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■ Inge Schats

Een ándere kijk op organiseren

Interveniëren
met passie
“Het mooiste dat bereikt kan worden, is dat mensen
in organisaties ‘blijvend zoekende’ zijn. Alerte
organisaties blijven nieuwsgierig, onderzoekend en
staan open voor alternatieven.”
Shirine Moerkerken is pas 37 jaar, maar
heeft haar sporen als organisatieadviseur en
veranderkundige ruimschoots verdiend. Als
meisje van 23 zat ze al aan tafel bij raden
van bestuur om interventiestrategieën te
bespreken. Haar professionele wieg stond bij
de pioniers van het eerste uur op het gebied
van veranderkunde en interventiekunde. Ze
leerde het vak van professor Van Dongen zelf
en werd tien jaar lang in de praktijk getraind
en gecoacht door de specialisten van IME
Consult, waaronder Wietse Meerman en Bert
Slagmolen.
Sinds ruim vijf jaar werkt ze als zelfstandig
ondernemer en onderscheidt ze zich van
organisatieadviseurs en -coaches door een
persoonlijke aanpak, gevoed en geïnspireerd
door haar roots in de sociale psychologie
en het sociaal constructionisme. Wat vooral
aanspreekt, is dat ze zeer methodisch en
ambachtelijk werkt en werkelijk de organisatie
als uitgangspunt neemt met alles wat
er nu is. Ze leert mensen in organisaties
zelfredzaamheid, zodat ze in staat zijn zichzelf
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resultaten bereikt. Een gesprek met een
pittige dame met een groot hart.

Shirine Moerkerken
Shirine Moerkerken is interventiekundige
en het gezicht van het bedrijf Strange |
Strategy and Change. Ze werkt samen
met een team van professionals met
een uiteenlopende achtergrond. Het zijn
gelijkwaardige partners die elk hun eigen
bureau hebben waar ander werk naast
kan bestaan. De overeenkomst zit in
de werkwijze volgens de LIP (Leergang
Interveniëren met Passie), waardoor in
projecten dezelfde taal en methodische
basis het uitgangspunt vormen. Op deze
manier onderhouden en bewaken Shirine
en haar team de eigen dynamiek en
variëteit. www.strangebv.nl

te herstellen en blijvend te veranderen. Daarbij
schuwt ze haar eigen kwetsbaarheid niet.
Ze blijft niet buiten het proces, maar gaat er
zelf ook helemaal in zonder ‘meegesleept’
te worden. Daarmee heeft ze al hele mooie
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Contracteren
“De interne adviseur van een
woningcorporatie belde me midden in de
zomervakantie op en zei: ‘Shirine, ik heb
een opdracht voor je. Ik heb de raad van
bestuur gesproken. We kunnen aan de slag
met ‘reconstructies op locatie’ (een door SM
ontworpen werkwijze, red). Ik heb ook al
een plan van aanpak geschreven. Wanneer
kun je beginnen?’ Met het hoofd nog in
vakantiesferen zei ik ‘ja’ en maakte een
afspraak voor een intakegesprek met de beide
leden van de raad van bestuur.
Toen ik na mijn vakantie de stukken doorlas,
besefte ik dat er een behoorlijk complexe
vraag aan me was gesteld, die niet even
met reconstructies op locaties opgelost zou
kunnen worden. De woningcorporatie wilde
graag weer in control raken bij een aantal
innovatieve renovatieprojecten, die zowel
qua tijd als budget hun limieten hadden
overschreden. De projecten betroffen niet
alleen standaardrenovaties van huizen. Er
werd ook meteen duurzaam gebouwd en
de projecten werden meteen gebruikt om
‘achter de deur’ te kijken van bewoners in de
zogenaamde prachtwijken. Ze vroegen me
of ik ze wilde helpen om deze innovatieve
projecten weer onder controle te krijgen. Ze
kenden me van een keer meelopen in een
ander project waar de methode ‘reconstructie
op locatie’ werd toegepast en zagen daarin dé
oplossing voor hun probleem. Ik kreeg dit keer
het vertrouwen om écht met de organisatie
aan de slag te gaan. De verleiding was dus
groot om er vol in te stappen. Maar dat deed
ik niet.”
“In de wijze waarop de klant de opdracht
formuleert, zit vaak het probleem al besloten.
Als je daarin meegaat, gaat het mis.” Shirine
legt uit: “De projecten liepen uit in tijd en
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budget. Voor mijn opdracht kreeg ik vijf dagen.
Als ik direct was ingestapt, waren deze vijf
dagen ook in tijd en budget overschreden.
Wat in dit intaketraject gebeurde (hier en nu),
maakte namelijk precies helder hoe het in de
praktijk van de opdracht (dan en daar) is. Met
een snelle (vijf dagen) oplossing (reconstructie)
moest een concreet resultaat (controle)
behaald worden. Aan de onderliggende
disfunctionele patronen in de organisatie werd
echter voorbijgegaan.”
Shirine neemt de opdracht nog niet aan en
schrijft een brief aan de raad van bestuur
waarin ze bovenstaande uitlegt. In stapjes
krijgt en neemt ze vervolgens de ruimte om
te reflecteren en de opdracht te bespreken.
“Offertes zijn in mijn geval complexe
reflecties. Ik was blij met de opdracht, maar
zag ook de levensgrote vraag; een ingewikkeld
en mooi project. Dat gaf ik terug en ik legde uit
hoe ik dergelijke complexe projecten aanpak
én wat ik van de klant vraag. Dat transformatie
nodig is van disfunctionele patronen die vaak
al jaren bestaan.”
“Het is zo mooi om te zien hoe klanten dan
reageren, als de mist optrekt en ze naar hun
eigen bewegingen kijken en zeggen: ‘Zo heb ik
het nog nooit bekeken.’ Vanuit die helderheid
is er een basis om de opdracht opnieuw te
bespreken. Dan begint het contracteren pas
echt. Ik heb dit proces ook bewust in stapjes
gedaan; snelle oplossingen waren in het
verleden juist het probleem. In het ‘hier en
nu’ leerde de organisatie vertragen, om dat
vervolgens toe te passen ‘dan en daar’ in het
project zelf. Zo begint in de eerste minuut van
een intakegesprek eigenlijk al de interventie!”
“Ik geloof niet in het ‘in control zijn’. Ik geloof
wél in het alerter maken van mijn klanten,
zodat ze begrijpen hoe ze hun projecten beter
in de pas kunnen laten lopen. Na een paar
gesprekken benoem ik wat ik doe. Ik geef dan

als het ware een ondertiteling: ‘Als ik niet goed
kan contracteren met jullie, kan ik jullie ook
niet leren om de eigen projecten in de pas te
laten lopen.’ Eerst voorleven, dan ondertitelen
en vervolgens precies afspreken hoe je met
elkaar wilt samenwerken. Verwachtingen
managen, geen resultaten.”

Intelligente oplossingen moet je
samen met de klant zoeken en
maken, in de relatie

Werkwijze
“Ik werd een aantal jaren geleden
gevraagd een organisatie voor geestelijke
gezondheidszorg te begeleiden. Het bleek
om een managementdevelopmenttraject
te gaan. De organisatie groeide hard en
het managementteam vond het lastig om
tot gezamenlijke sturing te komen. Het
was me al heel snel duidelijk dat ik niet de
traditionele paden moest lopen. In zaaltjes
bijeenkomen voor een presentatie, workshop
of groepsgesprek, zou alleen maar leiden tot
het reproduceren van verhalen en het herhalen
van oude perspectieven. Ik bedacht het plan
om ‘de buitenwereld naar binnen te halen’.”
Deze buitenwereld kwam in de vorm van drie
verschillende cliënten (lees: psychiatrisch
patiënten, red). “Het managementteam werd
verdeeld in drie groepen die elk met één
cliënt in gesprek gingen (in het MT zat naast
de directeur onder meer een psychiater, die
tevens behandelend arts was van de cliënten).
Ze mochten eigenlijk maar één vraag van me
stellen: ‘Wil je me beschrijven hoe het voor
je was om de instelling binnen te komen?’ en
vervolgens doorvragen.. en toen? .. en toen?”
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Praktijk
Een vrouw van 30 jaar oud vertelt hoe het voor haar was om opgenomen te worden
in deze instelling. Het was voor het eerst dat zij werd opgenomen. Als hoog opgeleide
succesvolle vrouw, had zij vanwege gebruik van malariatabletten psychosen gekregen.
De geur van sigarettenrook komt haar tegemoet als ze de afdeling oploopt. Ze voelt zich
vies en gek en ziet dit bevestigd in de ontwijkende ogen van het verplegend personeel.
In de dagen daarna ziet ze dat de verpleegkundigen steeds even de afdeling oplopen om
vervolgens terug te rennen naar hun kamer. Een kamer waar cliënten niet mogen komen.
Contact met andere cliënten krijgt ze nauwelijks. Ze wordt onrustig van het gehuil, het
gerook en het gehang. Ze voelt zich eenzaam, niet gezien, weggestopt. Na twee weken,
zit ze er helemaal doorheen. Met hangend hoofd probeert ze haar was te doen. Dat
moeten ze zelf doen, heeft een van de verpleegsters haar verteld: “Daar zijn wij niet voor.”
Ze opent de wasmachine en doet zuchtend een truitje in de trommel. Een hand op haar
schouder, de zachte woorden: “Zal ik het even voor je doen, je ziet er moe uit.” Als ze
omkijkt ziet ze de liefdevolle ogen van een nieuwe verpleegkundige.
Stilte. De managers weten niet wat ze moeten zeggen. Hoe kan het dat zij dit niet
wisten? Waarom hebben zij niet van hun psychiaters gehoord dat verpleegkundigen zich
terugtrekken in hun kantoor? Waarom doen ze dat eigenlijk?
Uit ‘Georganiseerde gekte’

Shirine: “De manager/psychiater zou als
behandelend arts moeten weten wat er leeft
onder de cliënten, maar deze vraag had hij
simpelweg nog nooit gesteld. Dat is enerzijds
shocking, maar ook wel te begrijpen. Hij is
op een bepaalde manier geschoold, heeft
geleerd bepaalde vragen wel en andere niet
te stellen. Bovendien moet hij in de beperkte
tijd die hij heeft een diagnose stellen om de
diagnosebehandelcombinatie (dbc) te kunnen
vaststellen, dús stelt hij niet de vraag ‘Hoe
was het voor je om hier binnen te komen?’.”

Ik bied strategieën om te onderzoeken,
waardoor mijn klanten nieuwe mooie
tijdelijke oplossingen vinden
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“Ik kom er steeds meer achter dat het als
buitenstaander logisch is dat je denkt: ‘Wat
doen ze hier rare dingen’, maar dat het
systeem door oude patronen en definities
intérn een bepaalde logica heeft ontwikkeld.
De mensen zijn erin gaan geloven.”
“Door ‘de buitenwereld binnen te halen’ is
het MT wakker geworden. Daarmee is er
geen panklare oplossing gekomen, maar zijn
de managers wel aan het denken gezet en in
beweging gekomen. Met de nieuwe inzichten
zijn zij aan het werk gegaan en heb ik ze
begeleid.”
Maatschappelijke context
“We leven in een maatschappij waarin we alle
risico’s proberen te voorkomen. Alles wat erg
is, dood, ziekte, alles wat niet onder controle
is, moet worden vermeden, voorkomen,
weggeorganiseerd. Daarmee is wat ik
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‘MBA-taal’ noem heel populair geworden,
de neiging om kwesties ‘plat te slaan’ en
te simplificeren onder het mom van ‘We
hebben de maatschappij onder controle’ en
‘Er overkomen ons geen onverwachte dingen
(meer)’. Alsof het leven pas leuk is en blijft,
zolang je alles maar organiseert. Daar zou ik
graag variëteit aan toe willen voegen!”
“Mogen we nog ziek zijn of verdrietig? We
weten dat er geweld, kindermishandeling
en onveiligheid is. Het gebeurt. Met de
acceptatie begint het leren omgaan ermee
én, nog belangrijker, er alert op zijn en erop
reageren! Wanneer je ellende probeert weg
te organiseren, gebeurt het weer! Je leert
er niet van. De organisatie wordt van het
wegorganiseren van ellende ook niet alerter.
Kijk bijvoorbeeld naar de strandrellen in Hoek
van Holland. Na uitgebreid onderzoek is
besloten de korpschef te ontslaan en zijn de
protocollen uitgebreid en aangescherpt. De
burgemeester van Rotterdam vertelt in een
interview heldhaftig dat ‘het nooit meer zal
gebeuren’. Alsof hij dat waar kan maken.”
“Bij zulke grote vraagstukken zou ik graag mee
willen kijken en vooral; meer mogelijkheden
aanbieden. Ik noem dat: variëteit aanbieden,
het vergroten van het handelingsrepertoire.
Door effectief in gesprek te gaan met
organisaties zet ik mensen aan het denken
over de betekenis die ze hebben in een
maatschappelijke context, dat wil zeggen dat
wat ze doen ín de organisatie van invloed is op
de samenleving.”
“Het mooiste dat bereikt kan worden is dat
mensen in organisaties ‘blijvend zoekende’
zijn. Dat wil zeggen dat ze altijd nieuwsgierig
blijven naar en openstaan voor alternatieven.

Soms moet je een definitie even ‘vastzetten’,
even als ‘waar’ veronderstellen. Die definitie
van de werkelijkheid (‘zo is het’) geeft dan
tijdelijk zekerheid, rust en ruimte. Het is
vastzetten – loslaten – vastzetten – loslaten.
Alleen dan blijft een organisatie ‘alert’.” ■

Ik wil alleen werken met
opdrachtgevers die bereid zijn tot
zelfreflectie en zelfonderzoek

Over sociaal constructionisme
Sociaal constructionisme is een stroming
in de filosofie, die ervan uitgaat dat er
geen objectieve werkelijkheid bestaat.
Wij construeren in interactie met anderen
onze ideeën over wat ‘waar’ is en op
basis van die gezamenlijke constructies
of afspraken handelen wij. Een belangrijk
rol bij het construeren van onze eigen
werkelijkheid speelt de taal. Het sociaal
constructionisme beschouwt de taal
niet als een instrument waarmee we de
werkelijkheid beschrijven, maar als iets
waarmee we onze werkelijkheid creëren.
Met taal bouwen wij verhalen waarin we
onze constructie van de werkelijkheid
met anderen delen.
Taal creëert de werkelijkheid. Wij hebben
maar één woord voor sneeuw, Eskimo’s
hebben wel twintig woorden voor
sneeuw. Zij zien dan ook verschillen in
sneeuw, die wij niet zien.
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