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Garansys TOC-IT Whitepaper 

 

Werken met patronen in organisaties 
En welke rol spelen dilemma’s hierbij? 

 

 
 
Dit whitepaper beschijft hoe dilemma’s leiden tot het in stand houden van gedrag, ook als we zelf vinden 
dat dit niet gewenst is en hoe diezelfde dilemma’s een mogelijkheid bieden om deze patronen te 
doorbreken. Het zoeken naar en doorbreken van heersende dilemma’s is een kernelement in de aanpak die 
Garansys hanteert bij het verbeteren van de performance in organisaties. 
 

 
Patronen en betekenisgeving 
Als veranderaars komen we veel in IT organisaties en 
dan specifiek bij het deel dat software produceert. Het 
startpunt is in de regel een omgeving waar IT 
systemen veel te laat, onvoorspelbaar en/of niet met 
de juiste inhoud worden opgeleverd of waar er 
(minimaal in de perceptie van een deel van de 
organisatie) te weinig wordt geleverd voor de kosten 
die worden gemaakt. Wat opvalt als we in zo’n 
organisatie met medewerkers in gesprek gaan over 
hoe het nu loopt, die medewerkers steevast 
aangeven dat ze het anders zouden willen zien – in 
termen van resultaten en/of in termen van hoe ze 
(samen)werken. Het lijkt voor elk individu echter 
onmogelijk om het anders te doen en dus doen ze wat 
ze gisteren ook deden en houden zo allerlei 
ineffectieve patronen in stand. Dit geldt van hoog tot 
laag. Dat het niet gaat zoals het moet is iets waar 
mensen zich bij neerleggen, waar ze het bij de 
koffieautomaat over hebben of wat ze aan andere 
individuen wijten.  
 

“Het lijkt alsof het systeem hier de macht 
heeft over de bewoners van het systeem.”  
 
De patronen zijn hardnekkig omdat ze steeds 
bevestigd worden – het kan hier echt niet anders, zo 
gaan de dingen hier. Homan (2013) koppelt 
betekenisgeving aan patronen: Een organisatie kan 
beschouwd worden als een verzameling lokaliteiten 
[…] waar mensen al pratend met elkaar tot 
betekenisgevingen komen […]. Naarmate die 
betekenisgevingen stabieler worden […] ontstaan er 
‘petrischaaltjes’ en werkelijkheidsbeelden die voor de 
betrokkenen feitelijk als waar en normaal worden 
ervaren. In dit verband zou ook de term patronen 
gebruikt kunnen worden, waarbij er in de 

conversaties die mensen met elkaar voeren 
thematische patronen ontstaan: steeds gaat het over 
dezelfde onderwerpen […] en steeds ook op een 
ongeveer dezelfde manier. 
 
Betekenisgeving, hoe we denken dat de wereld hier 
in elkaar zit, speelt dus een belangrijke rol bij het 
ontstaan en in stand houden van patronen. Het gaat 
er niet om hoe dingen in werkelijkheid zijn maar hoe 
mensen ze zien – we zijn niet aan het interpreteren 
maar aan het construeren (Weick, 2005). 
 
Hoe legitimeren mensen dat ze meegaan in een 
patroon? Argyris (2010) voegt hier belangrijke 
inzichten aan toe. Argyris stelt dat de manier waarop 
mensen omgaan met moeilijke situaties, is door deze 
situaties niet aan te gaan. We weten manieren te 
vinden waarop het lijkt dat we ze aanpakken (zelfs 
voor onszelf). Conflicten worden vermeden of 
weggestopt in plaats van dat ze aangegaan worden. 
Met elkaar houden mensen zo ongewenste situaties 
in stand. Ze voelen zich hierbij vaak het slachtoffer 
“trapped in an asylum”. Agyris noemt dit principe een 
organizational trap.  
 
Deze patronen vind je op het niveau van groepen 
maar ook op individueel niveau. Vanwege het 
remmende karakter beschrijven Kegan en Lahey 
(2009) dit fenomeen als “immunity to change”:  
Change does not fail to occur because of insincerity. 
The heart patient is not insincere about his wish to 
keep living, even as he reaches for another cigarette. 
Change fails to occur because we mean both things 
It fails to occur because we are a living contradiction. 
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Dilemma’s, interdependent pairs en paradoxen 
Het doorbreken van die ongewenste situaties die we 
met elkaar in stand houden in de organisatie, vereist 
in onze ogen dat we teruggaan naar het conflict dat 
weggestopt is, en dat we met elkaar tot de ontdekking 
komen dat het huidige gedrag niet de enige keuze is 
– op weg naar een ander petrischaaltje. Om die reden 
vliegen we verandervragen aan met behulp van een 
(deficit-based) analysemethode – Thinking 
Processes genaamd en ontwikkeld door Eliyahu 
Goldratt die je zou kunnen kennen van zijn boek “Het 
Doel” – dat toewerkt naar dilemma’s om huidig 
ineffectief gedrag “te verklaren”. We werken met 
elkaar aan een beeld van wat er nu misgaat, en hoe 
we dat met elkaar in stand houden. Het conflict waar 
Argyris naar verwijst krijgt hier de vorm van een 
dilemma tussen twee behoeften die beide ingevuld 
moeten worden maar op spanning staan met elkaar.  
 
Voor het beschrijven van de spanning tussen twee 
elkaar (schijnbaar) tegengestelde krachten zijn 
verschillende termen in omloop. Iedere term triggert 
een ander beeld, een andere school, een andere 
oplossingsrichting. Voor ons gaat het om de spanning 
tussen twee behoeften of twee “noodzakelijke 
condities” die voor de betrokkenen niet te verenigen 
lijken te zijn maar wel verenigd moeten worden als we 
ons doel willen halen. Het is een situatie die vraagt 
om “en/en” denken in plaats van “of/of”. Goldratt 
noemt dit een dilemma, Johnson (2014) gebruikt 
hiervoor de term “interdependent pair” en Smith & 
Lewis (2011) hebben het over een paradox. Zoals 
Johnson stelt: Whether we call it Paradox, Dilemma, 
Polarity, Tensions, Dual Strategies, Positive 
Opposites, The Genius of the “And,” Managing on the 
Edge, Yin and Yang, Interdependent Pairs, or some 
other name, there is an underlying phenomenon that 
works in predictable ways. Wij kiezen voor de term 
dilemma’s maar uitdrukkelijk wel met het idee dat 
beide kanten van het dilemma moeten worden 
ingevuld (dit in tegenstelling tot het contingentie-
denken waarbij het dilemma wordt opgesplitst in een 
keuze A of B, gebaseerd op condities in de context).  
 
Dilemma’s in de praktijk 
In het georganiseerde leven vind je veel spanningen 
tussen verschillende belangen. Doelen die behaald 
moeten worden maar schijnbaar niet met elkaar te 
verenigen zijn. In IT organisaties kom je er 
verschillende steeds weer tegen. We moeten én 
flexibel zijn én betrouwbaar. We moeten én snel 
klantvragen oppakken én al onze afspraken 
nakomen. We moeten én snel een planning 
opleveren én zeker zijn dat we alle afgegeven 
mijlpalen halen. We moeten én de projecttaken op tijd 

afronden én incidenten direct oppakken. Etc. Het lijkt 
een onmogelijke opgave om deze verschillende 
doelen te verbinden. 
 
Er zijn dus veel dilemma’s maar tegelijkertijd zijn ze 
er niet. Om met dilemma’s te kunnen werken moet je 
ze namelijk wel kunnen herkennen. Volgens Karen 
Dekker (2015) zien sommige mensen er heel veel 
terwijl anderen er geen zien. Dat mensen ze niet zien 
kan overigens een verdedigingsmechanisme zijn stelt 
zij – wat je niet ziet hoef je ook niet mee om te gaan. 
 

“Er zijn dus veel dilemma’s maar 
tegelijkertijd zijn ze er niet. Om met 
dilemma’s te kunnen werken moet je ze 
namelijk wel kunnen herkennen.” 
 
Mensen hebben verschillende manieren om met 
dilemma’s om te gaan. Sommige mensen ervaren de 
spanning als een uitdaging en omarmen deze maar 
veelal wordt het dilemma als een probleem ervaren 
dat je niet op kunt lossen. In dat geval kiezen mensen 
voor negeren, ontkennen of focussen op een kant van 
het dilemma. Dit laatste – focussen op één kant – zien 
wij veel terug in de dilemma’s waarmee we werken. 
 

 
Daar waar het dilemma wordt ontkend in plaats van 
aangegaan, worden de consequenties van de keuze 
- die er wel degelijk impliciet wordt gemaakt - 
ontkend. Het kiezen lijkt “gratis” maar de negatieve 
gevolgen blijven.  
 
Dilemma als aangrijpingspunt 
Tegen de tijd dat wij bij een vraagstuk betrokken 
worden, is het dilemma zelf al uit het oog verloren en 
hebben we te maken met de problemen die 
voortkomen uit het negeren of ineffectief omgaan met 
één of meerdere dilemma’s. De sleutel naar het 
oplossen van die problemen ligt echter wel in het 
inmiddels verstopte dilemma. Een belangrijk 
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startpunt voor het werken met dilemma’s is de 
acceptatie dat er spanningen bestaan in organisaties 
en dat het niet gaat om het wegpoetsen hiervan, maar 
om vanuit die acceptatie te kijken hoe het beste met 
deze spanningen omgegaan kan worden. Zoals 
Smith & Lewis het verwoorden: When actors assume 
that tensions can and should coexist, they can 
mindfully explore the dynamic relationship between 
tensions (Smith & Lewis, 2011). Op deze manier 
kijken verbreedt dus het handelingsspectrum.  
 
Als er eenmaal ruimte is om de spanning te 
onderzoeken, zijn er verschillende strategieën om 
met het dilemma om te gaan. Derksen (2015) 
onderscheidt er vijf: 

1. Synthese – het mixen van elementen van beide 
kanten tot een nieuw geheel, bijvoorbeeld door 
vanuit een andere concept naar de spanning te 
kijken. 

2. Balanceren – continu balanceren tussen beide 
kanten. Hierbij blijft een bepaalde spanning 
bestaan. 

3. Elkaar versterken – vinden van manieren 
waardoor de ene zijde van de medaille de 
andere versterkt. 

4. Gedeelde betekenisgeving – in een cyclisch 
proces openlijk en kritisch met elkaar 
onderzoeken van beide kanten. 

5. Werken door en met het dilemma – door 
verschillende soorten vragen te stellen een 
wisselwerking op gang brengen tussen de beide 
kanten van het dilemma. 

 
Deze vijf strategieën staan naast het (onbewust) 
ontkennen, kiezen of opdelen van het dilemma, en 
vertrekken allemaal vanuit de overtuiging dat beide 
kanten nodig zijn. 
 

 

 
Wat doen wij ermee?  
Wij hebben een belangrijke rol in het zichtbaar maken 
van de dilemma’s. Door jarenlang met mensen aan 
patronen in organisaties te werken, hebben we er een 
antenne voor ontwikkeld. Het helpt hierbij dat we als 
buitenstaanders (initieel) nog niet gevangen zijn in de 
patronen die we aan willen pakken.  
We creëeren voor de mensen met wie we werken 
voor even de ruimte om beide op spanning staande 
behoeften tegelijk te laten bestaan. We starten dus 
doorgaans met strategie 4 – gericht op het kennen en 
beter begrijpen van de spanning en wat nu maakt dat 
die spanning er is. Door met elkaar te werken aan 
betekenisgeving ontstaat er ruimte om te zoeken naar 
manieren om de spanning effectief te maken. Op die 
manier is het mogelijk om te zoeken naar een 
mogelijkheid waarbij beide behoeften worden bereikt 
– door andere routes, door synthese, door onderlinge 
versterking.  
We gebruiken hierbij het door Eliyahu Goldratt 
ontwikkelde model “Thinking Processes” (Dettmer, 
2007) om met een groep of een individu de relevante 
patronen te verwoorden en onderzoekbaar te maken. 
Het onderzoeken van de patronen brengt ons bij de 
heersende overtuigingen en daar ligt de sleutel voor 
een doorbraak: is die overtuiging inderdaad waar, zou 
het anders kunnen zijn of zou het anders kunnen 
worden? 
We helpen daarbij om als buitenstaanders het 
heersende discourse ter discussie te stellen en om 
voorbeelden aan te dragen hoe het anders zou 
kunnen – voorbeelden van binnen en buiten de 
organisatie. Op deze manier helpen we al jaren 
individuen, teams en organisatieonderdelen om los te 
komen uit patronen en zo stappen te zetten naar de 
doelen die ze willen realiseren. 
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Achtergrondinformatie 

Voor meer informatie over het werken met dilemma’s en hoe je dit in je eigen organisatie toe zou kunnen 
passen, kun je contact opnemen met Garansys – 088-2404283. 

Je kunt meer vinden over de werking van en het werken met patronen in: 

 Chris Argyris, Organizational Traps, 2010, Oxford University Press 

 Karin Derksen, Omgaan met paradoxen, in: Leon de Caluwé, Spannend veranderen, 2015, 
Deventer: Vakmedianet 

 William Dettmer, The Logical Thinking Process: A Systems Approach to Complex Problem Solving, 
2007, ASQ Quality Press 

 Barry Johnson, Reflections: A Perspective on Paradox and Its Application to Modern Management, 
2014, The Journal of Applied Behavioral Science 50: 206-212 

 Robert Kegan & Lisa Laskow Lahey, Immunity to Change, Harvard Business School, 2009 

Je kunt meer vinden over de rol van betekenisgeving in verandering in:  

 Thijs Homan, Het Etcetera-principe, 2013, Academic Service 

 Karl Weick et al, Organizing and the Process of Sensemaking, 2005, Organization Science, Vol. 16, 
No. 4, pp. 409-421 

 André Wierdsma, Co-creatie van veranderingen, in: De Verander Management Box (deel 18), 2009, 
MainPress 
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