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Opleiding en ontwikkeling, performance 

management, feedback … binnen al die 

disciplines groeit de overtuiging dat een 

medewerker niet fungeert als persoon 

an sich, maar in een bredere context van 

ervaringen en relaties met het team, de 

organisatie, de collega’s. Twee methodes 

die de systeemtheorie in hun processen 

integreerden, zijn de organi-satieopstelling 

en de oplossingsgerichte benadering. Door 

de medewerker in zijn ruimere context 

en netwerk te plaatsen, zoeken zij naar 

antwoorden op vragen of problemen.

De kracht van de context

DOSSIER
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Oude theorie in
vernieuwende praktijk

PAK HET EENS ANDERS AAN 

Een medewerker is geen persoon an sich, maar fungeert in de context van 

een organisatie. Daar zijn we in theorie al langer uit. Maar de HR-praktijk 

volgt slechts schoorvoetend. De methode van organisatieopstellingen en 

solution focus gaan de uitdaging aan. 

TEKST: Goele Geeraert

 L
ange tijd gingen wetenschappers ervan 
uit dat de werkelijkheid één en onver-
anderlijk was. Die positivistische peri-
ode loopt ten minste van de Verlichting 

tot de jaren 1940-1950, toen de systeemthe-
orie almaar meer opgang maakte. 
Systeemtheoretici zien de werkelijkheid niet 
langer als een vaststaande objectieve reali-
teit, maar als een systeem met subsystemen 
van personen en objecten die elkaar en het 
systeem beïnvloeden. Naargelang je plaats 
in het systeem kan ook je beeld op de wer-
kelijkheid verschillen. Als mens ben je dus 
geen gegeven op zich, maar sta je voortdu-
rend in relatie tot je omgeving en gedraag je 
je ook in onderlinge wisselwerking ermee. 
De systeemtheorie gaat er dan ook van uit 
dat de mens pas werkelijk kan worden be-
grepen in de context van zijn relaties. Je hebt 
geen vaststaand karakter, maar je gedrag 
verschilt naargelang de context waarin je je 
bevindt. Mensen zijn contextgevoelig. In die 

zin is het gedrag ook nooit van een persoon 
alleen, maar moeten de oorzaken, verkla-
ringen en het begrip ervan gezocht worden 
in de context, het systeem waartoe de mens 
behoort. 

In theorie is het systeemdenken niet nieuw 
binnen HR, maar de ervaring toont dat het 
idee in de HR-praktijk pas de laatste jaren 
echt voet aan grond vond. 
Opleiding en ontwikkeling, performance 
management, feedback … binnen al die dis-
ciplines groeit vandaag de overtuiging dat 
een medewerker niet fungeert als persoon 
an sich, maar in een bredere context van er-
varingen en relaties met zijn omgeving - het 
team, de organisatie, de collega’s.  Op ba-
sis daarvan vormt hij zijn werkelijkheid en 
treedt hij met anderen in interactie. 
Het systeem beïnvloedt zijn gedrag en kan 
het omgekeerd dus ook voor een stuk ver-
klaren. 

Vanuit die redenering kreeg het systeem-
denken ook een plaats in de aanpak van 
problemen op de werkvloer. Twee methodes 
die de systeemtheorie in hun processen in-
tegreerden, zijn de organisatieopstelling en 
de oplossingsgerichte benadering (Solution 
Focus). 
Beide zoeken de oplossing voor een pro-
bleem door te kijken naar de interactie van 
een persoon met het grotere systeem van 
het team, de organisatie,… waarin hij of zij 
zich bevindt. 

Terwijl de organisatieopstelling een ant-
woord zoekt in onderliggende structuren 
van de zichtbare werkelijkheid, vertrekt de 
probleemoplossende methode vanuit ob-
serveerbare relaties en ervaringen van een 
persoon in het systeem waartoe hij behoort. 
Voor beide methodes staat een oplossing op 
maat centraal. HR
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De kunst van
de oplossing

DE MEDEWERKER ALS EXPERT

“Ik wil geen problemen oplossen, maar oplossingen bouwen”, zei de 

Koreaans-Amerikaanse psychotherapeute Insoo Kim Berg ooit. Op het 

eerste zicht een woordenspel, maar veelzeggend uit de mond van de 

grondlegster van de Solution Focused Brief Therapy (SFBT), weet expert 

Anton Stellamans (Ilfaro). 

TEKST: Goele Geeraert

 T
raditioneel proberen we problemen 
op te lossen vanuit een analytische 
benadering: we gaan op zoek naar 
hun oorzaak en proberen ze aan te 

pakken. “Dat werkt prima bij simpele, eer-
der technische vragen, maar het wordt een 
stuk moeilijker als er mensen bij betrokken 
zijn”, zegt Solution Focus coach en trainer 
Anton Stellamans (Ilfaro). “De focus op de 
oorzaken maakt dat mensen zich snel gevi-
seerd voelen en gepakt op hun incompeten-
ties, waarna ze de schuld snel naar anderen 
gaan doorschuiven. Dat is allemaal weinig 
bevorderlijk voor de hoop, de creativiteit en 
de coöperatie die je nodig hebt om proble-
men aan te pakken. Een andere valkuil van 
het analytische denken is dat hetzelfde soort 
problemen vaak hetzelfde soort oplossingen 
krijgt, waardoor je voorbijgaat aan de eigen-
heid van elk geval.”

GEWENSTE SITUATIE

Anders dan de analytische benadering bekijkt 
de Solution Focus probleem en oplossing 
volledig los van elkaar. De factoren die bij-

voorbeeld bijdragen tot de daling van de ver-
koop verschillen van diegene die een stijging 
bevorderen. Bestudeer je de eerste, dan word 
je een expert in het probleem, door aandacht 
voor de laatste specialiseer je je in de oplos-
sing. Anton Stellamans: “De oplossingsge-
richte benadering neemt de gewenste situ-
atie als uitgangspunt om uit het probleem te 
geraken. Vervolgens worden de oplossingen, 
die vaak al in het systeem aanwezig zijn, ge-
identifi ceerd en versterkt.” 
Een voorbeeld: de recente toename van de 
werkloosheid zorgde voor een enorme druk 
op de werkloosheidskassen, waar het per-
soneelsbestand de afgelopen jaren serieus 
werd ingekort. Onmiddellijke rekrutering 
van extra personeel bood geen oplossing, 
omdat de opleiding van nieuwe mensen te 
lang - zo’n achttien maanden - duurt. De 
gewenste situatie was een snelle bediening 
van de klant, maar ondanks de werkdruk 
ook een goede sfeer onder het personeel. 
“Zolang de medewerkers bleven focussen 
op het probleem, zagen ze niet dat hier en 
daar binnen de organisatie al gedeeltelijke 

oplossingen waren gevonden”, licht Anton 
Stellamans toe. “Sommige bureaus hadden 
reeds spoedloketten geïnstalleerd, bepaalde 
mensen waren gevraagd op andere momen-
ten te komen, nieuw personeel had een 
spoedopleiding gekregen om standaardvra-
gen te beantwoorden, leidinggevenden wa-
ren tijdelijk aan de loketten ingeschakeld en 
er ging extra aandacht naar een goede sfeer 
tijdens de pauzes. Al die oplossingen kwa-
men van de mensen zelf, dus qua betrok-
kenheid zaten ze goed. Ze moesten alleen 
breder worden toegepast.” 

SUCCESERVARING

Een van de assumpties van het oplossingsge-
richt werken is dat de medewerker zelf expert 
is van zijn situatie en dus ook van de oplos-
sing. Wie klem raakt in een probleem, ver-
liest vaak het zicht op wat wel nog loopt en 
staart zich blind op de negatieve gevolgen.
“De focus op eerdere successen doet velen de 
ogen openen”, weet Stellamans uit ervaring. 
“Onlangs vertelde iemand me dat ze niet 
meer wist op welke manier ze haar collega de 
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deadlines kon doen respecteren. Ze ergerde 
zich daar al maanden aan en nam steeds 
meer van zijn werk over om toch maar op tijd 
te kunnen zijn. Toen ik haar vroeg hoe of ze 
hem ooit wel eens had kunnen overtuigen 
dat zij iets anders wenste, knikte ze en haalde 

Anton Stellamans (Ilfaro):

“De focus op eerdere successen doet velen de 
ogen openen.”

spontaan twee voorbeelden aan. In die geval-
len had ze hem vriendelijk maar kordaat ge-
zegd dat ze niet langer voor zijn nalatigheid 
wilde opdraaien, waarop hij dan wel zijn best 
ging doen. Dat deed haar inzien dat ze hem 
ook nu op een correcte en directe manier 
moest zeggen dat het halen van die deadlines 
zijn verantwoordelijkheid was en ze hem daar 
niet langer in zou ondersteunen. 
“De kunst van de oplossingsgerichte metho-
de bestaat erin je te richten naar wat je in de 
plaats van je probleem wil, wat er nog goed 
werkt, wie of wat je het beste kan helpen en 
wat je kan doen om met kleine stapjes voor-
uitgang te boeken.” 

COLLECTIEVE INTELLIGENTIE

De Solution Focus wordt zowel op indivi-
dueel als organisatieniveau toegepast. An-
ton Stellamans: “Veel organisaties houden 
regelmatig probleemgerichte bevragingen 

onder het personeel. Bijvoorbeeld om na 
te gaan hoeveel stress er op het werk is en 
waaraan dat ligt. Maar focus creëert reali-
teit. Daardoor neemt het stressniveau na 
zo’n enquêtes ook vaak toe. Een heel an-
dere werkelijkheid ontstaat wanneer de be-
vraging naar veerkracht peilt: wat geeft jou 
energie op het werk? Hoe balanceer je werk 
en privé op een goede manier? Wat helpt om 
goed met elkaar samen te werken? De oplos-
singsgerichte benadering laat bovendien toe 
om uit de ervaring van alle medewerkers, 
de collectieve intelligentie, te putten, en zo 
passende oplossingen voor moeilijkheden of 
uitdagingen op team- of organisatieniveau 
te bedenken.” HR

Anton Stellamans schreef samen met zijn col-
lega Liselotte Baeijaert het boek “Vergroot de 
veerkracht in jezelf en je team”. Het verscheen 
eerder dit jaar bij LannooCampus.
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Leegte vol informatie

METHODE SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN

“Een 

organisatieopstelling 

beschrijven, is erg 

moeilijk. Eigenlijk 

moet je ze hebben 

meegemaakt om de 

betekenis ervan te 

begrijpen”, weet dr. 

Joseph Roevens (docent 

Change Management 

& HRM aan de NHTV 

Breda University of 

Applied Sciences). De 

techniek beroert alvast 

tal van wetenschappers 

en business schools die 

zich er met stijgende 

interesse in verdiepen.

TEKST: Goele Geeraert
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 D
e methode van de systemische op-
stellingen ontspon zich een drietal 
decennia terug aan het brein van de 
Duitse psychotherapeut en fi losoof 

Bert Hellinger. Sinds de succesvolle ontwik-
keling van zijn zogenaamde familieopstel-
lingen, worden de grondprincipes ervan ook 
binnen organisaties gebruikt. Joseph Roe-
vens: “Bedrijfs- of organisatieopstellingen 
zijn een snelle en intense manier om inzicht 
te krijgen in de dynamieken van een organi-
satiesysteem. Opstellingen tonen wat er in 
de onderstroom van een bedrijf speelt, hoe 
afdelingen of verschillende management-
lagen zich tot elkaar verhouden en vooral, 
wat er aan nog niet benut potentieel in het 
systeem aanwezig is. De opstelling legt re-
laties tussen zaken en mensen bloot die je 
in het dagelijkse leven niet bewust ervaart, 
met als doel te achterhalen hoe mensen be-
ter functioneren in een bedrijf, of hoe je je 
bedrijf beter kunt organiseren.”

PLAATS BINNEN HET SYSTEEM

Een organisatieopstelling beschrijven, is erg 
moeilijk. De eerste opstelling wordt steeds 
bepaald door de persoon met het probleem. 
Hij plaatst elementen uit zijn werkelijkheid 
die mogelijk verband houden met zijn pro-
bleem, in een bepaalde constellatie tegen-
over elkaar. Dat gebeurt door middel van 
representanten, mensen die niets met de si-
tuatie te maken hebben, maar evengoed ste-
nen of andere objecten. De begeleider kan 
de persoon en eventuele representanten ook 
een aantal vragen stellen. Door de antwoor-
den in combinatie met de opstelling wordt 
duidelijk welke dynamieken er spelen, die 
tot dan misschien nog nooit bewust werden 
ervaren. 
“De methode van de opstellingen gaat uit 
van een leegte tussen de persoon met de 
probleemvraag en de trainer, waarin tijdens 
de opstelling informatie over het systeem 
beschikbaar komt. De organisatieopstelling 
toont hoe we kunnen omgaan met belem-
merende patronen en geeft ook duidelijk-
heid over de plek die we zelf binnen de orga-
nisatie innemen”, legt Roevens uit.

HR-AANVULLING

De organisatieopstelling vormt een aanvulling 
op andere HR-methoden en technieken van 
organisatieontwikkeling. Joseph Roevens: 
“De opstelling fungeert als diagnosetechniek 
om een dieperliggend probleem te traceren. 
Vaak wordt ze gebruikt voor terugkerende 
problemen die je met andere technieken - zo-
als communicatietraining, herstructurering, 
coaching en ontwikkeling- niet hebt kunnen 
vatten. Denk bijvoorbeeld aan een herhaalde-

lijk confl ict tussen twee medewerkers, of een 
onverklaarbare retentieproblematiek. Je kunt 
er ook scenario’s mee uittesten. Wat zou er 
gebeuren als we een nieuwe medewerker 
aannemen in ons team of als we een stuk van 
onze missie wijzigen?” 
Typisch aan de organisatieopstelling is het 
belang van de organisatiecontext bij het 
probleem. Problemen die niets met het be-
drijf te maken hebben, kunnen er niet mee 
worden getraceerd. Joseph Roevens: “Een 
medewerker die niet kan communiceren, 
moet omzeggens gewoon richting opleiding 
worden gestuurd.”

REËLE DYNAMIEK

Bij een organisatieopstelling komt de vraag 
steeds van één persoon, met een eigen vi-
sie op de feiten en de organisatie. “Toch 
belet dat initiële, persoonlijke uitgangs-
punt niet om uiteindelijk een globaal zicht 
op het probleem te krijgen. Soms laten we 
verschillende personen uit de organisatie 
de opstelling na elkaar doen. Die kan aan-
vankelijk verschillen, maar de kracht van de 
opstelling maakt dat je al snel in een meer 

reële dynamiek van de organisatie overgaat. 
Zo vroegen we tijdens een workshop twee 
leden van een multinationale organisatie 
om in verschillende ruimtes een opstelling 
te doen met dezelfde vraag: zullen wij fuse-
ren met bedrijf x, met bedrijf y, of zelfstan-
dig blijven?” Hoewel beide opstellingen niet 
identiek verliepen, was het eindresultaat 
hetzelfde, namelijk ‘fuseren met bedrijf x’.”
De organisatieopstelling vertrekt vanuit de 
persoonlijke situatie, maar blijkt in haar 
uitkomst dus wel ‘onpartijdig’ de structuur 
bloot te leggen van het systeem waarin de 
persoon zich bevindt. Gevolg is dat som-
mige mensen ook niet altijd graag horen wat 
er wordt ontdekt. Joseph Roevens: “Voor 
mezelf is in een opstelling ooit duidelijk 
geworden dat ik beroepshalve de verkeerde 
ambities koesterde. Was dat even slikken. 
Gelukkig hoef je zulke zaken niet aan de 
grote klok te hangen. Het belangrijkste van 
een organisatieopstelling is dat je je conclu-
sies trekt en met het resultaat aan de slag 
gaat om je huidige aanpak te verbeteren of 
te optimaliseren.” HR

Joseph Roevens (NHTV Breda University of Applied Sciences):

“Met de organisatieopstelling kun je ook 
scenario’s uittesten.”

G
F
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Kracht
ligt in duurzaam effect

ORGANISATIEOPSTELLING VIA OPLOSSINGSGERICHTE BENADERING

“Hun kracht ligt in hun duurzaam effect.” An Baert begeleidt 

organisatieopstellingen via de oplossingsgerichte benadering en geeft haar 

visie op beide technieken. 

TEKST: Goele Geeraert

 “Z
owel de organisatieopstel-
ling als de oplossingsgerichte 
benadering vertrekken van-
uit de werkelijkheid zoals ze 

vandaag is, en verbinden die met het kun-
nen en zijn van een specifi ek persoon. Bij de 
organisatieopstelling kadert de begeleider 
op aangeven van de persoon zijn vraag of 
probleem in een relevante ruimere context. 
De oplossingsgerichte benadering zet een 
medewerker aan om vanuit zijn huidige 
situatie zelf een oplossing te zoeken, zich 
bewust van zijn eigen sterktes. Door die 
persoonlijke betrokkenheid leiden zowel de 
organisatieopstelling als de oplossingsge-
richte benadering tot een duurzaam resul-
taat, gedragen door de mensen zelf”, zegt An 
Baert, zelfstandig consultant en partner bij 
KernKracht, een opleidingsinstelling voor 
organisatieopstellingen.  

Welke problemen kunnen via 
de organisatieopstelling en de 
oplossingsgerichte benadering worden 
aangepakt?
“De oplossingsgerichte methode wil in de 
breedte werken. Ze plaatst de persoon met 

het probleem in een ruimer geheel van erva-
ringen en interacties met anderen, om van 
daaruit een oplossing op te bouwen. Ze kan 
voor elk soort probleem worden gebruikt. 
De organisatieopstelling werkt eerder in de 
diepte, legt structuren en netwerken bloot 
die je in werkelijkheid misschien niet altijd 
ziet of ervaart en die mogelijk een antwoord 
bieden op je vraag. Ze is vooral nuttig bij 
complexe problemen, waar je via andere 
HR-tools geen vat meer op krijgt.” 

Bestaat er binnen HR een toekomst 
voor beide technieken, al dan niet in 
combinatie met elkaar? 
“Ik geloof het wel. Eerst en vooral maken ze 
optimaal gebruik van de deelnemer zijn tijd. 
Een sessie of traject oplossingsgericht den-
ken besteedt, in tegenstelling tot veel andere 
methodes, een stuk meer tijd aan de oplos-
sing dan aan de retoriek van het probleem. 
Eens de medewerker de techniek beheerst, 
kan hij er bij alle volgende problemen ook 
autonoom mee aan de slag. Een begelei-
der wordt almaar minder nodig. Bovendien 
heeft de methode een olievlekeffect. Eens 
een paar mensen ze toepassen, zien ook an-

• De medewerker neemt de realiteit 
die de opstelling toont, niet als 
ultieme waarheid, maar als een 
verbreding van zijn perceptie die kan 
helpen bepaalde zaken vanuit zijn ei-
gen context anders te interpreteren.

• Leef je maximaal in de leefwereld 
van de medewerker in – dresscode, 
rituelen,…- en gedraag je er ook naar. 

• Ga stapsgewijs te werk en houdt de 
comfortzone van de medewerker in 
het oog. Een dieperliggende verklaring 
is niet voor iedereen even duidelijk of 
even evident.

• De begeleider is integer, beheerst de 
techniek en oordeelt niet. 

Kritische
succesfactoren 
van de organisatie-
opstelling 

DOSSIER
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ties. Verder kunnen organisatieopstellingen 
HR ook op een strategisch beleidsniveau 
brengen. Door een analyse van ‘de samen-
hang der dingen’ blijken ook successen in 
vakbondsonderhandelingen, ontslagpoli-
tiek, intercultureel management en de im-
plementatie van strategische bedrijfsproces-
sen mogelijk. 
Ten slotte leveren zowel de oplossingsge-
richte aanpak als de organisatieopstelling 

•  Aanvaard het probleem als een ver-
trekpunt om te werken aan verbete-
ring. Wees niet probleemfobisch.

• Stel de situatie helder: in hoeverre 
wil de medewerker een (gedeelde) 
oplossing voor het probleem, of 
nestelt hij zich er liever in?

• Focus niet op het probleem, maar op 
de oplossing. 

• Verken de veranderbehoefte. Zolang 
er niemand bereid is om iets aan 
een probleem te doen, kan je niets 
beginnen. 

• Zet de medewerker aan om zelf een 
oplossing te zoeken. 

• Wees als begeleider niet overenthou-
siast. Wijs de medewerker op de re-
levantie van de gewenste toekomst, 
het is geen spel, maar een manier 
om uit het huidige probleem weg te 
geraken. 

• Doe meer van wat werkt. Stimuleer 
de medewerker om voorbeelden te 
geven van situaties waarin hij al suc-
ces boekte. 

• De gewenste situatie kan veraf lig-
gen, richt je op kleine tussentijdse 
successen. Goede supporters staan 
aan de kant van de weg, niet enkel 
aan de fi nish. 

• Elk geval is uniek en verschilt naarge-
lang de organisatie, het team en het 
individu. Hoed je voor oplossingen 
die niet uit de context zelf komen. 

• Wat niet stuk is, moet je niet herstel-
len. Een waarschuwing voor overijve-
rige verbeteraars. 

• Werkt iets niet, doe dan iets anders. 

Kritische succes-
factoren van de 
oplossingsgerichte 
benadering:

een specifi eke HR-bijdrage aan het idee van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Naast de triple-bottom line van People, 
Planet, Profi t is er ook een vierde P, die van 
Participatie. Onder meer door oplossingsge-
richte intervisietechnieken in kleinere groe-
pen of stakeholderanalyses via opstellingen 
kan HR een sleutelpositie innemen bij de 
communicatie met en tussen interne en ex-
terne stakeholders van de organisatie. HR

deren er vaak het nut ervan in. Zo worden 
medewerkers en teams veerkrachtiger, en 
minder gevoelig voor tegenslagen. 
Anders dan uren of dagen van coaching of 
consultancy leg je met een organisatieop-
stelling in gemiddeld één uur de vinger op 
de wonde. De kracht van de organisatieop-
stelling zit in het zichtbaar maken van die-
perliggende, persoonlijke situaties en rela-

An Baert:

“Zowel de opstelling als de oplossingsgerichte 
aanpak maken optimaal gebruik van de 
deelnemer zijn tijd.”

H
D
S
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Focus op
iets positiefs

GETUIGENIS KOEN LAEREMANS (LAEREMANS GEERT)

“Eerst sta je er een beetje afwachtend tegenover. Maar uiteindelijk bracht 

de oplossingsgerichte organisatieopstelling me tot een aantal opmerkelijke 

inzichten”, stelt Koen Laeremans. 

TEKST: Goele Geeraert

 K
oen Laeremans is medebestuurder 
van de las- en contructiespecialist 
Laeremans Geert nv. In de praktijk 
heeft hij de leiding over de afdelin-

gen verkoop en plaatsing. 
Een tweetal jaar geleden kampte het bedrijf, 
dat 65 medewerkers telt, met een ‘genera-
tieprobleem’. Koen Laeremans: “De groei 
van de onderneming noopte ons een aantal 
traditionele productieprocessen om te gooi-
en en onze manier van werken aan te pas-
sen. De technische voorbereiding van onze 
projecten zou vanaf dan op de afdeling engi-
neering worden voorbereid. Die verandering 
botste op weerstand bij de ‘oude rotten’, die 
gewoon waren alles zelf uit te werken. Zij 
bezaten wel de technische kennis en exper-
tise, maar konden niet zo goed met de nieu-
we technologie overweg. Dat leidde tot een 
impasse waarbij de ouderen hun zin bleven 
doen en de jonge ingenieurs, die technisch 
door hen moesten worden opgeleid, in de 
kou bleven staan.” 
“Via VOKA had ik al een eerste kennisma-
king met oplossingsgerichte organisatieop-

stellingen achter de rug. Dat bracht me op 
het idee om met de techniek een beter zicht 
te krijgen op de essentie van ons probleem. 
Na overleg met mijn medebestuurders nam 
ik aan een tweede kennismakingssessie 
deel. Toen onder de deelnemers het idee 
werd geopperd om een opstelling uit te pro-
beren, heb ik me kandidaat gesteld en de si-
tuatie binnen ons bedrijf als case naar voren 
geschoven. 
“De opstelling duurde een kwartier, maxi-
mum een halfuurtje, maar in die korte tijd-
spanne werd het echt duidelijk waar ons 
probleem lag en in welke richting een oplos-
sing moest worden gezocht. We moesten 
de oudere rotten meer motiveren zodat ze, 
ondanks de technologische verandering, 
weer bij het bedrijf betrokken raakten en de 
jongeren van de nodige informatie zouden 
voorzien. De dag na de opstelling heb ik op 
mijn bureel een paar mensen verzameld en 
hen verteld welke weg we volgens mij moes-
ten bewandelen om tot een oplossing te ko-
men.” 
“De organisatieopstelling toont je de richting 

waar de oplossing moet worden gezocht, 
maar hoe je het probleem aanpakt, moet je 
wel nog zelf uitzoeken. We kozen voor een 
oplossingsgerichte invalshoek, omdat die 
een stuk positiever is dan de meeste andere 
vormen van probleembehandeling.”
“Oplossingsgericht denken aanvaardt de si-
tuatie zoals ze is, maar gaat van daaruit on-
middellijk op zoek naar een oplossing. Door 
de oplossing en niet het probleem voor ogen 
te houden, focus je op iets positiefs waarvoor 
je je medewerkers makkelijker kunt engage-
ren. De kunst bestaat eruit iedereen zo actief 
mogelijk bij het uitdenken en de uitvoering 
van de oplossing te betrekken. Die betrok-
kenheid is volgens mij erg belangrijk.” 
“Tegelijk moet je er als coach voor zorgen 
dat er geen te hoge verwachtingen rijzen. 
Het is beter in kleine tussenstapjes te wer-
ken, die één voor één positieve ervaringen 
zijn, dan vergeefs één groot onbereikbaar 
doel te stellen.”
Nu, twee jaar later, is het generatieprobleem 
binnen Laeremans Geert nv van de baan. 
Koen Laeremans: “Over de methode van de 
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organisatieopstelling heb ik destijds weinig 
verteld. De jonge garde weet ervan, en de 
ene bekijkt zo’n aanpak al sceptischer dan 
de andere. Wil je aan een opstelling deelne-
men, dan moet je je op een bepaald moment 
wel kunnen geven. Anders werkt het niet en 
haal je er ook niets uit.” 
“Na de eerste opstelling heb ik nog eens aan 
een sessie deelgenomen, samen met een 
medewerker van het bedrijf. Hij was lijn-
verantwoordelijke en zat met een probleem 
waarvan ik hem op alle mogelijke manieren 
had proberen te tonen dat niet enkel de or-
ganisatie of andere medewerkers er schuld 
aan hadden. Ik heb hem toen voorgesteld 
om als een soort opleiding aan een opstel-
ling deel te nemen. Hij stemde in en kwam 
zo tot het besef dat hij wel degelijk mee aan 
de basis lag van zijn probleem.”
“De organisatieopstelling is voor mij niet de 
ultieme tool, maar wel één manier om een 
probleem te traceren. De solution focused 
aanpak geniet dan weer wel mijn voorkeur 
boven andere vormen van probleemaanpak. 
We hebben er al meerdere successen mee 
geboekt. Een tijdje geleden moesten we onze 
plaatsingsploegen herschikken. Mensen die 
jarenlang in een vast team hadden gewerkt, 
moesten nu een nieuwe ploeg vormen. Door 
met hen te praten en hen zelf een aantal rea-
listische alternatieve samenstellingen te la-
ten uitwerken, werd voor hen duidelijk wat 
er mogelijk was. Zo creëerden we een draag-
vlak als basis voor een duurzame oplossing 
binnen de organisatie.” HR

Koen Laeremans (Laeremans Geert nv):

“De organisatieopstelling toont je de richting waar de oplossing moet 
worden gezocht, maar hoe je het probleem aanpakt, moet je wel nog 
zelf uitzoeken.”
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“Aftoetsing
van je beleid”

GETUIGENIS VINCENT MORSINK

“De organisatieopstelling toont me waar ik sta met mijn project”, legt 

consultant en projectmanager Vincent Morsink uit. 

TEKST: Goele Geeraert

 S
amen met een collega werkt Vincent 
Morsink momenteel aan een groot 
veranderingsproces in een zieken-
huis. De medewerkers moet meer 

hospitality worden bijgebracht. 
“Voor die opdracht deed ik al een paar keer 
een beroep op een opstelling, om het pro-
ject tussentijds te evalueren. Tijdens zo’n 
opstelling plaats ik mezelf in verhouding 
tot het ziekenhuis en de belanghebbenden 
in het project onder wie de medewerkers, 
de raad van bestuur, de algemeen directeur 
van het ziekenhuis, de managers, mijn op-
drachtgever. Via de opstelling kan ik zien of 
ik nog wel op de goede weg ben, of er intus-
sen iets in de relaties is gewijzigd, waar er 
zich eventuele moeilijkheden voordoen en 
hoe ik daarop kan reageren.
“Zo voelde ik op een bepaald moment dat er 
iets moeilijker liep, maar ik slaagde er niet 
in de vinger op de wonde te leggen. Tot uit 
de opstelling bleek dat er een aantal stake-
holders in het project waren gewijzigd. De 
projectverantwoordelijke was in een hogere 
functie beland en kwam daardoor een stuk 
verder van het project te staan. Dat creëerde 
een nieuwe situatie waardoor we een andere 
richting uit moesten.

De begeleider van de opstelling helpt je ge-
dachten helder krijgen en ordenen, en laat je 
duidelijk positie innemen tegenover andere 
stakeholders. Maar de basis van de oefening 
doe je zelf. Jij levert de informatie en plaatst 
de verschillende belanghebbenden van het 
project in de opstelling tegenover elkaar. 

Zelfvertrouwen is dus een vereiste voor een 
geslaagde opstelling. 
Ik zie de opstelling niet als een instrument 
om problemen op te lossen, maar wel als een 
makkelijk en snel hulpmiddel om je beleid 
aan af te toetsen, eventuele hindernissen te 
traceren en verdere lijnen uit te zetten.” HR
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