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INLEIDING In mijn vorige bijdrage aan dit 
tijdschrift, ‘Anders begeleiden in verwaar-
loosde organisaties’ (Kampen, 2018), stond 
de parallel met de orthopedagogiek centraal 
om antwoord te geven op de vraag: in welk 
opzicht en waarom is het begeleidingspro-
ces anders dan in gezonde organisaties? Met 
het huidige artikel trek ik de lijn door naar 
de praktijk van het begeleiden van het her-
stel van een verwaarloosde organisatie. Die 
praktijk wordt gevormd door twintig jaar er-
varing in gezond maken van verwaarloosde 
organisaties. 

voor als bekwamere ander, door te laten zien 
dat je gezamenlijk het ongemak kunt over-
winnen (Vygotsky, 1962, 1978). Het herstel 
van een verwaarloosde organisatie vraagt 
van de begeleider tevens vasthoudendheid, 
uithoudingsvermogen, transparantie, duide-
lijkheid, consequentheid en consistentie.
Opvoedkundig advieswerk is systemisch, het 
transformeert de condities en de structuur 
in het dagelijkse organisatieleven, evenals 
de schadelijke interactie tussen leiding en 
medewerkers en tussen medewerkers onder-
ling tot constructieve interactie. Dit is een 
proces van leren door te doen, in het dage-
lijks werk. Dit leerproces loopt van onbe-
wust onbekwaam naar onbewust bekwaam 
(Kampen, 2020). Het is ook een spannend en 
taai leerproces (ik kom daar later op terug).

BEGELEIDINGSPROCES IN DE PRAKTIJK In de 
praktijk van het begeleidingsproces komen 
de volgende elementen steeds terug.
•  Voorwaarden voor herstel contracteren. 

In feite is dit de interventie om de ver-
waarlozing te doen stoppen en de aan-
dacht te richten op het inlopen van de ach-
terstanden. Tegelijkertijd contracteert de 
adviseur dat de hoogste leiding steun zal 
bieden aan de organisatieleden bij het nor-
maliseren. Het derde element is het com-
mitment om in te grijpen wanneer de ver-
waarlozing weer de kop opsteekt (dus 
wanneer oude patronen terugkeren en de 
aandacht uitgaat naar andere zaken dan 
herstel), vooral wanneer de aandacht voor 
mensen en menselijk gedrag zoekraakt.

•  Methode van organisatieontwikkeling in-
troduceren en contracteren. De methode 
zal in de hele organisatie worden gehan-
teerd. Dit doet de adviseur door middel 
van kennisinterventies, door te begeleiden 
in de praktijk en door voorbeeldgedrag te 

in te nemen, naar de plek der moeite te gaan 
en te leren de interactie tussen leiding en 
medewerkers en tussen medewerkers onder-
ling te normaliseren en een gezonde ontwik-
keling vorm te geven’ (Kampen, 2020). 
Met de theorie van de verwaarloosde orga-
nisatie wordt taal gegeven aan weerbarstige 
problemen die door een achterstand in ont-
wikkeling van organisatie en mensen zijn 
ontstaan. Het herstel is meer dan het vervan-
gen van een onwenselijke door een wense-
lijke situatie; het gaat om het begrenzen van 
ongewenst gedrag en, parallel daaraan, het 
aanleren van gewenst gedrag. Dit vraagt om 
het stellen van de norm over wat ‘normaal’ 
is. Het gaat om meer dan opvoeden; het is 
heropvoeden nadat het is misgegaan. 
Om de beschadiging te kunnen herstellen, is 
opvoedkundig advieswerk zowel bescher-
mend als begrenzend. Het probleemgedrag 
had een functie, namelijk overleven. Omdat 
er niet naar de mensen werd omgekeken, 
leerden zij hun eigen boontjes te doppen. 
Omdat er geen erkenning en waardering 
was, gingen zij daar zelf voor compenseren 
of de organisatie zelfs straffen voor wat hun 
werd aangedaan of onthouden. Leidingge-
venden en medewerkers zullen in het begin 
nog niet zelf gemotiveerd zijn om te leren. 
Eerst moeten ze inzien dat ook zij hun ver-
antwoordelijkheid moeten nemen, dat dit 
moeilijk is, maar dat ze er niet alleen voor 
staan.
De begeleider verlangt dat leiding en me- 
dewerkers naar de plek der moeite gaan 
(Wierdsma, 1999). Naar analogie met de 
hechtingstheorie zal de begeleider bereik-
baar en beschikbaar zijn wanneer het span-
nend wordt (Bowlby, 1991). De begeleider zal 
door die nabijheid – doordat hij durft te be-
schermen en te begrenzen – een hechtingsfi-
guur of rolmodel zijn. De begeleider leeft 

BEGELEIDER ALS OPVOEDER De begeleiding 
van een organisatie bij het herstel van het 
dagelijks organisatieleven kan getypeerd 
worden als opvoedkundig advieswerk. Dat 
kan als volgt gedefinieerd worden: ‘Opvoed-
kundig advieswerk is nabije, veeleisende 
hulp van lange duur bieden aan de leiding en 
medewerkers van een verwaarloosd organi-
satiesysteem, opdat zij in staat zijn hun rol 
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Je kunt interactie tussen mensen beschrij-
ven: niet vooringenomen maar ook niet na-
ief. Je put als ervaren adviseur uit een reper-
toire van belevenissen in de geleefde 
werkelijkheid van vele cases en herkent in-
teractiepatronen. Je kunt er ook woorden 
aan geven, bijvoorbeeld vanuit de leider-
schapstheorie, of door het als ongewenst ge-
drag te benoemen. Je luistert naar je interne 
associatie, door hoofd en hart te verbinden: 
zien, doorgronden, aanvoelen (‘tacit know-
ledge’) en dan handelen of juist niet. Dat gaat 
vaak in een ‘split second’, waarbij je je later 
afvraagt: hoe kwam het dat ik dat deed? 
Door op zoek te gaan en er het gesprek over 
aan te gaan, begrijp je wat je al direct voel-
de. Dan ‘valt het kwartje’, om met een niet 
meer bestaande munteenheid te spreken. Dit 
impliceert dat het werken als adviseur in ver-
waarloosde organisaties wel doorleefde er-
varing vergt.

Werken en leren vanuit doorleefde 
ervaringen
Doorleefde ervaringen zijn behulpzaam als 
bron en referentiekader in nieuwe opdrach-
ten of situaties. Ervaring vanuit heel veel si-
tuaties helpt om sneller tot de kern te ko-
men. Je doorziet dynamieken en begrijpt al 
snel hoe het ongeveer zit. Dat is een veron-
derstelling die je vervolgens toetst, en beves-
tigd ziet of verwerpt. Vaak verwerp je de eer-
ste indruk: het is namelijk altijd erger dan je 
denkt. Dat vermogen om snel te doorzien 
klopt klopt bijna altijd, maar je kunt het toch 
beter niet te snel uitspreken. Toets eerst of 
je relatie met deze persoon in het cliëntsys-
teem deze confrontatie aankan, vooral wan-
neer het je opdrachtgever betreft.
Ik merk dat ik in mijn leergang of bij lezin-
gen graag werk met recente voorbeelden, die 
ik dan verbind met een begrip uit de theorie 

in the kitchen’). Juist die momenten laten de 
moeite zien. Als je daar interesse voor hebt 
als adviseur, wordt dat zeer gewaardeerd en 
word je bij wijze van spreken ook als mens 
gezien. Dit hoort bij het hanteren van nabij-
heid en distantie: nabijheid betekent ‘de an-
der bijstaan als het moeilijk is’. Distantie be-
tekent dat je de rollen in acht blijft nemen; 
je gaat niet meedoen met roddelen, kritiek 
leveren op de organisatie (hoezeer je het ook 
eens bent met de sprekers), je laat je geen 
partij maken in een conflict of voor een kar-
retje spannen. Je bent je ook bewust van de 
grens tussen werk en privé. Dit leef je voor 
door na een zware teamdag geen ‘leuke din-
gen’ te programmeren. Het is ook een vorm 
van zelfbescherming voor de opvoedkundig 
adviseur. Natuurlijk raakt negativiteit jou 
ook, maar die ‘contain’ je bijvoorbeeld in de 
eigen professionele omgeving (met een col-
lega buiten de opdracht). 
Het risico van de opvoedkundige adviesbe-
nadering is dat de adviseur als hechtingsfi-
guur betrouwbaarder geacht wordt dan de 
eigen leidinggevende en ook als zodanig te-
gemoetgetreden wordt door medewerkers. 
Zij gaan problemen en vraagstukken voorleg-
gen en om hulp vragen, maar dit is nu juist 
wat de leidinggevenden moeten leren. Dan 
komt de eigen leidinggevende niet in positie 
en kan deze doorgaan met het ontwijken van 
verantwoordelijkheid. Je zult als adviseur als 
bedreiging gezien worden door degenen die 
baat hebben bij instandhouding van de situ-
atie (zoals de informele leiders). Op de op-
voedkundig adviseur wordt alle ellende uit 
het verleden geprojecteerd. Een valkuil is dat 
de adviseur ‘vriendjes’ wordt met de infor-
mele leiders. Je moet als de adviseur functi-
oneel in je rol blijven, veel negatieve emoties 
kunnen verdragen en de organisatieleden 
voorhouden dat het goed komt.

•  Overdracht van de methode van organi-
satieontwikkeling aan de lijn, vinger aan 
de pols houden. De ervaring leert dat de 
adviseur na drie leercycli de begeleiding 
in zijn geheel kan overdragen aan de lijn 
en de interne begeleiders. Wel contrac-
teert de adviseur zijn bereikbaarheid en 
beschikbaarheid. Deze rol is vergelijkbaar 
met een hulplijn of chatmogelijkheid. Hij 
weet immers veel van de organisatie, kent 
de historie en kan vanuit die context mee-
denken wanneer vraagstukken opdoemen 
met bijvoorbeeld nieuwe leden van direc-
tie of bestuur die zich afvragen wat er in 
deze organisatie heeft gespeeld. De advi-
seur kan hen geruststellen, door te wijzen 
op kenmerken die destijds kritieke indica-
toren waren en het verschil te benoemen 
met hoe er nu met probleemgedrag wordt 
omgegaan.

REFLECTIE OP DE EIGEN PRAKTIJK Hoe ziet 
dat andere van advieswerk in verwaarloos-
de organisaties er in de praktijk uit? Ik vat 
dit in een viertal typerende kenmerken sa-
men.

Werken in de geleefde werkelijkheid
Het is adviseren en begeleiden in de geleef-
de werkelijkheid, in het dagelijks leven van 
de organisatie. Om in metaforen te spreken: 
je moet in de keuken zijn, in de frontlinie 
staan, in de operatiekamer, achter de coulis-
sen, in het verkeer en in de file. Opvoedkun-
dig advieswerk is dus het tegengestelde van 
boardroomconsulting. Ik ben ook liever ‘op 
de werkvloer’ dan in vergaderkamers, hoe-
wel het spel dat daar gespeeld wordt ook on-
derdeel van je observaties moet zijn.
Het werken in de geleefde werkelijkheid be-
tekent dichtbij komen, er ‘in’ gaan en daar 
blijven – ook als het spannend wordt (‘Stay 

laten zien. De adviseur is minimaal gedu-
rende een hele leercyclus (gemiddeld een 
jaar) beschikbaar en nabij in de organisa-
tie. 

•  Taal en betekenis geven aan de vraag-
stukken met de theorie van de verwaar-
loosde organisatie. Dit vindt gedurende 
het gehele proces van interveniëren 
plaats. Aan het begin is het vooral de ad-
viseur die de taal aanreikt en duiding geeft 
aan de verschijnselen. Hij spreekt de taal 
en verwijst naar relevante literatuur. Ge-
leidelijk nemen de mensen dit over en 
gaan met elkaar in gesprek over en reflec-
teren op hun handelen met behulp van 
veranderkundige begrippen en inzichten.

•  Schaalgrootte van interveniëren bepalen. 
Dit speelt in grotere organisaties: gaan we 
de methode van interveniëren in de gehe-
le organisatie tegelijkertijd toepassen? Wat 
vraagt dit aan begeleiding en kunnen we 
dit als organisatie aan? Een andere varia-
bele zijn de ernst en duur van de verwaar-
lozing: waar beginnen we eerst? 

•  Nabije begeleiding bieden van het hoger 
management, selectief de diepte ingaan 
met operationele leiding en medewer-
kers. Dit doet de adviseur in persoon, al 
of niet met een team van bekwame colle-
ga’s, gedurende de eerste leercyclus van 
organisatieontwikkeling in de hele orga-
nisatie of in de eerste gekozen onderde-
len.

•  Metabegeleiding van het hogere manage-
ment en coachen van interne begeleiders. 
De adviseur gaat in de tweede en derde 
leercyclus van de organisatieontwikkeling 
naar de rol van mentor en coach (letter-
lijk: de bekwamere ander). De adviseur 
houdt wel contact met de werkelijkheid 
door zelf een kleiner of weerbarstiger on-
derdeel of team te begeleiden.
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niet oké?’). Dat doe je zowel ‘in het moment’ 
als achteraf. Een reflectiedagboek heeft hier 
een belangrijke functie. Door je zelfonder-
zoek op te schrijven heb je er een spiegel bij 
om de gezondmaking te zien in de tijd. Dat 
spiegelen kan ook met een collega die in het-
zelfde opdrachtsysteem werkt. Ik heb de ge-
woonte ontwikkeld om dit op de dag zelf te 
doen, wanneer ik in auto zit, zo ben ik 
‘schoon’ wanneer ik thuiskom. Naast zelfon-
derzoek is het verstandig om zelf ook deel 
te nemen aan intervisie buiten het op-
drachtsysteem, met collega’s die in andere, 
vergelijkbare, opdrachten werken. 

TOT BESLUIT Werken in verwaarloosde orga-
nisaties is zwaar en intensief, en je krijgt 
heel wat te verduren. Maar als je mensen 
hun rol ziet pakken, als zij op elkaar in dur-
ven te gaan en merken dat dit kan, dat zij 
zichzelf kunnen zijn, dan weet ik het weer: 
dit is alle moeite elke weer waard. 

raakt: het is zeer waardevol. Je hoeft als ad-
viseur niet met oplossingen te komen, hoe-
wel ik die neiging wel vaak heb. Dan ga ver-
tellen over hoe ik gereageerd zou hebben. 
Dit wordt ‘overdracht’ en ‘tegenoverdracht’ 
genoemd in klinisch jargon (Yalom, 2001). 
Het helpen verdragen kan een-op-een in  
‘bila’s’ met de opdrachtgever, maar ook in 
groepssettings. Met de opdrachtgever zijn 
dit periodieke gesprekken die niet over de 
inhoud en de aanpak van de opdracht gaan, 
maar over wat hij meemaakt als eindverant-
woordelijke voor de gezondmaking. Dat kan 
verbazing, verwondering, schuldgevoel 
(‘Waarom heb ik dit niet gezien?’) of boos-
heid zijn (‘Zijn ze nu helemaal gek?’), maar 
ook onzekerheid (‘Doe ik het wel goed?’, 
‘Kan ik dit wel aan?’). 
In de rol van therapeut doet de adviseur in 
een verwaarloosde organisatie regelmatig 
aan zelfonderzoek (‘Waarom reageerde ik 
daar niet op?’, ‘Waarom kwam dat zo hard 
bij mij binnen?’, ‘Waarom vind ik dit gedrag 

Daarmee werk ik in de traditie van het nar-
ratief onderzoek. Ik maak gebruik van ‘orga-
nizational stories’ ofwel ‘tales of the field’ 
(Bojé, 2014). Dit is een vorm van organisa-
tieonderzoek waarin het leven in de organi-
satie aan de hand van verhalen wordt be-
schreven, om het te kunnen doorgronden. 
Met die aandacht voor het alledaagse leven in 
de organisatie verraad ik mijn achtergrond als 
socioloog met veel aandacht voor het feitelijk 
functioneren van organisaties. Vanuit dat per-
spectief is de informele organisatie de eigen-
lijke organisatie, het samenlevingsverband, 
dat geanalyseerd moet worden. Het draait 
erom de informele organisatie in al haar ver-
schijningsvormen aan het licht te brengen. Dit 
vergt ‘demaskeerlust’ van de adviseur die aan 
het werk gaat in verwaarloosde organisaties 
door het ‘met nauw verholen graagte ontluis-
teren van stereotypen, mythen, ideologieën of 
formele schema’s’ (Lammers, Mijs & Van 
Noort, 1997). De adviseur dient hiertoe wel 
toestemming te hebben van de opdracht- 
gever, want niet iedereen vindt dit leuk. 

Werken als een therapeut
De adviseur die werkt in een verwaarloosde 
organisatie kan goed luisteren, en helpt emo-
ties en negativiteit te verdragen. Die rol ver-
vult de adviseur voor het systeem dat de ont-
wikkelingsachterstand overwint. Je hebt dus 
niet zozeer te maken met individuele cliënten 
die persoonlijke vraagstukken aan je voorleg-
gen, maar met leden van een organisatiesys-
teem dat verwaarloosd is geraakt. Je bent een 
therapeut ‘in rol’ voor degenen die verant-
woordelijk zijn voor de ontwikkeling van 
mens en organisatie. Dat zullen in de praktijk 
leidinggevenden zijn, HR-businesspartners, 
coaches en collega-extern adviseurs.
Iemands verhaal aanhoren, daar de tijd voor 
nemen, rustig verkennen wat hem nu echt 

dat aan de orde is. Zulke situaties zitten nog 
vooraan in mijn geheugen en ik kan ze tot in 
de kleinste details weergeven. Met het be-
grip ‘organizational life’ kan de alledaagse 
werkelijkheid in organisaties zichtbaar wor-
den gemaakt en wat daarin allemaal onder-
huids speelt: ‘To scratch the surface of orga-
nizational life to discover a thick layer of 
emotions and feelings’ (Czarniawska, 1997), 
ofwel het ‘drama to organizational life’. 
Het begrip organizational life of geleefde wer-
kelijkheid gebruik ik in de betekenis van het 
alledaagse leven in de organisatie. Ik gebruik 
uitsluitend voorbeelden uit het alledaagse le-
ven in organisaties die ik persoonlijk in op-
drachten heb meegemaakt, ze zijn dus niet 
‘van horen zeggen’. Dit doe ik om geloofwaar-
dig te zijn; je kunt mij er alles over vragen. 

Werken als verhalenverteller
Ik gebruik altijd eerst praktijkvoorbeelden 
waarvan ik weet of vermoed dat ze veel 
overeenkomst vertonen met de geleefde 
werkelijkheid van de betreffende organisa-
tie of van de deelnemers aan leeractiviteiten. 
Die vertel ik met veel aansprekende en her-
kenbare details, met aandacht voor mense-
lijke zwakheden, lelijke dingen, rotstreken 
en negatief gedrag. Maar ook ontroerende 
gebeurtenissen. Mensen herkennen zich 
daarin, merken dat hun problemen gezien 
worden, dat zij niet de enigen zijn en raken 
dan nieuwsgierig naar wat daarover zoal be-
kend is – hier maak ik de koppeling met re-
levante theorie – en naar wat je dan zou kun-
nen doen, het handelingsrepertoire. Ik 
gebruik ook verhalen over hoe het in ande-
re organisaties gegaan is, om opdrachtgevers 
te schetsen wat er waarschijnlijk zal gebeu-
ren als je als bestuurder bepaalde interven-
ties doet of nalaat. Dan hebben de verhalen 
een voorspellende waarde.
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