af op de 'draaggolf' van grotere en
kleinere ritmen: van inademen en uitademen, van slapen en waken, van zevenjaar-periodes in de biografie (auteurs als HAHN, GUARDINIen LIEVEGOED wijzen
daarop) envangeborenworden en sterven.
Ervaringen met groeiende organisaties lijken er op te wijzen dat de ontwikkeling van sociale organismen zich voltrekt in een ritmische afwisseling van
dynamiserende en stabiliserende perioden, van beweging naar centralisatie en
naar decentralisatie, van accent op de vorm (structuur, organisatie) en op inhoud (demens,opleiding).
Uit deze voorbeelden is duidelijk dat met ritme iets totaal anders is bedoeld
dan met maat. Ritme is een uiterst gevoelig, nooit precies voorspelbaar, steeds
zich aanpassend spel tussen de polen. Die polen zijn elkaar in zekere zin zo
vijandig dat zij elkaar zouden willen vernietigen. Nochtans zijn zij beiden voor
ontwikkeling nodig. Ritme brengt de polen in een dynamisch evenwicht.
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Het gaat daarbij niet om de dialectiek, waarbij de ene pool de ander ontkent,
of zelfs vernietigt, maar om de dialoog, waarbij de polen metelkaar in gesprek
komen.
Zoeken wij naar het gemeenschappelijke van alle genoemde polariteiten dan
komen wij op de reeds eerdergenoemdetegenstellingbuiten-binnen:Opgaanin
de omgeving- terugtrekken in zichzelf; uitademen - inademen;de buitenwereld
door de waarneming naar binnen halen - de binnenwereld door het handelen
naar buiten brengen.
Het teken dat deze beweging het duidelijkste tot uitdrukking brengt is de
lemniscaat. (ziefig.10)
Wij zullen dit teken nog verschillende malen kunnen gebruiken om de aard
vanhet beschreven procestot uitdrukking te brengen.
Een neerslag van dit levensproces in het technische vlak vinden wij in de
cybernetica (BOULDING zou spreken van een neerslag van het vierde systeemniveau inhet derde, ziehoofdstuk I).
De moderne techniek is ondenkbaar zonder zichzelfbesturende regelkringen:
De output van eenbepaalde apparatuur wordt gemeten. Buiten eenvan tevoren
vastgestelde grens vindt er een impuls plaats waardoor de tegenovergestelde
bewegingsrichting wordt opgeroepen. Daardoor wijzigt de betreffende apparatuur haar output. Deze voortdurende correctie van de bewegingsrichting leidt
tot een soort ritme.
De kachel met een aan de regelaar gekoppelde thermostaat is een eenvoudig
voorbeeld (zie fig. 11). De eigen output wordt waargenomen. Dat geeft op een
bepaald moment aanleiding tot een verandering van de impuls en daardoor tot
eengewijzigde output.
Wanneer men het temperatuurverloop in de kamer meet, komen mechanische
'ritmen' te voorschijn. Deze zijn geconditioneerd door het programma van de
apparatuur endedaarop vanbuiten inwerkende invloeden.
In onze beschouwing gaat het echter om vrije ritmen die de mens zelf schept
enbeïnvloedt endiededraaggolfzijn voor ontwikkeling.
thermostaat

FlG. 11
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K. D E LEMNISCAAT IN VIER VARIATIES

In het model dat in dezestudie wordt ontwikkeld, spelen zich een viertal ritmenafenweltussen:
-

feitenen gedachten
doelenenwegen
inzichten enbesluiten
woordenendaden.

Het geheim van een goed gesprek, waarin oordelen zich ontwikkelen en
inzichten en besluiten worden geboren, ligt in de ritmische beweging tussen
deze polen. Wij zullen dit ritmische proces kort karakteriserenvoordevierpolariteiten dieonsmodel bevat.
1. Feitenengedachten(ziefig.12)
Een groep die 'eindeloos' feiten inventariseert en informaties verzamelt in de
hoop dat daaruit wel een verhelderende gedachte tevoorschijn zal springen,
komt niet ver.
Evenmin een groep diealle mogelijke verklaringen en veronderstellingen construeert zonder toetsingaan de feiten.
Vruchtbaar wordt een gesprek, wanneer na een eerste verkenning van de feiten wordt getracht tot een voorlopige verklaring te komen. Dat vraagt om
toetsing aan meer en andere feiten. Deze maken misschien een beter begrip mogelijk.
Zo ontwikkelt zich het inzicht in een inductief-deductief ritme tussen feiten
en gedachten.
Of dergelijke ritmische processen zich kunnen voltrekken, hangt af van de
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groepsleden:of zij individueelgevoel hebben voor deze ritmen en of zij tezamen
zulke bewegingen kunnen maken. Het ontwikkelen van dezevermogens is onder
meer het doel van de cursus-opzet, die in het volgende deel wordt beschreven.
2. Doelenenwegen(ziefig.13)
Ook in de keuzeweg gaat het om het ritme tussen de polen. Een groep die
'eindeloos' doelen formuleert zonder de wegen te beschrijven waarlangs zij die
wilbereiken, komt niet ver.
Evenmin een groep die procedures ontwerpt en regelingen treft zonder zich
af te vragen naar welke verder weg liggende doelen deze moeten leiden en of
iedereen daarachter staat.
Vruchtbaar wordt een gesprek wanneer na een eerste verkenning van de algemene doelrichting waarheen men wil, wordt getracht een paar grote lijnen
uit te zetten betreffende de wegen waarlangs diedoelenkunnenworden bereikt.
Daaruit worden gevolgen en voorwaarden zichtbaar die noodzakelijk maken
zich af te vragen of men nu nog de doelstelling onderschrijft. Daarna kan concreter over dewegen worden gesproken.
Zo ontwikkelt zich het besluit in een ethisch-praktisch ritme tussen doelen en
wegen. Aan de pool van de doelen staat men in laatste instantie tegenover zijn
geweten, door de vraag: 'Kan ik dit verantwoorden, wil ik dit werkelijk?',
(vandaar de term ethisch). Aan de pool van de wegen wordt men gesteld voor
de vraag: 'Is dit allemaal mogelijk in de huidige situatie?' (vandaar de term
praktisch).
3. Inzichten enbesluiten(ziefig.14)
Een polariteit van een grotere geladenheid vinden wij tussen de kenweg en de
keuzeweg. Een groep dieeindeloos inzichtelijk bezig isindeveronderstelling dat
de plannen erdan wel'uitrollen', die uitvoerighet probleemanalyseerten onderMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)
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zoekt indehoopdaterdanvanzelf wel eengoedbesluitwordt genomen,komt
nietver.
Evenmin een groep die met kracht doelen stelt, plannen maakt, wegen uitstippelt en regelingen treft, zonder begrip voor de huidige en de toekomstige
situatiewaarin dit allemaal verwerkelijkt moet worden, enzonderinzichtinde
oorzakendietotdehuidigeproblematiekhebbengeleid.
Vruchtbaar wordt een gesprek, wanneer het de keuzeweg - tastend - een
eindoploopt omvasttestellenwelkeinzichtennodigzijn,endekenwegverkent
teneindetotbeteregrondslagentekomenvoordebesluiten.
Productief wordt eengesprek, wanneer na eenfase van inzicht enverdieping
in de situatie, iemand de vraag stelt: 'Wat willen wenu eigenlijk?'. Daarmee
beweegthijhetgespreknaarrechts.Ofwanneeriemand,naeenfasevandoelen
stellenenwegenuitstippelen,metdevraagkomt: 'Hoekijken we eigenlijk tegen
desituatievannu aan, sluiten onzedoelen daarbij aan?'. Daarmee beweegt hij
het gespreknaar links.In beidegevallen wordt ritmegeschapen door het benadrukkenvaneen pool.
Zo ontwikkelt zich het oordeel in een onderzoekend-ondernemend ritme
tusseninzichtenenbesluiten.
Hetisduidelijk datinzichtinengevoeligheidvoorhetbeginselvan polariteit
en ritme een krachtig hulpmiddel is om een proces van oordeelsontwikkeling
mogelijk temaken. Zoweldoor langeretijd bij éénpoolteverwijlen (enookte
weten dàt men daar is) als door op het juiste moment de beweging naar een
anderepoolte maken.
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4. Woordenendaden(ziefig.15)
De laatste polariteit (waarmee wij eigenlijk buiten ons model komen) is die
tussen het spreken en het handelen. Tussen enerzijds sprekend de eigen buitenwereld tot beeld maken en op de toekomst met plannen vooruitlopen en anderzijds handelend de toekomst verwerkelijken en daarmee een nieuwe buitenwereld scheppen.
Eengroepdienetzolangwilspreken tot allesdoordacht engeformuleerd isen
dan pas tot handelen overgaat, is net zo onvruchtbaar bezig als een groep die
alleen handelt enzichnooit bezint op haar ervaringen en doelstellingen.
Vruchtbaar wordt een groep wanneer zij erin slaagt hetjuiste ritme te vinden
tussen handelen en spreken over het handelen, tussen het ervaringen opdoen met
de werkelijkheid door haar te veranderen en het terugblikkend tot inzicht komenindeze werkelijkheid.
Zo ontwikkelt zich de sociale werkelijkheid in een sprekend-handelend ritme
tussenwoorden en daden.

FIG. 15
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Ten overvloede zij hier nog een keer opgemerkt, dat alleen deze laatste polariteit het aspect van het willen en het handelen bevat waardoor nieuwe werkelijkheid wordt geschapen. Wij hebben de rechterzijde van ons model weliswaar
keuzeweg genoemd, maar in feite gaat deze weg niet verder dan het praten over
de keuze, het bedenkenwat men zou kunnen en willen doen. Wij kennen echter
allemaal het maar al te ware gezegde: 'Zij dronken een glas, zij deden een plas
en allesbleefzoalshet was...'.
Het enige wat binnen ons model echt daadkarakter heeft, zijn de woordhandelingen binnen de groep. Wat er al sprekend tussen mensen gebeurt - positief en negatief - is niet ongedaan te maken en werkt voort, ook al worden de
genomen besluitennooit uitgevoerd.
Tenslotte zij herhaald dat het karakter van de genoemde processen uiteindelijk wordt bepaald door de gerichtheid waarmee de groep in dit proces staat:
wilzijéchttot besluitenkomen, wilzijéchttot handelen overgaan?
5. Samenvatting
Wij hebben in dit hoofdstuk het proces van oordeelsvorming leren kennen,
niet als een logisch proces dat zich nä de beeldvorming en vóór de besluitvormingafspeelt in de zinvan de 'scholastieke' fasentheorieën, maar alseen heuristisch(zoekend) procesdat zichritmisch afspeelt tussen polen:
- alseeninductief-deductief ritmetussen feiten en gedachten
- alseenethisch-praktisch ritmetussen doelenenwegen
- alseenonderzoekend-ondernemend ritmetusseninzichten en besluiten
- en alseen sprekend-handelend ritmetussen woorden en daden.
Bij al deze ritmen is het steeds de mens die door zijn bijdragen beweging
veroorzaakt.
Hij ishet diezijn activiteit verlegt vanhet ene veld naar het andere. Hij schept
ritme. In de 'man-made world' waarin wij steeds meer komen te leven, moeten
wijook menselijke ritmen scheppen. De groepzij daarvoor een oefenveld.

L. GESPREKSTYPEN

Het onderzoek heeft ons tot twee inzichten geleid, waarvan de combinatie
onsindit hoofdstuk eenstapverder zal brengen.
Wij hebben gezien dat het proces van oordeelsmetamorfose zich afspeelt in
een krachtenveld dat door vier polen wordt beheerst. Vanuit vier verschillende
windrichtingen kunnen alshet warebijdragen binnen komen.
Elkepool vertegenwoordigt eenveld meteen eigen kwaliteit.
Verder hebben wij gezien dat het proces een ritmisch verloop heeft waarbij
ontwikkeling plaats vindt op de draaggolf van de beweging tussen twee velden.
Wanneer wij deze twee conclusies met elkaar verbinden is het niet moeilijk
om theoretisch vast te stellen dat er een zestal gesprekstypen mogelijk is.Wanneer wij de velden gemakshalve met letters aanduiden: A = de vraag, het pro62
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BC en DE

CD en BE

BD en CE

FIG. 16

bleem; B = feiten; C = gedachten; D = doelen; E = wegen; dan zijn de volgende zes combinaties mogelijk (zie fig. 16):
Wij willen in dit hoofdstuk onderzoeken of wij deze gespreksmodellen in de
praktijk tegenkomen; natuurlijk niet in rein-kultuur maar als tendens, als onderdeelvan ofalsfase ineen gesprek.
Wijzullendaarbij per typeopdevolgendevragen ingaan:
- wat isde algemene karakteristiek van dit type (incontrast met het 'tegenoverliggende')?
- met watvoor soort probleemstellingen hebben wijtemakenbij dit type?
- wat gebeurt er tussen de velden die in dit type een rol spelen? Wat betekent
bij dit typedeovergangvan het eneveldnaar het andere?
- wat isdeinvloed vandeveldendieindittypeschijnbaar geenrol spelen?
- wat isdebetekenis van dit gesprekstype?
1. Het type-paarBC-DE (ziefig.17)

FIG. 17

Over de tegenstelling tussen de kenweg (BC) en de keuzeweg (DE) hebben
wij reeds veel gesproken. De tegenstelling komt tot uitdrukking in de gerichtheden waarmee aan een gesprek wordt deelgenomen. Deze tegenstelling kan
worden teruggevonden zowel in mensentypen als ook in soorten bijdragen van
mensen en groepen in een organisatie. De tegenstelling is te karakteriseren als
beschouwend-besluitend ofwel onderzoekend-ondernemend.
a. HetBC-type (zie fig. 18)

FIG. 18
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- algemene karakteristiek
Wij hebben al eerder beschreven hoe de kenweg verloopt als een inductiefdeductief ritme tussen feiten en gedachten: waarnemingen worden door het
denkenverwerkt, gedachten wordenaan defeiten getoetst.
- soorten probleemstelling
Dit gesprekstype wordt door twee soorten probleemstellingen in beweging
gebracht.
Het ene soort (AB) is de behoefte om de waarneming te begrijpen in het licht
van een gedachte. Het andere soort (AC) is de behoefte om een gedachte te
herkennen indezintuigelijke werkelijkheid.
De AC-vraag is van het type 'waarom is de hemel blauw'?. Men staat voor
een ondoorzichtig verschijnsel en probeert de bijbehorende gedachte te vinden,
detheorie diehet fenomeen verklaart.
De AB-vraag heeft te maken met een gedachte, een conceptie waarvan men
het waarheidsgehalte bijvoorbeeld intuïtief heeft ingezien maar die men wil
'vullen' met waarnemingsmateriaal, wil toetsen aan de zintuigelijke ervaring
(dit hoofdstuk isdaar eenvoorbeeld van).
Alle wetenschappelijke arbeid wordt door deze twee probleemstellingen op
gang gebracht en gehouden: hoe kunnen wij een theorie ontwikkelen die de
feiten doorzichtig maakt en hoe kunnen wede theorie hanteerbaar maken (operationaliseren) zodat zijindefeiten herkenbaar wordt?
Toen wij spraken over de samenhang tussen dekenwegen dekeuzeweg wezen
wij reeds opdeechteende onechte vraagalsbeginvan dekenweg. Bijde zuivere
kenweg staat echte verbazing en belangstelling aan het begin. Het object moet
zichuitspreken, nietsanders.
Bij de kenweg in dienst van de keuzeweg wordt de kenweg als het ware instrumenteel behandeld. Zij ismiddel tot een doel. Het inzicht isnodig als grondslagvoor de besluitvorming.
Hiermee komen we echter reeds bij de laatste twee vragen:de invloed van de
niet-betrokken veldenen debetekenisvan het resultaat.
- betekenis vandeveldwisseling.
Over de polariteit tussen waarnemen en denken hebben wij reeds gesproken.
Wij zijn daarbij tot het inzicht gekomen dat de gedachten nooit uit de waarneming ontspringen maar alseen scheppende activiteit door het denken worden
'geschouwd'.
De omkering hiervan houdt in dat de zintuigelijke werkelijkheid nooit door
het denken kan worden 'bedacht', maar altijd als waarneming van buitenaf in
onsmoet binnendringen.
In zoverre betekent de veldwisselingvan Bnaar Cen omgekeerd een 'sprong'.
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Het iseenverandering van oriëntatie (naar buiten gericht - naar binnen gericht)
zoals deze in de lemniscaat als bewegingsfiguur tot uitdrukking is gebracht.
Zolang de deelnemers aan een gesprek zich van deze sprong bewust zijn is de
veldwisselingjuist, ja, is het 'ritmisch heen en weer springen over de kloof' een
scheppende bezigheid die voorwaarde is voor het proces van oordeelsontwikkeling opdekenweg.
Een soort 'traagheidselement' treedt op, wanneer het soort activiteit van het
eneveldten onrechte naar het andere wordt gebracht.
Wie het scheppende denkproces van C overdraagt naar het nuchtere waarnemen bij B,heeft de neiging om zelffeiten teproduceren. In deinnerlijke denkactiviteit moet men scheppend bezig zijn. In de naar buiten gerichte waarnemingsactiviteit magmen dat niet.
Wie de waarnemingshouding uit B meeneemt naar de denkpool, heeft de
neiging geen echte denkbeelden toe te staan. Iemand die in het kader van de
ontwikkelingsfasen van het kind spreekt over het kwalitatieve verschil tussen
het lagere-school-kind en de adolescent, met de puberteit als crisis-periode
daartussen, krijgt te horen, dat als men zich 'strikt aan dewaarneming houdt'
en het kind van dag tot dag in zijn ontwikkeling vervolgt, er op geen enkele dag
van een dergelijke crisis sprake is. Derhalve komt deze fasentheorie niet met de
werkelijkheid overeen...
- invloed van deomgevende velden.
OverdepositieveinvloedvandeD-enE-veldenopdekenwegsprakenwijreeds
toen wij de samenhang onderzochten van de kenweg en de keuzeweg. Een
goed onderzoeker vraagt zich steeds af wat het motief van zijn onderzoek isen
welkemethoden hij hanteert.
Hij weet dat het antwoord op deze vragen bepalend is voor het waarheidsgehalte van zijn onderzoekresultaat. Over het algemeen leven deze vragen te
weiniginhet bewustzijn vandeonderzoeker tijdens zijn onderzoekproces.
Het omgekeerde (een te sterk domineren van het DE-veld) is het geval wanneer de kenweg gegaan wordt in het kader van de keuzeweg. Het besluitvormende karakter van het gesprek maakt het moeilijk om zich met échte interesse
in de verschijnselen te verdiepen. En zijn er al enigen die dat doen, dan kan dit
proces op elk moment worden verstoord door eengroepslid dieuit het DE-veld
roept: 'Hebben we daar wat aan? Wat doen we daar nu mee? We zijn hier om
problemen optelossen!'.
In het onderwijs vinden wij deze problematiek levensgroot terug. Hoeveel
onderwijs geeft nog antwoord op wezenlijke (ontologische) vragen, zodat de
leerling de wereld om zich heen echt gaat begrijpen? Gaat deze kant van het
onderwijs niet systematisch 'voor de bijl' onder druk vanverkortingvan studietijd, van beroepsvoorbereiding en in het algemeen van eenzakelijke instelling?
Bij het verbazingwekkend verschijnsel van deopwaartse kracht die zware voorwerpen in het water lichter maakt wordt niet langer stil gestaan dan met een
grapje over Archimedes in het bad die 'Eureka' riep (en dezeep had gevonden).
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Daarna wordt snel overgestapt naar het maken van sommen ten behoeve van
toekomstige scheepsbouwertjes...
- betekenis vanhet resultaat.
Bij de kenweg in zijn zuiverste vorm ligt het resultaat in mijzelf. Het gaat
er niet om dat ik de wereld verander (gerichtheid van de keuzeweg), maar dat
de wereld mij verandert. Bij de kenweg als leerproces gaat het er om dat ik mij
door defeiten laat onderwijzen, dat ik van mijn ervaringwilleren. Het resultaat
iseenverandering inmij.
Het resultaat kan ook, bijvoorbeeld als wetenschappelijke publicatie, aan
anderen worden medegedeeld. Tijdens de kenweg die tot dit resultaat leidde
heeft het DE-veld al duidelijker meegespeeld, namelijk in de eisen en de beperkingen die aan het onderzoekproces en het onderzoekresultaat zijn gesteld.
Tenslotte kan het resultaat ook zijn het leveren van praktische grondslagen
voor uitvoeringsbeslissingen. De kenwegisdan geheeldienstbaar geworden aan
de keuzeweg.
Een onbruikbaar resultaat ontstaat wanneer de houding van de keuzeweg
onveranderd wordt meegenomen naar de kenweg. Er ontstaat dan een gesprekstype dat wij kunnen karakteriseren als het willend nakaarten over wat er is
gebeurd. Meestal mengen zich hierin allerlei schuldgevoelens:'Had ik nu maar
...en als we nu dat gedaan hadden... wat stom dat we er niet aan gedacht hebben om... we hadden toch kunnen voorzien dat...'. Alle emoties komen boven
en het kenmerk van de kenweg- een leerproces waarbij men zich door de feiten
laat beleren - gaat volledig verloren.
b. Het DE-type (ziefig.19)

Fio. 19

- algemene karakteristiek
Wij hebben al eerder beschreven hoe de keuzeweg verloopt als een ethischpraktisch ritme tussen doelen en wegen: doelstellingen worden verwerkt tot
praktische procedures, wegen worden getoetst aan de daarmee (al of niet) te
bereiken doelen.
- soorten probleemstelling.
Dit gesprekstype wordt door twee soorten probleemstellingen in beweging
gebracht.
Het enesoort (AE)iseen deductieve. Men heeft zicheendoel gesteld en zoekt
wegen waarlangs dit doel kan worden bereikt. Klemsituaties ontstaan wanneer
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het bereiken van gestelde doelen in gevaar wordt gebracht. Men zoekt naar
andereenbetere wegen.
Het andere soort probleemstelling (AE) is een inductieve. Men ziet zich in
een situatie geplaatst en zoekt doelen die daarin of daarmee kunnen worden
verwerkelijkt.
Wij vinden dezevraagstellingen als grondhouding van twee zeer verschillende
ondernemertypes. Het ene type is van het Plesman-soort. Hun wil is gericht
door één dragende idee. Deze werkt als een scheppende en ordenende kracht
die haar stap voor stap tot verschijning brengt. Het ander type kijkt met een
soort ongerichte wil naar de situatie en vraagt zich af: 'Wat voor kans biedt
deze situatie, wat zou ik hier kunnen willen?' (Vinden we het ene type meer in
het industriële, het anderemeer inhet commerciële?).
Hierin schuilt het wezenlijk verschiltussen 'dedenker en de doener'.
Een denker stelt een C-vraag aan eengebeurtenis ('Hoe kan ik dit begrijpen?')
en daardoor krijgt deze een B-karakter. Hij slaat de kenweg inenvindt eventueel C.
De doener stelt aan precies dezelfde gebeurtenis een D-vraag ('Wat kan ik
hier doen?') en daardoor krijgt deze een E-karakter. Hij slaat de keuzeweg op
envindt eventueel D.
DRUCKER heeft in dit verband gewezen op het verschil tussen 'problem-solving' en het grijpen van een 'opportunity'. Hij zet zich af tegen probleemoplossers die aan hun norm vasthouden en slechts de afwijking corrigeren. In
het gunstigste geval hebben zij de oude situatie hersteld. Van enige vernieuwing
isechter geen sprake. Misschien passen zij de doelstelling aan, maar dat getuigt
van niet minder rechtlijnigheid in hun handelswijze.
DRUCKER wijst op de mogelijkheid om elke storing, elke afwijking van de
norm, elke onverwachte gebeurtenis (tot en met een oliecrisis!) te zien als een
kans, als een opening, als een landingsplaats voor een initiatief (opportunity
komt van het Latijnse 'op-portus', wat zoveel wil zeggen als eenveiligebaai in
eenrotsige kust).
Een eenzijdige benadering van de keuzeweg uit D kan leiden tot monomanie
enfanatisme, uit Etot stuurloos opportunisme.

De ideale keuzeweg vindt haar beweging in een combinatie van beide. Tneen
onderneming zijn bijvoorbeeld op velerlei gebied streefrichtingen geformuleerd
in de vorm van verkoopbeleid, financieel beleid, personeelbeleid, productiebeleid. Een kapotte machine, een nieuwe uitvinding, een sterfgeval, een stagnerend product, een niet gehaald budget, elke gebeurtenis kan gebruikt worden
om op één of meer van deze doelstellingsgebieden een stap voorwaarts te zetten
of om, in termen van de 'opportunities', een deel van de lading (doelen!) aan
walte brengen.
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- betekenisvandeveldwisseling.
Over de polariteit van doelen en wegen hebben wij reeds gesproken. Wij zijn
daarbij tot het inzicht gekomen dat wegen nooit uit doelen ontspringen, maar
ontstaan als resultaat van praktische fantasie. De doelen kunnen nog zo
duidelijk worden gesteld, de wegen er heen zijn in beginsel talloos. Het vinden
van de 'juiste' weg is geen afvinken van checklijsten, maar een scheppend gebeuren.
De omkering hiervan houdt in dat doelen nooit uit wegen voortkomen.
Natuurlijk gebeurt het vaak dat de aanwezigheid van bepaalde materiële of
menselijke mogelijkheden (bijvoorbeeld een machine of een specialist met overcapaciteit) aanleiding geeft tot het (her)formuleren van bepaalde doelen (probleemstelling AD!). Toch is de beslissing om bijvoorbeeld ter wille van deze
overcapaciteit de consument iets aan te praten waar hij eigenlijk geen behoefte
aan heeft, eenvrije keusdieeen eigen morele betekenis heeft, en ook als zodanig
beoordeeld mag worden. Doelstellingen zijn nooit logisch-noodzakelijke gevolgenvan aanwezige mogelijkheden!
In zoverre betekent develdwisselingvan D naar Een omgekeerd een 'sprong'.
Het iseenverandering van oriëntatie (naar binnen gericht - naar buiten gericht),
zoals deze in de lemniscaat als bewegingsfiguur tot uitdrukking is gebracht.
Zolang de deelnemers aan een gesprek zich van deze sprong bewust zijn is de
veldwisselingjuist, ja, is het 'ritmisch heen en weer springen over de kloof' een
scheppende bezigheid die voorwaarde is voor het proces van oordeels-ontwikkelingopde keuzeweg.
Wij willen twee voorbeelden geven van een goede wisselwerking tussen E en
D en omgekeerd.
Uitvoeringsvoorstellen worden in de eerste plaats beoordeeld opdevraag of
zij bijdragen tot het bereiken van dedoelstelling inengere zin.
Het is echter vooral via het doordenken en voorzien van de gevolgen van
bepaalde maatregelen dat de veldwisseling van E naar D wordt gedaan. Men
stoot daarbij oprandvoorwaarden met doelstellingskarakter.
Eenveelvoorkomend soort gesprek isinditverband:
E: Laten we, om deze order vóór het verstrijken van de levertijd de deur uit te
krijgen, demachineswatharder laten draaien.
D: Technisch is dat wel mogelijk, maar ik vrees dat we de veiligheidsnormen
dan welmetvoeten treden.
E: Dan moeten we overwerken.
D: Dievergunning zullenwewelkrijgen, maarje weet dat weook toestemming
van de Ondernemingsraad nodig hebben. De consequentie is dat we in een
zeer onaangename afhankelijkheidspositie komen. Daar voelikniets voor.
E: Dan rest ons uitbesteden.
D: Ja. Daar zitten kwaliteitsrisico's aan, maar die kunnen webinnen de perken
houden. Dat risicodurf ik aan.
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Een voorbeeld van de wisselwerking D-E is het 'architectengesprek': het
ontdekken vande doelen door dewisselwerking met uitvoeringsalternatieven.
In eenwat overtrokken vorm kan zo'n gesprek alsvolgtverlopen:
Architect: U wilt duseeneenvoudige bungalow voor U en Uwvrouw met logeermogelijkheid voor de twee getrouwde kinderen en de kleinkinderen. Ik
had gedacht aan een Finse montagewoning.
Klant: Nee,geenhout, dat isteveelonderhoud entegehörig.
Architect: Uwilt dus weinig onderhoud eneen goede geluidsafscherming.Dan
bouwen weinsteen. Een dubbelgebakken traslander zal 't goed doen. Ik heb
ereenbijme.
Klant: Maar datisveeltedonker. Datwordt een sombere bunker. Nee,ikhad
meietsveellichters voorgesteld.
Architect: Wekunnen ookhet metselwerk in z'n geheel sterk beperken door
veelglasindegevelte verwerken.
Klant: Nee,doet U dat niet. De oude dagis toch naar binnen gekeerd. Het
huis moet beslotenheid hebben, en met al dat glas is er nauwelijk verschil
tussen binnen en buiten.
Architect: Goed, laten wedaneens over hetwoongedeelte spreken. Ikhad me
zovoorgesteld eenpraktische woonkeuken...
Klant: Wat zegt U?Ikheb m'n hele levenindekeuken gegeten. Nuik gepensioneerd beneneenerfenis dithuisje mogelijk maakt, moet dateenkeerophouden.
etc. etc.
Aan demogelijke wegen worden dedoelen bewust. Deeindeloze veelheid van
losse alternatieve mogelijkheden wordt totéénoplossingdoordathetvagebegindoel wordt gespecificeerd in vele kleine sub-doelen. Door te differentiëren wat
men wil, beperkt menhetaantal alternatieven. Erwordt alshetware vantwee
kanten naar deoplossingtoe gewerkt.
In ditgesprek isookduidelijk geworden dathetnetzobelangrijk iste ontdekken watmenniet wil (welke consequenties men wil vermijden) alswat men
wel wil. Evenzo metdewegen. Hetisnetzo nuttig te ontdekken welke wegen
men moet scheppen, als welke belemmeringen menmoet opruimen. Het zijn
vooral KEPNER ENTREGOE die hebben gewezen op het belang van dit negatieve

tegenbeeld.
De stap vanD naar E geschiedt meestal viadesimpele vraag: 'Enhoegaan
we ditnuverwerkelijken, watgaan wenuconcreet doen?'. Hetisinzekerezin
een vraag metdezwaartekracht mee: in uitvoeringsdetails voelt iedereen zich
thuis enkanmen makkelijk vluchten. Een moeilijk doelstellingengesprek wordt
door eendergelijke vraag altemakkelijk envaak tevroeg 'omlaag' gehaald.
Tenslotten nogtwee korte voorbeelden vanonjuiste veldwisseling. Het gaat
hierbij om het reeds eerder genoemde traagheidsmoment, waarbij het soort
activiteit uitheteneveldwordt overgedragen naar het andere.
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Wiedegerichtheid uit het E-veldmeeneemt inD ziet opden duur geen doelen
meer. Alles wordt tot weg,alleswordt instrumenteel behandeld. Op weg waarheeniseenvraagdieniet meer wordt gesteld.
Omdat er eigenlijk geen doelen meer zijn, ziet men in zo'n gesprek dat alle
maatregelen (E) breed worden besproken met betrekking tot het aanwezig zijn
van de voorwaarden (B) en het aanvaardbaar zijn van de gevolgen (in dit geval
karikatuur van D).
Wie de hoedanigheid van D meeneemt in E, wordt een figuur voor wieelke
weg doel in zichzelf wordt. Hij verliest de verhoudingen uit het oog en verabsoluteert wat als weg was bedoeld. Voor hem heiligt niet het doel de wegen,
maar dewegenzelfworden heilig.
- invloed vandeomgevende velden.
Over de positieve invloed van de B- en C-velden op de keuzeweg spraken
wij reeds toen wij de samenhang onderzochten van de kenweg en de keuzeweg:
ook in het gedeelte over het BC-type kwam dit ter sprake. Een goed ondernemer (iedereen dieuit initiatief handelt) vraagt zich steeds af of hij eenjuist beeld
van de situatie heeft en of hij de daarin werkzame gerichtheid goedinschat. Hij
weet dat het antwoord op deze vragen bepalend is voor het werkelijkheidsgehaltevan zijn beslissingen.
Twee dingen vallen hierbij op. In grotere samenwerkingsverbanden worden
op bepaalde niveaus besluiten genomen die betrekking hebben op situaties die
door de besluitnemers nauwelijk worden doorzien. De keuzeweg wordt gegaan
'zonder dat men zijn oordeel laat vertroebelen door enige terzake doende kennisuitde BC-velden'.
Het andere verschijnsel speelt zich af in de kleine groep en duidt op het omgekeerde: eenverlammende invloed uithet BC-gebied!
Het betreft het type gesprek waarbij een aantal mensen in de groepaftast in
welke richting initiatieven moeten worden genomen en hoe men zich die ongeveer zou kunnen voorstellen, terwijl enige anderen voortdurend het opstijgen
van deze ballon verhinderen door BC-ballast in de mand te werpen: 'Dat kan
niet want het geld is er niet, en de ouders zullen het nietbegrijpen, endeinspecteur vindt het niet goed, en de zaal is te klein', en voorts: 'Dat moet niet want
het probleem ligt niet bij het bestuur en weverkeren niet ineen stroomversnellingendeandere scholenzijn onsbestgoed gezind'.
- betekenisvan het resultaat.
Bij de keuzeweg in zijn zuiverste vorm ligt het resultaat in de wereld. Het
gaat er niet om of ik er wat van leer, maar dat er in de wereld iets verandert.
Ik voel mij voor deze verandering persoonlijk (mede)verantwoordelijk. De
keuzeweg krijgt een grotere geladenheid, wanneer haar resultaat, de beslissing,
voor debetrokkenen persoonlijke gevolgen heeft.
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Het resultaat kan echter ook een beslissing zijn voor de uitvoering waarvan
de betrokkenen eigenlijk geen interesse hebben. Zij hebben er geen directe
verantwoordeüjkheid voor of de uitvoering onttrekt zich aan hun oog. Zij zijn
niet echt gemotiveerd iets te ondernemen of te veranderen. Er is met andere
woorden geen sprake van een echte keuzeweg. In ambtelijke organisaties kan
men deze onechte variant van de keuzeweg aantreffen. Zogenaamde beslissingen zijn dan infeite vaak niets anders dan het toetsen van feiten aan vaststaande
normen. Zij hebben inzichtelijk karakter.
De keuzeweg wordt nog verder gedenatureerd en dienstbaar gemaakt aan de
kenweg, wanneer bijvoorbeeld bij sociaal onderzoek veranderingen in een sociaal systeem worden gebracht, uitsluitend om daarmee tot beter inzicht in dit
sociale systeem te komen. Men stelt geen belangindeveranderingalszodanig,
men voelt zich niet veiantwoordelijk voor de gevolgen. De keuzeweg (doorgetrokken tot in het handelen) wordt instrumenteel gehanteerd ten behoeve van
resultaten dieniet opdezewegmaar opdekenweg liggen.
2. Het type-paar CD-BE (ziefig.20)

Fio. 20

Om de tegenstelling tussen deze twee types te karakteriseren, moeten wij nog
een keer wijzen op de tegenstelling binnen- buiten die wij in het beeldvan de
lemniscaat tot uitdrukking brachten. Zowel op de kenweg als op de keuzeweg
kwamen wij deze polariteit tegen. Voor het vinden van de feiten (B) richt men
de blik naar buiten, voor het zoeken naar de bijbehorende gedachten (C) gaat
men in zichzelf te rade. Zo ook bij devraag naar deeigenlijkestreefrichting (D),
terwijl men bij hetuitzetten van praktischewegen (E)weernaardewaarnemingskant isgericht.
Op de CD-as bevindt men zich in de wereld van gedachten, ideeën en (doel)
concepties. Op de BE-as wordt allesconcreet enaanschouwelijk. Menkantrachten deze tegenstelling in een woordenpaar tot uitdrukking te brengen, zoals
introvert-extrovert, idealistisch-realistisch, abstract-concreet, focus-context. Elk
van deze benamingen roept echter misverstanden op omdat de begrippen reeds
'bezet' zijn.
In zo'n geval kan een beeld uitkomst brengen. Het beeld dat wij kiezen is
ontstaan tijdens de oefeningen die wij in het verdere verloop van deze studie
nog zullen beschrijven. De gevoelens die tijdens de oefeningen CD en BE werden ervaren, werden door een van de deelnemers in dit beeld gekleed, terwijl
deanderen zichdaar directinterugkonden vinden.
Hij sprak over het 'berg en dal type'. Bij Bis men in een breed dal. Men kan
zich verliezen in eindeloze details van feiten. Detochtnaar C ismoeizaam, maar
geeft steeds meer overzicht en uitzicht. Op weg naar de top wordt het tempo
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langzamer, de alternatieven geringer. Op de hoogste top van inzicht komt alles
tot stilstand. Toch ontstaat juist daar de impuls voor een nieuwe beweging.
Hoge doel-ideeën worden gepakt. Men ziet de richting waarin men de tocht wil
voortzetten. Het is de kunst deze bij de afdaling in het dal niet uit het oog te
verliezen. Hoe lager men komt, hoe meer alternatieve wegen men tegen komt
en hoe meer men zich kan verliezen in de veelheid van mogelijke oplossingen.
In de praktijk zal het gespreksterrein minder geaccidenteerd zijn dan in deze
ideaal-typische beschrijving. Het beeld blijft echter ook dan van kracht.
a. Het CD-type (ziefig.21)

FIG. 21

- algemene karakteristiek
Bij het vorige type-paar werd reeds duidelijk dat een van de twee zonder de
ander niet levensvatbaar is.Dat iseerstrecht het geval bij detype-paren waarbij
elkvan beidetypeselementen van de kenweg én van dekeuzeweginzich draagt.
Een CD-periode in een gesprek is echter van grote betekenis. Zo'n periode is
gericht op het zoeken naar leidende gedachten diede situatie doorzichtig maken
en hethandelen kunnen richten.
Dat het hierbij om dezelfde gedachten kan gaan, drukt de taal daarin uit, dat
zij voor de hoogste vorm van C en voor de hoogste vorm van D vrijwel hetzelfde woord gebruikt: ideeen ideaal!
Lang kan men zichechter op deze toppen nietophouden.Gebeurt datweldan
kunnen zulke gesprekken een dwingend, belerend karakter krijgen : op grond
van veronderstellingen, theorieën en verklaringsmodellen wordt een blauwdruk
voor detoekomst gemaakt ofworden uitgangspunten vooreen aantal maatregelen geformuleerd. Hoe ongeschakeerder en eenzijdiger de theorie, met des te
meer kracht worden de toekomsteisen gesteld. Wij komen dergelijke neigingen
tegen bij mensen die - haast dwangmatig - alle verschijnselen op één grondoorzaak willenterugbrengen envandaaruit alhun handelen richten.
Voorbeelden zijn de libido sexualis, de macht, de Joden, het particulier bezit
van productiemiddelen enzo meer.
Een historisch klassiek voorbeeld is Cato die meende dat alle problemen in
het Romeinse Rijk waren terug te voeren op het bestaan van de stad Carthago.
Vandaar dat hij de vernietiging van deze stad tot opperste doelstelling verhief
en elketoespraak in de senaat - over welk onderwerp dan ook - eindigde met de
woorden: 'ceterum censeo Carthaginem esse delendam' (overigens ben ik van
meningdat Carthago moet worden vernietigd).
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Over het algemeen vindt men dit soort gesprekken veel in de politiek. Met
minachting voor feiten worden de maatschappelijke problemen op enkele simpele noemers teruggebracht, waarna, met een zo mogelijk nog hoogmoediger
voorbijgaan aan praktische uitvoeringsproblemen, partijdoelen, verkiezingsleuzen,politiekeideologieën en dergelijke worden gesteld.
Maar ook in het klein vinden wij dezelfde verschijnselen. Medewerkers met
bepaalde ingeroestevoorstellingen, vooroordelen, lievelingsideeën en dergelijke
formuleren vandaaruit te pas en te onpas welke doelen hoogste voorrang moeten hebben.
Een schijnbaar onschuldige, maar voor een gesprek vaak zeer storende variant van dit type ishet 'samenvatten' van een gesprek in een aantal frase-achtige belerende conclusies (die in hun algemeenheid niet zijn te ontkennen, maar
geen resultaat zijn van de wisselwerking met de feiten) of in het 'uitzicht'-geven
op detoekomst met eenaantal moraliserende streefrichtingen waar niemand nee
tegen kan zeggen, maar die geen houvast bieden voor het handelen van deze
groep. Zulke CD-achtige bijdragen of gespreksgedeelten kunnen verlammend
werken. Zij bieden geen echt zicht, zij motiveren niet, maar geven ook geen
houvast voor weerwerk. Door het 'hooggestemde' karakter van de bijdragen
wil men degeen die zo'n bijdrage geeft ook niet kwetsen door de opmerking als
'bla-bla' te kwalificeren. Kortom:onzekerheid in degroep.Zulke verschijnselen
wijzen in de richting waarin verder onderzoek mogelijk is naar de samenhang
tussen het procesvan oordeelsvorming en hetprocesvan groepsvorming.
- soorten probleemstelling.
De probleemstelling in een CD-gesprek heeft iets tweeslachtigs omdat gerichtheden uit kenweg en keuzeweg er in meespelen. Wil men tot inzicht komen
of tot handelen? In het CD-veld kunnen wel probleemstellingen worden geformuleerd, maar de gerichtheden van beide velden zullen daarbij steeds een
rol spelen.
Zuivereprobleemstellingen hebbenwijbeschrevenalsken-en keuzeproblemen,
voortkomend uit een gevoel van verbazing resp. beklemming dan wel uit een
behoefte aan inzicht resp.verandering. Zodra wijtemakenkrijgenmetgesprekstypesdieelementen van dekenwegendekeuzewegbeiden bevatten kan er alleen
nog maar van een keuzeprobleem sprake zijn. Immers, de gerichtheid van het
veranderen sluit de aanwezigheid van een zuiver kenprobleem uit. Nochtans
bevat het gesprekstype een element van de kenweg. Wij moeten dus verdacht
zijn op onechte probleemstellingen.
Het eerste soort probleemstelling is van het AD-type: men is overtuigd van
de waarheid van een bepaalde gedachte en vraagt zich af wat voor doelen men
daaruit kan formuleren. Iserechter welsprakevan eenechte klemsituatie?
Het andere soort probleemstelling is van het AC-type: men heeft bepaalde
doelen gesteld en zoekt hiervoor bevestiging in een wetenschapsgebied. Is er
echter welsprakevan eenechte belangstelling?
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- betekenisvandeveldwisseling
Wij spraken reeds over het verschijnsel dat CenD van dezelfde denk-kwaliteit zijn. In diezin iser geen sprake van veldwisseling. Op het hoogste niveau
zijndedenk-intuïtieswaarmeeikdesituatie(waarikzelfeendeelvanben)doorlicht,dezelfde alsdemoreleintuïtieswaarmeeikmijn wilricht.In hetbeeldvan
debergbrachtenwijdittotuitdrukking.
In depraktijk bevinden wijonsechterzeldenopdezehoogteendan wordtde
CD-veldwisseling een gebeuren dat voorzichtigheid verlangt. En wel in beide
richtingen.
Bij de overgang van C naar D worden de zaken vaak zo voorgesteld dat D
meteensoortdwingende logica uit Cvoortkomt. Wij moeten hierbij bedenken
dat het in het CD-type niet gaat om C in wisselwerking met een concrete B
(waardoor eventueel echt situatieinzicht ontstaat), maar om een C die zich
eenzijdig in gedachten beweegt. Er worden wetmatigheden genoemd 'die toch
duidelijk maken dat dedingen zomoeten lopen'; er wordtgestelddat'dit soort
verschijnselen in het algemeen dit soort oorzaken heeft en dus aanleiding geeft
tothetformulerenvanbepaaldedoelen'.
Bijdergelijke veldwisselingen moet men oppassen dat demensin zijn mogelijkheid tot hetstellenvaneigen doelenenhetnemenvanvrije beslissingen niet
buiten spelwordt gezet.In desfeer vandetechnocratie isdit eendagelijks verschijnsel.
Deomgekeerdeveldwisselingwijstmeerinderichtingvandekenweg.
Dit verschijnsel treedt op bij mensen bij wiezich in de wil bepaalde doelen
hebben vastgezet en die nu situatiesalleen nog maar kunnen begrijpen en verklaren in termen die dejuistheid van hun streefrichting bevestigen. Het soort
vragen dat zij aan hun onderzoekobject stellen heeft vaak weinig met het object te maken en meer met het soort antwoorden dat de onderzoekers willen
horen.
Maatschappelijk treedt dit probleem levensgroot naar voren in dediscussies
aan en rondom deuniversiteiten met betrekking tot deverpolitisering van de
wetenschap.
- invloedvandeomgevendevelden
De werking van de omgevende velden iste omschrijven als 'zwaartekracht'.
Theoretische uiteenzettingen vragen om toetsing aan harde feiten, hoge doelformuleringen roepen omharde maatregelen. Opdetop voelt menhoehet dal
trekt...
Hetjuisthanterenhiervanisnieteenvoudig.
Eenovermatigewerkingvan Ben Emaakt dat eengesprek nooiteenzekere
vlucht krijgt. Een te sterk verlangen echter naar detoppen doet allefeiten ombuigen in derichting van deeigen ideologie en wijst elkevraag naar mogelijkheden ter verwerkelijking af met de opmerking dat men niet over uitvoeringsdetailsmoetsprekenzolangmenhetoverdeverredoelennieteensis...
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- betekenisvanhetresultaat
Door het 'gemengde' karakter van het CD-type heeft dit type alleen levensvatbaarheid als ge&prek&gedeelte in het kader van een gesprek dat door een
keuzeprobleem wordt gericht.In dat kader vindt een CD-gespreksgedeeltezijn
betekenis in het feit dat het gesprek er een verankering door krijgt in het denken. Vanuit de 'CD-toppen' kunnen - in samenhang - zicht op de situatie èn
zichtophethandelen ontstaan.
b.HetBE-type(ziefig.22)

FIG. 22

- algemenekarakteristiek
HetBE-typespeeltzichafin desfeervandehardefeitenendeconcretemaatregelen. Het is zakelijk en praktisch, maar heeft het gevaar tot oeverloos uitdijen. In het dal kan men alle kanten op.In het oerwoud van ter beschikking
staandeinformaties enmogelijke oplossingen kaneengroeplichtverdwalen.
Hettypeisgekenmerkt door eenkortsluitingvanfeitenenmaatregelen,waarbij naar oorzaken niet diep wordt gegraven en de doelen meestal implicietbekendworden verondersteld.
Wanneer men de literatuur bestudeert over besluitvorming in gevechtssituaties, valt op dat er eigenlijk steeds sprake is van een kortsluiting tussen de
situatie en de middelen. Dedoelen liggen meestal vast:oorlog winnen, heuvel
xveroveren,vijandvernietigen.Hetgaatomhetkiezenvandemiddelenopgrond
van een aantal situatiegegevens:positievan devijand, omstandigheden vanhet
terrein,beschikbaarheid eigenmaterieel.
Waar het bedrijfsleven zeer vechtlustig is ingesteld (productieslag winnen,
marktveroveringsstrategie opzetten, concurrent vernietigen), is het niet verwonderlijk dat wij dit soort gesprekken hier vaak aantreffen. Dit gesprekstype
alshoudingkan leidentot hetzogenaamde 'go-stop-management' waarbij men
zichzonder doelof beleidlaat leiden door desituatie:goedewinst: investeren;
verlies:alleresearchstopzetten!
- soorten probleemstellingen
Wij hebben hier te maken met dezelfde tweeslachtigheid die wij beschreven
bijhetCD-type.
BE-probleemstellingen leiden tot twee veel voorkomende gesprekstypen. De
beginvraag voor het enetypeis:'Welkemaatregelen moetenwijnemenomdeze
verschijnselen uit de wereld te helpen?' (AE). Zolang men weet dat dit soort
probleemstellingen kan leiden tot een korte termijn 'herumkurieren amSymptom' is er niets tegen. Het is in vele situaties noodzakelijk èn doelmatig. In
andereechterniet.
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In het plannen maken voor de toekomst is een van de centrale vragen (zou
het moeten zijn): wat aanvaard ikalsfeit? Tevaakworden ontwikkelingslijnen
uit het verleden eenvoudig doorgetrokken en als uitgangspunt voor het toekomstighandelen genomen.
Bijvoorbeeld: dejaarlijkse auto-toename is zo, dat wij met zekerheid kunnen
aannemen dat er in het jaar 2000 x miljoen auto's zullen zijn. Wij moeten dat
als feit aanvaarden. Rest ons alleen de uitvoeringsvraag: hoe maken wij een
aangepaste wegenbouwplanning? De autotoename wordt beschouwd als een
soort natuurwet waarop alleen reactie mogelijk is. Die reactie vindt bovendien
nog plaats tegen de achtergrond van de vanzelfsprekende doelstelling dat al
die auto's ook moeten kunnen rijden! Op deze wijze is het BE-type levensgevaarlijk!
De beginvraag voor het andere type is: 'Past deze oplossing in de situatie'?
(AB).
Terecht worden uitvoeringsprocedures (E) niet alleen getoetst aan de doelen
die er mee moeten worden verwerkelijkt (D), maar ook aan de situatie waarin
dat moet gebeuren. De zojuist geformuleerde probleemstelling geeft aanleiding
tot een gespreksgedeelte waarin vanuit de gevonden wegen wordt teruggekeken
naar de situatie. Praktische (onmogelijkheden geven eventueel aanleiding
tot hetvindenvanaangepaste wegen.
Het gevaar dat bij deze probleemstelling optreedt wordt duidelijk uit het
verhaal van Mr. Morgan die een bepaalde transactie wilde verrichten en zijn
jurist de opdracht gaf uit zoeken hoe dat het beste kon. De jurist kwam terug
met de mededeling dat de huidige wetgeving een dergelijke transactie niet toeliet. Daarop werd Mr. Morgan bijzonder boos en zei: 'Ik heb je niet gehuurd
om mete vertellen wat er allemaal niet kan, maar om mete vertellen hoe ik het
doen moet.'
Dit voorbeeld iskenmerkend voor de laatstgenoemde probleemstelling. Men
beraamt maatregelen en gaat na of de situatie de voorwaarden voor verwerkelijking inzichdraagt ('Isergeld,tijd, capaciteit, motivatie?').
Het gevaar dat in deze probleemstelling schuiltisdat vandeaanpassing. Men
doet alleen wat uitdrukkelijk is toegestaan of voorgeschreven, men zoekt naar
diemaatregelen diegeluidloosenmoeiteloosindehuidige situatie passen.
- betekenisvande veldwisseling
Wij stuiten hier op dezelfde problematiek als bij CD. Aan de ene kant is er
geen sprake van veldwisseling omdat B en E van dezelfde kwaliteit zijn en de
uitvoeringsmaatregelen bij de situatie moeten aansluiten. Aan de andere kant
veroorzaakt elk handelend ingrijpen van de mens in de situatie iets van een
breuk. Op de betekenis hiervan voor de handelende mens wezen wij reeds. Wie
het 'naadloos aansluiten' tot leidend beginsel neemt wordt geleid door angst.
In feite durft hij de verantwoordelijkheid voor het handelend ingrijpen niet op
zich te nemen. De materiële omstandigheden gaan in zo'n geval dwingend werken op de besluiten die men neemt. Alleen als alle voorwaarden zijn vervuld,
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durft men tot handelen over te gaan. Alleen op eentoekomst die met zekerheid
uit het heden is af te leiden, durft men vooruit te lopen. Daarmee wordt in feite
de vrije mens buiten haakjes gezet. Ook bij de CD-veldwisseling ontdekten wij
dit gevaar.
Wie de kloof tussen Ben E sterk naar voren schuift, kan illusionist worden.
In een soort overmoed zegt hij zich niets van de situatie aan te trekken: 'De
situatiezalzichwelaanpassen aan mijn maatregelen...'.
Tenslotte zij nog kort gewezen op de betekenis van deze velden voor de kennende mens,voor wiedekeuzewegverschijnt alshet vormgeven aan zijn onderzoekproces.
De argeloze wetenschapper is zich niet van zijn methode bewust. Hij beseft
niet dat elke methode een manier van omgaan met de feiten inhoudt die van
invloed isopdeuitkomst van zijn onderzoek.
Het andere extreem is de wetenschapper die maar één onderzoekmethode
(bv. de kwantitatieve of de fenomenologische) als wetenschappelijk laat gelden.
Over een dergelijke methodische monomaan vertelt STOUTHARD in zijn oratie.
Hij vergelijkt hem met de zoekende zatterik. Deze was zijn sleutels verloren en
zocht zein het licht van een lantaarnpaal. Echter tevergeefs. Een voorbijganger hielp zoeken en vroeg tenslotte of hij wel zeker wist of hij ze hier verloren
had, waaropdezatterikzei:'Nee... verderop... maar... daar zieik niets...'
- invloed van deomgevende velden.
De werking van de omgevende velden is te beschrijven als 'verheldering'.
Wanneer aan verschijnselen wordt gesleuteld, roept dat de vraag op naar de
oorzaken: 'Voor wij aan een wervingscampagne beginnen, zouden wij moeten
kijken naar de oorzaak van het verloop'.
Wanneer uitvoeringsbesluiten worden genomen, komt de vraag naar het doel
boven:'Weten wij eigenlijk wel waarom wij dit allemaal doen, waarleidtdittoe
enwillenwijdat wel'?
Het juist hanteren van dit 'tegenwicht' is niet eenvoudig. Een overmatige
werking van C en D maakt dat een gesprek nooit op de grond komt. Het blijft
eeneindeloos theoretiseren enformuleren van doelstellingen.
Een te geringe werking echter geeft vrij spelaan dezogenaamde realisten, die,
naar zij zelf zeggen, met hun voeten op de grond blijven staan, maar daardoor
ook nooit 'boven derand van hun broek uitkijken'.
In de praktijk blijken de omgevende velden veel meer onuitgesproken aanwezigtezijn dan dit bij het type-paar BC-DE het gevalis.
- betekenis van het resultaat.
Door het 'gemengde' karakter van het BE-type heeft dit typealleen levensvatbaarheid als gespreksgedeelte in het kader van een gesprek dat door een keuzeprobleem wordt gericht. In dat kader vindt een BE-gespreksgedeelte zijn betekenis inhet feit dat het gesprek er een verankering door krijgt in de zintuigelijke
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)

11

werkelijkheid. Het draagt er toe bij dat zowel het situatiebeeld als de beslissing
eenconcrete grondslag krijgen.
3. Het type-paar BD- CE(ziefig.23)

F I G . 23

Bij de polariteit van de kenweg en de keuzeweg (BC-DE) konden wij - ondanks hun samenhang - het gevoel krijgen van een zekere zelfstandigheid. In
beidenkoneenritmisch procestussen binnen enbuiten plaatsvinden. Dat maakteeenzekereigen-leven mogelijk.
Bij het 2e type-paar (CD-BE) was dat niet meer het geval. Beiden hadden
zowel de richting van de kenweg als die van de keuzeweg in zich. De een de
naar buiten gekeerde kant van beiden (waarnemen), de ander de naar binnen
gekeerde kant van beiden (denken). Dat maakte het mogelijk hen als type-paar
toch in een zekere polariteit te zien, hoewel de omliggende velden reeds sterker
- zij het meestal nog onuitgesproken - inhet bewustzijn traden.
Bij het laatste van de drie type-paren (BD-CE) wordt de zaak nog ingewikkelder. Elk type van dit paar bevat niet alleen de gerichtheid van de ken- én de
keuzeweg, maar ook nog 'berg én dal'. In termen van de lemniscaat: het BDtype bevat de buitenkant van de kenweg (die in haar geheel meer naar binnen is
gericht) en de binnenkant van de keuzeweg (die in haar geheelmeenaar buiten
is gericht). Bij het CE-type is het omgekeerd.
Wij kunnen, in het kader van de geschetste opeenvolgingskarakteristiek van
de drie type-paren, verwachten dat de typen van dit paar nog minder levenskans hebben om op zichzelf te bestaan en dat daardoor de andere velden nog
duidelijker, nauwelijks meer onuitgesproken, meezullen spelen.
a. Het BD-type (ziefig.24)

F I G . 24

- algemene karakteristiek
Wij hebben het BD-type wel eens een manlijk gesprekstype genoemd, maar
dat riepdegrootstemisverstanden op,zodat wijnogopzoekzijn naareenbetere
naam. Het type komt neer op een kortsluiting tussen feiten en doelen. De probleemsituatie wordt gesteld en op grond daarvan wordt het doel geformuleerd.
Welke de oorzaken van de situatie zijn en hoe de feiten te begrijpen zijn, is niet
belangrijk: 'Wij hebben geentijd om dat uit tezoeken. En wij zijn hier ook geen
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wetenschappelijke instelling'. Hoe de doelen precies moeten worden verwerkelijkt, wordt niet nader aangegeven:'Dat zijn uitvoeringsdetails.Wijgeven alleen
degrote lijnen aan'.
Bijvoorbeeld: 'De feiten wijzen slechts 5% omzetvermeerdering aan. Dat
moet volgendjaar 10% zijn!'
- soorten probleemstellingen
Wij spraken in het kader van het CD-BE type-paar overde tweeslachtigheid
van de probleemstelling, omdat dit type-paar elementen van de kenweg en de
keuzeweg beiden bevat. Wij kwamen tot het inzicht dat er bij deze 'mengtypes'
alleen sprakekan zijn vaneen keuzeprobleem.
Ditzelfde geldtvoor het nu tebespreken gesprekstype BD.
Toch bleken gespreksgedeelten van het type CD en BEeen eigen betekenis te
hebben voor de keuzeweg: doordat C en D, resp. Ben E van een zelfde kwaliteit zijn geven zij - in combinatie - het gesprek een verankering in het denken
resp.indezintuigelijke werkelijkheid.
Deze gemeenschappelijkheid nu ontbreekt bij het BE-type. Er is niet alleen
geen sprake van een gemeenschappelijke probleemstelling, maar ook niet van
een specifieke benadering. Wij zullen er dus op bedacht moeten zijn dat het
gesprekstype alleen onder zeer bepaaldevoorwaarden levensvatbaar is.
- betekenis van de veldwisseling
De veldwisseling in het BD-type kan in twee richtingen geschieden. In het
kader vaneenbesluitvormend gesprek ziendezeeralsvolgt uit.
Ten eerste het beoordelen van een situatie uit een meer of minder bewuste
doelstellingenhetformuleren van een(nieuwe)doelstelling. Bijvoorbeeld:
- 'Wij hebben vorigjaar 5% uitval gepland. De cijfers wijzen 10%uit. Wij zullenvoor volgendjaar denorm moeten optrekken.'
- 'Het opleidingsbudget was een ton. De cijfers zijn er nètonder gebleven. Wij
zullen het voor volgendjaar ongewijzigd overnemen.'
- 'Ik weet eigenlijk niet waar ik dit werkstuk aan moet beoordelen en daaraan
word ik mij pijnlijk deafwezigheid vanenigerlei doelstelling bewust.'
- 'Ons marktaandeel is met 5% achteruitgegaan. Dat is te gek!Voor volgend
jaar moet dat met 10%omhoog.'
- 'Er liggen in Indonesiëeenaantal interessante afzetmogelijkheden. Wij zullen
eenkleindeelvan onzeexportactiviteiten daarop moeten richten.'
- 'Als ik deze cijfers zie dan moeten wij spoedig de bakens verzetten door uit
dezebranche te stappen.'
De tweede manier waarop in een besluitvormend gesprek de veldwisseling
tussen B en D kan plaatsvinden, is het aan een situatie bewust worden van
doelstellingen, idealen en normen, maar ook het beoordelen van doelen, niet op
hun eigenlijke waarde, maar op hun haalbaarheid vanuit de situatie. Bijvoorbeeld:
- 'Ik heb vastgesteld dat de vorigewerkconferentie onder grotetijdsdruk stond.
Ik hebdat als onbevredigend beleefd enstelalsvoorwaarde voor een volgende
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bijeenkomst dat daar geenenkeletijdsdwang zal zijn.'
- 'Ik heb beseft dat 90%van onzemedewerkersgeenenkelebelangstelling noch
verantwoordelijkheid heeft voor het product dat wij maken en waar het door
wie gebruikt wordt. Dat vind ik niet juist. Wij moeten daar volgend jaar verandering in brengen.'
- 'De ernst van het milieuprobleem is pas tot mij doorgedrongen toen ik dit
weekend in Geertruidenberg was en de Donge rook. Wij moeten aan dit
milieuprobleem volgend jaar met meer overtuiging een eigenbijdrage leveren.'
- 'In de staking van vorige week is ons personeelsbeleid aan de kaak gesteld.
Wij moeten het opde hellingzetten.'
- 'Ik beleef aan jonge mensen een gerichtheid die mij grote vraagtekens doet
plaatsen bij een aantal van onze maatschappelijke normen. Een aantal zaken
moet radicaal veranderen.'
- 'Wat tegenwoordig door allerlei vooruitstrevende groepen alsideaalwordtgeponeerd beleef ik als volstrekt onrealistisch, wanneer ik zie in welke situatie
deze idealen verwerkelijkt zouden moeten worden.'
De veldwisseling binnen het BD-type kan in het kader van een inzichtelijk
gesprek tevoorschijn treden alshet uitsorteren van waarnemingsmateriaal en het
laten gelden van bepaalde feiten vanuit mijn wetenschapsfilosofie. Wat ik als
doel van het kenproces formuleer, bepaalt wat ik alsfeit betekenis toeken. Hiermee staan alle deuren open voor het eenzijdig waarnemen (GOETHE wijst op het
gevaar hiervan 'Das Auge soll nicht begehren').
Wanneer de kenweg op deze wijze in dienst van de keuzeweg wordt gegaan,
kan dit leiden tot:behoeften bij de klant waarnemen die men graag zou willen
bevredigen of: mensen en groepen bedoelingen in de mond geven die zij helemaal niet hebben.
- invloed van deomgevende velden
Bij geen gesprekstype-paar is de aanvulling uit de ontbrekende velden zo onmiddellijk noodzakelijk of wel blijken met betrekking tot deze velden bij de
spreker reeds zulke duidelijke - maar niet uitgesproken - meningen aanwezig
te zijn.
De wijze waarop in dit type feiten en doelen in onmiddellijke samenhang
worden geponeerd, kan een bepaalde aggressie in een groep oproepen. Deze
kan haar uitdrukking vinden - ook wanneer dat van de inhoud uit niet nodig
zou zijn - tot het vragen om verklaringen (van B) en 'hard maken' (van D).
Ook hier is weer een ingang voor verdere studie met betrekking tot de samenhangtussen groepsvorming en oordeelsvorming.
- betekenis van het resultaat.
Uit het voorgaande, met nameuit hetgeen werdgezegdonderhet hoofd 'soorten probleemstellingen' blijkt dat dit gesprekstype, ook alsgespreksgedeelte binnen een besluitvormendgesprek, alleen onder zeer bepaalde voorwaarden levensvatbaar is.
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Hoemeer de totaliteit BCDE verbroken wordt, hoe meervoorwaarden moeten worden gesteld om een onderdeel nog een positieve bijdrage in het geheel
te kunnen laten vervullen. In de type-paren BC-DE, BE-CD, BD-CE hebben
wij in dit opzicht een 'opklimmende' reeks.
Een BD-gespreksgedeelte heeft alleen betekenis wanneer het plaats heeft in
het kader van een besluitvormend gesprek en de andere velden (C en E) voor
alle deelnemers min of meer vaste gegevens zijn, waarover niet meer hoeft te
worden gediscussieerd.
In een dergelijke situatie, waarin dus Ben D als het ware de enige variabelen
zijn, kan eenBD-gespreksgedeelte eenpositieve betekenis hebben.
b. Het CE-type (ziefig.25)
D

B
A

Âm
FIG.

E
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- algemene karakteristiek
Wij hebben het CE-type wel eens- naar analogievanhet'manlijke' BD-type het vrouwelijke gesprekstype genoemd, maar ook die benaming riep grote misverstanden op,zodat wij nog opzoek zijn naar een betere naam. Het type komt
evenals het vorige neer op een kortsluiting, waarbij het belangrijkste niet uitgesproken of gevraagd wordt: zonder zichveel om feitelijke informatie te bekommeren hebben de gespreksdeelnemers zich allerlei voorstellingen en oordelen
gevormd over samenhangen en achtergronden (waarbij het gevoel lang niet
altijd een slechte raadgeefster is). Op grond daarvan worden nu allerlei maatregelenenprocedures bedacht diedaarop inkunnen spelen.
Bijvoorbeeld: er wordt vastgesteld dat de meisjes te laat op kantoor komen.
Men kan zich dat wel voorstellen. Er is natuurlijk weerstand om de gezellige
woning te verwisselen voor het nuchtere kantoor. Ermoeten wat bloemen bij de
schrijfmachines staan, dan zullen ze zich meer thuis voelenenbeter op tijd komen.
- soorten probleemstellingen
Wij kunnen volstaan met te verwijzen naar hetgeen hierover gezegd werd in
het kader van het BD-type.
- betekenisvande veldwisseling
Ook de veldwisseling in het CE-type kan in twee richtingen geschieden. In
het kader van eenbesluitvormend gesprek ziendezeeralsvolgt uit.
Ten eerste het pleiten voor een uitvoeringsvoorstel, niet door te verwijzen
naar het doel of de situatie, maar door te laten zien dat het in overeenstemming
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is met bepaalde inzichten waarvan de spreker meent dat deze ook voor de anderen gelden.
Voorbeelden daarvan zijn:
- 'Wij moeten maar spoedig tariefbeloning invoeren, want demensen werken
toch primair voor geld.'
- 'Laten wij dit produkt maar afstoten, volgens de 'product-life-cycle'-theorie
komt het toch spoedigineen neergaande lijn.'
- 'Wij moeten indexeren alsdeprijs laagis. Dus niet nu!'
- 'Mijn voorstel ishet project voort te zetten. Alsje ergens aanbegintmoetje 't
ook afmaken!'
- 'Je kunt rustig wat meer investeren in research. Goede kwaliteit brengt altijd
z'n geld op.'
- 'De enige weglijkt mij een radicale decentralisatie.Alsjetenminstewiltdatde
organisatie haar professionele inslag bewaart.'
In een besluitvormend gesprek is de andere vorm van veldwisseling de nauwelijks met de feiten in betrekking staande 'oorzaak' die wordt kortgesloten
naar een uitvoeringsactiviteit.
Voorbeelden daarvan zijn:
- 'Wanneer de bazen de indruk maken niet gemotiveerd te zijn, zal dat zeker
liggen aan het feit dat zij te weinig weten van de onderneming. Dat isookwel
begrijpelijk, want alleswordt tegenwoordig ondoorzichtig. Laten wij informatiebijeenkomsten voor bazen houden en hen wat vertellen over de gang van zaken
inde onderneming.'
- 'Het pas gestarte product loopt niet zo best. Dat kan ook haast niet anders
want het is te weinig bekend. Wij moeten er volgende week beslist nog een
extrareclameactie tegen aan gooien.'
- 'Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat deze twee ontslagen het bedrijfsklimaat
zouden hebben beïnvloed. Daarom kunnen wij rustig doorgaan met de geleidelijke afvloeiing.'
- 'De mensen zullen nooit naar mij toekomen voor eenvertrouwelijk gesprek,
wanneer ik als personeelschef zomaar in die kantoortuin zit. Ik moet dus
eenapart kamertje hebben.'
- 'Ik geefje op een briefje dat diezaak misloopt wanneer wij ernietveelenergie
instoppen. Mijn voorstel is om nog drie extra vergaderingen in te voegen.'
In deze voorbeelden komt de B hier en daar al heel duidelijk te voorschijn.
Daarmee wordt het haast een driehoeksgesprek BCE, waarbij alleen D onuitgesproken is.Wij zeiden al dat bij dit laatste type-paar de niet genoemde velden
zichnaar verhouding het sterkste opdringen.
Een zuiverder vorm van CE-veldwisselingzien wij in vergaderingen van politieke aard. De (maatschappelijke) problemen worden toegewezen aan een aantal oorzaken zoals de inflatie, de verlammende werking van inspraakprocedures, de politieke versplintering. Daarop wordt een aantal uitvoeringsmaatrege82
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len genoemd dat hierop kan inspelen. Er wordt zorgvuldig vermeden feiten te
noemen, want die kunnen worden bestreden. Er wordt eveneens zorgvuldig
vermeden doelen te formuleren, want daarmee legt men zich vastzodat men er
later opwordt gevangen.
De veldwisseling CE kan zich tenslotte ook afspelen in het kader van een
inzichtelijk gesprek. De ene verschijningsvorm daarvan is: de motivering van
een keuze met betrekking tot een wetenschappelijke methode op grond van de
te verwachten inzichten die deze zal opleveren. De andere is de beredenering
van de waarheid van een bepaald wetenschappelijk inzicht op grond van de
methode diemen heeft gebruikt.
Wanneer de kenweg in het kader van de keuzeweg wordt gegaan iseen waarschuwingbij deCE-veldwisselingeveneens gerechtvaardigd.
Deze kortsluiting betekent namelijk in feite dat men zijn denken sterk laat
beïnvloeden door de methoden die men hanteert om zijn doelen te bereiken. Of
anders geformuleerd : de middelen die men gebruikt bij het oplossen van problemen, bepalen wat men als oorzaak van de verschijnselen aangeeft. Deze
methoden worden op hun beurt weer beïnvloed door het denkkader van het
specialisme waar men in staat. Concreet: de verkoopleider, die gewend is alle
problemen met financiële middelen op te lossen (rabat, korting, prijsverhoging),
zal geneigd zijn de oorzaak van het verloop onder de vertegenwoordigers te
zoeken in de beloningssfeer. En de referendaris, die gewend isde problemen op
te lossen langs formeel organisatorische weg, zal het gebrek aan samenwerking
tussen twee afdelingen direct verklaren uit een gebrek aan ambtelijke procedures.
- invloed van de omgevende velden
Hiervoor kunnen wij verwijzen naar hetgeen gezegd is onder BD. Het enige
verschil is dat de onlustgevoelens in de groep worden opgeroepen door het wat
ongrijpbare van de algemeenheden, die niet hard worden gemaakt aan feiten en
door het noemen van uitvoeringsmaatregelen waar achter niet genoemde persoonlijkedoelstellingenschuilgaanwaarnaar men moet gissen.In dezetweerichtingen gaan ook meestal dereactiesvan de groepsleden.
- betekenis van het resultaat
Na hetgeen hierover gezegd is in het kader van het BD-type kunnen wij volstaan met daarnaar te verwijzen (onder verwisseling van de betreffende veldletters).

M. D E BEWEGINGSVORM VAN HET TOTALE PROCES

Wij hebben ons aan het begin van het vorige hoofdstuk afgevraagd welke
bewegingsvormen als wisselwerking tussen twee velden mogelijk zijn. Wij zijn
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deze allemaal in de praktijk tegengekomen. Sommige gestalten zijn stabieler en
voor langere tijd levensvatbaar dan andere, maar allemaal tonen zij zich tenslotte in hun eenzijdigheid. De noodzaak deze op te heffen door het oproepen
van andere velden dringt zich dan op. Wij hebben gezien dat sommige veldwisselingen meer waakzaamheid vragen dan anderen, maar alle zijn zij, onder bepaaldevoorwaarden, mogelijk en nodig.
De vraagligt voor de hand of al deze kleinere bewegingsvormen tezamen niet
één grotere bewegingsgestalte te zien geven waarin alle vier velden zijn opgenomen.
Wij hebben tot nu toe delemniscaat uitsluitend gebruikt om de binnen-buiten
polariteit van de kenweg en de keuzeweg aanschouweüjk temaken,alsmede om
hetzelfde verschijnsel binnen de keuzeweg en binnen de kenweg te verduidelijken (ziefig.26).
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Wij zouden ons kunnen afvragen of dezelemniscaat ook eenbeeld is- ideaaltypisch - voor de totale stromingsgestalte, voor de beweging door alle velden
heen.
Wij zouden ons dan een weg kunnen voorstellen die bij de feiten begint, via
gedachten tot inzicht komt, dan doelen stelt en deze praktisch hanteerbaar
maakt. Met het toetsen aan de feiten zou dan een nieuwe rondgang beginnen.
Wij zouden ons ook een weg kunnen voorstellen, waarbij eerst de doelen
worden gesteld en worden vertaald in uitvoeringsmaatregelen, waarna men
gaat onderzoeken of deze maatregelen in de situatie te verwerkelijken zijn en
waardoor dat eventueel niet kan, om daarop de doelen te herzien, waarmee dan
eennieuwerondgang begint.
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Het vermoeden dat uit groepsdynamische overwegingen de inductieve gang
opdekenweg(B-^C)endedeductieve gangopdekeuzeweg(D->E)de voorkeur
zouden verdienen (zie einde van paragraaf H), zou eveneens pleiten voor een
volgorde B C DE en daarmee voor een 'natuurlijke' gang door de lemniscaat.
Dit vermoeden moet echter nog door onderzoek worden bevestigd en biedt dus
hier geen houvast.
Op dit moment is degedachte aan een lemniscatische bewegingsgang door de
vierveldenopgeenenkele wijzeempirischterechtvaardigen.
Wanneer de veldwisseling van de kenweg naar de keuzeweg wordt gemaakt,
blijkt er in de praktijk geen enkele reden waarom op dat moment de 'ingang'
bij de doelen zou moeten zijn. Wanneer de veldwisseling van de keuzeweg naar
de kenweg wordt gemaakt is er in de praktijk geen enkele reden waarom op dat
moment de 'ingang' bij de feiten zou moeten zijn. Het inductieve of het deductieve blijkt, uit het proces bezien, aan geen van beide zijden prioriteit te
hebben.
Wij zijn in geen enkel gesprek een aanwijzing tegengekomen dat er van enigerleiidealevolgorde (bijvoorbeeld: B C D E B C D E ) sprakezou zijn.
Wanneer wij voor een dergelijke ideaal-typische volgorde - om wat voor
reden dan ook - zouden pleiten, zou in feite een nieuw logisch-scholastisch
model zijn ingevoerd, zij het ietsbewegelijker dan het vorige. De levende werkelijkheid van een gesprek isniet tevangen in een dergelijke vorm.Het wezenlijke
vanhet model blijft hetritmetussen allekwaliteiten diehet model bevat.
Elkgesprek isuniek envraagt voor zijn verwerkelijking om eeneigengestalte.
De meer of minder 'juiste' stromingsvorm wordt ter plaatse geschapen door de
motivatie vandedeelnemers endoor hun bewustzijn voor het proces.
Het motief heeft te maken met de kracht die het proces in beweging zet en
houdt. Het bewustzijn isnodig om het proces te sturen. Tijdens het proces is dit
bewustzijn moeiüjk wakker te houden. Maar het ontwaakt aan het resultaat
van hetproces,wanneer dituit deprocesstroom tevoorschijn treedt.
In de afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk zullen wij ons bezig houden
met de vraag: hoe in het specifieke proces van oordeelsontwikkeling motief en
resultaat er uit zien. Waardoor ontstaat de dynamiek die het proces in beweging houdt en wat schept het bewustzijn waardoor het proces kan worden gestuurd?

N. WAT BEWEEGT EN STUURT HET PROCES?

Het eerste kiemachtige begin van ons model waren twee simpele pijltjes die
op verschillende richtingen duidden. Daarna verscheen er een vraagteken tussenin. Het proces begint met een vraag. Die vraag is de verbale uiting van twee
gevoelens:een gevoel van verbazing, waarbij de vraag naar de kenweg verwijst
en een gevoel van beklemming, waarbij de vraag naar de keuzeweg verwijst.
Hoewel de betekenis van de vraag voor de dynamiek van het proces van oorMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)
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deelsvorming in de daaropvolgende hoofdstukken steeds weer is opgedoken,
heeft zij pas bij de bespreking van de gesprekstypen weer centraal gestaan. Er
bleken vele soorten probleemstellingen mogelijk als ingang. Uit elk veld kunnenvragen worden gesteld.
De vitale betekenis van het stellen van dejuiste vraag op het juiste moment
is een ieder uit de dagelijkse ervaring bekend.
Een vraag heeft een bewegingscheppende werking:zij kan een stokkend gesprek een nieuwe impuls geven; maar ook het omgekeerde: door haar twijfel
kan zij aanleiding geven tot een pas op de plaats.
Een vraag heeft een openende werking: zij kan het venster opengooien voor
hele nieuwe vergezichten; maar ook het omgekeerde: zij kan het gesprek vernauwen tot een belangrijk detail.
Het soort vraag dat een onderzoeker aan zijn object stelt, bepaalt het resultaat
van een totaal onderzoekproces en geeft het verschil aan tussen een middelmatige en een geniale wetenschapper.
Het soort vraag dat een ondernemer aan zijn omgeving stelt, kan de bloei of
deondergang van een onderneming betekenen.
Welke vragen stellen wij ons zelf en stellen wij elkaar? Zij kunnen een biografie van koersdoen veranderen.
Het stellen van dejuiste vraag op hetjuiste moment ishet leidend motief van
het Parcifalverhaal.
Het is een uiterst actueel motief. In het stellen van vragen kan een mens zijn
vrijheid beleven!
Inhetprocesvan oordeelsvorming isdevraagdesturende énstuwende kracht.
In de loop van het proces verandert de beginvraag. Soms ontdekt men na een
tijd dat men met een totaal verkeerde probleemstelling op stap is gegaan. De
vraag wordt opnieuw geformuleerd. Het gesprek krijgt een andere wending.
Misschien komt de nieuwe probleemstelling uit een ander veld, wellicht wordt
hij opeenander niveau gesteld ofishij van eenandere geladenheid.
Door het hele gesprek heen is de vraag, beginnende met het nog onbestemde
gevoel van verbazing of beklemming, de rode draad. Elk moment als de groep
dreigt te verdrinken is de leidende vraag, is de richtinggevende probleemstelling
de boei waaraan de groep zich kan vastklampen, zowel ten behoeve van haar
gemeenschappelijkheid als groep, als voor de besturing van haar proces van
oordeelsvorming.
Het proces van oordeelsvorming - zo stelden wij - vindt zijn (voorlopige)
afsluiting in het inzicht en het besluit. Aan dit resultaat ontleent het zijn zin.
Nu wordt dat resultaat niet ineens bereikt, noch duikt het aan het eindevan een
langprocesplotselinguit destroom op.Inzichten en besluiten rijpen. Ook hieris
sprake van een ritmisch proces. Van tijd tot tijd, door een tussentijdse samenvatting, door een bepaaldeformulering, door met andere woorden hetzelfde nog
eenste beschrijven, wordt degroepzichbewust waar zij staat, hoever het proces
is gevorderd. De tussentijdse resultaten, die als het ware uit de velden terug86
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komen, geven bewustzijn van de vordering.
Somslijkt het ofer nietsgebeurt. Het gesprek kabbelt voort. De deelnemers
gevenuitdeverschillendeveldenhunbijdragen. Misschien verdwijnt hetgeheel
demistintot eenvandemensendebehoefte heeft kortsamentevattenhoevoor
hemhetprobleemernuuitziet.Danblijkt hetbesluit(ofhetinzicht)tochverder
tezijn gerijpt (of niet!). Misschien geeft dat aanleiding tot het stellen van een
vraagdiehetgesprekeennieuwewendinggeeft.
Het beeld van het proces van oordeelsvorming begint zich af te ronden (zie
lig.27). Het komt tot verschijning in een eindeloos geschakeerd ritme van bijdragen uit de vier velden. Pulserende vragen en bewustmakende antwoorden
voedenensturen hetprocesvanoordeelsontwikkeling. Hetisinfeite eenkunstzinnig gebeuren.
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III. O N T W E R P V O O R E E N O E F E N S I T U A T I E

A. OPZET VAN HET CURSUSMODEL

Aan het begin van deel I is de tweede opgaaf die de onderzoeker zich stelt als
volgt geformuleerd:
Ontwerp een aan dit model ontleende methode om groepen telerenhun vermogentot oordeelsvorming teontwikkelen en onderzoek ofdithet gevalis.
Aan deze formulering ligt een wetenschapsopvatting ten grondslag die reeds
elders(inhoofdstuk I)werd geformuleerd.
In deze opvatting is het niet interessant in klassieke zin te bewijzen dat het
model waar is(door de voorspelbaarheid van de uitkomst van een toetsingsprocedure), maar om het 'waar te maken' (verificare komt vanLatijn:verum facere
= waarmaken).
Waarmaken kan bijvoorbeeld gebeuren door mensen met het model te laten
werken. Men kan daartoe een op het model gebaseerd leerproces inrichten en
vervolgens onderzoeken welkevermogens daardoor worden gewekt en hoe deze
vermogens zich verhouden tot het proces van oordeelsvorming, zoals dat in het
modeltot uitdrukking komt.
Wij hebben voor deze weg gekozen en hebben daartoe hetmodelvertaald in
eenleerprocesvoor 12cursisten gedurende éénvijfdaagse week.
De oefengroepen waarmee infeite werdgewerkt (ziehoofdstuk IV) bestonden
uit ingenieurs-studenten van devakgroepvoorlichtingskundevandeLandbouwhogeschool te Wageningen.
Uiteraard zijn er allerlei variaties denkbaar wat betreft lengte, deelnemersaantal en inhoud. Dit laatste iszelfs aan tebevelen. Ten behoeve van ons onderzoekdoelhebbenwijhet aspectvandeverhoudingentussendemensenindegroep
niet in de opzet betrokken. Het gevolg daarvan is een zeer vermoeiende 'monokultuur', waarbij de hele week onafgebroken met het model wordt geoefend.
Gezonder zou zijn decursustot tweeweken teverlengen enhem dan 'gelaagd'
in te richten met half om half oefeningen in oordeelsvorming en oefeningen in
groepsvorming.
Ook het ervaring opdoen met een dergelijke opzet hoort tot het gebied van
verder onderzoek waarnaar wij reeds herhaaldelijk verwezen.
De cursus, zoals wij die hebben ontworpen, bestaat in hoofdzaak uit twee
'banden'.
Een ochtendband waarin met het model als geheelwordt geoefend (sprekend,
waarnemend en terugblikkend) en een middagband waarin met behulp van gestructureerde oefeningen het model systematisch in onderdelen wordt 'doorgeploegd'. De ochtenband speelt zich plenair af, wordt begonnen meteen terug90
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PROGRAMMA OEFENCURSUS
uur

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

9 Toelichting
10 cursus

Besprekingvanderesultaten vanhetleerprocesvandevorigedag

Besprekingvan
11 tweepraktijkgevallen

Besprekingvaneenpraktijkgeval enevaluatiedaarvanmetbehulp
vandeingevuldeproces-enresultaatformuleren eneen bandopnemer.

12 voorbereiding van het middagprogramma
13

P A U Z E

14
15

oefeningen
A-B-C

oefeningen
A-D-E

oefeningen
A-BC-DE

twee-velden
oefeningen

drie-velden
oefeningen
Evaluatiev.h.
leerprocesv.d.
heleweek

16
17
18
P A U Z E
19
20

Besprekingvandeervaringenvande middagoefeningen
enterugblikopdevoortgangvanhetleerproces

21 Gemeenschappelijk gesprekover
hetmodel,deoefeningen,de
22 formulieren, decursusinhet
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voorbereiding
reserveruimte
voor donderdag voor voortzetting
2-velden
oefeningen

blik op de resultaten van het leerproces van devorige dag, en beëindigd met een
korte blikophet middagprogramma.
De middagband speelt zich - behalve tijdens de plenaire demonstratie - in
kleinegroepen af.
Deavonden zijn gewijd aan het bespreken van de ervaringen van de middagoefeningen, aan het terugblikken op de leerresultaten van de hele dag en voorts
aan het bespreken van alles wat degroep aan vragen heeft en wat dienstigis aan
devoortgangvan het leerproces.
Halverwege de week - woensdagavond - is een duidelijke grens, namelijk bij
de overgang tussen de gestructureerde middagoefeningen van de eerste drie
dagen en de veel vrijere van de laatste twee. De groep heeft dan behoefte om Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)
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nu het model langzamerhand gaat leven - het uitgereikte materiaal opnieuw
door te lezen. Ten behoeve van de zes2-velden oefeningen van de volgende dag
isdat ook wenselijk.
Het hele cursusmodel gaat er van uit dat het volledige materiaal (een deel
van de inhoud van deze publicatie) enige weken van te voren is uitgereikt en
bestudeerd. De cursustijd kan dan grotendeels worden gebruikt voor het oefenend bezigzijn methet model.
Wanneer uit praktische of principiële overwegingen het materiaal niet van te
vorenisuitgereikt, moeteenaangepast cursusmodel worden ontworpen.
Teneinde het invullen van de formulieren, die tijdens de praktijkgeval besprekingen worden gebruikt en die een belangrijke rol spelen in het leerproces,
zo spoedig mogelijk in goede banen te leiden, verdient het aanbeveling maandagmorgen, direct na of zelfs tijdens de eerste praktijkgeval bespreking de
ervaringen met het invullen van deze formulieren uit te wisselen en misverstandenrecht te zetten.
Omdat het groepsproces eenzoveel mogelijk ondergeschikte rol speelt in deze
week, wordt decursusbegonnen meteenminimum aan persoonlijke introductie.
In de volgende hoofdstukken worden de onderdelen van de cursus uitvoerig
besproken.
Overderesultaten bericht hoofdstuk V.

B. HANTERING VAN DE GESTRUCTUREERDE OEFENINGEN

1. Hetleerproces
Deze oefeningen bestaan over het algemeen uit drie stappen. De demonstratiefase is het meest vastgelegd. Er vindt - in deze vorm- eeneerste ontmoeting
met de leerstof plaats in de voltallige groep, (zie voor de teksten blz. 120 e.v.)
Daarna volgt - inkleinegroepjes - eennabootsingsfase waarin meer zelfwerkzaamheid plaatsvindt endeeigenfantasie enigszinswordt aangesproken.
In de laatste fase van het leerproces, de vrije oefenfase, wordt - binnen het
gegevenraamwerk- vrij geoefend met eigen materiaal.
De oefeningen berusten opeenaantal beginselen van het leerproces dat hierna
wordt besproken.
a. bewustzijndoorstuwing
Ongeschoolde groepen bewegen zich met weinig bewustzijn door het gebied
dat wij met ons model in kaart hebben gebracht. De bedoeling van de oefeningen is om het bewustzijn te verhogen voor het kwalitatieve onderscheid tussen
de vier velden. Aangezien het model geen indelingsmodel is, kan men geen statische oefeningen verrichten, waarbij de kwaliteit van elk veld apart wordt verkend.
Het model is een stromingsmodel waarbij het gaat om de beweging, om het
92
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gebeuren tussen de velden. De vraag die men zich moet stellen is: 'Brengt de
volgende gespreksbijdrage mij ten opzichte van de vorige meer in een houding
van waarnemen, denken, willen of handelen?'.
Dergelijke bewegingenzijn alsdelevensprocessen vaneen gespreksorganisme.
Bewustzijn brengt men daarin door het proces te stuwen, tegen te houden, tot
stilstand te brengen.
Dit nu is de grondtrek van alle hierna te bespreken oefeningen. Steeds wordt
de oefening zo ingericht, dat bepaalde gebieden 'verboden terrein' zijn. Men
moet zichbijvoorbeeld beperken tot informatieve vragen en mag het terrein van
de oorzaken en de samenhangen niet betreden. Of men moet zichtot de kenweg
beperken, omdat indeoefening het spreken over oplossingen verboden is.
Het natuurlijke verloop van het gesprek neigt echter voortdurend naar grensoverschrijdingen. In het spanningsveld tussen de natuurlijk verlopende processen en de kunstmatig geschapen grenzen wordt men zich van deze grenzen en
daarmee vandekwaliteitsverschillen tussen develden bewust.
b. zelfwaarnemingenverwoordingvanervaringen
Het is goed wanneer de oefeningen steeds begeleid worden door een 'blik
naar binnen': wat beleeft men aan de grens, worden de kwaliteitsverschillen
ervaren, neemt het bewustzijn voor hetverboden gebied toe?
Het is van belang dat na elke oefening de ervaringen worden uitgesproken.
c. ruimtelijke opstellingenbeweging
In de oefeningen is steeds sprake van spelers die er vanuit bepaalde posities
aan deelnemen. Het bewustzijn voor de kwaliteitsverschillen tussen de velden
kan worden ondersteund door de spelers ook ruimtelijk in de zin van het model
optestellen (ziefig.28).

F I G . 28

Men kan zich de kenweg-oefeningen (a, b, c) zo voorstellen dat er 4 tafels
worden neergezet waarvan er slechts twee bezet zijn:Aan de 'buitentafel' zit B,
aan de 'binnentafel' zit C(menzou detafels met dat doel inkleur of vorm kunnen onderscheiden). De vraagsteller A zit op een draaistoel tussen beiden in en
moet zichdusruimtelijk her-oriënteren alnaargelang degespreksbijdrage uit een
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van debeide velden komt enhij zijn vragen ineenvan debeiderichtingen stuurt.
Het is van belang de 'verboden gebieden' door onbezette tafels te symboliserenzodat steeds eenbewustzijn van het geheelaanwezigis.

FIG.

FIG.

30

29

De keuzeweg-oefeningen (d, e,f) zien er dan alsvolgt uit:(ziefig.29)
De oefeningen waarin de samenhang van de kenweg en de keuzeweg wordt
geoefend (g,h, i)kunnen inde volgende opstellingwordengespeeld: (ziefig.30).
Men zou deze oefening ook staande kunnen doen zodat BC heen en weer
loopt al naar gelang hij van mening is dat zijn bijdragen meer uit de B- of de
C-positie komen. Hij kan (in het schema gezien) naar links lopen alshij van mening is samenvattende oordelen uit te spreken waarin Ben C tot integratie komen.
Men zou zelfszoverkunnengaan,datmenhetstromingsmodel(delemniscaat)
met elkaar loopt om de binnen-buiten polariteit letterlijk 'in de botten' te
krijgen. Geschoolde 'ludagogen' zullen hier een rijk terrein vinden om met
kleur en gebaar, met licht en klank, en wieweet met wat voor kunstzinnige middelen nogmeer, het leerproces te ondersteunen.
d. samenvatting
In het voorgaande hebben wij de grondtrekken beschreven van het leerproces
dat onsbij dezeoefeningen voor ogen staat.
Het speeltzichopdrieniveaus af:
- in het denken, door het bewustzijn dat aan de grens van het verboden gebied
onstaat
- in het voelen, door de naar binnen gerichte blik die het eigen beleven tracht
waar te nemen en daarna te verwoorden. Het kunstzinnige element en het
spel-elementkunnen de belevingskant van het leerproces versterken
- inhet willen,door het leerproces met beweginginderuimte verbinden.
Tenslotte nogtweeopmerkingen om misverstanden tevoorkomen:
- De inhoud en het verloop van de oefeningen zijn onnatuurlijk. Elk geschoold
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therapeut (bijvoorbeeld in de zin van ROGERS' "cliënt centered therapy") zal
zichaan deinhoud van deeerste oefening danigkunnen storen. Ook bij de daarna volgende oefeningen is daartoe volop gelegenheid. Maar daarvoor zijn het
ook oefeningen (vergelijkbaar met toonladders) waarvan inhoudenvormgeheel
dienstbaar zijn gemaakt aan het bovenbeschreven leerdoel. Natuurlijke gesprekken zouden voor het oefendoel telang zijn.
- De oefeningen zijn niet normatief. Het is geenszinsdebedoeling dat bijvoorbeeldhetderde speluit eenreekszouaangeven 'hoe het moet'.
2. Het verloop vande A-oefeningen
a. demonstratie (plenair)
Aan de plenaire groep wordt verteld hoe de oefeningen verlopen, waarom de
tafels zóstaan opgesteld enwat dezinvanhetleerproces is.
Daarna volgt het demonstratiespel. De teksten worden zo levendig mogelijk
gelezen vanuit de drie posities. Wanneer de cursusleiding te klein is, kunnen
cursisten worden uitgenodigd. Het isgoed dezedaarvoor enige tijd van te voren
tevragen, zodat zijzich ophun rol kunnen voorbereiden.
Wat de bekendheid van de cursisten met de inhoud van de spelteksten betreft, beide varianten hebben hun voor en tegen:men kan deze vooraf uitreiken
bij het cursusmateriaal (men heeft dan de ergernis m.b.t. de onnatuurlijke inhoud al naast zich neergelegd), men kan deze pas nâ het spel uitreiken (men
luistert dan onbevangener).
Wanneer de cursisten over de tekst beschikken is het beter dat zijtijdens het
spelniet meelezen.
Na elk spel vindt een kleine pauze plaats waarin decursistendegevoelensopschrijven die zij bij het 'naar binnen kijken' tijdens het spel in zichzelf hebben
waargenomen.
Het verdient aanbeveling dat elke cursist voor dat doel een 'dagboek' bijhoudt.
b. nabootsing (in groepen)
De groep gaat uiteen in 4 groepjes van 3,liefst ieder in een eigen ruimte met
bord of flap en tafelopstelling als in de plenozaal. Iedere cursist krijgt de tekst
van de drie demonstratiespelen mee, alsmede de instructievoor het verdere verloopvan deoefening. (Wanneer dieniet aleerder isuitgereikt).
De nabootsingsfase verloopt nu verder alsvolgt:
- de cursisten vertellen elkaar wat zij nâ de drie demonstratiespelen in hun dagboek hebben opgeschreven. Zij proberen tot enkele algemene karakteriseringente komen diezij op de flap noteren (met namen van de groepsleden en nummersvande oefeningen).
- de cursisten verdelen zich over de drie posities A, Ben C en lezen de teksten
hardop als rollenspel. Na elke oefening worden wederom kort de gevoelens
genoteerd. Nu men zelf actief in het proces is betrokken, kunnen de ervaringen
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aanzienlijk afwijken vandeeerstekeertoen men alleen luisterde.
- de dagboeknotitiesworden wederom uitgewisseld. Nieuwe ervaringen worden
opdeflapgezet.
- tenslotte worden de teksten van het spel terzijde gelegd en wordt - eventueel
in andere posities - het spel nog een keer gespeeld in een vrije vorm. De uitgangssituatie (het door A gestelde probleem) is dezelfde. De gegevens uit het
spelkunnenworden gebruikt. Verderkanmenzijnfantasie devrijelooplaten.De
enige voorwaarde is dat B en C uit hun gespreksmodel-posities blijven praten,
terwijl A degeen is die het probleem stelt en de weg bewandelt tussen B en C
door, eindigend bij het inzicht.
- de gevoelens en ervaringen tijdens dit spel worden wederom genoteerd, besproken enopdeflapgezet.
c. vrijeoefeningen (in groepen)
In deze fase van het leerproces worden de groepen (dezelfde als in de vorige
fase) in de gelegenheid gesteld, een eigen oefensituatie te scheppen rondom een
eigen probleem.
Het is goed de cursisten reeds bij de algemene uitleg - vóór het begin van de
demonstratie - te wijzen op deze vrije oefeningen. Zij kunnen dan reeds nadenken over een geschikt probleem.
De maatstaven voor het probleem, dat als kapstok voor de oefening geldt,
zijn:
- het moet een écht probleem zijn, waarvan men zelf de oplossing nog niet weet
- het moet een persoonlijk probleem zijn in de zin dat men er zelfbij betrokken
is
- het probleem kanzichinofbuiten dewerksituatie bevinden
- hetmaggeenvaktechnisch probleem zijn
- bij de ABC-oefening moet het een kenprobleem zijn en bij de ADE-oefening
een keuzeprobleem.
De bedoeling van de oefening isdat de groep in ABC-opstelling het probleem
op dezelfde wijze doorspreekt als bij het rollenspel. Al naar gelang de beschikbare tijd kan men de posities wisselen en van ieder van de drie cursisten een
probleem doorspreken.
Na afloop worden wederom de ervaringen genoteerd, doorgesproken en op
de flap samengevat (ook het probleem waarover werd gesproken kort vermelden).
Daarbij kan menzichrichten opdevolgendevragen:
- washetvoor Ben Cmogelijk inhun positieste blijven?
- hoe was de verhouding tussen B en C? Hebben zij elkaar tegengewerkt of
geholpen? Laghetinitiatief meer bij Bofbij C?
- welke herformuleringen heeft het probleem onderweg ondergaan, ofwel: hoe
zagdewegvanAeruit vanprobleemstelling tot inzicht?
- is er samenhang tussen de antwoorden op de vorige twee vragen, m.a.w. tussen de resultaten voor A en de verhouding tussen B en C?
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- welke vragen rijzen er, naar aanleiding van de opgedaneervaringen, metbetrekkingtot het model?
d. afsluiting (plenair)
De groepen hangen de flaps van de beidelaatste fasen in de plenozaal naast
elkaar. Er wordt een leespauze ingeschakeld, waarin alle cursisten gelegenheid
krijgen van eikaars 'productie' kennis te nemen en er informeel met elkaar over
te spreken. In een afsluitend kringgesprek worden daarna de ervaringen doorgesproken en de conclusies op een flap gezet. Het isvan belang dat de resultaten
van het leerproces voor iedereen zichtbaar worden samengevat. Wanneer deze
in deplenozaal worden opgehangen, kan erin deloop van deweek naar worden
verwezen.
e. indelingvan detijden envandegroepen
De ervaringen met de oefeningen hebben geleerd dat de benodigde tijd ongeveerdevolgendeis:
- demonstratie: J àf uur
- nabootsing envrije oefening: 2\ à3uur
- afsluiting: 1 à IJ uur.
Het verdient aanbeveling de groepen bij deoefeningen elkedaganders samen
te stellen.
3. Het verloop vande2-veldenoefeningen
De twee velden oefeningen hebben betrekking op de zes gesprekstypes, zoals
diein paragraaf Lvan hoofdstuk II zijn beschreven. In elke oefening wordt met
éénvan degesprekstypes BC,DE,BD,CE, CD,BE gewerkt.
Deze oefeningen onderscheiden zich in de volgende opzichten van de niervoorgenoemde:
- zijworden in 3groepen van4gespeeld ennietin4van3.
- zoals tot nu toe A de centrale probleemstellende figuur was die het gesprek
voerde, terwijl de anderen slechts helpers waren, zo zal nu A 'uitgespaard' en
het gesprek vanuit de diverse posities worden gevoerd. Beide velden moeten als
het ware A 'in zich opnemen'. Zij kunnen zelf bepalen vanuit welke positie
het proces begint.
- er zullen geen demonstratie-rollenspelen meer plaatsvinden. Na de kennismaking (in de uitgereikte tekst) met een reeks praktijkvoorbeelden zullen de
groepjes direkt met eigenmateriaal aan het werkkunnen gaan.
- sterker dan in de vorige spelen het geval was, zal in deze oefeningen worden
gewerkt met het ontwikkelen van bewustzijn door 'verboden grensovergangen'.
a. instructie (plenair)
Afhankelijk van het materiaal dat is uitgereikt, wordt al of niet uitvoerig
overdegesprekstypes verteld.
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Voorts wordt over het verloop van de oefeningen en over de betekenis van
het leerproces gesproken. Het is van belang de, in paragraaf 3 van dit hoofdstuk beschreven drie principes van het leerproces steeds weer te noemen omdat
anders - door een verkeerde instelling of door een verkeerde blikrichting - een
groot deelvan hetleereffect verloren gaat.
b. vrije oefeningen(ingroepen)
De groep gaat in 3sub-groepen van 4 uiteen. In elkeruimte staan tafels inde
gebruikelijke opstelling. Per oefening is het verloop als volgt:
- de groep begint het materiaal dat met betrekking tot deze oefening is uitgereikt, individueel door telezen(uit paragraaf Lvan hoofdstuk II).
- daarna volgt een verwerkingsgesprek waarin onder andere de volgende vragenaan deorde kunnen komen:
• kunnen wij de kenmerken van dit gesprek met eigen woorden weergeven?
• inwelkesituatieszijn zulk soort gesprekken terecht enwanneer niet?
• kan ieder der deelnemers uitzijn eigen praktijkervaring een paar voorbeelden
noemen van dit soort gesprekken? (de voorbeelden kunnen komen uit een
gemeenteraadsdebat dat men heeft meegemaakt, uit de familiesfeer, uit een beroepssituatie)
- vervolgens worden voor deeerste oefening de spelposities verdeeld.
Wanneer bijvoorbeeld het BC-veld wordt geoefend, spreken Ben C samen af
over welkprobleem zijzullen spreken enwiehet stelt.
Erzijn vier mogelijkheden:
• eenvan dethema's uit deoefeningen van devorigedrie dagen.
• een van de (al of niet gespeelde) zelf gebrachte probleemgevallen uit de oefeningenvan devorigedrie dagen.
• eenvan de korte praktijkvoorbeelden die inde uitgereikte tekst genoemd zijn.
• eennieuw gekozen thema.
Derolleninde oefeningen zijn nu alsvolgt:
• B en C voeren het gesprek vanuit hun posities. Het is zeer wel mogelijk dat
tijdens dit gesprek langere denkpauzes vallen om vanuit de eigen positie het
juisteweerwerk tekunnen geven
• B en C kunnen uitsluitend informatieve of inzichtelijke bijdragen leveren.
Zij kunnen ook afspreken dat B inzichtelijke vragen aan C, en C informatievevragen aan Bmag stellen
• D en E kunnen afspreken welke van de drie rollen zij op zich nemen (eventueelmeerdere):
bewaker:zijmaken dan opmerkzaam op grensoverschrijdingen naar hun gebied
geweten: zijverwoorden onuitgesproken grensoverschrijdingen
verleider: zij maken vanuit hun positie 'ongeoorloofde' opmerkingen (in de
denkpauzes ofgewoon zachtjes tussendoor).
- het spel wordt geoefend gedurende een afgesproken tijd of tot het doodloopt
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engeen nieuweervaringen meer oplevert.
- de ervaringen worden individueel in het dagboek genoteerd, daarna met elkaar besproken enopeen flap genoteerd.
- desgewenst wordt nog eens gespeeld, met verandering van positie, van rol,
van thema.
Uit de beschrijving van deze oefening blijkt dat er in de loop van de week een
steeds groter appèl wordt gedaan op het vermogen tot het zelfstandig ontwerpen, programmeren, doorvoeren en evalueren van oefeningen. Deze verschuivingiswezenlijk voor hetleerproces.Erwordt meebereikt dat:
- het model steedsmeergeestelijk eigendom wordt en tegelijkertijd
- alsmodel inzijn sterielereinheidwordt losgelaten, zodat
- eenovergang naar delevende praktijk mogelijk wordt.
c. afsluiting (plenair)
De afsluiting vindt op dezelfde wijze plaats als bij de oefeningen van de eerste
drie dagen: flappen in de plenozaal ophangen, lezen en informeel bespreken,
in kringgesprek conclusies trekken en opschrijven. Men kan dit doen per gesprekstype, per gesprekstype-paar ofwel voor allezes tegelijk.
d. indelingvan detijden vandegroepen
Wanneer de teksten die op de gesprekstypen betrekking hebben reeds zijn
uitgereikt is voor de plenaire instructie niet meer dan 15 minuten nodig. Voor
het oefenen van ééngesprekstypemoet circa 1 à IJ uur worden gerekend.
Wanneer het tijdsbestek van het programma (of het uithoudingsvermogen en
de oefenlust van de cursisten) het niet mogelijk maakt dat alle cursisten alle
oefeningen doen, verdient het aanbeveling de groepen en de oefeningen zo in te
delen dat bij de nabespreking van alle oefeningen evenveel ervaring in de totale
groepaanwezigis.
Ook in de oefenfase van deze oefening is het goed de groep per oefening - of
per oefeningen-paar - van samenstelling teveranderen, omdat elke nieuwe combinatie nieuwe ervaringen mogelijk maakt en sommige combinaties weinig
productief blijken te zijn. Wordt er van groepssamenstelling gewisseld, dan eist
dat weleen sterk tijdsbewustzijn van de groepen omdat gelijktijdig wisselen van
ruimteenpartners noodzakelijk is.
4. Het verloop vande3-velden oefeningen
a. watiseenTriade?
In onze protocolstudies zijn wij op een merkwaardig verschijnsel gestoten dat
van belang isomdat het eenbrug slaat tussen degebeurtenissen in het kader van
het groepsproces in engere zin en die in het kader van de ken- en de keuzeweg.
Wij moeten daartoe nog een moment in herinnering roepen dat wij in ons
model onderscheid hebben gemaakt tussen velden (BCDE) vanwaaruit bijdragen kunnen worden geleverd en de kleur die deze bijdrage heeft door de gevoelens,diedebetreffende ten opzichtevan dezevelden heeft (AB,AC,AD,AE).
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Het triade-verschijnsel waarop wij doelen, is het volgende: Iemand spreekt
zijn gevoelens uit over een gebeurtenis, bijvoorbeeld zijn ergenis ten aanzien
van het gedrag van een medewerker. De groepsleden stellen hem nu indringend
en aanhoudend ten aanzien van deze gevoelens de waarom-vraag: 'Hoe komt
het nu eigenlijk datjijjezoergert aan dit gedrag?'.
De antwoorden die er tenslotte uitkomen kunnen bijvoorbeeld de volgende
zijn:
- 'Omdat ik vermoed dat de oorzaak van dit gedrag een persoonlijke veteisin
verband met depromotie dieikheb gemaakt'
- 'Omdat zijn gedrag mijn prestige in de afdeling schaadt. Ik heb mij in deze
afdeling bepaalde doelen gesteld en die zie ik door zijn gedrag geblokkeerd'
- 'Ik zie als een van de middelen om deze doelen te bereiken, het regelmatig
rouleren van mensen endaar wilhij niet aan mee doen.'
Wat zijn dit voor antwoorden? Het zijn opmerkingen die iets verraden over
de persoonlijke verhoudingen van de betreffende tot de oorzaak van de situatie
(AC), tot de doelen diezijn gesteld (of die hij zich heeft gesteld) (AD), en tot de
wegendiedaartoe moeten worden beschreden (AE).
Dergelijke uitspraken kunnen aanleiding zijn, de betreffende duidelijk te maken dat er andere oorzaken meespelen, dat hij zeer eenzijdige opvattingen over
dedoelstellingheeft endat ernogandere middelen zijn om diete bereiken.
Het verschijnsel waarop wij gestoten zijn, betekent - kort samengevat - dat de
waarom-vraag ten aanzien van AB iets zichtbaar maakt van AC, AD en AE.
Aangezien wij het verschijnsel op vergelijkbare wijze voor de andere drie
velden hebben gevonden, kunnen wij het nog algemener formuleren :De waarom-vraag over de gevoelens met betrekking tot een van de vier velden leidt tot
redeneringen en uitspraken die iets zichtbaar maken van de betrekking tot de
drieandere velden.
En aangezien dit zichtbaar maken een eerste stap is in de richting van objectiveren kan het verschijnsel ook nog korter worden geformuleerd: De subjectiviteit ten aanzien vaneen vande vier velden wordt geobjectiveerd viadeandere
drie.
Met het triade-verschijnsel hebben wij een belangrijke brug gevonden om
vanuit het door ons onderzochte aspect van het groepsgebeuren - hetproces van
oordeelsvorming - aansluiting te vinden bij het in deze studie buiten haakjes
geplaatste gebied- derelatiestussen deledenvan degroep.
Het voorbeeld dat wij hebben genoemd betreft een duidelijk oordeel over
eenwaarneming,wat aanleiding geeft tot eenAB-triade.
Wij willenvanalleviertriadeseenpraktijkvoorbeeld geven.
AB-triade
In het verloop van een evaluatiegesprek na afloop van een openbaar schoolfeest zegt een van de leerkrachten dat hij eigenlijk erg tevreden is met het ge100
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heel. De anderen - die nogal negatief in hun oordeel waren - gaan hem nu
vragen stellen.Daaruit blijkt nu het volgende:
[AD] Voor hem zijn de tweebelangrijkste doelstellingen die waren gesteld,bereikt, namelijk: 1. de ouders een indruk geven van de horizontale leerstofsamenhang en 2. de ouders laten zien dat de school niet eennormale schoolis
die een beetje kunstzinnig is opgepoetst, maar een school waar het pedagogisch handelen direct resulteert uit het mensbeeld. Het kan zijn dat door deze
bijdrage aan het lichtkomt, hoeverschillend de opvattingen overde doelstelling
van het openbare schoolfeest zijn, zodat daar een volgende keer zorgvuldiger
aanmoet worden gewerkt.
[AE] Voor hem was hetschoolfeest eengoede verwerkelijking van hetgeen men
zich voorgenomen had te doen. De vorige feesten waren slecht voorbereid
zodat ervoortdurend moest worden geïmproviseerd.
Misschien blijkt door deze bijdrage dat de betreffende heel andere voorstellingen heeft dan de anderen van hetgeen er allemaal (niet) afgesproken en voorbereidwas.
[AC] Voor hem wasdegrondoorzaak van het goedeverloop gelegeninde prima
samenwerking van de betreffende leerkrachten, wat gezien de moeilijkheden
van delaatste maanden zeker alseenprestatie mag worden beschouwd.
Het kan zijn dat decollega's het feest van dezekant nogniet hebben bekeken.
AE-triade
Het toenemend arbeidsverzuim leidt een aantal bazen ertoe in hun wekelijkse
bespreking onder leiding van hun afdelingschef zich de vraag te stellen of
de bakens in het personeelsbeleid nietmoeten wordenverzet,bijvoorbeeld naar
eenwat hardere lijn enmeermateriëleprikkels.
Eenvan debazen isdaar paltegenenberedeneert dit alsvolgt:
[AD] Gemeten tarieven bederven de stemming in deafdeling en ondergravenje
prestige als baas (dit iseen AC!). Uiteindelijk vind ik een goede stemming en
een duidelijke positie als baas belangrijker dan een beetje meer verloop en een
beetje minder productie.
[AC] De oorzaak waarom het arbeidsverzuim toeneemt heeft niets te maken
met meer of minder financieel betrokken zijn bij het werk. Integendeel, de
mensen voelen zich geen deel van het bedrijf. Wij zouden ze veel meer moeten
betrekken inallerleibesluiten diewij nemen.
[AB] Ik zie een dergelijke doelstelling helemaal niet passen in het huidige arbeidsbestel. Er is allerwege een ontwikkeling gaande in de richting van vast
maandloon; moeten wijdan nogeensmet stukloon beginnen?
AC-triade
Er zijn gebeurtenissen geweest die een groep aanleiding geven daarop kritisch
terug te kijken. Men zoekt naar de reden waarom een en ander is misgelopen,
men probeert de gang van zaken te doorzien. Een van de leden meent dat de
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belangrijkste oorzaak toch welligt in hetgebrekaansamenwerkingtussendirectie en stichtingsbestuur. Een ander is het daar helemaal niet mee eens (AC) en
hemwordt nu naar zijn mening gevraagd. Hij brengt daarop naar voren:
[AB] De situatie ziet ervoor mij zoenzouit.Datgeeft mijaanleidingdeoorzaak
heel ergens anders te zoeken (misschien brengt hij op dit moment nieuwe
gegevens ter tafel die de anderen ook doen twijfelen aan de juistheid van hun
oordeel). Wat jullie als oorzaak noemen, kan volgens mij hoegenaamd geen rol
hebben gespeeld bij de activiteiten over het mislukken waarvan wij nu spreken.
Die speelden zichaf op eenterrein waarop stichtingsbestuur en directie nauwelijks invloed kunnen uitoefenen.
[AD] Door deindringende vragenvandeanderen brengt Atenslotte naar voren
dat hij dezeoorzaak daarom zomoeilijk kan aanvaarden omdat hij het gevoel
heeft dat de groep daarmee de oorzaak buiten zich plaatst en een zondebok
zoekt. Door het mislopen van deze actie is hij zich bewust geworden van het
feit dat hij (en misschien ook anderen) het doel ervan heelanders heeft opgevat.
Daardoor iserlangs elkaar heen gewerkt. Bij nader inzien - zo gaat hij verder had hij dit kunnen aflezen uit het verloop van de vergadering waar dit besluit
viel.Door tijdsdruk zijn toen eenaantal zaken toegedekt.
[AE] De oorzaken liggen voor A in het feit dat erheel anderemaatregelen zijn
genomen dan hij zich had voorgesteld. Toen het besluit tot deze actie werd
genomen had hij zich voorgesteld dat hieraan op de gebruikelijke wijze door
het directiesecretariaat uitvoering zou worden gegeven. Achteraf bleek dat
allerlei rayonchefs en zelfs filiaalhouders erin werden betrokken. Daar is hij
het helemaal niet mee eens. Die methoden deugen niet. Wanneer het dan natuurlijk - misloopt, moet men niet directie en bestuur aansprakelijk stellen.
AD-triade
Een groep vergadert over de doelstelling die men een onderzoekgroep zal
meegeven. Er wordt een voorlopig doel geformuleerd waar een van de leden
zichtegen kant. Hij wordt aan detand gevoeld enantwoordt:
[AE] Alswij hetdoelzostellen moet mijn medewerker Xindecommissie zitting
nemen en die kan ik onmogelijk missen (misschien overtuigt de groep hem
dat het ook zonder X kan. Hij blijkt dan wel achter het doel te kunnen staan).
[AB] Zo'n doelstelling kunnen wijnietwaarmaken.Wijhebbenerdedeskundigheid enook definanciëlemiddelen niet voor.
[AC] Voor mij ligt het probleem heel ergens anders. Met deresultaten van een
op deze wijze geformuleerd onderzoek zullen wij geen greep krijgen op de
situatie.
b. hanteringvan detriade-oefening
Na een korte plenaire bijeenkomst waarin, alnaargelang het reeds uitgereikte materiaal, meer of minder uitvoerig op de betekenis van de triade als
verschijnsel wordt ingegaan en de spelregels voor de oefening zijn uiteengezet,
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gaat degroepuiteenin 3groepen van4.
Het spelverloop tijdens de triade-oefening is als volgt:
De groep gaat, zonder posities te verdelen en zonder dat de tafels en stoelen
bepaalde velden voorstellen, om een vierkante tafel zitten. Wel liggen er in het
midden vandetafel vier kaartjes metdeletters B,C, D, E.
De groep begint over een probleem te spreken dat door een van de deelnemers wordt gesteld. Liefst een echte vraag waar allen levendig bij zijn betrokken. Aangezien de triade-oefening (door zijn integrerende, het hele model omvattende karakter) aan het einde van de week valt, is een zeer dankbaar thema
voor zo'n gesprek: 'Wat vonden we nou van deze cursus, kun je er iets mee
doen?'.
In hetverloop van het gesprek maakt iemand een opmerking dieeen duidelijk
oordeel inhoudt of een duidelijk gevoel uitspreekt over een B, C, D of E-aspect
van het thema.
Laten we zeggen over een aantal feiten dat ter tafel is gekomen. Een van de
deelnemers neemt nu het initiatief tot een 'triade-pauze'. Hij geeft de betreffende
deelnemer (in dit geval) het B-kaartje, neemt zelf een van de andere drie en
verdeelt deresterendetwee.
Vanuit de posities die op hun kaart staan gaan C, D en E nu - nà elkaar vragen stellen aan B over de achtergrond van de gevoelens of de oordelen die
hij heeft geuit metbetrekking tot eenaantal feiten.
Het isniet de bedoeling dat de opmerkingen van Baanleiding geven tot commentaar. Wanneer hij C, D of E-argumenten aandraagt waar de anderen het
niet mee eens zijn, kunnen zij dat nà de triade-pauze oppakken. De triadeoefening iser niet alleen maar om nog verder thuis te raken in het model, maar
is een effectief middel om het proces van oordeelsvorming te versnellen en te
verdiepen. Het kan ook indepraktijk worden gebruikt.
Men ziet dan ook de kunstmatige triade-pauzes vaak op natuurlijke wijze
overgaan inhetechte gesprek.
De bedoeling is echter dat de pauze - na het 'verhoor' - duidelijk wordt afgesloten door het in het midden leggen van de kaartjes en het maken van individuele dagboeknotities.
Daarna gaat hetgesprek normaal verder.
Het gesprek kan worden voortgezet zolang dat vanuit het leerproces nuttig
en vanuit de cursusopzet mogelijk is. De ervaring heeft geleerd dat een gemotiveerde groep die enigszins thuis is geraakt in het model met deze oefening
enigeuren creatief kan bezigzijn.
Aan het einde van de oefening worden de dagboeknotities besproken en de
conclusies opdeflap gezet.
Ook deze oefening kan op de reeds eerder beschreven wijze plenair worden
afgesloten.
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C. HANTERING VAN DE PRAKTIJKGEVALLEN

1. Doelstelling
In paragraaf A van dit hoofdstuk beschreven wij dat de cursus bestaat uit
een middagband waarin met het model in 'onderdelen' en een ochtendband
waarin methetmodel inzijn geheelwordt geoefend.
Voor het leerproces is deze ritmische afwisseling van meer differentiërend en
meer integrerend bezigzijn van belang. Ook de motivatie komt het ten goede.
De gesprekken die in deze ochtendband plaats vinden zijn niet bedoeld als
eensoort 'meetinstrument' om devorderingen van het leerprocesvast te stellen.
Het zou een al te simpele veronderstelling zijn dat het oefenen in de namiddag
de volgende ochtend tot betere gespreksresultaten zou leiden. Men zoudan de
kwaliteit van dat resultaat op de een of andere manier moeten inschalen om
vervolgens op deze schaal de vorderingen zichtbaar te maken en daarmee aan
tetonen dat het model werkt.
Dit soort toetsingsprocedures willen wij niet gebruiken omdat zij niet passen
indeaard van ons onderzoekproces.
Bovendien is de verwachting dat het leerproces op deze wijze zou verlopen,
onjuist. Het tegendeel iseerder waar. Aanvankelijk leidt het bewustworden van
nieuwe aspecten van de werkelijkheid tot onzekerheden met betrekking tot het
functioneren inde oude. Om plaats te maken voor nieuwevaardigheden moeten
eerst oude worden afgebroken.
Gedurende de eerste dagen in een cursus kunnen derhalve de uiterlijke gespreksresultaten steeds slechter worden.
Hoewel dergelijke 'afbraakverschijnselen' een aanwijzing kunnen zijn dat er
een leerproces plaats vindt, willen wij toch naar andere verschijnselen zoeken.
Wij spreken daarover inhetvolgende hoofdstuk.
Wij hebben deze korte beschouwing hier slechts ingevoegd om duidelijk te
maken dat de gesprekken in deze ochtendband geen meetinstrument zijn ten
behoeve van het onderzoekproces, maar een oefeninstrument ten behoeve van
het leerproces.
2. Keuzemogelijkheden
Wat de thema's van de ochtendgesprekken betreft, zijn er verschillende mogelijkheden:
- vrije gesprekken overeen,door eenvan dedeelnemers gesteld thema.
Bezwaar: hetkan eenvrijblijvend kenweggesprek worden.
- gevalbesprekingen die betrekking hebben op een echt probleem waarvoor
eenvandedeelnemers een oplossingwilhebben.
Bezwaar:sommigeproblemen blijken ongeschikt als oefenmiddel.
- een serie door de cursusleiding ontworpen praktijkgevallen (bijvoorbeeld met
opklimmende moeilijkheid) die speciaal toegespitst zijn op de situatie van de
cursisten.
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Bezwaar: door degrotere betrokkenheid (eigen situatie!) kunnen zulke gesprekken een emotionele geladenheid krijgen die in dit stadium van het leerproces
ongewenst is.
- een serie 'neutrale' praktijkgevallen die zich afspelen in situaties waarin men
zichgemakkelijk kan inleven.
Bezwaar: deze mogelijkheid tot inleven kan tegenvallen en dan kunnen de gesprekken wat onwezenlijk worden.
Wij hebben voor deze laatste variant gekozen in verband met het onderzoekkarakter vandecursus.
De keuze is gevallen op een aantal praktijkgevallen uit het bedrijfsleven die
zich afspelen op bazenniveau. Zij zijn indertijd als prijsvraag gepubliceerd in
hettijdschrift 'Baasboven Baas'.
In normale opleidingssituaties is het zeker aan te bevelen ook met de andere
drievarianten ervaring opte doen.
3. Inrichting vandeoefeningen
a. waarnemers
Het isvoor het leerproces minstens even belangrijk dat met het model wordt
geoefend in een situatie waarin men zelf aan het gesprek deelneemt als in een
situatie waarin men alswaarnemer hetprocesvanbuiten gadeslaat.
Alle gevalbesprekingen worden daarom zo ingericht dat steeds 6 deelnemers
spreken en 6 waarnemen. Dat heeft tevens tot voordeel dat de groep die het
geval behandelt niet te groot is en dat bij de evaluatie ook inbreng van buiten
degespreksgroep mogelijk is.
b. aantalbesprekingen
Het verdient aanbeveling dat alle deelnemers op de eerste dag de mogelijkheid krijgen zowel pratend als waarnemend met het model en de daarop afgestemdewaarnemingsformulieren te oefenen.
Dat betekent op de eerste dag de behandeling van 2praktijkgevallen. Op alle
volgende dagen is het beter er slechts één te behandelen opdat er ruim tijd is
voor deevaluatie.
c. uitreiken teksten
Alle teksten van de praktijkgevallen worden aan het begin van de week of
zelfs eerder uitgereikt. Om deze besprekingen zoveel mogelijk bij de werkelijkheid te laten aansluiten, ishetjuist dat men reeds enigetijd van tevoren van het
geval kennis neemt, erover denkt en er eventueel ook met anderen over praat.
Ook inde praktijk wordt men niet 'blanco' voor eenprobleem geplaatst; men
kent de situatie (min of meer) en ziet de problemen (min of meer) aankomen.
d. aanwijzingenvoorhetbehandelen vande praktijkgevallen
De praktijkgevallen hebben alle betrekking op een probleemsituatie waarin
een bepaalde baas (aan wie het praktijkgeval ook zijn naam ontleent) moet
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handelen. De bedoeling is dat ieder van de deelnemers zich met de betreffende
baas vereenzelvigt. Hij moet zich voorstellen dat hijzelf in deze probleemsituatie staat en nu een aantal collega's opzoekt die 'toevallig' in precies dezelfde
situatievoor hetzelfde probleem staan.
Hoewel ieder van de bazen zelfstandig mag beslissen hoe hij het probleem wil
oplossen, verdient het aanbeveling (omdat - zo kan men zich voorstellen - de
bazenineenzelfde concern werken)dat zij éénlijn trekken.
Evenals in de praktijk zal tijdens de bespreking van het praktijkgeval behoefte ontstaan aan aanvullende informatie.
Het staat degroepvrij, daarbij tweerichtingen inte slaan:
- zij stelt vast dat zij de beslissing wil uitstellen bij gebrek aan informatie. Zij
geeft vervolgens aan:
• wat zijprecieswilweten
• waarom dit zobelangrijk isomte weten
• hoezij(dat wilzeggen debetreffende baas)dezeinformatie kan verkrijgen
- zij vult zelf de ontbrekende informatie aan - scheppende maar werkelijkheidsgetrouwefantasie!- envervolgt haar weg.
e. beschikbaretijd
De tijd die in de praktijk voor deze gevalbesprekingen nodig büjkt te zijn is
ca. f uur. Het isgoeddetijd te beperken.
Een andere mogelijkheid zou zijn, alle besprekingen te laten voortduren tot
degroepvanmeningisdat hetgevalbevredigend is opgelost.
Om twee redenen hebben wij dit niet gedaan en wel omdat:
- werkbesprekingen altijd onder een zekere tijdsdruk staan. Gezien de eis, dat
deze besprekingen zo dicht mogelijk de werkelijkheid moeten benaderen,
wilden wijdetijdsdruk handhaven
- aangezien de rest van de dag het oefenprogramma strak in de tijd verloopt,
één, in de tijd veranderlijk programmaonderdeel het hele dagverloop kan
ontwrichten.
f. groepsindeling
Teneinde het inslijten van bepaalde rolverstarringen en vaste procedures te
voorkomen, worden de groepen dagelijks van samenstelling veranderd. Men
kan in dezedoorstroming eenzekere ordening brengen (eventueel in samenhang
met de indeling van de groepjes voor de middagoefeningen) ;men kan ook elke
dagloten. Het gaat erom, dat erindeloop van deweekzoveelmogelijk menging
plaatsvindt.
g. evaluatie
In paragraaf D van dit hoofdstuk wordt gesproken over het ontwerp en de
hantering van de formulieren die bij deze evaulatie een rol spelen.
Deze formulieren worden voor, tijdens en na het gesprek ingevuld. De mondelinge evaluatie sluit - na de koffiepauze - direct aan. Bij deze evaluatie is de
bandrecorder eenbelangrijk hulpmiddel.
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Deevaluatiedient verschillende doelen:
- het komen tot een gemeenschappelijke opvatting over de vier velden en de
andere, op het waarnemingsformulier ingevoerde, begrippen. Door bij concrete gespreksgedeeltes (die op de band teruggeluisterd kunnen worden) elkaar
te vragen: 'Wat heb je daar nu ingevuld?' ontstaat geleidelijk deze gemeenschappelijkheid.
- het voortzetten van het leerproces met betrekking tot het leren aanvoelen van
het model in de praktijk. Juist omdat het een stromingsmodel iskan men met
een bandrecorder deze kwaliteit goed 'nabootsen'. Men kan een bepaald gespreksgedeelte waar een karakteristieke veldwisseling plaatsvond meerdere malen terugluisteren en daarmee een gevoel opwekken voor de eigen aard van
deze veldwisseling.
- het uitspreken van de gevoelens die zijn ontstaan naar aanleiding van het
werken met het model in zijn geheel.

D. HANTERING VAN DE PROCES- EN DE RESULTAATFORMULIEREN

Tijdens decursus wordt eentweetalformulieren gebruikt.
Het procesformulier heeft betrekking op het verbale proces in de groep voor
zover dit tijdens het gesprekkan worden waargenomen intermen van het model.
Het resultaatformulier heeft betrekking op de inhoud van de oordelen zelf.
Wij zullen de formulieren zelf in dit hoofdstuk bespreken. Over de ervaringen
er mee in de oefensituatie wordt in het volgende hoofdstuk bericht.
1. Het procesformulier
Teneinde de vorm die het formulier op dit moment heeft gekregen te kunnen
begrijpen is het nodig iets te vertellen over de ontstaansgeschiedenis. Daarbij
zullen wij stoten op een aantal fundamentele problemen met betrekking tot
wetenschapshantering in het algemeen en 'meetmethoden' in het bijzonder.
Tenslotte zal over de concrete hantering van het formulier worden gesproken.
a. wordingsgeschiedenis
In de aanvankelijke opzet waren depraktijkgevalbesprekingen medeals'meetmiddel' gedacht, teneinde na te gaan of de middagoefeningen met het model
misschien toch direct resulteerden in een toegenomen vaardigheid in het vormen van oordelen.
Aan degroep,diehet gevalmoest bespreken,werdindeeerstecursusgevraagd
het hele model en alle oefeningen te vergeten en zich zo normaal mogelijk aan
de oplossing van het praktijkgeval te wijden. Elke dag vonden twee gevalbesprekingen plaats, die alleen het onderzoekdoel dienden en niet werden geëvalueerd.
Na afloop van elke bespreking werd zowel aan de waarnemers als aan de
deelnemers gevraagd het gesprek te beoordelen op een aantal 'klassieke' beoordelingsmaatstaven. Deze waren:
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- inhoud, onderscheiden naar breedte, hoogte en diepte
- samenspel, onderscheiden naar communicatie, samenhang en doelgerichtheid
- productie, onderscheiden naar helderheid, gemeenschappelijkheid en bruikbaarheid.
De gezichtspunten waren kort omschreven en achter elk stond een vijfpuntsschaalvariërend van- - via-, 0, + , naar + + .
In de loop van de eerste oefenweek is dit evaluatieformulier ernstig bekritiseerd.
De vijfpuntsschaal bleek geen enkel houvast te bieden voor betrouwbare en
onderling vergelijkbare beoordelingen. Zij werd door de groep na twee dagen
vervangen door vrije beoordelingen per gezichtspunt. Natuurlijk hadden wij
ook een andere wegkunnen inslaan:de omschrijvingen harder maken, de posities op de schalen concretiseren, desnoods in getallen uitdrukken. Waarom wij
dat niethebben gedaan bespreken wij onder cvan dit hoofdstuk.
Op de derde dag gingen ook de gezichtspunten zelf 'voor de bijl'. De groep
beleefde deze als wezensvreemd met betrekking tot het model. Wij hebben toen
een herformulering ondernomen, waarbij een zekere overeenstemming werd
gedacht tussen inhouden kenweg enerzijds enproductie en keuzeweg anderzijds.
Daarbij was verwantschap gedacht tussen:(zie bovenaan deze blz.)
- breedte en B,hoogte enC,diepte enrelatievanAtot Ben C
- helderheid en D, bruikbaarheid en E, gemeenschappelijkheid en de relatie
van Atot D en E.
Deze 'toewijzing' had wat kunstmatigs, terwijl de middencategorie (samenwerking inzijn subfactoren communicatie, samenhang en doelgerichtheid) in de
lucht bleef hangen. Men ervoer het opnemen van dezegezichtspunten als inconsequent omdat het model het groepsgebeuren zelf uitdrukkelijk buiten haakjes
plaatst.
Dit heeft ertoe geleid het evaluatieformulier opnieuw te ontwerpen en het
als procesformulier een onmiddellijke aansluiting bij het model te geven. (In
de eerste cursusopzet was ook reeds sprake van een procesformulier. Dit was
echternogweiniguitgewerkt.Hetbevattenietmeerdaneentijdaseneeninhoudskolom. De waarnemers werd verzocht stukken inhoud die van uit het model
herkenbaar waren,kort tenoteren envan eenmodel-letter tevoorzien).
b. wetenschapshantering
Een andere kritiek van de eerste groep werd weliswaar aan het evaluatieformulier opgehangen, maar had een veel wijdere strekking. Zij gaf aanleiding
tot een ingrijpende wijziging van de cursus zelf en had als achtergrond de fundamentelevraag naar desocialeaspecten van wetenschapshantering.
Met wetenschap kan men in principe drie dingen doen: men kan haar ontwikkelen, overdragen en toepassen.
Nu kan men in een cursus (primair een overdrachtssituatie waar het leerproces centraal staat) geen fundamenteel ontwikkelingswerk verrichten noch echte
praktijktoepassing. Wel is het mogelijk in een cursus het onderzoek voort te
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zetten door te experimenteren met andere oefeningen en betere evaluatiemethoden (door haar opbouwend weerwerkdeeddegroepditook infeite).
Ook is het mogelijk de praktische toepassing in de cursus zo goed mogelijk
te simuleren. Dezeanalyseisalsvolgtsamentevatten:(ziefig.31)

'

1. fundamenteel ontwikkelingswerk

ontwikkelen
^2. voortzetting door
toepassingsonderzoekN

wetenschap - -

-overdragen-

_3. gestructureerd
leerproces

cursussituatie

4. op de praktijk gerichte oefening
' toepassen<
5. toepassing in
echte praktijk
FIG.

31

De kritiek van de cursisten kwam er op neer dat de activiteiten 2, 3en 4 een
geïsoleerd bestaan leidden. Tijdens de toepassing werd niet naar het model
verwezen, het onderzoekinstrument had daar ook geen betrekking op. De
resultaten van het onderzoek werden - bijvoorbeeld door een evaluatiebespreking - niet teruggekoppeld naar de groep ten behoeve van het leerproces. Men
had het gevoel dat er drie verschillende activiteiten plaatsvonden die nauwelijks
met elkaar temaken hadden.
Zoals gezegd is de groep er in geslaagd door haar opbouwende kritiek een
ontwikkelingsaspect - het verbeteren van het formulier - binnen haar activiteitenveld te betrekken.
Bij de slotevaluatie werd door de leden uitdrukkelijk gesteld dat het leerproces aanzienlijk was bevorderd door hun hoge motivatie en dat die motivatie
voor een deel was veroorzaakt door de ervaring deel te nemen aan een proces
van wetenschapsontwikkeling. Deze ervaringen hebben er toe geleid de drie
genoemdecursusbestanddelen zovolledigmogelijk te integreren.
c. resultatenmeting
Het bovenstaande betekent in feite dat men zowel het object waaraan eventuele vorderingen zouden kunnen worden gemeten (de praktijkgevalbesprekingen), als het instrument Waarmee deze vorderingen worden gemeten (het
evaluatieformulier) in het leerproces betrekt en deze daarmee zelf tot variaMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)
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beien maakt. Is er dan van enigeresultatenmeting nog sprake? Of wordt onderzoek pas reëel wanneer onderzoekmethode en onderzoekinstrument van dezelfde geaardheid zijn alshet teonderzoeken object? (ziehoofdstuk I).
Wanneer door de toepassing van het model het oordeelsvermogen van de
groep wordt ontwikkeld, zal deze ontwikkeling zich ook kunnen tonen in het
vermogen over de eigenprestaties en over het model zelf te oordelen. Wanneer
ten aanzien van dezebeide laatsten de oordelende - en inzijn oordeelsvermogen
zich ontwikkelende - mens buitenspel wordt gezet door de waar te nemen verschijnselen en de aan deze aan te leggen normen zó te coderen en te kwantificeren dat er in feite geen oordeel meer nodig is(alleen registratie) is men inconsequent ten opzichte van zijn leerdoel.
Er komt een breuk in de cursus tussen activiteiten waar de ontwikkeling van
het oordeel wordt gestimuleerd en andere waar deze bewegelijkheid als storend
wordt beleefd endusbuitenspel gezet.
Het is niet ondenkbaar dat vanuit deze laatste activiteit (de statische) een
terugslag plaats vindt op de eerste (de dynamische) waardoor de ontwikkeling,
diemen wilbevorderen endaarna vaststellen, niet ofminder plaats vindt.
d. kenmerken vanhet model
Wanneer de onderzoekmethode dezelfde kwaliteit moet hebben alshet model
waarvan de werking onderzocht wordt, ishet goed de eigen aard van het model
nogeenste karakteriseren.
Het modelvertoont dekenmerken van een
- stromingsmodel. Het model wil bewustzijn wekken voor de bewegingen die in
een gespreksgroep worden gemaakt door de velden heen. Het is geen indelingsmodel.
- evenwichtsmodel. Het model wil bewustzijn wekken voor het evenwicht tussen de ken- en de keuzeweg en tussen de meer denkende en de meer waarnemende activiteiten opbeide wegen.
- niveaumodel. Het model wil bewustzijn wekken voor het feit dat ken- en
keuzeweg op allerlei niveaus kunnen worden gegaan. De feiten-gedachten
ladderendedoel-wegenladder hebbenvele sporten.
Het bewustzijn dat door dit model gewekt wil worden heeft met het gevoel te
maken. Niet alleen het aan de zintuigelijke indrukken gebonden denken is
drager van ons bewustzijn, ook het gevoel. Alleen zijn wij in die regionen - in
vergelijking met dehelderheid vanhetdenken- nognietecht wakker.
Het bewustzijn dat hier gewekt wil worden betekent de ontwikkeling van het
voelentot ken-orgaan.
Bewegingen (stromingen) door het model heen worden aangevoeld. Men
voelt dechaos wanneer in sneltempo door allevelden wordt heen 'gezwabberd'.
Men voelt de verstarring wanneer eindeloos wordt stilgestaan in één kwaliteit.
Zoishetookmethetevenwicht. Het beoordelen vandeevenwichtigheid tussen
ken- en keuzeweg, tussen feiten aandragen en deze ook begrijpen in hun samen110
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hang, tussen doelen stellen en deze ook hanteerbaar maken, isin hoge mate een
aangelegenheid van het gevoel.Onevenwichtigheid wordt aangevoeld.
En wat het niveau betreft, hoevaak hoort men niet ineengesprek dat iemand
zegt: 'Ik heb het gevoel dat (om het in termen van het model uit te drukken)
- inrelatietot debeschikbare tijd of
- inverhoudingtot deaard endeomvangvanhetprobleem of
- met het oog op de taak die wij als groep hebben
bij B te breed wordt uitgemeten, bij C te diep wordt geboord, bij D te ver
wordt geschoten, bij E de plannen te hard worden gemaakt of het omgekeerde
van deze karakteriseringen.'
Eerder in deze studie hebben wij gesteld dat het oordeel zijn wortels heeft in
het gevoelsleven van de mens. Wij zijn in het groepswerk gewend dit gevoelsleven zijn plaats toe te wijzen in de relationele sfeer, in de sympathie- en antipathiegevoelens tussen de leden van de groep. Wij hebben dat gebied echter niet
inons onderzoek betrokken.
In de oefencursus wordt langs die weghet gevoelsleven weinig aangesproken.
Dat maakt het mogelijk dit vermogen meer te richten op het (aan)voelen van
de bewegingen door het model, van de evenwichten envan deniveaus.
In de gestructureerde oefeningen wordt de deelnemers ook nadrukkelijk gevraagd hun eigengevoelens nauwlettend gadeteslaan enuitte spreken.
Het is niet onmogelijk dat het op deze wijze scholen van het gevoel tot kenorgaan niet alleen het oordeelsvermogen ontwikkelt (waaropdit onderzoek zich
richt) maar dat daardoor voor de verhoudingen tussen de groepsleden ook
nieuwemogelijkheden zijn gegeven.Ook het toetsen van deze veronderstellingen
kan inhoud zijn van een voortgezet onderzoek naar de samenhang tussen de
processen van oordeelsvorming en groepsvorming.
e. gebruik vanhetprocesformulier
De belangrijkste kolommen van het procesformulier (ziefig.32) hebben betrekking opbeweging,evenwicht en niveau.
Beweging
Het is de bedoeling dat de waarnemers de 'bewegingskolom' zoveel mogelijk
tijdens het gesprek invullen. Steeds als iemand het woord neemt (de deelnemers
hebben gemakshalve een nummer) schrijven de waarnemers het nummer van de
betreffende deelnemer in de kolom waarvan de letter de veldrichting aanduidt
waarheen debijdrage hetgesprek voert.
Blijft de opmerking binnen hetzelfde veld dan wordt het nummer in dezelfde
kolom als van de vorige spreker gezet. Maakt een gespreksdeelnemer binnen
éénbijdrage eenofmeerveldwisselingen dan wordt zijn nummer inmeerdere kolommen geplaatst.
Van belang is dat alleen die bijdragen worden genoteerd waarvan de richting
duidelijk herkenbaar is. Wat onherkenbaar, diffuus, te snel veranderend is,
wordt niet genoteerd. Wanneerbijaansluitendewaarnemingen denummers door
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PROCES -FORMULIER
blacl.Ne
WD INT. BEWtelNQ

NIVEAU

EVENWICHT

INHOUD

NAAM .
NO . . .
DATUM.
B-C

BC-ÙE

FIG.

b-E

l«-»t

W/7

/dn

32

een lijn verbonden worden, kunnen 'gemiste' waarnemingen worden aangegevendoor delijn eenvoudigte onderbreken.
Het is dus geenszins de bedoeling te streven naar een breukloos diagram.
Daarvoor zijn de gebeurtenissen in een gesprek te subtiel, en is ons waarnemingsvermogen nog te grof. Bovendien komt er uit de meeste gesprekken nog
teveel'ruis'dat nergensisonder te brengen...
Opmerkingen die betrekking hebben op het verloop van het gesprek zelf en
op de situatie in de groep kunnen in de kolom 'intern' worden ondergebracht.
Teneinde tijdens de evaluatie nog te weten op welke gespreksgedeelten de
coderingen in de bewegingskolom betrekking hadden, wordt in de meest linkse
kolom af en toe de kloktijd ingevuld, terwijl in de meest rechtse kolom in112
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houdelijkeherkenningsmomenten kunnen worden opgeschreven.
Dedeelnemers aan het gesprek vullen debewegingskolom niet in.
Evenwicht
Elke 10 à 15 minuten geeft de cursusleider een signaal waarna het gesprek
voor ca. 1minuut wordt onderbroken. Allen - sprekers en waarnemers - vullen
detweedeende derde kolom in. In detweede kolom geven zij,door drie lijntjes
in de betreffende sub-kolommen, aan hoe zij in de afgelopenperiode het evenwicht hebben beleefd tussen BCen DE (eerst de middelste sub-kolom invullen!),
tussen Ben Centussen D en E.
Als het gesprek zich nog helemaal niet op de ken- of keuzeweg heeft begeven,
wordt delinker- ofderechterkolom opengelaten.
Het gaat hier om het uitdrukking geven aan een 'na-gevoel' wanneer men de
afgelopen periode in zijn geheel in herinnering roept. Vooral de waarnemers
moeten oppassen dat zij geen evenwichtsoordeel geven als denk-conclusie uit
hetaantal nummers dat zijineenvandevierbewegingskolommen hebben gezet.
Ook heeft het weinig zin om subtiele nuances tot uitdrukking te willen brengen door een wisselende hellingshoek van het streepje (beetje uit evenwicht, erg
uit evenwicht).
De beoordeling wordt dan een intellectuele scherpslijperij, terwijlhet ineerste
instantie gaat om eenglobaal oordeel.
Hierbij zij opgemerkt dat 'uit evenwicht' geen veroordeling inhoudt. Het kan
voor een gesprek bijzonder heilzaam zijn wanneer (tijdelijk) de ene kant of de
andere kant sterk wordt benadrukt.
Wij schreven al eerder dat het kenmerk van ritme niet is, het permanent in
balans zijn, maar het spel tussen de polen. Op de draaggolf speelt zichde ontwikkeling af!
Na dezekorte evaluatiepauze zetten de waarnemers een horizontale lijn over
devolle breedte van hun papier ennoteren detijd erbij.Daarna kan het gesprek
voortgang vinden.
Teneinde te voorkomen dat hetgesprek reeds doorgaat terwijl enigen nog aan
het invullen zijn, is een eenvoudig hulpmiddel dat ieder die klaar is zijn naambordje rechtop zet. De cursusleider kan dan met één oogopslag zien of allen
gereedzijn om het gesprekvoort te zetten.
Niveau
In dezelfde pauze wordt in de derde kolom ingevuld of men - in verhouding
tot de beschikbare tijd, de aard van het probleem en de taak van de groep - het
niveau van het gesprektehoog ofte laagvindt.
Voorlopig omschrijven wij 'te hoog' in termen van CD en 'te laag' in termen
van BE (zie gesprekstypes in hoofdstuk II).
Het oordeel wordt gegeven door een 4-(gesprek zou watconcreter en practischer kunnen worden), door een f (gesprek zou wat meer diepgang en achtergrond kunnen krijgen) en door een<—>(gesprek heeftjuiste niveau).
In het hoofdstuk E van dit deel (voortzetting leerproces) zullen wij laten zien
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RESULTAAT-FORMULIER
Naam.

No

Datum

NB:In het onderstaande wordt gevraagd naar uw oordeel. Wilt u dit oordeel
uitspreken m.b.t. de kenweg (beoordeling van de situatie, terzake doende
feiten, mate van inzicht) en m.b.t. de keuzeweg (welke oplossing ter bereiking
vanwelkedoelen).

A. Hoeisuwoordeel overdit praktijkgeval voor de bespreking?
KENWEG

KEUZEWEG

B. Hoeisuwoordeeloverditpraktijkgeval nàde bespreking?
KENWEG

KEUZEWEG

C. In welke opzichten is uw oordeel als gevolgvan deze bespreking, gewijzigd,
verdiept, versterkt?
KENWEG
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KEUZEWEG
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hoe met name in deze niveau-aangelegenheid nog veel mogelijkheden liggen tot
verder oefenen, tot grotere nauwkeurigheid entot meer differentiatie.
De derde kolom is niet meer dan het aanzetten van een gebied dat binnen het
kader van eenweekcursus niet verder kan worden uitgewerkt.
Ten overvloede zij opgemerkt dat in tegenstelling tot de twee vorige kolommen dezelaatste beoordeling normatief is. Het verticale pijltje geeft aan in welke
richtingmen vindt dat het gesprek zichzou moeten bewegen.
2. Het resultaatformulier (zie voorbeeld blz. 114)
Dit formulier spreekt voor zichzelf. In eigen bewoordingen geven degenen
die het gesprek gaan voeren aan hoe op dat moment hun oordeel luidt (denken schrijfpauze!). Zij doen datzelfde als zij het gesprek hebben beëindigd.
Voorts proberen zij zelf onder woorden te brengen op welkepunten hun oordeel
isgewijzigd, verdiept ofversterkt door het gesprek.
Eventueel kunnen de waarnemers dit ook doen met betrekking tot de oordeelswijzigingen diezijhebben waargenomen.
(De voorloper van dit resultaat-formulier is in zekere zin het formulier dat
aan het begin van dit hoofdstuk werd beschreven en door de cursisten sterk
werd bekritiseerd).

E. VOORTZETTING EN VERDIEPING VAN HET LEERPROCES

De zelfgekozen begrenzing van de oefenruimte tot een week geeft ook beperkingen aan het aantal oefeningen dat mogelijk is. Het zal zelfs niet mogelijk
zijn binnen een week de hier uitgewerkte oefeningen in al hun mogelijke variantente spelen.
Toch is het wenselijk en in de praktijk van het opleidingswerk ook mogelijk
de oefeningen verder uit te bouwen en het leerproces te versterken.
Hieronder volgenenkelevoorstellen inwelkerichting dit mogelijk is.
1. Communicatie-oefening
Men kan een dergelijke oefenweek vooraf laten gaan door een basiscommunicatie-oefening :spreken - luisteren.
In groepjes van drie vindt een gesprek plaats tussen X en Y (Z is scheidsrechter en evaluator) waarbij Y eerst moet herhalen wat Xheeft gezegdvoor hij antwoordt. Daarna moet X herhalen wat Y heeft gezegd voor hij weer mag verder
gaan.
Na 10 minuten wordt geëvalueerd en van rol verwisseld. De nieuwe X zet
eennieuwthema in.
De moeilijkheid van deoefening kan o.a. worden opgevoerd door:
- langere zinnen
- gecompliceerde zinnen
- langer achter elkaar praten
- emotioneler thema
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- specialistischer thema.
Verder kan worden geëxperimenteerd met letterlijk herhalen, naar de betekenis herhalen, visueel kontakt of niet, etc. Deze oefening maakt de grondhoudingbewust dievoor deheleweeknodigis.
2. De opbouwvaneen beeld
Wij hebben in onze oefeningen weinig aandacht besteed aan de wijze waarop
informatie wordt verzameld en de wijze waarop met behulp daarvan een beeld
van desituatiewordt opgebouwd.
Vooral in een groep kan het zeer storend zijn wanneer de eerste informatieve
vraag betrekking heeft op het productieproces, de tweede op de baas die er
leiding aan geeft, de derde op de materiële omstandigheden, de vierde weer op
het proces zelf, de vijfde weer op de kwaliteit van de leiding, etc.
Het lijkt zinvol bij de opbouw van een beeld een zekere systematiek in acht te
nemen. Dezezoueralsvolgt uit kunnen zien:
- eerst maakt men zich een zintuigelijke voorstelling van de materiële situatie
waarin het probleem zich afspeelt
- daarna probeert men zich in te leven in de processen die zich daarin voltrekken, productieprocessen, besluitvormingsprocessen, kortom bewegingen omvorming van informatie, goederen, mensen
- vervolgens vraagt men zich af in wat voor betrekking mensen en groepen tot
elkaar staan die bij deze processen een rol spelen. Hoe beleven deze mensen
de situatie, wat zijn hun gevoelens,waar liggen hun belangen, hun onzekerheden, hun verwachtingen?
- tenslotte tracht men het wezenlijke van de situatie te vatten. Wat drukt zich
inal het voorgaande uit?In welkerichtingishiervan ontwikkeling sprake?
Elke stap in deze beeldvorming vraagt om een ander soort activiteit van de
waarnemer.
Bij de eerste stap kan men nog gewoon waarnemen dan wel zich een ruimtelijkevoorstelling maken.
Bij de tweede stap heeft men te maken met processen in de tijd waarin men
zich moet inleven. Men kan deze- als ondersteuning - projecteren in de ruimte
(tijd-wegdiagram, formulierenstroom, beschreven procedure, routingschema),
de processen zelf zijn echter levende zaken die met geen ruimtelijk bewustzijn
zijn tevangen (ziehoofdstuk I).
Bij de derde stap heeft men te maken met kwaliteiten van menselijke verhoudingen. Men kan ook deze in 'het platte vlak' projecteren als organisatieschema of als contactogram, de werkelijkheid van deze kwaliteiten kan men alleen maar proberen 'na tevoelen'.
Hoe voelt het wanneer opeens een groep systeemanalisten de onderneming
binnendringt, wanneer de 'onderlaag' van gastarbeiders steeds dikker wordt,
wanneer een fusie onverwacht over het bedrijf spoelt, wanneer bepaalde bevoegdheden zijn toegezegd maar niet kunnen worden uitgeoefend?
Bij de vierdestap tracht men een verhouding te krijgen tot het wezen van de
situatie.
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'Op het allerhoogste niveau van abstractie' (ofwel: op het meest concrete
niveau van geestelijke realiteit) stelt men vragen als: 'Welke plaats heeft dit
gebeuren in de biografie van deze onderneming, deze afdeling, deze groep; wat
isdeimpuls,debedoelingdiehier achterzit?'.
Dit niveau van beeldvorming vraagt om een haast volledige vereenzelviging
methetobject dat men beschrijft.
Zo is het mogelijk om geleidelijk opklimmend van het materiële via het procesmatige en de menselijke betrekkingen naar het wezenlijke, zich een beeld van
desituatietevormen.
Het interessante daarbij is dat men ondertussen (in de zin van het model) de
wegvan Bnaar Cbewandelt en tot een steeds dieper inzicht in de situatie komt.
Deze volgorde is inductief van aard maar sluit niet uit dat het proces toch
ritmischennietrechtlijnig verloopt.
In de voortgezette oefensituaties is het mogelijk deze - ideaal-typisch geformuleerde - volgorde van beeldvorming op zijn werkelijkheidsgehalte te onderzoeken en te oefenen, en daarmee depolariteit B-C nieuwe diepgang te geven.
3. Het hanteerbaarmaken vaneendoel
Wij hebben in onze oefeningen weinigaandacht besteed aan de wijze waarop
de wegenworden gevonden dienaar eendoelmoeten leiden.
Vooral in een groep kan het zeer storend zijn wanneer het eerste voorstel tot
verwerkelijking van het doel betrekking heeft op de gewijzigde volgorde van
handelen, het tweede op de positie van de chef die daaraan leiding moet geven,
het derde op de materiële voorwaarden, het vierde weer op de kwaliteit van de
leiding,etc.
Hetlijkt zinvol bij het hanteerbaar maken van eendoel eenzekere systematiek
in acht te nemen. Deze zou er als volgt uit kunnen zien:
- eerst tracht men te formuleren wat men nu eigenlijk wil, wat wezenlijk belangrijk is,wat dekernvandeeigenstreefrichting is
- vervolgens tracht men na te voelen wat dit betekent voor de verhoudingen
tussen debetrokkenen, welke houdingen moeten veranderen, hoe het machtsevenwichtverschuift, welkeweerstanden moeten worden overwonnen
- daarna ishet mogelijk zichin televen in de processen van materiële, informatieve en andere aard die mogelijk en wenselijk worden, gezien de beide vorige
stappen
- tenslotte rijst de vraag met welke materiële middelen deze processen concreet
kunnen worden mogelijk gemaakt.
Zo is het mogelijk om geleidelijk afdalend van het wezenlijke via de menselijke verhoudingen en het procesmatige naar het materiële een weg naar het
doeluitte stippelen.
Het interessante daarbij is dat men ondertussen (in de zin van het model) de
weg van D naar E bewandelt en tot steeds concretere wegen naar de gestelde
doelen komt.
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Deze volgorde is deductief van aard, maar sluit niet uit dat het proces toch
ritmisch ennietrechtlijnig verloopt.
In voortgezette oefensituaties is het mogelijk deze - ideaal-typisch geformuleerde - volgorde van concretisering op zijn werkelijkheidsgehalte te onderzoeken en te oefenen en daarmee depolariteit D-E een nieuwe diepgang te geven.

4. Verschuivendeprobleemstellingen
De oefeningen spelen zich in zekere zin nog in het platte onbeweeglijke vlak
af. De posities worden geoefend vanuit een bepaalde probleemstelling. Zoals
reeds eerder opgemerkt is het model echter geen indelingsmodel. De werkelijkheid is beweeglijk - driedimensionaal. Dat wil zeggen: probleemstellingen verschuiven, verruimen, verschralen.
Om een voorbeeld aan de zijde van de kenweg te noemen: de vraag ligt op
tafel:wat isdeoorzaak van het verloop?
Er worden gegevens verstrekt: de veelvuldigheid ervan, de kosten en dergelijke. Men komt tot de slotsom dat - na de centrale introductie - de mensen op
de afdeling niet goed worden opgevangen. De bazen voelen zich er niet verantwoordelijk voor. Nu rijst er een tweede probleem. Waarom voelen de bazen
zich niet verantwoordelijk? Is er ietsmis met de personeelsafdeling, met de opleidingvan debazen, met hun taakomschrijving?
Men neemt nu als het ware het eindpunt van de eerste kenweg als begin van
een tweede. Wat in de eerste weg vanuit de C-positie werd ontwikkeld, isin het
tweedegeval eengegeven,eengeaccepteerd feit (B).
Feiten zijn geen natuurgegevens. Feiten worden gemaakt (Latijn: facere,
factus = maken, gemaakt). Wat als feit wordt aanvaard, hangt van de leden
van de groep af. Een heftig omstreden veronderstelling kan later als vaststaand
feit worden aanvaard (positieverwisseling van C naar B).Een aanvaard gegeven
blijkt opeens een ongetoetste veronderstelling te bevatten zodat men naar nieuwegegevens gaat zoeken (positieverwisseling van Bnaar C).
Het is duidelijk dat de feiten-gedachten hiërarchie een lange ladder met vele
sportenis.
Een geoefende groep heeft bewustzijn voor de plaats waarop zij zich - gegeven de beschikbare tijd, de groep, het soort probleem - ongeveer op deze
ladderwilbevinden.
Om ook een voorbeeld aan de kant van de keuzeweg te noemen:een groep
zoekt naar wegen om het door haar gestelde doel (bijvoorbeeld grotere bedrijfsbinding) te bereiken. Zij overweegt een aantal mogelijke oplossingen en ziet
tenslotte als belangrijkste middel: het bouwen en goedkoop verhuren van bedrijfswoningen. Op het moment dat iemand nu vraagt: hoe gaan we dat nu
praktisch verwezenlijken?, verschuiven de bedrijfswoningen van de positie E
naar de positie D. Zij vormen nu het doel waarheen men mogelijke wegen gaat
zoeken.
Het omgekeerde vindt plaats wanneer iemand opeens het schijnbaar vaste
uitgangspunt (bedrijfsbinding) ter discussie stelt. Hij haalt dit doel omlaag
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naar het niveau van de wegen, plaatst - in ons voorbeeld - de bedrijfsbinding
van de D-in de E-positie en gaat nu op zoek naar een nieuwe D. Hij steltinfeite
de vraag: 'Ten dienste van welk doel gaan wij de weg van de bedrijfsbinding?'.
Een ander voorbeeld:P zegt:'Dit project is niet mogelijk want de assemblagecapaciteit is te klein', waarop Q antwoordt: 'Dan moeten wij werk uitbesteden'. P wil - om wat voor reden dan ook - het betreffende project niet. Als
argument gebruikt hij een situatiemaatstaf. Voor Q staat het project helemaal
niet meer ter discussie. Als nu de capaciteit van de assemblageafdeling een
blokkering op de weg naar het begeerde doel blijkt te zijn (soort negatieve E),
plaatst hij dit probleem een moment in de positie D (het doel is: assemblagecapaciteit uitbreiden) en vraagt zich af langs welke weg dit te bereiken is. Hij
geeft zelfhet antwoord door opdemogelijkheid van uitbesteden te wijzen.
Het is duidelijk dat de doel-weg hiërarchie een lange ladder met vele sporten
is, waarlangs menigegroepinhet gespreksmoeras verdwijnt.
Het isvan belang dat zoveel mogelijk leden van een groep bewustzijn hebben
voor de plaats waarop zij zich- gegeven de beschikbare tijd, de groep, het soort
probleem- ongeveer opdezeladder willen bevinden.
In een levend gesprek zullen zulkepositiewisselingen, verschuivendeuitgangspunten, verruiming en vernauwing van probleemstelling en doelstelling voortdurend voorkomen.
Met het procesformulier, dat in het vorige hoofdstuk werd besproken, is
reeds een begin gemaakt met het oefenen in deze richting. In de kolom met het
spiraalteken werdeen oordeelgevraagd over hetniveau vanhet gesprek.
In een voortgezette cursussituatie kan men zich een serie concrete 'vingeroefeningen' voorstellen, die het leerproces ook in deze richting nog kunnen
verdiepen.
5. Ledenrollen
Nog een ander oefenvoorstel is het volgende:de groep voerteen gesprek en
iedere deelnemer mag alleen uit één van de vier velden een bijdrage leveren. Hij
vervult daardoor eenbepaaldefunctie inhet gesprek.
Een variant is dat ieder het gesprek probeert te kleuren in de richting van een
van de zes gesprekstypes. Ook daarmee neemt hij een bepaalde rol op zich die
in elk gesprek vóórkomt, en waarvan steeds de vraag is of hij op hetjuiste moment, in de juiste gespreksfase wordt gespeeld en daardoor positief werkt, of
dat dat niet het gevalis.
Met deze oefening wordt reeds een overgang gemaakt van het proces-aspect
van het gesprek naar de relatie-aspecten van het groepsgebeuren. De leden
worden zich bewust van hun ledenrollen en de wisselwerking van deze rollen.
6. Depolariteit spreken-handelen
Wij hebben deze polariteit beschreven als het denken en spreken (buiten de
situatie) over hetgeen men zich voorstelt te gaan doen enerzijds en het feitelijke
handelen anderzijds.
Wij schreven hierover in hoofdstuk II:'Een groep die net zo lang wil spreken
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tot alles is doordacht en geformuleerd en dan pas tot handelen overgaat, is
net zo onvruchtbaar bezig als een groep die alleen handelt en zich nooit bezint
op haar ervaringen en doelstellingen. Vruchtbaar wordt een groep wanneer zij
erin slaagt, hetjuisteritme tevinden tussen handelen en spreken over het handelen, tussen het ervaringen opdoen met de werkelijkheid door haar te veranderen
en het terugblikkend tot inzicht komen in deze werkelijkheid. Zo ontwikkelt
zich de sociale werkelijkheid in een sprekend-handelend ritme tussen woorden
en daden.'
Het oefenen van deze polariteit brengt ons buiten de doelstelling van deze
studie.
Onze studie gaat niet verder dan aan tetonen dat in mensen, die groepsgewijs
met het model oefenen vermogens worden gewekt die bruikbaar zijn in de processenvan oordeelsvorming waarvan hetmodel deuitdrukking is.
Dat neemt niet wegdat het interessant zou zijn de oefeningen tot in de 'grootste lemniscaat' uit te strekken: de binnen-buiten polariteit tussen het spreken
over het handelen en het handelen zelf.
Bij bedrijfsintern opleidingswerk zou deze polariteit zeer wel onderwerp van
gerichte oefening kunnen zijn. Men noemt dit situatie-training. Een begeleider
maakt een verslag van het besluitvormingsproces en daarna van het concrete
handelen van diegenen die naar aanleiding van de besluitvorming tot enigerlei
actie zijn geroepen. Op de volgende bespreking laat hij de resultaten van beide
onderzoekingen aan de groep zien en bespreekt verschillen en overeenkomsten.

F. TEKSTEN VAN DE OEFENINGEN

1. Degestructureerdeoefeningen
a. Oefening A-B
A: (op spreekuur bij gezinsadviseur B) - Ik sta voor een raadsel. De verhouding tot mijn
oudstezoonwassteedsgoedendelaatstewekenisdatradicaal veranderd.
B: Hoeoudisuwzoon?
A: 15jaar,hijwordtbinnenkort16.
B: Zijnernogmeerkindereninhetgezin?
A: Ja, nog eenjongen van 13,daar hebben we helemaal geen last mee, en dan nog een nakomertje, eenmeisjevan2.
B: Zijndekinderengezond?
A: Nietsteklagen.
B: Watiserdanzoradicaalveranderdinhetgedragvanuwzoon?
A: Hij is ineens heel zwijgzaam geworden, net of hij iets verbergt. Ik heb ook eenpaar keer
gemerkt dat hij geld bij me heeft weggenomen. Hij komt steeds later thuis en ik heb het
vermoeden dathij dan teveelheeft gedronken.Hijgaatmeteennaarz'nkamerensluitzichop.
B: Opwatvoorschoolzithijenwatzijnderesultaten daar?
A: Hij zit hier op de scholengemeenschap en doet voor het tweedejaar de 2e klas MAVO.
Zijnlaatsterapportwasalweernietbest.
B: Heeft hij toekomstplannen?
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A: Hij wilgaan varen, maar daar ben ik niet zo erg voor. Jeweet niet waar zein terecht komen.Maarhoekomthetnudat dejongenineenszoandersis?
B: Nogevengeduld.Hoebentugehuisvest?
A: We hebben een vierkamerflat. Henk, de oudste, en Kees hebben ieder een eigen kamer.
Dejongsteslaaptbijmijopdekamer.
B: Ikbegrijpdatergeenvadermeerinhetgezinis?
A: Wehebben 't eentijd langgeprobeerd. Wehadden gehoopt dat dekleine Marjon onsweer
samenzoubrengen. Dat heeft ook welevengeholpen. Maar toen werd 't alleenmaar slechter. Hij vochtmet dejongens. Nu woont hijin destad opkamers enzijn wemet een advocaat
bezig.
B: Heeft Henkeen vriendinnetje?
A: Een paar keer heeft hij een meisje mee naar huis gebracht, maar ik vond dat geen partij
voor hem. Ik denk dat hij dat wel gemerkt heeft, want na een paar keer is zij niet meer
komen opdagen. Weet u nu voldoende omme tekunnen vertellen, wat er aan dehand ismet
diejongen?
B: Nee,nogniet.Ikmoetnogwatuitz'njeugdweten.Hoeishijopgevoed?
A: M'n man was bij een aannemersfirma en wezijn nog al eens verhuisd, steeds als er weer
eengrootproject kwam.
B: Woondeudanineenopzichtersbarak ofzo?
A: De firma huurde eenwoning in debuurt. Maar 't betekende welsteedseennieuwe school
eneennieuweomgeving.Eigenlijk konjenergensgoedwortelschieten.
B: Enhaduwmanplezierinz'n werk?
A: Hijsprakernietveelover.Ikweet'tniet.Hijmaakteookerglangedagen.
B: Watwasdatvoor firma?
A: Zebouwden grotekantoorgebouwen. Maar moet u dat nou allemaal weten om te kunnen
begrijpen watermetmijnjongenaandehand is?
b. Oefening A-C
Tijdens de vorige oefening heeft gezinsadviseur Czwijgend aan tafel gezeten. Hij gaat nu,
op basis van de aangehoorde informatie, allerlei gedachten uiten over oorzaken en samenhangen.
C: In het probleem van uw zoon lijken me een aantal zaken zeer bepalend. Ten eerste het
feit dat hij in zijn jeugd heeft gezworven. Nergens verankerd, noch in school, noch in een
buurt.Dat heeft hem natuurlijk sterker doen wortelen in zijn familie. Doordat de verhouding
met uw man slechter werd, is hij steeds meer naar u toe gedreven. Doordat uw man ook niet
vaak thuiswas,washijsterkopu aangewezen.
Kuntuzichdat voorstellen?
A: Ja, zoals u het beschrijft, klopt het wel,maar ik zienoggeen verklaring voor zijn vreemd
gedrag.
C: Daarvoor moetenwenogeenstapjeverder gaan.Ik denkdat degeboorte van uw jongste
dochtertje van grote betekenis is voor het begrijpen van de hele situatie. Alle moederliefde
isnaar ditkindgestroomd.Allehoopwasophaargericht.Zijwasdelaatstestrohalm waaraan
uzichvastklampte om uwhuwelijk teredden. Hij moet dat hebben gevoeld. Op dat moment
stond hij in dekou. Hij wastoen bijna 14.Op dieleeftijd heeft eenjongen desterke handvan
zijnvadernodig.Datvindtuinallepedagogische handboeken.
A: Ja,daar hebik ookweleensingelezen. Het ismenooit zo duidelijk geworden,maar ikzie
nuwel,dat 'tklopt.
C: Hoewel er op die leeftijd ook een grote rivaliteit tussen vader en zoon ontstaat - u weet
wel,dejongebok diezichvanzijn krachten bewustwordt, stoot deoudebok uitdekudde iser toch ook eensterke aantrekkingskracht. Maar ook daarin wordt dejongen teleurgesteld.
De vader laat het afweten en verdwijnt uit het gezichtsveld van dejongen. Zoals u hem beschrijft, lijkt hij een laatbloeier. Daarom dringt zijn situatie niet direct tot hem door. Maar
ineens vallen hem de schellen van de ogen. Hij realiseert zich zijn situatie. Hij klapt dicht,
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)

121

teleurgesteld,misschienweluitwrok. En opdatmoment staat hijopenvooralleswathemzijn
huisenzijnsituatiedoetvergeten.Kuntuzichdat voorstellen?
A: Ikgeloofdatikinzijnplaatsookzozouhebben gereageerd.
C: Alles wat u over zijn gedragverteld hebt, past indat beeld.Zijn zwijgen, zijn drinken, zijn
laat thuiskomen en dan zich opsluiten in zijn kamer. Zijn vertrouwen is diep geschokt.
Gelooft udatdaarmeehetraadselisopgelost?
A: Ja, u hebt alles wel netjes op een rijtje gezet. Ik zie het wel. Zo moet 't wel ongeveer in
elkaarzitten.
c. Oefening A-B-C
(zelfdeuitgangssituatiealseersteoefening indezereeks)
A: Ik weet niet goed wat er met mijn oudste zoon aan de hand is.Hij wordt onhandelbaar.
B: Hoezijnz'nschoolprestaties?
A: HijzitvoordetweedekeerinMAVO-2enz'ncijfers zijnnietbest.
C: Datverklaart veel.Diegrotemassascholengevendejongensvantegenwoordiggeensteun,
geen inhoud. De leraren hebben geenpersoonlijke aandacht, dejongensverliezenhuninteresse,gaandoublerenenvallentenslotteuitdeboot.
B: Ik zou eerst nog wel wat meer willen weten hoe zijn prestaties vroeger op school waren.
A: Die zijn nooit zo best geweest. Hij isvaak van school gewisseld, omdat mijn man bij een
aannemerij werkteenwedansteedsmoestenverhuizen.
C: Dan is 't toch geen wonder dat diejongen lastig is!Kijk, dat zit zo,je kunt dat ook bij
Spock vinden. Elke keer als zo'njongen op een school komt, bindt hij zich aan de onderwijzer of onderwijzeres. En elke keer als hij er weer afgenomen wordt, krijgt hij een deuk in
z'n vertrouwen. Tot hij zich aan niets en niemand meer durft te binden, eenzelvig wordt en
voorzijnomgeving onhandelbaar.
B: Ik heb de indruk dat we het hele probleem proberen te benaderen vanuit zijn schoolervaringen. Ik zou wat meer willen horen over de situatie thuis. Hoe ziet het gezin eruit?
A: Hans, deoudsteis 15,erisnog eenjongen van 13 en dan nogeenmeisje, een nakomertje
van2.
C: De zaak wordt me steeds duidelijker. Alsje nou als knaap van 13,net lekker inje puberteit, zo onzeker als wat, ineens voor zo'n situatie wordt geplaatst waar je moeder al haar
liefde aan zo'n 'indringster' geeft, en je je vader, de grote rivaal van elke puber, eigenlijk
kwalijk neemt dat hij deze nakomer heeft veroorzaakt... Ik dacht dat daar de kern van het
probleemligt.
A: Misschien hebt u gelijk, maar ik weet niet of het probleem zo eenvoudig is te verklaren.
B: Er moeten nog veel feiten op tafel komen voor we het geval kunnen begrijpen. Ik zou u
willenvragen,hoeuwmanditalleservaart.
A: Mijn man en ik leven niet meer samen. Een paar jaar nadat de twee jongens geboren
waren, begonnen de moeilijkheden. Het ging met periodes beter en slechter. We dachten
dat degeboortevanonzelaatsteeennieuweinzetmogelijk zoumaken.Dat leekevenzo. Maar
na dieopflakkering isdekaars definitief gedoofd. Mijn man woont nietmeer thuisenwehebbeneenadvocaat indearmgenomen.
C: Is 't een wonder dat uw oudste dit alles niet verwerkt en onhandelbaar wordt? Denkt u
eens wat een emotionele belasting en dat in die kwetsbare puberteitsjaren! Ikgeloof dat er
nietveelfeiten meerhoeventewordenaangedragen.Hetgevaliszodoorzichtigalsglas!
d. Oefening A-E
A: (komt bij E en stelt hem de vraag:) Waar zal ik dit jaar eens heengaan met vakantie?
E: Erzijntegenwoordigautoslaaptreinen tot Uppsala, datzoujeeensmoetendoen.
A: Enalsjedaardanbent,watkunjedaardandoen?
E: Er zijn fantastische autowegen tot aan depoolcirkel. Onderweg komje langs watervallen,
zilvermijnen,interessantehoutbedrijven eneindelooseenzamebossen.
A: Enmoetjedaninje kofferruimte slapen?
E: Welnee, er zijn hypermoderne hotels onderweg. Het eten is daar erggoed. Sommige heb122
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bentoeristenvisvijvers waarjekunt hengelen.Daarrustjeergvanuit.
A: Hebjenoganderevoorstellen?
E: Alsjevan't zuidenhoudt, zijn er tegenwoordig ook heel wat goedkope chartervluchten
naar Cyprus, Corsica, Malta, Kreta. Alleen logies met ontbijt isgeregeld. Verder benje zo
vrijalseenvogel.
A: Kunjeopaldieeilandennogietsandersdoendanindezonliggen?
E: Ozeker wel.Erzijn veelopgravingen van cultuurhistorische monumenten. Er zijn grotten
enmusea. Maar alsjemeer vanhet water houdt, kunjedaar ook eencruise bespreken.Een
weekopdeMiddellandseZeeofnogbeteropdeAdriatischeZeelangsdeJoegoslavische kust.
A: SprekenzedaarookeenbeetjeEngels.
E: Alleenindegrotetoeristensteden; zodrajedaarevenbuiten komt, kunjenietmeer terecht
met welkebuitenlandse taal dan ook. Ikweetnatuurlijk nietprecieswatje wilt,maar erzijn
tegenwoordig ontzettend leuke mogelijkheden om oude ambachten te beleven en eventueel
zelfsteleren.
A: Watmoet ikmedaarbij voorstellen?
E: Nou, bijvoorbeeld een dorpje in Zuid-Frankrijk waar een stel pottenbakkers bezig is,
elders wordt gesponnen en geweven, weer ergens anders worden uit olijfhout allerlei
gebruiksvoorwerpen gemaakt. De gasten zijn ondergebracht in een soort pension, eenvoudig
maar niet ongerieflijk. Vandaaruit gaan ze naar hun 'leermeesters', vertellen hun voorkeur,
maken afspraken, etc.Hethangt ervanaf watjeervanmaakt.Jekunt natuurlijk ook eendeel
vandedagluierenenwandelen.
A: Enwatkostdatallemaal?
E: Dat pension is een normale dagprijs. Voor het gebruik van de ateliers en de hulp van de
meester betaalje per uur. Watjemaakt magjemeenemen. Een vriendje van medieer twee
wekenwasen nogal wat uurtjes in deateliers doorbracht, vertimmerde erca f. 200,-.Dat valt
dusergmee.
A: Ikhaddaarnooitvangehoord.Hebjenogmeervanditsoort buitenissigheden?
E: Nee,... of... jawel, daar valt me nog iets in. Er is in Duitsland een groep historici die
wetenschappelijk-toeristische excursies organiseert voor kleine groepen. Ze zijn dicht bij
huis begonnen, bijvoorbeeld de Externsteine, de Ierse vroeg-christelijke en heidense heiligdommen, de burchten in het Burgenland en dergelijke. Zegaan nu ook al buiten Europa, bijvoorbeeld het 'nalopen' van een deel van de tocht van Alexander deGrote. De deskundigen
houden inleidingen, leiden rond, leiden discussies, stimuleren persoonlijke studies, etc. Men
duiktzo'nweekhelemaalonderinhetbetreffende historischegegeven.
A: Bedankt voor alle tips. Ik neem aan datje er nog wel meer hebt, maar het heeft geen zin
ernogmeertevragen.Ikmoeteerstduidelijker wetenwatikwil.
e. Oefening A-D
D heeft tijdens de vorige oefening zwijgend meeaan tafel gezeten en neemt nu het gesprek
over:
D: Alsje wilt weten, wat je eigenlijk wilt, zou een eerste vraag kunnen zijn:moet deze vakantie demogelijkheid bieden allerlei mensen te ontmoeten. Ik zinspeel niet speciaal op je
vrijgezellenstaat, maarin'talgemeenop ontmoetingen.
A: Ik heb nogal veelmet mensen te doen inmijn beroep.In devakantie houd ik van alleenzijn,hoewelcontactenmetmensenuithetvolkmealtijd zeerinspireren.
D: Benje meereen natuur- of eencultuurmens? Moet dezevakantie eenontmoetingzijnmet
eenstuknatuur ofmeteenstukmenselijke cultuurhistorie?
A: Eigenlijk eerder dat laatste. Wanneer ik een paar dagen alleen maar natuur ervaar, word
ikonrustig.Danmoetiknodigweereenofanderoudkasteelofzoopzoeken.
D: Benjeeen typedat dan lang opéén plaats blijft, studeert, diep-boort, of benje bevredigd
doorvluchtigeindrukken,zodatjeookméérhistorischemonumenten kuntbezoeken?
A: Eigenlijk beide.Ikhoudervan,tweeofdriezakeneenbeetje grondigtebekijken, daar ook
watovertelezenendandaar tussendooreenpaar vluchtigeindrukken. Ookineenmuseum
doeikdatzo.
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D: Wanneerwiljegaan,hoelangwiljegaanenwatwiljeuitgeven?
A: Het liefste ga ikin het voorseizoen, eenweek of drie. En ver boven def. 1000,-zou 't niet
moetenkomen.
D: Je sprak zo net over contact met de bevolking. Dat betekent dat je de taal van het land
welredelijk moet spreken.
A: Ja,ikspreekeigenlijk alleenredelijk DuitsenEngels.
D: Enkunjegoedtegendewarmte?
A. Datisgeenprobleem.
D: Toch zieikniet duidelijk welkefunctie deze vakantie voorjou vervult. Is het alleen maar
uitrusten of moet hij nog andere doelen dienen? En waar rust je dan 't meest van uit en
welkedoelenstreefjeernogmeermeena?
A: Eigenlijk weet ik dat niet zoprecies.Jevragen maken medat bewust. Ik geloof dat ikeen
stuk levenzouwillen ervaren datje helpt jegebondenheid aan eenbepaald beroep,aan een
bepaaldeklasseteoverwinnen. Hetissomszobevrijdend teervaren, hoe totaal anders mensen leven, hun samenleving inrichten, welke andere waarden en normen óók mogelijk zijn.
Jezitzogeklemdinjeeigenwereldje.
D: Waarom wil je je uit die gebondheid losmaken? Iedereen past toch precies in 't vakje
waarinhijheeft leren functioneren?
A: Dat is 't hemjuist. Jevoeltje langzamerhand geprogrammeerd doorje omgeving.Je bent
aangepast,maarnietmeerjezelf.Pasalsjejelosmaakt, kunjejezelf zijn.Eenvakantiemoet
daarbij helpen.
D: Is dat geen illusie om dat van een vakantie te verwachten? Je komt verfrist terug en na
tweewekenbenjeweeraangepast.Alleenvanbinnenuitkunjejevrijmaken.
A: Dat weetikwel.Maareenhulpvanbuiten,eenvakantie,kandaarergbijhelpen.Ikgeloof
datiknuwelkanszieuitaldievoorstellenvanEietstekiezenwatmebevredigenzal.
f. Oefening A-D-E
(zelfdeuitgangssituatiealsdeeersteoefeningindezeserie)
A: Ik zoujulliewillenbetrekken inmijn probleem: waar zalik ditjaar heengaanmet vakantie?
D: Wat moet dat voor soort vakantie zijn? Luieren ofjuist uitrusten door lekker actief iets
heelanderstedoen?
A: Eigenlijk meer dat laatste.Eenpaar dagen luieren isleuk en uitrustend, maar als 't langer
duurt,wordjeerdoodmoevan.
E: Nou, alsjelekker actief eensiets heelanders wilt doen, ga danmet zo'n ambachtsexcursie
mee.14DagenmeteenstelluiineenkleinFransdorpjeendeheledagpottenbakken,weven,
olijfhoutsnijden enzo,onderleidingvanFranseartiesten.
A: Je bent dan wel actief bezig, maar steeds op dezelfde plaats, zodatje van het land weinig
beleeft.
D: Wiljedaarmeezeggen,datjeeigenlijk meerzoektnaar eenvakantiemetveel afwisselende
indrukken opverschillendeplaatsen?
A: Ja,weleenpaardagenopéénplek,maar danweerverder.
E. Dan zoujezo'n Skandinavische tour kunnenmaken.Eenpaar dagenopzee,daneen tocht
door 't land, weer uitrusten aan eenfjord, dan naar deNoordkaap enviahet Zweedse deel
vanLapland terug.Veelfolkloreenprachtig natuurschoon.
A: Jelijkt weleenreisbureau-agent. Toch trekt 't me niet zo aan. Het noorden isme te arm
aancultuurmonumenten. Ikwilindevakantieeenstukgeschiedenismeebelevenen daaraan
m'nhorizont verwijden.
D: Ziet dat er voor jou zo uit, dat jeje daar ook op voorbereidt en er echt een studie van
maakt doorerovertelezenoflaatje'tmaar overjekomen?
A: Ik zou me er graag op voorbereiden, maar meestal is de agenda tot aan de dag van het
vertrekzóvol,datdatniet lukt.
E: Ik weet in Duitsland iemand die organiseert en leidt zogenaamde cultuurhistorische toeristischereizen, bijvoorbeeld naar deExternsteine of deFransekathedralen ofnaar Ierland.
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A: Datspreektmegeweldigaan.Isdegeendiedatleidtookzelfcultuurhistoricus?
E: Ja, weliswaar autodidact, maar in de loop van de jaren heeft hij zich geweldig in deze
zakeningewerkt.
D: Hebje beseft, datje dan 2 of 3weken met eenzelfde gezelschap in een bus, in hotels,etc.
opgescheept zit?Ikweetnietofjezo'nvrijheidsvogel bent,datje datwelwilt.
A: Ik moet inderdaad welevenaan diegedachte wennen.Ik zou eenseenpaar mensen willen
spreken diemeegeweest zijn omtekijken watvoor soort vogels op dezeexcursie intekenen.
E: Ik kanje daar zelf ook wel ietsover vertellen, want ikben toevallig zo'n vogel. Het hangt
overigensergafvanhetsoortexcursie.Eenexcursienaar het Burgenland trekt heel andere
mensen dan die naar Perzië waar een deel van de tocht van Alexander de Grote is gevolgd.
A: Wàt zegje?! De tocht van Alexander! Dat is razend interessant. Dat zou ik wel willen!
D: Bedenk dan wel dat het er bloedheet is, dat zo'n excursie waarschijnlijk op z'n minst 3
weken duurt endat 't nietgoedkoop zalzijn. Enverderlijkt me,datje aan zo'n excursiepas
wat hebt, alsjejeergoed opvoorbereidt endat zalinjouwgevalwelbijzondere offers vragen.
A: Ja, dat is nogal een rijtje met consequenties die ik niet over 't hoofd mag zien. Geef me
maar eens een folder of ander informatiemateriaal, dan kan ik alles eens rustig bekijken.
E: Daarzalikvoorzorgen.
g. Oefening A-BC
A: Jeweetdat iksindseenpaarjaar secretarisbenvandeVereniging tot BehoudvandeOude
Pakhuizen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Amsterdam. Tot nu toe kon ik
datmeteenàtweeavondenindeweekaf. Maar delaatstemaanden isdat zoaanhet toenemen
datvrijwel allevrijetijd eraangaat.Zokandatniet langer.
BC: Zijn er wel meer van dit soort 'piekbelastingen' geweest, met andere woorden, ishet
probleemmisschienvanvoorbijgaande aard?
A: Nee, de Vereniging is nog niet zo oud. Mijn voorganger was mede-oprichter, 10 jaar
geleden. Het werk is gestadig toegenomen tot het zich tweejaar geleden heeft vastgezet op
eenàtweeavondenindeweek.Toenhebik'tovergenomen,omdat 'themteveelwerd.
BC: Hebjeeenideewatdeoorzaakvandetoenameinhoeveelheidwerkis?
A: Ik dacht vanwel.Het ledentalissterk aanhetgroeien.Dit hangt samenmeteengroeiende
bezorgdheid om het behoud van oude pakhuizen. Ten eerste worden ze bedreigd door de
saneringsdrift bij de gemeentebestuurderen, en ten tweede hebben Engelse onroerend-goedspeculantendezeobjecten ontdekt.Zekopenzeopenmakenereenduursoorthotelvan.
BC: Ik heb dat gelezen in de krant. Maar waar zit nu de concrete toename vanje werk in?
Omhet extreemtestellen:inhetonderhandelen met Engelsemakelaars ofinhet inschrijven
vannieuweleden?
A: Meer dat laatste. De voorzitter en de penningmeester zijn meer geschikt voor de praktische en politieke aspecten. Er gaat veel tijd zitten in het behandelenvanaanvragen voor
lidmaatschap. Er is een toenemende belangstelling, ook buiten Amsterdam, zelfs tot in 't
buitenland. Allerlei Heemkunde-verenigingen en tijdschriften vragen om informatie, willen
artikelen.Ookreisbureauswillenallerleiwetenvoorhuncruisesen dergelijke.
BC: Het isduidelijk datjullie in eenuitdijend veld zitten. Zowel wat betreft het aantal normale individuele leden, als wat betreft het aantal soorten contacten. Dat laat natuurlijk
zo'n secretatiaat niet ongemoeid. Het is de vraag of deze stijl van secretariaat nog welaangepastisaandeontwikkelingsfase waarinjullieverenigingzichbevindt.
A: Ik kandatnogaanvullenmethetvolgende: deeerstecategorievanbelangstellenden betrof
notabelen, generaties lang ingezetenen van Amsterdam diehetalseenerezaak beleefden de
oudeglorievan hun stad in ere te houden. Toen kwam de categorie van Heemkunde-achtige groepen aan de ene kant en commercieel gerichte groepen aan de andere kant. Nu verschijnt er een heel nieuwe categorie. Dat zijn jongeren, studenten, scholieren, ook werkende
jongeren, dieineensontdekken dat hun stad wordt bedreigd. Enzewillen inspraak. Zekomen
met alternatieve bestemmingen: kunnen wij in de oude pakhuizen geenjeugdcentra inrichten
of politieke koffiehuizen of artiestencommunes of centra voor het oude ambacht. Dat iseen
totaalnieuwewinddiegaatwaaien.
BC: Besteden de andere bestuursleden ook zoveel tijd aan de vereniging of komt het, zoals
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zovaakineenvereniging,allemaalopdesecretarisneer?
A: Wehebben een groot bestuur van 14man dat eens perjaar bijeenkomt, en een dagelijks
bestuur van 5, dat eenmaal per maand vergadert. De leden daarvan zullen niet meer dan
twee avonden per maand voor de vereniging op stap zijn. Het komt wel grotendeels op mij
neer.
BC: Ikhebgeenideeoverwatvoorfinanciëlemiddelenjulliebeschikken enwat dat praktisch
betekent voor deuitrusting van het secretariaat. Moet ik me eenadressograaf, een stencilmachine,eenfotokopieerapparaat enzodaarbij voorstellen?
A: O,welnee.Alleshandwerk.Jemoetje dezaakniettegroot denken.Tot voor kort hadden
we nog maar een paar honderd leden en - tezamen met enkele grote schenkingen - een
'omzet'vanca.f. 10.000,-.Datgeeft nietveel mogelijkheden.
BC: Hebbenjullierelatiesmet Monumentenzorg?
A: Ja, sindsvorigjaar zijn zezichgaan realiseren, dat ook eenpakhuis weleenseen cultuurhistorische betekenis zou kunnen hebben. Er zijn besprekingen gaande om te zien hoe wij
onzewerkzaamheden opelkaarkunnen afstemmen.
BC: Hebbenjullie eigenlijk al een totaal overzicht van alle pakhuizen die voor bescherming
inaanmerkingkomenofisernogeenstukinventarisatie tedoen?
A: Dat isgebeurd. Dat isde grote verdienste van mijn voorganger. Op die basis bouwen wij
nog steeds. Overigens ligt daar ook nog een secretariaatsprobleem. Het archiveren van al
die honderden schetsen, plattegronden, gevelaanzichten, lijsten met technische details, etc.
Mijn voorganger heeft een en ander wel met veel liefde gedaan, maar weinig systematisch,
zonderveelnormalisatieinsymbolen,matenenschalen.
Daarzijn ookheelwatavondjes ingaanzittenomdaarwatordeintescheppen.Enheteinde
isnognietinzicht.
BC: Metdefinanciënhebjeverdernietstemaken?
A: Dat wilzeggen:ikschrijf decontributies in enhoud het kasboek bij en betaal de lopende
rekeningen. De penningmeester bemoeit zich eigenlijk alleen met hetjaarbudget en verder
probeert hij- viazijnpersoonlijke relaties- groteregiften binnentekrijgen.
BC: Ik krijg eenbeetje deindruk - enjemoet meniet kwalijk nemen dat ikdeze persoonlijke
noot aan onsgesprek toevoeg- dat deoorzaak vanje probleem ookweleenbeetjebijjezelf
ligt. Het lijkt welofjeallesnaarjezelf hebt toegetrokken: secretariaat, boekhouding, tekeningenarchief,gesprekken met alternatieve groepen. Misschien iseen deelvan het probleem verklaarbaar uitjouw onvermogen,actiefanderemensenbijhetwerkinteschakelen.
A: Dat zieje toch verkeerd. Ik probeer dat voortdurend, maar iedereen zit vol en niemand
heeft tijd. Soms wordt wel hulp toegezegd, maar alspuntje bij paaltje komt,moet jetoch
weerallesalleen doen.En daarmeezijn wedan terugbijhetuitgangspunt:hetgroeitmeboven
dekop.Watmoetikdoen?
h. Oefening A-DE
DEheeft tijdens ditspelzwijgend meeaantafelgezetenenneemtnuhetgesprekover.
DE: Het eerste wat me noodzakelijk lijkt, is een duidelijke taaksplitsing. Jij doet nu alles.
Jijzoujebijvoorbeeld moeten beperken tot hetzuiveresecretariaatswerk, depenningmeester
zou zelf de kasboeken moeten bijhouden, een ander bestuurslid zou zich speciaal over het
archief moeten ontfermen (en als die er niet is, moet je met dàt doel een nieuw bestuurslid
zoeken) en degesprekken met politieke groepen zouje onder elkaar moeten verdelen.
A: De consequentie is dan weleen veelhechtersamenspel tussen debestuursleden onderling.
Want als ik me dat voorstel, dat administratie, boekhouding, archief en 'klantencontact'
zijngescheiden,zieikwelveelnieuweproblemen rijzen.
DE: Jekunt 't ook bijelkaarhoudeneneenanderesecretariszoeken diebereid iservijf avondenenooknoghetweekend aantebesteden.
A: Misschien is het probleem daarmee op korte termijn opgelost. Maar na enige tijd zal het
ongewijzigd of nog heviger terugkeren. Ik geloof dat we't probleem fundamenteler moeten
aanpakken.
DE: Daarmee komen we op devraag watjullie eigenlijk willen met dievereniging. Hoe zien
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julliedeclubover 5 à 10jaar?Welkemaatschappelijke functie wil je vervullen? Welk beslag
kun je uit dien hoofde op openbare middelen leggen en kun je daaruit eventueel een professionelesecretarisbetalen?
A: Wehebben over dieverder wegliggende doelen eigenlijk nog weiniggepraat. De stroomversnelling heeft ons wat overvallen. Persoonlijk geloof ik wel dat we onze doelstelling in
een veel ruimer perspectief moeten plaatsen. 'Behoud van V.O.C.-Pakhuizen' is te beperkt.
Wie wordt daarvoor nog enthousiast? Onze vereniging zou ertoe moeten bijdragen, dat het
oude Amsterdam een sociaal-cultureel-educatief centrum wordt, waarin een stuk schoonheid
van het verleden de achtergrond en omhulling wordt voor het werken aan eennieuwe sociale
toekomst.
DE: Dat is machtig mooi geformuleerd en ik kan daar onmiddellijk ja tegen zeggen. Maar
vertaal dat eensnaarjouw secretariaat!Dat betekentnogalwat.Zo'ndoelstellingvraagtniet
alleen een volle-dagtaak-secretaris, maar ook een heel secretariaat met complete uitrusting.
Vergeetnietdatjedanbinnentreedt ineenheleinfrastructuur vanorganisatiesenactiegroepen
diezichookinditveld ophouden.
A: Wemoeten hierover in het bestuur gedachten ontwikkelen. Maar ondertussen moeten we
op korte termijn weliets voor mijn probleem bedenken. In dat opsplitsen zieikniet zoveel,
dat leidt tot chaos. Zolang er geen echte oplossing gevonden is, moeten we 't in één hand
houden.
DE: Probeer dan eens onder de jongerengroepen, waarmee je in contact komt, mensen te
vinden die bereid zijn er wat tijd in testeken. Dat zou voor sommigen welgoed zijn, want
zepraten vaak meer dan zedoen. Enalszezichécht voor diepakhuizen interesseren, latenze
dan ookwatoffers brengen.Vrijetijd hebbenzegenoeg!
A: Maar diejongenskunnendattochniet;hoesteljejedatvoor?
DE: Ze kunnen vaak meer danje denkt. Alsje maar vertrouwen schenkt. En ik stel me dat
heel concreet voor: eenmaal in deweekeenavond bijjou thuis:deeen doet eenstuk ledenadministratie, de ander typt een paar brieven, de derde is met het archief bezig, de vierde
schrijft het kasboek in. Dat schept een band tussen mensen. Ondertussen verzetje een stuk
werk en in de gesprekken tussendoor of na afloop ontstaan vaak nog creatieve ideeën voor
detoekomst.
A: Alsikdezeliedenop dezewijzenaar binnen haal isdat niet zondergevolgen.Er ontstaan
bandenendiebepalenmededekoersvan devereniging.Jouwkorte-termijn-oplossingschept
welvrijheidsbeperkingen voorhetgesprekoverdelange termijn.
DE: Dat zie ik in. Dan zou je als alternatief nog kunnen denken aan een kort efficiencyonderzoek naar de doelmatigheid van het secretariaat zoals het nu functioneert. Tenslotte
benjij geenberoepsadministrateur. Het kan zijn datje met eenaantal tipsvaneen deskundige
jetijdsbesteding aanzienlijkkunt beperken.
Om nog concreter te worden: een vriendje vanmewerkt opeenefficiëncy-bureau en heeft
nogal wat interesse voor historische gebouwen. Misschien is hij bereid, bijvoorbeeld op een
weekend,jouwwinkeltjeeensdoortelichtenvooreenkleinevergoeding.
A: Ik vind dat eengoed idee.Ik zal 't met hetbestuur overleggen endan hoorje nogvanme.
. Oefening A-BC-DE
(zelfdeuitgangssituatiealsdeeersteoefening indezeserie)
A: Julliewetendat iksindseenpaarjaar secretarisbenvan deVereniging tot Behoud van de
Oude Pakhuizen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Amsterdam. Tot nu toe
kon ik dat met een à twee avonden in deweek af. Maar de laatste maanden is dat zoaan het
toenemen,datvrijwelallevrijetijderaangaat.Zokandatnietlanger.
BC: Waargaatjemeestetijd inzitten?
A: Ik dacht in het praten met allerlei actiegroepen die dezepakhuizen ook willen behouden,
maardanomzeopgemeentekosten interichtenalsjeugdsociëteitenzo.
DE: Maar dat hoort toch helemaal niet tot jullie taak om met actiegroepen en zo te praten.
Als je daaraan begint kun je nog wel heel wat avondjes kwijt. Ik zou daar radicaal mee
kappen,danisjeprobleemmisschienalgrotendeelsopgelost.
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A: Misschien ligt hetweloponzewegomallegroepen dieomwelkereden danookgeïnteresseerd zijn in het behoud van de pakhuizen, te coördineren en hun krachten te bundelen.
DE: Maar dan moetje een volledige secretaris hebben. Alsje die kant op wilt metje vereniging,betekent tweeavonden indeweeknietmeerdan kruimelwerk.
A: Zo'nvolledigesecretariskunnenweonmogelijk betalen.
BC: Hoe zit dat met jullie ledenbestand? En wat voor financiële middelen hebben jullie?
A: Wehaddentotvoorkortslechtseenpaarhonderd individuele leden,maar dat neemt, zoals
gezegd,hard toe.Tezamenmeteenpaargiften hebbenweeenomzetvanca.f 10.000,-.
BC: Waarom hebben jullie nooit subsidie gevraagd aan de gemeente of het rijk of Monumentenzorg?
A: De voorzitter is daar altijd tegen geweest omdat hij van mening wasdatje danje vrijheid
kwijtbent.Demeningendaarover zijnechterwelaanhet veranderen.
DE: Dat is maar goed ook, want zonder subsidie kunnen instellingen als dievan jou tegenwoordig niet leven. Ik zou je adviseren op korte termijn een begin-subsidie aan te vragen
om daarmee bijvoorbeeld een dag in de week eenbetaalde administrateur aan te stellen. Dan
kunjijjehelemaalwijden aandeuitbouwvanhetcontactmetdeactiegroepen.
A: Het is nog niet duidelijk of we dat willen. Tot nu toe heb ik dat min of meer op eigen
verantwoording aangesingeld.
BC: Misschien kun je in dat verband iets meer vertellen over de samenwerking injullie bestuur.Hoeisdetaakverdeling,hoezijn deverhoudingen?
A: Wehebben een groot bestuur van 14man dat ééns perjaar bijeenkomt, en een dagelijks
bestuur van 5, dat eenmaal permaand bijeenkomt. Deleden daarvan zullennietmeer dan
twee avonden per maand voor de vereniging op stap zijn. Het komt wel grotendeels op mij
neer.En devoorzitter isweleenmoeilijk mens.Hijvoeltzichals detestament-voltrekker van
mijn voorganger endatbetekent daternietveelveranderenmag.
BC: Enjij kiestinzekerezindewegvandeminsteweerstand. Omdat dezakennietgoedmeer
bespreekbaar zijn, doeje allesmaar alleen, laat fundamentele koerswijzigingen - zoals het
pratenmetactiegroepen- zichonderhuidsvoltrekkenenklaagtdanoverteveelwerk!
A: Jeanalyseiswelscherpenhard,maarerziteengrondvanwaarheidin.
DE: En aangezienje een voorzitter niet zo maar kunt afzetten, moeten wevoorlopig in deze
situatie berusten. Misschien kunnen wehet probleem heelconcreet aanpakken door eens te
kijken naar de efficiency van het secretariaat. Jij bent tenslotte als technicus ook maar een
amateur-administrateur. Ik heb een vriendje op een efficiëncybureau die best eens op een
weekendjouwwinkeltje wildoorlichten.
A: Bedankt voor 't aanbod. Maar ik wil nog wat verder denken op dat andere spoor. Misschien moeten wijtoch demoed hebben op korte termijn het probleem van de leiding in de
vereniging terdiscussie testellen. Eerst inhet bestuur, misschien meteenbuitenstaander erbij,
later eventueel in de ledenvergadering. Wanneer we daarmee bereiken, dat de vensters weer
opengaan naar verdere en ruimere doelstellingen, dan ben ik voor het secretariaatsprobleem
nietbangmeer.
BC: Zijn decondities aanwezigvoor zo'n gesprek? Hoestaan deanderebestuursleden tegenover devoorzitter, en hoe isjouwpositieinhetbestuur?Omeenverstandigestrategieteontwikkelen moeten wemeer terrein-informatie hebben. Het heeft geen zin dat er een breuk in
hetbestuurkomtendeheleverenigingopz'nrugligt.
A: Er liggen eenpaar landmijnen in het veld. Ten eerste is de voorzitter in zijn beroepsleven
nogal gefaald, zodat hij uiterst gevoelig is voor kritiek. Zijn pakhuis-project wordt een
beetje eenprestige-object alscompensatievoorzijn beroepsfrustraties.
Enverderverdenk ik de penningmeester ervan, dat hijfinancieelniethelemaal ongeïnteresseerdisindeEngelsemakelaars.
Vandeoverigetweeledenvanhet dagelijks bestuur isnietveelbijzonders tezeggen, behalve
dat de een met een nichtje van de voorzitter is getrouwd en ook door hem in het bestuur is
gehaald.
BC: Wat zeggendeverenigingsstatuten overhetrouleren, afzetten enaanstellen vanbestuursleden?
A: Diebiedenformeel welmogelijkheden maarmenselijk zieikdezewegniet.
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D E : Als dat criterium voor jou inderdaad zwaar weegt, dan is er maar één weg en dat is:
persoonlijk het mijnenveld betreden. Al het andere is dan lapwerk. Als jij deze vereniging
echt verder wilt helpen, dan zulje de persoonlijke moed moeten opbrengen om deze koeien bij
de horens te vatten. Soms sta je dan versteld hoe dankbaar de koeien zijn dat zeeindelijk eens
bij de horens worden gevat.
A: Ik moet dat alles eens rustig overwegen. Bedankt voor het gesprek en ik kom er graag nog
eens op terug.
2. De praktijkgevallen
a. Het geval Dijkema
Op een kantoor, waar vier heren en twee dames administratief werk verrichten, is een conflict ontstaan naar aanleiding van het veleroken van deheren en het spuiten van eau-de-cologne door de dames om de rookstank wat dragelijker te maken. De ramen mochten ook niet
open, want dan tochtte het teveel voor deheren. De ergste luchtverontreiniger - een pijproker maakt tegen een donkerhuidig meisje Aida nog de opmerking : 'Voor jou is die rook niet zo
erg, want jij bent toch al bruin gerookt'.
De chef van de groep, de heer Dijkema, die vlak daarnaast zijn kantoor heeft, hoort het
tumult. Hij rent er op af en ziet tot zijn verbazing Aida met een eua-de-cologne-spuit rondlopen onder hilariteit van haar vrouwelijke collega en tot woede van haar vier mannelijke
collega's. De heer Dijkema is woedend, brult Aida toe onmiddellijk mee naar zijn kantoor te
gaan en gebiedt de anderen direct weer aan de slag te gaan.
Op zijn kantoor, het verhaal van Aida aanhorend, kan Dijkema zijn boosheid onderdrukken
en moet hij tot de conclusie komen, dat Aida niet helemaal ongelijk heeft. Hij weet er echter
niet zo heel goed raad mee. Wat moet hij doen?
b. Het geval De Jong
Na een welbestede drukke dag zit De Jong, magazijnmeester van het warenhuis 'De Hoorn
des Overvloeds', tevreden op een terrasje, lekker in de dalende zon, achter zijn kopje koffie.
Op deze mooie zomeravond is het barstensvol en De Jong luistert vaag, knipogend tegen
het licht, naar debrokstukken van het gepraat om hem heen.
Tot hij opeens helder wordt. Een bekende stem is achter hem aan 't oreren en hij vangt een
deel van het gesprek op: '...moet je niet bij ons kopen, man! ... in mijn functie... weet er
alles van, zit er toch middenin ...minstens even goed... ga nou maar naar "Het Betere Warenhuis" ...zelfde spullen, maar veel goedkoper...'.
De Jong kijkt voorzichtig om. Met zijn rug naar hem toe zit daar Smits, een van zijn magazijnbedienden, druk aan 't woord tussen een stelletje vrienden. 'Daar hebje Smits weer', denkt
De Jong, zelf een toegewijde werknemer, en bijna verknocht aan 'De Hoorn des Overvloeds'.
'Altijd maar kletsen en interessant doen, altijd wat aan temerken. Overlopen van ijver doet hij
niet indejaren, diehij nou bijme is.Welmoeilijk doen, alserweer eens wat aan temerken is.
Geeft het nou pas, dat hij daar, zodat het ook nog tafeltjes vertehoren is,deconcurrent zit
aan te prijzen? Al zou het nou waar zijn, dan verkondig je dat toch niet van de daken? Of
moet ik er anders over denken, en mag hij in zijn eigen tijd zeggen wat hij wil, tegen wiehij wil?
Wat moet ik nou doen? Ongezien weggaan en niks laten merken, of hem morgen zijn oortjes
wassen? Demonstratief opstaan zodat hij me ziet en dan kijken wat hij doet? Me er in mengen?
Moet ik het zo hoog opvatten dat ik er morgen met mijn chef over praat?'
De Jong besluit in ieder geval op het terras niets te doen en te zorgen dat Smits hem niet
ziet. Hij kan dan vanavond nog eens rustig bedenken wat hijmorgen zal doen.
c. Het geval Van Bovene
'Volgende week donderdag trouwt mijn zuster', zei Jan Stooker tegen zijn baas, 'kan ik dan
een dag extra verlof krijgen?' Voor baas Van Bovene een bekende vraag en dus geen probleem,
want volgens de geldende regels 'staat er' een dag voor het bijwonen van deze gebeurtenis als
betaald verzuim.
In dit geval moest hij toch even nadenken. Hij wist toevallig, dat Jan Stooker op zeer kwade
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voetstond met zijn toekomstige zwageren dat daardoor deverhoudingmet zijn zusterniet zo
best was,zo zelfs, dat Stooker zichwelniet zou laten zien op debruiloft, daarvan washijwel
bijna zeker.
Moest hij zich afvragen of Stooker er een dagje vissen uitbraadde, of zich daar maar niet
inverdiepen?
Baas Van Bovene vond, dat hij met deze wetenschap de verzuimregeling toch niet moest
gebruiken om Stooker een dagje extra vakantie toe te spelen en hij vroeg dan ook:'Ga je er
werkelijk heen? Ik dacht datje alles liever deed dan op die bruiloft met depest in te zitten'.
'Nee', zeiStooker, 'ik ga er wèlnaar toe.Bovendien hebje er eigenlijk niksmeete maken,
wantikhebtochrechtopeendag?'
Baas Van Bovene ging daar met Stooker, die nogal eens de neiging had discussies uit te
lokkenoverzijnrechten,maargeenboomoveropzettenengafdedagverlof.
Eenpaar weken daarna kwamPietWeekersbijhem,met devraag omeendagverlof omdat
zijnnichtje gingtrouwen.Hetmeisjewasvankindsbeenafveelbijhemoverdevloergekomen,
omdat zij na het vroegtijdig overlijden van haar vader, Piet's broer, het gezin van haar oom
als een tweede tehuis was gaan beschouwen. 'Je begrijpt wel,dat ik bij dat huwelijk niet weg
kanblijven.Ikbennoggetuigeook'.
Baas Van Bovenelegdehem uit, dat hij daar het volste begripvoor had, maar niet aan een
dagextra verlof kon beginnen voor trouwende nichten. Als oom daar zograag bij wilde zijn,
moest hethemookmaareendagvakantiewaard zijn.
'Dat kunjenuwelzeggen',sputterdeWeekers,'maarjegeeft volgenshetboekje weleendag
aan Stooker, terwijl mijn vrouw zegt, dat ze hem helemaal niet op de bruiloft heeft gezien.
Diegaateendagjeopstap omdathijvrijkrijgt vooreenzwagerdiehijnietkanluchten ofzien,
enikmagvanjounietnaarmijnnichtje, datbijnaeendochtervanonsis'.
Dat brengt VanBoveneweeraanhet twijfelen. Hijmoet ernogeensovernadenkenenzegt
Weekersdevolgendedaguitsluitseltegeven.
d. HetgevalVanderMolen
Vorigeweek werd deheer Van der Molen bevorderd van chef tot afdelingschef. Hij zalnog
enkelewekenmet devroegereafdelingschef meelopen, tot ophetmoment dat dezelaatstemet
pensioengaat.DaarnamoetVanderMolenhetalleen opknappen.
Door deze opschuiving komt hij boven zijn vroegere collega's te staan. Naar het zich laat
aanzien zalditgeenproblemen geven,want allenkondenhetgoedmetVander Molen vinden.
Zij menen, dat hij de meest geschikte man is die in aanmerking komt voor de promotie tot
afdelingschef.
Uit vroegere ervaringen weet Van der Molen, dat de resultaten in drie afdelingen niet zo
bijster goed zijn. Het betreft hier de afdelingen die geleid worden door de heren De Waard,
VandeBergenVogel.
Het moreel op deafdeling van De Waard islaag. De mensen hebben hier voortdurend iets
om te kankeren. De Waard kan niet zo goed met zijn mensen omgaan, maar toch kiest hij
altijd welpartij voor hen als dezaken op deafdeling scheef lopen.Dikwijls praat hij met zijn
ondergeschikten over tekortkomingen in het bedrijf, als hij meent dat de gang van zaken te
wensenoverlaat.
Hij is van mening, dat de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden perfect moeten zijn en
hoewel dezeinhet bedrijf zeer redelijk zijn, kan hij het niet nalaten ook daar kritiek op uit te
oefenenalsereenfoutje wordt gemaakt.
DeWaardmaakt nietdeindruk dathijveelplezierinheeft zijnwerk.Opzijn vakmanschap
valtnietsaantemerken.Hijis22jaarindienstvanhetbedrijf en53jaar oud.
Zijn collega, Van de Berg, is een harde werker, die de hele last van de afdeling op zijn
schouders draagt. Als zijn mensen fouten maken, springt hij ogenblikkelijk in en knapt de
zaak op.Desondanks komt er teweinigwerk uit zijn afdeling. Zijn mensennemen geenenkel
initiatief en staan vaak te wachten tot Van de Berg komt om het werk te controleren. Ook
weigeren zijverantwoording opzichtenemen en als er eenbeslissinggenomen moet worden,
wachtenzijlievertotchefVandeBergkomtenzijhetaanhemoverkunnenlaten.
Tegeneendergelijke mentaliteit kanVandeBergniet op.Lievergooithijerzelf eenschepje
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bovenop. Hoelang hij dat nogvolhoudt?Hij isbetrekkelijk jong, 38jaar, enbijzonder vitaal.
Moeilijkheden met zijn mensenheeft hij nooit omdatjebeterzelf kunt ingrijpen dan urenlang
debatteren.VeelpratenligtVandeBerghelemaalniet.
De mensen van Vogel zijn bijzonder lastigen doen wat zij willen.Zij respecteren het gezag
van Vogelnietengaanvaak tegenzijn opdrachten in.AlsVogeleenbeslissingneemt, gaanze
daarover met hem bekvechten en komen met veel bezwaren, zodat Vogel hen tenslotte maar
laat gaan. Wanneer de mensen niet willen staat de chef machteloos, is de mening van chef
Vogel. Hij kan het weten, want hij heeft de meeste dienstjaren. Overvierjaar hoopt hijmet
pensioen tegaan.
Deoverigeafdelingen van Vander Molen doen het goedenop dechefs van deze afdelingen
valt niet veel aan te merken. Ook de nieuwe chef die de plaats van Van der Molen gaat innemen,lijkt zeergeschikt.
Verderisdevolgendeinformatie nogvanbelang:
- Over tweemaanden moet Van der Molen een schriftelijke beoordeling van dechefs geven.
- De voorganger van Van der Molen had degewoonte iederemorgen met zijn chefs koffie te
drinken en daarbij zogenaamd de lopende zaken af te doen. Er werd echter alleen maar
geleuterd. De bedrijfsleider houdt niet van dekoffiepauze en heeft dat duidelijk laten merken.
- Vander Molenheeft zelfweleenbehoefte gehadaaneengoedetaakomschrijving, aanresultaatoverzichten van de afdeling en aan meer inspraak bij aanstelling en beloning van het
uitvoerend personeel.
De vraag is:wat stelt Van der Molen zich ten doel als hij zijn nieuwe baan instapt en hoe
zalhijdat aanpakken?
e. HetgevalEriks
Eriks,productiechef bij deKeizer &Zoon N.V.,keekopvanzijn bureau toen Rietkerken,
depersoneelschef, zijn kantoor binnenkwam.
'Ha dieRietkerken', zeihij,'wat brengtjou hier?''Totmijnspijt moet ikzeggen:narigheid',
antwoordde Rietkerken, 'datwilzeggen,nietvoormijmaarvoorjou.'
Eriks trok zijn wenkbrauwen open weesop destoel tegenover hem. 'Ga zitten envertel het
eens.' Rietkerken stak een sigaret op. 'Dat is precies wat ik het laatste uur gedaan heb. De
blarenopmijntonghebikmemoetenkletsenomWimHoogland ervanteweerhoudenomontslagtenemen.'
'Wim Hoogland!' riep Eriks ongelovig uit. 'Dat is onmogelijk. Hij weet toch, hoe wehier
over hemdenken?'
'Dat kun jij nu wel menen, maar hij weet 't niet. En omdat ik 't wèl weet, heb ik me tot
en met uitgesloofd om hem voor het bedrijf te behouden. Hij is nu naar huis om te eten. Ik
hebhemgezegd,datjijdaarnamethemzoupratenomdezaakrecht tezetten.'
Eriks schudde zijn hoofd. 'Ik begrijp er niets van. Hij heeft nooit iets gezegd. Ik heb altijd
gedacht dat hij plezier in zijn werk had. En ik heb 't beslist nietonder megehouden, dat ik
hem klaar maak voor promotie. Wat zit er nu precies fout, en waarom is hij naar jou toegegaanennietnaarmij?'
'Dat isgauw verteld', zei Rietkerken, 'Wim heeft debeoordeling van PietvanDoorngezien
endaarheeft hijbehoorlijk dedampenoverin'.
'Watverteljemenou?Hoekondatinvredesnaamgebeuren?'
Rietkerken haalde zijn schouders op. 'Hij heeft de beoordeling zien liggen op het bureau
van de typiste. Ik heb ervoor gezorgd, dat dat niet meer kan gebeuren, maar daar kopen we
nu niets voor. Hij heeft het rapport gezien, daar veranderen weniets meer aan. Hij zegt, dat
Piet een betere beoordeling heeft gekregen dan hij, zelfs al heeft Wim meer daneenseenklus
moeten overnemen, die Piet verprutst had. Maar daarover staat noch inzijn rapport noch in
dat van Piet iets te lezen. En ik hoef jou niet te vertellen, dat ze kandidaten voor dezelfde
promotie zijn. Wim vindt nu, dat dit rapport zijn kansen verknoeid heeft.' Eriksfronste zijn
wenkbrauwen. 'Ik heb Wim debeoordeling laten zien, dieik over hem hebgemaakt. Het was
een eerlijk rapport en Wim was het met alles eens wat ik over hem had geschreven toen ik
het met hem doornam. Denarigheid is, dat ik de beoordeling van Piet niet heb gemaakt. Die
staatimmersnietondermij,maaronderVerbrinkvandeKwaliteitsdienst.'
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'Ja' zei Rietkerken 'en omdat Verbrink zijn baas is, heeft hij Piets beoordeling opgesteld.
Hij heeft me het rapport eerst laten zien voor hij het inleverde, omdat Piet's werk bepaalde
taken vanjouw afdeling overlapt. Ik zeihem toen, dat ik debeoordeling aan de te hoge kant
vond, onder meer omdat Piet nogal eens blunders maakte en dat Wim daar meermalen de
zaak recht had moeten breien. Hij heeft mijn advies kennelijk in de wind geslagen en het
rapport onveranderd ingeleverd.'
'Daar lijkt het inderdaad op', antwoordde Eriks. 'En het ziet er ook naar uit, dat we een
vanonzebestemensenzullenverspelen.'
WatmoetEriksdoen?
f. HetgevalStaal
Pietersen (een bijzonder gewaardeerde medewerker, 56jaar oud) raakte als onderhoudsmonteur overcompleet, doordat deproductieafdeling waarvoor hijalszodanigwerkzaamwas,
eenhalfjaar geledenbijeenalgemenereorganisatiewerd opgeheven.
Na overleg tussenzijn baas, de bedrijfsleider, depersoneelschef enhemzelf werdhij daarna
overgeplaatst naar een productieafdeling waar hij bij de montage van apparaten werd ingeschakeld.
Hoewel dit werk van lager niveau wasdan dat in devorigeafdeling, behieldhijtoch,gezien
zijn leeftijd, groot aantal dienstjaren en vroegere betekenis voor hetbedrijf, zijn oudesalaris.
Door eengebrekkigeopvangenbegeleidingraaktehijgeleidelijk aanindeproblemen.
Hij werd ontevreden, werkte niet zorgvuldig, was ongeïnteresseerd. Daardoor kreeg hij
moeilijkheden met VanDieren, zijnjonge (35jaar) nogal eerzuchtigenieuwebaas.Bovendien
konden zijn over het algemeen jongere collega's maar moeilijk verwerken, dat Pietersen
meerverdiendedanzij, hoewelzijhetzelfdewerkdeden.Inzijn hart wasVanDierenhet daarmee eens. Op een kwade dag wordt er een ernstige montagefout geconstateerd, die nogal
kostbare gevolgen heeft. Van Dieren komt opgewonden de afdeling binnen om uit te zoeken,
hoe de fout is ontstaan. Als blijkt dat Pietersen de schuldige is, vaart Van Dieren tegen hem
uit; een van de collega's mompelt: '...en dan nog meer verdienen ook'. Pietersen vliegt
op,roept: 'Dat neemikniet,daargaikmetdepersoneelschef overpraten!'enverdwijnt.
Daarop volgt een zeer emotioneel gesprek bij Staal, de personeelschef. Pietersen raakt geheel overzijn toeren enna ruggespraak met Van Dieren laat Staal Pietersen met deauto naar
huisbrengen omopverhaaltekomen.
IntussenkanStaalbedenkenhoehijditprobleemverdermoetoplossen.
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IV. E R V A R I N G E N I N DE P R A K T I J K

A. TOETSINGSMETHODE

1. Algemeen
Aan het begin van hoofdstuk I formuleerden wij een tweetal dubbele taken
diewij onsmet dit onderzoek stelden. Het tweedepaar luidde:
'Ontwerp een, aan dit model ontleende methode om groepen teleren hun vermogen tot oordeelsvorming te ontwikkelen en onderzoek ofdit het geval is'.
In het vorige deelhebben wij een oefenstructuur beschreven dat als raamwerk
kan dienen om met een groep van 12 mensen gedurende 5 dagen aan de ontwikkelingvan hetvermogen tot oordelen te werken.
In dit deel zullen wij ons bezighouden met de betekenis van het argeloze laatstezinnetje van detaakstelling 'en onderzoek ofdit het gevalis'.
Hier wordt geduid opeen toetsingsprocedure.
De vraag is daarbij :wat toetsen wij waarmee en waarop? Wij hebben op verschillende momenten reeds beschouwingen ingelast met betrekking tot aspecten
vandekennisleer ende wetenschapsmethode.
Het is gewenst bij dit thema wederom een moment stil te staan. Anders is de
kans niet uitgesloten dat de betekenis van dit deel voor het geheel van deze
studieniet ofverkeerd wordt gezien.
Wij hebben in hoofdstuk I onze normen voor wetenschappelijkheid beschreven. Deze vloeiden voort uit de eis dat de wetenschap zelf moet bijdragen aan
de overbrugging van de kloof tussen theorie en praxis, niet door compromissen
te sluiten in de zin van 'toegepaste wetenschap' of 'de wetenschap van de toepassing', maar door er toe bij te dragen dat het wetenschapsbegrip zelf in deze
richting evolueert.
Een van de mogelijkheden daartoe is het inschakelen van de mens in deze
'brugfunctie': door het, langs een conclusie-gerichte weg, ontwikkelde model
agogisch hanteerbaar te maken en dan de veranderingen die, langs deze decisiegerichte weg, in mensen hebben plaatsgevonden, als toetsingsgegevens te gebruiken.
Deze gezichtspunten hebben onze studie haar methodische richting gegeven.
Wij hebben een model ontwikkeld en een oefenstructuur waarbinnen door
mensen met dit model kan worden geoefend. Wij zijn primair geïnteresseerd in
hetgeen er in deze mensen gebeurt als gevolg van het oefenend bezigzijn met
een ideaal-typische gedachteinhoud. De terugwerking daarvan op ons oordeel
over de doelmatigheid van deze oefenstructuur en over het waarheidsgehalte
van het model moet ons zeker nog bezighouden (wij doen dat in paragraaf F
van dit hoofdstuk. In de eerste plaats echter is de aandacht gericht op het gebeuren in de mensen.
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Wij moeten deze vage aanduiding 'het gebeuren in de mensen' nu concreter
omschrijven. Er gebeurt natuurlijk veel in mensen gedurende zo'n oefenweek.
Wat ons interesseert is de vraag of deze gebeurtenissen het vermoeden wettigen dat in de mensen vermogens zijn gewekt dievan betekenis kunnen zijn voor
het waarnemen enhanteren vanprocessen van oordeelsvorming.
Het gaat ons dus niet om een verandering in mensen, die daarin tot uitdrukking komt dat mensen na de cursus anders over bepaalde zaken denken, of deze
anders beleven, dan vóór de cursus. Voor het 'meten' van dergelijke veranderingen staat eenveelheid aan opinie-testmethoden ter beschikking.
Het gaat onsveelmeer om deaard vandegevoelens,diezijn opgeroepen door
het bezigzijn met hetmodel. Ervaring heeft onsgeleerddat deze een aanwijzing
zijn, dat zich in de toekomst vermogens kunnen ontwikkelen, ook wanneer het
leerproces van buitenaf niet wordt ondersteund. Aangezien ons onderzoek zich
niet uitstrekt over de periode nâ de cursus moeten wij ons onderzoek in de zin
van dezepraktijkhypothese beperken.
Men zou ook de vraag kunnen stellen, of zich tijdens de cursusperiode zelf
geen gebeurtenissen in mensen hebben voltrokken, die tot uitdrukking komen
in 'meetbaar' gedrag.
De gedragswetenschapper zal het hier niet moeilijk mee hebben. Hij zal het
begrip 'vaardigheid in oordeelsvorming' operationeel maken en daarmee de
'output' van gesprekken registreren. Hij zal deze gesprekken zo inrichten, dat
de 'input' van het model in de cursisten de enige variabele van betekenis is. Als
dit model beweert tot betere oordelen te leiden, wel nu, de geregistreerde 'output' geeft daarover uitsluitsel.
Dergelijke uiterlijke resultaten zijn inderdaad vast te stellen. Vrijwel alle
eindevaluaties (paragraaf D) berichten in dit opzicht over eentoegenomen vaardigheid:in de eerste plaats in het van buiten af analytisch waarnemen van het
proces door de'lemniscaat-bril';indetweedeplaats,minder, inhetzowelbuiten
als binnen de groep aanvoelen van beweging, evenwicht en niveau; en in de
derde plaats, nog minder, in het van binnen uit bewust bijsturen van het proces.
(In het bovenstaande is een drievoudige karakterisering gegeven van het begrip
vaardigheid. Wij gevendaaraan devoorkeur boveneen definitie).
Deze toegenomen vaardigheid zou op bepaalde punten en in bepaalde momenten van de week ook zijn aan te tonen aan bepaalde factoren die als maatstaf kunnen geldenvoor dezetoegenomen vaardigheid.
Toch kunnen deze momenten, waar toegenomen vaardigheid zou blijken,
volmaakte toevalstreffers zijn. In ieder geval is het op z'n minst de vraag of zij
toegeschreven kunnen worden aan de 'input' van het model. Het kan een normaal gevolg zijn van het feit dat men zich een week met een groep terugtrekt en
de aandacht richt op de manier van spreken met elkaar.
Het goede gespreksresultaat van een bepaalde dag kan veroorzaakt zijn door
de samenstelling van de groep (varieerde van dagtot dag), de kennis die een van
deledentoevalligvan dematerie had, defitheidvandegroep,het weer e.d.
Men kan dit allemaal trachten op te vangen met controlegroepen, met 'SOLOMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)
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MON four group design' enandere onderzoektechnieken zoals deze worden beschreven o.a. in studies van FLEISHMAN, HESSELING, DE SITTER, V. D. VEGT e.a.

Daarmee ishet probleem echter niet opgelost.
Bij al deze onderzoekopstellingen geldt nl. het uitgangspunt, datmenniet
naar hetproces inde'black box' kijkt maar naar datgene wateralsverbaal of
nonverbaal gedrag uitkomt. Envandie'output' wordt verondersteld dat hij
min of meer isoleerbaar is van de 'black box', en derhalve waarneembaar en
registreerbaar.
Dit uitgangspunt isinons geval niet aanwezig en daarom stellen wij ook niet
in deeerste plaats belang in dedirect waarneembare resultaten op korte termijn,
zoals deze boven werden genoemd. (In dergelijke resultaten stellen wij oplange
termijn uiteraard welbelang. Deze dimensie hebben wijechter niet inons onderzoek kunnen opnemen. Deonderzoek-methodische problemen daarvan zijn
nogverrevan opgelost.)
Waar onze interesse - binnen demogelijkheden van deze studieopzet - wel
naar uitgaat, mogeuithetvolgende duidelijk worden.
Wij hebben inhoofdstuk Igesproken over het proceskarakter van het onderzoekobject: het proces vanoordeelsvorming. Teneinde de resultaten van het
onderzoek niet te beïnvloeden door wezensvreemde elementen, stelden wijals
eis, datookde'model-bril', waardoor wij naar ditverschijnsel gaan kijken en
de methode waarmee wijdit verschijnsel te voorschijn gaan roepen, van dezelfde aard dienente zijn.
In hoofdstuk IIIbeschreven wijhoeinde eerste oefencursus restantenvan
nietaangepaste methoden eninstrumenten werden opgeruimd.
Ligt het niet voor de hand en ishet niet consequent deze gedachtengang door
te trekken totaan hetresultaat? Moeten wij niet naar een resultaat zoekendat
vandezelfde aard is, dat ookhet karakter vaneenlevendproces heeft?
Aan het einde van hoofdstuk I schreven wij reeds dat gewekte vermogens het
karakter hebben van ietsdat nog geenszins afis, dat zich nogineen proces van
ontwikkeling bevindt, waarvan ook nog niet tevoorspellen is, waartoe hetzich
zal ontwikkelen (ofdat het - door gebrek aan voeding- zal degenereren enafsterven).
GOETHE'S wetenschappelijke onderzoekingen stonden inhetteken van deze
wetenschapsopvatting 'Nurwasfruchtbar ist, ist wahr', zeihij. Hij bedoelde
hiermee niet, dat een theorie waar is,wanneer menermeekan werken, wanneer
hij praktischbruikbaar is('does itwork').
Als natuuronderzoeker leefde hij sterk in de waarneming en als kunstenaar hadhijeen rijk innerlijk leven. Hetopnemen vanenhetwerken met gedachtenvormen gingbij hem steedsgepaard met eenbliknaar binnen.
Hij vroeg zich af: 'Wat doen deze gedachten inmij?Blijven zij onveranderd
als formule, als schema, als logische constructie, ofvertonen zijeeneigen leven?
Kan ikinde loop van de tijd vaststellen dat degedachten zelf zich ontwikkelen
envruchtdragen?'
In deze zin bedoelde GOETHE 'nurwas fruchtbar ist,ist wahr'. Gedachten
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waarvan hij innerlijk de kiemkracht beleefde, hadden voor hem waarheidskarakter.
Hoewel sinds GOETHE de kennistheorie en de wetenschapsfilosofie natuurlijk niet hebben stil gestaan, is ons vrijwel geen literatuur bekend, die zich bezig
houdt met de vraag hoe de terugslag isvan het wetenschappelijk bezigzijn op de
wetenschapper zelf. Men is geïnteresseerd in het waarheidsgehalte en de bruikbaarheid van de wetenschappelijke resultaten en in de methoden, die tot deze
resultaten hebben geleid.
Over de veranderingen in het innerlijk leven van de wetenschapper zelf (en
wat dat tezeggen heeft over deaardvandewetenschappelijke resultaten) spreekt
o.a. HEMLEBENinzijn biografie van DARWIN*.
Een zelfde vraagstelling kan men formuleren t.a.v. hetgeen er gebeurt in de
'gebruiker' (toepasser) van het resultaat van wetenschap.
Daarmee is ook uitgesproken naar wat voor soort resultaten wij willen zoeken.Wij willen nagaan ofin deloop van de oefenweek ervaringen zijn opgedaan
die de deelnemers in staat zullen stellen, wanneer zij dat willen, processen van
oordeelsvorming als levende processen te gaan waarnemen, te gaan aanvoelen
en te gaan hanteren. Van belang daarbij is na te gaan of de deelnemers zichzelf
bewust zijn van het feit dàt dit resultaat kiemkarakter heeft en dàt het van henzelf afhangt of deze kiemen tot verdere ontplooiing zullen komen, d.w.z. zich
tot werkelijke vermogens zullen ontwikkelen.
2. Specifiek
Wanneer het onderzoek naar de 'vruchtbaarheid' van ons model zich zo zeer
richt op resultaten in de mens, die de onderzoeker niet als toetsbare gedragingen uit de 'black box'naar buiten kan(enwil!)dwingen, zullen wijinhoge mate
afhankelijk zijn van de mensen en van hun vermogen om ons iets te vertellen
over hetgeenzichinhen afspeelt.
Wij hebben ons onderzoek zo ingericht dat het oefenend bezigzijn steeds
wordt begeleid door de blik naar binnen. Op regelmatig terugkerende momenten wordt de deelnemers gevraagd de bevindingen hierbij in een dagboeknotitie
vastteleggen enhierover met elkaar ingesprekte komen.
Wij hebben in de paragrafen B, C, en D een veelheid van deze notities en
uitspraken opgenomen.
Zij moeten ons er (al of niet) van overtuigen ofhet modelinstaat ishet vermogen te wekken processen van oordeelsvorming (in de toekomst beter) waar
tenemen, aantevoelenente hanteren.

* 'In DarwinsAutobiographiefinden sichdiefolgenden Sätze:In derzweiten Hälfte meines
Lebens ist nichts bemerkenswerter als die Verbreitung des religiösen Unglaubens und der
Rationalismus...
Sobeschlich mich sehr langsam der Unglaube, bisich am Ende völligungläubig wurde. Er
kam so langsam über mich, dassich es schmerzlos empfand und in keinem Augenblick habe
ich an der Richtigkeit meiner Schlussfolgerungen gezweifelt... Man könnte ganz zutreffend
sagen,dassicheinMenschbin,derfarbenblind gewordenist.'
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Van de onderzoeker (en de lezer!) zal bij het vernemen van deze uitspraken
worden gevraagd nauwkeurig te onderscheiden tussen datgene wat er als 'verbaal gedrag uit komt', omdat het er in die vorm ook is 'ingestopt', en datgene
wat alsnieuweneigenwordt uitgesproken.
3. Samenstelling vandeoefengroepen
De oefengroepen bestonden uit ingenieurs-studenten van de vakgroep voorlichtingskunde vandeLandbouwhogeschool, Wageningen.
Hun leeftijd was gemiddeld 24. Ongeveer i waren vrouwen. De meesten
hadden een ruime ervaring in verenigingsbesturen, commissies en projectgroepen.
Hoewel het practicum bedoeld was als een ontlasting van de lange wachtlijst
voor het eigen practicum van de vakgroep (meer gericht op groepsrelaties en
communicatie) is het door allerlei oorzaken toch zo gelopen dat het merendeel
van de aanmeldingen bestond uit studenten die dit practicum reeds achter de
rug hadden. Dat betekende een hoge graad van motivatie (vrijwillige aanmelding!) en een zekere bekendheid met de materie (oordeelsvorming in groepen).
Dit laatste was,door het feit dat dezestudenten devakgroep voorlichtingskunde
hadden gekozen, zonder meerreedshet geval.
Er waren er zelfs enigen bij die zelfstandig optraden als groepstrainer en projectbegeleider.
4. Inrichting vandeoefenweek
De weken hadden beiden plaats in het Internationaal Agrarisch Centrum te
Wageningen. De studenten leefden extern. Ook de maaltijden werden buiten
hetI.A.C. gebruikt.
Enige weken voor het begin van de oefenweek kwamen de studenten in het
gebouw van de vakgroep bijeen. Daar werd kort het model ontwikkeld en de
bedoelingenhetverloop vandecursus verteld.
Het was vooral van belang hen duidelijk te maken dat het geen groepsdynamischetraining zou worden.
Iederkreegeen map meediecopieënvan enkelehoofdstukken van een eerdere
versie van dit proefschrift bevatte. Deze hoofdstukken betroffen de theoretische
ontwikkeling van het model, enkele voorbeelden van gespreksmodellen, de beschrijving van het leerproces, alsmede de teksten van de demonstratiespelen.
Men moet zich voorstellen dat dit allemaal veel minder uitgewerkt was, dan
zoals het er nu ligt. Door het werken met de beide groepen hebben model en
methodezichverder ontwikkeld.

B. D E MIDDAGOEFENINGEN

1. Inrichting
In deelIII is het ontwerp voor de middagoefeningen beschreven: maandag dinsdag-woensdag de A - B - C , A - D - E , en A - B C - D E oefeningen: plenaire
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demonstratie, en daarna uit-één in vier oefengroepen van drie.Voortsdonderdagde2-velden oefeningen in wisselende groepen van 4envrijdag de3-velden
oefeningen (triades) ook in groepen van 4. De eerste drie dagen waren sterk
gestructureerd, haddenindeoefeningen nogdecentraleA-figuur enbenaderden
het model analytisch. In de laatste twee dagen werden de oefeningen steeds
vrijer en verdween de A-figuur waardoor de gesprekken natuurlijker werden.
Ditalleshadinhetleerproceseenintegrerendewerking.
Tijdens de oefeningen stonden in alle lokaliteiten bandrecorders zodat de
woordelijkeuitsprakennogkondenwordennageluisterd.
Zoals beschreven, werden de ervaringen eerst als dagboeknotitie vastgelegd,
daarna besproken in de kleine oefengroep en tenslotte op de flap gezet. De
flappen werden plenair opgehangen, gelezen, informeel van commentaar voorzien en daarna in een kringgesprek doorgenomen. Het belangrijkste daarvan
werd door decursusleiding als 'oogst' samengevat endevolgende ochtend aan
degroepaangeboden, metdeuitdrukkelijke vraagkritisch nategaanofdetekstenverwoordingen warenvanhunervaringen ennietinterpretaties van de cursusleiding.Somsgafditaanleidingtotwijzigingenenaanvullingen.
In de volgende parafgraaf zijn de oogsten van beide groepen weergegeven.
Erisnietgetrachtdoublurestevermijden ofeenzekereschifting aantebrengen.
2. uitspraken
a. oogstuitde A-B-C-oefeningen
- AlsBvragensteltopgrond van implicieteCoverwegingen isdekansgroot dat Aniet 'meekomt'enderelatieverstoord wordt.
- Dit zelfdeverschijnsel treedt opalsBtesuggestievevragenstelt.Aheeft dandeneigingjuist
nietdiéantwoorden tegevendieBverwacht.
- Dezelfde vragen kunnen, door dewijzewaaropzedoor Bgesteld worden, zeer verschillend
werken
• relatieverbrekend,wanneerkoud,zakelijk, verhoorachtig, volgensschemax
• relatieondersteunend, wanneermetinteresseenbegrip.
- Een nog zo positief gevoerd AB-gesprek roept tenslotte wrevel op bij A omdat hij 'verder'
wil.
- Een bevredigend, invraagvorm gevoerd gesprek vanuit deB-positie blijkt impliciet door de
C,(DenE)positieheentezijn gegaan.
- OpmerkingenuitdeC-positiekunnenlichtirritatieoproepen,wanneerdeze
• overgedoseerd worden(Ckomtnietmee)
• testellendgebrachtworden(accepterenofverwerpen)
• belerendgebracht worden.
Dit komt omdat bij Caltijd een 'sprong' (creatief moment) gemaakt wordt waarvan het de
vraagisof Adezemeemaakt. Ook het geplaatst zienvanhetunieke,eigeneineenalgemene
theorie is niet prettig.
- Bij eennegatief werkende Ckan Beenbemiddelende rol spelen diedoor Asympathiek beleefd wordt.
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- Bheeft deneiginguit tedijen enallesteomvatten. Cheeft deneigingteconvergerenenalles
samentevatten.
- C brengt tot theorie verwerkte informatie van buiten af binnen. A kan corrigeren door
nieuweinformatie overhetprobleemzelfvanbinnenuit aantedragen.
- Ingrepen vanCdoenhetgesprekschoksgewijs verlopenomdathijdeneigingheeft afsluitende,hetgesprek tot stilstandbrengende opmerkingen temaken.Bkan doornieuwe informatievevragenhetgesprekweerinbewegingbrengen.
- Bijeengoedebetrokkenheid vanBen Copelkaar kunnen zijelkaar debal toespelen, waardoor het gesprek productiever wordt. A kan door zijn gedrag deze relatie positief en negatief beïnvloeden.
- Het langere tijd in deAB-relatieblijven ismoeilijk omdat wijgewend zijn in oplossingen te
denken.Hetnietmogenbetredenvandekeuzewegkaneenblokkeringgevenwaardoor geen
zinnigeB-vragenmeergesteldkunnenworden.
- WanneerBenCeenzijdig opererenwerkenzeallebeinietsympathiek.In deA - B - C situatie
roeptBmeersympathieop,Cmeerantipathie(door dewijzewaarophijverklaringen geeft).
KomenABenACdirectnaelkaar,danontstaaterbijAminderantipathie.
- BenCkunnenhunrolindievandeanderverpakken.Datkanleidentot onechte informatie
enonechteconclusies.
- BenCkunnengoedsamenwerkendoorwisselendinductief endeductief bezigtezijn.
- In een A - B - C gesprek zou in het eerste deel het accent op AB en in het tweede op AC
moetenliggen.
- Informatie geef je graag weg als B erom vraagt. Verklaringen accepteer je niet graag als
Cdezegeeft.
- Je komt van C gemakkelijk terug naar B door de vraag 'waarom denk je dat, op welke
feitenbaseerjedat?'

b. oogstuitde A-D-E-oefeningen
- Het is moeilijker in een ADE-gesprek grensoverschrijdingen te vermijden naar de kenweg
dan in een ABC-gesprek naar dekeuzeweg.Verklaringen: 1)DE zonder situatiegrondslag
gaatzweven;2)blikopdetoekomstvanuitinzichtinhetverleden.
- Bij het AE-gesprek is een duidelijke behoefte aan grensoverschrijding naar D ('wat wil je
nueigenlijk?').
- In een AD-gesprek is deinbreng van Epas helpend en bruikbaar wanneer dewegen die hij
voorstelt vaneenvergelijkbare vaagheid resp.concreetheid zijn. Bijte groot niveauverschil
wordtAnietgeholpenzichaandeE-voorbeeldenbewusttewordenwathijwil.
- AlsAveelinformatievoorsprong heeft kanDslechtslangzaamwerken.
- DevolgordeAD-AE isbeter danomgekeerd:Ekan daninspelenopDenbovendien wordt
EbegrensddoorD(zoalsBdoorC).
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- Beeldvorming met betrekking tot de situatie van A (= B)is iets anders dan beeldvorming
metbetrekkingtot devoorgesteldewegenenmiddelen(= E).
- Vanuit E zijn twee bewegingen merkbaar: naar Bop zoek naar situatiecriteria en naar D
opzoeknaar doelcriteria.
- In het demonstratiegesprek maakte D grensoverschrijding naar B toen hij vroeg: 'Kun je
tegen warmte? Benje een natuurmens?' en naar C toen hij zei: 'Bij terugkomst benje na
2wekenweeraangepast'.
- Ebrengtgesprekinbeweging,Dremtenbrengtzwaarte(vergelijk Bresp.C).
- De werking van opmerkingen uit D en E kan zeer verschillend zijn al naar gelang intentie,
intonatie en aankleding.
TeveelE-opmerkingen achterelkaarentegedetailleerd werktnegatief.Ehad kunnenbeginnenmet: 'Met ofzonderauto?,naar 'tNoorden ofZuiden?'
- Etrektjeeruit,Dslaatjenaar binnen.
Ekomtvanbuiten,Dkomtvanbinnen.
(zoalsBeenextrovertenCeenintrovertkarakter heeft).
- AE-gesprek zonder D werkt commercieel (middelen verkopen zonder naar de behoefte
(D) tevragen). Wanneer Aniet sterk staat met wat hij wilkunnen E (enD) hem makkelijk
iets verkopen. De vergelijkbare situatie op de kenweg isanders:A staat dan sterker door
het bezitvan informatie.
- Alsje Cen D niet meer blijkt te kunnen scheiden, geeft dat eenangstig gevoel.Je bentgevangen door een beeld waar je niet meer buiten kunt treden en wat steeds abstracter kan
worden.
- Het eenzijdig vragen naar doelen en geven van middelen (wijzen van wegen)kan irriterend
werken.
- DevolgordeAEendanADgaat tegendestroomin.
- Het uit deE-positie aanbiedenvanalternatievemiddeleniseenverpaktegrensoverschrijding
naar D.Het uit deD-positie vragen naar 'materiële' doelen iseenverpaktegrensoverschrijdingnaarE.
- Het ismoeilijk om in deD-positie boven de engeprobleemstelling (vraag naar een middel)
uit te stijgen en het gevraagde als een middel tot het bereiken van een veel ruimere doelstellingte beschrijven.
- Bij gebrek aan doelcriteria (D) om E aan te toetsen ontstaat een duidelijke neiging tot het
zoeken naar situatiecriteria, dat wilzeggen een grensoverschrijding naar B.Voorzover deze van subjectieve aard zijn (keuzen) verraden ze iets over D ('heb niet meer dan f. 1000,voordezevakantieover').
- E in AE is onsympathiek omdat hij oplossingen aandraagt zonder eerst te horen wat de
ander wil. D in AD is onsympathiek omdat hij aldoor boort in de onbewuste intentielaag
vanA,zonderhemmetoplossingentehelpen.
- D geeft antwoorden of krijgt vragen in termen van algemene begrippen ('lekker luieren').
Datverraadt deverwantschap totC.
- Als Emaar oplossingen aandraagt, voelt A deneiging te vertellen waarom zeniet deugen:
'Interessant, maar...'.
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- Het grondgevoel bij het AE isdat alles wat Ezegt geen relatie tot Aheeft. Daardoor werkt
hetnietofzelfsnegatief.
- AlsAeenvraagnaar middelen stelt ishetvoor D heelmoeilijk het gesprek terug teschroevennaarhetdoelniveau.'Jevoeltdegrensoverschrijding naarBzitten'.
- Dverpakt somsdoelvrageninE-verpakking:'Is uwdoelinhotelsofopcampingsslapen?'.
c. oogstuit de A-BC-DE-oefeningen
- In de eerste ronde (A-BC) komt weinig C en veel B voor. In de tweede ronde (A-DE)
wordt de behoefte hieraan gewekt mede doordat BChet A-DE gesprek waarneemt. In de
derderonde(A-BC-DE) komterdanveelmeerCuit.
- Omdat Bwist welke zuigkracht er van D uitgaat (verboden gebied) wanneer je een C-opmerking maakt, maakte hij deze maar liever niet. Daardoor kwam de kenweg slecht uit
deverf.
- BCinéénpersoonisveelgemakkelijker danhetsamenspel tussenBenC.
- BC werkte menigmaal storend op DE. DE werkte menigmaal storend op BC. A maakte
vaak Ben Copmerkingen alsreactie op DE,enmaaktevaak Den Eopmerkingen alsreactie op BC. Dit wettigt het vermoeden dat ten behoeve van een creatief gesprek een subtiel
evenwicht (vooral ook qua niveau!) en een subtiele timing tussen bijdragen uit de4 velden
vereist is. Wanneer deze verbroken worden ontstaan 'onlustgevoelens' die tot corrigerende
reactieskunnenleiden.
- Het isvoor Aveel belangrijker dat Bniettracht slechts zijn informatieachterstand ten opzichte van A in te halen en dan die 'copie' in een modelletje onder te brengen (roept weerstandop),maardathijeeneigenbeeldvanA'ssituatiecreatiefontwerptenhemdatvoorhoudt.
- In het A-BC-DE-gesprek kwam- door het heen enweer spel tussen ken- en keuzeweg een veel wezenlijker situatieinzicht tot stand en werd op grond daarvan tot veel fundamentelereactieplannen besloten.
- Door het steeds 'normaler' worden vanhet gesprek (alleposities doenlangzamerhand mee)
verdwijnt Auithetzichtresp.neemtAalleveldeninzichop.
- Wanneer BCgeen goede Cvragen stelt, blijkt DE geen goede D vragen te kunnen stellen.
- Bij een probleemstelling op de keuzeweg blijkt het voor BC moeilijk aan z'n trekken te
komen.Tochisditnodig,omdatandersDEvastloopt.
- A heeft het in z'n macht de communicatie tussen BC en DE volledig af te snijden. Het
gesprek wordt dan steriel. Dit kan gebeuren als A niet echt geholpen wil worden of de
communicatieA-BC en/of A-DE moeilijk ligt.
- Omgekeerd kan A de communicatie tussen BC en DE toelaten of zelfs bevorderen. Dit
betekent eenstimulering van zijn eigencreativiteit. In devorigeendezeconclusie zijn negatieveresp.positieve'vicieuzelemniscaten' beschreven.
d. oogstuit de2-velden oefeningen
HetBC-type
- Het vermijden van grensovergangen is niet zo moeilijk, hoewel je de keuzeweg wel voelt
'trekken'.
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- In wetenschappelijk werk verschijnt de keuzeweg als verantwoording van onderzoekdoel
en-methode.
- Ckanookeenbegripzijn('aldezeverschijnselen wijzenopgeelzucht').
- Indringende analyse van een maatschappelijk1 verschijnsel geeft een gevoel van machteloosheid('jemagnietswillen,wantdatiskeuzeweg').
- Het'laddereffect' werdduidelijk ervaren(positieverwisseling vanBenC).
- Hetismoeilijk nietopeikaarsterreintekomen.
- EenBC-gesprekwordtverwarrend alseralleenmaareenthemaisengeendoel.
- Hetismoeilijk voorBenCrelevantevragentestellenaanelkaar.
- Hetgesprekleiddeniettotinzicht.De'bla-bla'vanCslootnietaanbijdefeiten vanB.
Het DE-type
- Grensoverschrijdingen naar BCzijn gauwgemaakt. Jehebt steedsdeneigingjebesluiten op
eensituatietebetrekken.
- Hetgesprekgafeenzweveriggevoelomdatwegeengrond onderdevoetenhadden.
- DwildeBerbijhalenomEteweerleggen.Diebehoefte deedhemdegrensgoedvoelen.
- EvoeldedegrensomdathijB-enC-vragen wildestellenteneindeDtebegrijpen.
- AlsjejebijDnietskunt voorstellenishetergmoeilijk omermetEopaantesluiten.
- Eisineensoort machtspositie, hij kan absurdemiddelen verzinnen. Dat verziekt D; overigensgaatEopdezemanierwerkenalsverzettegenDdiealzijnvoorstellen afkapt.
- Het afstemmen van de niveaus van D en E op elkaar is een hele moeilijke zaak. Het bepaaltinhogematedecreativiteitvanhetgesprek.
- Jevoeltachter DenEonuitgesproken beeldvorming.
- Het gesprek kan een kenwegkarakter krijgen als Eanalyserend, determinerend tewerk gaat
(Flora-methode:isuwplanteenwaterplant,zoja,danneeetc).
- Bij kleine 'doelstellinkjes' (ik wil een cadeautje voor m'n vrind kopen, doe me eens wat
suggestiesaan dehand) iserminder behoefte aan grensovergang. D heeft eenbeeld van zijn
vriend voor ogen en E vertrouwt erop dat D dat heeft en vandaaruit wel zal selecteren.
- Het gesprek loopt het best als D zowel positieve als negatieve doelen weet te formuleren.
Datroept bijEcreativiteitop.
- E voelt demeeste neiging de grens naar C te overschrijden (logisch bewijzen, waarom zijn
middel werkt) terwijl D veel meer neiging had de grens naar B te overschrijden (aan zijn
situatieduidelijk makenwaaromhijdezedoelenstelt).
- Deafdalende ladderDEisveelmakkelijker dandeopklimmendeED.
- Alshetinitiatief bijEligt,krijgt hetgesprekeen verkoopkarakter.
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Het CD-type
- In dit gesprek werd verlamming en in-enging gevoeld. Verruiming was alleen mogelijk via
deverboden velden Ben E.Verwantschap met indoctrinerende en dogmatische gesprekken
werd beleefd.
- Zolang D zijn doelenhaalt uit deoorzaken die Cnoemt, loopt het gesprek goed.AlsD van
zichuit doelen gaat stellen wordt het gesprek controversieel omdat Cniet de 'bijbehorende'
onderbouw verschaft (vindt D) en D niet dejuiste doelconclusies uitzijnverklaringen trekt
(vindtC).
- Uitbeidevelden komenkreterige bijdragen.
- Cvoeldezichverlamd omdathijBnietmocht betreden.
- Gerichtheid op theorievorming sluit andere mogelijke doelen (die niet op die theorie aansluiten)uit.
- Bijditgesprekstypemoetjejesteedsdwingenoogkleppen optezetten.
- Meteenalgemeen'abstract' onderwerpgaatdittypebeter.
- AlsjeopdeCplaatszithebjedeneiging,alsDgesprokenheeft, eenE-opmerking temaken.
- Dgleedheelmakkelijk afnaarE.
- CkonBnauwelijks missenomhetDduidelijk temaken.
- Hetgesprekvaltinbrokjes uiteen.Moeilijk omhetinbewegingtehouden.
HetBE-type
- Het iseenvermoeiend gesprekstype.
- Hetgesprekheeft eennegatief karakter.
- DeproblemengroeienBenEbovenhet hoofd.
- Het'storen'vanuit deandereveldeniserg gemakkelijk.
- Hetniveauvanhetgesprekwaslaag.
- Evoeldezichzo'simpel'omdatDbuitenspelbleef.
- Wehaddensterkeneigingen CenDerintebetrekken.
- Hetwerdeenoeverloosgesprek.
- Ezoekt achterelkeBeersteenCenkomt danmetzijn voorstel.Dezeimplicietegangen zijn
moeilijk tecontroleren.Somswerdenzedoor dewaarnemers opgemerkt.
- Bkandooraanvullende informatie Enaar eenbetereoplossingsturen.Alsje't (stilzwijgend)
eensbentoverCenDvoeljedeveldennietzotrekken enkanheteenheelgoedgesprek zijn.
- Is men 't over C en D niet eens zonder dat te mogen verhelderen dan ontstaat gauw een
welles-nietesgesprek(polarisatie).
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- JevoeldeaandeE-opmerkingen dathijduidelijk vanuiteenimplicieteD sprak.
- Emoetprimairreageren.Elkevormvannadenkenheeft CenDinzich.
- JekanineenBE-gesprekeigenlijk nooit totdekernvanhetprobleem doordringen.
- B voelde een sterke behoefte aan C om zijn losse flodders hard te maken (samenhang te
geven).
- Om inje rol te blijven maak je soms absurde opmerkingen. Op datzelfde moment weetje
dat je zemaakt omdat je de grens niet mag overschrijden. Je voelt het andere veld door je
eigenabsurde opmerking.

HetBD-type
- HetgesprekloopthetmakkelijkstevanBnaar D.
- Na een B-opmerking voelde D in zichzelf een C voordat hij ging antwoorden. Vaak werd
datnogversterktdoordatdeCerbijBdikbovenoplag!
- Bgingmet D meekletsen, gaf hem geen begrenzing vanuit de situatie. Daarom ging D alle
perkentebuiten.
- Hetgesprekkangauwdoodlopen.Ishetdoelgestaafdmetfeiten danishetuit.
- D en Bvoelden duidelijke behoefte resp.naar E en C te gaan.Jevoeldedat hun bijdragen
vaakvanuitdie'verboden'veldenontstaan waren.
- Weerwerkisvanbelangomgesprekgaandetehouden.
- Dbegint ophoogniveau,Bkandaarmoeilijk opinhaken.
- Het is een vreemd soort gesprek (eigenlijk geen gesprek) als doelstellingen worden gebaseerdoplossefeiten enfeitenwordengeselecteerdvanuitdoelstellingen (Telegraaf).
- Gesprek iszakelijk, kortaf, contact isnooit stabiel, veelverrassingen van B. D issnel met
antwoorden.
- Hetgesprekwerdconvergerend, toenBsterkeropDgingaansluiten.

Het CE-type
- Kreterige C('alleskomt tochvan destagflatie') endanmeteenmaatregelen. Komjeveelop
vergaderingen tegen. Geen feiten want die kunnen bestreden worden en geen doelen, want
daaropwordtjemaar vastgepind.
- Ehad welbehoefte B-vragen testellen ommetmeer aangepastemiddelen tekunnen komen.
- Toen we een probleem hadden waarbij we allebei de situatie kenden en de zelfde onuitgesprokendoelstelling,liepheteigenlijkheelgoed.
- Csuggereert doorzijninzichteendoel.Ehadsomsmoeitedaarnietopintegaan.
- In'talgemeenvoeldenweBveelsterkerwerkendanD.
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- C wilde E wel aangrijpen maar dat mocht niet, want dat kon alleen via B(met feiten zijn
voorstellenweerleggen).Daardoorginghetgespreknietzovlot.
- Als C en E op elkaar voortbouwen is er eerder grensoverschrijding naar D, als ze elkaar
bestrijden eerdernaarB.
- Als Cnegatief reageert gaat 't gesprek divergeren, alshij zich positief opstelt kan het convergeren.Hetvielonsopdat Cgauwineennegatievehoekterecht komt.
- E weet overal een oplossing voor. Omdat de situatie geen beperkingen stelt, kun je alle
kantenuit.
- WevoeldenDveelverderwegvanEdanBvan C.Daarom wasdegrensoverschrijding naar
D ookveelmakkelijker tevoorkomen dannaarB.

e. ervaringenmetdedrie-veldenoefening
- Het kan nuttig zijn ook uit het vierde veld vragen te stellen en bijvoorbeeld iemand zijn
doelenmetdaarachterliggende doelentehoren argumenteren.
- Jehebt deneiging uit één veld een duidelijk argument tegeven enje daarmee onkwetsbaar
temakenvoorna-boorvragen.
- Omdat B,C, D en E bij het vragen stellen gescheiden zijn, kan het voorkomen dat niet de
completeachtergrond vaneenopmerkingeruitgehaald wordt.
- Hetgingsteedsmeeropeennormaal gesprek lijken.
- Het ismoeilijk om een antwoord te geven alsje lijdend voorwerp bent. Je wordt opje onbewusteuitgangspunten gedrukt.
- Develdenwordendoordezeoefeningveelreëler.
- VragenuitB-positiezijnhet makkelijkst.
- Aandeoefeningwordjebewustdatjeindepraktijk maaruitéénhoekvragenstelt.
- Deze oefening is wel erg goed, wantje beseft er door hoe ontzettend veel dingen impliciet
blijven endaaromvoordeandernietduidelijk zijn.
- Vanuit de D-positie is het het allermoeilijkste goed door te vragen, want de doelen zitten
'tmeest verstopt.
- Het effect van een triade-pauze kan verschillend zijn. Het kan zijn dat alleen degroep leert,
wat de 'middelpuntfiguur' wel wist maar niet uitgesproken heeft (voor hem kan het een
ontdekking zijn dat zijn vanzelfsprekendheden datniet voor een ander zijn). Het kan ook
zijndat demiddelpuntfiguur door devragenzakenuithetonderbewustzijn heeft moetenopdiependievoorhemzelfookeenverrassingzijn.
- Triades verlopen heel anders al naar gelang devraagstellers open waarom-vragen stellen of
vragendieduidelijk eeneigenstandpunt verraden.
- Een triade-pauze draagt er toe bij dat de niveaus, waarop uit de verschillende velden bijdragenwordengegeven,(vaakzeerverschillend!)gelijk wordengetrokken.
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- E-bijdragen werdenveelovertuigender toegelichtuitB-danuit D-overwegingen
- De antwoorden op deC-vragen brachten de meeste verheldering voor degroep en gedachtenordeningvoordebetrokkene.
- HetismoeilijkeenC-vraagvoorDtebedenken.
- Beantwoord je een C-bewering met een directe C-vraag dan krijg je meestal een defensief
antwoord. Maakjeeen'omtrekkende' bewegingviaB, EenDdanschepjealshetwareeen
vrijheidsruimte endaarmeedemogelijkheid tot oordeelswijziging.
- Deze oefening gaf mij meer inzicht in het hele oordeelsvormingsgesprek dan alle vorige
dagen.

3. Samenvatting
Deze rij van 140 uitspraken kunnen worden samengevat in eenaantal "stellingen". Ten behoeve van de overzichtelijkheid hebben wij deze stellingen opgenomen aan het einde van paragraaf E, kort voor de eindconclusie, die op deze
en andere samenvattingen stoelt.

C. D E OCHTENDOEFENINGEN

Over de inrichting van de ochtendoefeningen is reeds gesproken in hoofdstuk UI. In groepen van 6werden praktijkgevallen besproken, waar bij 6 anderen waarnamen. Voor, tijdens en na de oefeningen werden formulieren bijgehouden. Deze waren bedoeld als oefengereedschap ter ondersteuning van het
leerproces. Reeds gedurende de korte evaluatiepauzes tijdens de praktijkgevalbesprekingen werden tussen de waarnemers en binnen de gespreksgroep de ervaringen methet invullenvandeformulieren uitgewisseld.
Vooral in de tweede week isveel tijd ingeruimd om deze gesprekken te evalueren (niet ingroepsdynamische zin!).Aan de hand van deband, van de notities
op de formulieren en van de onder woorden gebrachte ervaringen ontstonden
gesprekken dietot eendieper inzicht inhetmodel leidden.
Ook deze gesprekken zijn op de band opgenomen. De belangrijkste uitspraken zijn later opnappen samengevat enaan de groep gepresenteerd. Wij hebben
deze ongesorteerd overgenomen. Ten behoevevan de overzichtelijkheid hebben
wij ook deze uitspraken aan het einde van paragraaf E opgenomen, direct voor
de eindconclusie, die er (mede) op stoelt.
Men beleeft aan deze uitspraken dat de groep in deze gesprekken steeds met
het model als totaliteit bezig is. Het vermogen om een veelheid van verschijnselen in het proces van oordeelsvorming te leren onderscheiden in termen van het
modelisduidelijk herkenbaar.
Daarachter wordt de spanning merkbaar tussen het gaan zien dat het model
waar isenhet onvermogen om hetineen concrete situatiewaar te maken.
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Men gaat echter ook duidelijker zien waar het eigen functioneren te kort
schiet. Het bewustzijn voor het proces, inclusief de eigen rol daarin, is toegenomen.

D. D E SLOTEVALUATIE

1. Inrichting
Op de donderdagavond van de beide oefenweken werd de groep gevraagd
zich voor te bereiden op een eindevaluatie. Deze evaluatie zou als volgt verlopen:
- circa 1 uur schrijven van eenvrij 'opstel' over:
1. deaard van het model
2. dewerkingervan opjezelf
3. debruikbaarheid ervan
- circa 1uur gezamenlijk bespreken van de ervaringen van de afgelopen week.
Omdat de opstellen een schat van materiaal bevatten, laten wij alle24 opstellen onverkort volgen. Elke selectie zou willekeurig zijn en afbreuk doen aan het
totalebeeld. Deopstellen van de eerste groep zijn genummerd: A1-A12, van de
tweede groep B1-B12. De cijfers in de kantlijn verwijzen naar de drie vragen
(niet alledeelnemers hebben naar devragenverwezen).
Wij willen er nogmaals op wijzen dat men deze opstellen moet lezen met in
het achterhoofd de tweeledige vraag, die het uitgangspunt van ons evaluatieonderzoek is: wat zeggen ons de gevoelens, die het oefenend bezigzijn met dit
model in de mensen heeft opgeroepen, over de aard van het model zelf en over
de waarschijnlijkheid, dat deze ervaringen een leerproces in gangzetten, dat tot
nieuwe vermogens leidt m.b.t. het waarnemen, aanvoelen en hanteren van processenvan oordeelsvorming.
2. Evaluatieopstellen
a. deeerstegroep(Al t/m A12)
Al
1. Bij het doorlezen van het uitgereikte materiaal stond het model geheel buiten me, terwijl
nahetoefenen ikerveeldichterbijstond.
Het onderscheidingsvermogen voor deverschillende velden, wat ik door hetmodel geleerd
heb,sprakmeergaan.
De stromingdoor het model voeliknogniet zoaan.Ik ziewel,na het oefenen,dat heterin
zit,maar destromingzelfismenognieteigengeworden.Jammer,maar danmoetikmisschien
langer oefenen.
2. Na de hele week met dit model geoefend te hebben, heb ik inzicht gekregen in hoe een
oordeelsvormend proces kan verlopen, dat wilzeggen waarom verloopt het ene gesprek nu
zusenhetandernuzo.
Nubegrijpikbijvoorbeeld waaromiklaatstmetiemandeenemotioneelgesprekhad: erwerdenconstantkonklusiesaangegevenenwegenaangedragen.
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Nu ikditweetkanikzo'ngesprekmisschiendevolgendekeerbeterlatenverlopen?
Ik geloof dat ik, zeker na de triade oefeningen, veelbewuster dit geleerdezal beleven(daarmee bedoel ik; horen èn (dat hoop ik dat ik dat doe) zal gaan toepassen).
Ikhebinmezelfontdekt dat ikgraagdoelenenwegenaangeef,datwilzeggenondernemend
ben; ik wist wel dat dit mijn aard was,maar ik wist niet dat dit in gesprekken zo naar voren
kwam. Ik dacht juist dat ik in gesprekken erg emotioneel was (dus vrouwelijk). Als je het
leerproces voortzet zou het nog meer inje botten komen te zitten. Ik vraag me af of dit een
bijdrage levert in de praktijk omdat je dan als enige in een groep bewust het proces beleeft.
Kanjijinjeeentje danhetprocespositiefbeïnvloeden?Misschienwel,ikhoophet!
3. Ik geloof dat er vooruitgang isgeboekt. Ikziedevooruitgang in het bewust vragen stellen,
dieeenvoortbouwendekommunikatieteweegbrengen,diezalleidentoteenoplossing.
Nu gaje met een gericht doel aan een oordeelsvormingsproces beginnen, terwijlje vroeger
maar wat aan deed. Persoonlijk vind ik dit een erg fijn idee.(ditlaatstehoort eigenlijk bij2).
Ik geloof dat deervaringen van dezeweekbruikbaar zijn,maar na eenpoosje ebt het weg.
Dat komtomdat weernognietlanggenoegmeegeoefend hebben. Maarmetenkele'kick-ups'
zou dit misschien wel verwezenlijkt kunnen worden. Konditie daarvoor is dat je dit model
zelf wilttoepassen.Alsjehetnietbewustwilt,kunjehetwelvergeten.
Mijn ervaring isdat alsje net ietsgeleerd hebt,je dewaardeervanvoorjezelf nogniet kunt
schatten.Datkanmeestalpasnaeenpaar wekenofsomspasnaeen halfjaar.
Wat toepassing op andere gebieden betreft : in elk twee-gesprek om begrip voor elkaar te
krijgen, dat wil zeggen op het zelfde niveau te praten. Het is ontzettend prettig om snel op
hetzelfde niveau te zitten, dan kunje meteen beginnen met uitspitten endan komje (binnen
eenbepaaldetijd)veeldieperinhetgesprek.
Ineentweegesprek ishetmodeldanmakkelijker toepasbaar danineengroepsgesprek, waar
jijdeenigebentdieditmodelkent.
A2
Hetiszondermeereennieuwmodelvoor mij, ofbeter eennieuwebenaderingswijzevaneen
onderwerpwaariklangmeebezigbengeweest(het'gesprek').
Het onderscheid dualiteit-trialiteit was nieuw en erg verhelderend: overgang persoongericht - taakgericht naar persoongericht - kenweg gericht - keuzeweg gericht. In het zelf
meemakenvan(groeps)gesprekken enin hetminofmeerprofessioneel ermeebezigzijn opent
ditnieuwewegen.Ik denk daarbij vooral aan theorievorming overprojektgroepen als nieuwe
vorm van kennisvorming: een duidelijke taakgerichte groep die (hopelijk bewust) de fokus
zoveelmogelijk afhoudt vanhetpersoonsgerichtedeelvandeonderlingesamenwerking.
Maarookineenveelpersoonsgerichtere aktiviteitalseengroepsdynamischetrainingworden
taken, doelen gesteld. Een groep is geen groep als er geen taak is die vervuld moet worden.
De aard van het model en de inrichting van de cursus was er op gericht het wezen van de
polariteitindetaakgerichteaktiviteitnaarvorentehalenennietsanders.
Ditdoelisbereikt.
In mijn voorgaande aktiviteiten op het gebied van groepsprocessen is de grote vraag langzamerhand geworden: wat is dejuiste verhouding (kwantitatief in de tijd) tussen persoonsgericht en taakgericht werken in een groep en op welke wijze is dit afhankelijk van de taak
vandegroep?
Kennismaking met dit model (uitdieping van de taakgerichte bezigheid) heeft er voor gezorgd dat een andere invalshoek bij de oplossing van dezevraag reëler isgeworden, namelijk
vanuit de taakgerichte kant. De vraag luidt nu: welke invloed heeft het hanteren van en het
bewustzijn van de polariteit en zijn mogelijkheden op: de procesmatige gang in het groepsMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)
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proces, de relaties tussen de leden van de groep, de kommunikatie in de groep, de vooroordelenenoordelenophetmeerpersoonlijke vlaketc.
Ikgeloof dat dezewegvanbenaderenmogelijkheden biedtvooreenstudievan bijvoorbeeld
eenprojektgroep, naastdemogelijkheden diegeboden worden door uit tegaanvan degroepsdynamischekant.
In ieder geval heeft de kennismaking met het model er voor gezorgd dat ik als het ware
wakker geschud ben uit eeneenzijdige slaap van degroepsdynamica, hopelijk om een begin
tegaanmakenmeteenmeerjevendige benaderingvanhet 'groepswerk'.
Misschien blijkt het mogelijk het keuzeweg-kenweg principe zó te gaan gebruiken dat op
een min of meer automatische wijze een juiste afweging plaatsvindt van persoonsgericht en
taakgericht werken. Misschien ook dat een bewustzijn van de gespreksrollen een stuk persoongerichte aktiviteit, die toch meestal als noodzakelijke ballast wordt gezien, overbodig
maakt. Misschien leidt hantering van dit model in eengroepsdynamische trainingssituatie tot
eensnellereenadekwaterebewustwordingvanpersoonlijke (voor)oordelen.
Vragen allemaal, die aangeven op welke manier het model op mij heeft ingewerkt en die
iets over mogelijke bruikbaarheid zeggen. Over de absolute bruikbaarheid kan ik op dit moment nog niet veelzeggen omdat in iederegroep- zoals ikal eerder zei- evenals de taak ook
degroepsdynamica eenrolspeelt.
Misschien is het wel totaal onmogelijk dit model adekwaat te hanteren in een persoongericht ideaal funktionerende groep. Waarschijnlijk klinkt dit gek, maar het gaat even om het
bepalenvandebruikbaarheid insamenhangmetdegroepsdynamischekondities.
Ditwasnietzozeereenevaluatievolgensdepunten,maareeneigenverhaal.
A3
1. (metietsvan2)
Andere modellen gaanmeestal uit van een aantal veronderstellingen die nodig zijn wil het
model iets verklaren. Hiermee komen we op het tweede punt: het is geen verklaringsmodel,
waarmeemeneendeelvan dewerkelijkheid verklaart. Het model isbewustmakend, zowel op
desamenhangtussendefactoren, maarvooralophunwederzijdse beïnvloeding.
Het model ontwikkelt zichvanvagevermoedens dat zoietsbestaat alseenlemniscaat-bewegingtot iets wat duidelijk voelbaar is.De polariteiten alsgrondslag, despanningen die kunstmatigopgeroepenwerden,wordeninderdaadreëel.
Ikzieverwantschapmetgroepsdynamicawatm.i.complementairisaandit onderwerp.
2. Hierover vind ikhetmoeilijk omteoordelen. Ik geloof dat indezeweek deelementen aangedragen zijn om het gevoelvoor dezepolariteit verder teontwikkelen. De evaluaties, waar
weveelaandacht aan besteed hebben, hebben eengrote waarde gehad tervergroting vanmijn
bewustzijn ten aanzien van oordeelsvorming en besluitvorming. Ik geloof niet dat zoiets zijn
effekten heeft opkorte termijn.
Een heel plezierig aspect van het 'leerproces' is dat het een soort 'project-onderwijs' is.
Samen gaje met een bepaald model werken en kijken of het werkt. Deze vorm werkt op mij
ergstimulerend.Alhoewelhetvoormijvermoeiendwas,bleefdemotivatie.
Toen ik het gelezen had was er bij mij een idee dat het model in deze vorm uitgetest zou
moetenworden(normalegangbijhet toetsingsonderzoek).
Het was bijzonder prettig dat het model 'uitgeprobeerd' werd. Je had het idee zelf mee
tewerken.
Ik betreurde het dat aan het groepsdynamische gebied weinig aandacht werd geschonken.
Voor eenevenwichtigecursusmoet zo ietsm.i.opgenomen zijn. Het groepsprocesverliepm.i.
toch erg prettig. Het model is voor mij een soort introspectie, een organisatie van ideëen...
(nietgoed geformuleerd).
3. Over derepliceerbaarheid van het model kan iknietszeggen.Bepaaldebottle-necks ineen
gesprek (spanningen oproepend) kan ik misschien creatief maken. Bijvoorbeeld triade150
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oefeningen: doorvragen aan één persoon die een bepaalde opmerking maakt: duidelijkheid
scheppen,eensoort 'counseling' inbouwen.
De bruikbaarheid isafhankelijk van desituatie, Er moet bij de anderen de bereidheid zijn
oordelen tevormenenbesluiten tenemen.Gebieden waaraanjekunt denkenvoor toepassing:
- inhetgroepsprocesishetookvanbelang
- bewustmakinginhetkadervan organisatie-ontwikkeling
- analyserenvanoordeelsvorming bijvergaderingen (grotegroepen)
- mogelijkheid totgevenvankritiekdienietdirektalspersoonlijk wordtgevoeld
- preventief voorje zelf:voorkomen datje, waar dan ook, het eenzijdig over één boeg gooit,
verhogingvanderelevantievanje bijdragen.
A4
1. Hetmeestopvallendevanhetmodelisdathetgeenklassifikatiemodelis.Ditmoet ook ten
kostevanallesvermedenworden omdat het ernietinzit. Deklassificering van alleplaatsen
issubjectief, iedereopmerkinglooptvandeeneplaatsnaardeandere.
Tijdensdeweekhebikvaakaansluitingen (hierendaar)gevondenmethetmodelvanBloom,
handelend over niveaus van onderwijsdoelen. Hier komt het niveau van de opmerkingen
ook ter sprake. Het iseenopklimmen waarbij steedshet voorgaande wordt ingesloten enverhoogd. MisschienkanviaBloomhetniveau-verschilbinnen devierveldeningebracht worden.
2. Erkwameengevoelvanduidelijkheid naar voren.
Deervaringbepaaldedingenniettemogenzeggen,bleekverlammendtewerken.
In het gesprek lijkje ook te proberen steeds andere onderdelen te willen aanhalen. Bij het
gemisaaneenvandevierpolenontstaathetgevoeldatdezaaknietverder komt.
Door het model denk ik meer inzicht te hebben gekregen op welkepunten het fout gaat,
zodat eenoeverloosgesprek ontstaat of dat dezaak dichtklapt. Vooral eengebrek aan doelen
kandat veroorzaken.
Waarschijnlijk zal ik iets meer mijn mond houden in gesprekken. Tenzij het tochzoisdat
ikmezelfzograaghoor ofdatikanderenwilovertuigen.Ikdenkweldat ikzouproberen automatischtegaan structureren.
Hoewelikvaneen'groepsproces'inhetbeginweinigmerkte,denkikdatmenlangzaamaan
elkaar went en daardoor ook gemakkelijker gaat praten. Ik vond ook dat later in de week
iedereen meer tot zijn recht kwam. Ik denk dat het totaal erfektiever is, als iedereen goed op
elkaarisingespeeld,hoewelikdaarnietzekervanben.
3. Uit degesprekken had ik deindruk dat iedereen meer alert wasop deproblemen. Later in
deweekliependegesprekkenbeteromdatiedereenzich opdebedoelingwerpt.
Ik ben van de bruikbaarheid overtuigd omdat ik in andere gesprekken (bestuursvergaderingen e.d.) op allerlei wijze het zie verzanden. Vooral de formulering van Doelen is vaak
vreselijk moeilijk, omdat ze impliciet zijn. Daardoor komen er vreselijke misverstanden. Ik
denk dat inhet onderwijs (lesgeven)deervaringen ook vanbelangzijn. Vooralbij het werken
in groepen in een klas moeten er mogelijkheden zijn. Ik denk dat door er op te letten hoe
degesprekken verlopen endebewustmaking hiervan, het onderwijs misschien boven deeerste
tweeniveaus van Bloom (Kennis en begrip) uit te helpen is.Voorwaarde hierbij is,denk ik,
dat demotivatievanlerarenenleerlingenvrijhoogis.
A5
1. In zekere zin is een vergelijking mogelijk met de citroenzuurcyclus en verwante bio-chemische modellen. Opvallend isbij beiden het stromingskarakter. In het onderhavige model
vindikechtergeenremmingsmogelijkheden, diebiochemischemodellenwelkennen.
De terugkoppeling die optreedt na een volledige rondgang is vergelijkbaar met biologische
(ecologische)modellenenbepaalde planningsmodellen.
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Bij deeerstekennismaking met het model (doornemen van deuitgereiktepapieren) werden
veelervaringen,uit(groeps)gesprekken inhetafgelopenjaar,naarvorengehaaldenbenoemd,
waardoorzijeenduidelijkebetekeniskregen.
Bijzonder geaccentueerd werd het feit, dat veel gesprekken één of meer van devier punten
missen. Meestal ishet D, waaraan stilzwijgend voorbij wordt gegaan, echter met Ckomt dit
ook wel voor.
2. De werking op mezelf houdt voorlopig in een sterke bewustwording van de vier velden in
een gesprek en de relaties tussen deze velden. Met name uit het feit dat reeds bij B en C
met een schuin oog naar D wordt gegeken, is mij deze week duidelijk geworden dat echte
objectiviteit eigenlijkniet bestaat.
Waar het model (theorie) direkt aansprak (verstandelijk), bleek tijdens de oefeningen hoe
moeilijk hetisdezetheorieookmetsuccestoetepassen.
Uit de cases bleek m.i. dat de toepassing in de loop van de week steeds succesvoller werd.
Wat de resultaten op langere termijn zullen zijn, valt nu nog niet te overzien. Ze worden
bepaald dooro.a.detweevolgendefactoren:
a, de leerstof zal uit het bewustzijn moet verdwijnen. Het is de vraag hoeveel ervan in het
onderbewusteaanwezigblijft en,wanneernodig,operationeel wordt.
b. meestal zal gewerkt worden in groepen die deze 'bewustzijnsverruimende' cursus niet gevolgdhebben.Wanneeréénvanonzegroepdanbewustof onbewust deverworven inzichten
inpraktijk brengt, zal het resultaat minder goed tot uiting kunnen komen. Het isdevraag of
dezeinzichteninzo'ngevalenigszinskunnenoverkomenbijeen gesprekspartner.
3. Werking op de groep:Er iseen zekerepositieve invloed zichtbaar in decases.Vooral wat
betreft de omvang en het evenwicht van de inhoud. Samenspel werd ook beter. Tot op het
eind bleek het echter bijzonder moeilijk om D goed uit de verf te laten komen. Dit werkte
somszichtbaarnegatiefuitopsamenspelenresultaat.
Ik twijfel ernietaan, dat ikietszalkunnen doenmethetresultaat van dezeweek.Het isme
echter nog onduidelijk hoe precies en in welke mate. De ervaring zal dat moeten leren. Het
leerproces kan voortgezet worden in een kleine groep die zich gedurende enige tijd met een
onderwerpbezighoudt,indeuitvoerendezin(werkgroep,commissie).
Behalve in deze kleine groepen zie ik kontakten met planningsmethodieken.Voorbeeld:
Een commissie die zich bezig moest houden met de toekomst van een studentenvereniging
kreegals opdracht: analyseer dehuidige situatie engeef wegenaan ter verbetering. Resultaat
isgering.Manco: CenvooralweerD!
Totslot:
a. Ik heb mij afgevraagd in hoeverre de resultaten van de oefeningen en de cases beïnvloed
worden door het model en/of de aard van de oefenigen ofwel door de inhoud (tekst, soort
gesprek) van zo'n oefening of case. Kunje de uitkomsten veralgemeniseren, hoeveel waarde
kunjeeraan toekennen?
b. Hetismoeilijk omzokortnadecursuseenheldereenlogischereactietegeven.
A6
1. Bij het doorlezen van de vooraf uitgereikte tekst was mijn eerste indruk dat het niet eenvoudig was, maar analytisch correct. Naarmate ikvorderde ende lettersingevuld raakten
met ideeën (d.w.z. na ongeveer de helft van de theorie gelezen te hebben) werd ik steeds enthousiaster.
Ik ben een voorstander van afwisseling van sterk gestructureerde en ongestructureerde
oefeningen. Van het afwisselen van:volgen vanjeeigeninzicht en: volgenvanandermansgedachtengang. Na al het bestaande groepsdynamische werk sprak me de opzet aan.
Anderemodellen zijnvaakminder symmetrisch en,alshet ware,compleet. Dat maaktje in
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eerste instantie wat argwanend. Het is tè af. Het idee groeit dat er is toegewerkt naar een
tevoren-gekozen vorm.
Dat is niet erg, als er erg goede argumenten op tafel komen. Dat is gebeurd. Ze lijken me
voldoende.
Hetpricipevandepolariteiten sprakmeergaan.Polariteiten nietalselkaarremmend, maar
juist als elkaar terecht een zetje gevend. Rust en activiteit moeten elkaar afwisselen. Na zon,
de maan; na dag, de nacht. Vooruitgang bestaat niet uit continue rust, noch uit continue
activiteit.Hetprincipeisafwisseling. Datprincipevondikhierterug.
Deze polariteit met mezelf als bestuurder in het midden, zie ik op alle gebieden waar ik kijk.
Alszeergensontbreekt, zijn daarook ongewenstegevolgenwaartenemen.
2. Voornamelijk hetgevoelvanonmacht.Ikvoeldemenietinstaat omdebaante beschrijven,
en zéker niet omanderen testimuleren de baan mee tebeschrijven. Jezit zozeer vast ineen
denksysteem,anderenzittenzovastinhùndenksysteem,dat oefening zekernodigis.
Alle aspecten in de mens worden aangesproken. Het is de bedoeling (m.i.) om door afwisseling van ken- en keuzeweg, door afwisseling in niveau etc. te komen tot een geïntegreerd
geheelvanalleaspecten.
* Een kamer hangt vol rook. Een man die in de kamer zit loopt door de tuindeuren naar
buiten. De stank trekt uit zijn kleren, de frisse lucht er in. Hij gaat gezuiverd naar binnen.
Geeft frisheid afen neemt stank op.Hij gaat weernaar buiten enzovoort. Tenslotte ishet binnenevenfris alsbuiten.Erisgeenverschilmeertussendeluchtbinnenendiebuiten.
Hij heeft geïntegreerd, eenheid bereikt, door te gaan van de ene plaats naar de andere en
terug.*
Alsje het model metje mee draagt lijkt me dat een deel vanje machteloosheid soms weg
kan vallen. Dat je een doodgelopen gesprek (soms en steeds vaker) een impuls kunt geven.
3. In eerste instantie merkje datje eigen oordeelsvorming concreter wordt d.i. méér bewust
->•je kunt mededeling doen van het proces zoals dat zich voltrekt ->je geeft anderen gelegenheid je te begrijpen, zonder dat gedachtensprongen nodig zijn. Misverstanden kunnen
alszodanigsnelworden gelocaliseerd.
Ik heb wel het gevoel dat ik met mijn ervaringen wat kan doen. Wellicht is een nascholing
af en toe nuttig. Wellicht versterkt het proces zichzelf. Onder welke voorwaarden deze versterkingzaloptreden,weetikniet.
Gebruik op andere gebieden overzie ik op het ogenblik nog niet. Wellicht is het mogelijk
in een (voorlichtend) artikel bij de opbouw rekening te houden met de lemniscaat-volgorde.
A7
In het begin van de week en dan met name op de eerste ochtend, voerde je een gesprek
(praktijkgeval), waarbij je je niet bewust was, waar je eigenlijk mee bezig was, of je, om in
termenvanhetmodel tespreken,metB,C,DofEbezigwas.
Jewordtjeindeloopvandeweekmeer bewustvan depositiewaarinjeopeenbepaaldmoment bent. Erg belangrijk ook, vind ik, dat je je probeert te realiseren, waar de ander mee
bezig is, ofje niet op verschillende niveaus praat, ofje in een andere positie zit. Je probeert
de'oorzaak' vanhetnietaanvoelenvanelkaar tezoeken.
Ikgeloof datjealtijd moeitedoet omeenander aan tevoelen,tebegrijpen, nietlangselkaar
heen te praten. Het is erg katterig, een gesprek met iemand gehad te hebben en weg te gaan
met het idee datje op tweeverschillende golflengtes hebt zittenpraten.Hetisergmoeilijk zo'n
gesprek de goede richting op te sturen. Door verder te gaan met dit model,heb ik het idee
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datje dergelijke problemen eerder aanvoelt enmakkelijker deoorzaken kunt aangeven en in
hetgesprekkunt inbrengen.
De in deweek verwerkte stof moet langzaam verder werken.Je zult zeker deeerste tijd bewust hiermee verder moeten willen werken en in gesprekken hetmodel ingedachten brengen.
Jemoetproberenzoveelmogelijk ervaringmethetmodeloptedoen.
Ik vond het erg goed om oefeningen en praktijkgevallen te doen, en temerken datje in de
praktijkgevallen steeds meer het model ging toepassen, door de oefeningen dieja daarvoor
had gedaan. Vooral door de oefeningen met deverschillende gesprekstypes heb ik veelduidelijker inzichtgekregeninhetmodel.
A8
1. Het model lijkt me bijzonder waardevol. Het cyclische van het model heb ik als zeerjuist
beleefd. Het doorlopen van de figuur naar steeds hogere enjuistere niveaus is belangrijk,
(zieflg.33).
2/3. Ik denk dat ik de gang door het model kan gebruiken in een gedachtengang, gedachtenpatroon. Voor wat betreft het gebruik in een gesprek lijkt me dat het model laat zien dat
een of andere opmerking slechts het topje kan zijn van een hele gedachtenijsberg; het model
geeft direkteaanwijzingen omhetzichtbaar topje tevergroten.
3. Het lijkt me noodzakelijk het diktaat nog eens door te nemen en enkele korte samenvattingentemaken.
Het model isals volgt misschien beter (maar wel onduidelijker), (ziefig.33).
Het oefenen vond ik vaak moeilijk en het vergde een groot koncentratievermogen. Vervelendwashetechternooit.

tijden
waarheid/zuiverheid e.d.

B.C.D.E.als
vektoren

FIG. 33
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A9
1. In vergelijking met andere wetenschappelijke modellen is dit model bijzonder eenvoudig.
Toch is deeenvoud van het model niet ten koste gegaan van deinhoud. Het modelisveelomvattend en analyserend, misschien is hierdoor het verband tussen de twee wegen en het
groepsdynamischegebiednietzogrondiguitgelegdalswelmogelijkzouzijn.
Jekuntditmodelherkenneninbijzonder veeldagelijksegesprekkenenvergaderingen
- in de Hogeschoolraad worden bij voorgestelde maatregelen vaak naar de achterliggende
doelenennaarrelevantefeiten gevraagd.
- In politieke moties b.v.: de PPR overwegende dat... (volgen B en C), strevende naar...
(volgtD);isvanmeningdat...(volgtE).
- Grotegemeenteplannen: b.v. Uiterwaardenplan.
Ik denk dat dit model het meest aanspreekt bij niet al te emotioneel reagerende personen.
2. Gedurende de week gingje steeds weer voorvallen uit bepaalde ervaringsgebieden in het
model terugvinden. Persoonlijk sprak mij dit model bijzonder aan, omdat in dit model de
besluitvormingnueensuithetgroepsdynamischegebiedgetrokken werd.
Alsje het leerproces injezelf geïncorporeerd hebt, geloof ik, datje bewuster en meer overwogeneenoordeelkunt vormen.
Ikhebmedeheleweekafgevraagd waarikzelfstond inditmodel:duidelijk herkennen doe
ik mezelf nog niet, maar ik heb het gevoel dat ik een beetje een B-E persoon ben, met een
overwichtinE.
Op het groepsproces hebben dit soort oefeningen weinig invloed.De mensen uit de groep,
dieiknognietkende,hebikooknietbeterlerenkennen.
Iedereenisaardigtegenmeenescalatieswordenvoorkomen.
3. Degroepgingzichduidelijk realiseren waar zemeebezigwasen of ersamenhang wastussenB,C,DenE.Ditgoldzowelvoorhetinhoudelijkealsvoordegespreksvoering.
Hetonderscheid tussenbeideprocessenwerdook duidelijk.
Ondanks het feit dat de oefeningen niet in groepsdynamische zin plaatsvinden, leerde men
tochelkandersbeelden,gedachtengangen endoelenonderogenzien.
Ik heb sterk deindruk dat ik er veel van geleerd heb.B.v. het proces bewaken bij eencommissiegesprek,hetzienwaarhetfout zitalseengesprekonbevredigend loopt.
Omhet leerproces van deze week voort tezetten ishet nodig dat men zich de inhoud blijft
herinnerenenookingesprekken blijft observerenwatergebeurt.
Het over enige tijd lezen van het definitieve proefschrift lijkt me een goed middel om alles
nogeensinherinneringtebrengen.
Ook voor het analyseren van grotevergaderingen (metname voor devoorzitter) zieik deze
ervaringalsbijzonder bruikbaar.
Hetzelfde geldt voor besluitvormingsprocessen op langetermijn, b.v.aanschaf van nieuwe
computer L.H., uitbreidingsplannen.
AIO
2. Het heeft mij geholpen, bij het aanleren van het buitenspel plaatsen van mijn emoties tijdens een gesprek. Aangezien dat, mijns inziens, noodzakelijk is bij het voeren van werkbesprekingen, al dan niet in teamverband, kan het model en het leren werken daarmee een
hulpzijnvoormijbijhetmakenvan groepsbesluiten.
Ook helpt het bij het aanleren van zelfdiscipline in gesprekken, omdat je voorje zelf gaat
realisereninwelkepositiejespreektenofdiepositiewelbeargumenteerdis.
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All
1,2. Ik heb in de loop van mijn studie weinig vergelijkbare modellen gevonden. Wel zie ik
als vergelijk met die andere modellen dat zij allen slechts dienen om een beter inzicht te
geven in dewerkelijke situatie.Zij geven geenwerkelijk beeld, want dewerkelijkheid iseigenlijkveelingewikkelder(velesoortenlemniscatendoorelkaartijdenseengesprek).
Het onderbrengen vanietsineenmodel roept bijmij altijd eenweerstand op,misschienwel
omdat daardoor eenstuk (onverklaard) gevoelsleven verloren gaat. Ik hebvaak het idee dat
mensen(ikzelfnietbewust)graagervaringeninhokjes onderbrengen.
2. In de reële praktijk, als ik tenminste iets opgestoken heb van deze cursus, zou ik veel
directer op mijn doelen afgaan. Achteraf bekeken heb ik bij het nemen van beslissingen D
teweiniggebruikt (typeBEenCE).
De werking op het groepsproces isnaar mijn gevoel:minder communicatiestoringen, mindergevoelsmatigereacties,meerinteresse indemedegroepsleden, verminderde besluitvaardigheidvandeafzonderlijke personen.
Ik heb wel het gevoel op korte termijn bij beslissingen bewust gebruik van het model te
kunnen maken (studie keuzepakket volgendeweek).Bener echter helemaal niet zeker vanof
het al ingebakken is.Om weleffect, of een groter effect te hebben zouden nabesprekingen of
herhalingsoefeningen zeer nuttig zijn. Ook is, dacht ik, belangrijk om in het menselijke vlak
ook vakken in m'n keuzepakket op tenemen omdat de bewustheid van het model bij fundamenteelwetenschappelijke studienietgestimuleerdwordt.Hetebtdanweg.
Deindelingvaneenonderzoek,scriptieofproefschrift moetvolgensmijaaneenzelfde model
voldoen.Alsdatkloptzalikookdaarbij nuthebbenvandecursus.
Ik heb het gevoel dat destof voor deze eneweek te uitgebreid is.Het ismoeilijk tezeggen
hoe lang ik nodig zou hebben om het geheel goed door te krijgen, maar nu ben ik er zeker
vandat ikbepaalde onderdelen nogechtniet beheers,bv.detwee-endrievelden oefeningen.
Het leerproces had op donderdag zijn hoogtepunt. Daarna nam het af door oververmoeidheid.
A12
1. Het ismoeilijk ditmodelnu alterelateren aan anderemodellen, omdat het nog nauwelijks
ingeleefd is.Ik dacht weldat bij oordeelsvorming ditmodelzijnnutheeft vooreigenbegrip
eninzichtwaarmenzitenhoejezelfhandelt.
Of ik bij moeilijkheden bij besluitvorming in andere groepen ditmodel-begrip effectief kan
gebruiken om de besluitvorming te verbeteren, weet ik nog niet. Ik moet nog uitproberen in
hoeverre het meedelen van directe gevoelens tijdens een proces van besluitvorming minder
effectief isdan dit model. Ik vermoed dat zeelkaar kunnen aanvullen. Ik hebhet ideedat dit
stromingsmodel wel van een hogere orde is, waarin andere onderdelen passen (counseling,
gevoelsmededelingen, etc.)maar zie het nog maar vaag.Door er verder meebezig tezijn, zal
ditwelduidelijk worden.
2. Ik kreegeenbeter inzichthoeikzelffunctioneer ineengroepsgesprek. Meer gesprekstechnischezaken als luisteren, aantal malen praten. Maar ook ten aanzien van de inhoudelijke
bijdragen: ikwasmeduidelijker bewustwatikaanhetdoenben,B,C,DofE.
Bovendien is mijn inzicht in communicatie, inzichttoename tijdens een gesprek duidelijker
bewust geworden. Vraag binnen denkraam of daarbuiten. Het afwassen van persoonlijke besmettingvankenwegenpersoonlijkecreatieinkeuzeweg.
Hetverbaasdemedatikzo'nplezierhadindeC-roltijdens de BC-oefening.
In het algemeen heb ik wat meer inzicht in mezelf en speciaal in mijn groeps-handelen gekregen. Wat nuttig, prettig en bruikbaar is. Ik denk dat de bewustwording van dit model
bijdraagt tot een optimaler functioneren vanmezelf:een zuivering aan dekenwegkant eneen
bevorderingvandeactiviteitaandekeuzewegkant.
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Een van de opmerkelijke inzichten die ik kreeg, vind ik het feit dat het uitvallen van een
groepslid als polariteit bekeken kan worden: het niet meedoen en het niet betrekken in. In
het algemeen dat persoonlijke schuld bij een slecht groepsgesprek niet aanwezig is,maar een
dynamischprocesisvandehelegroep.
3. Het simpele feit dat iedereen wat voorzichtiger wordt. Groepsdiscussies en gesprekken
worden daardoor evenwichtiger wat betreft deelname aan het gesprek. Minder hollen of
stilstaan.
Ik zal er voor mezelf wat aan hebben door het eerder onderkennen van moeilijke situaties,
waardoor een stuk onzekerheid en verwarring zal verminderen. Of het ook praktisch inbrengbaar zal zijn in andere groepssituaties weet ik niet. Ik hoop het wel. Omdat dit een
mogelijkheid zou zijn om bij groepstrainingen, groepsbegeleiding e.d. de strikt persoonlijkegevoelsgerichte activiteit te beperken en meer*practisch toegepast bezig te zijn, wat indirect
eenpersoonlijkegroeitotgevolgkanhebben.
Methodischer met groepen bezig te zijn, als discussieleider etc. Bij deelneming enkel als
groepslid lijktmedit moeilijk.
Didactischgebied- leerprocesopinductievewijze.
Integratiein groepsgesprekstechnieken.
Persoonlijkheidsvorming inderuimstezin.
Oordeelsvorming,bewustwordingperpersoon,groep,instelling,land.

b. De tweedegroep(BI t/m B12)
BI
1. De theorie achter het model doet mij zeer logisch aan, al blijft alles wat zwevend. Vergelijkingen met andere modellen kan ik nauwelijks trekken, omdat ik geen sociologische
studie volg, maar meer praktisch werk doe. Wel zouje een vergelijking met een wetenschappelijk onderzoekkunnentrekken:doelvaneen proef-middelen-resultaten-inzicht.
Aspecten van hetmodel:sterk analytischendiepgaand ook, maarwelrationeel.Het onderbewustzijn, datje leven ook sterk bepaalt, (Cen D!) wordt hierbij min ofmeer uitgeschakeld,
duidelijker: is niet in een begrip te vangen. Dit alles om toch het belang van het model te
onderstrepen!
Het model past goed in het leven van beleidsorganen, beslissingsstrukturen, actiegroepen,
ondernemingsraden, noemmaarop.
2. In het begin wasikergnieuwsgiering naar hetmodel, detwijfel of het hanteerbaar was,de
praktische toepassingen. M.a.w. of ik mezelf van dienst kon zijn met de studie van deze
materie.
Geleidelijk aan merkte ik, hoe beperkt je eigenlijk leeft, denkt en handelt, wat niet erg is,
maarwatje welindegatenmoethebben.
Inje beperkingen (geen inzicht, geen doelen, etc) zuljeje toch moeten ontwikkelen tot een
iemand die goed weet wat hij aan kan en dus ook zal uitvoeren (gelijkenis van de talenten).
Metbehulpvanschematischegesprekkenhaaljeveelvandiedingen eruit.
Frustratiegevoelens waren ook aanwezig, alsje eengegeven oefening niet aan kon achteraf,
watmeestalberustteophetnietkunnen'vangen'vanbegrippenvaninzichtendoel.
Het model spreekt, denk ik, sterk aan wegenshetkarakter van:ditiszo,want dat hebikin
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depraktijk zelfookondervonden.Hetiseenmenselijk model.
Ik geloof dat het feit, datje weet dat het model inje is,belangrijker is dan datje tracht in
hetdagelijkslevenvolgensditmodel tegaanleven.
Een model opvolgen sluit gevoeiens sterk af, je zou een machientje kunnen worden. Dat
betekentnietdatje allesnumaarmoetvergeten!
In het model kende ik veel van mezelf, vooral dat de lemniscaat bij mij snel loopt van B
naar Eenomgekeerd, dat ikdusemotioneel reageer soms,endat hetergmoeilijk isomandere
mensen in de groep te begrijpen, te schatten op opmerkingen, vooral omdat C en D als addertjes in het gras zitten (opm. Marten Toonder: de meeste mensen begrijpen niet wat je
bedoelt,alsjebegrijpt watikbedoel).Concentratieisnietmijn sterkstepunt.
Het effect op het groepsproces, ism.i.een kritischer houding t.o.v.je zelf en t.o.v. anderen,
watmislukkingeninbesluitvormingzoukunnen voorkómen.
3. Het is makkelijker een proces waar te nemen en te beoordelen (analyse B.C.D en E) dan
het te beïnvloeden en alles te overzien. Daarom twijfel ik aan toepassing van het model op
mezelf, later, of in bijbehorende situaties.De bruikbaarheid zal alleen optimaal zijn als ieder
lidvaneengroepzichbewustisvanhetmodelvoorentijdens detoepassingen.
Eenweekalsdezezouzeernuttigzijn voorbeleidsmensen,politiekepartijen, vooral groepen
dieallangopereren,metervarenmensen.
B2
1. Dit model komt meveeluniverseler voor dan deanderemodellen. Het werkt sterk rationaliserend opmein.Vergeleken meteenmentortraining ishetveelonpersoonlijker. Overigens
kan ditmodel zeergoed worden toegepast ineen deelvan zo'n mentortaining. Ik zieverwantschap met het proces van volwassenwording: hierin ga je steeds beter (vollediger en intensiever)delemniscaat doorlopen.
2. Verhelderend en verder: bewustwording van vele berichten in kranten en uitspraken van
vrienden.
In een gesprek met dezelaatsten sta ik sterk onder invloed van ditmodelmatig denken.Dit
laatste heeft ook eennegatieve zijde, nl. datje overal veel te serieusop ingaat (als iemand iets
beweert, danvraag ikhemal zijn B,C, Den E's uit tespreken dietot deze bewering leidden)
èndatje, doordatje veelzakelijker enanders denkt geengoed contact krijgt met eenander die
ditmodelnietheeft ervaren.
Het rationele en het inzichtelijke spreekt de mens erg aan, vooral ook om zo'n moeilijk
verschijnsel als een gesprek eens wetenschappelijk te benaderen en er daardoor meer beheersingoverte krijgen.
Hiermee in verband staande: om vooroordelen en veronderstellingen (negatief bedoeld),
die wel lekker makkelijk zijn als het een ander betreft, uit te bannen en uit te rationaliseren
(uitterafelen!)alsjehetzelf betreft.
Ik denk dat ik niet meer zo snel veronderstellingen en vooroordelen uit en hoop zelf gesprekken, dieikvoer, overzichtelijker enrationeler temaken (engesprekken vananderen ook
beter te doorzien). Een voorwaarde hiertoe is dat ik zonder er bij na te denken, dit model
gebruik a.h.w. het model in me heb zodat ik me volledig op de inhoud en op de lijn van het
gesprekkan concentreren.
Door het oefenen met het model is mijn manier van denken voor een deel veranderd. Het
heeft een kalmerende, emotie-voorkomende werking gehad. Daarbij worden wel persoonlijke
relaties(dieoverigensverstorend ofwel stimulerend kunnenwerken)uitdeweggegaan.
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3. Omhetmodel goed indevingerstekrijgen zoujeermeteengroepnogeen tijdje mee door
moetengaan.Dat ikditgadoenlijktmedoortijdgebrek onwaarschijnlijk.
In mijn studie zie ik wel toepassingsmogelijkheden. Door o.a. niet alleen steeds eenzijdig
(apart) dekenwegtegaanendekeuzewegtebenaderen,maar dieveelmeer tekoppelen. Maar
ook op gedetailleerd gebied (nl.leerproces wordt bevorderd:je ziet m.b.v. ditmodel beter de
verbandenendewijzevanargumentatieomb.v.toteenbepaaldetheorietekomen).
B3
De andere modellen, die ik in mijn studie ben tegengekomen, waren veel praktischer van
aard.
Van het begin af aan, toen ik de stencils begon door te lezen, heb ik moeite gehad me in
televen indit model.Het isergabstract en devraagkwaminmeop,isditwelzo,erzijn toch
veel meer aspecten in een gesprek dan deze 4. Ik miste de groepsrelatie erg, maar dat kwam
misschien omdat ikgewend ben veelmeer daarop te letten o.a. door practica gespreksvoering
eneigen beoordeling vaneengesprek. Opdelaatstemiddagbleek echter weldatmeer mensen
hetzovoelden.
Je wordt in een schema gedwongen en de gesprekken lopen niet, zoals ze in werkelijkheid
lopen. Ik vraagmewelaf of dieoefeningen het gewensteresultaat hadden. Opmezelf had het
in zoverre een verhelderende werking dat ik ontdekte weinig theoretisch tekunnen maken en
met informatie direct maatregelen te willen nemen. Ik was in een BE-gesprek wel thuis, de
anderengingenveel moeilijker.
Ik had moeite om er helemaal in onder te duiken. Ik vond de dagen wel lang duren. De
avonden had ik graag voor mezelf gehad, om de theorie nog eens te repeteren, een dag nog
eensdoor tenemen e.d. Van tevoren sprak het meweinigaan, tijdens deweek had ikweinig
tijd. Met demensen in degroep had ikgraag wat meer contact willen hebben. Het zatniet in
deaard van destof,groepsrelaties kwamenniet ter sprakeenin dekoffiepauzes waser weinig
gelegenheid. Je moest een hele stap nemen, in een nieuwe richting. Daar had ik weinig fut
voor,jepraattealzoveel,endetijd wasergkort.Voorstel:8of9dagenverspreidover2weken.
Metdegroepooknogietsandersdoen(weggaan).
Deze week heeft wel wat veranderd: beter inzicht in verloop gesprek. Dit heeft misschien
meerdere gevolgen: erger meniet meer zo op vergaderingen, ik ga er nu weer naar toe, hoop
dat ik kan aangeven hoe de ergernis komt en proberen er iets aan te doen. De kennis deze
week opgedaan kan nog een ander gevolg hebben:dat ik minder m'n mond open doe, meer
overweeg wat ik ga zeggen. Vooruitgang in de oordeelsvorming in de groep is er wel. De
ochtendgesprekken werden veel bewuster volgens patronen gevoerd. Voortzetting in de praktijk vereist welbeheersingvan allegebieden omBCDE.Ik weetna dezeweekglobaal hoe het
zit.Komthetopdefinessesaan,dankunjetochnoggroteblundersmaken.
Korte herhalingen en oefeningen zijn denk ik nodig om het geheel eerst te laten bezinken
endanverderindevingerstekrijgen.
B4
1. Ik zou het een gespreksinhoud - niveau analyse model noemen, dat in de praktijk niet
voorkomtbijongeoefendemensen.
Ik hebdeindruk dat inhetmodel nogeenonderscheid moetworden gemaakt voor het indidu,hetgeengezegdwordtenhetglobaleprocesdat doorlopenis.
Het model geeft een globale indruk wat in een goed gesprek met deel-elementen gebeurt.
Alsje een globale indruk geeft van het totale gesprek en hoe het besluit tot stand komt, dan
komje- dachtik- tochop feiten-inzichten-doelstellingen-middelen.
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biedsafbakening, 2efase: BC,3efase: E-B, waar denadruk ligt opE.Ik hebechter deindruk
dat ondertussen wel die lemniscaat doorlopen wordt. Voornamelijk in eenpersoon, weinigin
degroep. De groep komt in eenmeer turbulente stroom terecht door allerlei groepsprocessen
(antipathiën, doordrammerigheid).
2. Ik heb in mijzelf voornamelijk gevoelens van beperkt zijn en vrijheidsdrang gehad. Dit
hoofdzakelijk in de middagband - waarvan ik nog steeds niet in de gaten heb wat er nou
precies gedaan werd en watje daar nu precies leerde- waarbij ik ook het gevalvan eentweeduidigheid van deoefeningen had - niet op elkaar aansluiten omdat Aer buiten en er inwas.
Het model geeft mij demogelijkheid omeen gesprek beter tekunnen analyseren en beter te
zienwaar degevarenliggendieleidentotverkeerdebesluiten.
Ik ben me bewuster geworden van de twee- of meerduidigheid van mijn spreken, van mijn
woordenvloed en van mijn gebrek aan inzicht (zinloze opmerkingen). Daarnaast ben ik gaan
ziendat ervaak opirrelevantedingenwordtingehaaktenzalpogendittevoorkomen.
Ik heb de indruk als ik een besluit neem, dat ik heel duidelijk probeer dit proces te doorlopen. Terwijl ik dit schrijf krijg ik degedachte dat ikeigenlijk altijd de feiten-inzicht-doelconclusiesweghebproberen tedoorlopen endat medat nooit lukte omdat ikeerder met middelenbezigwasdanikwilde('verward denken').
3. Mijn vaardigheden zijn niet toegenomen, wel mijn bewustzijn. De onmacht tot het nemen
van juiste besluiten met de juiste inzichten is gebleven. Hoogstwaarschijnlijk omdat de
evaluaties teweinigdekronkels van mensen bloot legden,en ook teweinignadruk lagop het
kijken naar wat er met informatie-meningen e.d. door een derde gedaan wordt (interpretatie
etc).Wekunnennu,dachtik,veelmeerdegemaakteopmerkingen klassificeren.
Ik hoop het geleerde te kunnen toepassen, maar zie nog niet hoe ik in het leiden van gesprekken deze dingen in kan brengen. Ik zal eerst nog meer moeten oefenen, liefst in de observatie-rol b.v.bijbestuursvergaderingen en werkgroepvergaderingen.
Anderetoepassingsgebieden daninvergaderingenenzozieiknogniet.
Ikvraag meaf ofditmodel gehanteerd kan worden ingesprekken tussenmensenmet totaal
andereuitgangspunten eninzichten.
B5
1. In vergelijking met andere modellen, en dan vooral bewustwordings- en beslissingsmodellen, geeft dit model Ie een proces weer dat voortdurend heen en weer gaat i.p.v. in één
richtingstroomt, dusveeldynamischer, 2eisditmodel zowel opeengroepals opeen individu
van toepassing, 3ekan een invloed worden uitgeoefend op elk punt van het proces, in tegenstelling tot andere modellen, waar na één beïnvloeding zich een soort autonoom proces ontwikkelt.
Ik zie het gebruik van dit model op verschillende niveaus (gekleurd door dezelfde niveaus
dieikhebaangebracht inmijnstudie,mijnleven,mijn werk)
a. persoonlijk bij het analyseren van wat er gaande is na of in moeilijke momenten, beslissingen.Danvragenuitelkveldaanjezelfstellen.
b. in groepen die met concrete doelen bijeen zijn en beter willen functioneren. Dan is het
modelalsbegeleiderenalsdeelnemertegebruiken
c. in het planningswerk, al dan niet in groepen gedaan (teamwork of individuele planning).
2. Tijdens het oefenen met het model heb ik voornamelijk gevoeld hoe moeilijk het was een
nieuwe bril op te zetten. Ik analyseer voornamelijk vanuit de groepsdynamische kant de
voorvallen tussen de deelnemers, de gevoelens etc, waarbij de inhoud vaak secuurder wordt.
Of ik voer c.q. analyseer discussies waarbij het gaat om een verkenning van de inhoud (hoe
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zijn dieboeren? b.v.) enwaar het daarna, ineen volgend gesprek pasnaar het keuzeveld gaat
(gegevenalleinformatie, hoelossenwehetprobleem op?).Inbeidegesprekken duseenandere
invalshoek. Dielaatstesluit noghetmeest aan, maar ikvond hetergmoeilijk dedoorbraak te
maken. Pas vanmiddag bij de triade-oefening had ik voor het eerst het gevoel dat er ook iets
leeft inhetmodel,dathetnietalleeneenabstrakt kaderisomdingenaantetonen.
Welwashet leuk dingen diejekent weereensinandere termen en ineenanderekontekst te
zien.Erisdusweleenverdiepingontstaanvandeinhoudelijkeprocesmatige kant.
IndeC-factor vindikietsvandemenszelfterug:ordescheppen indechaosdiesomsonverklaarbaar lijkt. In mijzelf is weinig veranderd. Maar ik denk dat het nog een stukje bewuster
levenzalopleveren,nogbewusterenexplicietervoelenenbelevenenhandelen.
Deleukeontdekking voor mijzelfwas het benoemen van'het hebben vaneengewoon nuchter verstand' tot het werken van een situationeel veld en daarmee D - E beoordelen: de situationelerem.
Daarnaast hetwerkenmetmiddelenzonder duidelijke doelstellingen teformuleren.
Ik geloof wel dat het groepsproces bewuster kan worden in de loop van de week, als daar
ook degevoelensmeer inbetrokken warengeweest. Danwaren ern.l.nogveelmeer impliciete
dingennaar boven gekomen.
Nu heeft degroepm.i. het niveau bereikt dat allen het model kennen, enkelen het ook echt
herkennen en het bewust proberen tehanteren, maar dat nog 'niemand' het heeft geïnternaliseerd.Dit herkenningsproces isinvollegang,b.v.opmerkingen indepauzesworden herkend,
endaarmeerichthetzichophetnormaleleven.
3. Wat debruikbaarheid vanhet model betreft werd inhetvoorgaande reedsheteenenander
gezegd.
Ikziedriegebieden:
a. persoonlijk hanteren
b. proberen de integratie van deze kennis met de groepsdynamische analyses en kijken hoe
ikdaarmeegroepeneenbeterinzichtzalkunnen geven.M.a.w.ikwilerdustochbewustaan
werkenhetmodeltegaangebruiken indevoorlichtingskunde (metpermissie?)
c. in de 2e tak van mijn werk: de planning, zowel in ontwikkelingslanden als in het 'kleine
werk'.
De voornaamste condities zijn m.i. het leren oefenen in het normale leven. Misschien kan
dit via bewuste pogingen van mijn collega en mij samen op vergaderingen van trainers (daar
magje n.l. experimenteren) en daarna in allerlei andere werkbesprekingen die ikzelf leid, tot
een goede trial in trainingen met voorlichtingskunde mensen (dus door materiaal/situaties te
scheppen waarbij dezeanalyseook ingebouwd wordt).Dit laatste lijkt meecht het moeilijkste
als ik hierover niet zo nu en dan feed-back krijg (of ik ontwikkel weer iets anders hierdoor?).
Hetgaatmedusechtomhetgebruikenindepraktijk.
B6
1. Het aspect dat mij het meest in het model isopgevallen isdesplitsing tussen dekenwegen
dekeuzewegmet daarin deobjectivering en desubjectivering (niet-individueelversusindividueel). Ik geloof dat het een reële splitsing is, alhoewel het erg moeilijk is in het ene geval
objectief eninhetanderejuistpersoonlijk tezijn.
De grote kracht van het model ligt geloof ik in het feit dat het een kringloop-proces is (in
lemniscaatvorm) en daardoor 'levensvatbaar' is. Misschien zal het daarom verwantschap met
de landbouw hebben, aangezien je daar ook met natuurlijke levensprocessen te maken hebt.
Ikdenknietdathetverwantschapheeft mettechnischeprocessen.
Door de zeer gestructureerde opzet komt denatuurlijkheid van het model niet zo duidelijk
naar voren. Door onze geringe ervaring er mee kunnen we dit ook (nog) niet waarnemen in
normalegesprekken.Tochgeloof ikweldathetmogelijk is,na(veel)meerervaring.
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2. Ik ben deze week wel veel 'wakkerder' geworden, meer gaan signaleren. Dit lukt eigenlijk
alleen nog maar goed alsje in de waarnemersrol kruipt. Ik ben dan ook van plan om dit
tijdensgesprekkenenvergaderingen zoafentoeeersttedoen, omtekijken waarhet rammelt.
Of ik er dan ook eenremedie voor weet op dat moment, betwijfel ik, eerlijk gezegd, maar aldoendeleertmen.
Het is voor mij dus meer een bewustwordingsproces geweest dan een oordeelsvormingsproces.Hierdoor zalikindetoekomstwelbetermijnoordeelkunnen vormen.
Watmijergisopgevallen (nogeens!)is,hoemoeilijk hetisomdoelstellingen te formuleren,
hoevaak zeimpliciet aanwezigzijn enhoeverwarrend dat is.Belangrijk omalles duidelijk uit
tesprekenenteformuleren!Jedenktdatdeanderenjewel begrijpen.
Wat ik donderdag en vrijdagochtend gemistheb, isdeevaluatie over het groepsproces. De
eerste dagen eist het modelje helemaal op,maar daarna wilje ook weten,wat ernogmeer in
de groep speelt. Ik heb het echt als gemis ervaren, vooral voor mij zelf, dat de laatste twee
evaluaties niet uit de verf zijn gekomen. Tijdens demiddagoefeningen heb ik erg duidelijk de
grenzengevoeld.Erwordt ergveelvanjeconcentratievermogen geëist,zodra datevenverslapt,
maakjeeenfout.
Door de oefeningen werden de ochtendgesprekken meer gestructureerd en was iedereen
meer op zijn qui vive.Ik geloof dat degroepvrijdag veelbewuster en directer tot een oordeel
isgekomen dan deamorfe groepsgesprekken van maandag.Ik zal welveelminder vrij praten
daninhetbegin,maarwaarschijnlijk isdateen oefenfase.
Ik ben me wel (pijnlijk) bewust geworden van mijn eigen onkunde en onbenul van alle
processen en interacties, gevoelens, etc., die in een groep een rol spelen. Ik geloof dat het
vruchtbaarder is om de ochtendgesprekken meer uit te werken en daar ook (tegen het eind)
het groepsproces in te betrekken. Daarbij kan ook aandacht worden geschonken aan de
'binnenwereld' ende'buitenwereld' vaniedereen.Datkanverwarringvoorkomen.
3. Eenvandeconditiesomhetleerprocesvoort tezettenisomveelmeteenzelfdegroep bijeen
tezijn. Die groep hoeft deze theorie niet tekennen. Bij wisselende groepen zal het voor mij
ergmoeilijk zijnomditleerprocesvoorttezetten.
Ook bij het lezen van kranten, luisteren naar beweringen zijn deze ervaringen bruikbaar.
Mijn doel om meer bewustzijn te ontwikkelen in menselijke verhoudingen en processen, is
dezeweekzekererggeholpen.
B7
1. Hetmodel wasergverschillend van dat wat ikkenden.l. waarin het besluitvormingsproces
in achtereenvolgende stappen verloopt. Dit model lijkt mij beter aan tegeven hoe gesprekken, vergaderingen en besprekingen, die ik tot nu toe heb meegemaakt, verliepen. Iedereen
heeft de neiging 'uitstapjes' te maken naar oorzaken, doelen, middelen of feiten, wanneer hij
ietsbetoogt.
Het isergmoeilijkjezuiver tebeperken tot defeiten ofdedoelenofeenvandeandere twee
velden(datisookwelgeblekentijdensdeoefeningen).
Het 'stromende'effekt vanhetmodelspreektmijdaaromwelaan.
Ook devier afzonderlijke velden in het model vind ik erg belangrijk. 'Gesprekken die niet
lekkerliepen'blijkenvaakeenofmeerveldentemissen.
2. Eenvandemeestopvallende dingendieikweer eenshebervarenis,dat pratenen oordelen
meteengroepergmoeilijk kanzijn.
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Met dit model op de achtergrond werden echter veel dingen die anders onduidelijk waren
voormij,nuopgehelderdenverklaard.
Door hetdoenvandeoefeningen wordjejesterkbewustvandetekortkomingen ingesprekken (b.v. wanneer een van de velden wordt overgeslagen). Ik heb dit goed kunnen voelen.
Zoalsonder 1 reedsgezegd,hadikaltijd hetideedat gesprekkenzeerstapsgewijs hoorden te
verlopen opdat het eengoed gesprek zou zijn. Daarom vond ikvelegesprekken vaak rommelig.Nuzieikdathetookanderskan(misschienzelfswelbeter!).
3. Naarmijnmeningishetprocesvanoordeelsvormingvandegroepdezeweekwelveranderd.
Wezijngerichtergaanpraten,minder 'gezwaminderuimte'.
Wegingendeproblemenbeteraanpakkenenbeterletten opniveau-verschillen.
Ongetwijfeld zal ik iets met de opgedane ervaringen kunnen doen, al was het alleen al, dat
ik de gesprekken beter zal kunnen volgen. Verder hoop ik ook zelf iets te kunnen bijdragen
aan de goede gang van gesprekken, door bepaalde tekortkomingen (b.v. overgeslagen velden
of telangstilstaan opeenveld)aan tevullen. Omhet leerproces voort tezetten, zal het nodig
zijn(voorlopig)steedsbewusttezijnvanhetmodelenvandeopgedaneervaringen.
B8
1. Het kenmerk van de meeste wetenschappelijke modellen isdat zeop een gegeven moment
ophouden met nuttig te zijn. Dit model heeft meer diepte danje op het eerste gezicht zou
denken. Het werken met dit model geeft meer inzicht in groepsprocessen, maar ook meer inzicht in eigen functioneren. Je kunt a.h.w. groeien inhet model. Ik zie ergveel verwantschap
met andere dingen, zoalspsychologie (dehersenfunkties) demaatschappij (voorwaarden voor
het leven in een gemeenschap), de natuur (de 4 elementen, de niveaus geest, ziel en lichaam,
polariteit, ritme, beweging).In allegevallen isevenwicht harmonie, opheffing van de dualiteit
de basis voor een verdere groei, waarin het wezenvan datgene wat je bestudeert tot uiting
komt.
Hetgoedevanditmodeliswaarschijnlijk datheteenmodelisvoorlevensprocessen. Andere
modellen zijn vaak staties,inditmodel isdedynamiek, degroei opeenharmonische wijzeingebouwd, waardoor bestuderen van verschijnselen aan de hand van dit model vanzelf tot een
dieperinzichtleidt.
2. Na eeneerste bestudering van de theorie begon ik tevermoeden dat het weleens goed zou
zijn, me telaten leiden door het model zelf.Dat heb ikgedaan en vooral in deeerstedagen
van de week heeft dat erg veel opgeleverd. De ontdekkingen die ik deed hadden niet zo zeer
betrekking op mijn inzicht in inhoudelijke aspecten van een groepsgesprek, maar het bleek,
dat er krachten inmezelf vrij kwamen. Door steeds alle aspecten van het model te betrekken
op mezelf (en op anderen) werd een groot stuk van mijn eigen functioneren duidelijk. De
problemen die ik had met de toepassing kwamen sterk overeen met problemen die ik in het
dagelijks leven ook tegenkwam. In mijn geval isvooral deverhouding CD tot BE belangrijk.
Ik heb de neigingom nogal zwevend bezig te zijn en feiten en konkrete dingen uit het oogte
verliezen door er eenkorte globale blik op te werpen, om vervolgens door testoten naar diepere essenties. Ik ben op zoek naar de kern van waaruit ik een harmonisch leven kan leiden,
waarin almijn aspekten eneigenschappen eenplaats krijgen. Mede door dezeweek is het me
duidelijk geworden dat ik dat alleen kan vinden door te beginnen met B en E, dus zuiver
waarnemenennietteveel 'doorstoten'.
Nu begrijp ik ook waarom ik eerder in de week voelde dat er krachten in mezelf aan het
groeien waren. Deze krachten kwamen voort uit het zuiver waarnemen van de aard van de
levensprocessen. Via een harmonie tussen polariteiten, het vinden van hetjuiste ritme in het
bewegen tussen de polen, debeweging door de lemniscaat, worden voorwaarden vervuld, die
leiden tot groei.Ik wildezedingenvasthouden en dat zalwellukken, omdat ikvoor dit praktikum begon al op dezewegzat. Dezeweek heeft diewegvorm en inhoud gegeven en daardoorbeniknietbangdathetuitdehandzallopen.
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Hier past echter ook een stuk kritiek op de opzet van de week. Een voorwaarde om het
model injeoptenemenenerkreatief meebezigtezijniseenfrisse geest. Bovendien ontbrak
de tijd om te praten over de relaties van het model tot ons zelf, persoonlijk en de gevolgen
daarvan voor de relaties in de groep. Verschillende mensen die op dit gebied een erg goede
inbreng hadden kunnen hebben, zijn nu op deachterhand gekomen enverdrongen door mensen die het model doorzagen en een goede bijdrage konden leveren aan de inhoud van het
model.Deaardvanonzebezighedenwerddaardoor 'technischer'enminder persoonlijk.
Dat vind ikeenonbegrijpelijke ontwikkeling, geziendeduidelijke relatievandit model met
de persoonlijkheid. Laat mensen in dit soort praktika meer met zichzelf en elkaar bezig zijn
en zezullen er veel meer mee kunnen doen. Meer dan nu, nu ze alleen maar geleerd hebben
inhoud tegeven aan de verschillende elementen. De beweging, polariteit enritme, hetlevensproceszijn veel belangrijker en essentiëler voor verdere groei. Wat we nu geleerd hebben,
kunnen we makkelijk vergeten, omdat we het niet voldoende op onszelf hebben betrokken.
Samengevat:het was veel te zwaar, er moet meer ruimte zijn om persoonlijk met het model
bezigtezijnendetaakgerichteopzet verstoordeen onderdrukte degezondeontwikkeling van
derelatiestussendedeelnemers.
3. De vooruitgang in oordeelsvorming in de groep waser wel, maar te beperkt om bovengenoemde redenen. Oordelen is een innerlijk proces en daarvoor moet je naar binnen, inje
zelf kunnen kijken. Dat kan maar zijdelings en impliciet gebeuren alsje zo taakgericht bezig
bent alsnu. Degevolgenzetten zichmisschien welonbewust voort, maar groei heeft pas echt
zin wanneer het helemaal bewust gebeurt. Ik vind dit eenernstige tekortkoming van dit praktikum.
Allekritiek, dieik tot nu toeheb geuit, is,alsik het nader overdenk, eigenlijk niet gericht
op het model,maar opdewijzewaarin erin dezecursussetting meewerd omgegaan. Het werken met dit model is een innerlijkproces.Alsje dat in z'n waarde wilt laten, moetje ook de
mensen in hun waarde laten met hun gevoelens, hun twijfels t.a.v. het model, hun onbegrip,
hun vermoeidheid na dagen hard werken. Allemaal uitingen van mensen, die met het model
innerlijk bezigzijn. Wilje echt mensenveranderen, hun bewust maken van innerlijke processen, dan is het niet voldoende om dat impliciet, onbewust te laten gebeuren. Je moet er dan
expliciet, d.w.z. inhet programma aandacht aan besteden. M.a.w.je moet aandacht besteden
aandemensalsgeheelendaarisnaarmijnmeningnietaan voldaan.
Tenslotte wilikm'nwaardering nietonder stoelen ofbanken steken.Dit modelis,dacht ik,
eenstuk wetenschap zoalshet zoumoeten zijn. Ik hoop dan ook inm'n eigen wetenschapsbeoefeninghierm'nvoordeelmeetedoen.
B9
1. Het model is een voorstelbaar hulpmiddel. Het heeft iets concreets, waardoor de herkenninginhetleerprocesm.i.relatiefsnelplaatsvindt.Deeerstedagenvanhetpraktikumzitten
volmetmomentenvanherkenningdieinhetmodelblijken tepassen.
De verdeling van het model in verschillende fasen geeft de mogelijkheid om sneller door te
dringen tot de kern van 'waarom verloopt dit gesprek niet goed. Wat iser nu aan de hand en
hoekomenwehierhetbesteuit.Welkekantmoetenweuit'?
2. De momenten van herkenning zijn voor mij talrijk geweest, vooral de eerste dagen. De
ervaring 'verdomd, zit dat zo in elkaar!'. De analyserende mogelijkheden die het model
biedtzijnsterkervaren.
De tijd leekmij tekort om van deanalyserendefase aansluitend in deintegratieen verwerkingsfase terecht te komen. Ik heb het gevoel dat we daar nog een aantal dagen extra voor
nodighadden gehad.Decursuszounaarmijnmeningdanook beslist 14dagenmoeten duren.
Aangezien dat waarschijnlijk voor meerdere groepsleden het geval is geweest, zou daar een
vandeoorzakenkunnenliggenvoorhet'rammelenvandegroep'(vooraldonderdag).
Vanuit deanalyserendefase (het probleem vaneenniet goed lopend gesprek onderverdelen
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in stukjes en afdalen van het algemene niveau naar de subproblemen) heeft men een langere
tijd nodig om weer naar het algemene niveau op te klimmen en daar de resultaten van het
onderzoek opdesubniveaus weerte integreren enteverwerken.Naar mijn meningkomt men
met de oefeningen van donderdag envrijdag niet tot het algemeneniveau terug. Daar ismeer
tijd voornodig.
Volgens mij, heeft niet de gehele groep het gevoel dat ze vanuit het algemene niveau de
situatiekanoverzien. Begeleiding tot aanditlaatstelijkt mijzeergewenst.Nogmaalsmeer tijd.
Een verschil in ontwikkelingsstadium dat zichlangzamerhand tussen degroepsleden begon
teontwikkelen gingzichuiten in bedekte kritiek van dehoger ontwikkelde t.a.v. delager ontwikkelde groepsleden. Daar is deze week te weinig rekening mee gehouden. Dat had moeten
worden uitgepraat. In devorigepraktikumgroep was dat misschien niet nodig, in deze groep
washetbijzonder nodig.
Waarmee dan aangekomen op het uitgangspunt van het praktikum: volledig taakgericht
en gevoelens alleen van belang voor zover ze injezelf spelen t.a.v. het oordeelsproces, niet
t.a.v.degroep.
De opzet is gedeeltelijk de moeite waard om mee te experimenteren, vooral in de eerste
analyserende periode.Bijhet overgaan van deanalyserende naar deintegrerende fase kunnen
niveau-verschillen indegroepontstaan.Deeenlooptnueenmaalharder dandeander.Danis
het echter welzaak om daar rekening meete houden, als dit niveau-verschil het functioneren
vandegroepalsgeheeldreigtteverstoren.
Deintermenselijke relatiestussendegroepsleden zullendan toch ter sprakemoeten worden
gebracht voorzover als nodig is om de homogeniteit in de groep te bewaren, te herstellen of
totstandtebrengen.
3. Algemeen: Dezeweekhad tot onderwerp niet hoezeggenmensen iets,maar wat zeggenze
nuprecies.Alsmensenietszeggen,doenzedatechter opeenbepaaldemanier.
De resultaten van deze week kan ik waarschijnlijk goed gebruiken in de combinatie 'wat
zegt men en hoe zegt men het'. Deze synthese is m.i. beslist noodzakelijk, maar van daaruit
kanikwaarschijnlijk weleenstuk verder komen doordatjegevoeligergewordenbent voor het
groepsgebeuren t.a.v. het onderwerp en vooral de feed-back vanuit de groep op bepaalde
handelingenvangroepsleden.
BIO
1. Ik vind het model een hulp zowel in gesprekken met één leider als in die met wisselende
leidingenookzonderleiding.
Volgens mij moet een goede gespreksleider dit model kennen, omdat hij gedwongen wordt
eengesprektotaalte ontrafelen.
Het heeft n.l. het voordeel voor een goed gesprek dat duidelijk teruggegrepen kan worden,
naar eenbepaald aspekt doordegroepsleider.Ditmodelineengroepzougoedwerkenzonder
directeengespreksleider alsalledeelnemersermeekennisgemaakt hebben. Het kennismaken
geeft duidelijk inzichtinhettotstandkomenvanbeslissingen.
Het gevaar vanmanipulatie wordt groter indienmen alsenigeineenwillekeurigegespreksgroepmethetmodelkennisheeft gemaakt.
Ervaringen heb ik in vergaderingen waar de voorzitter of gespreksleider volledig verkeerd
ingrijpt ofnooitingrijpt, zodatwetelanginCzittenoftesnelinEkomen.
2. Ikhebmezelfgeanalyseerd enbentot deontdekkinggekomen dat ikvaak tesnelvia feiten
en doelennaar middelen wil.Dit geeft nog aleens reakties.Bewust zalikdeoorzaken meer
kans gaangevenen onderzoeken omtot eenzo demokratisch mogelijk goed besluit tekomen.
Ik had snel de neiging iemand in te delen bijv. in CD-mensen en BCD of BCE. De ene
wildeikkappen, terwijl ik deanderestimuleerde. Vooreen goed gesprek moet ikmeerluisterenenconcreter formuleren.
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De analyse gegeven door dit model en het onderzoeken en ontleden van gesprekken sprak
meaan,m.a.w.ikhebinzichtgekregeningesprekken.
Negatiefisdatikgeleerdhebsnellereengoedgesprekkapottemaken.
Alsikhet leerproces volledigonder dekniezouhebben, zouikzosystematischgaan praten,
dat ikmisschien mijn gevoel te veel zou verbergen. Het zou voor mij op vergadergebied goed
uitkomen, maar het zou doorwerken op mijn alledaagse gesprekken dat zou voor me te
gemakkelijk worden,daar ikdanmijngevoelenszogauwzoukunnen wegmoffelen.
Het groeiproces deze week: een goed gesprek uit een deelhoek van het model kan slechts
gevoerd worden als er reeds relaties gelegd zijn en men geduld heeft of er moet een A-figuur
bijzitten.
3. Voor mezelf: in het voorgaande reeds voorbeelden gegeven: beter richting geven aan een
gesprek, hetnaar vorenbrengenvanvoorstellen, onderwerpen (systematisch) het analyseren
vaneendoodgelopen gesprek of gehakketak. Voor degroep:menzouiedereenermeemoeten
laten kennismaken, dit zou tot beter sociaal contact leiden. Het zou b.v. een vak moeten zijn
op de lagere school, 'hoe zet ik een gesprek op'. Niet zoals wij leerden: schrijf maar op of
praat maar. Menzouveelbetermetelkaar overeenprobleem kunnenpraten zondergehakketak.
Vooreenverdere training zou dezeminstens eenavond per week herhaald moeten worden.
Bil
1. De dimensies ontbreken een beetje, hoewel het prettig is om het model in schema te zien.
De beweging hoort wel thuis in het schema, maar wordt visueel niet aangegeven. Fijn om
zo'nmodelteziennaasteengroepsdynamisch diagram.
Hetismeopgevallen datheteenbewegingsmodel is,datopdeinhoud betrekking heeft.
Je zou net zoiets als een DNA molecuul kunnen opstellen om het dynamische spanningskarakterenniveau-verschillen ooknogvisueeltemaken.Lemniscaatvan Escher!
2. Tijdens het oefenen van het model ben ik me de velden inderdaad bewust geworden plus
despanningentussendevelden.
De regelmaat van 's ochtends cases, 'smiddags oefeningen en 'savonds bespreken gaf me
dinsdagavondeenopstandiggevoel,medeinhetvooruitzicht datditzozou blijven.
Maandag endinsdagmorgen hebben wenaar mijn gevoel telang decaseopzichuitgewerkt
enteweinigdeevaluatievandecaseplushetlerenhanteren,herkennenvandegebieden.
De grensoverschrijdingen heb ik duidelijk gevoeld, ook deonmacht om opmerkingen niet
te kunnen plaatsen in B, C, D, E. (mede omdat ik de stencils niet van te voren gelezen had
door mijn inspringen op het laatste moment). Wat mij aanspreekt ishet leren analyseren van
een gesprek in een beperkt aantal velden. Ik heb ervaren dat ik door 't analyseren gemakkelijker weethoeikineengesprekbeter kanfunctioneren. Welmisikdegroepsdynamische kant
in het werken met het model. Het leren hanteren in een praktijksituatie zal ook dat aspect
nodighebben.
In mijzelf heeft zich in zoverre iets veranderd dat ik een duidelijker beeld heb van hoe ik
praat en op welke momenten ik zelf beter kan gaan praten en op welke punten onduidelijkhedenkunnenzijn t.a.v.anderen.
3. In deoefensituaties met decasesbleek debruikbaarheid vanhet model wel,maar het hanterengaatnogmoeizaam.Inevaluatiesblijkt datje tochheelsnelweeronderuitgaat.
Devooruitgang indegroepbleekm.i.bij decase-bespreking vanvrijdag invergelijking met
maandag.Wehadden hetgeduld enzagen denoodzaak inom duidelijker metz'n allenöfmet
BöfmetEbijvoorbeeld bezigtezijn.
Ik geloof dat ik nu ook beter aan anderen duidelijk kanmaken hoe ineengesprek B,C, D
enEmetelkaarsamenhangen; hoeikpraatinB,C,D,E;misverstanden zijnsnellerteachterhalen.
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Ideeën met betrekking tot de praktische uitvoering van de oefeningen zijn ook erg nuttig
voor mij. In het instituut kan ik wat betreft de training een aantal ideeën gebruiken - triades
b.v. om het groepsproces duidelijk te maken. Op het gebied van training in communicatie is
hetzekerbruikbaar, b.v.terillustratievanblackbox,perceptie,als luisteroefening.
Konclusie:eenergnuttigeweekvoormij persoonlijk.
B12
1. Eengoedbeeld van het model hebik kunnenvormen door halverwege deweek(hoeduf ik
ook was) de stencils nog eens door te lezen. Dat gaf er veel meer vlees en bloed en vooral
levendheidenwortelsaan.
In de week zijnjuist de dynamische aspecten niet aan de orde geweest, heb ik althans niet
ervaren.
Mijn algemeneoordeel overhetmodel is'Het isuit hetlevengegrepen'.Dekombinatie van
groeps-ken-enkeuzeprocesopverschillendeniveausmaakthettoteentotaalbeeld.De kracht
zit in het dicht bij de werkelijkheid staan, in een verankering in de nabijgelegen velden, die
bijna alspolen hiervan gezien kunnen worden. Ik denk dan aan gesprekstherapieën, waar een
zwaar accent op het ene komt te liggen om een balans (ritme) te herstellen. Daarmee is dan
direkteenstukjevergelijking gegeven.
De polariteit, de dialektiek van de deelaspekten, het één kan niet zonder het ander, er is
geen goed zonder kwaad, geen yang zonder yin. Uit dit aktie-reaktiesysteem, wat in elkaar
verankerd blijft, waarin hettotaalbeweegt, ziteenstuklevensvisie(doorervaringen bevestigd)
watmewelaanspreekt.
2. Ik heb inmezelf een hoeveelheid samengeklonterde krachten ontdekt, diebij een taakverdelingelkaar kunnen aanvullen i.p.v.elkaarbijvoorbaat altebestrijden. Dit laatsteisvaak
terugtevoerenopverkeerdaangeleerde gespreksmethodieken.
Het waszaligeens een keer niet met het nooit tebevatten groepsproces bezig te zijn. Aanvankelijk was dit ook eenfijne manier van leren kennen vanmensen. Zodrajezeechter kent,
hun handelen kan vermoeden, enz., zijn groepsprocesaspecten er niet meer uit te houden. Ze
gaan soms zelfs een overheersende rol spelen. Dan toch vasthouden aan het model (waar dit
toch dever-innerlijking enver-uiterlijkinginzichheeft) isjammer enfout, 'met brood vangje
geenpaling'.
De voor mij sterke kanten van het model, het aansluiten bij het levensritme, zijn er deze
weekniet uitgekomen. Zelijken meer welin tezitten. Maar hoekan dat ook anders,alsjeer
nietinjeeigentempomeebezigkanzijn,alszelfsdenooduitlaat van'hetverwerkenindromen'
alontslotenis.
3. De kondities voor het laten kiemen van dit zaadje zijn in de maatschappij alleen in de
marges aanwezig. Een goed hanteren van het model zalechter tot een inzicht in het marginaleleidenendaarmeedefrustraties vanbewustwordinginzichhebben.
Juist op dat gebied wil ik me graag bewegen, zodat het bruikbaar kan zijn. Hoewel? Een
vergadering van nog zulke goedwillende mensen kent ook decrime van het snel klaar willen
zijn. Maar toch: In groepswerk, vormingswerk, woongemeenschappen met een doel in de
aanpakvandeverkillingindezemaatschappij zaldemethodebruikbaar zijn.
Ofhetwaardeninzichbergtdieeenmisbruikervanzullenvoorkomen,weetikniet?
Het geeft inhoud aan problemen oplossen alsje het via de goede richting in de lemniscaat
doet. Maar of dat ook absoluut tot het goede niveau van oplossingen zal leiden weet ik niet.
Dit iseenevaluatiedirekt inaansluiting opeenveel tevolleweek.Alsikdeervaringen echt
verwerktheb,zegikwaarschijnlijk heelanderedingen.

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)

167

3. Samenvatting
Wij zullen deze reeks opstellen kort samenvatten, uitgaande van de drie vragen. Deze samenvatting zullen wij - ten behoeve van de overzichtelijkheid - opnemen direct voor deeindconclusie, dieermede op stoelt.

E. CONCLUSIE

1. Methode
Tot zover het basismateriaal waarop wij onze conclusies zullen baseren. Al
dit materiaal heeft betrekking op door mensen onder woorden gebrachte ervaringen tijdens de oefenweken.
Wij zullen dit materiaal indevolgende paragrafen samenvatten.
Deze samenvattingen zullen ons een antwoord moeten geven op de twee
vragen diewijten behoeve vandit evaluatie-onderzoek stelden.
De eerste vraag die wij aan dit materiaal wilden stellen was of het ons het
proceskarakter van het model terugspiegelt. Hebben de deelnemers de specifieke kwaliteit van het model beleefd en kunnen zij deze met eigen woorden tot
uitdrukking brengen?
Wanneer men de 3e en de 5e samenvatting leest van de middagoefeningen
(par. 2), voorts de 15e en de 16e uitspraak van de ochtendoefeningen (par. 3)
en met name de samenvatting onder 1 vande eindevaluatie (par. 4) kan het antwoord op deze vraag moeilijk anders dan positief zijn. Niet minder dan 17 van
de 24deelnemers drukken in eigen woorden iets uit van het wezen van het model. Belangrijker dan dit aantal ishet feit dat deverwoordingen zeer verschillend
zijn endaarmee eenduidelijke uitdrukking zijn van eigen belevenissen.
De aard van deze uitspraken is zodanig dat elke poging tot rubricering en
kwantificering zinloos is. Een dergelijke poging zou als methode in schril contrast staanmetdeaard vanhetteonderzoeken object.
De tweede vraag die wij aan dit materiaal wilden stellen luidde 'Hebben de
deelnemers in de loop van de oefenweek ervaringen opgedaan die hen in staat
zullen stellen, wanneer zijdat willen, processen van oordeelsvorming als levende
processen tegaanwaarnemen, tegaan aanvoelen entegaan hanteren?'
Wij tekenden daarbij aan dat het van belang zou zijn na te gaan of de deelnemers zichzelf bewust zijn van het feit dàt dit resultaat kiemkarakter heeft en
dàt het vanhenzelf afhangt ofdezekiemen tot verdere ontplooiingzullen komen
d.w.z.zichtot werkelijke vermogens zullen ontwikkelen.
Aan het begin van deze paragraaf spraken wij van een praktijkhypothese:
deaard van degevoelens, dieopgeroepen zijn door het bezigzijn met het model,
zijn een aanwijzing dat zich daaruit in de toekomst vermogens kunnen ontwikkelen,ook wanneer hetleerprocesnietvanbuitenaf wordt ondersteund.
Wij moeten hier nu een tweede, aan de praktijkervaring ontleende stelling
aan toevoegen: een belangrijke voorwaarde voor het op eigen kracht voortzet168
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ten van het leerproces isgelegen in het feit of bij het begin van het leerproces (de
cursusweek) denken, voelen en willen van de deelnemers evenwichtig en in onderlinge samenhang zijn aangesproken.
Wij willen de geciteerde uitspraken op deze maatstaf onderzoeken en nagaan
of zij - met alle terughoudendheid die geboden is bij een dergelijke kwalitatieve
benadering- hetvermoeden rechtvaarigen dat- althans bijeenaantal- de voorwaarden aanwezigzijn vooreen zelfstandig voortzetten van het leerproces.
De vraag naar de voorwaarde m.b.t. het denken kunnen wij formuleren als:
'Met welkematevan bewustheid heeft hetleerproces zichvoltrokken?'
De vraag naar de voorwaarde m.b.t. het voelenkunnen wij formuleren als:
'Heeft het leerproces zich voltrokken in een positieve emotionele sfeer, heeft
men zich zelf in het model kunnen terugvinden, zijn er door het oefenen eigen
gevoelens opgeroepen?'
De vraag naar de voorwaarde m.b.t. het willenkunnen wij formuleren als:
'Is door het oefenen dewil opgewekt het leerproces voort te zetten, bijv. door
de overtuiging dat het model waar is, door het zien van de terreinen waarop
men er mee aan de slag kan en door de ervaring dat men zelf reeds enigszins
methetmodelheeft kunnen werken?'
Zekerheid over de vraag of zich in de toekomst vermogens hebben ontwikkeld kan men natuurlijk alleen krijgen door daadwerkelijk onderzoek na verloop van tijd. Voorzover dergelijk onderzoek door anderen heeft plaats gehad
en het om leerprocessen ging van niet strikt technische aard, blijken de uitkomsten weinig bemoedigend. Het effect van veel cursorisch-agogische activiteit
blijkt na enige tijd nauwelijks terug te vinden. De aanpassing aan de omgeving,
die het nieuwe gedrag, de nieuwe instelling, denieuweopvattingen niet op prijs
stelt,isveelalsnel voltrokken.
Wij zullen nu het samengevatte basismateriaal achterelkaar opnemen en het
daarna vanuit dezedrievragen bekijken.
2. Samenvatting vandemiddagoefeningen (bh. 139-147)
1. Het blijkt van de eerste dag af mogelijk om de ervaringen, opgedaan tijdens
de oefeningen, onder woorden tebrengenintermen van het model.
2. De mensen lijken zich zelfstandig in het model te kunnen bewegen:zij ontdekken samenhangen, formuleren wetmatigheden, uiten kritiek.
3. Het op deze wijze oefenen met het model blijkt allerlei gevoelens op te roepen, die soms beeldend tot uitdrukking worden gebracht (zweven - zwaarte inengen - trekt je eruit - slaat je naar binnen - versnellen - vertragen - werkt
commercieel- uitdijend - begrenzend).
4. Met name worden gevoelens tot uitdrukking gebracht met betrekking tot de
werking die bijdragen uit bepaalde velden hebben op de mensen zelf, op hun
gesprekspartner en ophet gespreksverloop.
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5. Er blijkt in de loop van de oefeningen een gevoel te ontstaan voor de specifieke kwaliteiten van dit model: het stromingskarakter, de evenwichtsproblemenenhetverschijnsel vandeniveaus.
6. De opmerkingen getuigen van een aanvoelings- en waarnemingsvermogen
voor grensoverschrijdingen, 'verpakkingen' en onuitgesprokenheden.

3. Uitspraken tijdensdeochtendoefeningen
1. Het zoeken naar algemene (stijl)criteria waaraan de oplossingen moeten
voldoen iseenbelangrijke bijdrage tot het invullenvan D.
2. Hoewel C- en D-opmerkingen de neiging hebben het gesprek tot stilstand te
brengen, is het haast niet mogelijk op deze toppen van conclusies en doelformuleringen lang stil te blijven staan, ('je schiet er zo weer over heen'). Het is
ook niet de bedoeling datje lang op de top blijft staan, maar dat je er gezamenlijk een moment verblijft en dat je de indrukken bewaart voor de tocht door
hetbrede dal(BenE).
3. Te lang op de kenweg blijven is onvruchtbaar. Vroegtijdige voorlopige exploratie van de keuzeweg maakt het mogelijkveelgerichter B-en C-vragente
stellen.
4. Wat we zo in de wandeling 'getheoretiseer' noemen is lang niet altijd C.
Soms ishetBin de zin vanje voorstellenwat ervoor tendentiesin de huidige
situatie herkenbaar zijn, soms is het E in de zin van je voorstellen wat je zou
kunnen doen enwaartoe dat zou kunnen leiden.
5. Uit elk van de vier velden moet je letten op de reacties die terugkomen om
te rechtvaardigen dat je vanuit het zelfde veld door kunt blijven gaan met je
bijdragen.
In elke opmerking - bijvoorbeeld uit het B-veld- zittenhaakjes voor C-,D-of
E-reacties. Komen er op jouw B-opmerkingen bijvoorbeeld steeds D-reacties,
dan isdat eensignaalwaaraanje niet voorbij mag gaan.
6. Je gaat ontdekken dat bepaalde mensen bij voorkeur uit bepaalde velden of
zelfs uit één veld hun bijdragen geven. Je bent daardoor gewaarschuwd, maar
jekunt er ook positief gebruikvan maken.
7. Als je bewust weet uit welk veld je praat, waarom je nu in dit stadium van
het gesprek uit deze invalshoek iets bijdraagt, praat je heel anders. De werkingvanzo'n bijdrage isook somsheel duidelijk.
8. De evaluaties maken me wel duidelijk met hoe weinig bewustzijn je een gesprekvoert.Wat een breukpunten enwateenverkeerde aansluitingen!
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9. Wanneer in eengroepvoor sommigeleden dedoelen duidelijk zijn zodat zij
over wegen daarheen beginnen te praten, terwijl anderen behoefte hebben
noglanger in D teverwijlen, zullen dezelaatste (desnoodsvia Ben C) weer in
Dproberentekomen.
10. Die verdomde doelen, wat zitten die ontzettend impliciet en wat is het
moeilijkdieeruittehalen!
11. Vlak nâ de tussenevaluaties (waarin we de formulieren invulden) waren
weallemaal vaak zeer bewust en eensgezind wat er gebeuren moest: niveau
wat hoger, meeraccent keuzeweg,doelenwatexplicieter!maar naeenpaarminuten wasiedereen dat weer vergeten of wist niet hoe hij dit voornemen moest
waarmaken.
12. Ik ben ontsteld over het désastreuseeffect dat achteloze losse flodders in
een gesprek te weeg kunnen brengen. Je moet eigenlijk veel meer nadenken
bijwatje zegt!
13. In de middelen zitten veel onuitgesproken doelen verscholen. Als je die
niet duidelijk uitspreekt, haalt ieder er zijn doelen uit (c.q. stopt ze er in).
Hetisbeterineeneerderstadiumvanhetgesprekdedoel-apenuitdemiddelenmouwentehalen.
14. Ik merk dat wedeneiginghebben bijdragen gauween C-stempeltegeven.
Misschien heeft dit veld een hoge status bij de academicus. Maar ik gazien
dat C eigenlijk heel weiniguit deverf komt. Er komen wel feitjes op tafel die
een zekere verklarende betekenis hebben en waarachter welvage praktijktheorietjes zullen zitten, maar er is zelden een beweging van twee kanten waarbij
uit feiten èn uit een theorie als resultaat een inzicht ontstaat. Het is eigenlijk
heelmoeilijk in zo'n gesprek werkelijk samen tedenken. Misschien kunnen we
datwelhelemaalniet...
15. We stellen elkaar eigenlijk veel te weinig vragen. Ik geloof dat daardoor
alleszonaastelkaarblijft staan.
16. Wanneer het onduidelijk is met welke intentie een opmerking wordt gemaakt kan dit verwarring scheppen omdat een zelfde opmerking in principe
uit alle vier velden kan komen en derhalve het gesprek in alle vier windrichtingenkandoenverwaaien.
17. Ik merk dat ik onderscheid leer maken tussen sympathie- en antipathiegevoelensmetbetrekkingtot demensenindegroepenmetbetrekkingtot hun
bijdragen(komenzeuiteenrichtingdienupast?).
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4. Samenvatting vandeeindevaluaties
In het volgende overzicht heeft no. 1 betrekking op devraag naar de aard van
het model, no's 2t/m 10hebben betrekking op de vaag naar de werking van het
model op de deelnemers, no. 11 op de vraag naar de bruikbaarheid van het
model.
De tussen haakjes geplaatste letters en cijfers verwijzen naar de 24 opstellen:
Al t/m 12, BI t/m 12. (zie blz. 148-167)
1. Op de meeste verschillende èn verrassende wijzen blijkt de kwaliteit van het
model te zijn ervaren. Het feit dat het model op deze persoonlijke wijze kon
worden gekarakteriseerd is een teken dat het niet als een intellectueel schema
buiten de mensen is blijven staan, maar zich (meer of minder) verbonden heeft
metmeerinnerlijke aspecten.
Dit iseen belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling vanvermogens, voor
vruchtbaarheid.
Als karakteristiek voor het model werd beleefd de stroming (Al, 5, B7),
trialiteit i.p.v. dualiteit (A2) polariteit en ritme (A2, 6, 12, B4, 12),geen model
dat iets verklaart, maar dat iets bewust maakt (A3), geen classificatie (A4), de
compleetheid (A6), spreekt alle aspecten van de mens aan (A6), het cyclische
(A8, B6, B7),de ontwikkelingsdimensie (A8), eenvoudig en toch diep, veel omvattend en toch analytisch (A9, BI), een menselijk model, het is inje (BI, 8),
verwantschap met volwassenwording (B2), universeler dan andere (B2, Al2),
minder practisch, abstract (B3), het objectieve en subjectieve op resp. ken- en
keuzeweg (B6), levensprocessen (B6, 8), harmonie en evenwicht (B8), uit 't
leven gegrepen (BI2), uit vier richtingen het proces beïnvloeden (B5), bruikbaar
voor persoon engroep(B5).
2. Een aantal deelnemers heeft zichzelf in het model ontdekt, d.w.z. is zich
bewust geworden van de eenzijdigheid met betrekking tot de velden van
waaruit zijn bijdragen (Al, 3,9,10,11,12, BI, 3,4, 6, 8,10,11,12).
3. Vrijwel allen zijn van mening dat in deze week hun analytische blik is geschoold, dat zijzichbewust zijn geworden hoe eengesprek verloopt (Al, 3,4,
6,7,8,9,12, B3,4, 5,6, 7,10,11).
4. Blijkbaar heeft dat binnen deze week al geleid tot vooruigang in de groep
met betrekking tot het besturen van het proces in de zin van het model. Althans volgens de mening van een aantal (Al, 3,4, 5, 7, 9, B3, 5, 6, 7, 8, 9, 10).
B8 spreekt erover dat er door dit model krachten in hemzelf zijn vrijgekomen.
5. B2voelt dat hij zo bewust wordt van hetgeen er in een gesprek gebeurt dat
hij contactverlies metanderen vreest.
6. A6 beleeft zich zelf als bestuurder in het midden van de polariteit en heeft
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het gevoel zich minder machteloos te zullen voelen wanneer hij vanuit dit
middenleert opereren.
7. Vrijwel allen hebben beleefd dat deze week het begin is van een proces. Er
zijn kiemen gelegd die ontwikkelbaar zijn, maar 'dan moetje er wel zelf aan
werken,je moet ze willenontwikkelen. Dan kan zo'n model een deel van jezelf
worden. Dat proces zou wel ondersteund moeten worden door begeleiding en
herhalingsoefeningen' (Al, 3,5,6,7, 9,11, B2,3,6, 7,10,12).
8. De meesten delen aansluitend hierop mee, dat deze week ook de wil heeft
opgewekt concreet oefenend met dezenieuwevermogens aan hetwerk te gaan
(Al, 2,3,4,5,6,9,11,12, B2,3,4, 5,6,7, 8,9,10,11,12).
9. Sommigen twijfelen of het hen zal lukken er positief resultaat mee te sorteren (Al, 3, 12),voornamelijk omdat men vaak de enige is in een groep die
hetmodelkent (Al,2,5,BI, 4,6).
10. Een belangrijke werking is uitgegaan van het feit dat in deze week de menselijke relaties niet ter sprake kwamen, dat er geen groepsdynamische evaluaties plaatsvonden en dat het groepsproces op geen enkele wijze ondersteund
werd. In de eerste groep hebben sommigen dit als weldadig beleefd. De tweede
groep heeft deze kunstmatige scheiding als pijnlijk beleefd, maar is zich daardoor ook zeer bewust geworden van de eigen aard van de twee processen (oordeelsvorming en groepsvorming) èn van hun onverbrekelijke samenhang (zie
ook paragraaf E2vandit hoofdstuk).
Velenspreken zichopeenofandere manier uit over dezeervaring (A2,3,4,6,
9,11,12, BI, 3, 5,6, 8,10,11,12).
11. De eerste uitspraak over de bruikbaarheid is gekleed in de vorm van het
herkennen van het model in vele dagelijkse levenssituaties (Al, 4, 5, 7,9, BI,
2,7,9,).
Het grote aantal opmerkingen (vermeld onder 8) met betrekking tot het concrete voornemen om (op met name genoemde gebieden) te gaan oefenen duidt
eveneens op een positief oordeel bij vrijwel allen met betrekking tot de bruikbaarheid.
Als concrete velden genoemd voor eigen toepassing of voor toepassing door
derden worden genoemd: projectgroepen, vergaderingen, commissiewerk, Hogeschoolraad, voorlichtingswerk, cursussen groepsdynamica en communicatietraining, persoonlijkheidsvorming, lange termijn besluitvormingsprocessen,
planningsmethoden.
Tenslotte zijn er door een aantal kritische kanttekeningen gemaakt over de
cursusopzet. Hieropkomen wijinparagraaf Eterug.
5. Conclusies
Zonder een schijn van kwantitatieve exactheid te willen oproepen kunnen wij
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nu nagaan welke samenvattingen c.q. uitlatingen betrekking hebben op de eerder gestelde drie vragen. Natuurlijk isde toewijzing van een uitlating aan één of
meer categorieën aanvechtbaar, maar het geheel kan tocheentendens zichtbaar
maken.
(De- tekens duiden op negatieve uitspraken).
Opdeeerstevraag(het denken)hebben voornamelijk betrekking
- desamenvattingen 1,2, 5,6van demiddagoefeningen (par.2)
- de uitspraken 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16 van de ochtendoefeningen (par. 3)
- de samenvattingen 1,2, 5(-), 6,10van deeindevaluaties (par.4).
Opdetweedevraag (het voelen) hebben voornamelijk betrekking
- desamenvattingen 3,4,5,6van demiddagoefeningen (par.2)
- deuitspraken 2,3,6,10, 11, 12, 15,17van deochtendoefeningen (par. 3)
- de samenvattingen 1,2,5(-), 6, 10van deeindevaluaties (par.4)
Opdederdevraag(het willen)hebben voornamelijk betrekking
- desamenvattingen 3,4,6,7,8,9(-), 11vandeeindevaluaties (par.4).
Bij een dergelijke kwalitatieve evaluatie kan het de lezer niet bespaard blijven
het materiaal in deze samenstelling zelf nog een keer door te nemen en zich een
eigenoordeel te vormen. Wanneer men dat doet kan de indruk ontstaan dat het
leerproces tijdens de oefenweken in een zekere evenwichtigheid en samenhang
het denken,voelen en willen van de deelnemers heeft aangesproken en dat met
name de gevoelens op een zeer persoonlijke wijze zijn opgeroepen en bij de
evaluaties tot uitdrukking gebracht.
Dat doet het vermoeden rechtvaardigen dat voor een aantal van de deelnemers gunstige voorwaarden zijn ontstaan voor een zelfstandig voortzetten van
het leerproces.
Of dit inderdaad het geval zal zijn kan alleen na verloop van tijd door concreet onderzoek worden vastgesteld.

F. WETENSCHAPSONTWIKKELING

In hoofdstuk III spraken wij over de wenselijkheid om het ontwikkelen van
wetenschappelijke theorieën, het overdragen ervan in het kader van een leersituatie en het toepassen ervan in de praktijk als een geïntegreerde activiteit te
beschouwen.
Dus niet een situatie met drie 'onafhankelijk variabelen' waarbij de transformatie in het eerste geval alleen betrekking heeft op de gedachten, in het tweede
geval op de mensen en in het derde op de 'dingen', terwijl steeds de andere twee
factoren de constanten zijn. Veeleer een situatie waarbij gedachten, mensen èn
toepassingssituatie met en door elkaar in ontwikkeling zijn. Hiermee is met
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andere woorden uitgedrukt wat aan het begin van dit hoofdstuk werd gezegd
over het proceskarakter dat zowelaan het model,alsaan demethode,alsaan het
resultaat eigen moet zijn, omdat het ook de karakteristiek van het onderzoekobjectzelf is.
In de twee beschreven oefenweken is van een dergelijke geïntegreerde activiteit sprake geweest:zowel de cursisten, alsdecursusleiding, zowel het model als
demethode warenin ontwikkeling.
Over de ontwikkeling van de vermogens in de deelnemers is in de paragrafen
Bt/m D gesproken.
Over de grotebetekenisvandeze tweewekenvoor deontwikkeling vandecursusleider zalhier niet worden uitgeweid.
Wij willen nu ingaan op de bijdrage die beide groepen hebben gegeven aan de
ontwikkeling van het model ende methode.
1. Bijdragenvandeeerstegroep
a. aan het model
Hoewel in de slotevaluatie van de eerste groep nog wordt gesproken over een
soort idealelemniscatische gang door het model heen, isdoordekritiekvandeze
groep (versterkt door de volgende en 'bezegeld' door een gesprek met de promotor) het normatieve van deze volgorde uit het model gehaald (zie hoofdstuk
II). De lemniscaat is een beeld voor de binnen-buiten polariteit en geen norm
voor degangdoor develden.
b. aande methode
Doordat de groep een groot plezier had aan het experimenteren heeft zij de
oefeningen metveel'methodisch bewustzijn' gedaan.
Daardoor kon zijopbouwende kritiek geven,zoals:
- het is beter in de eerste drie middagoefeningen, na demonstratie en nabootsing, de vrije voortzetting niet weer bij het nulpunt te beginnen, maar bij het
punt waar het demonstratiespel is geëindigd. Vrijwel alle paadjes zijn dan afgesneden. Entoch moetjeverder! Dat doet degrenzenveelsterker beleven!
- de volgorde A-B-C, A-D-E en dan pas A-BC-DE is niet in de zin van het
leerproces (globaal geheel - differentiatie - integratie). Toch is de volgorde
goed. Zouje maandag beginnen met het demonstratiespel A - B C - D E , dan zou
je dat heel normaal hebben gevonden. Door eerst de twee extreme ken- en keuzewegoefeningen tedoen, beleefje hettotaal veel bewuster.
- de volgorde AB-AC is logisch. Die van A E - A D eigenlijk niet. Toch moet
dezezoblijven omdat het eenbelangrijke ervaringis.
- het plenair voorlezen van de flappen uit de middaggroepen werkte weinig
animerend. Dit werd veranderd in de zin waarin het in deel III is beschreven.
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- op woensdagavond isdringend behoefte aan eenleespauze.
Veruit de belangrijkste bijdrage was echter het feit dat door de eerste groep
de waarnemingsformulieren grondig werden veranderd en er uitvoerig tijd werd
ingeruimd - door het laten vallen van een gevalbespreking - voor de evaluatie,
zowelvan de bespreking zelf alsvan het gebruik van de oefenformulieren. Dank
zij deze groep konden onderzoekproces en leerproces sterker worden geïntegreerd. Wij schreven hierover inhoofdstuk III.
2. Bijdragenvan detweedegroep
a. aan het model
De tweede groep heeft door de gebeurtenissen die wij onder b nog uitvoeriger
zullen beschrijven er toe bijgedragen dat de 'mysterieuze' A in het midden van
delemniscaat duidelijk uit deverfis gekomen.
Aanvankelijk stond 'degroep'inhet midden van het model.
Het onderscheid tussen het groepsproces en het oordeelsproces ismede door
de ervaringen van deze groep duidelijker geworden. In de modelbeschrijving in
hoofdstuk II komt dat tot uitdrukking.
In de oefeningen was A gedurende de eerste drie dagen gedacht als een soort
hulpfiguur die op donderdag en vrijdag 'vanzelf' in de velden zou verdwijnen,
zodat dezevelden dan ineenreëelgesprek metelkaar konden komen.
In de eerste groep gebeurde dat inderdaad. In de tweede groep was deze vanzelfsprekendheid niet aanwezig, zodat A niet door de velden werd 'opgenomen'
en er veel minder reële gesprekken ontstonden. Men bleef krampachtig vanuit
zijn veld 'stenen gooien' zonder elkaar te naderen. Deze afwezigheid van A
kwam in de evaluatie van de oefeningen naar voren:door de regelmatig terugkerende opmerking: 'We hebben elkaar geen vragen gesteld. Wij hadden geen
gemeenschappelijk probleem'.
Daaruit is langzamerhand de vitale functie van A voor de dynamiek van het
helemodel duidelijk geworden.
Wijzijn hoofdstuk II meteenbeschrijving daarvan geëindigd.
b. aan de methode
De belangrijke (onbedoelde) bijdrage van deze groep was het feit dat in de
tweede helft van de week de slechter wordende relaties in de groep het leerprocesgingen storen.
Er was in het programma geen tijd om op deze relatieproblemen in te gaan.
(voor deduur vaneen weekwashet programma dusniet in ontwikkeling!).
Ondertussen werd men moe en voelde men dat juist in de tweede helft van de
week, waarin, na de meer analytische eerste helft, alles op integratie is aangelegd, het groepsproces ondersteunend zou moeten inwerken op het leerproces.
Al deze gebeurtenissen versterkten elkaar, zodat bij de eindevaluatie deze
ervaringen sterk opdevoorgrond traden.
Ons isdaaruit meer duidelijk geworden over de wijze waarop dezetwee processen samenhangen.
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Menkan waarschijnlijk alleenbij hogeuitzondering (Ieweek toevalstreffer!)
hetgroepsprocesongestraft buitenhaakjesplaatsen.
Maarookvanhetpositievetegenbeeldkregenwijeenvermoeden: het 'model'
kan zich nog veel intensiever met de mensen verbinden en daardoor nog veel
vruchtbaarder worden, wanneer de twee processen elkaar ondersteunen! De
ontwikkeling van een geïntegreerd cursusmodel waarin beidestromen dooréén
gevlochtenzijn,iseenduidelijkevolgendestapnadezeervaring.
Wij willen tenslotte een poging wagen het verschijnsel in detweede groepte
verklaren. Alleen verder onderzoek kan de conclusie uit deze éénmalige waarnemingeventueelbevestigen.
In hoofdstuk III hebben wij beschreven hoeten behoeve van het procesvan
oordeelsvorming het voelen tot kenorgaan geschoold moet worden. Degevoelens,diewijgewoonlijk hunplaatstoewijzen indesfeer van desympathieende
antipathietussendemensen,kunnenechterookemplooi vindenals kenorgaan
voor de beweging, de evenwichtigheid en het niveau van de oordeelsvorming.
Dergelijkegevoelenskunnenertoebijdragendateengezondepolariteitontstaat.
Maar ook omgekeerd. In een gezondepolariteit tussen bijvoorbeeld ken-en
keuzewegkunnendezegevoelenskrachtigwordenopgeroepen.
Nu was, om wat voor reden dan ook, in de tweede groep deze polariteit
tussen hetconclusiegerichte enhetdecisiegerichte,tussenhet meer afstandelijkinzichtelijk bezigzijn enhet meer persoonlijk- wilsbetrokken bezigzijn van het
beginafveelminderaanwezig.
De eerste groep was elke dag om 9.00 uur voltallig aanwezig. De tweede
groepwasditnooitvoor9.10uur.
De eerste groep wist zich in de praktijkgevalbespreking met de betreffende
baas te vereenzelvigen. De besprekingen kregen daardoor eenzekere echtheid.
In detweedegroepwasdat veelminder hetgeval.Daardoor werdendebesprekingenwatkleurloos.
Deeerstegroepkoosvoor haar vrije oefeningen indeeerstedriedagenechte
persoonlijke problemen, waardoor de grenzen en de polariteiten sterk werden
gevoeld. De tweede groep oefende met meer bedachte thema's waardoor de
gevoelensmindersterkwerdenaangesproken.
TenslottenamdeeerstegroepopdonderdagenvrijdagdeA-figuur probleemloos in zich op, zodat er echte gesprekken ontstonden tussen de twee velden.
DetweedegroepkondatnietomdathetopnemenvanAbepaaldevoorwaarden
aanderelatiessteltdietoenalnietmeerkondenvervuldworden.
De eerste groep klaagde nauwelijks over moeheid aan het einde, detweede
wel.
Menkanzichdit proces(dat eenmaaluit balans,zichzelfkanversterken)als
volgtvoorstellen:
Wanneer er teweinigwilsinzet isworden ken-en keuzeweg zeer verwant en
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ontaarden tezamen in een wat intellectueel analytisch bezigzijn. Het voelen
wordt in dit proces niet meer aangesproken als kracht die het gebeuren tussen
de polen 'waarneemt' en stuurt. Het krijgt daardoor de kans zich volledig uit
te leven in de vertrouwde 'relatiesfeer'. En als in die sfeer probleempjes liggen
- en die zijn er altijd wel- kan het gevoelsleven daarin spoedig verziekend gaan
werken.
Dezeervaringiseenvoorlopigebevestigingvan onzeveronderstelling dat door
het aanspreken van de gevoelens in het proces van oordeelsvorming gezondmakend kan worden ingewerkt op de verhoudingen tussen de groepsleden.
Maar dan moet binnen een cursusopzet wèl de mogelijkheid bestaan - als de
balans te ver is doorgeslagen - een moment bij deze relatiekant apart stil te
staan.
3. Nieuwe oefensituaties
Reeds meerdere malen dook het perspektief op van voortgezette studie, aanvullende oefeningen, verdergaand onderzoek: in een 14-daagse cursus met een
geïntegreerde '2 processen'structuur, met andere oefeningen (praktijkgevallen
uit eigen wereld, vrije gesprekken), met andere hulpmiddelen (ontwikkelen van
betere oefenformulieren), met een andere cursusleiding (medewerking van
ludagogen) en met andere deelnemers (managers, leraren, verpleegsters, huisvrouwen, adviseurs).
Ook het volgen van de deelnemers van de twee cursusgroepen met betrekking tot de ontwikkeling van hun vermogens zou doel van verder onderzoek
kunnen zijn.
Een groot veldvan mogelijkheden duikt op.
Washet oefenen mettweegroepjes niet wat mager?
Wij zouden willen stellen dat wij aan de ingangszijde van deze studie (zie
hoofdstuk VI) net zo veel problematiek hebben afgekapt die wij er allemaal
hadden kunnen 'instoppen', als wij aan de uitgangszijde moeten afzien van
mogelijke resultaten die wij er allemaal nog hadden kunnen 'uithalen', (zie
fig.34).

G . IS DE ONDERZOEKTAAK VERVULD?

Met deze paragraaf komen wij tot een afronding van detaak die wij ons hadden gesteld.
Hebben wijdezetaak vervuld?
Aan het beginvan hoofdstuk I hebben wij haar alsvolgt gesteld:
1. onderzoek hetverbale procesvan oordeelsvorming ineen gespreksgroep,
2. ontwerp een ideaal-typisch model dat recht doet wedervaren aan het proceskarakter van het onderzoekobject,
3. ontwerp een aan dit model ontleende methode om groepen te leren hun
178

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)

NIET
UITGEWERKTE
MC&EUJKHEÙEN

BEPERKTE
PROBLEEM.
STELLING-

5EPERKT
PESULTAAT
F I G . 34

vermogentot oordeelsvorming teontwikkelen en
4. onderzoek ofdit het gevalis.
Dezeviertaken zijn vervuld.
ad 1. Deempirische grondslag van het onderzoekproces ligt in de jaren praktijkervaring dieeraan vooraf zijn gegaan.
Ten behoeve van dit onderzoek is deze empirische grondslag toegespitst en
verstevigd door gerichte waarneming en analyse.
ad 2. In de loop van dit proces groeide het model in zijn ideaal-typische vorm.
Het had in alle opzichten het stromingskarakter dat ook de processen van
oordeelsvorming zelf kenmerkt. De uitspraken van degenen die het model
'ondergingen' getuigen hiervan.
ad 3. Het is mogelijk gebleken in een cursus het model als denkinhoud aan een
groepduidelijk temaken endezeer ook praktisch meetelaten werken.
ad 4. Uit de uitingen van de deelnemers mag worden opgemaakt dat in hen
vermogens zijn gewekt die kunnen leiden tot een bewuster waarnemen, aanvoelen enhanteren van processen van oordeelsvorming.
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V. MOGELIJKHEDEN TOT AANSLUITEND ONDERZOEK

A. Hetleerproces
B. Hetgroepsproces
C. Organisatietheorieën
D. Deklaverbladorganisatie
E. Organisatie-ontwikkeling
F. DeU-procedure
G. Samenwerkingbinneneenorganisatie
H. Maatschappijstructuur
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V. M O G E L I J K H E D E N T O T A A N S L U I T E N D

ONDERZOEK

In hoofdstuk I werd in het kader van de wetenschappelijke verantwoording
gesteld, dat een wetenschappelijke studie niet alleen moet aanknopen bij andere studies, maar op haar beurt uitgangspunt moet bieden aan anderen voor aansluitend onderzoek. In dit hoofdstuk zullen enkele mogelijkheden worden genoemd.

A. HET LEERPROCES

In het kader van de oefeningen is het leerproces in drie stappen beschreven:
een instructiefase, een verwerkingsfase en een werkfase. Deze wegbegint bij het
denken. In het gesprek wordt de leerstof 'eigen' gemaakt door de confrontatie
met de oordelen van de anderen en met de eigen reeds gemaakte ervaringen.
Verwerken betekent voornamelijk tot leven brengen, be-leven, met gevoel
doordringen. In de oefenfase tenslotte wordt deleerstof'gedaan'. Men verbindt
zich in het concrete werken nog dieper met het geleerde. De kennis 'zit', dat wil
zeggen, ze verdwijnt in zekere zin uit het bewustzijn en verschijnt als vaardigheid.
Diametraal tegenover deze aanbiedingsweg staat de ontdekkingsweg. Hier
begint het leerproces met iets te doen, te ervaren. De ervaringen worden in de
leergroep doorgesproken en tenslotte tot het niveau van het inzicht opgetild.
Deze weg kan worden gebruikt zowel voor gesloten leerprocessen (kinderen
hebben gezwommen, bespreken hun ervaringen en 'ontdekken' de wet van
ARCHIMEDES- eenandere uitkomst in niet mogelijk), alsvoor leerprocessen met
open uitkomsten (groep voert gesprek, evalueert het verloop en komt tot bepaaldeinzichten ten aanzienvan degroepsdynamiek en zichzelf).
De polaire tegenoverstelling van deze twee wegen die in omgekeerde zin verlopen en waarbij de groep als verwerkingsgroep ten behoeve van de oordeelsvorming centraalstaat, heeft veelverwantschap met ons model.
Een aansluitend onderzoek zou betekenen het onderzoeken van de gevolgen
van ons model voor het in onderlinge samenhang hanteren van de aanbiedingswegende ontdekkingsweg inhet kader vanleerprocessen in groepen.
Uiteraard dient bij een dergelijk onderzoek de uitgebreide literatuur over
leerprocessen teworden betrokken.

B. HET GROEPSPROCES

In de wetenschappelijke verantwoording - hoofdstuk I - is gesteld, dat deze
studie zich alleen bezig houdt met het verbale proces van oordeelsvorming. In
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deloopvanhoofdstuk IIwerdverschillendemalenverwezen naar de samenhang
van het proces van oordeelsvorming met het proces van groepsvorming. Er
werd verondersteld dat goede menselijke verhoudingen weleenszouden kunnen
worden bevorderd, niet alleen door naar deze verhoudingen zelf te kijken,
maar ook door het proces van oordeelsvorming te oefenen in de zin van ons
model. Het concreet onderzoeken van deze samenhang werd dringend aanbevolen alsvervolg opdezestudie.
Een dergelijk onderzoek zou wellicht tot het inzicht komen, dat in deLEwiNse dualiteit van 'group maintenance and goal achievement' een verdere
onderscheiding noodzaakelijk is, omdat het proces van goal achievement een
verzamelnaam blijkt te zijn van processen met twee wezenlijk verschillende uitkomsten, nl.het kenproces en het keuzeproces.

C. ORGANISATIETHEORIEËN
LEWINS basisgedachten over 'group-maintenance and goal-achievement' zijn
van invloed geweest op het ontstaan van een aantal dualistische organisatie
theorieën, zoals met name dievan BLAKE AND MOUTON. Hun 'managerial grid'
isgebouwd opdetweefactoren 'people-orientation and production-orientation'.
Ook in Duitsland is het denken over ondernemingsleiding vaak getypeerd
door dezedualiteit. Het heleHarzburgermodel (HÖHN) isbijvoorbeeld gebouwd
op de onderscheiding van 'Führung und Leitung' of wel van 'menschbezogen
und sachbezogen'.
Wanneer nu als gevolg van het onder B voorgestelde onderzoek het begrippenpaar 'group maintenance and goal achievement' eranders uitgaat zien, kan
men zich een aansluitend onderzoek voorstellen dat de consequenties hiervan
onderzoekt voor degenoemde organisatietheorieën.

D. D E KLAVERBLADORGANISATIE

Als LIEVEGOED op zoek gaat naar de processen die de drie subsystemen van
een organisatie (het technische, het sociale en het economische) tot een levende
eenheid maken, komt hij tot een viertal processen die hij visualiseert in een

FIG. 35
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klaverblad (ziefig.35).Hij wil daarmee uitdrukken dat de processen kwalitatief
wel te onderscheiden zijn, maar niet te scheiden, omdat ze in elkaar overlopen.
Hij noemt dezemiddelenprocessen, werkprocessen, informatieprocessen en relatieprocessen. Het zou zeker de moeite waard zijn de verwantschap te onderzoeken van ons vier-velden model voor oordeelsvorming in groepen met dit
klaverbladmodel voor organisatieprocessen. Misschien zou de synthese van
dezetweeeenuitzicht bieden ophet procesvan oordeelsvorming in organisaties.
E. ORGANISATIE-ONTWIKKELING

Een van de meer bekende organisatie-ontwikkelingsmodellen is dat van LIPpiT.Hij beschrijft zijn modelinzeven fasen:
1. development ofa needfor change
2. establishment ofachange relationship
3. theclassification or diagnosis oftheclient system's problem
4. the examinition of alternative routes and goals; establishing goals and intentionsof action
5. thetransformation ofintentions intoactualchange efforts
6. thegeneralization andstabilization of change
7. achievingaterminal relationship.
Het model bouwt indrieërlei opzicht op LEWIN voort:
- het omvat LEWINS basistheorie van 'unfreezing' (1), 'move' (3, 4, 5) en
'freezing' (7)
- het omvat LEWINS dualiteit van 'goal achievement' (1, 3, 4, 5, 6) en 'group
maintenance' (2en7)
- het omvat zijn 'problem-solving' model(3,4, 5).
Dit laatste nu is voor ons van belang. Wij hebben in hoofdstuk III uitvoerig
beschreven hoe sinds DEWEY praktisch alle probleemoplossings- en besluitvormingsmodellen zijn gebouwd op de logische opeenvolging van informatie over
deprobleemsituatie, bedenkenvan alternatieve oplossingen, keuze.
Wij hebben laten zien dat er in werkelijkheid sprake is van een polariteit
waartussen zich een ritmisch zoekproces afspeelt. Wanneer nu, in navolging
van LEWIN en LIPPIT,vele modellen van'planned change' in feite een schaalvergroting zijn van het klassieke probleemoplossingsmodel, is het zinvol om te
onderzoeken hoe organisatie-ontwikkelingsmodellen (en praxis!) er uit zien,
wanneer men deze ontwerpt als een schaalvergroting van het in deze studie
beschreven model.
Het model dat ZWART beschrijft inzijn dissertatie zou met name in dit onderzoek moeten worden betrokken.
F. D E U-PROCEDURE

Een voorbeeld van een met ons model verwante methode van organisatieontwikkeling is de door het NPI ontwikkelde U-procedure. Zij kan een hulp
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zijn bij de besluitvorming ten aanzien van de veranderingen en vernieuwingen
in het kader van een organisatie-ontwikkeling. Deze procedure is zowel te gebruiken bij het oplossen van deelproblemen als bij meer omvattende reorganisaties.
In eenintern NPI-stencilzegt VON SASSENhierover:
'Het kenmerkende van deze procedure is, dat zij, uitgaande van concrete
problemen indeorganisatie,doordringt tot dedaarachterliggende beleidsvragen
en via de formulering van een nieuw beleid tot praktische oplossingen voor de
betreffende situatie komt. Twee soorten 'besluiten' treft men vaak in organisaties aan:
- Voor bepaaldeconcrete problemen worden minofmeer voor dehand liggende
concrete maatregelen bedacht.
Men stelt bijvoorbeeld vast, dat de medewerkers in een afdeling overbelast
zijn en besluit: uitbreiding van personeel. Het gevolg kan zijn, dat de gesignaleerde problemen niet minder worden, misschien zelfs nog toenemen. Het geheel van factoren, dat tot het symptoom 'overbelasting' heeft bijgedragen, is
onvoldoende bewust gemaakt. Een deel van deze factoren blijft dan na de verandering door werken. Evenmin is niet onderkend of de betreffende problemen
misschien allen optelossenzijn door eenverandering van beleid.
- De leiding ziet in, dat in de organisatie min of meer principiële veranderingen
noodzakelijk zijn om problemen, dietelkensweer optreden, te voorkomen.
In hoofdzakelijk abstracte beleidsbesprekingen besluit men van nieuwe principes uit te gaan, een veranderde organisatiestructuur in te voeren, het personeelsbeleid te veranderen of iets dergelijks. Omdat niet steeds duidelijk is, hoe
dezebesluiten inconcrete maatregelen, procedures e.d. vertaald kunnen worden
of omdat zij op sterke weerstand stuiten, verandert er alleen iets in formele zin
enblijven velefeitelijke problemen onopgelost.
Pas wanneer de samenhang tussen concrete feiten en de daarin werkzame
principes door de mensen in de organisatie worden doorzien, kunnen veranderingen inhet systeemwerkelijk debedoelde uitwerkingen hebben.
De hier beschreven procedure komt daarop neer, dat de bestaande situatie,
van concrete problemen uitgaande, zover wordt geanalyseerd, dat de - vaak
onbewuste - concepties en motieven, die aan de gangbare praktijk ten grondslag liggen, zichtbaar en formuleerbaar geworden zijn. Dat leidt tot een (hernieuwde) bezinning over wat men nu eigenlijk wilveranderen en waarom. Dan
volgteenontwerpvaneennieuwe situatie.
Dezevoorlopig indriestappenbeschreven procedure ziet eralsvolgt uit:
analyse
van de bestaande
situatie

ontwerp
van een nieuwe
situatie

/\
bezinning en motivatie
vernieuwing
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De situatie-analyse kan wederom in 3stappen worden onderscheiden:
1. Hoe wordtdesituatie, hetprobleem(-veld) beleefd?
Door interviews van personen en groepen worden de verschillende meningen,
percepties, gevoelens en wensen expliciet gemaakt, genoteerd, de groep in overzichtelijke vorm voorgelegd endaar besproken. De bedoeling daarvan is vooral,
dat door confrontatie van de verschillende beelden de vanzelfsprekendheid van
eigen percepties en de mening, dat men zijn eigen situatie kent, ondermijnd
worden. Daardoor is er meer openheid gekomen en de bereidheid aan een objectief onderzoek van de situatie mee te werken. Doordat ieder zijn meningen,
problemen, oplossingen en misschien ook grieven in het totaalbeeld kan terugvinden en dezeau sérieuxgenomen zijn, voelt hij zichnu veeldirecter betrokken
bij het zoekennaar veranderingen en verbeteringen.
Dit proces is afgesloten, wanneer bij degenen, die actief betrokken zijn of
worden bij deveranderingen een duidelijk 'probleembewustzijri1 isontstaan. Dat
leidt tot devolgende stap.
2. Hoe isdesituatie in werkelijkheid?
De werkgroep onderzoekt nu bepaalde processen, zoals deze in de werkelijkheid verlopen en de omstandigheden waaronder deze plaats vinden. Bijvoorbeeld: Wat voor soort dingen worden gedurende dewerktijd gedaan door welke
medewerkers; welke correspondentie wordt gevoerd, welke gesprekken vinden
in een bepaalde periode met wie plaats? Hoe zijn functies verdeeld en hoe komen de feitelijke beslissingen tot stand: informele werkbesprekingen, informele
contacten ofgewoon door te handelen?
Dus niet hoe devoorschriften zijn of hoe dechef meent, dat de dingen gedaan
worden. De resultaten worden de groep voorgelegd in de vorm van overzichtelijke beschrijvingen, tabellen, curven enz. In de bespreking daarvan tracht de
groep samenhangen en oorzaken te vinden (maar géén waarderingen), zodat
een zo overzichtelijk en objectief mogelijk totaalbeeld van de situatie tevoorschijn komt.
3. Welke conceptiesenprincipes liggentengrondslagaanditbeeldvandesituatie?
Alle feiten, gewoonten, voorschriften, organisatievormen enz. berusten op
bepaalde opvattingen of principes, waaraan eens in het verleden de voorkeur
gegeven werd en die de organisatie en het handelen daarin een bepaalde vorm
hebben gegeven. Deze concepties kunnen geheel impliciet en onbewust (geworden) zijn, maar niettemin zeer werkzaam. Zo kan men er bijvoorbeeld achter
komen, dat alles doordrongen is van het principe van dynamisch handelen of
dat van controle (bijvoorbeeld in verband met veiligheid). Men kan de eigen
organisatie herkennen als een bepaald type van een professionele, een verzorgende of een productorganisatie en dergelijke met een eigen stijl, waarin het interne gebeuren zichvoltrekt.
Met dezelaatste stap isde situatie-analyse, die eigenlijk een procesvanbeeldvormingwas,teneinde.
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Extern onderzoek neigt ertoezichin hoofdzaak te beperken tot fase 2. Daaruit komen gewoonlijk slechts voorstellen voor uiterlijke reorganisatie voort,
waarbij noch de mensen uit het veld betrokken zijn, noch de eigenlijke problemen en de oorzaken daarvan worden doorzien. Is dit laatste wel het geval door
degenoemde situatie-analyse, dan leidt dat vanzelf tot devolgende stap.
4. Wat willenweveranderen(vernieuwen) enwaarom?
Het aanvankelijk gestelde probleem en het motief tot verandering kunnen na
de verheldering van de situatie geheel nieuw en op een ander niveau worden
gesteld. Uit dezebezinningkomt deeigenlijke impulstot vernieuwing of organisatie-ontwikkeling voort. Daarbij kan het best zo zijn, dat men een deel van de
principes, die aan de bestaande toestand ten grondslag liggen, ook nu nog als
zinvol accepteert. Het bewust maken ervan en de keuze ervoor is niettemin een
stuk vernieuwing, dat tot consequentere en verbeterde toepassingen ervan leidt.
In deze stap vindt de eigenlijke oordeelsvorming plaats. Het ontwerp voor een
nieuwesituatie kan wederom indriestappen worden opgebouwd.
5. Welke conceptiesenprincipes leggenweaande toekomstige situatie tengrondslag?
Hoe denken wij over organisatie etc. nu? Waarom is dat zo, bijv. in verband
met de ontwikkeling van maatschappij, techniek, wetenschap enz.? In hoeverre
zijn deze gedachten ook voor ons reëel (of volgen we bijvoorbeeld slechts een
mode)?
Welke voorwaarden moeten vervuld zijn om de te kiezen principes te verwerkelijken?
Door voortdurend vergelijkingen te maken met de concepties, die bij punt 3
zijn gevonden, verloopt deze gedachtevorming veel minder abstract, dan gewoonlijk het geval is, wanneer er geen situatie-onderzoek aan vooraf is gegaan.
Dit alleswordt tenslotteverdichttot eennieuwbeleid.
6. Welke vormgevenweaandenieuwesituatie?
Hoe gaan nu de organisatie, de taakverdeling, de procedures, de middelen
enz. eruit zien? Daarbij wordt nagegaan welke alternatieven er mogelijk zijn,
die met het gekozen beleid in overeenstemming zijn. Veelal ishet verstandig het
alternatief, waaraan men de voorkeur geeft, voorlopig bij wijze van proef in te
voeren (scheppen van een proefsituatie).
7. Watmoet ergebeurenvoordeverwerkelijking (invoering)?
Dit betekent: nagaan wat de consequenties zijn van het voorgaande besluit,
wie moet wat doen? Welke nieuwe functies zijn daartoe nodig? Wat betekent
dit voor de voorbereiding en opleiding van de betrokken mensen? Hoever moeten aangrenzende systemen beïnvloed worden? Welke hulp hebben we van buiten nodig?etc.
Bij de laatste drie fasen moeten telkens besluiten genomen worden, die met
elke stap concreter worden: eerst beleidsbeslissingen, dan organisatorische of
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planningsbeslissingen en tenslotte praktische beslissingen. We hebben dus in
wezentemakenmeteenprocesvan besluitvorming.
De nu in7stappenbeschrevengangvanzaken zieteralsvolgtuit:
ANALYSE VAN DE
BESTAANDE SITUATIE

ONTWERP VAN EEN NIEUWE SITUATIE

1. Probleembewustzijn

7. Consequenties en
voorwaarden

JZ

6. Beeld van de nieuwe
situatie
t
5. Nieuwe conceptie

2. Beeld van de feitelijk
situatie
J,
3. De concepties daarachter
4. Wat vernieuwen en
waa om?

De naam 'U-procedure' hangt met dit beeld samen. Boven 1.kan men in gedachten plaatsen de feitelijke bestaande situatie en boven 7. de gerealiseerde
nieuwe situatie. Van 1. naar 3. komt men analyserend van een 'oppervlakkig'
bewustzijn (meningen) van de bestaande situatie tot de 'achtergrond' ervan
(begrip). Van 5. naar 7. wordt de omgekeerde weg in opbouwende zin gevolgd.
Wanneer mensen of groepen nu volgens deze procedure gaan werken, blijkt
de verleiding groot te zijn om de inspannende weg van de analyse te ontwijken
en,zodra hetmoeilijk wordt, 'over tespringen' naar de rechterkant.
Menzietdan éénvandevolgendedingengebeuren:

De mening die wij (of de chef) over een probleem, de omstandigheden of de
oorzaken ervan hebben (1.) wordt in een praktisch besluit (corrigerende maatregel)(7.)vertaald.
Blijken achteraf ongewenste consequenties, dan worden deze aan 'ongunstige
omstandigheden' of bepaalde mensen toegeschreven. Dit is een pionierachtige
benadering (die, bij een goede intuïtie, natuurlijk ook wel eens positief kan
werken).

Er vindt een onderzoek van de situatie plaats om objectieve feiten en tekorten
vast te stellen (2.) om daaruit logisch het beeld van de nieuwe situatie (6.) af te
leiden.
Dezewerkwijze isinhet algemeen eenvooruitgang ten opzichtevandevorige.
Rationeel ingestelde managers en adviseurs zien dit als de enig mogelijke juiste
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aanpakvoorveranderingen.Zeziendaarbijtweedingenoverhethoofd, namelijk:
- dat de meningen en percepties van de mensen in een organisatie - ook als
dezeonjuist zijn- grote invloed uitoefenen opdefeitelijke gangvan zaken,
- dat het beleid dat aan de bestaande situatie ten grondslag ligt - vooral als dit
onbewust is - een macht is, die door verandering van organisatievormen en
procedures niet vanzelf omgebogen wordt, waardoor velereorganisaties mislukken. Bovendien vergeten zij,dat zijzelf bepaalde beleidsopvattingen hebben, die
aan hun organisatiemodellen ten grondslag liggen. Alleen binnen het kader van
dezeconceptie ishun modelrationeel. Ineenbepaaldeorganisatieingevoerd, kan
hetintheorierationelemodelgeheelirrationele uitwerkingen hebben.

}

5

De gevonden of veronderstelde oude (beleids-)conceptie (3.) wordt door een
anderevervangen, diedebetreffende mensen aanspreekt, diealsmoderner wordt
gezien e.d. (5.).Daarbij ishet gevaar aanwezig, dat dekeuzevannieuweconcepties te weinig 'werkelijkheidswaarde' heeft en dat men er onvoldoende op aan
kan, dat de deelnemers werkelijk achter het nieuwe beleid staan, ook nadat zij
van de conferentietafel zijn opgestaan en weer met de dagelijkse problemen geconfronteerd worden. Daarom is ook nog de tussenstap (4.) ter verdieping nodig:debezinning op degehelesituatie, het onderzoek naar deeigenmotivatie en
dehaalbaarheid vaneenvernieuwing.
In deze fase (4.)kan men er toe komen om voorlopig alleen een deelprobleem
aan tepakken entot aan derealisatiedoor te voeren.
Nu ishet eenervaring, dat eengroep, die(methulpvan eengoede begeleiding)
er toe komt de aanvankelijke weerstanden tegen de situatie-analyse te overwinnen, steeds meer geëngageerd raakt, naarmate het procesvordert en verrassende
resultaten bereikt.
De bedoelingvan de U-procedure, is,dat een actieve groepvan medewerkers,
die in de betrokken situatie werkzaam zijn, de opeenvolgende stappen zelf bewerkt (waarbij externe begeleiding veelal niet gemist kan worden, vooral bij de
eerste toepassing van de procedure op een bepaald probleem). Dit betekent, dat
de betrokkenen daarbij een leerproces doormaken. Zij begrijpen dan wat en
waarom zij (willen) veranderen, wat de noodzaak ertoe is en welke gevolgen te
verwachten zijn. Zij nemen daarom zelf ook de verantwoordelijkheid op zich.
Dit brengt een hoge mate van motivatie mee, die de gebruikelijke weerstanden
tegen veranderingen overwint. Zij, die met succes aan een dergelijk proces hebben deelgenomen, zijn in staat veel effectiever mee te werken bij het ontwerpen
en doorvoeren van volgende veranderingen. Daarbij dient men echter ook te
bedenken, dat deze medewerkers in de toekomst niet meer bereid zullen zijn
zich als volgzame ondergeschikten aan regelingen en veranderingen van boven
zonder meerte onderwerpen.
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Zij zijn meer zelfstandige, volwassen en coöperatieve medewerkers geworden.
Een organisatie moet dan ook deze consequenties in zijn beleid hebben opgenomen. Waar dat niet het geval is,zodat de kans bestaat, dat een nieuwe, meer
autoritaire chef de wijze van werken weer zonder meer terug kan draaien - is
het beter de U-procedure niettegaan toepassen.'
De stappen van deze U-procedure hebben een zekere verwantschap met ons
model. Het proces knoopt aan bij de waarneming (B), zoekt de achterliggende
concepties (C), stelt van daaruit de vraag naar de doelen (D), en probeert deze
vervolgens tevertalen inconcrete wegen(E).
Een mogelijk voortgezet onderzoek zou zichkunnen richten op devraag naar
het verschil en deovereenkomst tussen dezetwee modellen.
Daarbij zal het van belang zijn - en dat geldt evenzeer voor het in de vorige
paragraaf voorgestelde onderzoek - zorgvuldig te onderscheiden tussen modellen die het transformatieproces van oordelen beschrijven (het denken over het
handelen) en modellen diehettransformatieproces van de sociale werkelijkheid
beschrijven.
G. SAMENWERKING BINNEN EEN ORGANISATIE

In een kleine groep kunnen alle leden nog deelnemen aan het proces door de
vier velden heen. Zij zijn betrokken bij het verzamelen van informatie, denken
mee over deuitlegdaarvan, gevenhun oordeel overhetformuleren van doelstellingen en hebben hun inbreng als het gaat om het zoeken naar geschikte wegen.
In het grotere systeem van de organisatie is dit niet het geval. Daar zijn hele
afdelingen bezig met het verzamelen van informatie die door anderen wordt gebruikt ten behoeve van doelstellingen die zij misschien niet eens kennen, omdat
deze door derden zijn vastgesteld, terwijl de uitvoering daarvan aan nog weer
andere organen wordt overgelaten.
De leidersvan sommige van dezeafdelingen noemen zichmanagers, de medewerkersvan sommige andere afdelingen noemen zich specialisten.
Er ligt eenenorm veld van onderzoek om vanuit ons model opnieuw te kijken
naar de samenwerking tussen managers en specialisten. Een chemisch ingenieur
vertelde uit zijn eerste werkkring een ervaring die laat zien hoe deze problematiek de essentie van ons model raakt. Hij was aangesteld bij een raffinaderij met
de opdracht corrosieproblemen uit te zoeken. Een klein laboratorium en een
paar assistenten stonden hem ter beschikking. De problematiek ging hem steeds
meer interesseren. Hij kwam op onverwachte gezichtspunten. Als hij zo door
was gegaan, had hij misschien een vierdelig standaardwerk kunnen schrijven
'Über das Wesen der Korrosion. Teil I. Die Korrosion in der Geschichte etc'.
Gelukkig kwam een manager tussenbeide met de vraag of er nog eens wat uit
zijn vingerskwam ('what thehellareyou doing... weaint no university, we have
to do a job' etc.).
Het was duidelijk dat de specialist 'knowledge-oriented' was en de manager
'solution-oriented'. De een voelde zich thuis op de kenweg, de ander op de
keuzeweg.
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Vanuit de probleemstelling specialisten-managers en hun samenwerking in
een sociaal systeem, openen zichveleperspectieven voor aansluitend onderzoek.
Wij denken hierbij aan:
- de organisatie-typologie uit LIEVEGOEDS boek, waarvan de 'uiteinden' (de
professionele- en de produktorganisatie) duidelijke kwaliteitsverwantschap
hebben met depolariteit van ons model;
- het drie-bazenmodel van KAMPFRAATH (vakbaas, beheerbaas, werkbaas,) dat
zeer dichttegen dezetypologie aan ligt.
In dit kader zou het met name van belang kunnen zijn te onderzoeken of het
ordenen van het samenspel tussen managers en specialisten, of meer algemeen
formulerend het organiseren van werkprocessen, een bijdrage geeft aan het
'gezond' maken van het sociale systeem. Immers, wanneer uit de onder B genoemde studie zou blijken dat de groep als sociaal systeem zich gezond ontwikkelt, wanneer de polariteit tussen ken- en keuzeweg goed wordt verzorgd, is
het denkbaar dat ook een organisatie als sociaal systeem geneest wanneer er een
duidelijkere 'polarisatie' tot standwordt gebracht, dat wil zeggen, wanneer de
specialisten zichveelmeer 'naar binnen' zouden richten, d.w.z. op het verkrijgen
van wezenlijke inzichten;en de managerszichmeer 'naarbuiten'zouden richten,
d.w.z. hun doelen meer zouden laten bepalen door echte (niet gemanipuleerde)
behoeften van consumenten. Vermoedelijk maakt een dergelijke 'polarisatie'
beteresamenwerking mogelijk.
De Human Relations beweging heeft getracht om het sociale systeem als zodanig te genezen. De resultaten daarvan worden öf als onwezenlijk beleefd, öf
krijgen gewoon geen kans onder invloed van een 'vertechniseerde kenweg' en
een 'vercommercialiseerde keuzeweg'. Het hier voorgestelde onderzoek zou een
zinvol alternatief kunnen tonen voor wat vaak terecht 'soft ware' (weicheWelle)
wordt genoemd.
H. MAATSCHAPPIJSTRUCTUUR

De grootste dimensie waarin de kwaliteit van het model misschien kan worden teruggevonden, is die van de sociale drieledigheid, een visie waarbij de
maatschappij beschreven wordt als een samenspel van drie kwalitatief verschillende subsystemen: een geestelijk-cultureel leven, een sociaal-politiek leven en
eenmaterieel-economisch leven. Daarbij rijzen velevragen, zoals:
- isdepolariteit tussen geestesleven en economisch leven even fundamenteel als
dietussen ken-en keuzeweg?
- zijn binnen deze subsystemen ook polariteiten te ontdekken, zoals binnen de
ken-ende keuzeweg?
- hoezietin het groot een 'ritmische bewegingdoor devier velden' eruit?
- hoe ziet in dit macro-sociale model de kenweg binnen de keuzeweg en de
keuzeweg binnen dekenweg eruit?
- zou ook hier het grote verziekte sociaal-politieke systeem kunnen worden gesaneerd door 'polarisatie', dat wil zeggen, door het geestesleven en het economisch leven veel meer op eigen benen te stellen?
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VI. P R O E F S C H R I F T A L S B I O G R A F I E

A. INLEIDING

Voor de ontwikkeling van de sociale wetenschap zou het van belang kunnen zijn wanneer
tussen afstuderen en promoveren een aantaljaren praktijkervaring ligt. De voor het onderzoek
gekozen probleemstelling kan in dat geval meer maatschappelijke betekenis hebben en het
feitenmateriaal kan meer op ervaring berusten.
In mijn geval ligt er 24jaar tussen deze twee gebeurtenissen. Promoveren is dan niet meer
een verlengstuk van de studie, maar wordt een deel van de biografie. Ik heb behoefte daar iets
over te vertellen. Ik weet dat er mensen zijn die dit misplaatst vinden. Zij eisen van een wetenschappelijk werkstuk dat het niet alleen waardevrij is, maar ook anoniem. 'De waarheid moet
voor zichzelf spreken, het is niet belangrijk wie het "medium" is geweest', zo stellen zij, en
aanvaarden hoogstens vóór in het proefschrift: 'voor Annie' of 'met excuses aan het gezin'.
Mijn opvatting hierover is anders. Iedere onderzoeker heeft een standpunt, een plaats vanwaaruit hij kijkt. Die plaats wordt beïnvloed door de kuituur waarin hij is opgevoed, door de
problemen waarvoor hij in zijn leven is komen te staan en door de mensen die hij heeft ontmoet. Geven de levenslopen van bijvoorbeeld KEYNES, LEWIN, TAYLOR en MASLOV niet duidelijk aan waarom zij zich hun hele leven met een bepaalde problematiek hebben bezig gehouden? Door de biografische verankering van hun probleemstellingen krijgt hun wetenschappelijk werk een reliëf dat een dieper begrip mogelijk maakt. Tevens wordt men zich bewust van
de beperkingen. Wanneer men weet door welke ervaringen de vraag is ontstaan en langs welke
wegen naar het antwoord is gezocht, kan men als het ware met de auteur meekijken en meelopen. Men ziet dan meer. Maar doordat men zich bewust op zijn standpunt heeft geplaatst,
zietmen ook duidelijker waar degrenzen liggen.
Daar komt nog bij dat, als men het onderzoekresultaat totvaardigheid wil maken,men door
een proces heengaat, datwaarschijnlijk ineenaantal opzichten verwantschap zal vertonen met
het proces van ontstaanvan deze resultaten zelf. Ookdaarom is het niet misplaatst ietsvan dit
ontstaansproces te vernemen.
De plaats van deze biografische schets in dit boek is een compromis. In de inleiding werd
gesproken over motief-proces-resultaat en over het gevaar dat resultaten worden losgemaakt
van de processen die ertoe hebben geleid en van de motieven die deze processen in beweging
hebben gezet.
Daarom zou een zinvolle volgorde zijn geweest eerst over het motief en het proces te vertellen en dan pas het resultaat aan te bieden. Dat zou hebben betekend het voorop plaatsen van
de eigen biografie, hetgeen verkeerd zou kunnen worden begrepen en misschien ook wel verkeerd zou werken. Daarom staat hij achterin.
En wellicht is het ook zo, dat de lezer pas geïnteresseerd raakt (of niet) in het motief
en het proces, wanneer hij heeft kennis genomen van het resultaat...

B. D E BEGIN-IMPULS

De weg, die naar deze publikatie leidt begon voor mij in het voorjaar van 1967. De voornaamste aandrang was mijzelf een zware taak te stellen terwille van de eigen verdere ontwikkeling. Daarachter lag de behoefte om 17 jaar praktijkervaring te 'verwetenschappelijken'.
Een zevenjarig project in de Amsterdamse haven was in dat jaar afgerond en de gedachte aan
de wetenschappelijke bewerking van dat materiaal was reeds opgekomen. Gedacht was om
met de arts die in dat project een grote rol had gespeeld, een soort gemeenschappelijk dubbel
proefschrift te schrijven. Maar ook was er de behoefte om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de sociale wetenschap. In de loop van de jaren kreeg dat motief de overhand.
Ten opzichte van de sociale wetenschappen had ik sedert mijn afstuderen in 1950 een tweeslachtige houding.
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Aandeenekanteenzekereafwijzing omdat ikeenaantalontwikkelingsrichtingen vaststelde
waarinikmijnietthuiskonvoelen
- eenverpolitisering,waardoor socialewetenschap instrument wordt voorradicale groeperingen.
- eenvertechnisering,waardoorzijinstrument wordt voortechnocratische manipulatie
- een verabstrahering, waardoor zij een ongevaarlijke maar ook sociaal onnuttige bezigheid
wordtvoorsysteembouwers.
Aan deandere kant voeldeikeensterkebetrokkenheid bij desocialewetenschappen, zodat
ikmijverantwoordelijk voeldetegenoverdezekritiekietspositiefs testellen.
Van de mogelijkheid daartoewas ik overtuigd, niet zozeer door mijn eigen bekwaamheden
alsweldoor tweeanderegegevensinmijn levenssituatie.
Het enegegeven wasmijn steeds verder ingroeien in deanthroposoflsch georiënteerdegeesteswetenschap.Niet alleeninmijzelf had ikdewerkzaamheid van STEINERSgedachten ervaren,
ik had ook ommij heen gezien hoe in talrijke levensgebieden dit mensbeeld tot concreteen
mijns inziens positieve vernieuwingen hadgeleid (Vrije Scholen,biologisch-dynamische landbouw,medischepraktijk, kunst,heilpedagogiek,agogiek).
Het andere gegeven wasmijn werkzaamheid in het NPI-Instituut voor organisatie-ontwikkeling. Ook daar had ik decreatieve werking van dit mensbeeld ervaren. Maar vooral wist
ikmijdaarverzekerdvandriebelangrijkevoorwaardenvoorwetenschappelijk werk.
- absolute vrijheid tot in hetfinanciëletoe. Het NPI werkt niet op commerciële basis, maar
ontvangt ook geen subsidie. Wat aan onderzoek- en ontwikkelingswerk wordt verricht, is
eenvrijbesluitvandemedewerkersgroep,datzijookzelf financiert*
- een team van zeer verschillend gerichte collega's zonder onderlinge wetenschappelijke naijver
- een praktisch oefenveld, zowel in deeigen adviesprojecten en cursussen als indeleidingen
organisatievanhetinstituut,waarbij detakencollegiaalenwisselendwordenverdeeld.
Uit deze levenssituatie rijpte het besluit mijzelf deuitdaging van een proefschrift te stellen.
Destemming waarin dat gebeurde had ietsvan vechtlust:zou het mogelijk zijn inhet huidige
academische milieu een sociaal-wetenschappelijke bijdrage te leveren die ik voor mijzelf als
eenwezenlijkevernieuwingzoukunnen verantwoorden?

C. DE VERSCHUIVENDE PROBLEEMSTELLING (zie fig. 36)

Nadat ik met een mogelijke promotor in Rotterdam had kennis gemaakt, schreef ik op
4 april1967 een brief waarin onder andere het volgende vermeld stond:
'Het thema heet kort geformuleerd 'BELEID'' en zou als ondertitel kunnen hebben 'de
functie van niet-kwantificeerbare criteria in hetprocesvan besluitvorming en inde cohesie
vansocialeorganismen'.
'In hetprocesvan "problem-solving" staat defasevandeoordeelsvorming tussendievan
de beeldvorming en de besluitvorming. Binnen de "black box" waar de informatie wordt
ingevoerd en de besluiten worden uitgevoerd staat in de ideale laboratoriumgevallen het
* Eenvandeconsequentiesvandezestellingisdat deresultaten vanditvrije ontwikkelingswerk ook iedereen vrij ter beschikking staan. Hoewel dit proefschrift eencompleet cursusmodel bevat waarmee waarschijnlijk goed 'zaken' kan worden gedaan, staat het ieder vrij dit te
doen zonder daarmee formeel in overtreding te zijn.
Hetistehopen dat wanneerhetmodelwordt gebruikt, debronnietonvermeldblijft, endat,
wanneer met het model geld wordt verdiend, een deel daarvan naar de bron wordt teruggeschonkenomnieuwe,vrijeontwikkelingenmogelijk temaken.
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kwantitatieve model als een gestalte van meetbare criteria, die voor een deel situationeel
zijn (ontleend aan de als gegeven geaccepteerde situatie), voor een deel intentioneel zijn
(ontleend aan de gewenste toestand). In werkelijkheid spelen hier mede doorheen kwalitatievecriteria die ontleend worden aan moeilijk te kwantificeren normen van morele,esthetische of wetenschappelijke aard. Misverstand of interpretatieverschil hierover geeft bij de
uitvoeringvandebesluiten moeilijkheden.'
'De bedoeling van het proefschrift is nu: een onderzoektechniek te ontwikkelen die op
verschillendeniveausvanmanagement vaststelt
- metwelkematevanbewustheidbeleidgehanteerd wordt
- opwelkegebiedenbeleidgehanteerd wordt
- ofditbeleidtussendeniveauscongruentis
- ofdedeelbeleidencoherent zijn.
Deze onderzoektechniek heeft tevens de bedoeling te laten zien dat productief sociaal
onderzoek altijd self-survey moet zijn met deintentie van therapie, zodat deresultaten van
hetonderzoek ook directenzovolledigmogelijk door degroepproductief gemaakt kunnen
worden.'
Nadat de promotor zijn hulp had toegezegd werd er over probleemstelling en methodegesproken. Opgrond daarvan luiddeinoktober '67hetthema 'oordeelsvorming in organisaties'.
Depromotor ontvingeenuitgebreidemethodischeopzet.Hetgeheelhadeensterk explorerend
karakter.Ineengesprek'mjanuari'68werdhetlichtopgroengezet.
Toenkwamendeeerstehardeervaringen:
- de tijdsplanning was veel te krap. De overmoedige gooi van H jaar had bij de promotor
reedsenigbedenken opgeroepen. Na2jaar kreegiklangzamerhand hetgevoelvoor detijdsdimensie van dit project. Toen ontstond voor 't eerst het vermoeden dat het wel eens eenlevensfasevan7jaar zoukunnen vullen;
- dezuigkracht van deprojecten en decursussen bleek veelgroter dan ik had gedacht. Hoewel decollega's in het NPI veel tijd (en geld)ter beschikking stelden bleek het erg moeilijk
omneetezeggentegen(voorhetinstituut)belangrijke en(voormijzelf) interessante projecten;
- het ten behoeve van onderzoekdoelen toegang krijgen tot echte besluitvormende besprekingen in ondernemingen bleek moeizaam, tijdrovend en voor een deel zelfs niet mogelijk
tezijn.Daardoorwerddeempirischeonderzoekgrondslaggeleidelijk aan smaller;
- al schrijvend en onderzoekend groeide het thema. Alles hingmet alles samen en er waseen
onweerstaanbare (en onuitstaanbare!) drang om nu eens alles wat ik wist en overdacht en
ervaren had, op te schrijven. En zo groeide een grote zevenarmige kandelaar waarin een
breed veld van wetenschappelijke disciplines achteloos werd omvat (ca. 400 getypte vellen).
1. eensysteembeschouwing vandeorganisatie
2. eenbeschouwingvandekleinegroep
3. analysevanhet besluitvormingsproces
4. dedrieledigemens
5. soortencriteria
6. debetekenisvanhetvoorgaandevoordesamenwerking inkleinegroepen
7. de betekenis van het voorgaande voor deinterne bedrijfsorganisatie en de beleidsvorming.
- Het wasmoeilijk depromotor inhetwordingsproces tebetrekken. Ikzagmijnwegduidelijk
voor mijen had eigenlijk geenbehoefte aan veel contact. Misschien wildeik onbewust lastigevragenuitdeweggaan,diemijhadden kunnenstoren inmijn zelfgenoegzame bezigheid...
Injuni '68stuurde ikeenkort stand-van-zaken-overzicht.Voormijzelf had iktoenreedsde
inleidingmethetdoelvandestudiegeformuleerd. Dezeluidde:
'Twee wegen leiden naar het thema van deze studie. Zij hebben beide met mijn werk te
maken en zijn onderlingnauw verbonden. Mijn beroep is "ontwikkelingshelper". Het heeft
tweezwaartepunten. Het ene bestaat uit het adviserend begeleiden van organisatie-ontwik196
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kelingsprocessen. Het andere bestaat uit het ontwikkelen van sociale-vaardigheids-vermogens bij mensen in het kader vanéén-tot drieweeksecursussen.Inelkvan dezetweeactiviteitenkwameenbepaaldevraagcentraaltestaan.
In het advieswerk zag deze vraag er als volgt uit: Men kan een organisatie beschouwen
alseensociaal systeem.De bouwstenen hiervan worden gevormd door deindividuele capaciteiten van de mensen in het systeem. Voor de wereld erbuiten krijgt het systeem een betekenisdoor detaken diehet zichgesteldheeft. Wat isechter deeigenaard vanhet systeem
zelf? Wat gaat enerzijds boven de individuele leden uit, terwijl het zich anderzijds onderscheidt van sociale systemen, die naar buiten toe dezelfde of vergelijkbare taken hebben?
M.a.w. zijn er verschijnselen in de organisatie die niet direct van binnen uit verklaarbaar
zijn uit de individuele "bouwstenen" van het systeem, noch direct van buiten of door de
functies die het in de wereld vervult? De vraag rees of er zoiets bestaat als een specifieke
organisatiecultuur, eenvoor dit socialesysteem karakteristiek geheel van normen en waarden, een aan deze organisatie eigen stijl van werken. De vraag kon, door ervaringen in
tallozeorganisaties,inz'nalgemeenheiddirect bevestigendworden beantwoord.
De volgende vraag luidde: is deze kwaliteit onderzoekbaar, waar zou men dit "organisatie-eigene"kunnen betrappen, opwelkemomenten worden normenenwaarden manifest?
De adviespraktijk had mij geleerd dat het dagelijkse ondernemingsgebeuren bestaat uit
eencontinuüm van velekleinereen grotere keuze-momenten enbeslissingen. Bijal dieconclusies en beslissingen speelt het oordeel een grote rol. We beoordelen voortdurend zowel
situaties alsalternatieven voor ons handelen. Bijdit oordelen spelen cirteria, maatstaven en
normen - bewust of onbewust - eenrol. Zou het zo kunnen zijn, dat het organisatie-eigene
tot uitdrukking komt in decriteria dieeen rol spelen bij de oordeelsvorming en de besluitvorming die het dagelijkse leven van de onderneming uitmaken? Alsdat zois,danzou de
levensvatbaarheid van een sociaal systeem, dekracht van een organisatie, deeigenheid van
een onderneming toenemen, naarmate deze oordeelsvorming beter en bewuster verloopt.'
Tot zover de vraag die uit het advieswerk naar voren kwam.Deandere vraag ontstond
uit ervaringen in cursussen 'sociale vaardigheid'. Deze cursussen hebben een tamelijk gestructureerd verloop. De groep (12 à 14 mensen) neemt 'savonds een besluit over welk
inhoudelijk thema zij de volgende dag wil praten. Dit gesprek vindt de volgende ochtend
plaats en wordt 'savonds geëvalueerd. Tussendoor vinden inleidingen plaats. Zowel over
groepsdynamische en sociaal-psychologische onderwerpen (teneinde de verschijnselen in de
eigen groep beter te begrijpen) als over de logica van de probleem-oplossings-methode. In
ditverband wordtgesproken overdedriestappenvandebeeldvorming,de oordeelsvorming
en de besluitvorming. Soms wordt hier nog de planning als vóórfase aan toegevoegd en
beschrevenals:'het scheppenvanallevoorwaardenomgemotiveerdendoelgericht gezamenlijk opwegtegaan'.Dezefasewordt ookwelgroepsvorminggenoemd.
De ervaringen waren van de volgende aard. Wanneer de groep - tijdens de planningsbespreking - tot echte besluiten moet komen, wordt er niet aan het model gerefereerd en
ontstaan er vaak zeer verwarde en moeizame gesprekken. Als de volgende dag, bij het inhoudelijke gesprek,hetbeeld-oordeel-besluitvormings-modelgebruiktwordt,leidtditmeestal tot vrij steriele, schematische gesprekken, Wanneer tenslotte het groepsproces geëvalueerd wordt ophetsamenspel tussendeleden,krijgt men deindruk, dat daarin de oorzaak
ligt van demoeilijkheid, om zowel bij deplanning alsbij het inhoudelijk gesprek tot echte
oordeelsvorming te komen. Daaruit resulteerde debehoefte om het - nietonware, maar al
te simplistische - model van beeld-oordeel-besluit verder uit te diepen, met als centrale
vraaghoezicheigenlijkoordeelsvormingineengroep afspeelt.
De eerder geformuleerde vraag uit de adviespraktijk en de zojuist geformuleerde uit de
cursus-ervaringen komen tezamen. Hoe kunnen deze zo worden samengevoegd en onder
woorden gebracht, dat ze uitgangspunt voor een beperkte studie kunnen zijn? En welke
doelstellingzoueendergelijkestudiekunnenhebben?
Ikzoumijhetvolgendetotopgaafwillenstellen:
- het toetsen van in deliteratuur en in het voorgaande beschreven probleemoplossings- en
besluitvormingsmodellen aan protocollen van reële gesprekken in echte werksituaties;
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- het ontwikkelen vaneenmodel dat eenraamwerk biedt voor het begrijpen vanhet proces
vanoordeelsvormingineengroep;
- het ontwerpen van een (zelf)onderzoek-instrument, waarmee groepen geholpen kunnen worden c.q. zichzelf kunnen helpen hun proces van oordeelsvorming door te lichten
enteverbeteren;
- hetinverbinding brengenvandegevonden inzichten met deorganisatieleer ende praktijk
vanhetsamenwerkeninorganisaties.
De volgende brief wasvanjuni '69(!). Daarin schemerde door dat van het verzamelen van
feitenmateriaal niet veel terecht was gekomen. Verder werd voorgesteld dat het proefschrift
eerst ingrote lijnen afgeschreven zou worden alvorens in het najaar contact op tenemen. De
promotor antwoorddeinseptembermeteenbriefje waaruitduidelijk verontrustingbleek.
Inoktobervolgdemijnerzijds eennadere schriftelijke toelichting. Daarin stond onder ande'Wat deprobleemstelling betreft :De verschuiving komt infeite neer op een verschuiving
van een onderzoek naar het oordeel in organisaties, naar een beschrijving van hetproces
vanoordeelsvom?/«^.
Indebijlage van debrief vanoktober'67worden dezelaatste woordenwelgebruikt,maar
in de beschrijving er omheen gaat het toch steeds om: welke soorten oordelen zijn er, hoe
verhouden de kwantitatieve zich tot de kwalitatieve, welke zwaartepunten liggen er in de
vertikalezuilen,indehorizontaleniveaus,hoebewustworden zegehanteerd enhoekunnen
weze indelen naar bijvoorbeeld opvattingen over leidinggeven? Dat alles was toch in feite
vrijstatischgedacht.
Mede door de ervaringen met het eigen onderzoek (waarover straks meer) maar vooral
door bezinning op eigenervaringen inhetadvieswerk en deinstituutsleiding, werdhet voor
mij steeds duidelijker dat het wezenlijke van het oordeel is, dat het gevormd, misvormd,
hervormd, 'ont'vormd wordt ineenproces dat zichin de tijdafspeelt. Wanneer menzichin
de aardvan dit proces verdiept, merkt men dat het geen rechtlijnig proces is, maar een
cyclischproces dat ritmisch verloopt, a.h.w. pendelend zichvoortbewegend tussen polaire
krachten.Daarinontwikkeltzichhetoordeel.
Voor destabiliteit endeontwikkeling vandemenszelf,maar ook vangroepen enorganisatiesishetvanbelangdateralshetware"ruimte"ontstaatvoorzo'nmidden.
Zodoendewerd deprobleemstelling: het beschrijven van ditprocesvan oordeelsvorming
en het zoeken naar de "ruimte" (en de struktuur van deze ruimte) waarin dit proces zich
vrijkanontplooien.'
Einddecember volgde toen in een twintigtal bladzijden een kort overzicht van het acht
hoofdstukken omvattende proefschrift dat inmidddels in het klad was geschreven. De eerste
bladzijde daarvanbeschreefnogeenkeerdedoelstelling.
'Het verschijnsel dat de onderzoeker geboeid heeft washet feit dat zowel in de literatuur
als indeeigen onderzoekpraktijk verschijnselen in dekleinegroep en ingrotere samenwerkingsverbanden veelal beschreven worden en vaak bevredigend verklaard kunnen worden
in termen van een extreem of polair model. Daarbij is meestal sprake van twee uitersten,
waartusseneenderdegebiedexplicietofimpliciet "bemiddelt" ofhetevenwicht houdt.
De onderzoeker heeft zich de vraag gesteld of dergelijke beschrijvings- c.q. verklaringsmodellen onderling samenhangen en op één gemeenschappelijke noemer zijn te brengen.
Zijn conclusieis, dat ditinderdaad hetgevalis.Bovendienblijkt destudieuitzicht tebieden
voorpraktischagogischhandelenengerichtsociaalonderzoek.
Het materiaal dat de grondslag vormt voor de studie is een veelheid van literatuur, een
twintigtaljaren praktische ervaring als organisatie-adviseur en talloze dagelijkse observaties.'
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Het verloop van het gesprek met de promotor was te voorspellen geweest. In een intern
communiquéaanmijncollega'sinhetNPIschreefik:
'Vorige weekhebik - na het toesturen van een kort overzicht van deacht hoofdstukken
eneenkorterecapitulatie vandeverschuivinginprobleemstelling enmethodesinds destait
tweejaar geleden- eengesprekmethemgehad.
Daaruit isgebleken dat hij mij verder niet begeleiden kan omdat hij zichin dezebenadering niet thuis voelt. Zoals hij het zelf stelde: "Ik ben toch teveeleen empirisch-inductieve
analyticus om aan uw fenomenologisch-decuctief-synthetische werkwijze leiding te kunnen geven.Wat u doet iszeer boeiend enwetenschappelijk volkomen legitiem,maar u moet
een promotor uit de fenomenologische school zoeken". Hij deed enige suggesties. Ik zal
hiereerst met Lievegoed over praten. De verderegangvan zaken isop ditmoment nog niet
tevoorspellen.'
Het volgende contact - op aanraden van deeerste promotor - voerde naar Nijmegen. Na
eeneerstekennismaking met demogelijke promotor(s) stuurdeik eenkorte samenvatting van
de inhoud. Deze omvatte nog steeds het gehele spectrum van organisatie, groep, mens en de
besluitvormingsprocessen inalledrie'dimensies'.
In eentweedegesprek uitte depromotor eentamelijk vernietigend oordeel:'Het model iste
eenvoudig, de toepassing te kunstmatig. De probleemstelling moet beperkter worden geformuleerd enexacteruitgewerkt. Desocialewetenschappen hebben geenbehoefte aannogmeer
modellen, maar aan harde toepasbare methodes met een minimum aan theoretische bovenbouw'.
De hele Nijmeegse periode heeft maar twee maanden geduurd. In het vervolg zal blijken
welkewezenlijkefunctie dezeheeft gehad.Hetcontact werdechterniet voortgezet. Ikhad het
gevoel dat er te weinig basis voor samenwerking was. Menselijk 'klikte' het niet erg en een
aantal fundamentele denk-categorieën inmijn studie (bijvoorbeeld polariteit, kwalitatieve onderscheidingen)blekendepromotor vreemdtezijn.Voortswashijmetzulkeandereprobleemstellingen bezig,dat ik steedshet gevoel had dat hijmij ineenhoekdrong(eennogalpsychologisch georiënteerde hoek) waarin ik niet wilde zijn omdat mijn probleem daar niet lag. Het
bleekergmoeilijk voorhemommetmijmeetekijkennaarmijnprobleem.
Op 10april 1970had ik vervolgens een even wezenlijk als pijnlijk gesprek met TEN DAM,
destijds eenfree-lance medewerker vanonsInstituut. Ik had hem- alsgeoefend onderzoeker
enmethodoloog - omraad gevraagd hoe ik deinhoud vanmijn studie praktisch hanteerbaar
kon maken. Hij worstelde zich door de honderden bladzijden heen en kwam met een zeer
eenvoudigcommentaar:
'Uiterst boeiend,maar waar isjeprobleem?Jeschrijft overdemeestuiteenlopendezakenop
een wijze die de lezer het gevoel geeft dat hij beleerd wordt en dat jij alles al weet. Welke
échte vraag hebje? Een vraag dieje brandend bezig houdt en waarvan jehetantwoord nog
niet weet. Mijn advies is: Slik alles in, probeer een échte vraagtevinden(jouwvraag)enga
vanuitdatmiddelpunt opnieuwbeginnen.'
In dezelfde periode viel een aantal gesprekken met collega BOUT, die aanbood te helpen.
Hij raadde zeer aan, het proceskarakter van de wetenschapsontwikkeling zelf in de studie te
betrekken:inhoudelijk, bijdemensenin'tveld,bijdeonderzoeker zelfenindiensteam.
Eenenander kwamduidelijk tot uitdrukking inde- nietverstuurde- brief aan deNijmeegsehoogleraar.
'Het gesprek dat ikmetu voerdeovereenmogelijke dissertatieheeft eenprocesvancreatieve destructie op gang gebracht. Ik heb ingezien dat het vrij omvangrijke werkstuk (460
getypte bladzijden) waarvan ik u een zeer summier overzicht stuurde, moet worden "ingeslikt", verwerkt en verteerd, en dat daaruit een eenvoudige probleemstelling op eenbeperkt
gebied met een praktische uitwerking tevoorschijn moet komen. Ik twijfel er zelf niet aan,
dat het omvangrijke voorwerk op bepaaldemomenten vruchten zal afwerpen en de beperkterestudiediepgangenreliëfzalkunnengeven.
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Alhetvoorwerk vergetende,hebikmenogeensafgevraagd:waar liggenje vertrekpunten
vanverbazing eninteresse?Welkbasisverschijnsel heeftjeverbazingopgeroepen enwatzou
je eigenlijk willen weten?
Dezeoverdenkingheeft tweeverderepuntenopgeleverd:
1. Watbetreft deverbazing:
Het elementaire, dagelijks geobserveerdeénervaren feit, dat ikalsuitgangspunt zouwillen nemen, is het verschijnsel, dat groepen mensen, die bijeenkomen om problemen op te
lossen, beleid te formuleren, zich een oordeel over iets te vormen, doelen te stellen etc,
zelden tevreden zijn over dewijze, waaropditgebeurt.Ikdenkhierbij aanvergaderingenvan
directies, besturen, ad-hoc-groepen, commissies, werkgroepen etc. (Onderhandelingssituatiestussenpolitiekepartijen enmarktpartijen zijn hier buiten beschouwing gelaten).Dergelijkevergaderingenbinnen organisatiesverlopen overhetalgemeennietgemakkelijk. Vrijwel
altijd heeft men na afloop het gevoel:het had sneller gekund,deproblematiekisniethelder
geworden, er zijn geen echte beslissingen genomen, de onderlinge relaties binnen de groep
hebbenverstorendgewerktophetwerkprocesetc.etc.
Zonder op oorzaken in te gaan, wil ik hier slechts duiden op een algemeen verschijnsel,
dat iedereenkent,dieregelmatiginbesturen,commissiesetc.moetvergaderen.
2. Wat betreft de nieuwsgierigheid heb ik me de vraag gesteld:Hoe verloopt eigenlijk het
agogisch proces, wanneer een adviseur, staande in een groep van collega's, tracht om in
dezeonbevredigendesituatieverbeteringtebrengen?
Uitgaande van deze twee vertrekpunten is het object van studie te beschrijven als:het
agogischprocesbijhetverbeterenvanvergaderarbeid.
Hetobject vanstudievraagtdebestuderingvandrieprocesseninonderlingverband.
1. Het procesvan verfijning van demethodes endekennisvan deagoog ofwel de biografie
vaneenagogischetheorieenmethode.
2. Hetprocesvanhulpverleningaandecliëntenderesultaten daarvan.
3. Het proces van ontwikkeling van de vermogens tot het verlenen van agogische bijstand
zowelbijdeagoogalszijnteam.'
Eenpaar dagenlaterwas de probleemstelling al weer vereenvoudigd en zag ertoenalsvolgt
uit:(citaat uit dagboek notitie)
1. 'Uitpraktijkervaring,eigendenkarbeidenliteratuurstudieisdegedachteontstaandatin
elkgroepswerkdrieprocessendoor elkaar zich afpelen : een probleemverhelderingsproces,
een situatiebeoordelingsproces en een doelformuleringsproces. Dit is de veronderstelling.
Daartegenover staat het dagelijks geobserveerde verschijnsel van groepen die rommelig
bezigzijn,teleurgesteldzijn overhunresultaten,niettot besluitenkomenetc.
Probleemstelling. Zijn in een samenwerkingsgebeuren in een groep de bovenbeschreven
processen concreet waarneembaar en biedt dit model een bevredigende mogelijkheid (op
procesniveau, niet op materieel niveau) dit gebeuren doorzichtig temaken en te verklaren?
2. Adviseurs staan voor detaak groepen enorganisaties inhun ontwikkelingbij testaan.
Zij dienen daarbij te streven naar overdracht, resp. ontwikkeling van kennis, vermogensen
methodesaan decliënt zodat dezehetproces op eigen kracht kan voortzetten. Het model
waarmeesocialewerkelijkheid doorzichtigwordtgemaakt,zoutevensdeeigenschapmoeten
bezittenveranderingentotstandtebrengenzoweldoordeadviseuralslaterdoordecliëntzelf.
Doelstelling. Is het mogelijk het prestatieniveau van een groep op tevoeren door haar te
plaatsen tegenover haar eigen prestaties tegen deachtergrond van het model waarmee deze
prestaties doorzichtig worden gemaakt, en is het mogelijk dit model zo over te dragen dat
deklantermeewerkenkan?
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(Als onderzoeksmateriaal was daarbij gedacht aan protocollen van vergaderingen. Ook
collega'szoudenbijhetonderzoekmoetenwordeningeschakeld).'
Eindjuni '70had ik de opzet nog verder vereenvoudigd: (dagboeknotitie)
'Alléén eenverkennend onderzoek naar het model van probleemoplossing en besluitvorming. Niet het proces van hulpverlening en niet het proces van theorievorming (in mijzelf
enindegroepcollega's).'
Opditpunt vanuitersteverschralingvolgdetoeneenjaar vanintensievestudievangespreksprotocollen. Gedeeltelijk van zelf op de band opgenomen gesprekken op het Instituut en bij
cliënten, gedeeltelijk van gesprekken in projecten van collega's. Het model onderging een
onvermoedeopbloeiendatgafdemoedomeenderdepoging tewagen.
Reeds in 1967had ik een artikel van KAMPFRAATH in TED gelezen over het Wageningse
model van de drie bazen. Zijn drieledige beschouwingswijze had mij direct aangesproken. In
mei 1970ontmoette ik hem op het NPI. In augustuswas ik een hele week meteenvan zijn
medewerkers op het congresvan het International University Contact for management development in Brno. In het najaarontmoette ik KAMPFRAATH wederom ineenIUC-vergadering
in Amsterdam. Dat leek mij het moment om naar hem toe te gaanen hem omeen gesprek te
vragen over een eventuele promotie. Een verkennend gesprek vond plaats innovember'71.
In decemberwerd een eerste proeve toegestuurd (ca. 120 blz.!). Het resultaat van eenjaar
noesteprotocolstudie en 'modelbouw'. In detoelichtendebrief bleek deprobleemstelling toch
weergegroeidtezijn.Erwassprakevanvierdelen:
1. ontwikkelenvaneengespreksmodel
2. opzoekenvanvergelijkbareprocesseninorganisaties
3. ontwerpen van eenmethode van zelfonderzoek ten behoeve van dezeprocessen in organisaties
4. ontwerpen vaneentrainingsmethodeommethetgespreksmodel telerenwerken.
Het eerste deel werd opgestuurd. De andere waren nogniet geschreven. Ervondenop1 februarienop1en9maart1972 driegesprekkenplaats,die eenpositiefeneen(voorlopig)negatief
resultaat opleverden:
1. De ontmoeting sloegaan,menselijk eninhoudelijk. Het promotorschap werd aanvaard en
KAMPFRAATHvroegofikvoorééndagindeweekbijhemopdeafdeling(afdeling industriële
bedrijfskunde van deLandbouwhogeschool teWageningen) wildekomen werken. Dat paste
zeer wel in mijn biografie en in de situatie van ons Instituut. Daar werd de behoefte gevoeld
aaneenzeker 'uitgroeiproces'vandeseniorenomruimtetescheppenvoordemiddengeneratie.
2. Hoewel de gedachtenwereld van KAMPFRAATH mij zeer boeide en ik op velemomenten de
indruk had op dezelfde golflengte tezitten had ik toch voortdurend het gevoel dat hij met
zijn eigen probleemstelling bezig wasen zichniet echt in de mijne had verdiept. Dat wasbegrijpelijk.
Ten eerste raakte mijn probleemstelling een gebied waarmee hij zelfjaren lang had geworsteld.InzijnHoogoventijd hadhijtotinallefilosofische diepte,pragmatischebreedteentheoretische hoogte de problematiek van de besluitvorming (als bestuursmodel) doordacht, doorleefd endoorleden. In opperstevertwijfeling had hij destrijd voorlopig opgegeven. Nu, ineen
zekere afstand, ontstond langzamerhand de mogelijkheid de ervaringen opnieuw te ordenen.
Wanneer op zo'n moment een promovendus (de eerste!) met een vergelijkbare probleemstellingmaareentotaalanderebenaderingkomt,ishetbegrijpelijk dateenechtecommunicatie
nognietdirectmogelijkis.
Tentweedehadikdefout gemaakt deprotocollen, waaraanvoor mij- inmoeizame,uiterst
frustrerende arbeid - veel wasontvonkt, meetesturen (ca. 1/3 van de tekst) en teverwachten
dat de promotor daaraan - versneld - hetzelfde proces zou doormaken. Dat was natuurlijk
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niet het geval. Integendeel. De protocolanalyses moeten veel onlust hebben opgeroepen en
daarmee voor hem belemmeringen om zich in de materie-zelf te verdiepen. De woorden
waren welgelezen maar de bedoeling niet gepakt. Kenweg en keuzeweg (defundamentele polariteit waarop het hele model is gebouwd) lagen voor hem gewoon in eikaars verlengde en
'bovendien is alles eigenlijk één kenweg want het gaat toch om het leren kennenvan de doelen
en de wegen'. Verder hechtte hij grote waarde aan het aantonen van de samenhang tussen de
besluitvormende processen en de groepsdynamische dimensie, terwijl ik juist besloten had die
twee teontkoppelen. Ik zag geen weg om dezesamenhang bevredigend aan te tonen.
Het resultaat van deze gesprekken was verslagenheid. Ik had het gevoel dat ik met 'mijn
model' een lange eenzame weg had bewandeld en daarbij alle aansluiting had verloren, zowel
bij de sociale werkelijkheid als bij het denken van andere mensen. Was het geheel niet een
grote hersenschim?
De verzoeking om de hele promotietrein op dood spoor te rijden werd versterkt toen het
proefschrift van collega ZWART verscheen. In zijn wetenschappelijke verantwoording schetste
hij de kenweg en de keuzeweg in de vorm van een conclusiegerichte en een decisiegerichte
wetenschap. Deze conceptie had jarenlang in de medewerkerskring van het NPI geleefd en het
was begrijpelijk dat hij hem had verwerkt. Door zijn wonen en werken in Twente (THT) hadden wij weinig contact gehad. Nu de kentheoretische en filosofische grondslag van het model
op deze wijze in de openbaarheid was verschenen, was ik overtuigd geen benen meer te hebben
om op te staan.
Er diende zich een andere mogelijkheid aan. Sinds het COP (Commissie Opvoering Productiviteit) aan LIEVEGOED had gevraagd zijn organisatie-typologie (professionele-, dienstverlenende- en productorganisatie) verder uit te werken had ik mij daar veel mee bezig gehouden.
Wij hadden er een hele interne werkweek aan gewijd en ik had de resultaten verdicht tot een
artikel dat later in de derde druk van LIEVEGOEDS boek verscheen.
Dat thema bevatte volop promotiestof. Het zou mogelijk zijn deze stof met de collega's van
de afdeling Bedrijfskunde te bewerken, mede omdat de typologie verwant was met KAMPFRAATHS 'drie-bazenmodel'. Bovendien sloot deze 'meso-sociale' probleemstelling veel dichter
aan bij de macro-sociale drieledigheidsgedachte waarmee ik mij de laatstejaren veel had bezig
gehouden.
Er was dus aanleiding om over te stappen naar een nieuw fris thema. Hoewel de tijd wel
drong. Want ik had mij voorgenomen het niet tot een promotieobsessie te laten komen. Zeven
jaar was deuiterste grens.
In gesprekken met KAMPFRAATH eind augustus en eind september '72 vertelde hij door
ZWARTS onderscheiding conclusie-decisiegerichte wetenschap niet erg geïmponeerd te zijn,
betreurde hij mijn eventuele stap naar een ander thema (nogmaals onderstrepende dat de
samenhang tussen de besluitvorming en de groepsdynamica hem zo boeide), maar verklaarde
in principe akkoord te gaan met de nieuwe inzet, zonder mij daarbij veel methodische hulp
tekunnen geven.
En zo ontstond er weer een windstille periode met veel twijfels. Is een nieuw thema nog
haalbaar? Is er met het oude nog een nieuwe inzet mogelijk? Het instituutswerk spoelde weer
over alles heen en drong de promotie enige tijd op de achtergrond. In enkele gesprekken met
ZWART en D E LA HOUSSAYE werd de problematiek van de ken- en keuzewegnog doorgepraat.
Toen, op een dag in het vroege voorjaar van 1973, werd met nieuwe ogen het oude werkstuk
nog eens doorgelezen. In gepaste bescheidenheid stelde ik vast dat het een bruikbaar stuk werk
was, dat het te dwaas was om het terzijde te leggen en dat het wel degelijk een bijdrage kon
zijn aan het meer kwalitatief leren waarnemen van sociale processen.
En ineens werd het mij duidelijk: probeer het model niet te 'bewijzen' uit protocollen en
ander statisch materiaal. Beschrijf het ideaal-typisch en maak het daarna bruikbaar in een
leersituatie. Laat zien dat het werkt, niet groepsdynamisch (misschien ook), maar in de eerste
plaats door wat het inmensen aan oordeelsvormende vermogens kan wekken.
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Dat ideewas niet nieuw (het stond reeds in deeerstebrief aan KAMPFRAATH (deel4 van de
daarin genoemde opzet) en was aan de orde geweest in de periode van de gesprekken met
BOUT), maar ineens stond mij voor de geest hoe ik hetmoest doen: sterk geprogrammeerde
oefeningen voor elk onderdeel vanhet model en een serie dezelfde praktijkgevalbesprekingen
om(dachtiktoennog)devorderingenvanhetleerproceszichtbaar temaken.
Het zoutever voeren omtevertellen hoe dewortelsvoor dergelijkegedachtenkonden worden gevonden tot in ervaringen van decennia terug.
Op 1 maart legde ik deze opzet aan KAMPFRAATH voor. Hij ging akkoord (ook met het
achterwege laten van een controlegroep) en stemde toe in mijn voorgestelde contact met
Prof. VAN DEN BAN. Voor het cursorisch gedeelte had iknamelijk oefengroepen nodig. Het
leekmijnietjuist hiervoor inNPI-cursussen betalendemanagers tegebruiken. Daar er wachtlijsten waren van studenten Voorlichtingskunde voor het seminarium Gespreksvoering bood
ikeenaantal oefenweken aan:voormijonderzoeksmogelijkheid, voor destudenteneen(hopelijk)nuttigeervaring...VAN DENBANstemdemetditvoorstelin.
In de maanden maart en aprilwerd het cursusontwerp geschreven (deel III) en injulien
augustus (nogmaals) de tekst van het modelontwerp (deel II) en verder de delen I, VenVI.
Septemberwas weer gevuld met werk. In oktober en novemberwerd met het cursusmodel
geëxperimenteerd. In het begin van die periode werd het licht pas definitief op groen gezet.
Het omgewerkte manuscript was positief door de promotor ontvangen. Daarop volgden een
aantal intensieve gesprekken met hem waarin de tekst, de opzet en het model kritisch onder
handen werden genomen. Dat leiddetot het nogmaals - gedeeltelijk vrij grondig - omwerken
van het manuscript. Hoofdstuk IVmoest nog geschreven worden en dedefinitieve literatuurlijst nog samengesteld. Dat betekende een volledige clausuur eind november, decemberen
beginjanuari,teneinde het manuscript halfjanuaribij de drukker te krijgen.
Uitdezeperiodeisvoorhetontstaansprocesnoghetvolgendevanbelangtevertellen:
- Sinds het besluit - in het voorjaar van 1973- om eenlaatstepoging tewagenhad iker met
niemand over gepraat omdat ik geen nieuwe verwachtingen wilde wekken tot de eindstreep
definitief inzichtzouzijn. Dat betekende- vooral indeprivésfeer, maar ook indievandecollega's - een tussenmenselijke situatie waarvan ik denegatieve werking pas besefte toen ik de
zwijgplicht in november ophief. Het intensief met geestelijke arbeid bezig zijn en op eenzelfgesteld doel afstevenen zonder daarover te kunnen of te willen communiceren met de eigen
omgeving schept een barrière dieje zelf niet merkt, omdat je je omgeving minder duidelijk
waarneemt, maardiedoor deanderendestepijnlijker wordt beleefd.
Algemeen geformuleerd alssociaal-maatschappelijk herkenbaar probleem: het wetenschappelijk bezig zijn heeft een a-sociale inslag die de wetenschapper - wanneer hij daarvoor niet
wakker is- isoleert. Dit kaner toeleiden dat deresultaten van zijn bezigzijn maatschappelijk
nietrelevant zijn.
- In delaatste fase trad nogéénmaal in verhevigde mate het probleem op dat tijdens het hele
proceseenrol had gespeeld:uitbotten en snoeien.Door deconcrete toetsingin oefensituaties,
door het opbouwende weerwerk van depromotor (hijkeeknu meeindezelfde richting, zodat
we samen verder kwamen) en door de noodzaak het hele werkstuk nog één keer intensief te
doorleven, werdennieuwedimensies,andere toepassingmogelijkheden enonverwachte samenhangen zichtbaar. Op het moment dat je het werkstuk uit de werkplaats haalt om het in de
expeditie af te geven, ontdekje dat het niet af is, dat het nietgenoegis getoetst,datdedingen
nog niet duidelijk genoeg zijn gezegd. Of zijn dat allemaal rationalisaties omdat je het werkstuk niet wiltafgeven, omdatjehetgeesteskind niet wiltloslaten, omdatjeweetdat de kritiek
vandewereldpijn zaldoen...?Wetenschappelijk bezigzijnheeft ietsa-sociaals!
- En terwijljeaan deeindspurt bezigbentenminitieus delaatstebraampjes aan het werkstuk
wegvijlt, woedt dechaosin dewereldverder: Watergate, Chili,Israël-Egypte, oliecrisis, Griekenland. En je vraagt je af ofje je mogelijkheden niet beter in kunt zetten dan zo a-sociaal
bezigte zijn...
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D. O P ZOEK NAAR EEN METHODE (zie fig. 37)

Inhetvoorgaande hebikbeschrevenhoehet themaendeprobleemstellinggroeiden,werden
gesnoeid, weer uitbotten, grondig werden afgesneden en tenslotte hun uiteindelijke vorm
vonden (zie begin hoofdstuk I). Dit gebeuren werd gevolgd maar ook veroorzaakt door een
tweede proces:het zoeken naar de geschikte werkwijze.
Ditproceskanineenaantalfasen alsvolgtwordenweergegeven:
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Nadat het idee van een projectbeschrijving uit deeigen adviespraktijk verworpen was, begon
de studie met een klassieke opzet: het veld werd afgebakend, het probleem gesteld, het bijbehorende onderzoekgereedschap ontworpen. In dit geval betrof het een enquête. Deze had ten
doel materiaal te verzamelen met betrekking tot genomen beslissingen, de problemen waarop
deze beslissingen betrekking hadden en de maatstaven die daarbij een rol hadden gespeeld.
De enquête was ontworpen voor verschillende soorten bedrijven, verschillende soorten afdelingen en verschillende niveaus.
Naarmate het onderzoekmateriaal (moeizaam) binnen kwam, nam de frustratie toe. In een
brief aan de promotor (pas in de tweede helft van 1969 toen de methode reeds lang zijn ondeugdelijkheid had bewezen) stond daarover:
'Wat de methode betreft: Naarmate de aard van mijn object mij duidelijker werd beleefde ik
de gekozen methode als minder adequaat. In tegenstelling tot de opmerking uit uw brief
("de empirische verankering van het proefschrift lijkt almaar minder te worden") had ik
het gevoel door deze methoden steeds verder van de empirie af te raken. De enquêtes en
interviews schoven zich tussen mij en de werkelijkheid. Er werd over de dingen gesproken,
maar ze werden niet meer waargenomen. Er werd iets over de eindpunten verteld, maar de
processen werden ermee toegedekt.
Ik heb eenjaar lang in een tiental bedrijven met meer en minder gestructureerde enquêtes en
interviews gewerkt. Ik heb daarbij twee ervaringen opgedaan :
- enigszins in de diepte gravende onderzoekmethoden worden voor de bedrijfsfunctionarissen al gauw zó tijdrovend en inspannend dat men zijn medewerking staakt. Ondanks
alle pogingen om het onderzoek voor hen zelfwaardevol te maken (ze waren ook wel gemotiveerd), werd het onder druk van talloze urgente zaken (fusies, BTW-invoering, spoedorders) toch een sluitpost in hun tijdbesteding. Van uitstel kwam dan meestal afstel.
- waar het mij gelukt is wel "door testoten" ismij gebleken dat dezemethodealleen "bloedleeg" materiaal oplevert. Zoals ik al eerder schreef: het proceskarakter gaat verloren. Het
is alsofje een paar rode bloedlichaampjes onder de microscoop legt en dan een verhandeling
schrijft over de bloedsomloop...
Iets van de gepolariseerde ruimte waarbinnen de processen zich afspelen, iets van het krachtenveld dat er op in werkt is wel zichtbaar geworden uit het materiaal en is ook verwerkt.'
Halverwege '68 werd deze methode geleidelijk losgelaten en kwam het zwaartepunt meer op
literatuurstudie te liggen. Honderden boeken over besluitvorming en probleemoplossing, over
systeembeschouwingen met betrekking tot de onderneming en over beleidsaspecten van management werden doorgewerkt. De verkenning was bevredigend. Uit het zwijgende gesprek met
de auteurs ontstonden vaak nieuwe gedachten, zodat de inhoud zich daaraan verder ontwikkelde. Over het verloop stond ineen brief uit die periode:
'De literatuurstudie vindt gestadig voortgang hoewel de hoeveelheid verwerkte literatuur
per tijdseenheid afneemt. Dit hangt samen met het feit dat ik niet zo veel nieuwsmeer tegenkom (veel auteurs herschrijven elkaar en zijn maar matig origineel), maar vooral met het
feit dat ik steeds zekerder word eenprobleemstelling gekozen te hebben die niet of nauwelijks
in de literatuur leeft. Daardoor ontstaan wel eens twijfels, niet zozeer over de realiteit van de
probleemstelling als wel over deonderzoekbaarheid ervan.'
Nadat het contact in Rotterdam tot een einde was gekomen en de korte periode in Nijmegen
grote twijfels ten aanzien van de heleonderneming teweeghad gebracht, werd devolgende fase
gekenmerkt door een 'terugtrekken' op de eigen basis :dat wil zeggen gesprekken met collega's
op het instituut. In het vorige hoofdstuk werd reeds gesproken over de gesprekken met TEN
DAM en BOUT. Er vormde zich ook een jaar lang een studiegroep 'besluitvorming' met VON
SASSEN, D E LA HOUSSAYE en GLASL. Natuurlijk werd in die periode de helematerieveel sterker
dan daarvoor belicht vanuit de anthroposofische geesteswetenschap. Deze periode bereikte
in de zomenverkweek van het instituut in 1970 een hoogtepunt en sloeg toen als het ware in
zijn tegendeel om.Tot dat moment waren devolgende stappen teonderscheiden :
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-

eigenpraktijkgeval beschrijven
enquêtesbijcliënten
literatuurstudie
instituut-interneanthroposofisch gerichtestudie.
Dezewegkan worden beschreven alseenproces van verinnerlijking en vergeestelijkingmet
alle gevaren van illusies, wereldvreemdheid en verlies van contact met desociale en zintuigelijke werkelijkheid.
De grensvan deze wegwerd ervaren en zorijpte in dezomervan 1970 het besluit om in het
najaar een volslagen andere weg in te slaan: analyse van protocollen van gesprekken (uitgeschreven van banden). Het motief daarbij was: 'Als ikdit model alsideeniet kan waarnemen
indesocialewerkelijkheid, ishetnietswaard'.
Enzo hield ikmijmaanden bezigmeteindelozeanalyses vanwoordelijk uitgeschreven protocollen van echte besluitvormende vergaderingen. Dezeperiode waseengeestelijke kwelling
die ook tot lichamelijke ziekte leidde. Protocollen vormen het meest dode materiaal dat men
zich kan voorstellen. Men kan niet vragen naar het eigenlijke doel van het gesprek, de interactie tussen de mensen is volledig onzichtbaar, het gespreksverloop als proces in de tijd is
nauwelijks beleefbaar. Wat overblijft zijn dorre zinnen en woorden, de aller'platste' neerslag
vanlevendesociale werkelijkheid.
Ik trachtte in moeizame analysearbeid het model terug te vinden in de protocollen. Aanvankelijk leek dat telukken, maar als ik onbarmhartig eerlijk tegenover mijzelf was, moest ik
aldoor weerbekennen dat deprotocollen dewerkelijkheid vanhetmodel ingeenenkel opzicht
geloofwaardig maakten.
Tijdens deworsteling met dedoodskrachten dieikaan dezegespreksskeletten beleefde, had
iksteedshetgevoeltegendegrenzenvanmijneigenschedeltebotsen.
Ikbendankbaar dat ikdekracht hebgehaddezefaselanggenoeguittehoudenomdeoogst
binnentekunnenhalen.Dezewastweeërlei.
Ten eersteisin dezeperiode hetmodel pastot echt levengekomen inmijzelf. Was het voor
die tijd nogeen vrij abstract schematisch 'vier-factoren'-model, na dezeworsteling begon het
steedsmeertot eenlevende,innerlijk-aanschouwbare werkelijkheid teworden.In dezeperiode
vieleenlangevakantie inIerland, waar opeenzeer intensievewijze denatuur werd beleefd in
samenhang met de voor-christelijke mysterieplaatsen en de centra van vroeg-christelijke cultuur.
Het tweede deel van de oogst uit de protocolanalyses wasaanvankelijk negatief, namelijk
het inzicht dat het model geen classificatiemodel is. Het is op deze wijze nooit achteraf door
gespreksanalyse aan te tonen. Pasin de winter '72-73 kon ik hetpositieve tegenbeeld hiervan
zien:met ditmodelkan worden gehandeld.Het kan intermenvaneenleerproces hanteerbaar
worden gemaakt. Er kan meeworden geoefend en daardoor kan het tot vaardigheid worden.
En daarmee wasdelaatstemethodische fase aangebroken. Na depromotie moet dit proces
tenslotte uitmonden in de integratie van deze studie in denormale advies-en opleidingspraktijk.

E. DE KENNISTHEORETISCHE ONDERSTROOM

In het begin van deze biografische verantwoording heb ik gezegd dat ik als eis aan deze
studie stelde dat zij moest bijdragen aan een ontwikkeling van de sociale wetenschap als zodanig.Dat bracht de noodzaak metzichmee,devraagtestellenwatsocialewetenschapeigenlijk inhoudt. Die vraag leidde tot een voortdurende verantwoording van het eigen 'wetenschappelijk' bezigzijn tegendeachtergrond vaneenkennistheoretischebezinning.
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Dat bracht mij ertoe indecember '67 een korte inleiding voor demedewerkerskring van het
NPI te houden over het thema 'wetenschapsontwikkeling'. In de zomer werkweek van1968
werd dit thema uitgewerkt ineenlangere voordracht. Daarin werden denegen hiërarchische
niveaus uit desysteemleer van BOULDING vergeleken met GOETHES 'Metamorphose der Welterscheinungen', enwerd getracht het object van de sociale wetenschappen (vroeger, nuen straks)
hierin zijn plaats te geven.
Gedurende hethele jaar 1969 werd deze onderstroom verder gevoed door een studiegroep
met eentheoloog, een filosoof, eeneconoom, eenpsycholoog, eenorganisatie-agoog en twee
hunner echtgenotes. Hetthema was: 'Wat isde praktische waarde van een kennistheorie zoals
die is beschreven in STEINERS 'Grundlinien einer Erkenntnistheorie derGoethischen Weltanschauung' voor beroepsarbeid met een sociaal karakter?'.
Deze studie vond gedurende 1970zijn voortzetting in een NPI-intern studiegroepje met
BOUT en VON SASSEN. Als voorbereiding hierop had ik het boek van VAN DOORN EN LAMMERS

'Moderne Sociologie' een paar keer grondig doorgewerkt en daaruit een veertigtal vragen
geput met betrekking tothet soort voorstellingen, probleemstellingenen begrippen die worden
gehanteerd, m.a.w. vragen metbetrekking tothet soort wetenschap dat door deauteursvan
dat boek wordt bedreven.
Er werd ons vooral aan bewust, waar de huidige sociale wetenschap haar natuurwetenschappelijk-positivistisch karakter nog niet heeft overwonnen en hoe zij zich verder kan
ontwikkelen zonder in het andere - politiek-ideologische - extreem te vervallen en daarmee
eigenlijk terug tekeren naar haar theologisch-filosofische oorsprong.
Halverwege ditjaar - 1970 - viel de gebruikelijke zomerwerkweek vanhet instituut. Deze
droeg een internationaal karakter enhadals thema :'Welche sind die Grundlagen undMethoden einer Freiheits-Agogik?' In dat kader hield V O N SASSEN een inleiding over STEINERS
'Philosophie derFreiheit' waarin veel methodische enkennistheoretische gezichtspunten staan
voor een dergelijke vrijheidsagogiek.
Deze inleiding wasvoor mij aanleiding ommij tot eind 1971 (wederom) intensief metdit
boek bezig te houden. Hetboeiende wasdaarbij datditboek door zijn opbouw (Teil I :Die
Wissenschaft der Freiheit; Teil I I :DieWirklichkeit der Freiheit) de brug betekende vande
kennistheoretische onderstroom naar deinhoud vanhetproefschrift. Zoals dekenweg ende
keuzeweg daarin worden beschreven hebben zijdirect temaken met'Erkennen und Handeln',
met 'Wissenschaft und Wirklichkeit'.
In de tweede helft vandatjaar (1971) zijn nogtwee gebeurtenissen van belang geweestter
ondersteuning van ditproces. Ten eerste het congres van hetInternational University Contact
(IUC) teBrno. Mijwerd gevraagd dezogenaamde 'Berenschot Memorial Lecture' te houden.
Als 'oud-Berenschotter' nam ikdatgraag aanomdat iknog altijd dankbaar ben voor deachtjarige leertijd dieikophetRBB heb mogen doormaken. Ikkoos als thema 'Management asthe
development ofa new consciousness'. Omdat debijeenkomst achter hetijzeren gordijn plaats
vond en ik in de voordracht een derde wegtussen kapitalisme en communisme trachtte te
schilderen, leek het mij noodzakelijk vooral van de Marxistische wetenschapsopvatting terdege
kennis te nemen.
Ten tweede werd op het SISWO-congres inhet Kupersoord (november '71, thema 'onderzoekbeleid') eenpreadvies(je) uitgebracht over hetonderwerp 'Actieonderzoek'.
Dit laatste thema vond zijn voortzetting in september 1972. GLASL hadhetinitiatief genomen een aantal Oostenrijkse wetenschappers diezich veel met'Systemlehre und Aktionsforschung' bezig hadden gehouden, uit te nodigen voor eengezamenlijk colloquium met enige
medewerkers vanhet N P I .In dat kader wasik genoodzaakt de vraag naar de aard vande
toekomstige sociale wetenschap voor mijzelf nogmaals te stellen. 'Iszebeschouwend, onderzoekend wat geweest isenstrevend naar het vinden van wetmatigheden die dan kunnen worden
toegepast, of isze een methodische activiteit die het sociale krachtenveld zichtbaar maakt, de
toekomstmogelijkheden diedaarin sluimeren tot bewustzijn brengt endevermogens ontwikkelt omdeze kiemen ook tot ontwikkeling te brengen?' In ditcolloquium kreeg voor mijde
tweedewegeen steeds groter werkelijkheidskarakter.
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TenslottemonddedezestroomuitineeninternetaakdieDE LAHOUSSAYEenikkregeninhet
kader van de herordening van ons instituut. Wij namen op ons het hele proces van wetenschapsontwikkeling binnenhetinstituut plusdedaarvoor benodigdeorganen,kritisch tedoordenkenenhierovermetvoorstellen tekomenindemedewerkerskring. Degesprekken hierover
gavenaanleiding tot wetenschapstheoretische beschouwingen diegoedpasten inhetkadervan
dehierbeschreven onderstroom.
F. DE CONCEPTUELE BOVENSTROOM

In het voorgaande is voortdurend gebleken welke wezenlijke rol de groep collega's in dit
proces heeft gespeeld. Zonder hun weerwerk, stimulering en ondersteuning (moreel en financieel)wasernietveeltot stand gekomen.Ik hebmijn collega's waar dat nodigwas,met name
genoemd. Eén wil ik nog in het bijzonder vermelden, omdat hij in zekere zin de geestelijke
vader van dit proefschrift is. Eigenlijk had hij het moeten schrijven. Ik heb mij steeds wat
schuldiggevoeld. Maar ikwistdat hijnaarzijnaardnietinstaatwastothetsoort 'verdichting'
dat nu eenmaal voor een proefschrift nodig is.Hij heeft dit ook beaamd en mij vrij baan gegeven.
De zomerwerkweek van 1968was gewijd aan beschouwingen overdemensheidsontwikkeling, over de metamorfose van de oude mysteriecentra naar de moderne universiteiten en in
dat kader ook over de ontwikkeling van de oude occulte wijsheid en magie naardemoderne
natuurwetenschap en techniek en hoe deze ontwikkelingsstroom verder kan gaan.
In diewerkweekhield DE LAHOUSSAYEeenvoordracht overoudeennieuwescholingswegen,
over wijsheidsinwijdingen en wilsinitiaties. Deze laatste worden gekenmerkt door de open
toekomst, door de noodzaak besluiten te moeten nemen waarvan men de gevolgen niet kan
overzien en door de onderlinge afhankelijkheid die om een vertrouwensbasis vraagt. Deze
inleiding eindigde tenslotte in het beeld van deken- en dekeuzeweg, van de probleemanalyse
endebesluitvorming.
Sindsdietijdheeft hemdezematerienietmeerlosgelaten.Inmaart1969 verscheeneen intern
stuk daarover. In december1969probeerde hij het verder te concretiseren dooreenanalyse
vanderollenspelenin de'Bromo-case' (diewijtoenveelincursussen gebruikten). In dewerkweekvan 1970 leiddehij in over 'Erkenntnis und Handeln'. Toenverdween dit thema een tijd
uithetzicht(deinteractie-kant vanhetgroepsgebeuren vroegalzijnaandacht inhetkadervan
de ontwikkeling van decursus 'creatieve samenwerking'). Maar infebruari'73verscheen wederom eeninrern stencil over 'gespreksmethodes' eninaprildaarna eenstukover 'probleemverhelderingenprobleemstelling', waarinhijeenverdereontwikkeling vanzijngedachten over
ditthemaaan enkelemedewerkerstertoetsingvoorlegde.
DE LAHOUSSAYEenikzijn in dezezekerniet steedsdezelfde wegengegaan. Maar de fundamenteleprobleemstelling zoalshij dezein 1967 neerzette, isvoor mij steedsde stuwkracht geweestdiehetprocesinbeweginghield.
G. SAMENVATTING

Indeloopvandithoofdstuk ishetkarakter vandesocialewetenschap,aande ontwikkeling
waarvanikmetditproefschrift wilbijdragen, alsvolgtomschreven:
- zij wordt door herkenbare mensen beoefend en niet door anonieme methodetoepassers;
- zijspreektoverreëlemensenengroepenennietovergeabstraheerde bio-sociosystemen;
- zij ontwikkelt haar denk-beelden aan delevende ontmoeting met de sociale werkelijkheid ;
- zij ontwikkelt concepties waarin demenszelf herkenbaar is, omdat dezeconcepties anders
niet tot vermogens inde mens kunnen worden en omdat anders uit het handelen mèt deze
conceptiesgeenmenswaardigesocialewerkelijkheid ontstaat.
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Het is vooral uit hoofde van de eerste stelling dat ik gemeend heb het proces van wetenschapsontwikkelinginzijnbiografische bedding temoeten beschrijven.
Uit de terugblik blijkt hoeeen brede stroom van betrekkingen tussen decollega's, van ontmoetingen met promotors envan gesprekken met deels anonieme auteurs, voeding heeft gegeven enerzijds aan de inhoud, aan steeds wisselende probleemstellingen en themakeuzen,
anderzijds aan het zoeken naar een bevredigende enpassende werkwijze.Bovenhet inhoudsproces is een bevruchtend conceptuele bovenstroom beschreven en onder het methodeproces
eenfunderende kennistheoretische onderstroom.
Voorhet denkenzijn dezebewegingen tescheiden. In dewerkelijkheid vormen zijéén groot
organisme.
Wij hebben in het verloop van deze biografische verantwoording immers gezien hoe de
conceptuelebovenstroom ende kennistheoretische onderstroom eenonverwachte samenhang
blekentehebbenentevenseenengeverwantschapmethet themazelf.Wijhebbenookbeschreven hoe het zoeken naar het thema en het vinden van de bijbehorende werkwijze een wederkerigproceswas.Enhoetenslotteallesmogelijk werdenzijnrichtingkreegdoordemenselijke
ontmoetingen waarindeeigenbiografiezichuitdrukte.
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VIL K O R T E S A M E N V A T T I N G VAN DE I N H O U D

In het eerste hoofdstuk (wetenschappelijke verantwoording) wordt gewezen
op de noodzaak dat het denkmodel en de onderzoekmethode waarmee een
object wordt benaderd van dezelfde kwaliteit dienen te zijn als het object zelf.
De consequenties hiervan voor het in hoofdstuk II te ontwikkelen model en de
inhoofdstuk III teontwerpen oefensituatie worden uitgewerkt.
Vervolgens wordt in ideaal-typische zin een model ontwikkeld dat het proces
van oordeelsvorming in groepen weergeeft. Het omvattende empirische materiaaldat hieraan ten grondslag ligt wordt alleen inillustratievezin gebruikt.
Het model wordt gekenmerkt door polariteit enritme.
De meest inhet ooglopende polariteit isdietussen dekenweg ende keuzeweg.
Opdekenweggaat het om inzicht, menwildewereldbegrijpen. Opde keuzeweg
gaat het om beslissingen, men wil de wereld veranderen. De kenweg begint met
eengevoelvanverbazing. De keuzewegmet eengevoelvan beklemming.
Inzichten ontstaan door feiten met gedachten te doorlichten. Besluiten hebben betrekking op doelen die men langs bepaalde wegen wil bereiken. Tussen
feiten en gedachten enerzijds en doelen en wegen anderzijds blijkt eenzelfde
polairebetrekkingtebestaan alstussen dekenwegendekeuzeweg.
Het proces van oordeelsvorming kan worden beschreven als een ritmisch
procesdat zichtussen dezepolen afspeelt.
Hiermee staat het model in sterk contrast tot praktisch alle fasen-modellen
van probleemoplossing en besluitvorming, die - voortbouwend op denklogica
en niet opempirisch materiaal - indeliteratuur bekend zijn.
Dit model biedt de mogelijkheid tot een uitgebreide gespreks-enprobleemtypologie.
Het proces van oordeelsvorming wordt uiteraard beïnvloed door de relaties
tussen deleden van de groep. Dit aspect wordt evenwel niet in de studie betrokken.
In hoofdstuk III wordt een ontwerp geschetst voor een oefensituatie waarin
mensen met dit model praktisch aan het werk kunnen gaan. Concrete inzichten
in de aard van dit leerproces en de methodisch-didactische betekenis daarvan
worden gegeven. Het model wordt in dit deel praktisch-agogisch vertaald, teneinde het te toetsen aan de werking diehet heeft op mensen die er oefenend mee
bezig zijn.
In hoofdstuk IV worden de ervaringen beschreven met twee oefencursussen
van eenweek. Het model blijkt overdraagbaar en leerbaar. Het 'levensproces'karakter van het model blijkt door praktisch allen aangevoeld en herkend. Het
vermogen om kritisch waar te nemen wat zich tijdens een proces van oordeelsvorming afspeelt is toegenomen. Het tijdens een gesprek aanvoelen van evenwicht enritme tussen de polen isten delemogelijk gebleken. Het praktisch handelen met het model vraagt vermogens die in deze week vermoedelijk zijn aanMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 74-6 (1974)
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gelegd maar zich door eigen activiteit eerst verder moeten ontwikkelen.
In hoofdstuk V wordt gewezen op perspectieven die vanuit dit model ontstaan voor hetleerproces,degroepsdynamica, samenwerkingsverbanden, organisatie-ontwikkelingen maatschappijstructuren.
In het laatste hoofdstuk iseen biografische verantwoording afgelegd. Deauteur vindthetvan belangnietalleenhetresultaat vanzijn studiete presenteren
maar tevens het proces dat daartoe heeft geleid en de motieven die eraan ten
grondslaglagen.
In de inleiding tot de studie wordt over deze samenhang van motief, proces
enresultaatgesproken.
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SUMMARY

The first chapter ('wetenschappelijke verantwoording' - academic justification) indicates the necessity for the model and the research method with which
an object is approximated, to be of the same quality as the object itself. The
consequences for this are elaborated in Chapter II, in which the model isdeveloped and inChapter III whereapractice-situation isdesigned.
A model is developed, in an ideal-typical way, that reflects assessment in
groups. The extensive empirical data on which this model is based are only
used asan illustration. Themodel ischaracterized bypolarity and rhythm.
The most striking polarity is that between cognition and choice. Cognition
deals with insight; man wants to understand the world. Choice deals with decisions;man wantstochangethe world.
Cognition begins with a feeling of amazement, choice with a feeling of oppression.Insightcomesasaresult ofclarifying factsthroughthinkingabout them.
Decisionsareconnected withthegoalsthat onewantsto reachbycertain routes.
Between facts and thoughts on the one side, and goals and routes on the other,
there seems to be the same polar relation as between cognition and choice.
Assessment can be described as a process of rhythm whichisenacted between
thesepoles.
Thusthe modelisin strongcontrast withnearly allmodels of problem-solving
and decision-making known inliterature.Thesearebuilt on the logicof thought
and not onempirical data.
This model offers the possibility for extensive conversation- and problemtypology.
Naturally the process of assessment is influenced by the relations between
the members of the group. This aspect, however, is not included in the study.
In Chapter III a design for a practice-situation is outlined in which people
can work practically with this model. Definite insight into the nature of this
process of learning and its methodical and didactic significance isgiven. In this
section the model is translated for a practical situation of adult education, to
test itseffect onthepeoplethat useit.
In Chapter IV the experiences with two practice courses of a week are described. It seems,the model canbepassed on tothe group and can belearned by
them. The 'life-process' character of the model was sensed and recognized by
nearly everyone. There is an increase in the critical powers of observation of
what takes place during assessment. Also,it seemspossible to have some feeling
of balance and rhythm between the poles during a conversation. To deal practically with the model requires abilities which probably arise during the week's
course but which first must be developed further by one's own activity. In
Chapter V it is pointed out what prospects this model has for group dynamics,
the process of learning, co-operative bonds, development of organization and
structures of society.
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In the last chapter the author gives a biography of the study. He thinks
it important to present not only the results of his study but also the process
leading up to it and the motives it is based on. The introduction to this study
deals with the relation between motive, process, and results.
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IX. L I T E R A T U U R V E R W I J Z I N G

Wat moet een literatuurlijst inhouden?
1. Is het een lijst waarin alleen de in de tekst genoemde boeken staan, zodat de kritische lezer
zelfde citaten kan opzoeken en vaststellen in welk verband deze staan?
2. Is het een lijst die een brede informatie geeft van alle literatuur die er op dit en aanverwant
terrein is geproduceerd?
3. Ishet een lijst van alleboeken die de auteur infeite heeft doorgewerkt (of diagonaal gelezen)
ook al bleken deze achteraf niet interessant ofniet ter zake?
4. Of is het een summiere lijst van die paar boeken die de auteur bij zijn studie wezenlijk
hebben geïnspireerd.
Literatuurlijst I is een combinatie van 1 en 4. Alle met name in de tekst genoemde en/of
geciteerde auteurs zijn in alfabetische volgorde opgevoerd. In de tekst zelf zijn geen verwijzingsnummers opgenomen, teneinde de lezer onderweg niet optisch te storen (categorie 1)
Bovendien zijn in deze lijst titels opgenomen van boeken die niet met name in de tekst
vermeld staan, maar dievoor deauteur betekenis hebben gehad (categorie4).
Literatuurlijst II heeft het karakter van categorie 2, maar dan toegespitst op de literatuur
over oordeels-en besluitvorming.
Categorie 3 is een vorm van academisch snobisme. Van een literatuurlijst in deze zin is afgezien.
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