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De schaduw telt

Joost Kampen

I n deze bijdrage zien we aan de hand van twee thema’s waarom het belangrijk is 
om wetenschappelijke kennis te gebruiken bij het interveniëren in organisaties. 
Het eerste thema is realisme versus positivisme als visie op veranderbaarheid 

van organisaties en het belang van het onderkennen van de schaduwkanten van or-
ganisaties die de positivist niet wil zien. Het tweede thema is het emotionele proces 
dat mensen doormaken wanneer een organisatie verandert en hoe zij alles doen om 
te overleven.

De wijze waarop Léon als organisatieadviseur een rijke veranderpraktijk combi-
neert met de rol van wetenschapper werkte aanstekelijk voor mij. Hij heeft veel we-
tenschappelijke kennis ontsloten voor de veranderaars in de praktijk en door zijn 
onderzoek en honderden publicaties bijgedragen aan de wetenschappelijke ont-
wikkeling van het vak Veranderen van organisaties. Het combineren van een veran-
derpraktijk met het doen van wetenschappelijk onderzoek leidt tot betere organi-
satieadviezen (Kampen & Andriessen, 2015): het gebruiken van wetenschappelijke 
kennis helpt om taal en betekenis te geven aan verschijnselen in organisaties en om 
instrumenten en methoden te ontwikkelen voor het stellen van een diagnose. We-
tenschappelijke kennis helpt om interventies te ontwerpen die beter aansluiten bij 
de gedefinieerde problemen. De veranderaar die wetenschappelijk onderzoek doet 
naar de werking van zijn interventies maakt niet alleen zijn handelen toetsbaar, 
maar voegt ook nieuwe kennis toe aan de veranderkunde. Die nieuwe kennis komt 
beschikbaar voor vakgenoten-veranderaars door te publiceren, lezingen te geven en 
les te geven in bestaande opleidingen.

Hierna volgen twee voorbeelden van dergelijke veranderkundige kennis geïnspi-
reerd door Léon.

re alisme ver sus  p osit iv isme

Realisme in de veranderkunde betekent dat je intervenieert in de alledaagse ge-
leefde werkelijkheid in organisaties en niet begint bij de papieren wenselijkheid van 
mooie vergezichten (Vermaak & Kampen, 2014). Die vergezichten hebben de functie 



de s ch a du w t elt

— 65 —

van het bieden van perspectief, zij zijn niet de verandering zelf, zoals vaak wordt 
voorgespiegeld. Toch is het wensdenken sterk vertegenwoordigd in de adviesprak-
tijk, getuige termen als ‘high performance management’, ‘unboss’, ‘zelfsturende 
teams’, de ‘ambtenaar 2.0’ en na ‘de organisatie 2.0’ zijn we kennelijk toe aan ‘de 
organisatie 3.0’. Léon noemt dit ‘persuasive language’; je kunt er niet tegen zijn. 
De suggestie wordt gewekt dat deze mooie toekomsten besteld kunnen worden en 
binnen afzienbare tijd uitgerold kunnen worden in elke organisatie. De werkelijk-
heid staat dikwijls ver af van de wensbeelden, het invoeren van zelfsturing in teams 
zou wel eens chaos en onderlinge strijd tot gevolg kunnen hebben, als je niet weet 
hoe nu gewerkt wordt en hoe de informele verhoudingen zijn tussen de leden van 
de teams. Nu is het lastige dat ‘de’ organisatiewerkelijkheid niet bestaat, maar het 
geheel omvat van de interactie tussen mensen in de context van de organisatie, 
de ontstane patronen van handelen met hun gewoonten, vanzelfsprekendheden en 
emoties. Die werkelijkheid kent ook een schaduwkant, dat wat uit het zicht plaats-
vindt en wat mensen niet graag prijsgeven. Dit kan gedrag uit onvermogen zijn, uit 
denken dat het zo hoort, maar het kan ook gaan om schadelijk gedrag voor de orga-
nisatie bijvoorbeeld naar klanten, schadelijke interactie tussen leidinggevenden en 
medewerkers of tussen medewerkers onderling. Dit is de ‘dark side’ met negatieve 
effecten voor het functioneren en presteren van organisaties (Vaughn, 1996). Het 
langdurig niet ingaan op probleemgedrag door de leiding leidt van kwaad tot erger, 
zoals in verwaarloosde organisaties; daar is de wederkerigheid in de interactie ver-
loren gegaan. Medewerkers halen hun schouders op bij de aankondiging ‘dat alles 
nu anders moet’ en gaan gewoon door met hoe ze het altijd al deden.

Die complexe en deels aan het zicht onttrokken werkelijkheid in een organisatie kan 
al doende door de veranderaar onthuld en gekend worden. De externe veranderaar 
moet dan wel toestemming hebben om ‘achter de voordeur’ te komen kijken en 
op betekenisvolle momenten aanwezig te zijn. De veranderaar vraagt zich af ‘hoe 
en waarom loopt het meestal niet zoals het zou moeten lopen en waarom gaat het 
zo dikwijls fout’ (Lammers, 1993, p. 17). Kurt Lewin (1948) zei hierover: ‘One only 
understands a system when one tries to change it.’ Hij is een van de grondleg-
gers van het actieonderzoek: de veranderaar verstoort een routine en kijkt dan hoe 
het systeem daarop reageert. De ‘dark side’ van het functioneren van organisaties 
geeft vaak meer informatie over de werkelijkheid dan de succesverhalen. Van de 
gezondheid van organisaties verkrijgt men een adequatere diagnose door te kijken 
naar de processen (hoe worden problemen aangepakt) dan door te kijken naar de 
scores op prestatie-indicatoren. Schein spreekt van de noodzaak ‘to look under the 
surface to understand the “pathology”, something that is wrong or could be 
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better’ (Schein, 2008, p. 266). Het bestuderen van destructief leiderschapsgedrag 
levert bijvoorbeeld betere indicaties op over hoe het leidinggeven effectiever kan 
dan studie van constructief leiderschapsgedrag. Ik ontdekte in de literatuur van een 
ander domein, de ontwikkelingspsychologie, dat de pathologie een uiting kan zijn 
van een menselijk tekort en een vorm van zelfhandhaving kan zijn, die wijst op een 
achterstand in de ontwikkeling. Dit hielp om taal te geven aan ontwikkelingsachter-
stand van mensen in organisaties en van organisaties als geheel: de verwaarloosde 
organisatie (Kampen, 2011). Er zijn veel overeenkomsten in de studie naar de effec-
ten van leiderschapsstijlen en van opvoedingsstijlen: het gedrag van de kinderen 
van ouders die hun kinderen emotioneel verwaarlozen vertoont een frappante over-
eenkomst met het gedrag van medewerkers die nooit leiding hebben ontvangen.

He t emotionele  pro Ces

Het tweede thema gaat over hoe mensen reageren wanneer de organisatie waarin 
zij werken verandert. Het duurt even voor mensen zich ervan bewust worden dat 
ze zelf ook moeten veranderen. In het begin denken de meeste mensen dat de ver-
andering toch voortijdig in het slop raakt, wat ook in 70 procent van de gevallen 
zo is. Wanneer de verandering hen wel raakt, roept dit veel negatieve emotie op: 
teleurstelling, boosheid, verdriet. Vaak is daar in verandertrajecten weinig aandacht 
voor: die zijn rationeel opgezet. Het emotionele proces gaat onvermijdelijk door 
een dal en kent een aantal fasen die ieder in zijn eigen tempo doorloopt en waarin 
ook regelmatig sprake is van terugval. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar hoe 
mensen reageren op verandering die hen raakt: de dip die zij doormaken voor zij 
de verandering als onontkoombaar accepteren, wordt ook wel de ‘death valley of 
change’ genoemd (Elrod & Tippett, 1999). Tot de schaduwkant van het door dit dal 
gaan hoort dat mensen zich niet zomaar gewonnen geven; ze doen van alles om 
aan de verandering te ontkomen, door die ter discussie te stellen, door hun aandeel 
terug te draaien of te ondermijnen. Meestal wordt daar rationeel op gereageerd 
door nog eens uit te leggen waarom de verandering nodig en nuttig is. Die bood-
schap komt niet binnen bij mensen die boos zijn en zich miskend voelen. Een an-
dere veel gehanteerde strategie om met weerstand om te gaan is draagvlak creëren 
door mensen te betrekken bij het doorvoeren van de verandering: dit pakt vaak uit 
als het innemen van de geboden ruimte voor onderhandeling over het eigen belang. 
De ‘dark side’ betekent ook dat mensen wraak gaan nemen op degenen die hun dit 
hebben aangedaan, ongeacht of dit grote schade toebrengt aan henzelf en aan de 
organisatie als geheel.
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In verwaarloosde organisaties waarin het langdurig heeft ontbroken aan sturing 
en begeleiding, kaders en emotionele betrokkenheid komen allerlei vormen van 
ontkenning en ontwijken van verantwoordelijkheid voor. In de schaduw is er slim 
zelfhandhavingsgedrag en ongewenst gedrag (bewust of onbewust), zoals pesten, 
liegen, het werk bewust fout doen, iemand anders de schuld geven, e-mail niet be-
antwoorden, te laat komen en klachten indienen over de eigen leidinggevende bij 
het bestuur. Het is enerzijds gedrag uit onvermogen en anderzijds welbewust over-
leefgedrag.

Hier werken positivistische ‘opwekkingsbenaderingen’ niet, evenmin als vaardig-
heidstrainingen, die maken mensen enkel slimmer in het ondermijnen. Hier is eerst 
begrenzing nodig en ‘normaal doen’. Dit soort leren vindt plaats in het werk, terwijl 
het gebeurt. Dit gaat over aanspreken op je rol, taak, verantwoordelijkheid, effect 
van je gedrag op anderen. Dit vergt veel van de veranderaar: hij moet de leiding-
gevenden helpen het grote ongemak te verdragen, vol te houden, niet aan zichzelf 
te twijfelen en moet zelf ook veel negatieve emoties kunnen verdragen. Over deze 
vormen van leren zegt Léon ‘veranderen moet je leren’ (De Caluwé, 1997).
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