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Abstract. This thesis is a qualitative study on the adaptive cycle of resilience. The thesis starts with a 
systematic literature review and uses thirteen qualitative interviews in the empiric study. 
Organisations live in constant uncertainty and deal with highly dynamic times. The question 
if organisations will fall into crisis is superfluous, as the question should ask when 
organisations will fall into crisis. Crisis is inevitable, and organisations should build up 
adaptive capacity and organisational resilience to prepare for crisis. IT-support influences – 
through the dynamics of management, change agents, information systems, and learning – the 
organisations that fell into a crisis and want to move back to organisational certainty. It is 
evident from the empiric study that IT-support plays a crucial role in the adaptive cycle of 
resilience. It appears that organisations that keep the dynamics in mind have; a larger chance 
to escape the vicious cycle of crises, a lower magnitude and abruptness of change, an increased 
chance of creating an organisation that is flexible, adaptive, and resilient.  
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Preface 

Before you lies the thesis ‘Moving from Crisis to Entrepreneurship: IT-support Facilitating Organisations in 
Resolving Crises’ which is a qualitative study done with diverse professionals in the IT-market. It has been written 
to fulfil the graduation requirements for the University of Amsterdam for granting the author the degree; Master 
of Science in Information Studies – Business Information Systems. The process of creating the thesis design 
started late January 2018 alongside the Masters’ track, while the official launch happened in April 2018. 

I always had a personal interest in change management, organisational movement, and consultancy, which 
created the initial enthusiasm in the subject. Together with my supervisor Toon Abcouwer, discussions took place 
how these interests could take place in the theory on the adaptive cycle of resilience. The research was difficult, 
especially during the review and analysis of the literature. Fortunately, my supervisor was always available and 
helped me throughout the entire process, always willing to answer my – sometimes trivial – questions. 

When reflecting on the research process, I can now see that I enjoyed the struggle quite a bit. Even though 
at times it was very challenging, it was always intriguing to learn more on this subject. I found the empiric study 
the most exciting, since this was the phase where I was able to interview some of the best professionals in the 
market. This made the research topic tangible and created a sense of importance for me to finish the thesis. The 
writing process was cumbersome, especially during the first months where the research was explorative. I found 
that the writing process became increasingly clearer, seeming like all the pieces of the puzzle fell into place.  

I would like to thank my supervisor for his guidance throughout the thesis. Through constant sparring and 
discussing the subject, I was able to create a thesis that reflects my high ambitions. I would like to thank the 
respondents for their time and efforts, without them I would have not been able to conduct the analysis. 

I would like to specifically thank my partner who has supported me through the entire process, especially 
when times were difficult, and the process was strenuous. I also wish to thank my parents, my brothers, and my 
friends for their continuous mental support. I wish to specifically thank all the people that supported me by 
reviewing the thesis during the final weeks. 
 
I invite you to read the thesis, and I hope you enjoy reading it. 
 
Jordi Daniëls 
 

 
 

 
“If you always do what you’ve always done, you always get what you’ve always got.” 

– Henry Ford (n.a.) 
 

 
“In 2018, this statement might not apply anymore. This day and age is highly dynamic and filled with 

uncertainty. An organisation that does what it has always has done, will slowly get less than it always has 
got. The organisation and its value will slowly, but inevitably, deteriorate.” 

– Jordi Daniëls (2018) 
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1. Introduction 
Organisations that fall into crisis due to being suddenly disrupted by other organisations is a phenomenon that 
occurs with high-frequency during the dynamic 21st century. Disruption is led through many different causes, 
some of them include; the overpowering innovation of new organisations, new technology being introduced that 
the organisation cannot accommodate to, or losing sight of what the customers truly want while focussing on the 
wrong demands (Christensen, Raynor, & McDonald, 2015). Crises are a stage that organisations wish to avoid, 
however many organisations face such inevitable crises during their existence where the ‘business-as-usual’ 
suddenly becomes an exception (Taleb, 2007). While some organisations survive and flourish due to major 
adaptation and innovation, many organisations face their imminent downfall by ignoring the crisis while focussing 
on the ‘business as usual’ that may have led them into the crisis in the first place (Fiksel, 2015). Crises are often 
paired with uncertainty in the organisation’s vision towards the future, which requires them to create a new vision 
that is more resilient. It is evident from the executed interviews that this is an immense problem for organisations 
and something they struggle with tremendously. 

The adaptive cycle of resilience focusses on these organisations crashing into crisis and describes the 
phenomena of what happens to organisations during this movement (Ensor, 2011; Holling & Gunderson, 2002). 
This movement is structured with four dimensions that deal with uncertainty. It continues to explain how 
organisations can move to the equilibrium through battling uncertainty in what the organisation thinks they can 
do and in what they want to do (Abcouwer & Parson, 2011). This uncertain future is a phenomenon that 
organisations try to overcome, because leaving everything uncertain will cause organisational paralysis 
(Schoemaker, 1995). Tsoukas (2009) introduces the techniques of scenario planning and analogical reasoning that 
organisations can use to overcome a crisis and enter a new equilibrium, which has been proven to be highly 
successful. When it comes down to dealing with uncertainty, organisations tend to look in the past to find solutions 
to their problems. However, looking at the past is a double-edged sword. The past holds experience, best practices, 
and a great deal of knowledge, but as previously introduced, the past can also bring the same mistakes leading to 
a vicious circle of crises. 

This thesis will extend upon the theory by exploring how organisations move from crisis to the equilibrium 
by using the methods of scenario planning and analogical reasoning. Through GAP-analysis, the difference in 
dimensions and methods will be explored. The author continues by defining the concept of IT-support, which is 
one of the main concepts in this thesis. IT-support is believed to have impact on the process of moving from 
uncertainty to certainty by positively increasing the organisation’s resilience. IT-support facilitates what the 
organisation should focus on regarding management, information systems, in- and external change agents, and 
learning. The purpose of this study is to examine the adaptive cycle of resilience in practice and testing the 
dynamics of IT-support at large organisations in the Netherlands. Further scoping in towards the phases where 
organisations face uncertainty, in the phases of crisis, new combinations, and entrepreneurship (Abcouwer & 
Parson, 2011). The research question is drafted: “How can IT-support facilitate the movement that occurs in 
organisations when moving from crisis to entrepreneurship?” 

A systematic literature review method was used for researching and analysing the literature. The empirical 
part will contain expert interviews that are qualitative of nature, which fits with the social nature of this study. 
The experts were chosen from many filters, the most important ones being: their everyday work must include 
organisational or sub-organisational change, they must have gone through some organisational crises, and they 
must have dealt with uncertainty in what an organisation can, and wants. 

The thesis is structured as follows. The conceptual framework is presented first, showing the thought 
process of the author while exploring and analysing through the theory. Second, the reviewed literature will be 
presented in a thorough analysis. This analysis includes the adaptive cycle of resilience, organisational resilience, 
change management, the GAP-analysis, and the concept of IT-support. Third, the theoretical framework is drafted, 
which will be tested using the research method. Continuing, the results based on the analysis of the interviews 
will be presented. Next, the discussion is drafted, with the most impactful findings in the study are discusses. 
Finally, the conclusion is composed, where the answer to the research question is given, the implications are 
devised, opportunities for further research are written, and an organisational advice is presented. 

2. Conceptual Framework 
The conceptual framework is presented in figure 1. The author uses the conceptual framework to provide a 
guideline in the thinking process that the thesis is based on. This research is of qualitative nature, which often 
explores areas that are understudied while searching for emerging theory (Creswell, 2003; Rocco & Plakhotnik, 
2009), hence the importance of a conceptual framework.  

The two main concepts discussed in this thesis – which are placed at the top of the conceptual framework 
– are the phases of crisis and entrepreneurship. Together with the phases of new combinations and equilibrium, 
they make up the Adaptive Cycle of Resilience (Abcouwer & Parson, 2011). It is evident that each of the phases 
have specific techniques that the organisation should use while being in said phase (Tsoukas, 2009). During crisis, 
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an organisation should explore all viable solutions using scenario planning. While in the entrepreneurship phase, 
a case is made for analogical reasoning, which enables the organisation to exploit a chosen scenario. The literature 
analysis will go into detail on the cycle, showing what the phases entail, how the movements occur, and how the 
movement is facilitated. 

The third main concept, namely IT-support, could positively or negatively influence the movement that 
steers organisation away from the crisis and towards a new entrepreneurship phase. IT-support is created through 
four dynamics which are represented in the framework, specifically; management, change agents, information 
systems, and learning. Note that IT-support does not refer to the IT Service Management processes in the IT 
Infrastructure Library. The dynamics overarch the service management processes as described in the IT 
Infrastructure Library (itgovernance.co.uk/itil, n.d.). Instead, the dynamics focus on a more abstract strategic level 
in organisations, meaning that the scope is bigger than purely IT. 

The first dynamic is change agents, which will focus on the role that internal and external change agents 
play during the movement from crisis to entrepreneurship. Through change agents presenting new perspectives 
during times of crisis, the organisation could survive (Abcouwer & Parson, 2011). This closely relates to the 
management dynamic, which is crucial in the adaptive cycle of resilience (Abcouwer & Parson, 2011; Abcouwer 
& Goense, 2013; Goense & Abcouwer, 2013; Abcouwer & Goense, 2015; Fiksel, 2015; Holling & Gunderson, 
2002). Change agents can potentially challenge the organisation’s management by providing new perspectives 
and information during the crisis. 

Second, information systems (ISs) play a key role in enabling movements, as Introna (1997) states, data 
processed by systems can help in working out a clear understanding of a situation. An IS can enable an 
organisation’s learning and adaptive capacity, while providing a toolbox for its users (Goense & Abcouwer, 2013; 
Roberts, Sarrazin, & Sikes, 2010). Again, together with the management dynamic, it is possible to use this 
information to widen the understanding and facilitate decision-making. Management plays a key role in every 
phase and each movement, as will be discovered during the literature and empiric analysis. Even though ISs are 
often able to predict the future with astonishing accuracy (Asur & Huberman, 2010; Corbett & Anderson, 1994; 
Piech et al., 2015), the only thing that is certain; is an uncertain future (Abcouwer & Parson, 2011; Schwarz, 
1996). 

Finally, Abcouwer & Parson (2011) mention learning being one of the most important aspects of enabling 
curiosity towards the future in organisations. This curiosity can lead organisations to higher organisational 
resilience, meaning that they move smoother through the adaptive cycle. Curiosity towards the future focusses on 
the search for and achieving of possible and relevant new equilibriums. This is also apparent in the ecology 
research domain, where a key aspect of a learning system is the ability to self-organise and adapt. This self-
organising and adapting competencies could present fruitful for organisations in times of crisis, which led this 
thesis to include the concept of learning in the conceptual framework (Holling, 1973; Holling & Gunderson, 2002; 
Walker, Holling, Carpenter, & Kinzig, 2004). 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

3. Literature Review 
Continuing upon the conceptual framework, the literature review is drafted. Through exploratory literature 
research, the initial relevant theories were identified. The primary and secondary studies that create the foundation 
of this thesis were selected and assessed on study quality. Through systematic literature analysis the initial results 
were extracted and synthesised to create the following subchapters. First, the adaptive cycle of resilience is 
clarified. Second, the GAP-analysis between the exploring and exploiting phases of the adaptive cycle is 
presented, including the IT-support concept and its dynamics. Third, the theoretical framework is presented. 
Finally, the research method and sampling process are drafted. 
 

Figure 1: Conceptual Framework 



Master Thesis          Version 1.1.2 

Jordi Daniëls Released – 28-08-2018 7 

3.1. Exploring the Cycle 
The adaptive cycle of resilience represents a continuous cycle through which organisations move during their 
existence. As can be seen in figure 2, the four dimensions are equilibrium, crisis, new combinations and 
entrepreneurship. The adaptive cycle construct is used as it is a tautology of birth, growth and maturation, death, 
and renewal (Gunderson, 2001). This tautology can be related to organisational change, as organisations also 
move through these phases when dealing with change. Its purpose is not to be a predictive model, instead it 
provides insight by being able to break down and understand the dynamic nature of change in complex systems 
(Ensor, 2011). A crucial remark is made, stating that many individuals might recognise the cycle, but not 
necessarily experience it due to the short event horizon of individuals (Abcouwer & Parson, 2011). In the 
following subchapters, the dimensions, the phases, and their characteristics will be analysed. After diving into the 
phases, some crucial definitions will be explored, namely; adaptability in the adaptive cycle, resilience, and 
curiosity. 

 
3.1.1. The Adaptive Cycle of Resilience 

The X-axis and Y-axis in figure 2 are made up of what an organisation 
can do and what it wants to do (Heene, 2002). According to the 
working paper by Abcouwer & Parson (2011), in the equilibrium 
organisations are certain about what they want and are certain about 
what they can achieve (Heene, 2002). The current business model 
works well, customers are satisfied and there is no reason for making 
new strategic choices. The organisation phases external threats, but 
management is capable enough of handling them. The type of 
management must facilitate the need for efficiency, standardisation, 
specialisation, obsession with power, predictability, and the eternal 
cutting of costs (Abcouwer & Parson, 2011). According to Makridakis 
(1990), organisations in the equilibrium phase are able to use 
forecasting techniques to their advantage. This comes from the fact 
that in some cases of the equilibrium, the future has a pattern that is 
recognisable from the past (e.g. seasonal demand). However, due to 
ever-increasing complexity during the equilibrium of the organisation, 
it becomes less strategically aware of disruptions that are on the lurk. Thinking that disruptions can be taken care 
of with the available repertoire of countermeasures, the organisation becomes vulnerable. There is a chance that 
instabilities increase significantly, that a black swan occurs (Taleb, 2007), or the organisation is disrupted by an 
external force (Christensen et al., 2015). A crisis can occur at any time in which the organisation faces negative 
change, contrasting, a crisis can also entail a desire for a new future where the organisation chooses for a 
movement towards the crisis phase (Abcouwer & Parson, 2011). Gunderson, Holling, & Peterson (2002) state 
that in the equilibrium, the solution of a problem brought by the crisis is implemented leading to success, while 
waiting for the next disruption to occur. Schumpeter (2010) argues that institutional hierarchies, monopolism, and 
social rigidity control the phase of the equilibrium (or consolidation). However, with more flexible working and 
autopoiesis inside teams, business units, or tribes (e.g. ING bank in the Netherlands uses agile working squads 
inside overarching tribes which enact autopoiesis1), this argument could proof to be less true in the current era. 

The crisis phase occurs after disruptions become so impactful, that they can no longer be dealt with using 
the available repertoire of actions (Abcouwer & Parson, 2011). Three characteristics of crises are; (1) the crisis 
arrives unexpectedly and was only foreseeable with hindsight, (2) the crisis has a major impact on the organisation, 
and (3) the crisis was not recognised in foresight from the prevailing logic and thus was not taken into account. 
The organisation has to reinvent itself, meaning that current working methods and processes should be redesigned. 
But there is a fear of the uncertain future (Thompson, 1967), the organisation no longer knows what it can do, and 
what it wants to do (Heene, 2002). New insights are necessary as the old management cannot steer the organisation 
anymore (Abcouwer & Parson, 2011), possible experts could be new members of the board, a new division or 
business unit (Bower & Christensen, 1995; Christensen et al., 2015; Ensor, 2011; Fiksel, 2015),  or hiring external 
and internal change agents. The crisis situation provides room for visionaries, inventors, and creative managers 
that are able to come up with innovative ideas through the freedom of a crisis. Organisations should focus on 
developing a large number of alternatives through scenario planning but refrain from choosing one of the 
scenario’s as uncertainty is still highly influencing its decision-making capability (Schwartz, 1996; Tsoukas, 
2009). After finishing the transition to a new product life cycle, a new dominant coalition emerges in the 
organisation that can make a decision (Abcouwer, 2006; Porter, 1980; Christensen, 1998). A sketch of a possible 
future contours a new strategy and new business objectives develop. Abcouwer & Parson (2011) state that as 

                                                        
1 In Dutch: https://www.ing.jobs/Nederland/Over-ING/Wat-ING-biedt/Agile-werken.htm 

Figure 2: The Adaptive Cycle of Resilience 
(Adaptivecycle.nl, 2018) 
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power relations are rearranged, coalitions negotiated, resources allocated, the transition towards the next quadrant 
becomes fact. 

Following after the crisis phase is the new combinations quadrant. The organisation has new coalitions and 
power relations in place, it starts a new product life cycle and follows a new strategy accompanied with new 
business objectives. However, the organisation still does not know what it wants, only options have become 
apparent, choosing a single option has yet to be done (Abcouwer & Parson, 2011; Thompson, 1967). The 
organisation should investigate whether the options are viable for the future, trying to make the best choice. Thus 
the ‘new combinations’ quadrant speaks for itself, the organisation should develop the new combinations and try 
to move towards the next phase in the quadrant. However, there is a problem with ‘choosing’ as some options will 
be rejected and will lead to disappointment for some of the employees that put their time and enthusiasm in the 
option. Not all options can be chosen, due to limited organisational resources. This decision-making process is a 
managerial responsibility for the new dominant coalition. Contingency planning is the technique that is advised 
by Tsoukas (2009), which explains what organisations ought to do if predicted risks occur. When the available 
options have narrowed down to where selecting is a ‘simple’ process, the transition towards the entrepreneurship 
phase starts. 

In the entrepreneurship phase, a major dimension transition occurs in which organisations move from 
exploration to exploiting. Organisations are now more than just ‘hopeful for the future’, as they have become 
confident in the future (Abcouwer & Parson, 2011). The choice has been made and additional options should no 
longer sought after, the focus of the organisation should now lie in exploiting the chosen option as much as 
possible in-order-to move towards a new equilibrium. Ultimately, organisations try to design a new ‘business as 
usual’ based on the equilibriums that the organisation has acquired. Abcouwer & Parson (2011) lay emphasis on 
the need for creating a basis and market reach and designing and improving the quality and standardisation of the 
knowledge, skills and processes. In order to rationalise the option that has been chosen, analogical reasoning is 
used (Tsoukas, 2009). Both scenario planning and analogical reasoning will be studied in-depth in chapter 3.2. 
The organisation is subject of fast growth and rapid change, its operationalisation and continuous improvement 
are in-check, and finally, when the confidence from the future is translated into certainty in what the organisation 
can do, the last transition takes place towards the equilibrium.  

The movements in-between phases have been shortly introduced in the descriptions above. Additionally, 
the author writes an overview of the movements, to present a clear understanding of what events lead to an 
organisation’s movement. This overview of movements in-between the phases is added in appendix I. 
 

3.1.2. The Definitions 
In the research done by Fukuyama (2011) an introduction is made for the concept of an adaptive organisation, 
defining it as an organisation that can evaluate a changing external environment and modify its own internal 
procedures in response. The more adaptable an organisation is, the better it can survive through change. 
Additionally, adaptability has to do with a concept presented by Abcouwer & Parson (2011), which is being proud 
of the existing while being curious for the new. Organisations that challenge its management with this paradox of 
pride and curiosity are the ones that survive since environments constantly change (Abcouwer & Parson, 2011; 
Fukuyama, 2011). This environment constantly changing should not be seen as a surprise. The 21st century is one 
of the most uncertain and dynamic periods for organisations in history. Organisations must cope with this constant 
uncertainty, but do not always do so successfully, a recent example from the Netherlands is given in Appendix II. 
 

3.1.2.1. Uncertainty 
This brings the review to the term of uncertainty in the adaptive cycle. The uncertain nature of the future is widely 
understood in the ecology research domain. Ensor (2011) states that adaptation to climate change is of utmost 
importance, as future weather patterns become increasingly uncertain due to climate change. These complex 
systems can deal with uncertainty by increasing their ability to respond and adapt. The adaptive cycle of resilience 
emanates from ecology, in the book Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems 
edited by Gunderson & Holling (2002), a foundation is laid out for the adaptive cycle of resilience to develop. 
Note that the adaptive cycle by Abcouwer & Parson in figure 2 is based on this initial paper. The adaptive cycle 
is proposed by Holling & Gunderson (2002) as a fundamental unit for understanding complex systems such as 
cells, ecosystems, to societies and social systems. This cycle alternates between prolonged periods of aggregation 
and transformation of resources (i.e. entrepreneurship and equilibrium) and shorter periods that create 
opportunities for innovation (i.e. crisis and new combinations) (Gunderson, Holling, & Light, 1995; Holling, 
1986; Holling, Gunderson, & Ludwig, 2002; Holling, Gunderson, & Peterson, 2002). In summa, the adaptive 
cycle of resilience originated from the ecology research domain. Seeing as organisational change has similar 
characteristics, the organisation theory is created. Organisations deal with this adaptive cycle during their lifetime. 
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3.1.2.2. Resilience 
The Resilience Alliance2, focus on the adaptive cycle of resilience in socio-ecological systems. Resilience is 
defined as; ‘the capacity of a social-ecological system to absorb or withstand perturbations and other stressors 
such that the system remains within the same regime, essentially maintaining its structure and functions’, 
continuing, ‘the degree to which a system is capable of self-organisation, learning and adapting’ (Holling, 1973; 
Holling & Gunderson, 2002; Walker et al., 2004). Which means that a system with enhanced resilience is more 
likely to survive disturbance events without collapsing. With reduced resilience, a system is not able to handle 
large disturbances, sometimes leading to abrupt system responses. Linking this with the research by Ensor (2011), 
organisations that focus on creating high resilience to deal with disturbances should create high adaptive capacity. 
Adaptive capacity is high when organisations can modify their existing livelihoods in times of crisis, or can 
transform into new ones (Ensor, 2011).   

Translating this to organisation theory, Fiksel (2015) provides three options for companies to cope with 
turbulent change (i.e. to be more resilient) namely; (1) resist change by hardening defences and trying to maintain 
stability, (2) anticipate change by preparing for disruptions based on experience and foresight, and (3) embrace 
change by designing an organisation that can adapt to unforeseen challenges. As can be seen in the empiric 
research later in this thesis, option two is viable and option three is most desirable. Additionally, option one seems 
to no longer work in this highly dynamic time, as change and innovation is a necessity for survival. Fiksel (2015) 
argues that organisations that want to succeed in the face of turbulence should have management that anticipates 
and embraces change rather than resist it. Still, specifically larger organisations use option one and combine it 
with a separate innovation board that runs in parallel to the incumbent organisation, which will be discovered in-
depth in the rest of the thesis. 

However, the author notes that translating resilience from ecology to organisations is not an easy task. It 
is more complex as business enterprises depend on the resilience of people, products, processes, assets, markets, 
and communities (Fiksel, 2015). All in all, the definition of resilience is crucial for this thesis to be discovered.  
 

3.1.2.3. Curiosity 
To begin exploring further into the applicability of the adaptive cycle of resilience, Abcouwer & Parson (2011) 
write about the concept curiosity and how it is crucial for an organisation. Curiosity is defined as the unthought-
of and unexpected searches for new mindsets and initiatives, to ultimately achieve new equilibriums (Abcouwer 
& Goense, 2013; Abcouwer & Parson, 2011; Goense & Abcouwer, 2013)). Its influence on the adaptive cycle of 
resilience comes into play on the right side of the spectrum. When organisations are unsure about what they want, 
exploration is crucial to survive crises. Out of the box thinking is important for the organisation, even though 
crises most often bring financial pressure, curiosity must be one of the focus points for the organisation (Goense 
& Abcouwer, 2013). However, it is also crucial to remember the past and to feel pride on accomplished 
competencies. This pride of the existing creates room for the organisation to be curious and ultimately to innovate. 
It is up to management to actively participate and think about the role they have in keeping this balance. Curiosity 
will be a focal point in the empiric research, asking how this balance is kept in practice. Additionally, sustainable 
assertiveness and organisational robustness work closely together with curiosity and organisational resilience. 
These two concepts are defined in appendix III. 
 

3.1.2.4. Change Management 
While constantly discussing transformability and the management of change, it is crucial to find the current state 
of knowledge on this. Fiksel (2015) provides four responses that an organisation can have when responding to 
changes both inside and outside of the company, depending on the magnitude and abruptness of changes. 
Organisations use strategies to their advantage, which is categorised in four responses as shown in figure 3. Steer 
and adjust (1) is used when magnitude and abruptness of the change is low, in which organisations have continuous 
improvement, small fluctuations in balance, and can forecast effectively. Sense and respond (2) is used when 
organisations have more turbulent fluctuations due to more abruptness. Organisations should use traditional risk 
management processes for sensing these rare and unpredictable changes, to enable themselves to respond in a 
quick manner. Adapt and transform (3) can be used when organisations have a major paradigm shift, but one that 
is slowly developing for which the organisation has enough time to adapt. An example of a slow developing, but 
immensely influential change is the uprise of information technology which started in the mid-nineties (Rule, 
1917). Organisations had enough time to change their data storage and business processes to successfully use 
information technologies to their advantage, but the magnitude is enormous. Every single coffee shop, farmer, 
hairdresser, has some sort of information technology they use, the whole ‘modern’ world adapted and transformed. 

Finally, survive and flourish (4) fits best when dealing with a highly abrupt change that has a large 
magnitude. Organisations become fully aware of the fact that “business as usual” is a fallacy and that catastrophic 
disruptions are becoming more common (Fiksel, 2015). Disruption by technology becomes more and more 

                                                        
2 https://www.resalliance.org/ 
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apparent, as famously argued by Christensen for more than twenty years (Bower & Christensen, 1995; 
Christensen, 2006; Christensen, Horn, & Johnson, 2008; Christensen, Raynor, & McDonald, 2015). When 
organisations are the victim of disruptive innovation or other problems with catastrophic magnitudes, this strategy 
comes to play. More on disruptive innovation and answering to disruption can be found in Appendix VI. 
 

 
Figure 3: Resilience strategies (Fiksel, 2015) 

 In summa, while many other iterations, ideas, and critiques exist behind each of the definitions mentioned 
above, the ones described here present a well-founded base for the rest of the literature review and the empiric 
study. The review continues with the exploration of the adaptive cycle of resilience, after having discovered what 
each of the parts mean it is now time to explore the whole. Starting with the phases in the cycle and the movement 
between phases. 
 

3.1.2. The Phases 

The adaptive cycle of resilience as presented by Gunderson et al. (2002) slightly differs from the one previously 
introduced. The four phases of the adaptive cycle represent the same idea through different names. When 
researching, it became evident that many other ‘cycles’ exist, such as a theory using fossil records reviewed by 
Gersick (1991). Fossil records show that there are in fact two stages of change, one prolonged form of equilibrium 
where gradual change occurs, and one rapid transformation where new species emerge quickly. The adaptive cycle 
presented in Panarchy incorporates a dimension of time into the phase transitions. Schumpeter (2010) also 
recognizes the four-phased properties of complex evolving systems in his phases of consolidation, destruction, 
invention and innovation. In table 1, there is a representation of the phases as represented by Abcouwer & Parson 
(2011) in comparison with the phases Gunderson et al. (2002), Schumpeter’s (2010) socioeconomic 
transformation phases, Fiksel’s (2015) strategies, and Tsoukas’ (2009) techniques.  

The following subchapter will present the GAP-analysis between the exploration and exploiting phase of 
the adaptive cycle. This includes the techniques of scenario planning, contingency planning, and analogical 
reasoning. Forecasting techniques is not analysed, as this is out of scope in this thesis. A full comparison between 
both sides could present fruitful answers, also giving insight in the movement of organisations from left to right 
and right to left. But this would be very time-consuming and is thus placed out of scope for this thesis.  

Abcouwer & 
Parson (2011) 

Gunderson et al. 
(2002) 

Fiksel (2015) Tsoukas (2009) Schumpeter 
(2010) 

Equilibrium  Steer & 
Adjust 

Forecasting Techniques Consolidation 

Transition EQ à C K-phase & Release    
Crisis  Survive & 

Flourish 
Scenario-Based Learning Destruction 

Transition Cà NC Ω-phase & 
Reorganisation 

   

New Combinations  Sense & 
Respond 

Contingency Planning Invention 

Transition NC à E α-phase & 
Exploitation 

   

Entrepreneurship  Adapt & 
Transform 

Analogical Reasoning Innovation 

Transition E à EQ R-phase & 
Conservation 

   

Table 1: Cycle Phases and In-Between Movements Synopsis 
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3.2. The GAP 
The previous subchapter explored the adaptive cycle of resilience, the phases, and the movement between the 
phases. To continue upon this, a GAP-analysis is executed between the exploration and exploiting phases. The 
analysis will focus on the Fiksel’s (2015) techniques in the phases mentioned above. The differences and 
similarities between scenario planning and contingency planning in the crisis phase, and analogical reasoning in 
the new combinations phase, will be described. To continue the analysis, the influence of IT-support will be 
described. What the dynamics mean and how they influence the movement according to the theory. The author 
invites you to read the full GAP-analysis which is presented in appendix V. 
 

3.2.1. Exploration & Exploitation Phase 
During the phase, uncertainty is at its highest point, essentially gripping the organisation in fear. Scenario planning 
focusses on creating as many viable options for the future through creative thinking. Contingency planning lowers 
the number of scenarios drastically and lets the organisation focus  and fully work out a select amount of scenarios. 
If both planning techniques are worked out, it essentially puts the organisation back in control by eliminating a 
part of the uncertainty. However, just planning the scenarios is not enough. It is up to management to choose a 
single scenario by trying to foretell the future as best as they possibly can. Still, no manager can predict the future, 
which means that it is taking a risk and taking a giant leap of faith. When the choice is made, the GAP is crossed, 
and the organisation should fully focus on exploiting the option with all available resources. 

The GAP is now crossed, and organisations have created certainty in what they want. Analogical reasoning 
is now applied to create further certainty in what they can. By comparing cases from the past with the actual cases, 
similarities can be found. Then the process moves to mapping out the similarities in tabular correspondence, where 
the subject writes down the objects, properties, relations, and propositions side-by-side in a table. Finally, the 
evaluation takes place, where the subject evaluates the relevance and validity of the analogy in a deductive, 
inductive, and abductive process. The use of best practices can provide fruitful in this process, as is evident from 
the empiric study which moves into more detail on this part. The author critically remarks that the research has 
shifted away from calling the upper-left phase entrepreneurship, instead calling it operationalisation. The term 
operationalisation fits better, as the organisation is exploiting the scenario and trying to reach a new equilibrium. 
This is further discussed in the discussion which is located in chapter 5. 
 

3.2.2. IT-support 
The dynamics are written in separate subchapters below, describing their roles in the phases and GAP. 

 
3.2.2.1. Management 

As mentioned before, management has a key role throughout the entire adaptive cycle. In the exploration phase, 
managers should support the scenario planning process by emphasising a creative, inspiring, and innovative 
environment (Fiksel, 2015). Management should be adaptive in dealing with uncertainty. When scenarios are 
planned, management should choose and transition the organisation towards the exploiting phase. During 
exploitation, rational managers are required that focus on operationalisation through effectivity and efficiency in 
the business processes (Abcouwer & Parson, 2011). 

 
3.2.2.2. Change Agents 

During the exploration phase, external change agents should challenge the views of management and present new 
and fresh perspectives for the organisation. Internal change agents present innovative ideas that could save the 
organisation or use their expertise on working on specific themes in the scenario planning process. The GAP itself 
receives limited support from change agents, as the organisation has to decide internally. During the exploiting 
phase, external change agents are essential as they can use prior experience in the analogical reasoning process. 

 
3.2.2.3. Information Systems 

The exact use of ISs during both phases in the adaptive cycle of resilience is relatively low in research. However, 
it is evident that during exploration, they should provide information in scenario planning. In the GAP, where 
management makes a decision, ISs can provide the information that is required for the organisation to make an 
educated guess. The empiric study shows a crucial role for ISs in the adaptive cycle of resilience. 
 

3.2.2.4. Learning 
During the exploration phase, scenario-based organisational learning recognises the uncertain future and prepares 
the organisation for potential changes. Learning provides flexibility and adaptivity during crises and supports 
scenario planning massively as organisations must find new and innovative scenarios. In the GAP, learning 
provides no support, as the movement is something that must be done and can be learned from afterwards. In 
exploitation, learning through analogical reasoning is crucial, providing lessons learned and best practices. 
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3.3. Theoretical Framework 
Through the exploration of the concepts in this thesis, the theoretical framework is drafted. This presents the 
structure, scaffolding, and frame of the empirical study (Rocco & Plakhotnik, 2009), which originates from the 
author’s disciplinary orientation and the literature related to the topic and theory under investigation (Merriam, 
2001). The framework is presented in two figures. First, an overlook of the adaptive cycle of resilience is shown 
in figure 4. Second, the focus of this thesis and the foundation for the empiric study is shown in figure 5.   

The centre theory of this framework is the adaptive cycle of resilience, which is represented in the middle 
of the framework by the lemniscate. The dimensions are drafted from organisations that are either certain or 
uncertain in what they want to do and what they can do. Each of the phases is represented in the corners of the 
model along with the previously introduced concepts. The transitions between phases is presented in between the 
phases, the author suggests paying close attention to the movement, as transition 1 and transition 3 go from bottom 
left to top right and bottom right to top left respectively. 

 

The second theoretical framework that is presented visualises the focal point of this thesis. The movement 
from crisis to entrepreneurship is represented by the two green arrows. Organisations use scenario planning, 
contingency planning, and analogical reasoning during these movements. The dynamics that influence the 
movements are presented in the blue circle around the adaptive cycle. The influence can either be positive or 
negative. As an example, the author uses the management dynamic. Through highly flexible management, the 
organisation is able to have faster decision-making which equals to a quicker reach to a new equilibrium. When 
management is slow and rational in their decisions, the scenario planning and innovation might be drastically 
slowed down, potentially leading to a vicious cycle. The dynamics will shortly be summarised below. 

First of all, it is evident that management influences the 
movement, mostly through having different types of management, 
managing change, and decision making. Change agents play a key 
role, as they can facilitate, support, and guide the organisation during 
scenario planning, contingency planning, and analogical reasoning. 
ISs provide the organisation with the right information during the 
movement, creating viable information from data. And finally, 
learning helps the organisation by providing new and innovative 
ideas for the scenarios. Additionally, learning provides 
organisational flexibility and adaptivity to the uncertain future.  

An overarching theory of resilience is also present, having a 
role of facilitator of the movement. Meaning that when the dynamics 
influence organisational resilience positively, the movement will 
proceed in less impactful and abrupt manner. However, as previously 
introduced, the literature is lacking in many ways. To find out how 
these dynamics actually influence the movement in practice, an 
empiric study is needed. The exact focus of the empiric study is 
presented in the next subchapter, where the research method is 
explained.  
 

Figure 4: Theoretical Framework 1/2 

     Figure 5: Theoretical Framework 2/2 
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3.4. Research Method 
To find out how the dynamics presented in the previous subchapter influence the movement in the adaptive cycle, 
the author uses an empiric study with a qualitative approach. The dynamics originate from the literature, but are 
not researched in an in-depth manner, which is why the qualitative approach was chosen. This explorative and 
interpretive nature of the study has caused the author to use qualitative interviews. The author first used an 
explorative qualitative interview with an expert after drafting the first literature review and GAP-analysis. Which 
could be used as a verification for the author. The results came out positive, discovering the right path for the 
empiric study. Through qualitative interviews, the interviewer explored more of the adaptive cycle and tested how 
the dynamics influence this movement. The sample used for the interviews will be described below. 

As management and change agents are dynamics that need research, both of those actors are necessary for 
the empiric study. Additionally, as this study has an IT focal point, both of the roles need to have some 
involvement with IT. Also, change management is an important subject, meaning that the sample should only 
include people that are actively involved in crises. In the initial explorative interview, the author specifically chose 
for an expert without much IT expertise. The author studies Business Information Systems and is predestined to 
have a natural bias towards IT related solutions. By interviewing a consultant and director with less expertise in 
IT, a fresh and challenging perspective was given on the study and the author’s views. 
 

3.4.1. Sampling Process 
The sampling process started by using selective sampling in combination with snowball sampling. In total, 35 
experts were contacted. The response rate was relatively high, with 23 potential interviewees responding to the 
message. In total, twelve interviews were executed that are included in the sample (excluding the explorative 
interview). Five interviews had to be cancelled, due to time-limitation issues or planning issues. The remaining 
six potential interviewees did not respond to the second message. All the interviews were done in a timeframe of 
two weeks, the first two interviews on the second of August and the final two on the thirteenth of August. The 
explorative interview took place on June eleventh.  

The initial sample was based on the following criteria, note that the total amount of interviewees is placed 
behind the roles. Additionally, two interviewees had both a manager and change agent role, meaning that both 
perspectives could be questioned, and both are counted in the roles below (not in the total of 12 interviewees). 
The explorative interview is also added in this overview; however, the results are not added in the next chapter. 
 
Directors / executive managers (3x): 

• Have insight in managerial decision-making processes, presenting knowledge to the author about the 
GAP between exploration and exploitation; 

• Are experts on organisational change, additionally when to change and when not to change; 
• Are experts of management in practice, putting theory to the test; 
• Are experts on organisational cultures, personality types, organisational state of mind, and can facilitate 

change in the organisation using their power and influence. 

IT managers (2x): 
• Have insight in managerial decision-making processes, same as above; 
• Are responsible for managing the ISs, the IT portfolio, the available data, and the quality of data. 

Presenting value for the research through their IT knowledge and experience; 
• Are experts on rapid change with IT having the role as main change facilitator; 
• Are accountable for information, knowledge, and experience sharing (e.g. through Microsoft Office 365, 

using SharePoint, OneNote, etc.), including facilitating learning. 

External change agents (8x): 
• Are absolute experts of change in organisations from an external position, a necessity in this research. 

Their everyday job is; dealing with: many kinds of crises, different types of management, innovative 
solutions, ISs, continuous learning by doing, best practices from experiences, et cetera; 

Internal change agents (2x): 
• Are experts on change within the organisation, able to create support due to having previous experience 

in the organisation; 
• Know the organisation inside and out, but sometimes have a half-external view as they can be a separate 

business unit; 
• Can bring innovative solutions to the organisation, advise the management of their uses and manage 

projects for implementation. 
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4. Results 
The results of the interviews will be drawn in an objective way from the transcripts. A part of the interview has 
been placed in the appendix. The results that were most relevant to the subject at hand are described below. The 
remaining questions that were asked in the interview (e.g. as an introduction to the subject, or out of the author’s 
interest) are presented in appendix VI. All the transcripts are presented in appendix VII. The explorative interview 
transcript is located in appendix VIII. 

The questions in the interview are based on the theoretical framework as presented in figure 5. However, 
diving directly in those questions seems unnatural which means that a foundation must be laid first. The first 
theme included questions about experiencing crises in organisations, diving deeper into their roles in the crisis, 
and the results of the crisis. The second theme involved the movement from exploration to exploitation, including 
the techniques of scenario and contingency planning. The third theme went deeper into the author’s theoretical 
framework, meaning that questions about the dynamics were asked. These questions put the interviewee in a 
troublesome spot, often finding themselves reflecting upon their own usability during a crisis. Many questions in 
this third theme compared two factors of the exploration and exploitation phases, for example about creative and 
rational management and their roles in the adaptive cycle. The most relevant subjects from the third theme are 
presented in the summary in subchapter 3.1. The author invites you to read the full results of the interviews, which 
are located in Appendix VI. 

For the interviewing and coding process, the following approach was taken. The author recorded each 
interview3 and worked out the transcripts in a question-answer based method. For each of the interviews, 
permission was asked whether the answers clearly reflected the interviewees intentions4. The coding process for 
the interviews was executed as follows. Each of the questions in the interview were categorised to each of the 
phases or dynamics. The categories where split up to create a difference in the answers that managers and change 
agents gave. After, the individual questions were split into correlating questions that belonged together in the 
same category. Finally, the answers were 
coded. As can be seen in figure 6, the yellow 
marker showed the roles of actors involved, 
the black brackets and overlines showed 
positive correspondence to the question, the 
blue underlines showed the negative 
correspondence.  

 
4.1. Interview Results Summary 

The management dynamic and change agents’ dynamic shared many questions throughout the interview. This is 
due to the fact that they work together rather closely in organisations. Due to the excellent sample that included 
both managers and change agents, the answers contained many unique perspectives. When asked how 
management should act in crises, the interviewees all agreed on requiring help from external change agents. Six 
stated that a balance is required between knowledge from management and external change agents, and the other 
six stated that the management should fully use the external change agents’ knowledge and focus fully on decision 
making. Additionally, all interviewees agreed with the literature that old management needs replacement when 
organisations fall into crisis. However, whether they need creative or rational managers for replacement depends. 
Ten out of twelve interviewees stated that creative management is a necessity in times of crisis, while two thought 
that rational management is required as fast-paced action is required.  

The literature stated that in times of crisis, creative management is required for enabling learning in the 
organisation. When asked how crucial learning was during the exploration phase, ten out of twelve interviewees 
stated that it is an absolute necessity for moving out of the crisis. Two out of twelve stated that in a crisis, it is too 
late to learn as the organisation needs to move fast and make rational decisions, which correlates with the previous 
answer on rational management. The questions about scenario planning closely relate to learning and 
experimenting. The interviewees all agreed that scenario planning is a great technique for getting out of crises, 
during this process, experiments and learning should play a key element. This experimentation should be 
facilitated by internal change agents, according to seven out of twelve interviewees. However, for implementing 
the scenarios, external change agents are required for a fresh perspective. Internal change agents are too entwined 
in the organisation said eight out of twelve interviewees, meaning that they should take their subjectivity into 
account and let the external change agents propose change. ISs play a different role entirely, with all interviewees 
stating that is an absolute necessity for coping with crises, planning scenarios and contingencies, and 

                                                        
3 Before the recording started, the author provided a disclaimer stating that the answers and results will be 

fully anonymised for the thesis. 
4 In the acceptance e-mail, the author clearly stated that no answers should be fully changed. As the results 

from the interview must be as natural as possible. Most interviewees had no changes, a few were minor faults. 

Figure 6: Interview Coding Process - Mark-up 
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organisational change. The full interview analysis will be written in the next subchapter, which contains all the 
results that originate from the interviews in objective form. It forms the basis for the conclusion, which is drafted 
in chapter 6. 
 

4.2. Interview analysis 
4.2.1. Movement from Exploration to Exploitation 

As is evident from the study, the movement from exploration to exploitation is extremely difficult and something 
that organisations have much trouble with. It also occurs with high frequency, even going as far that some 
interviewees said that they have seen times without crises, implying that most of their professional careers is about 
solving crises. Organisations should act accordingly but are too occupied with tending to the crisis. It seems that 
organisations do not have a specific process they can use to get out of the crisis, however, organisations should 
act fast and with adequate response. Additionally, the cause for crises differ from; highly dynamic times, to legacy 
ISs being troublesome, or financial problems. Overarching, faulty management seems to be the main cause of 
crisis. Low organisational resilience is caused by slow responses, inflexible organisations, and low knowledge of 
IT. 

Scenario and contingency planning can assist the organisation by helping the organisation in planning out 
their transformation and transition away from the crisis. During these planning processes, best practices and 
lessons learned should play a major role. Internal and external best practices can be applied to increase the speed 
and effectivity of scenario and contingency planning. Organisations should keep in mind that their own best 
practices – which can be used for finding analogs in analogical reasoning – do not work well in these times. It is 
evident that when organisations use scenario planning or analogical reasoning in times of crisis, there is a clear 
chance the organisation gets trapped in a vicious cycle. Organisations should act accordingly by hiring external 
change agents or using their internal advisory board (Bower & Christensen, 1995; Christensen, 2015; Ensor, 2011; 
Fiksel, 2015). When planning scenarios, organisations should focus on innovation and growth as their main focal 
point. Additionally, it is essential to use data-driven decision making, for example using financial information, 
performance analyses, and market research. 

To continue the analysis, the IT-support dynamics and their influence on the movement is presented. 
 

4.2.2. Management Dynamic 
Management plays the most important role in the movement, but also the most difficult and dangerous role. It is 
evident from the empiric research that when trying to move out of the crisis, old management should be partially 
replaced by new managers. These new managers should also be more creative, replacing the old management that 
was managing the organisation during the equilibrium as rational managers (Abcouwer & Parson, 2011). These 
creative managers are essential in the organisation because of a few reasons: (1) they are able to lead the 
organisation and inspire its employees, (2) they facilitate organisation-wide learning, and (3) they do not shiver 
in the face of new innovations and radical change. The last one being essential for the final push towards the 
exploiting phase.  

However, when replacing the old rational managers with new creative managers, two factors should be 
considered. First, refrain from replacing the whole management team, which will disconnect it with the 
organisation and could cause larger problems. Second, when the crisis is over, rational managers should take place 
again as the new scenario must be built up. Creative managers have the tendency to keep innovating and creating, 
while that is crucial in the exploration phases, it is troublesome in the exploiting phases and could lead to creative 
destruction (Abcouwer & Parson, 2011; Schumpeter, 2010). 

Additionally, management has a key role in preventing crises and radical organisational change. First, 
management should understand that crises are natural and should be managed throughout the entire adaptive cycle, 
not only when the organisation is already in crisis. Second, management should actively balance rational and 
creative managers throughout the entire adaptive cycle (Fiksel, 2015). Creating a management team that is capable 
of performing at both sides of the spectrum. This also creates something called: ‘manage your own allergy’. 
Meaning that people of opposite management types can spar with each other, through having meaningful 
discussion and having to explain their ideas and decisions, they are able to increase their managerial performance 
causing an increase in organisational performance. 

When dealing with crises, management should watch out for the vicious cycle by constantly having second 
opinions. This leads the analysis to the second dynamic of change agents. 
 

4.2.3. Change Agents Dynamic 
External change agents usually get hired when the organisation is in danger of having a crisis or is already in a 
crisis without knowing that it is. Their role is split in three: (1) being a sparring partner for the organisation by 
asking critical questions and holding up the mirror, giving consult and implementing the advice, (2) being just a 
process facilitator (e.g. to facilitate scenario planning), and (3) presenting an advice for the organisation without 
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further implementation. Most external change agents have the first role of trusted advisor or the second role as 
process facilitator and refrain from stepping into the third role, as dissociation with the organisation is high leading 
to more failed projects. External change agents provide the organisation with their vast expertise, knowledge of 
the market, best practices, and their experience with alike organisations. Note that external change agents should 
refrain from making decisions for the organisation, however they can have a preference towards a certain decision. 
This also helps with finding a healthy balance between management and external change agents, both performing 
in their own respected fields and respecting each other’s skills and competencies. It is evident external change 
agents are crucial in the entirety of the adaptive cycle, while proving themselves the most in times of crisis. 

Internal change agents differentiate themselves from external ones in a few ways. As they have experienced 
change in the organisation before, they have gathered organisational support and influence in the organisation 
(assuming that the change was successful). Internal change agents should work together with the external ones to 
create scenarios, consider contingencies, and plan for the future. As they are closely connected to the organisation, 
but they want to encourage change and innovation, they can provide tailored solutions for the organisation’s 
wishes. Through their support and influence, change management gets significantly easier as they have experience 
in changing the organisation. Nevertheless, when not working together with external change agents, the internal 
change agents face the same vicious cycle as old management does. 

However, internal change agents are a dying breed it seems. More often than not, there is an innovation 
hub or innovation board filled with internal change agents that works in parallel to the organisation (Bower & 
Christensen, 1995; Christensen, 2015; Ensor, 2011; Fiksel, 2015). Instead of presenting advice to management, 
an innovation board is a separate division. This division focusses on creativity, leadership, inspiration, and 
produces innovative ideas. Through experimentation and learning, the innovation board can quickly cut off failed 
experiments, while continuing to develop the successful ones. When an experiment is successful enough, it makes 
its way to the division’s management. The division’s management can then present the product or service to the 
incumbent organisation, which could then become one of the business processes or replace a business process. 

This leads us to the next dynamic of learning and experimenting. 
 

4.2.4. Learning Dynamic 
It is evident that learning plays a crucial role in organisations facing crises. As old knowledge and experiences are 
no longer useful, new knowledge and experiences should be sought after. Additionally, while being crucial in 
times of crisis, the majority of interviewees agreed on learning being crucial in the entirety of the adaptive cycle. 
However, a critical comment was made, stating that learning should be limited to the exploiting side. Learning 
takes quite long to become fruitful, meaning that learning takes too long when the organisation is already in crisis. 
During exploration, only experimenting in a fast-paced manner could support the organisation. Nevertheless, a 
large majority stated that learning is crucial in all phases. Organisations and its management should focus on 
creating a culture and state of mind where learning is encouraged, making mistakes is great, and where all ideas 
– whether successful or unsuccessful – are celebrated. 
 

4.2.5. Information Systems Dynamic 
In the dynamics, ISs have quite a separate role. As was evident, the other dynamics are entwined in their influence 
and facilitation to the movement. To continue upon this, it is also evident that information and ISs are inseparable 
from organisations in this day and age. The use of information is crucial in every phase of the adaptive cycle. 
During crises, the organisation should use their current information to create insight in the current situation. The 
organisation’s old ISs can help in this process by providing the right data for the right actors at the right time, the 
data is then transformed into information. When solving crises, organisations should tread carefully with new ISs. 
This is due to the facilitating nature of systems, you should consider what ISs are necessary in the different 
scenarios, but they should not play a leading role in the scenario. When an organisation moves towards the 
exploiting phase, then the organisation’s focal point should be ISs and how they can support the movement to the 
equilibrium.  

Additionally, an interesting remark was made in the combination of ISs and analogical reasoning. When 
ISs try to predict the future, they do so by comparing many instances of information. Analogical reasoning is used 
by machines to find the correlations and try to predict future correlations. It is essential that ISs take the specific 
case-conditions into account, as they drastically impact the cases that are compared. An anecdote was commented, 
stating that ISs in Hollywood were using analogical reasoning combined with artificial intelligence in creating 
movie scripts. The AI learns from previous blockbuster movies through machine-learning and analogical 
reasoning. Through comparing all data from previous movies, the system learns and the IS writes a new script, 
finds the best actors for each role, and essentially creates a new, high-potential, blockbuster movie. 

In summa, information is essential to; (1) solve the ongoing crisis and (2) plan the future of an organisation. 
ISs play the role of processing large amounts of data and creating information, presenting the right data for the 
right stakeholders, and combining data to create better analyses (Introna, 1997). 
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5. Discussion 
The interviews proved highly interesting, as many new perspectives on IT-support and its influence on the 
adaptive cycle of resilience were shown. Some results were repeated from the literature, but nevertheless crucial 
for developing this thesis. It was known that the dynamics are important, but how they should be performed was 
very much absent. The empiric study proved some statements that were already known, but now with increased 
certainty. The following non-exhaustive list of statements are proven once more in this study: 

1. Organisations deal with the adaptive cycle of resilience on an everyday basis, meaning that most large 
organisations constantly have crises in the organisation (Ensor, 2011; Holling & Gunderson, 2002); 

2. Organisations deal with crises through many strategies. It is evident that some organisations already 
made the transition to accepting change rather than resisting it (Fiksel, 2015); 

3. Organisations and its employees use techniques such as scenario planning and analogical reasoning, and 
they prove to be incredibly helpful in the adaptive cycle (Tsoukas, 2009); 

4. Management should change throughout the adaptive cycle, meaning rational and creative managers 
should be distributed accordingly (Abcouwer & Parson, 2011). 

The most typical finding that originated from the empiric study are as follows: 
1. The dynamics are crucial to be managed for building up adaptive capacity and organisational resilience; 
2. The ISs’ dynamic had quite surprising results while having a clear lack in research in the literature. It 

was during the GAP-analysis when the author found out that ISs could pose a crucial role and decided to 
research this to a higher extent in the empiric study. The empiric study proved that ISs have a crucial role 
to play during crises, but also in all other phases and movements in the cycle; 

3. The dynamics of management, change agents, and learning have many results that have a correlation 
between them. Leading up to the conclusion that an organisation needs to take all these into account 
simultaneously when dealing with crises. An excellent example of this is the implementation of an 
innovation board in the organisation (Bower & Christensen, 1995; Ensor, 2011; Christensen, 2015; 
Fiksel, 2015), combining all the dynamics in one solution; 

4. It is evident that organisations need to pro-actively manage the dynamics for optimal results. If an 
organisation is reactive in this day and age, they lack the adaptive capacity to cope with the highly 
dynamic and frequent change; 

5. During scenario planning, some organisations only plan one scenario, however, Tsoukas (2009) 
explicitly states that organisations should refrain from choosing a scenario while in crisis as uncertainty 
is still at its highest point; 

6. Knowledge plays an important role in the adaptive cycle of resilience, as can be seen from the questions 
about old management in crises, scenario planning without external help, and using data and information 
for decision-making. Knowledge is key and should be carefully managed, when ill-considered, it will 
most definitely lead an organisation into a vicious cycle of crises. 

6. Conclusion 
By reviewing the literature, the IT-support concept was created. It showed the dynamics that influence the 
movement from crisis to entrepreneurship: such as: management, management types, information and ISs, internal 
and external change agents, organisational learning and knowledge. Through the expert interviews, it was proven 
that these concepts are crucial for the organisational movement. Nevertheless, how these dynamics influence 
organisational resilience was relatively unclear from the literature review and demanded more in-depth empirical 
research. Through both analyses and the discussion, the conclusion is drafted. Answering the main question where 
this thesis started: “How can IT-support facilitate the movement that occurs in organisations when moving from 
crisis to entrepreneurship?” 
 

6.1. IT-support’s Influence 
The management dynamic facilitates the movement from crisis to entrepreneurship by influencing organisational 
resilience and the organisational movement through three paths. First, it was proven that management in the 
equilibrium should actively prevent crises from having a large impact, this could be attained through increasing 
assertiveness. When management understands that crises are inevitable, the organisation moves from 
unconsciously incompetent to consciously incompetent, which in turn brings competence to the organisation. 
Second, management is key in decision making in two main phases. First in the crisis phase, when old management 
is no longer fully useful, being conscious incompetent, they should find a balance between old and new managers. 
Second in transition 3 (i.e. alpha phase), management has to choose a scenario, which is a leap of faith into the 
future, this choice is nothing but an educated guess backed up by data. Third, management can increase 
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organisational resilience by combining rational and creative management. It is evident that creative and rational 
managers should be combined, whether that is through a separate internal innovation board or inside the 
management team. During the exploration phase, the organisation should lean towards more creative managers, 
while in the exploiting phase more rational managers are needed. The organisation should pay close attention to 
newly hired managers, as people tend to hire people that resemble themselves. These management types have 
natural allergies towards each other, presenting different knowledge, experience, and most importantly, different 
perspectives on the subject matter. In turn, increasing their performance for the organisation and increasing 
organisational resilience. 

Additionally, management should be careful when making decisions based on their experience. Whether 
management is good or bad, whether they made good or bad choices, a crisis is something that comes unexpectedly 
and requires adequate measures to be solved. If management assumes their own knowledge and expertise is 
enough to lead the organisation out of a crisis, they are terribly wrong. The key here is challenging views, whether 
that is through change agents, younger employees, or managers from different organisations. They are no longer 
able to escape the vicious cycle of crises without external help. Additionally, management should heavily rely on 
data as their source of knowledge, meaning that data analysis and high-quality data are a necessity. 

The change agents’ dynamic facilitates the movement from crisis to entrepreneurship by playing a major 
in change management and knowledge sharing. External change agents have key roles in moments of crisis, where 
they are hired for creating insight in the current situation and pressing the pain points in the organisation. Through 
their vast knowledge of markets, technological innovations, processes and techniques, other companies and their 
expertise, and best practices built through previous experiences, the true value of consultants is delineated. 
Through the research, it became clear that internal change agents have a different role entirely. They focus much 
less on presenting a fresh perspective, instead, their strength lies in representing the organisation’s wishes and 
combining that with expertise on innovating and organisational change. Through their influence in the 
organisation, they are able to create more organisational support for change. By working in harmony with the 
organisation’s management and the external change agents, they are able to steer the project towards fit-for-
purpose goals. 

The learning dynamic facilitates the movement from crisis to entrepreneurship by cultivation of new 
knowledge and experiences in the organisation. Organisations should provide means to learn and innovate in 
organisations through a supportive culture and state of mind. It is evident that experimenting is an essential trait 
for organisations during periods of crisis. Additionally, organisations should focus on their employees by 
providing time for experiments, competency training in experimenting, and creating a culture where failure and 
success are both applauded. Note that whenever an experiment has failed to instantly; stop it, learn from it, and 
write it off, as it is useless to continue with a failure. If learning is implemented throughout the entirety of the 
adaptive cycle, it is able to create opportunities for an organisation to evolve into a more resilient organisation. 

The information systems’ dynamic facilitates the movement from crisis to entrepreneurship by analysing 
the data from the crisis, and by analysing the future scenarios. Experts stated that information and ISs are crucial 
for any organisation, especially in crises and responding with solutions. Nonetheless, a clear separation was made 
between old and new ISs. The organisation uses its existing ISs to present the most recent information to the 
management team to create an understanding of the current situation. This information includes financial 
information, market research, and everything else to create the current situation. By using the current situation 
and with the help of the other dynamics, the scenarios for the future are made. Remark that new ISs are not the 
focal point during the exploring phases, only when the organisation reaches exploitation, new and innovative ISs 
become interesting to support the planned scenario. The risk in this dynamic is focussing too heavily on 
implementing new ISs, while this should not be the main focus. Crises call for adequate and fast action, 
information is crucial in these phases, but ISs are a secondary trait due their nature. ISs in large organisations cost 
a lot of resources, money, and time before they can be implemented, which is not doable in times of crisis. 

 
6.2. Implications and Limitations 

One of the implications as mentioned in the literature review was on the entrepreneurship phase. This was 
mentioned during one of the last meetings with the author’s supervisor, stating that entrepreneurship is slowly 
transitioning to the word operationalisation. During the empiric research, this came up a couple of times, where 
the interviewee did not immediately understand what the entrepreneurship phase entailed. As organisations focus 
completely on building their scenario into reality and reaching the equilibrium through effectivity and efficiency, 
it is only natural to call this phase operationalisation. 

Another implication of the research lies in the biases of the interviewees, which has a link to an article by 
Caluwé & Reitsma (2010). When asking external change agents whether they can help the organisation in times 
of crisis, they have a natural bias to answer positively as that is their job. The same bias exists in management, 
when asking a manager whether they enter a vicious cycle in times of crisis, they might say that it will not happen. 
Or when asked whether creative managers are necessary in times of crisis, a highly rational manager might be 
biased towards saying no. For internal change agents, a bias occurs when asked whether they can operate 



Master Thesis          Version 1.1.2 

Jordi Daniëls Released – 28-08-2018 19 

objectively and offer a fresh perspective to the organisation. While there is a problem of getting entwined with 
the organisation after three to five years, losing the ability to be objective. There is also a Dutch bias to be 
considered, as this empiric research was executed in the Netherlands. To counter these biases, the author created 
a sample that is representative of both managers and change agents. Additionally, the author included five large 
international organisations to counter the Dutch bias, and included small and large Dutch organisations to even 
the sample.  
 

6.3. Further Research 
An interesting point was made during the empiric study, mentioning that learning could improve an organisation 
to the point where the adaptive capacity is at its highest. Meaning uncertainty is managed and that the adaptive 
cycle of resilience flattens out. The impact of crises become increasingly lower as the organisation builds up 
adaptive capacity, eventually leading to the adaptive cycle of resilience vanishing in the most extreme case. This 
hypothesis correlates with the model by Fiksel (2015), when magnitude is tiny (due to high adaptive capacity) and 
the abruptness is non-existent (due to proactive management of change), the organisation essentially has no more 
crises. Nevertheless, this is extremely difficult to attain and needs further research. 

A topic that was highlighted shortly, but needs further research is adaptive management. This focusses on 
the decision-making process in times of uncertainty, combining the management, change agents, and learning 
dynamic. It is highly interesting and provides a remarkable topic for further research in this domain. 

The last point of further research is answering the how question in this thesis. It has been a wonderful 
exploration and has provided fruitful information in the dynamics that influence the movement from crisis, 
through entrepreneurship, and to operationalisation. Further research can focus on testing the theory using a 
quantitative approach, proving that the theory is correct via inductive reasoning. 
 

6.4. Advice 
By concluding this research and thesis, the author continues with an organisational advice to large organisations. 
The author suggests implementing an innovation board in their organisational structure. It is evident that 
implementing all dynamics into the incumbent organisation is ambitious and difficult. Aside from that, innovation 
boards implemented in parallel to the incumbent have been proven to be successful. These operate in a 
combination of the first three dynamics of IT-support. Management in this separate board should be mostly 
creative, but with some rational managers in the mix for the completion rate of experiments. External change 
agents should be consulted, not only in consultant form, but also through knowledge sharing events, competitor 
meetups, projects at universities, and much more. Learning and experimentation plays an obvious role here, since 
the innovation board revolves around innovation through learning and experimenting.  

Nonetheless, an interviewee stated something that should be kept in mind when implementing an 
innovation board. In essence, it is a workaround. This is due to the fact that the organisation removes the 
innovation from the organisation and puts it in a separate division. Meaning that the incumbent organisation can 
stay in their old environment that has been the same for years. Instead, if implementing this parallel division, the 
organisations should ensure that curiosity towards the future is implemented in the DNA of the whole organisation.  

Continuing, the organisation should always have external change agents in the organisation, meaning a 
pro-active stance on organisational change. Always keeping the managements perspective fresh for new 
innovations and movements from other organisations. Combine this with external consultants rotating every 2-3 
years for optimum ‘freshness’. Rotation of management is also required, for each of the phases the organisation 
is currently in, the management should change ever so slightly. Note that both of these advices should not be a 
goal on their own, rather a guideline through organisational change. 

The advice for learning is to create a culture where learning and experimenting are always active 
throughout the entire adaptive cycle. Especially so in the equilibrium, as this is the time where most resources are 
available. Watch out for excessive learning in times of crisis, as it can lead to endless crisis loops without rational 
decisions toward a single scenario.  

Finally, ISs should be – and already are – a major focus in this highly dynamic time throughout the entire 
adaptive cycle. For organisations moving out of the crisis, focus on information as your decision-making 
backbone, not so much on new ISs. When implementing ISs, not only the crisis must be solved, but the flexibility 
should be installed in such a way that the next crisis has a significant decrease in impact. As a final guideline, the 
80-20 rule applies. The first 80% of functionality costs 20% of the resources, the final 20% of functionality costs 
80% of resources. However, it is exactly in this final 20% that the adaptive capacity and resilience of the system 
increases, meaning higher adaptive capacity and a more straightforward movement through a crisis. 

If the IT-support dynamics are implemented and actively managed, the movement from crisis to 
entrepreneurship should be much more manageable by having less abruptness and magnitude. As organisations 
still struggle with managing crises every day, it is crucial that further research is performed. As is evident from 
this study, IT-support’s dynamics set a scene for fruitful future research.  
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Appendix 
 

Appendix I – Movements Between Phases in Detail 

Movement Events in the organisation 
 
Equilibrium  
à  
Crisis 

 

When the complexity of the situation becomes so high, that the organisation can no longer deal 
with it using its existing processes, the organisation falls into crisis. The organisation faces a 
management team that is no longer capable of managing. A gestalt switch occurs, in which the 
organisation is no longer confident, but turns insecure. The organisation focusses on 
understanding the current situation and choosing a new direction (Thompson, 1967). 

 
Crisis  
à  
New 
Combinations 

 

The organisation should focus on going for the most favourable options, delivering value 
through pilots and proof of concepts (Thompson, 1967). The newly-established leadership 
carefully chooses scenario’s that have been planned (Mintzberg, 2009; Tsoukas, 2009) and 
rejects the options that are unfeasible (Abcouwer & Parson, 2011). Innovation and learning is 
embedded in the new culture (Van Es, 2008) and the organisation is hopeful for the future 
(Snowden, 2007). 

 
New 
Combinations  
à  
Entrepreneurship 

 

During the new combinations phase, the chosen option is proven to be useful or not. 
Management chooses the best option, using rational grounds and their intuition and emotions. 
As future success can be hardly proved, a gestalt switch occurs once more; the moment the 
decision is made, the whole organisation should go for it, for better or for worse (Abcouwer & 
Parson, 2011). Towards entrepreneurship phase, management allows the option to grow and 
conquer market positions (Thompson, 1967), while focussing on being effective before 
efficient (Mintzberg, 2009).  

 
Entrepreneurship  
à  
Equilibrium 

 

With the use of analogical reasoning, the final step is able to be made. The final step towards 
the equilibrium entails focussing on operationalisation and continuous improvement 
(Thompson, 1967). Rational management concentrates on effectivity and efficiency of 
processes, while establishing the new business-as-usual (Mintzberg, 2009; Abcouwer & 
Parson, 2011).  

Table 2: Adaptive Cycle of Resilience Movements 

 

Appendix II – V&D Example of Reacting to Disruption 

V&D is a Dutch chain of department stores which was subject of change. She saw her revenues declining quickly 
due to the market shifting towards online-shopping. They responded with changing their strategy to fashionable 
35-year-old woman, however, online-shopping became so popular due to high convenience the strategy eventually 
failed. The organisation that was founded in 1887 went bankrupt in December 20155. For many organisations, 
including V&D, coping with the constant uncertainty that the future brings is troublesome. These uncertain times 
ask for innovation in products and services, V&D failed by lacking an innovating vision, instead focussing on a 
market they were getting pushed out of. 

Managing the environment of an organisation is more and more difficult. As stated by the law of requisite 
variety; to be in control, an organisation must always have more variety than the environment it is trying to control 
(Introna, 1997). Which means that management should focus on increasing the variety of their management 
control constantly, to cope with the environment. However, constantly increasing variety brings enormous costs. 
For V&D, it would mean increasing the prices of the products for coping with variety, which could lead to even 
more customers leaving. When studying the law of requisite variety, it is evident that the market was asking for 
more and more variety (e.g. more available products, lower prices, ordering online, not having to go to a store). 

                                                        
5 Dutch news source Algemeen Dagblad: https://www.ad.nl/binnenland/toekomst-van-vend-oogt-opeens-

een-stuk-zonniger~a5e111ee/ 
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V&D responded to this by lowering their overall variety on the entire market, instead they focussed on one specific 
market and increased their variety there. In hindsight, this seems like an illogical choice. 

Additionally, when observing the crisis, it is clear that the competition had a very strong position (e.g. 
online shops have much lower costs, peer reviewing systems, lower prices, more products, high accessibility, 
etc.), V&D should have radically innovated instead of waiting for the market to shift back to them as they had no 
chance of surviving. 

 

Appendix III – Additional Definitions 

 
Concept Definition 
Assertiveness According to Abcouwer & Parson (2011), an organisation should be equally assertive and 

resilient, in which assertiveness stands for the ability of wanting to fight and challenge a new 
context. Which means that an assertive organisation can enable themselves to accept the fact 
of a new context (e.g. crisis) that emerged and to fight this new situation. 

Robustness After having introduced the definitions of resilience, curiosity, and assertiveness, Abcouwer 
& Parson (2011) create the concept of robustness that combines the elements of the three. An 
organisation that has the robustness competency can innovate while dealing with the issue of 
creative destruction. The gale of creative destruction means that innovation takes the upper 
hand in an organisation. For example, when a new and innovative economic business model 
is developed in an organisation, completely destroying the old business model in the process 
(Abcouwer & Parson, 2011; Schumpeter, 2010). Organisations that want to effectively 
survive crises and move back to an equilibrium should focus on being as robust as possible. 
Meaning that an organisation can withstand as much external force as possible but balancing 
this out with being capable of actively changing when the force becomes too great. When the 
force is overwhelming, the organisation faces this force without doubt, challenging it and 
using the organisations’ curiosity to find a new equilibrium. 

Table 3: Additional Definitions 

 
 

Appendix IV – Continuing on Disruptive Innovation 

Small organisations provide services to the part of the market that incumbents tend to overlook as they focus on 
the most profitable customers (Bower & Christensen, 1995; Christensen et al., 2015). Disruption can also emanate 
from disrupters focussing on new-market footholds, in which they focus on a market that does not exist. This new-
market could disrupt the incumbents in a different market. For example, in the early days of Xerox, the 
organisation focussed on major enterprises that needed photocopying services, asking high prices which were too 
high for smaller organisations (Christensen et al., 2015). In the seventies the personal printer became a success, 
effectively creating a new market for the smaller organisations which were now able to own their personal printer 
and eventually disrupting Xerox’ printing services in the enterprise market. Christensen (2015) argues that 
organisations should have a separate division – under protection of senior management – that actively explores 
and exploits the disruptive business models. This division could lead to higher adaptive capacity in the 
organisation by providing understanding, executive attention, and financial investment, eventually leading to the 
ability to carry out adaption measures successfully (Bower & Christensen, 1995; Christensen, 2015; Ensor, 2011). 
Fiksel (2015) agrees with the need for a separate division for the development of adaptive capacity, adding that 
organisations should incorporate resilience thinking as well. 
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Appendix V – GAP-Analysis Between Exploration and Exploiting Phase, In-Depth Analysis of Scenario 
Planning, Contingency Planning, and Analogical Reasoning 

Aspects Scenario Planning & Contingency Planning (Exploration phase) Analogical Reasoning (Exploiting phase) 
Definition Planning every scenario that could potentially occur for an organisation and 

develop counter-measures that present an instant response when such 
scenarios occur. It offers a framework and systematic method that lets 
organisations deal with the uncertainty surrounding the future consequences 
of a decision. Scenarios are used in the organisation to identify early warning 
signals, assess the robustness of core competencies, generate better strategic 
options, and evaluating each option’s risk and return. Scenario planning 
works because people recognise the truth in the description of future events. 
The story resonates in some ways with what they already know, and then 
leads them from that resonance to reperceive the world. 

Analogical reasoning can be defined as the interpretation of one entity based 
on similarity with another. Instead of analysing particular attributes from 
particulars, through analogical reasoning, organisations can use particular 
similarities in two cases to infer further similarities. These similarities 
between cases can be found in-between different organisations as well, 
proving particularly useful for organisations. Practices that are good or best 
can be implemented by organisation, essentially circumventing the need for 
reinventing the wheel. 

Origin Scenario and contingency planning originate from many research 
disciplines. One where during World War II it was used as a war game 
analysis tool, countries used it to see what could potentially happen certain 
after decisions were made. It then proved its worth by creating the possibility 
to assess the risk and calculate the benefits of each scenario and being able 
to overview the scenarios in a handy way. Through this first iteration, this 
success led it to make an entry in organisational theory, where Royal Dutch 
Shell used it during the oil crisis in 1970, eventually playing a key role in the 
organisation’s success. A different research domain – as previously 
mentioned in this thesis – is ecology. 

Originating partially from structure-mapping theory, analogical reasoning 
uses the structural alignment between two representations based on their 
common relational structure from structure-mapping. There is much 
empirical work that supports this structural consistency in analogical 
reasoning, as Spellman and Holyoak (1992) found that there are many 
similarities between Operation Desert Storm and World War II, even though 
there is a time-difference of 45 years. 

Process Many different process descriptions exist when talking about scenario 
planning and contingency planning. To create a synopsis of these 
descriptions, the author focusses on using the techniques for strategic 
purposes. The combination is presented below. 

1. Identify the focal issue or decision, which can be very broad or 
narrow and requires proper scoping; 

2. Identify major stakeholders in the focal issue or decision; 
3. Identify driving forces at work in the present; 

a. Social dynamics 
i. Quantitative demographic issues. 

The process of analogical reasoning contains three major phases; (1) 
retrieval, (2) mapping, and (3) evaluation. The central process of analogical 
reasoning in psychology and computer science is analogical mapping, which 
can be inductive, deductive, or abductive.  

In the retrieval phase, the subject may remind a prior analogous 
situation from the long-term memory that has similar characteristics. 
However, research has shown that this does not happen on a regular basis as 
humans find it extremely difficult to remember prior situations. Even if the 
long-term memory is used, humans still more often than not retrieve the 
wrong matches. Only when the subjects are actively reminded of prior 
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b. Economic issues: 
i. Macroeconomic trends and forces; 

ii. Microeconomic dynamics; 
iii. Forces at work, on work or within the company 

itself. 
c. Political issues: 

i. Electoral, legislative, and regulatory. 
d. Technological issues 

i. Direct, enabling, and indirect. 
4. Try to predetermine some of these driving forces for the future, 

which equals to uncertainties; 
5. After predetermining some of the forces, the organisation should be 

left with a number of uncertainties. Sort the critical uncertainties 
that are key to the focal issue; 

6. Sort the uncertainties along a continuum of uncertainty which 
categorises them; 

7. Check for consistency and plausibility of scenarios; 
8. Focus on all the uncertainties, because none of them will be true, 

instead probably the actual future will have characteristics of them 
all. These characteristics can be divided into general themes; 

9. Develop learning strategies for the themes; 
10. Develop quantitative models which help to quantify the scenarios 

and their effects to more precise (e.g. by modelling price-change, 
growth rates, market shares, et cetera) 

11. If the scenario fits into all of the futures, themes, and models, then 
you can be confident that you are making better, more robust plans. 
Start evolving towards this scenario in an iterative process. 

situations, or the two cases are co-present in our attention, the subjects will 
remember and apply mapping to the situation. It is evident from the empiric 
research that best practices that are not written down, are mostly forgotten 
because subjects are not actively reminded of them. 

In the mapping phase, the subject has the two cases (on from long-
term memory and the new situation) in their working memory through 
analogical retrieval. The subject then aligns the representations through 
analogical mapping (commonalities, differences, and inferences) 
accordingly. The basic analogical mapping process or one-to-one 
correspondence flows as follows: 

1. X is similar to Y in certain (known) respects; 
2. Y has some further feature Z; 
3. Thus, Y has the feature Z, or some feature Z* similar to Z. 

Further developed, the process is turned into tabular correspondence where 
the corresponding objects, properties, relations, and propositions are placed 
side-by-side in a table, which is visible in the figure below. 

 
Figure 7: Analogical Reasoning Tabular Correspondence 

The final analogical reasoning phase is evaluation, in which the subject 
evaluates the relevance and validity of the analogy and its inferences. In 
organizational scholarship, Mantere & Ketokivi describe that scientific 
evaluation should have different processes for different forms of reasoning 
(deductive, inductive, and abductive), eventually concluding that there 
should be an interplay between them which could lead to rigor in reasoning. 

Role of 
Management 

Management should facilitate everything that is necessary for the 
organisation to survive the exploration phase. Meaning that management 
should support learning and experimenting, should facilitate a new and 
innovative state of mind, and finally a vision towards the future. When 
successfully facilitated, the scenario and contingency planning processes 
will have increased performance. 

The role of management – or instead, the great critique – is written in great 
detail by Mantere & Ketokivi (2013), in which they state: “The literature on 
how managers reason and make decisions is as diverse as it is massive: 
volumes of research have been devoted to rationality and the implications of 
cognitive limits, such as bounded rationality and behavioural biases (e.g., 
Bazerman, 2002; Bell, Raiffa, & Tversky, 1989; Eisenhardt & Zbaracki, 
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Scenario planning has some similarities when compared to adaptive 
management. In adaptive management, the managers take uncertainty into 
account during every decision. This is done through a balance of learning for 
long-term advantages and the uncertain future, combined with short-term 
wins which are based on current knowledge. During crisis, uncertainty 
reaches an all-time high, which makes it crucial for organisations and its 
management to be curious towards the future, while being proud of the past. 
Adaptive management could present the solution, as it takes this balance into 
account. However, more research should be done on this concept and its role 
in the adaptive cycle of resilience. 

1992; Kahneman, Slovic, & Tversky, 1982; March, 1994; Simon, 1997; 
Stanovich, 1999). We continually report on and are puzzled by the 
intricacies, idiosyncrasies, and downright irrationalities of managerial 
reasoning (p. 1).”. The role of management in analogical reasoning should 
then be to focus on these fouls in reasoning. Creating a reasoning process 
which is practical and useful that management can use. 

Additionally, management can look at their past experiences and 
knowledge for the process of analogical reasoning. However, the author 
critically remarks that when organisations fall into crisis, this could have 
happened through bad management. Meaning that management should not 
compare to prior experience and knowledge as this could lead to a vicious 
cycle. However, in the exploiting phase the organisation can use analogical 
reasoning. Management should find useful experiences and knowledge 
where they can find similarities. As literature is insufficient in this subject, it 
is part of the empiric research in this thesis. 

Role of the 
Manager 

The managers should be creative thinkers, focussing on innovation and 
learning in the organisation. The manager should create hopefulness for the 
scenarios that are chosen towards the end of the process. The culture that 
managers enforce should facilitate and support learning and innovation for 
the employees of the organisation. The manager should be able to identify 
his or her shortcomings in this crisis phase and act accordingly, whether that 
is to hire change agents, resigning from the job, or other measures. 
Additionally, managers should provide a learning environment by 
encouraging a diversity of views and management styles. 

The manager should be rational thinkers, able to focus on unbiased and 
rational decision making. During the exploitation phase, the focus must lie 
on exploiting the chosen scenario for the future. Creative managers that were 
used in the exploration phase should now be released for more rational 
managers that are capable of said exploitation. These rational managers can 
focus on effectivity and efficiency in the organisation, with a final goal of 
reaching the new equilibrium. 

Role of 
Learning 

Scenario-based organisational learning (SBOL) is the most widely used 
method to deal with the uncertain future. It recognises the uncertain character 
and prepares the organisation for potential changes. The more the 
organisation focusses on SBOL, the faster it can see and react to 
developments in its environment. Fiksel (2015) states that: “Learning 
organizations are able to achieve excellent performance by being flexible, 
adaptive, and productive in situations of rapid change. People can learn to 
manage highly complex systems by combining an intuitive holistic 
understanding with a rational and purposeful approach.” (p. 71). Meaning 
that learning has a crucial effect in the exploration phase, as this is the time 
where organisations need to be flexible, adaptive, and keep being productive 
while dealing with rapid change. 

Analogical reasoning can lead to incredible learning using three different 
methods which are apparent in the analogical reasoning process. First being 
schema abstraction, which is based on being able to generalise information 
through the highlighting of commonalities between two analogs. The 
common structure between analogs may be stored in memory as an 
abstraction and used again for later events. Second is difference detection, 
closely related to schema abstraction but instead, highlighting the alignable 
indifferences between analogs. Third, re-representation exerts learning 
through the flexibility of the abstractions that are presented, two analogs may 
have different descriptions but the same meaning through abstraction. 
Learning plays a crucial role in analogical reasoning in a continuous method, 
as analogical reasoning facilitates learning by comparing two analogs. 
Additionally, learning feeds back into analogical reasoning in the back loop 
as there is more knowledge after the fore loop. 
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Role of 
Change 
Agents 

External change agents are able to present new and fresh perspectives for the 
management of the organisation during a crisis. For example, in assisting in 
the creative process that is required or for putting the finger on the sore spot 
when management is unable to assess the situation clearly, thus challenging 
the management.  

Internal change agents could present their innovative ideas that could 
save the organisation while working in innovation teams. They could also 
use their subject-matter expert position to work on specific themes and 
learning strategies in step 9 of the process. 

The role of change agents in analogical reasoning is relatively untouched in 
the literature. The actual process of analogical reasoning takes place on an 
individual level but can be stretched out to organisation wide thinking in 
which the change agents suddenly gain a crucial role. The key advantage of 
analogical reasoning is to find cases which have major similarities with the 
case one is trying to solve. Internal change agents can facilitate detailed 
information into specific cases they solved previously for the organisation. 
External change agents can share the experience gained from solving similar 
cases from other organisations, sharing good and best practices. However, 
literature has not presented these ideas before, testing them with actual 
change agents and IT managers is key. 

Role of 
Information 
Systems 

ISs are able to present the information that is necessary to build scenarios 
and to create an educated decision when choosing one. Scenarios are based 
on three types of knowledge, first being the things we know we know, second 
the things we know we do not know, and third – and most dangerously – the 
things we do not know we do not know. The exact role of ISs is relatively 
low in research. In the empiric study the impact of ISs become apparent, 
seeing in practice that data, information and ISs are crucial for organisations 
in this day and age. 

ISs could present the organisation with the cases that are similar in nature, 
where large parts of the cases overlap with the same kind of information. An 
example can be seen in the example of the world wars, but the same goes for 
the tendency of the macroeconomic global market. ISs can analyse massive 
amounts of data in seconds, as corporate organisations rely more and more 
on data, ISs are crucial in the process of analogical reasoning. 

Literature 
used 

Fiksel, (2015); Introna, (1997); Peterson, Cumming, & Carpenter, (2003); 
Schoemaker, (1995); Schwartz, (1996); Tsoukas, (2009); Walker & Salt, 
(2012); Walters, (1986); Wilkinson, (1997). 

Bartha, (2013); Cornelissen & Clarke, (2010); Gentner & Maravilla, (2018); 
Gentner & Smith, (2012); Gick & Holyoak, (1983); Hesse, (2000); 
Loewenstein, Thompson, & Gentner, (1999); Markman & Gentner, (1993); 
Namy & Gentner, (2002); Oswick, Keenoy, & Grant, (2002); Spellman and 
Holyoak, (1992). 

Table 4: GAP-Analysis Between Exploration and Exploiting Phase 
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Appendix VI – Interview Results 

 
Crisis 
When asking whether the interviewee has had to deal with an internal or external crisis in their career, every 
interviewee answered positively. When the interviewees where asked what the cause of the crisis was, there was 
a slight difference in answers: 

1. We live in highly dynamic times. The organisation is falling behind as innovation is not managed, there 
is a need to keep up with the world. 5x; 

2. Too many legacy systems which bring high costs, high complexity, and need for many resources. 3x; 
3. Financial problems due to markets changing, revenue weakens, and costs increase. 3x; 
4. Key managers or stakeholders quitting their job, leaving the organisation weakened. 1x. 

Additionally, a follow up question asks whether the causes for a crisis are alike in their respective sectors. 7 out 
of 12 interviewees answered with yes, stating that the cause for a crisis is usually faulty management, external 
factors (politics or fraud), or macro-economic causes. Interesting to see is that 8 out of 12 interviewees deal with 
crises through an external view, where 7 of those are external change agents (consulting). 4 out of 12 deal mostly 
with internal crises, as managers of innovation, IT-project managers, or internal change agents. 

When dealing with those crises, the literature stated that best practices and refraining from reinventing the 
wheel, can lead to solving those crises or even preventing crises. It is evident that best practices and lessons 
learned are both techniques that are crucial in practice, as all interviewees gave a positive answer to the question 
whether they used them. Best practices and lessons learned come from two sources and are related to scenario 
planning and analogical reasoning. First, internal best practices can be used through analogical reasoning. The 
organisation creates the analogs, finds the differences, and can thus operate more effective and efficiently based 
on prior knowledge. Second, external best practices are techniques or innovative technology that can be used in 
the organisation. Other organisations can be a source of inspiration, the best practices can be copied and adjusted 
to your own organisation. Through learning those best practices and applying new techniques and technologies, 
new services and products can be obtained. Scenario planning can help with formulating how one can transform 
and transition the organisation.  

The interview continued with the question what organisations should do when in a crisis and whether there 
is a process they follow to minimize impact. Answers that were given are shown below: 

1. Try to stabilize the organisation, focus on the products or services that are still creating profit. Every 
product or service that is in crisis should be cancelled or changed. 2x; 

2. Hire an external change agent to help in solving the crisis, moving fast and with care. 2x; 
3. Act quickly and create understanding that the organisation is in a crisis. 5x; 
4. There is no specific process. 3x. 

 
Scenario Planning 
When the interviewees were asked where the focus should lie during the scenario planning process, from an 
organisational perspective. The answers included that an organisation should focus on: 

1. Data, meaning financial information, market research, analysis. Make your decisions using that kind of 
information. 3x; 

2. Innovation and growth, essentially creating a vision for the future of the organisation. 6x; 
3. Solving the problem at hand, while creating a good scene for the future. 1x; 
4. Focussing on ISs and how they should support the organisation in solving the crisis, and in supporting 

the future. 1x. 

Continuing, the interviewer asked whether the interviewee used scenario planning as an internal change agent in 
their own organisations, or as an external change agent for a client. 7 out of 12 interviewees use scenario planning 
in their work as an external change agent, while 3 interviewees use it as a technique for internal change. The other 
2 interviewees did not use it that often in their daily work.  

A question was included to see how contingency planning is used to reduce the number of scenarios from 
the scenario planning process. The answers can be summed up to anything between 2-4 scenarios that are 
completely planned out. However, 2 of the 12 interviewees stated that they do not focus on multiple scenarios, 
instead they plan out a single, high-potential scenario with all available resources. Sometimes also stating that as 
organisations tend to have a lower maturity, less scenarios are optimal. 
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When asked what the role of external change agents in the scenario planning process is, the interviewees 
answered as follows: 

1. The external change agent should be a sparring partner, challenging the views of the organisation by 
asking critical questions. 2x; 

2. Process facilitator by leading the organisation through the scenario planning process. 2x; 
3. Bring new knowledge, experience, and best practices to the organisation on areas of expertise where 

the organisation lacks these resources. 3x; 
4. Offer a fresh perspective to the organisation and forcing change, sometimes it takes a fresh pair of eyes 

to put the crisis into the perspective of the organisation. 5x. 

 
 
Testing the theory in practice 
When organisations use analogical reasoning and scenario planning in their organisation in times of crisis and 
they do so without the help of external change agents. Using the same knowledge and experience that could have 
led them into the crisis in the first place. Is there a chance that they end up in a vicious cycle? 

1. Yes, especially when using the analogical reasoning technique. Since the organisation has clearly made 
mistakes, they cannot rely on past experience anymore. 6x; 

2. Yes, however, the organisation can use their internal change agents. Those internal change agents 
should be able to look through the cycle. 2x; 

3. Yes, almost certainly if there is no openness towards the outside world. 4x. 

There is a clear secondary answer that was given when asking the question, almost all interviewees stated that 
organisations should look for second opinions. Whether that is through external change agents, internal change 
agents, young talent in the organisation, or through interviews with the clients. 

 
The organisation faces a difficult decision during times of crisis. The management can decide upon two things, 
following their own knowledge, experience, and organisational know-how during decision making. Or they could 
trust in the knowledge of external change agents, having expertise, experience, best practices, and market insights. 
What should an organisation do? What does actually happen in practice? 

1. The organisation should use external change agents. External change agents should provide the 
management with their knowledge (e.g. expertise, experience, best practices, and market insights), as 
management no longer trusts their own decision-making capabilities. However, management should 
still make their own decisions. Consultants ask the right questions and hold up the imaginary mirror. 
6x; 

2. A healthy balance is required. External change agents can do research more freely, analyse using their 
knowledge and provide consult. Management should then use the consult very seriously. 6x 

It is evident that all interviewees agreed to the fact that external change agents are a necessity when dealing 
with organisational crises. Management can no longer make decisions based on their own knowledge and need a 
second opinion. 
It became apparent that during an organisational crisis, old management is no longer suitable to make the right 
decisions. It does not matter whether they were good or bad managers, or whether they made the right or wrong 
decisions. What do you think of this statement? It is visible in practice? 

1. Yes, and it is 100% true. 2x; 
2. Yes, but it is 80% true. When there is an external force that management could not foresee or 

respond to, the management had bad luck. In all other cases, it is definitely true. 1x; 
3. A balance is required. Old management and new management should be mixed up. It provides a 

fresh pair of eyes, new perspectives, new knowledge. Old managers should instantly be removed if 
they hinder the progress of the organisation. 8x; 

4. Sometimes, it is partially true. When managers have adaptive capacity and are flexible, then they 
could potentially stay. In larger organisations, many managers do not have these competencies and 
have less knowledge of IT. Then new managers are a necessity. 1x. 

Through the literature review, the author saw management types should differ in different parts of the adaptive 
cycle (Abcouwer & Parson, 2011). In the right side of the adaptive cycle, more creative managers were needed 
for escaping the crisis and moving back to the exploiting side. In the left side of the adaptive cycle, more rational 
managers are needed to exploit the chosen scenario and to focus on efficiency and effectiveness. When asked 
whether the interviewees saw this balance in organisations, the answers were as follows: 
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1. Yes, this is crucial for organisations when dealing with crises. Organisations should look for more 
creative, inspiring, and learning managers. However, the correct term is a balance of both types of 
management. There must always be rational and creative management in a single team. During 
exploration, more creative managers are a must. During exploiting, more rational managers are a 
must. 10x; 

2. Partially true. Organisations might need quick-thinking and fast-acting management, which are most 
often rational in nature. When there is time for experimenting and learning, creative managers are 
crucial. 2x. 

 
On the right side of the adaptive cycle, during the exploration phases, the literature states that learning is necessary. 
Organisation-wide learning is a concept that could help organisations out of the crisis. Is this statement true? Is 
this concept actively pushed in organisations?  

1. Yes. Learning and experimenting is crucial in the entirety of the adaptive cycle, not only in the crisis 
phase. This should be actively managed and supported by management, to create a learning 
environment for her employees. Mistakes can be made, and experimenting should be encouraged. 
Creative and innovative ideas are celebrated, additionally, when an experiment goes wrong, it is also 
celebrated. 10x; 

2. Partially. When the organisation is in crisis, it is too late to learn, organisations should then act. In 
the left side of the adaptive cycle, learning is important as it increases the knowledge and flexibility 
of the organisation. Experimenting can be done on the right side, but in a fast-paced method. 2x. 

 
Apart from external change agents, more often than not, there is an internal advisory board active inside the 
organisation. What can they bring in times of crisis? What is their exact role? 

1. Internal advisory boards in the form of an innovation board work excellently. Working in parallel to 
the incumbent organisation (e.g. a small speedboat scouting ahead for the big and bulky oil tanker). 
Using experimenting and learning as their main focus, trying to scout out where the massive 
incumbent organisation should go to. It is necessary that the incumbent organisation provides full 
control of the division to the division’s management. A reacting and preventing role, necessary 
throughout the entirety of the adaptive cycle. 2x; 

2. Internal change agents can use their existing support and influence in the organisation to steer the 
organisation towards a new future. Being the bridge between external change agents and their 
management team. All the while focussing on keeping their perspective as fresh as possibly can, 
actively managing this day in, day out. 7x; 

3. Internal change agents do not need the title on their pay check, the employees that have the 
organisation in their hearts and have intrinsic motivation are the ones that make the change truly 
happen. The ones that do have the title are seen less and less in organisations, more often through an 
innovation division separated from the incumbent organisation. 1x; 

4. Internal change agents cannot radical change to the organisation in a way that external ones can. 
They always have their pay check in the back of their heads, while external change agents can act 
heavier. 2x.  

 
Is the internal change agent’s perspective too entwined with the organisation’s? Can they be as objective as 
external change agents? 

1. Yes, they are too entwined. No, they are not objective. However, that is something that the organisation 
should take into account when using the internal change agents. That is where their strength lies, they 
understand the organisation and can innovate purposefully. 8x; 

2. No, they are not too entwined, and they can be objective. The example of innovation boards is perfect, 
they are able to reach objectivity as they are dissociated from the organisation. 4x. 

 
Information and ISs play an immense role in contemporary organisations. The questions that where asked are: 
What role does information play in times of crisis? How should ISs facilitate the movement from exploring to 
exploiting? And, can ISs be used to solve the crisis and move to a new equilibrium? 

All interviewees agreed that information plays a crucial role, an organisation should make their decisions 
based on information. Meaning that quality of data must be high, it must be important to the person viewing it by 
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having some sort of meaning, and information must be presented at the right time. This also includes external 
information, such as market research, competitor research, working together with other organisations with the 
same problems. 
 The questions about ISs generated the following responses: 

1. They should select the data and show it to the right people, essentially creating information. Having 
a crucial role in the organisation in times of crisis, as they can provide insight in the current situation 
and what the future scenarios could look like. 9x; 

2. ISs become smarter each day (e.g. through the use of artificial intelligence), which could mean that a 
system presents the exact information that is needed to solve a crisis, or to prevent one from 
happening in the first place. 1x; 

3. ISs have a subordinate function to information. During crises, organisations should focus on solving 
the crisis, using the systems only as facilitators of information. 2x. 

Whether they can be used to solve the crisis and move to the next phases, was a topic that all interviewees agreed 
on. However, some remarks were made that must be considered.  

1. Management should not focus on the ISs, it should only be considered during the scenario planning 
process. Only when the entrepreneurship phase starts, the new ISs begin to play a major role. 
However, old ISs also play a key role in the crisis phase, as they are needed to create insight in the 
current situation of the organisation; 

2. When the old IS is the source of the crisis, then new ISs should play the key role in solving the 
crisis. However, if the problem needs a quick repair, it is useless to start implementing a new system 
as this is not a short-term project. 

 
Ending the interview on a more philosophical note, the following statement was presented to the interviewees: 
‘Organisations should be proud of the past, while being curious towards the future’. The comments were as 
follows: 

4. A healthy balance is required. The incumbent organisation must stay up, otherwise the organisation 
will have no more cashflows. But the battle for innovation should continuously be fought. Focus on 
the strong points from the past (e.g. the organisation’s DNA/identity), while trying to fix the weak 
points by being curious towards the future (e.g. a clear vision for growth, a man on the moon 
message). 9x; 

5. Being curious to the future has a heavier weight to it, as we live in a highly dynamic world. 
However, if the organisation forgets their past and solely focusses on innovation, it will slowly turn 
into a research institution. 2x; 

6. Organisations should focus more on being curious towards the future. The key rule here is: “if you 
do what you always did, you get what you always got”. 1x. 
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Appendix VII – Qualitative Interview Transcripts 

Interview I 
 

• Wat is jouw achtergrond? (Opleiding, markt, organisaties)? 

Master in IT, verder altijd in de consultancy gewerkt. 
 

• Wat is je huidige rol in de organisatie? 

Business strategie manager. Het team leiden en motiveren om de klant te helpen, ik leid eigenlijk projecten voor 
de klantenorganisaties. In samenwerking met de managing director doe ik ook veel business development. 

 
Ervaringsvragen 
Een crisis is niet altijd slecht, het kan zeker ontstaan door negatieve invloeden op het bedrijf. Maar het kan 

ook zijn dat een wens tot innovatie kan leiden tot een wenselijke crisis, hierin wil het bedrijf een verandering te 
pas brengen. 

• Heb je ooit een crisis meegemaakt in een organisatie? Waarin het bedrijf of businessunit een grote 
verandering doormaakte. 

Zeker, ik heb ontzettend veel crisissen meegemaakt. Of het nou om financiële, demografische, geopolitieke, of 
overige crisissen gaat.  
 

• Wat veroorzaakte de crisis? 

Vaak is crisis iets wat ontstaat door de hoge dynamische tijd waarin wij ons nu bevinden. Hierin dienen 
organisaties constant bezig te zijn met de toekomst, zodra ze stilstaan worden ze binnen no-time ingehaald door 
andere. Andere redenen van crisissen komen minder vaak voor, waarbij bijvoorbeeld een externe factor de invloed 
heeft, zoals bij geopolitieke, fraude en overige oorzaken. 
 

• Ontstaan crisissen over het algemeen op dezelfde manier, lijken ze op elkaar? 

Over het algemeen lijken ze wel op elkaar, enkel heeft het voor elke organisatie andere gevolgen. 
 

• Was jij in of extern tijdens deze crisis? Wat was jouw verantwoordelijkheid?  

Ik ben over het algemeen extern tijdens crisissen die ik mee heb gemaakt. Mijn verantwoordelijkheid is dan dat 
ik als consultant optreed.  
 

• Best practices/good practices/lessons learned worden vaak beschreven voor het preventeren van 
dezelfde fouten. Is dit een goede techniek? Zorgt het ervoor dat organisaties een soortgelijke of 
nieuwe crisis kunnen voorkomen? 

Dit werkt absoluut, we leren van onze fouten en ervaringen. Dat betekent niet dat we bij elke klant hetzelfde 
kunnen doen, maar we kunnen zeker onze leermomenten meenemen bij nieuwe klanten. Of dat nou successen zijn 
uit goede projecten, of lessons learned uit mislukte projecten. 
 

 
Movement from Crisis to New Combinations 
De organisatie heeft nu veel opties die waardevol kunnen zijn voor de organisatie. Een moet worden gekozen door 
het management waarop de hele organisatie zich gaat storten, voordat ze dit kan doen moet het eerst de opties 
volledig uitwerken. Ze zijn zeker in wat ze kunnen na het einde van deze fase (doordat ze meer vertrouwen hebben 
in de organisatie na afloop van de crisis), maar nog niet zeker in wat ze precies willen. Organisaties gaan in New 
Combinations gebruik maken van Contingency planning. 
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• Tijdens een crisis gebruikt een organisatie scenario planning om tot zoveel mogelijk geschikte 
scenario’s te komen. Waar moet de focus liggen voor organisaties tijdens het creëren van deze 
scenario’s.  

Elke goede organisatie gebruikt scenario planning in 2018. Scenario’s moet je dan volledig uitwerken op basis 
van data (financiën, marktonderzoek, analyses) en een fancy name geven, daar houden klanten van. Maak daarbij 
nooit te veel scenario’s, dat werkt enkel tegen je. 

 
• Heeft u ooit gebruik gemaakt van scenario planning binnen een organisatie of als externe? Hoe heeft 

dit gewerkt en hoe heeft dit geholpen in het oplossen van de gevolgen van een crisis?  

Jazeker, ik gebruik altijd scenario planning wanneer ik als consultant bedrijven adviseer. Dat helpt enorm in het 
oplossen van haar problemen. Het geeft helderheid en goede zorgvuldig gekozen opties. Zorg er wel altijd voor 
dat er maar 3 opties het beste zijn en worden geadviseerd. Ga nooit 50 scenario’s doornemen met de klant, dat 
kost te veel tijd en daar heeft niemand zin in. 

 
• Als organisaties in een crisis vallen (bijvoorbeeld door ontwrichting), wat is dan het proces wat zij 

volgen om ervoor te zorgen dat de impact zo minimaal mogelijk blijft?  

Proberen de stabiliteit te waarborgen en ervoor zorgen dat de cashflows die goed lopen altijd online blijven. De 
cashflows waar crisis in bestaat direct aanpakken, dat betekent, afbouwen/afbreken of veranderen. 

 
• Wat voor rol speelt informatie tijdens een crisis, hoe belangrijk is dit voor het scenario planning 

proces? Hoe belangrijk is informatie voor een organisatie die uit een crisis wilt komen? Kunnen 
bepaalde informatiesystemen (denk aan management information systems met real-time 
dashboards) hier een rol in spelen? 

Data betekent alles, zoals ik al eerder gezegd heb. Informatie is dus ontzettend belangrijk voor het oplossen van 
de crisis, omdat je door informatie de koers van je organisatie kan bepalen. Informatie zorgt ervoor dat je de 
huidige situatie kan bepalen, waarbij je direct meer inzicht hebt in de toekomst (de succesvolle cashflows en die 
verder uitbreiden). 

 
• Wat voor rol kunnen interne en externe consultants spelen in het proces van scenario planning?  

Bijvoorbeeld de rol van sparringpartner, uitlegger van scenario planning proces, of als iemand die kritische vragen 
stelt. 

 
Movement from New Combinations to Entrepreneurship 
De organisatie focust nu op het schrijven van een specifieke oplossing voor het oplossen van de problemen uit de 
crisis. Ze zijn zeker in wat ze willen na afloop van het Contingency plannen, ze moeten alleen nog zeker worden 
in of het ook gaat lukken zoals het op papier staat. Het management staat voor een ongelofelijk lastige keuze, zij 
moet de gehele organisatie in het diepe gooien door maar 1 enkel scenario te kiezen en daar volledig voor te gaan. 
Contingency planning gaat erom wat een organisatie gaat doen wanneer een optie faalt, zodat ze direct adequaat 
kan reageren.  

• De literatuur legt voor dat organisaties moeten focussen op een aantal opties voor Contingency 
planning, zodat het management uiteindelijk 1-3 opties kan kiezen. Wat gebeurt in deze hoog 
onzekere tijd in de praktijk voornamelijk?  

Zie vorig antwoord. Niet te veel opties, met sexy namen. 
 

Testen van de theorie in de praktijk 
In de crisis fase dienen organisaties meer te focussen op innovatie. Het is cruciaal om elke mogelijk methode te 
gebruiken zodat de organisatie uit de crisis kan bewegen. In mijn theorie bekijk ik hoe de dynamieken binnen het 
concept van IT-Support een rol spelen. De dynamieken hebben invloed op de beweging van organisaties uit een 
crisis, dat kan negatieve en positieve invloed hebben. 

 
• Scenario planning en Analogical reasoning maken beide gebruik van kennis uit het verleden om op die 

manier de toekomst te kunnen voorspellen. Wanneer organisaties in een crisis zijn beland door 
eerdere keuzes, ontstaat er dan een vicieuze cirkel? 



Master Thesis          Version 1.1.2 

Jordi Daniëls Released – 28-08-2018 35 

Bij analogical reasoning levert dat zware problemen op, omdat je vanuit je vroegere ervaring beslissingen gaat 
maken over de toekomst. Dat kan niet meer, dat moet direct veranderen, de goede organisaties gebruiken data als 
leidraad. Data is hierin cruciaal en bepaalt de scenario’s richting de toekomst. Scenario planning kan er dus voor 
zorgen dat een organisatie uit de crisis komt. Analogical reasoning moet je erg voorzichtig mee zijn, omdat je in 
de vicieuze cirkel terecht kan komen.  
 
Toevoeging: Kijk wel altijd ontzettend uit voor subjectiviteit in de beslissingen van mensen, ze kiezen altijd 
onbewust toch voor mensen die op hun lijken, plekken waarvan ze houden, bedrijven die ze goed vinden, etc. 
 

• Het gebruik van kennis uit het verleden kan goed zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van externe 
consultants die al eerder de crisis hebben meegemaakt, bijvoorbeeld bij een andere soortgelijke 
organisatie. Zou management van haar eigen kennis uit het verleden moeten uitgaan (waarbij de 
cirkel kan worden veroorzaakt) of moet ze m.b.v. externe consultants de crisis oplossen (ook al 
hebben zij niet altijd alle informatie)? Wat zou een organisatie moeten doen? Wat gebeurt er ook 
daadwerkelijk? 

De consultants bieden dan absoluut een goede uitkomst voor het management, in tijden van crisis is het 
management niet zeker meer dat zij de beste keuzes kunnen maken. Consultants kunnen dan met kennis uit de 
markt en expertise van projecten erg goed helpen bij een organisatie, bijvoorbeeld als sparringpartner. 
Management moet nog steeds wel haar eigen keuzes maken, maar nu in samenwerking met de informatie die 
consultants presenteren. 

 
• De literatuur stelt voor dat oud management (of ze goed of slecht waren) niet langer geschikt zijn om 

de juiste keuzes te maken in tijden van crisis. Wat vindt u van deze stelling, komt dit in de praktijk 
voor? 

Absoluut, dit komt zeker voor. Dit is 100% waar. Voornamelijk wanneer het evident is dat de problemen vanuit 
het management komt, denk aan frauduleuze praktijken. Maar er is ook een balans nodig, wanneer het 
management uitermate geschikt is om met de dynamieken te werken, dan kunnen ze gewoon blijven zitten. Denk 
aan ABN-AMRO en New10. Zij hebben een methode gevonden om het oude management te balanceren in de 
incumbent organisatie, door soms nieuwe directieleden aan te nemen. Maar ze hebben ook creatief en nieuw 
management zitten in de aparte innovatietak bij New10, die parallel loopt aan de incumbent organisatie.  

 
• De literatuur toont dat twee typen management nodig zijn in de linker en rechterzijde van de 

adaptive cycle. Waarbij rationeel management aan de linkerzijde haar sterkte kan tonen en creatief 
management aan de rechterzijde. De oorzaak hiervan is dat de competenties van rationeel 
management voornamelijk operationalisering, optimalisatie en harde besluiten nemen is. Waarbij de 
competenties van creatief management liggen in een inspirerende werkomgeving creëren, waarbij 
leren, experimenteren en fouten maken goed is. Hoe verloopt deze balans in de praktijk, ziet u deze 
beweging terug bij organisaties? 

Ja deze beweging zie ik zeer zeker. Denk aan ABN-AMRO en New10. 
 

• Onderzoek toont aan dat leren cruciaal is voor organisaties in tijden van crisis. Denk hierbij aan 
organisatie-breed leren binnen de fases van crisis, nieuwe combinaties, en ondernemerschap. Hoe 
zou leren een organisatie uit een crisis kunnen helpen? 

Dat zorgt ervoor dat organisaties kunnen experimenteren, zoals innovatie centers. De beste experimenten 
implementeer je dan in de incumbent business, de slechte kap je direct af. 

 
• Naast externe consultants is er bij een grote organisatie vaak een intern adviesorgaan.  

o Wat kunnen interne adviseurs brengen in tijden van crisis?  

Innovatiebureaus kunnen uitstekend worden gebruikt om in parallel te werken met de incumbent organisatie, de 
beste experimenten kan je dan implementeren wanneer deze gereed zijn voor de markt. 
 

o Is hun perspectief te veel verstrengeld met hetgeen van de organisatie?  
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Nee dat valt mee, bij interne adviseurs ga je er al vanuit dat het verstrengeld is, dat is juist de kracht van interne 
adviesorganen. 
 

o Kunnen zij zo objectief als externe adviseurs zijn?  

Dat betwijfel ik, je hebt altijd een bepaalde verhouding naar de organisatie die jou elke maand betaalt. 
 

o Wat is hun precieze rol in de beweging terug naar het evenwicht? 

Ze kunnen de nieuwe combinaties fase erg goed faciliteren door middel van de experimenten die ze doen. 
 

• In tijden van crisis moet de huidige situatie worden uitgestippeld om te bepalen waar de organisatie 
zich in bevindt, informatie en informatiesystemen zijn hierbij cruciaal.  

o Welke rol speelt informatie tijdens de crisis in een organisatie? 

Zoals eerder benoemd, erg belangrijke rol. 
 

o Hoe zouden informatiesystemen de beweging moeten faciliteren? 

Informatiesystemen moeten worden gebruikt om de juiste informatie te selecteren en te tonen aan de juiste 
mensen. Dan maak je van data à informatie. 
 

o Kunnen informatiesystemen worden gebruikt om de crisis op te lossen en te bewegen naar 
een nieuw evenwicht? 

Ja. 
 

• Een van de hoofdaannames in mijn scriptie en van mijn supervisor is dat organisaties trots moeten 
zijn op hun verleden, terwijl ze nieuwsgierig moeten zijn richting de toekomst. In tijden van crisis is 
soms juist het verleden fout, dus is innovatie goed. Maar in het equilibrium is het goed zoals ‘we het 
altijd hebben gedaan’ en ‘never change a winning team’. 

Een gezonde balans is cruciaal, de incumbent moet blijven staan, maar de innovatieslag dient absoluut gemaakt 
te worden. 
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Interview II 
 

• Wat is jouw achtergrond? (Opleiding, markt, organisaties)? 

Veel informatiekunde opleidingen, uiteindelijk executive master informatiemanagement. 
 

• Wat is je huidige rol in de organisatie? 

Manager nieuwe media en ontwikkeling/implementatie van nieuwe digitale dienstverlening. 
 

Ervaringsvragen 
Een crisis is niet altijd slecht, het kan zeker ontstaan door negatieve invloeden op het bedrijf. Maar het kan ook 
zijn dat een wens tot innovatie kan leiden tot een wenselijke crisis, hierin wil het bedrijf een verandering te pas 
brengen. 

• Heb je ooit een crisis meegemaakt in een organisatie? Waarin het bedrijf of businessunit een grote 
verandering doormaakte. 

We leven in een constante crisis, bij onze organisatie leeft dat echt. 
 

• Wat veroorzaakte de crisis? 

Bij onze organisatie veroorzaakt onze legacy veel problemen. Niet alleen op het gebied van informatiesystemen, 
maar ook omdat wij een verschrikkelijk traditionele top-down organisatie hebben. De bazen van onze 
hoofdorganisatie moeten in vernieuwing gaan denken, het DNA aanpassen. Onze organisatie kan dat wel, dat gaan 
we proberen te introduceren bij de hoofdorganisatie. 

• Ontstaan crisissen over het algemeen op dezelfde manier, lijken ze op elkaar? 

Er is niet 1 oorzaak. Op IT-gebied is dat bij onze organisatie voornamelijk door onze legacy. Dat veroorzaakt veel 
problemen voor ons. 
 

• Was jij in of extern tijdens deze crisis? Wat was jouw verantwoordelijkheid?  

Altijd intern. Als manager van deze divisie is mijn verantwoordelijkheid hoog. 
 

• Best practices/good practices/lessons learned worden vaak beschreven voor het preventeren van 
dezelfde fouten. Is dit een goede techniek? Zorgt het ervoor dat organisaties een soortgelijke of 
nieuwe crisis kunnen voorkomen? 

Ja het is een goede techniek, helaas gebruiken wij dat veel te weinig. Verandering zit niet in ons DNA en dat 
maakt het ook heel moeilijk om best practices te implementeren. Mijn organisatie zorgt er dus voor dat het DNA 
moet worden aangepast bij onze grotere organisatie. 

 
Movement from Crisis to New Combinations 
De organisatie heeft nu veel opties die waardevol kunnen zijn voor de organisatie. Een moet worden gekozen door 
het management waarop de hele organisatie zich gaat storten, voordat ze dit kan doen moet het eerst de opties 
volledig uitwerken. Ze zijn zeker in wat ze kunnen na het einde van deze fase (doordat ze meer vertrouwen hebben 
in de organisatie na afloop van de crisis), maar nog niet zeker in wat ze precies willen. Organisaties gaan in New 
Combinations gebruik maken van Contingency planning. 

• Tijdens een crisis gebruikt een organisatie scenario planning om tot zoveel mogelijk geschikte 
scenario’s te komen. Waar moet de focus liggen voor organisaties tijdens het creëren van deze 
scenario’s.  

In onze informatievoorziening scenario’s focussen wij voornamelijk om op een andere manier te gaan werken, 
waardoor wij adaptiever, flexibeler en schaalbaar kunnen werken. Je moet in de organisatie echt focussen om kort 
cyclischer en sneller scenario’s te kunnen implementeren, dat is het belangrijkste. Scenario planning kan daar ook 
echt voor zorgen. 

 
• Heeft u ooit gebruik gemaakt van scenario planning binnen een organisatie of als externe? Hoe heeft 

dit gewerkt en hoe heeft dit geholpen in het oplossen van de gevolgen van een crisis?  
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Ja als externe in het perspectief van: wij zijn een innovatiebureau die naast de hoofdorganisatie draait, dus wij zijn 
soort van extern. Wij maken altijd gebruik van scenario planning, waarbij wij eigenlijk niet verschillende opties 
volledig uitwerken. We brainstormen een aantal opties en werken er vervolgens 1 volledig uit.  

 
• Als organisaties in een crisis vallen (bijvoorbeeld door ontwrichting), wat is dan het proces wat zij 

volgen om ervoor te zorgen dat de impact zo minimaal mogelijk blijft?  

Een bepaald proces is er eigenlijk niet, behalve snel en flexibel reageren. 
 

• Wat voor rol speelt informatie tijdens een crisis, hoe belangrijk is dit voor het scenario planning 
proces? Hoe belangrijk is informatie voor een organisatie die uit een crisis wilt komen? Kunnen 
bepaalde informatiesystemen (denk aan management information systems met real-time 
dashboards) hier een rol in spelen? 

Informatie is cruciaal, dat is ook iets wat nog niet volledig in ons DNA zit. Wij moeten met de gehele organisatie 
veel meer in services denken waarbij wij informatie en informatiesystemen kunnen gebruiken ten goede van onze 
diensten.  

 
• Wat voor rol kunnen interne en externe consultants spelen in het proces van scenario planning?  

Externe consultants gebruiken wij in het scenario planning proces om te ondersteunen in problemen waarbij wij 
de kennis niet volledig in huis hebben.  

 
Movement from New Combinations to Entrepreneurship 
De organisatie focust nu op het schrijven van een specifieke oplossing voor het oplossen van de problemen uit de 
crisis. Ze zijn zeker in wat ze willen na afloop van het Contingency plannen, ze moeten alleen nog zeker worden 
in of het ook gaat lukken zoals het op papier staat. Het management staat voor een ongelofelijk lastige keuze, zij 
moet de gehele organisatie in het diepe gooien door maar 1 enkel scenario te kiezen en daar volledig voor te gaan. 
Contingency planning gaat erom wat een organisatie gaat doen wanneer een optie faalt, zodat ze direct adequaat 
kan reageren.  

• De literatuur legt voor dat organisaties moeten focussen op een aantal opties voor Contingency 
planning, zodat het management uiteindelijk 1-3 opties kan kiezen. Wat gebeurt in deze hoog 
onzekere tijd in de praktijk voornamelijk?  

Wij gebruiken voornamelijk 1 optie die wij volledig uitwerken, wij zijn het dan eens over de oplossing en dan 
heeft het niet veel eens om nog andere oplossingen uit te werken. Althans, bij onze organisatie is dat zo. 

 
Testen van de theorie in de praktijk 
In de crisis fase dienen organisaties meer te focussen op innovatie. Het is cruciaal om elke mogelijk methode te 
gebruiken zodat de organisatie uit de crisis kan bewegen. In mijn theorie bekijk ik hoe de dynamieken binnen het 
concept van IT-Support een rol spelen. De dynamieken hebben invloed op de beweging van organisaties uit een 
crisis, dat kan negatieve en positieve invloed hebben. 

 
• Scenario planning en Analogical reasoning maken beide gebruik van kennis uit het verleden om op die 

manier de toekomst te kunnen voorspellen. Wanneer organisaties in een crisis zijn beland door 
eerdere keuzes, ontstaat er dan een vicieuze cirkel? 

Ja dat is zeker mogelijk, daar moet je ontzettend voor uitkijken. Zoek daarvoor second opinions op die meedenken 
in jouw organisatie om de problemen op te lossen. 
 

• Het gebruik van kennis uit het verleden kan goed zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van externe 
consultants die al eerder de crisis hebben meegemaakt, bijvoorbeeld bij een andere soortgelijke 
organisatie. Zou management van haar eigen kennis uit het verleden moeten uitgaan (waarbij de 
cirkel kan worden veroorzaakt) of moet ze m.b.v. externe consultants de crisis oplossen (ook al 
hebben zij niet altijd alle informatie)? Wat zou een organisatie moeten doen? Wat gebeurt er ook 
daadwerkelijk? 

Praten en sparren met de buitenwereld, waarbij je uit je eigen comfortzone stapt, is heel belangrijk, zeker in onze 
organisatie. Je merkt heel erg dat de managers voornamelijk uitgaan van hun eigen kennis die ze in de 20/30/40 
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jaar daarvoor hebben opgebouwd. Dat is fout, dat moet je niet doen, het eigenlijk een schande dat dat nog kan. Je 
moet sparren met de buitenwereld en openstaan om van anderen te leren.  

 
• De literatuur stelt voor dat oud management (of ze goed of slecht waren) niet langer geschikt zijn om 

de juiste keuzes te maken in tijden van crisis. Wat vindt u van deze stelling, komt dit in de praktijk 
voor? 

Eens. Alleen is bij onze organisatie het een groot probleem, omdat je in onze organisatie door middel van heel 
veel jaren ervaring jezelf omhoog werkt. Die mensen gaan dan niet zomaar weg, dat kan gewoon niet. Maar dat 
zou eigenlijk wel moeten gebeuren. 

 
• De literatuur toont dat twee typen management nodig zijn in de linker en rechterzijde van de 

adaptive cycle. Waarbij rationeel management aan de linkerzijde haar sterkte kan tonen en creatief 
management aan de rechterzijde. De oorzaak hiervan is dat de competenties van rationeel 
management voornamelijk operationalisering, optimalisatie en harde besluiten nemen is. Waarbij de 
competenties van creatief management liggen in een inspirerende werkomgeving creëren, waarbij 
leren, experimenteren en fouten maken goed is. Hoe verloopt deze balans in de praktijk, ziet u deze 
beweging terug bij organisaties? 

Ja, je hebt zeker nieuwe managers nodig. Helaas is dat bij onze organisatie erg moeilijk door eerdergenoemde 
redenen. Deze inspirerende en adaptieve managers zijn cruciaal voor organisaties anno 2018. 

 
• Onderzoek toont aan dat leren cruciaal is voor organisaties in tijden van crisis. Denk hierbij aan 

organisatie-breed leren binnen de fases van crisis, nieuwe combinaties, en ondernemerschap. Hoe 
zou leren een organisatie uit een crisis kunnen helpen? 

Bij ons werkt het heel goed omdat wij in mijn divisie kunnen leren en experimenteren. Wanneer deze ideeën dan 
goed werken kunnen wij deze implementeren in de hoofdorganisatie. 

 
• Naast externe consultants is er bij een grote organisatie vaak een intern adviesorgaan.  

o Wat kunnen interne adviseurs brengen in tijden van crisis?  

Ze kunnen innovatie in de organisatie op gang brengen, ze kunnen de verandering supporten en ook de 
veranderingen (en nieuwe technologieën en technieken) implementeren in de hoofdorganisatie. 
 

o Is hun perspectief te veel verstrengeld met hetgeen van de organisatie?  

Nee, niet per se. Mits je het goed regelt. Je moet bewust de objectiviteit regelen in de organisatie en in de divisie. 
De interne adviseurs weten natuurlijk ook hoe de boel draait, dat geeft voordelen. 
 

o Kunnen zij zo objectief als externe adviseurs zijn?  

Ja zeker, mits de divisie los kan optreden van de hoofdorganisatie. Dan kan dat zeker. 
 

o Wat is hun precieze rol in de beweging terug naar het evenwicht? 

De rol van consultant, zij kunnen veranderen. 
 

• In tijden van crisis moet de huidige situatie worden uitgestippeld om te bepalen waar de organisatie 
zich in bevindt, informatie en informatiesystemen zijn hierbij cruciaal.  

o Welke rol speelt informatie tijdens de crisis in een organisatie? 

Je zou dat moeten doen, alleen doen wij dat nog veel te weinig. Informatie is eigenlijk alles en dat proberen wij 
steeds meer te begrijpen. 
 

o Hoe zouden informatiesystemen de beweging moeten faciliteren? 

De informatie presenteren voor haar stakeholders, ze kunnen ook de processen faciliteren. 
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o Kunnen informatiesystemen worden gebruikt om de crisis op te lossen en te bewegen naar 
een nieuw evenwicht? 

Jazeker. 
 

• Een van de hoofdaannames in mijn scriptie en van mijn supervisor is dat organisaties trots moeten 
zijn op hun verleden, terwijl ze nieuwsgierig moeten zijn richting de toekomst. In tijden van crisis is 
soms juist het verleden fout, dus is innovatie goed. Maar in het equilibrium is het goed zoals ‘we het 
altijd hebben gedaan’ en ‘never change a winning team’. 

Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Dat betekent dat je nieuwsgierig moet zijn naar de 
toekomst, helemaal in de onzekere tijd waarin we op dit moment leven. 
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Interview III 

 
• Wat is jouw achtergrond? (Opleiding, markt, organisaties)? 

Bestuurskunde gestudeerd, ambitie was om al consultant te werken. Vervolgens de executive master of 
information management gedaan. 
 

• Wat is je huidige rol in de organisatie? 

IT-regisseur, dus eigenlijk een consultant. 
 

Ervaringsvragen 
Een crisis is niet altijd slecht, het kan zeker ontstaan door negatieve invloeden op het bedrijf. Maar het kan ook 
zijn dat een wens tot innovatie kan leiden tot een wenselijke crisis, hierin wil het bedrijf een verandering te pas 
brengen. 

• Heb je ooit een crisis meegemaakt in een organisatie? Waarin het bedrijf of businessunit een grote 
verandering doormaakte. 

Niet zo veel, echte organisatorische crisissen maak ik niet veel mee. Als ik even verder nadenk toch wel een 
aantal. 
 

• Wat veroorzaakte de crisis? 

Meestal is er een stuk ongenoegen bij een bestuurder die de beheerorganisaties niet meer goed vinden werken, 
dan ontstaat er een crisis. Een bestuurder wilde vooruitlopen op de rest, de beheerorganisatie kon dat niet aan, 
toen werden wij ingeschakeld.  
 
De wereld verandert, wij hebben te weinig gedaan, dus we moeten mee. Dat is vaak een oorzaak. 
 

• Ontstaan crisissen over het algemeen op dezelfde manier, lijken ze op elkaar? 

Meestal door hele oude legacy systemen en leraren die zijn doorgegroeid als ‘IT-managers’. 
 

• Was jij in of extern tijdens deze crisis? Wat was jouw verantwoordelijkheid?  

Extern, wij worden meestal ingehuurd als IT-regisseur op inhuurbasis. De onderwijsinstellingen kunnen zich geen 
IT-regisseur veroorloven, dus huren ze iets in. 
 

• Best practices/good practices/lessons learned worden vaak beschreven voor het preventeren van 
dezelfde fouten. Is dit een goede techniek? Zorgt het ervoor dat organisaties een soortgelijke of 
nieuwe crisis kunnen voorkomen? 

Ja, dat is een goede techniek. Als ik een project heb uitgevoerd waarbij ik constant nieuwe concepten moet 
uitwerken, dan stoot je tegen van allerlei dingen aan, dat hoort er gewoon bij. Bij de volgende soortgelijke klant 
kan ik dan de technieken gebruiken uit mijn ervaring, dat werkt heel goed. 

 
Movement from Crisis to New Combinations 
De organisatie heeft nu veel opties die waardevol kunnen zijn voor de organisatie. Een moet worden gekozen door 
het management waarop de hele organisatie zich gaat storten, voordat ze dit kan doen moet het eerst de opties 
volledig uitwerken. Ze zijn zeker in wat ze kunnen na het einde van deze fase (doordat ze meer vertrouwen hebben 
in de organisatie na afloop van de crisis), maar nog niet zeker in wat ze precies willen. Organisaties gaan in New 
Combinations gebruik maken van Contingency planning. 

• Tijdens een crisis gebruikt een organisatie scenario planning om tot zoveel mogelijk geschikte 
scenario’s te komen. Waar moet de focus liggen voor organisaties tijdens het creëren van deze 
scenario’s.  

De scenario’s moeten goed passen bij de organisatie. Als het gaat om informatiesystemen, dan moet er ook 
rekening worden gehouden met de medewerkers van een organisatie. Verder moeten ze ook denken aan de 
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toekomst, dus niet enkel kijken naar het oplossen van een crisis, maar ook zorgen dat het niet nog een keer in een 
crisis komt. 

 
• Heeft u ooit gebruik gemaakt van scenario planning binnen een organisatie of als externe? Hoe heeft 

dit gewerkt en hoe heeft dit geholpen in het oplossen van de gevolgen van een crisis?  

Ja dat gebruik ik, de klant wil altijd wat te kiezen hebben. De klanten hebben hier heel erg behoefte aan omdat ze 
dan kunnen afwegen, meestal is dat bijvoorbeeld op basis van verschillende diensten en wat het best past op de 
organisatie. Als ze altijd werken met Microsoft, kan je niet opeens alles anders maken door Google te 
implementeren. 

 
• Als organisaties in een crisis vallen (bijvoorbeeld door ontwrichting), wat is dan het proces wat zij 

volgen om ervoor te zorgen dat de impact zo minimaal mogelijk blijft?  

Snel reageren met behulp van externe consultants die verstand hebben van de problemen in de crisis. Zoals bij 
ons, onderwijsinstellingen hebben vaak geen tot weinig IT-kennis. Wij komen dan binnen om het te regelen. 

 
• Wat voor rol speelt informatie tijdens een crisis, hoe belangrijk is dit voor het scenario planning 

proces? Hoe belangrijk is informatie voor een organisatie die uit een crisis wilt komen? Kunnen 
bepaalde informatiesystemen (denk aan management information systems met real-time 
dashboards) hier een rol in spelen? 

Ontzettend belangrijk, hiermee zorg je ervoor dat je de huidige situatie kan bekijken op basis van harde feiten. 
Vervolgens kan je ook kijken wat de vervolgstappen moeten zijn om uit de crisis te komen. Voornamelijk voor 
ons als externen is dit erg belangrijk. 

 
• Wat voor rol kunnen interne en externe consultants spelen in het proces van scenario planning?  

Externe consultants kunnen echt verse kennis, ervaring, best practices en professionaliteit brengen op gebieden 
waar de organisatie zelf minder resources heeft. Bij onderwijsinstellingen betekent dat, dat wij niet gaan vertellen 
hoe ze les moeten geven, maar dat wij wel kunnen vertellen hoe de IT-regie gevoerd moet worden. 

 
Movement from New Combinations to Entrepreneurship 
De organisatie focust nu op het schrijven van een specifieke oplossing voor het oplossen van de problemen uit de 
crisis. Ze zijn zeker in wat ze willen na afloop van het Contingency plannen, ze moeten alleen nog zeker worden 
in of het ook gaat lukken zoals het op papier staat. Het management staat voor een ongelofelijk lastige keuze, zij 
moet de gehele organisatie in het diepe gooien door maar 1 enkel scenario te kiezen en daar volledig voor te gaan. 
Contingency planning gaat erom wat een organisatie gaat doen wanneer een optie faalt, zodat ze direct adequaat 
kan reageren.  

• De literatuur legt voor dat organisaties moeten focussen op een aantal opties voor Contingency 
planning, zodat het management uiteindelijk 1-3 opties kan kiezen. Wat gebeurt in deze hoog 
onzekere tijd in de praktijk voornamelijk?  

Eigenlijk nemen wij altijd 3 opties, waarbij we verschillende kosten/baten, technieken en systemen presenteren. 
 

Testen van de theorie in de praktijk 
In de crisis fase dienen organisaties meer te focussen op innovatie. Het is cruciaal om elke mogelijk methode te 
gebruiken zodat de organisatie uit de crisis kan bewegen. In mijn theorie bekijk ik hoe de dynamieken binnen het 
concept van IT-Support een rol spelen. De dynamieken hebben invloed op de beweging van organisaties uit een 
crisis, dat kan negatieve en positieve invloed hebben. 

 
• Scenario planning en Analogical reasoning maken beide gebruik van kennis uit het verleden om op die 

manier de toekomst te kunnen voorspellen. Wanneer organisaties in een crisis zijn beland door 
eerdere keuzes, ontstaat er dan een vicieuze cirkel? 

De organisatie moet een blik naar buiten kunnen hebben, even afstand kunnen nemen. Dat vraagt veel van de 
organisatie. Als dat niet kan, of dat het niet in het managementteam zit, dan ga je 100% de cirkel in.  
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• Het gebruik van kennis uit het verleden kan goed zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van externe 
consultants die al eerder de crisis hebben meegemaakt, bijvoorbeeld bij een andere soortgelijke 
organisatie. Zou management van haar eigen kennis uit het verleden moeten uitgaan (waarbij de 
cirkel kan worden veroorzaakt) of moet ze m.b.v. externe consultants de crisis oplossen (ook al 
hebben zij niet altijd alle informatie)? Wat zou een organisatie moeten doen? Wat gebeurt er ook 
daadwerkelijk? 

Door met elkaar in gesprek te gaan, kan je kennis delen. Externe consultants kunnen bijvoorbeeld met de 
leerkrachten van een onderwijsinstelling gaan praten en hele open vragen stellen. Dat kan het managementteam 
niet zomaar doen, omdat er dan een andere sfeer hangt. Het management moet dus zeker externe kennis gebruiken, 
er moet een balans zijn. Dit gebeurt ook echt in de praktijk. Soms gebeurt het dat de klant zegt dat ze alleen een 
advies willen en verder niks. Dan moet je echt afvragen of je de opdracht wel wilt aannemen. Dat is gedoemd om 
te mislukken. 

 
• De literatuur stelt voor dat oud management (of ze goed of slecht waren) niet langer geschikt zijn om 

de juiste keuzes te maken in tijden van crisis. Wat vindt u van deze stelling, komt dit in de praktijk 
voor? 

Niet per definitie. Maar dat kan ook komen door mijn ervaring in de publieke sector, daar worden niet zo gauw 
managers ontslagen of herplaatst. Dat is erg lastig in deze sector, dat ligt eraan hoeveel invloed je hebt als externe. 
Verder ben ik het wel eens met de stelling, een frisse wind, of vers bloed is erg handig in dat soort situaties. 

 
• De literatuur toont dat twee typen management nodig zijn in de linker en rechterzijde van de 

adaptive cycle. Waarbij rationeel management aan de linkerzijde haar sterkte kan tonen en creatief 
management aan de rechterzijde. De oorzaak hiervan is dat de competenties van rationeel 
management voornamelijk operationalisering, optimalisatie en harde besluiten nemen is. Waarbij de 
competenties van creatief management liggen in een inspirerende werkomgeving creëren, waarbij 
leren, experimenteren en fouten maken goed is. Hoe verloopt deze balans in de praktijk, ziet u deze 
beweging terug bij organisaties? 

Ja, je hebt zeker een balans nodig in je managementteam tussen deze managers. Voor elke fase in de adaptive 
cycle heb je misschien wel andere managers nodig. Omdat de fases nu zo snel gaan, heb je gewoon een team 
nodig waar al die managers in zitten. Je moet als organisatie heel erg uitkijken dat je alleen maar dezelfde type 
managers krijgen. Een creatieve manager verzamelt creatieve mensen om zich heen, hetzelfde voor rationele 
managers. Je moet je eigen allergie managen, dat je de lemniscaat kan doorlopen zonder dat de impact megagroot 
is. 

 
• Onderzoek toont aan dat leren cruciaal is voor organisaties in tijden van crisis. Denk hierbij aan 

organisatie-breed leren binnen de fases van crisis, nieuwe combinaties, en ondernemerschap. Hoe 
zou leren een organisatie uit een crisis kunnen helpen? 

Ik denk dat leren in de volledige lemniscaat moet worden toegepast, maar zeker weten in de crisis fase moet dit 
worden gestimuleerd. “Als je echt goed leert op een geleidelijke manier in de hele lemniscaat, dan zorg je er 
uiteindelijk voor dat die lemniscaat telkens platter wordt, dat je telkens sneller door de crisis beweegt. Misschien 
is het lemniscaat dan helemaal niet meer nodig, als je constant aan het veranderen bent dan is de impact zo klein. 
Dan wordt de impact telkens minder en het lemniscaat constant platter. Je managet dan eigenlijk de crisis terwijl 
je in het evenwicht zit.”  

 
• Naast externe consultants is er bij een grote organisatie vaak een intern adviesorgaan.  

o Wat kunnen interne adviseurs brengen in tijden van crisis?  

Interne adviseurs hoeven niet per se een titel te hebben, de docenten die juist intrinsieke motivatie hebben zijn de 
mensen die je mee moet hebben in jouw advies. Zij brengen het draagvlak richting de rest van de organisatie. 
 

o Is hun perspectief te veel verstrengeld met hetgeen van de organisatie?  

Ja, daarom is het misschien een uitstervend ras. Maar dat zijn de interne adviseurs die ik ken uit mijn verleden. 
 

o Kunnen zij zo objectief als externe adviseurs zijn?  
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Ja soms wel, bijvoorbeeld bij innovatiebureaus bij grote organisaties. Maar dat is eigenlijk meer een innovation 
hub dan dat het interne adviseurs zijn. Een innovation hub is zeker een goede oplossing, verzamel daarin allemaal 
mensen die klaar zijn met de huidige operatie en graag vernieuwing willen. 
 

o Wat is hun precieze rol in de beweging terug naar het evenwicht? 

Ze zorgen dat afdelingen/mensen mee gaan in de beweging naar nieuwe omgevingen, zij kunnen draagvlak 
creëren. 

 
• In tijden van crisis moet de huidige situatie worden uitgestippeld om te bepalen waar de organisatie 

zich in bevindt, informatie en informatiesystemen zijn hierbij cruciaal.  
o Welke rol speelt informatie tijdens de crisis in een organisatie? 

Voornamelijk om te kijken waar je naar toe wilt, dus nieuwe product-markt combinaties. Dan kijk je dus 
voornamelijk naar kennis uit de omgeving, wat zijn de grote bewegingen en wat moeten wij daarmee. Wat zijn 
onze sterke punten en waar liggen de kansen. 
 

o Hoe zouden informatiesystemen de beweging moeten faciliteren? 

Je kan misschien telkens meer met AI en scenario planning. Maar ook uit een CRM kan je rapporten maken, dat 
je weet waar je klanten behoefte aan heeft. 
 
De grote rol is dat informatiesystemen de organisatie kunnen waarschuwen als er een crisis dreigt te gebeuren. Ze 
moeten dan de informatie gebruiken en presenteren. 
 

o Kunnen informatiesystemen worden gebruikt om de crisis op te lossen en te bewegen naar 
een nieuw evenwicht? 

Ja, ze kunnen de toestroom van informatie faciliteren. 
 

• Een van de hoofdaannames in mijn scriptie en van mijn supervisor is dat organisaties trots moeten 
zijn op hun verleden, terwijl ze nieuwsgierig moeten zijn richting de toekomst. In tijden van crisis is 
soms juist het verleden fout, dus is innovatie goed. Maar in het equilibrium is het goed zoals ‘we het 
altijd hebben gedaan’ en ‘never change a winning team’. 

Die balans moet er zijn, er moet een evenwicht zijn tussen beide. Je moet beheerders hebben, dus trots zijn op het 
verleden. Je moet ook strevers en mensen die vooruitkijken hebben, die zorgen voor de innovatie en bestaansrecht 
in de toekomst. 
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Interview IV 

 
• Wat is jouw achtergrond? (Opleiding, markt, organisaties)? 

Bedrijfskunde op Nyenrode, organisatiepsychologie op de universiteit Utrecht. Veel IT-verantwoordelijkheden 
gehad, waarbij ik heb gewerkt aan organisatieverbeteringen in de volledige levenscyclus van IT. Dat zorgt ervoor 
dat ik een volledig beeld heb van de rol van IT in organisaties anno 2018. 
 

• Wat is je huidige rol in de organisatie? 

Innovatie manager en business developer, voornamelijk in het trainen van mensen. 
 
Ervaringsvragen 
Een crisis is niet altijd slecht, het kan zeker ontstaan door negatieve invloeden op het bedrijf. Maar het kan ook 
zijn dat een wens tot innovatie kan leiden tot een wenselijke crisis, hierin wil het bedrijf een verandering te pas 
brengen. 

• Heb je ooit een crisis meegemaakt in een organisatie? Waarin het bedrijf of businessunit een grote 
verandering doormaakte. 

Ik heb zeker crisissen meegemaakt, bijvoorbeeld eentje waarbij onze divisie verlies draaide. 
 

• Wat veroorzaakte de crisis? 

Ons product sloot niet meer aan op de klantwens, we waren te duur. Hierbij vonden de klanten dat de prijs-
kwaliteit verhouding niet voldoende was. Dit kwam mede dankzij het feit dat klanten een verwachting hadden 
van onze organisatie in prijs, maar ook in hoge kwaliteit. 
 

• Ontstaan crisissen over het algemeen op dezelfde manier, lijken ze op elkaar? 

Ja, meestal ontstaan ze door externe invloeden of interne problemen. 
 

• Was jij in of extern tijdens deze crisis? Wat was jouw verantwoordelijkheid?  

Intern, ik was verantwoordelijk samen met de directeur om de crisis op te lossen. Ik werd aangesteld als manager 
om het portfolio te vernieuwen binnen de divisie en op die manier de crisis op te lossen. 
 

• Best practices/good practices/lessons learned worden vaak beschreven voor het preventeren van 
dezelfde fouten. Is dit een goede techniek? Zorgt het ervoor dat organisaties een soortgelijke of 
nieuwe crisis kunnen voorkomen? 

Ja, dit is een goede techniek. Echter moet een organisatie of persoon rekening houden met de verschillen in cases. 
Je moet de best practices op een abstract niveau kunnen gebruiken, dan blijven ze toepasbaar op elke case. 

 
Movement from Crisis to New Combinations 
De organisatie heeft nu veel opties die waardevol kunnen zijn voor de organisatie. Een moet worden 

gekozen door het management waarop de hele organisatie zich gaat storten, voordat ze dit kan doen moet het eerst 
de opties volledig uitwerken. Ze zijn zeker in wat ze kunnen na het einde van deze fase (doordat ze meer 
vertrouwen hebben in de organisatie na afloop van de crisis), maar nog niet zeker in wat ze precies willen. 
Organisaties gaan in New Combinations gebruik maken van Contingency planning. 

• Tijdens een crisis gebruikt een organisatie scenario planning om tot zoveel mogelijk geschikte 
scenario’s te komen. Waar moet de focus liggen voor organisaties tijdens het creëren van deze 
scenario’s.  

In elk geval moet er een focus liggen op een aantal scenario’s waarbij de focus moet liggen op het volledig 
uitwerken en het serieus overwegen van elk scenario. Wanneer er te veel scenario’s worden gemaakt, kan dit 
negatieve gevolgen hebben voor de organisatie omdat er geen keuze gemaakt zal worden. 
 

• Heeft u ooit gebruik gemaakt van scenario planning binnen een organisatie of als externe? Hoe heeft 
dit gewerkt en hoe heeft dit geholpen in het oplossen van de gevolgen van een crisis?  
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Nee eigenlijk niet zo vaak bij externe organisaties, maar het kan zeker helpen in het oplossen van een crisis. De 
mogelijke opties worden onderzocht en beschreven, dat geeft inzicht in de situatie.  
 
In onze eigen organisatie hebben wij gewerkt met scenario planning in crisistijd. Waarbij twee scenario’s waren 
uitgewerkt tot een zeker niveau. De een was op de bestaande business wat een business-to-consumer focus zou 
betekenen. Het andere scenario was een business-to-business focus, waarbij de organisatie flink moest veranderen. 
Uiteindelijk heeft de organisatie gekozen om de bestaande business te laten staan zoals hij stond, waarbij de 
nieuwe methode van werken onder mijn hoede ging. Dit begon langzaam te groeien en groeit nu constant sneller. 
 

• Als organisaties in een crisis vallen (bijvoorbeeld door ontwrichting), wat is dan het proces wat zij 
volgen om ervoor te zorgen dat de impact zo minimaal mogelijk blijft?  

Er is niet een bepaald proces, organisaties moeten snel en adequaat reageren in tijden van crisis. 
 

• Wat voor rol speelt informatie tijdens een crisis, hoe belangrijk is dit voor het scenario planning 
proces? Hoe belangrijk is informatie voor een organisatie die uit een crisis wilt komen? Kunnen 
bepaalde informatiesystemen (denk aan management information systems met real-time 
dashboards) hier een rol in spelen? 

Data gedreven keuzes maken in tijden van crisis. Het is ontzettend belangrijk om de data die je hebt te gebruiken 
om inzicht te krijgen in de organisatie intern, maar ook de externe krachten vanuit de markt of je klanten. Bij ons 
was de informatie van onze klanten cruciaal, hierdoor konden wij ons aanpassen op de specifieke klantwens. 

 
• Wat voor rol kunnen interne en externe consultants spelen in het proces van scenario planning?  

Externe consultants hebben wij niet gebruikt, maar wij zijn wel met onze klanten gaan praten over de producten 
en services die zij graag afnemen van ons (als externe consultancy partij). Daar zijn we vervolgens op gaan 
focussen en dat heeft ontzettend geholpen. Nieuwe en innoverende ideeën zijn geïmplementeerd in onze 
bedrijfsvoering waar de klant ook echt wat aan heeft. 

 
Movement from New Combinations to Entrepreneurship 
De organisatie focust nu op het schrijven van een specifieke oplossing voor het oplossen van de problemen uit de 
crisis. Ze zijn zeker in wat ze willen na afloop van het Contingency plannen, ze moeten alleen nog zeker worden 
in of het ook gaat lukken zoals het op papier staat. Het management staat voor een ongelofelijk lastige keuze, zij 
moet de gehele organisatie in het diepe gooien door maar 1 enkel scenario te kiezen en daar volledig voor te gaan. 
Contingency planning gaat erom wat een organisatie gaat doen wanneer een optie faalt, zodat ze direct adequaat 
kan reageren.  

• De literatuur legt voor dat organisaties moeten focussen op een aantal opties voor Contingency 
planning, zodat het management uiteindelijk 1-3 opties kan kiezen. Wat gebeurt in deze hoog 
onzekere tijd in de praktijk voornamelijk?  

Wij gebruiken voornamelijk 1 scenario die wij volledig uitwerken. 
 

Testen van de theorie in de praktijk 
In de crisis fase dienen organisaties meer te focussen op innovatie. Het is cruciaal om elke mogelijk methode te 
gebruiken zodat de organisatie uit de crisis kan bewegen. In mijn theorie bekijk ik hoe de dynamieken binnen het 
concept van IT-Support een rol spelen. De dynamieken hebben invloed op de beweging van organisaties uit een 
crisis, dat kan negatieve en positieve invloed hebben. 

 
• Scenario planning en Analogical reasoning maken beide gebruik van kennis uit het verleden om op die 

manier de toekomst te kunnen voorspellen. Wanneer organisaties in een crisis zijn beland door 
eerdere keuzes, ontstaat er dan een vicieuze cirkel? 

Als we doen wat we deden, dan krijg je wat we kregen. Je blijft in de cirkel zitten en dan hoop je op een externe 
kracht die weer aantrekt (zoals de markt). 
 

• Het gebruik van kennis uit het verleden kan goed zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van externe 
consultants die al eerder de crisis hebben meegemaakt, bijvoorbeeld bij een andere soortgelijke 
organisatie. Zou management van haar eigen kennis uit het verleden moeten uitgaan (waarbij de 



Master Thesis          Version 1.1.2 

Jordi Daniëls Released – 28-08-2018 47 

cirkel kan worden veroorzaakt) of moet ze m.b.v. externe consultants de crisis oplossen (ook al 
hebben zij niet altijd alle informatie)? Wat zou een organisatie moeten doen? Wat gebeurt er ook 
daadwerkelijk? 

Ja volledig. Organisaties moeten met externe stakeholders (consultants en klanten) kijken welke producten en 
services belangrijk zijn, met behulp van hun kennis krijg je dat voor elkaar. Dit gebeurt ook echt in de praktijk. 

 
• De literatuur stelt voor dat oud management (of ze goed of slecht waren) niet langer geschikt zijn om 

de juiste keuzes te maken in tijden van crisis. Wat vindt u van deze stelling, komt dit in de praktijk 
voor? 

Ja zeker, bij ons in de organisatie is dat ook gebeurt. Dat is soms een vereiste om een crisis op te lossen. 
Bijvoorbeeld wanneer sommige managers niet inzien dat er een crisis is, dat ze niet willen veranderen om wat 
voor reden dan ook, of wanneer ze niet creatief willen zijn en alles tegenzitten. 

 
• De literatuur toont dat twee typen management nodig zijn in de linker en rechterzijde van de 

adaptive cycle. Waarbij rationeel management aan de linkerzijde haar sterkte kan tonen en creatief 
management aan de rechterzijde. De oorzaak hiervan is dat de competenties van rationeel 
management voornamelijk operationalisering, optimalisatie en harde besluiten nemen is. Waarbij de 
competenties van creatief management liggen in een inspirerende werkomgeving creëren, waarbij 
leren, experimenteren en fouten maken goed is. Hoe verloopt deze balans in de praktijk, ziet u deze 
beweging terug bij organisaties? 

Ja zeker, in onze organisatie is dit precies gebeurt, vandaar dat ik in de organisatie ben gekomen. De rationele 
managers draaien de business as usual en ik ben goed voor de crisis door een creatieve manager te zijn. Ik heb 
hier ontzettend veel discussie over met een collega. Deze collega is de ‘man van de fabriek’, iemand die de 
business as usual draait en daar goed in is. Ik ben iemand die kijkt naar de toekomst en ervoor zorgt dat we over 
een aantal jaar nog draaien. Ik draai beter in tijden van crisis, mijn collega draait beter in het equilibrium. Dat is 
precies de verhouding die nodig is voor de organisatie. Nu mijn product is geïntroduceerd zal het langzaam worden 
overgedragen naar een andere collega, die grotendeels rationeel is, maar toch vooruitstrevend. Ik zal dan weer op 
zoek gaan naar de volgende innovatieslag. 
 

• Onderzoek toont aan dat leren cruciaal is voor organisaties in tijden van crisis. Denk hierbij aan 
organisatie-breed leren binnen de fases van crisis, nieuwe combinaties, en ondernemerschap. Hoe 
zou leren een organisatie uit een crisis kunnen helpen? 

Experimenteren is cruciaal in de volledige adaptive cycle, in plaats van dat je projecten aan de voorkant volledig 
probeert uit te denken, kan je beter een klein experimenteel project starten. Dan heb je heel snel een klein product 
wat tastbaar is, zodra het niet werkt ook direct het project stoppen en weer de focus op iets anders brengen. 
 
Leren is essentieel. Dat bieden wij ook onze klanten. 

 
• Naast externe consultants is er bij een grote organisatie vaak een intern adviesorgaan.  

o Wat kunnen interne adviseurs brengen in tijden van crisis?  

Zij kunnen de rol van change agents binnen de organisatie op zich nemen, dat is een belangrijke om draagvlak te 
creëren in de organisatie. 
 

o Is hun perspectief te veel verstrengeld met hetgeen van de organisatie?  

Ja, maar daar moet je rekening mee houden. 
 

o Kunnen zij zo objectief als externe adviseurs zijn?  

Nee, idem. 
 

o Wat is hun precieze rol in de beweging terug naar het evenwicht? 
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De rol van change agent, dat betekent dat je begrip toont naar de organisatie en begrip naar de externe consultants. 
Je zorgt dan voor een synergie van optimaal samenwerken. 

 
• In tijden van crisis moet de huidige situatie worden uitgestippeld om te bepalen waar de organisatie 

zich in bevindt, informatie en informatiesystemen zijn hierbij cruciaal.  
o Welke rol speelt informatie tijdens de crisis in een organisatie? 

Om analyses uit te voeren over welke producten en services het beste draaide in onze organisatie. Dat hebben wij 
zelf ook uitgevoerd en dat heeft tot de huidige stand van zaken geleidt. 
 

o Hoe zouden informatiesystemen de beweging moeten faciliteren? 

Ze bieden inzicht. Ook zijn systemen belangrijk voor het delen van informatie met elkaar, zoals SharePoint zou 
kunnen doen. Wij bieden onze klanten een technologische oplossing met behulp van SharePoint zodat ze actief 
kunnen leren. 
 

o Kunnen informatiesystemen worden gebruikt om de crisis op te lossen en te bewegen naar 
een nieuw evenwicht? 

Ja zeker. Bijvoorbeeld management dashboards die ervoor zorgen dat medewerkers doorhebben hoe de gehele 
divisie of afdeling functioneert. Dat soort systemen kunnen de situatie inzichtelijk maken. Dit helpt ook om het 
gevoel van crisis te creëren, mensen krijgen dan door dat ze in een crisis zitten. 
 

• Een van de hoofdaannames in mijn scriptie en van mijn supervisor is dat organisaties trots moeten 
zijn op hun verleden, terwijl ze nieuwsgierig moeten zijn richting de toekomst. In tijden van crisis is 
soms juist het verleden fout, dus is innovatie goed. Maar in het equilibrium is het goed zoals ‘we het 
altijd hebben gedaan’ en ‘never change a winning team’. 

Hoe ga je mensen laten veranderen als ze ontzettend trots zijn op hun verleden, dat werkt niet. Maar er is een 
groot voordeel aan trots op het verleden zijn. Bij onze organisatie had een manager draagvlak gekregen door trots 
te zijn op het verleden, wanneer ze vervolgens samen met mij ging werken aan de toekomst kon ze zonder veel 
moeite direct de hele divisie meekrijgen in de beweging. “Het klopt volledig, je moet trots zijn op het verleden en 
daar moet je op doorbouwen, want dat is je identiteit en dat geeft geloofwaardigheid af aan wat je te bieden hebt. 
Als je dat verbindt aan een heldere visie waar je naartoe wilt groeien en dat gaat uitvoeren en experimenteren, dan 
beweeg je niet op glad ijs.” Het biedt ook duidelijkheid naar klanten, want je kan niet zomaar je hele imago 
veranderen.  
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Interview V 

 
• Wat is jouw achtergrond? (Opleiding, markt, organisaties)? 

Voornamelijk bij consultancy organisaties gewerkt. 
 

• Wat is je huidige rol in de organisatie? 

Senior business consultant. 
 

Ervaringsvragen 
Een crisis is niet altijd slecht, het kan zeker ontstaan door negatieve invloeden op het bedrijf. Maar het kan ook 
zijn dat een wens tot innovatie kan leiden tot een wenselijke crisis, hierin wil het bedrijf een verandering te pas 
brengen. 

• Heb je ooit een crisis meegemaakt in een organisatie? Waarin het bedrijf of businessunit een grote 
verandering doormaakte. 

Jazeker, intern en extern. 
 

• Wat veroorzaakte de crisis? 

Meestal door slechte prestaties. Maar ook vaak macro-economisch, voornamelijk bij de grote crisissen. 
 

• Ontstaan crisissen over het algemeen op dezelfde manier, lijken ze op elkaar? 

Ja ze ontstaan wel meestal op dezelfde manier, maar ze lijken meestal niet op elkaar, behalve macro-economische 
crisissen. 
 

• Was jij in of extern tijdens deze crisis? Wat was jouw verantwoordelijkheid?  

Ik zat intern tijdens deze crisis, de helft van de organisatie werd ontslagen, ik had toen geen verantwoordelijkheid 
verder. 
 

• Best practices/good practices/lessons learned worden vaak beschreven voor het preventeren van 
dezelfde fouten. Is dit een goede techniek? Zorgt het ervoor dat organisaties een soortgelijke of 
nieuwe crisis kunnen voorkomen? 

Als het gaat om macro-economische crisissen, dan kunnen best practices niet veel helpen. Het ligt ook veel aan 
wat het onderwerp van de best practice is. Als je kijk naar analogical reasoning en de psychologie, die mensen 
gebruiken theorieën die soms wel 80 jaar oud zijn. Maar bij technologische innovatie gaan de technieken nog 
geen 10 jaar mee. 

 
Movement from Crisis to New Combinations 
De organisatie heeft nu veel opties die waardevol kunnen zijn voor de organisatie. Een moet worden gekozen door 
het management waarop de hele organisatie zich gaat storten, voordat ze dit kan doen moet het eerst de opties 
volledig uitwerken. Ze zijn zeker in wat ze kunnen na het einde van deze fase (doordat ze meer vertrouwen hebben 
in de organisatie na afloop van de crisis), maar nog niet zeker in wat ze precies willen. Organisaties gaan in New 
Combinations gebruik maken van Contingency planning. 

• Tijdens een crisis gebruikt een organisatie scenario planning om tot zoveel mogelijk geschikte 
scenario’s te komen. Waar moet de focus liggen voor organisaties tijdens het creëren van deze 
scenario’s.  

 De focus moet liggen bij innovatie en groei, anders sterf je als organisatie maar af (bot gezegd).  
 

• Heeft u ooit gebruik gemaakt van scenario planning binnen een organisatie of als externe? Hoe heeft 
dit gewerkt en hoe heeft dit geholpen in het oplossen van de gevolgen van een crisis?  



Master Thesis          Version 1.1.2 

Jordi Daniëls Released – 28-08-2018 50 

Absoluut gebruik ik dat. Het helpt heel erg in duidelijk krijgen van de huidige situatie. Ook plan je met behulp 
van scenario planning de toekomst, dat biedt handvatten voor de klant die behapbaar zijn. Dat is een groot voordeel 
van de techniek. Je kan samen denken over de toekomst. 

 
• Als organisaties in een crisis vallen (bijvoorbeeld door ontwrichting), wat is dan het proces wat zij 

volgen om ervoor te zorgen dat de impact zo minimaal mogelijk blijft?  

Het proces om de impact te reduceren kan beginnen met het inhuren van een externe consultant. Verder is er niet 
een bepaald proces wat organisaties uitvoeren. Essentieel is wel dat je als organisatie heel snel moet kunnen 
handelen, waarbij ook het maken van moeilijke beslissingen belangrijk is. De externe consultant kan hierbij 
assisteren waardoor de impact iets minder groot wordt. 

 
• Wat voor rol speelt informatie tijdens een crisis, hoe belangrijk is dit voor het scenario planning 

proces? Hoe belangrijk is informatie voor een organisatie die uit een crisis wilt komen? Kunnen 
bepaalde informatiesystemen (denk aan management information systems met real-time 
dashboards) hier een rol in spelen? 

Informatie zorgt voor duidelijkheid in de huidige situatie en speelt een enorme rol in het plannen van de scenario’s 
in het advies.  

 
• Wat voor rol kunnen interne en externe consultants spelen in het proces van scenario planning?  

Externe consultants kunnen de rol van proces facilitator nemen (puur expertise vraag uit de organisatie), maar ze 
kunnen ook de verandering in beweging brengen.  

 
Movement from New Combinations to Entrepreneurship 
De organisatie focust nu op het schrijven van een specifieke oplossing voor het oplossen van de problemen uit de 
crisis. Ze zijn zeker in wat ze willen na afloop van het Contingency plannen, ze moeten alleen nog zeker worden 
in of het ook gaat lukken zoals het op papier staat. Het management staat voor een ongelofelijk lastige keuze, zij 
moet de gehele organisatie in het diepe gooien door maar 1 enkel scenario te kiezen en daar volledig voor te gaan. 
Contingency planning gaat erom wat een organisatie gaat doen wanneer een optie faalt, zodat ze direct adequaat 
kan reageren.  

• De literatuur legt voor dat organisaties moeten focussen op een aantal opties voor Contingency 
planning, zodat het management uiteindelijk 1-3 opties kan kiezen. Wat gebeurt in deze hoog 
onzekere tijd in de praktijk voornamelijk?  

Meestal 3 scenario’s, maar dat ligt aan de volwassenheid van de organisatie. Laag volwassen organisaties krijgen 
misschien maar 1 scenario. 

 
Testen van de theorie in de praktijk 
In de crisis fase dienen organisaties meer te focussen op innovatie. Het is cruciaal om elke mogelijk methode te 
gebruiken zodat de organisatie uit de crisis kan bewegen. In mijn theorie bekijk ik hoe de dynamieken binnen het 
concept van IT-Support een rol spelen. De dynamieken hebben invloed op de beweging van organisaties uit een 
crisis, dat kan negatieve en positieve invloed hebben. 

 
• Scenario planning en Analogical reasoning maken beide gebruik van kennis uit het verleden om op die 

manier de toekomst te kunnen voorspellen. Wanneer organisaties in een crisis zijn beland door 
eerdere keuzes, ontstaat er dan een vicieuze cirkel? 

Ja een verhoogd risico, zeker. 
 

• Het gebruik van kennis uit het verleden kan goed zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van externe 
consultants die al eerder de crisis hebben meegemaakt, bijvoorbeeld bij een andere soortgelijke 
organisatie. Zou management van haar eigen kennis uit het verleden moeten uitgaan (waarbij de 
cirkel kan worden veroorzaakt) of moet ze m.b.v. externe consultants de crisis oplossen (ook al 
hebben zij niet altijd alle informatie)? Wat zou een organisatie moeten doen? Wat gebeurt er ook 
daadwerkelijk? 
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“Problemen los je niet op in de kamer waar ze zijn ontstaan”. Ze hebben gewoon hulp nodig, ze hebben externe 
consultants nodig die ze vertrouwen en waar ze naar luisteren. Ze moeten alleen wel zelf de beweging maken, dat 
kunnen consultants niet voor hun doen. Consultants houden de spiegel voor. 

 
• De literatuur stelt voor dat oud management (of ze goed of slecht waren) niet langer geschikt zijn om 

de juiste keuzes te maken in tijden van crisis. Wat vindt u van deze stelling, komt dit in de praktijk 
voor? 

Zeker weten. De stelling klopt ook.  
 

• De literatuur toont dat twee typen management nodig zijn in de linker en rechterzijde van de 
adaptive cycle. Waarbij rationeel management aan de linkerzijde haar sterkte kan tonen en creatief 
management aan de rechterzijde. De oorzaak hiervan is dat de competenties van rationeel 
management voornamelijk operationalisering, optimalisatie en harde besluiten nemen is. Waarbij de 
competenties van creatief management liggen in een inspirerende werkomgeving creëren, waarbij 
leren, experimenteren en fouten maken goed is. Hoe verloopt deze balans in de praktijk, ziet u deze 
beweging terug bij organisaties? 

Ja ik zie deze balans, er is creatiever management nodig in tijden van crisis. Je moet om alle scenario’s te bedenken 
(wat zijn nou al mijn mogelijkheden) creatief zijn, er moet een cultuur van openheid zijn. Je merkt dat rationele 
manager hier niet goed in zijn. Wanneer de zaak dan weer draait, dan moet je zo snel mogelijk creatief 
management weer laten dimmen, want anders ga je in de problemen komen. 

 
• Onderzoek toont aan dat leren cruciaal is voor organisaties in tijden van crisis. Denk hierbij aan 

organisatie-breed leren binnen de fases van crisis, nieuwe combinaties, en ondernemerschap. Hoe 
zou leren een organisatie uit een crisis kunnen helpen? 

De cultuur moet openstaan voor leren en experimenteren, dat is de enige manier hoe je nieuwe scenario’s kan 
verzinnen. 

 
• Naast externe consultants is er bij een grote organisatie vaak een intern adviesorgaan.  

o Wat kunnen interne adviseurs brengen in tijden van crisis?  

Die kunnen hun natuurlijke draagvlak en invloed gebruiken in samenwerking met de externe consultant. 
 

o Is hun perspectief te veel verstrengeld met hetgeen van de organisatie?  

Niet per se, dat is iets waar ze rekening mee moeten houden. 
 

o Kunnen zij zo objectief als externe adviseurs zijn?  

Nee zeker niet. 
 

o Wat is hun precieze rol in de beweging terug naar het evenwicht? 

Draagvlak creëren, de brug zijn tussen management en externen, constant naar innovatie streven, proberen zo 
objectief mogelijk te blijven door vrij te blijven varen. 

 
• In tijden van crisis moet de huidige situatie worden uitgestippeld om te bepalen waar de organisatie 

zich in bevindt, informatie en informatiesystemen zijn hierbij cruciaal.  
o Welke rol speelt informatie tijdens de crisis in een organisatie? 

Informatie is cruciaal, je moet je keuzes maken op basis van informatie. Je kan in de huidige tijd niet meer kiezen 
op onderbuikgevoel, al helemaal niet in tijden van crisis. 
 

o Hoe zouden informatiesystemen de beweging moeten faciliteren? 

Zoals je zegt, faciliteren van het brengen van informatie. 
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o Kunnen informatiesystemen worden gebruikt om de crisis op te lossen en te bewegen naar 
een nieuw evenwicht? 

Ja absoluut. Alleen moet je nog niet denken aan nieuwe systemen. Eerst uit de crisis komen, dan contingency 
planning en 1 scenario kiezen. Dan komt er vanzelf ontwikkeling richting een nieuw informatiesysteem, dat 
gebeurt pas na afloop van het kiezen van 1 scenario. Uiteraard mag het wel mee worden gewogen in de scenario’s, 
helemaal anno 2018. 

 
• Een van de hoofdaannames in mijn scriptie en van mijn supervisor is dat organisaties trots moeten 

zijn op hun verleden, terwijl ze nieuwsgierig moeten zijn richting de toekomst. In tijden van crisis is 
soms juist het verleden fout, dus is innovatie goed. Maar in het equilibrium is het goed zoals ‘we het 
altijd hebben gedaan’ en ‘never change a winning team’. 

Lastige vraag, de balans is zeker nodig. Ik ben er wel heel huiverig voor om je innovatietak uit je organisatie te 
halen. Door die dingen uit elkaar te halen krijg je juist problemen, omdat het niet langer in de organisatie zit. Je 
moet juist de organisatie zelf innoverend laten zijn, in plaats van methodes te zoeken waarop je dat tegengaat. 
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Interview VI 
 

• Wat is jouw achtergrond? (Opleiding, markt, organisaties)? 

MBO, HBO, Master of IT. Veel met Business intelligence gewerkt, waarbij ik analist was. 
 

• Wat is je huidige rol in de organisatie? 

IT-project manager. 
 

Ervaringsvragen 
Een crisis is niet altijd slecht, het kan zeker ontstaan door negatieve invloeden op het bedrijf. Maar het kan ook 
zijn dat een wens tot innovatie kan leiden tot een wenselijke crisis, hierin wil het bedrijf een verandering te pas 
brengen. 

• Heb je ooit een crisis meegemaakt in een organisatie? Waarin het bedrijf of businessunit een grote 
verandering doormaakte. 

Ja, ik heb altijd in crisis organisaties gezeten. Ik vond altijd de crisis opzoeken het leukste, omdat daar de uitdaging 
erg hoog is. Mijn carrière startte in 2008, midden in de crisis. 
 

• Wat veroorzaakte de crisis? 

Teruglopende omzet, telkens meer ketens werden binnen de organisatie verkocht. Voornamelijk ook problemen 
met legacy systemen, de business en IT waren beide erg oldschool. Doordat er eerst erg veel ketens waren, kwam 
er nooit een goede oplossing die voor iedereen werkte, de keuzes werden niet gemaakt door hoog management. 
Het probleem werd zo groot, niemand wilde bewegen richting elkaar, dat alles uit elkaar viel. 
 

• Ontstaan crisissen over het algemeen op dezelfde manier, lijken ze op elkaar? 

In mijn persoonlijke ervaring niet. 
 

• Was jij in of extern tijdens deze crisis? Wat was jouw verantwoordelijkheid?  

Ik was altijd intern tijdens deze crisissen, doordat ik IT-project manager ben, of business analist. 
 

• Best practices/good practices/lessons learned worden vaak beschreven voor het preventeren van 
dezelfde fouten. Is dit een goede techniek? Zorgt het ervoor dat organisaties een soortgelijke of 
nieuwe crisis kunnen voorkomen? 

Best practices kunnen absoluut goed werken, waarbij ervaring erg belangrijk is. Het toepassen ervan is een lastige, 
omdat je rekening moet houden met de omliggende randvoorwaardes, die verschillen van project tot project. 

 
Movement from Crisis to New Combinations 
De organisatie heeft nu veel opties die waardevol kunnen zijn voor de organisatie. Een moet worden gekozen door 
het management waarop de hele organisatie zich gaat storten, voordat ze dit kan doen moet het eerst de opties 
volledig uitwerken. Ze zijn zeker in wat ze kunnen na het einde van deze fase (doordat ze meer vertrouwen hebben 
in de organisatie na afloop van de crisis), maar nog niet zeker in wat ze precies willen. Organisaties gaan in New 
Combinations gebruik maken van Contingency planning. 

• Tijdens een crisis gebruikt een organisatie scenario planning om tot zoveel mogelijk geschikte 
scenario’s te komen. Waar moet de focus liggen voor organisaties tijdens het creëren van deze 
scenario’s.  

Ik herken dit niet heel erg in de praktijk, mede dankzij het feit dat ik meestal 1 scenario moet uitwerken in plaats 
van vele scenario’s. Dat is misschien wel zo op directieniveau, daar ga ik absoluut vanuit, zelf werk ik er alleen 
niet mee. Voornamelijk moeten ze dan focussen op hun eigen perspectief in samenwerking met het perspectief 
van externe consultants. 

 
• Heeft u ooit gebruik gemaakt van scenario planning binnen een organisatie of als externe? Hoe heeft 

dit gewerkt en hoe heeft dit geholpen in het oplossen van de gevolgen van een crisis?  
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Nee, ik heb eigenlijk zelf nog nooit met scenario planning gewerkt. Ik ben er wel absoluut van overtuigd dat het 
enorm kan helpen in het oplossen van crisissen. 

 
• Als organisaties in een crisis vallen (bijvoorbeeld door ontwrichting), wat is dan het proces wat zij 

volgen om ervoor te zorgen dat de impact zo minimaal mogelijk blijft?  

Eigenlijk zouden organisaties elk jaar een onderzoek moeten uitvoeren waarbij ze eigenlijk de thermometer in de 
organisatie stoppen. Dus niet een bepaald proces voor een crisis, maar meer ter preventie van een crisis om 
duidelijk te hebben wat er aan de hand is. Daarbij moet je eigenlijk elk jaar een andere organisatie kiezen die deze 
thermometer meting uitvoert. 

 
• Wat voor rol speelt informatie tijdens een crisis, hoe belangrijk is dit voor het scenario planning 

proces? Hoe belangrijk is informatie voor een organisatie die uit een crisis wilt komen? Kunnen 
bepaalde informatiesystemen (denk aan management information systems met real-time 
dashboards) hier een rol in spelen? 

Als business analist weet ik dat informatie een cruciale rol speelt in het oplossen van een crisis. 
Informatiesystemen kunnen zeker daarin een rol spelen. 

 
• Wat voor rol kunnen interne en externe consultants spelen in het proces van scenario planning?  

Mijn organisatie heeft een externe adviesorganisatie die constant ondersteunt in het creëren van een visie en 
strategie van het bedrijf. Die helpen dus absoluut met het scenario planning proces, waarbij ze voornamelijk op 
directieniveau advies geven. Externe consultants moeten voornamelijk gebruikt worden om hun ervaring te delen 
die ze bij andere organisaties hebben opgedaan. 

 
Movement from New Combinations to Entrepreneurship 
De organisatie focust nu op het schrijven van een specifieke oplossing voor het oplossen van de problemen uit de 
crisis. Ze zijn zeker in wat ze willen na afloop van het Contingency plannen, ze moeten alleen nog zeker worden 
in of het ook gaat lukken zoals het op papier staat. Het management staat voor een ongelofelijk lastige keuze, zij 
moet de gehele organisatie in het diepe gooien door maar 1 enkel scenario te kiezen en daar volledig voor te gaan. 
Contingency planning gaat erom wat een organisatie gaat doen wanneer een optie faalt, zodat ze direct adequaat 
kan reageren.  

• De literatuur legt voor dat organisaties moeten focussen op een aantal opties voor Contingency 
planning, zodat het management uiteindelijk 1-3 opties kan kiezen. Wat gebeurt in deze hoog 
onzekere tijd in de praktijk voornamelijk?  

Meestal worden er een aantal opties volledig uitgewerkt en daar wordt dan uit gekozen, dat zie je absoluut terug 
in de praktijk. 

 
Testen van de theorie in de praktijk 
In de crisis fase dienen organisaties meer te focussen op innovatie. Het is cruciaal om elke mogelijk methode te 
gebruiken zodat de organisatie uit de crisis kan bewegen. In mijn theorie bekijk ik hoe de dynamieken binnen het 
concept van IT-Support een rol spelen. De dynamieken hebben invloed op de beweging van organisaties uit een 
crisis, dat kan negatieve en positieve invloed hebben. 

 
• Scenario planning en Analogical reasoning maken beide gebruik van kennis uit het verleden om op die 

manier de toekomst te kunnen voorspellen. Wanneer organisaties in een crisis zijn beland door 
eerdere keuzes, ontstaat er dan een vicieuze cirkel? 

Absoluut, je moet als organisatie ontzettend voorzichtig zijn voor de vicieuze cirkel. Meestal zijn organisaties al 
in een vicieuze cirkel beland voordat ze stappen ondernemen, dan is het eigenlijk al te laat. Organisaties merken 
gewoon niet dat ze in de cirkel zitten, enkel ontzettend vooruitstrevende organisaties kunnen dit, waarbij 
management de belangrijkste rol speelt. 

 
• Het gebruik van kennis uit het verleden kan goed zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van externe 

consultants die al eerder de crisis hebben meegemaakt, bijvoorbeeld bij een andere soortgelijke 
organisatie. Zou management van haar eigen kennis uit het verleden moeten uitgaan (waarbij de 
cirkel kan worden veroorzaakt) of moet ze m.b.v. externe consultants de crisis oplossen (ook al 
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hebben zij niet altijd alle informatie)? Wat zou een organisatie moeten doen? Wat gebeurt er ook 
daadwerkelijk? 

Er moet een duidelijke balans zijn tussen deze twee rollen. Consultants en management wordt in mijn 
organisatie samengevoegd om strategieën te ontwikkelen. Goede consultants die weten dat ze objectief moeten 
zijn, goed management weet dat ze consultants nodig heeft om een vers perspectief te hebben op de werkelijkheid.  

 
• De literatuur stelt voor dat oud management (of ze goed of slecht waren) niet langer geschikt zijn om 

de juiste keuzes te maken in tijden van crisis. Wat vindt u van deze stelling, komt dit in de praktijk 
voor? 

Daar ben ik het op zich wel mee eens. Als je nieuw management inbrengt dan moet je voorzichtig zijn dat er geen 
wantrouwen wordt gecreëerd. Nooit direct het hele management vervangen in 1 keer. Ik ben het zeker eens dat 
nieuwe directieleden kunnen helpen in tijden van crisis. Het heeft absoluut positieve invloed op het oplossen van 
een crisis. Het komt dus ook zeker voor in de praktijk, kijk bijvoorbeeld maar naar alle grote organisaties die van 
management wisselen elke zoveel jaar. 

 
• De literatuur toont dat twee typen management nodig zijn in de linker en rechterzijde van de 

adaptive cycle. Waarbij rationeel management aan de linkerzijde haar sterkte kan tonen en creatief 
management aan de rechterzijde. De oorzaak hiervan is dat de competenties van rationeel 
management voornamelijk operationalisering, optimalisatie en harde besluiten nemen is. Waarbij de 
competenties van creatief management liggen in een inspirerende werkomgeving creëren, waarbij 
leren, experimenteren en fouten maken goed is. Hoe verloopt deze balans in de praktijk, ziet u deze 
beweging terug bij organisaties? 

Ja ik zie dat zeker terug bij organisaties, maar er is een grote uitzondering. Soms wanneer organisaties in crisis 
zitten moet er direct en snel worden gehandeld, dan heb je gewoon rationeel management nodig. Het kan zeker 
zijn dat je het oude management dan alsnog ontslaat en nieuwe managers aanneemt, maar dan zal je kiezen voor 
rationele managers omdat die snelheid ontzettend belangrijk is. Ik denk dat in tijden van hoge nood rationeel 
management handiger is voor het oplossen van de problemen. Creatieve managers zijn zeker nodig om nieuwe en 
innovatieve oplossingen te vinden, daar ben ik het ook mee eens. Er is een balans nodig tussen de twee type 
managers. 

 
• Onderzoek toont aan dat leren cruciaal is voor organisaties in tijden van crisis. Denk hierbij aan 

organisatie-breed leren binnen de fases van crisis, nieuwe combinaties, en ondernemerschap. Hoe 
zou leren een organisatie uit een crisis kunnen helpen? 

Innovatie en experimenteren is belangrijk, vandaar is de balans tussen rationeel en creatief management nodig. 
Leren is daarbij ontzettend belangrijk om uit de crisis te komen. 

 
• Naast externe consultants is er bij een grote organisatie vaak een intern adviesorgaan.  

o Wat kunnen interne adviseurs brengen in tijden van crisis?  

Ze adviseren meestal punten die in de organisatie overduidelijk zijn en lossen die ook snel op. Dat komt doordat 
ze al in de organisatie actief zijn. 
 

o Is hun perspectief te veel verstrengeld met hetgeen van de organisatie?  

Ja zeker, ze kunnen niet meer objectief handelen wanneer ze al meerdere jaren aanwezig zijn. Bij mijn organisatie 
hebben wij een partij die al 5 jaar extern meeloopt, ik betwijfel ten zeerste of het een handige keuze is om die 
partij nog steeds advies te laten geven. 
 

o Kunnen zij zo objectief als externe adviseurs zijn?  

Nee absoluut niet, dat is ook niet waar hun kracht ligt. 
 

o Wat is hun precieze rol in de beweging terug naar het evenwicht? 

Ze voeren korte projecten uit die snel geïmplementeerd kunnen worden. Dat is tegelijkertijd ook lastig, want 
meestal zijn lange termijn oplossingen handiger voor de sustainability van een organisatie. 
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• In tijden van crisis moet de huidige situatie worden uitgestippeld om te bepalen waar de organisatie 
zich in bevindt, informatie en informatiesystemen zijn hierbij cruciaal.  

o Welke rol speelt informatie tijdens de crisis in een organisatie? 

Het gaat om de details in tijden van crisis. Als je weet dat er weinig klanten binnen komen, dan moet je weten 
waar precies de problemen liggen, daar speelt informatie een cruciale rol. Verder speelt informatie ook een 
communicatieve rol richting de medewerkers van de organisatie in tijden van crisis, er moet transparant worden 
omgegaan met de medewerkers. 
 

o Hoe zouden informatiesystemen de beweging moeten faciliteren? 

Het presenteren van de informatie aan de juiste stakeholders. Wanneer je snel informatiesystemen kan 
implementeren in tijden van crisis, dan is het enorm waardevol. 
 

o Kunnen informatiesystemen worden gebruikt om de crisis op te lossen en te bewegen naar 
een nieuw evenwicht? 

Ja, maar de systemen werken enkel wanneer ze snel informatie kunnen presenteren. Wanneer het een lange tijd 
duurt voordat een systeem werkt, bijvoorbeeld 2 maanden nadat de crisis is geïdentificeerd, dan is dat veel te laat. 
Dan moet je niet focussen op systemen, maar gewoon op informatie verzamelen door oude methodes. 

 
• Een van de hoofdaannames in mijn scriptie en van mijn supervisor is dat organisaties trots moeten 

zijn op hun verleden, terwijl ze nieuwsgierig moeten zijn richting de toekomst. In tijden van crisis is 
soms juist het verleden fout, dus is innovatie goed. Maar in het equilibrium is het goed zoals ‘we het 
altijd hebben gedaan’ en ‘never change a winning team’. 

Een balans lijkt mij goed, waar precies die balans ligt vind ik erg moeilijk te beantwoorden. Persoonlijk zou ik 
meer focussen op de toekomst en innovatie. 
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Interview VII 
 

• Wat is jouw achtergrond? (Opleiding, markt, organisaties)? 

Business Information Systems gestudeerd. 
 

• Wat is je huidige rol in de organisatie? 

Implementatie Consultant voor Oracle ERP-systemen. 
 

Ervaringsvragen 
Een crisis is niet altijd slecht, het kan zeker ontstaan door negatieve invloeden op het bedrijf. Maar het kan ook 
zijn dat een wens tot innovatie kan leiden tot een wenselijke crisis, hierin wil het bedrijf een verandering te pas 
brengen. 

• Heb je ooit een crisis meegemaakt in een organisatie? Waarin het bedrijf of businessunit een grote 
verandering doormaakte. 

Jazeker, bij externe organisaties. 
 

• Wat veroorzaakte de crisis? 

Een crisis die ik heb meegemaakt ontstond bij een scheepsbouwer. De crisis ontstond hierbij doordat verschillende 
businessunits binnen de organisatie anders werkten. Het gevolg hiervan was dat elk product net iets anders was. 
Om dit op te lossen wilde ze product life cycle management introduceren zodat de kwaliteit van de producten 
goed werd en hun concurrentiepositie sterker werd. Dit ging moeizaam en daardoor werd onze partij ingeschakeld. 
 

• Ontstaan crisissen over het algemeen op dezelfde manier, lijken ze op elkaar? 

Niet per se, maar vanuit onenigheid binnen het managementteam krijg je wel echte crisissen. 
 

• Was jij in of extern tijdens deze crisis? Wat was jouw verantwoordelijkheid?  

Ik was extern in deze crisis. Mijn verantwoordelijkheid was daarbij de bewaking van de financiën binnen het 
project. 
 

• Best practices/good practices/lessons learned worden vaak beschreven voor het preventeren van 
dezelfde fouten. Is dit een goede techniek? Zorgt het ervoor dat organisaties een soortgelijke of 
nieuwe crisis kunnen voorkomen? 

Zeker, dat gebruik ik. Mijn organisatie heeft een handboek waarin alle best practices beschreven staan, dat heb je 
bij grotere consultancybureaus. De klanten verwachten ook dat ze deze best practices krijgen, omdat we zo groot 
zijn. Het is mogelijk dat hierdoor organisaties niet in een crisis komen, voornamelijk als je heel iteratief werkt 
(bijvoorbeeld door scrums of Agile werken), dan ben je wendbaar.  

 
Movement from Crisis to New Combinations 
De organisatie heeft nu veel opties die waardevol kunnen zijn voor de organisatie. Een moet worden gekozen door 
het management waarop de hele organisatie zich gaat storten, voordat ze dit kan doen moet het eerst de opties 
volledig uitwerken. Ze zijn zeker in wat ze kunnen na het einde van deze fase (doordat ze meer vertrouwen hebben 
in de organisatie na afloop van de crisis), maar nog niet zeker in wat ze precies willen. Organisaties gaan in New 
Combinations gebruik maken van Contingency planning. 

• Tijdens een crisis gebruikt een organisatie scenario planning om tot zoveel mogelijk geschikte 
scenario’s te komen. Waar moet de focus liggen voor organisaties tijdens het creëren van deze 
scenario’s.  

Mijn organisatie wordt eigenlijk altijd gevraagd om dit scenario planning proces uit te voeren voor de klanten. 
We plannen dan verschillende scenario’s voor de klant die dan mag kiezen. De focus voor de organisatie moet 
dan liggen bij de toekomst, dat betekent plannen voor het komende jaar, maar ook plannen voor de eerstvolgende 
3 tot 5 jaar. Dat is heel moeilijk anno 2018, maar je moet een goede basis neerleggen voor de toekomst. 
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• Heeft u ooit gebruik gemaakt van scenario planning binnen een organisatie of als externe? Hoe heeft 
dit gewerkt en hoe heeft dit geholpen in het oplossen van de gevolgen van een crisis?  

 Jazeker, altijd als externe. Het biedt opties voor de klant, dat vinden ze fijn om te hebben. Het zorgt ervoor dat 
wij kunnen meedenken aan de toekomst van de organisatie. Wij helpen de organisatie in het maken van een keuze 
door het behapbaar te maken. Wij proberen dan ook in de scenario’s zelf grote delen van het scenario te 
implementeren, zodat het ook direct geregeld is. 

 
• Als organisaties in een crisis vallen (bijvoorbeeld door ontwrichting), wat is dan het proces wat zij 

volgen om ervoor te zorgen dat de impact zo minimaal mogelijk blijft?  

Nee niet bepaald, ze moeten eerst doorkrijgen dat ze in een crisis zitten en dan stappen ondernemen om er weer 
uit te komen. 

 
• Wat voor rol speelt informatie tijdens een crisis, hoe belangrijk is dit voor het scenario planning 

proces? Hoe belangrijk is informatie voor een organisatie die uit een crisis wilt komen? Kunnen 
bepaalde informatiesystemen (denk aan management information systems met real-time 
dashboards) hier een rol in spelen? 

Informatie is cruciaal voor de organisatie die uit een crisis wilt komen. In mijn tak zijn informatiesystemen ook 
cruciaal, omdat je hierdoor uit de crisis kan komen. Wij implementeren ERP-pakketten voor organisaties die oude 
systemen hebben die door hun systemen richting een crisis varen. 

 
• Wat voor rol kunnen interne en externe consultants spelen in het proces van scenario planning?  

Interne consultants kunnen de verandering te weeg brengen in de organisatie. Externe consultants moeten echt 
een vers perspectief brengen en de spiegel voorhouden. 
 
Movement from New Combinations to Entrepreneurship 
De organisatie focust nu op het schrijven van een specifieke oplossing voor het oplossen van de problemen uit de 
crisis. Ze zijn zeker in wat ze willen na afloop van het Contingency plannen, ze moeten alleen nog zeker worden 
in of het ook gaat lukken zoals het op papier staat. Het management staat voor een ongelofelijk lastige keuze, zij 
moet de gehele organisatie in het diepe gooien door maar 1 enkel scenario te kiezen en daar volledig voor te gaan. 
Contingency planning gaat erom wat een organisatie gaat doen wanneer een optie faalt, zodat ze direct adequaat 
kan reageren.  

• De literatuur legt voor dat organisaties moeten focussen op een aantal opties voor Contingency 
planning, zodat het management uiteindelijk 1-3 opties kan kiezen. Wat gebeurt in deze hoog 
onzekere tijd in de praktijk voornamelijk?  

Ja dat gebruiken we altijd. Waarbij we meestal 3 opties aanbieden voor onze klanten. 
 
Testen van de theorie in de praktijk 
In de crisis fase dienen organisaties meer te focussen op innovatie. Het is cruciaal om elke mogelijk methode te 
gebruiken zodat de organisatie uit de crisis kan bewegen. In mijn theorie bekijk ik hoe de dynamieken binnen het 
concept van IT-Support een rol spelen. De dynamieken hebben invloed op de beweging van organisaties uit een 
crisis, dat kan negatieve en positieve invloed hebben. 

 
• Scenario planning en Analogical reasoning maken beide gebruik van kennis uit het verleden om op die 

manier de toekomst te kunnen voorspellen. Wanneer organisaties in een crisis zijn beland door 
eerdere keuzes, ontstaat er dan een vicieuze cirkel? 

Ja dat is een heel groot probleem voor organisaties.  
 

• Het gebruik van kennis uit het verleden kan goed zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van externe 
consultants die al eerder de crisis hebben meegemaakt, bijvoorbeeld bij een andere soortgelijke 
organisatie. Zou management van haar eigen kennis uit het verleden moeten uitgaan (waarbij de 
cirkel kan worden veroorzaakt) of moet ze m.b.v. externe consultants de crisis oplossen (ook al 
hebben zij niet altijd alle informatie)? Wat zou een organisatie moeten doen? Wat gebeurt er ook 
daadwerkelijk? 
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De organisatie moet nog steeds zelf de beslissingen maken, de externe consultant huur je in om een upgrade, 
implementatie of een versnelling te behalen. De externe blijft dus eventjes hangen voor een aantal maanden of 
jaren en gaat dan weer weg. Dat is een mooie balans.   

 
• De literatuur stelt voor dat oud management (of ze goed of slecht waren) niet langer geschikt zijn om 

de juiste keuzes te maken in tijden van crisis. Wat vindt u van deze stelling, komt dit in de praktijk 
voor? 

Ik vind dat lastig om te beoordelen. Ik denk dat er altijd wat stoorzenders zijn voor de verandering, als je dan die 
verwijdert, dat het project veel soepeler verloopt. Dat is een lastige, maar ik ben het er zeker mee eens. Als je niet 
in het project past, dan moet je gewoon weg. Dat is het fijne als externe consultant, dan kan je ook dat soort zaken 
aanbevelen.  

 
• De literatuur toont dat twee typen management nodig zijn in de linker en rechterzijde van de 

adaptive cycle. Waarbij rationeel management aan de linkerzijde haar sterkte kan tonen en creatief 
management aan de rechterzijde. De oorzaak hiervan is dat de competenties van rationeel 
management voornamelijk operationalisering, optimalisatie en harde besluiten nemen is. Waarbij de 
competenties van creatief management liggen in een inspirerende werkomgeving creëren, waarbij 
leren, experimenteren en fouten maken goed is. Hoe verloopt deze balans in de praktijk, ziet u deze 
beweging terug bij organisaties? 

Ja dat zie ik zeker terug. Organisaties moeten dat doen om concurrerend te blijven. Maar om dan direct het 
management te ontslaan gaat misschien iets te ver. Ik ben het wel echt eens dat een frisse wind in de organisatie 
heel goed kan zijn in tijden van crisis, dan heb je ook creatievere en inspirerende leiders nodig. 

 
• Onderzoek toont aan dat leren cruciaal is voor organisaties in tijden van crisis. Denk hierbij aan 

organisatie-breed leren binnen de fases van crisis, nieuwe combinaties, en ondernemerschap. Hoe 
zou leren een organisatie uit een crisis kunnen helpen? 

Wij leren als externe partij het management van een organisatie nieuwe technieken, nieuwe denkwijze en nieuwe 
mogelijkheden. De organisatie moet zeker leren, voornamelijk in de crisisfase. Maar je moet natuurlijk ook leren 
in het evenwicht. Toch denk ik dat het in de crisisfase enorm belangrijk is, mede doordat er ook zo veel te leren 
is, blockchain bijvoorbeeld, heb je in 1 week geleerd.  

 
• Naast externe consultants is er bij een grote organisatie vaak een intern adviesorgaan.  

o Wat kunnen interne adviseurs brengen in tijden van crisis?  

Zij kunnen ook nieuwe perspectieven presenteren en dat aanpassen op de organisatie haar wensen. Ze moeten 
ervoor zorgen dat de organisatie leert in tijden van crisis. 
 

o Is hun perspectief te veel verstrengeld met hetgeen van de organisatie?  

Ja, dat ligt aan hoe lang de adviseurs in de organisatie werken. Dat verstrengelt meer naar mate de tijd verloopt. 
 

o Kunnen zij zo objectief als externe adviseurs zijn?  

Nee, helemaal niet na een aantal jaren. Maar dat is ook een aanname, je hebt ook mensen die tientallen jaren 
werken die juist graag willen veranderen.  
 

o Wat is hun precieze rol in de beweging terug naar het evenwicht? 

Openstaan voor prikkels van externe innovaties, technieken en consultants. Dat vertalen naar de organisatiewens 
en adviseren aan het management. 

 
• In tijden van crisis moet de huidige situatie worden uitgestippeld om te bepalen waar de organisatie 

zich in bevindt, informatie en informatiesystemen zijn hierbij cruciaal.  
o Welke rol speelt informatie tijdens de crisis in een organisatie? 
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Cruciaal, interne informatie heb je nodig over je eigen organisatie. Je hebt ook externe informatie nodig. Dat 
betekent informatie van markten, concurrenten, consultants, andere organisaties die met dezelfde problemen 
worstelen. Ga zo maar door. Je moet beslissen op basis van de data die je hebt, dat ligt natuurlijk ook aan de 
kwaliteit van de data. 
 

o Hoe zouden informatiesystemen de beweging moeten faciliteren? 

De data presenteren en de kwaliteit van de data hoog houden. Systemen moeten van ontzettend veel hopen van 
data, informatie creëren.  
 

o Kunnen informatiesystemen worden gebruikt om de crisis op te lossen en te bewegen naar 
een nieuw evenwicht? 

Ja zeker weten. 
 

• Een van de hoofdaannames in mijn scriptie en van mijn supervisor is dat organisaties trots moeten 
zijn op hun verleden, terwijl ze nieuwsgierig moeten zijn richting de toekomst. In tijden van crisis is 
soms juist het verleden fout, dus is innovatie goed. Maar in het equilibrium is het goed zoals ‘we het 
altijd hebben gedaan’ en ‘never change a winning team’. 

In je verleden moet je het DNA bewaren van je organisatie, daar mag je trots op zijn. Dan ben je dus trots op het 
DNA en op de mensen die je hebt die goed werken. Je moet dan focussen op nieuwsgierigheid naar de toekomst 
en dat combineren met het DNA en de mensen die je hebt. Je kan dan producten gewoon loslaten en nieuwe 
dingen gaan doen. 
  



Master Thesis          Version 1.1.2 

Jordi Daniëls Released – 28-08-2018 61 

Interview VIII 
 

• Wat is jouw achtergrond? (Opleiding, markt, organisaties)? 

Onder andere de executive master informatiemanagement. Verder voornamelijk gewerkt in de publieke sector als 
consultant, denk aan ziekenhuizen en gemeentes. 
 

• Wat is je huidige rol in de organisatie? 

Senior business consultant en lead IT auditor. 
 

Ervaringsvragen 
Een crisis is niet altijd slecht, het kan zeker ontstaan door negatieve invloeden op het bedrijf. Maar het kan ook 
zijn dat een wens tot innovatie kan leiden tot een wenselijke crisis, hierin wil het bedrijf een verandering te pas 
brengen. 

• Heb je ooit een crisis meegemaakt in een organisatie? Waarin het bedrijf of businessunit een grote 
verandering doormaakte. 

Ja absoluut. 
• Wat veroorzaakte de crisis? 

Meestal wanneer cruciale mensen weggaan op momenten van crisis. Deze gingen voornamelijk weg door onvrede, 
niet vanwege het geld (dan praat ik over de publieke sector). Een voorbeeld van een crisis die ik heb meegemaakt 
was vanuit een organisatie die twee richtingen had voor de toekomst en dat het management zwaar verdeeld was. 
 

• Ontstaan crisissen over het algemeen op dezelfde manier, lijken ze op elkaar? 

Ja, meestal wel. De oorzaak is over het algemeen of een foutief management of een externe oorzaak op macro-
economisch gebied. Als het om disruptie gaat dan praat je dus alsnog over foutief management. 
 

• Was jij in of extern tijdens deze crisis? Wat was jouw verantwoordelijkheid?  

Extern over het algemeen, waarbij ik als consultant optreed. 
 

• Best practices/good practices/lessons learned worden vaak beschreven voor het preventeren van 
dezelfde fouten. Is dit een goede techniek? Zorgt het ervoor dat organisaties een soortgelijke of 
nieuwe crisis kunnen voorkomen? 

Ja dat is een prima techniek, enkel wanneer het goed wordt toegepast. Bijvoorbeeld het negenvlaksmodel gebruik 
ik erg vaak, ook andere methodes bij onze organisatie gebruik ik vaak. Wel is de toepassing ontzettend belangrijk, 
ga nooit precies volgens alle regeltjes werken, maar gebruik het op de methode die wenselijk is binnen de 
problematiek van de klantorganisatie. 
 
Movement from Crisis to New Combinations 
De organisatie heeft nu veel opties die waardevol kunnen zijn voor de organisatie. Een moet worden gekozen door 
het management waarop de hele organisatie zich gaat storten, voordat ze dit kan doen moet het eerst de opties 
volledig uitwerken. Ze zijn zeker in wat ze kunnen na het einde van deze fase (doordat ze meer vertrouwen hebben 
in de organisatie na afloop van de crisis), maar nog niet zeker in wat ze precies willen. Organisaties gaan in New 
Combinations gebruik maken van Contingency planning. 

• Tijdens een crisis gebruikt een organisatie scenario planning om tot zoveel mogelijk geschikte 
scenario’s te komen. Waar moet de focus liggen voor organisaties tijdens het creëren van deze 
scenario’s.  

Eerst moet bepaald worden wat er precies aan de hand is. Bepalen wat de richting is van de organisatie is cruciaal. 
Ook dienen organisaties te focussen in het maken van scenario’s op de diensten die ze levert, de mensen die 
cruciaal daarin zijn en welke competenties je nodig hebt, en welke systemen precies faciliterend zijn aan de 
diensten. Ook is budgetten ontzettend belangrijk, de macht van het geld noemen wij dat. 
 

• Heeft u ooit gebruik gemaakt van scenario planning binnen een organisatie of als externe? Hoe heeft 
dit gewerkt en hoe heeft dit geholpen in het oplossen van de gevolgen van een crisis?  
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Ja absoluut, het werkt erg goed wanneer een organisatie vast zit in haar eigen scenario. Je kan d.m.v. scenario 
planning nieuwe scenario’s weergeven op een gemakkelijke methode. 
 

• Als organisaties in een crisis vallen (bijvoorbeeld door ontwrichting), wat is dan het proces wat zij 
volgen om ervoor te zorgen dat de impact zo minimaal mogelijk blijft?  

Ze moet dan focussen op de diensten en services die ze levert, niet op systemen, niet op processen, maar precies 
hetgeen wat value creëert voor de klanten. 

 
• Wat voor rol speelt informatie tijdens een crisis, hoe belangrijk is dit voor het scenario planning 

proces? Hoe belangrijk is informatie voor een organisatie die uit een crisis wilt komen? Kunnen 
bepaalde informatiesystemen (denk aan management information systems met real-time 
dashboards) hier een rol in spelen? 

Een ontzettend belangrijke rol, voornamelijk bij scenario planning, omdat data en informatie lijdt tot een goede 
inschatting van de toekomst. Denk hierbij aan financiële informatie voor de verschillende scenario’s. 

 
• Wat voor rol kunnen interne en externe consultants spelen in het proces van scenario planning?  

Zij kunnen een nieuw perspectief bieden aan de organisatie. Ook dwingen vreemde ogen, waarbij de externe een 
krachtpositie heeft. Interne consultants kunnen de organisatie helpen in het scenario planning proces, bijvoorbeeld 
als het management daar geen kennis van heeft. 

 
Movement from New Combinations to Entrepreneurship 
De organisatie focust nu op het schrijven van een specifieke oplossing voor het oplossen van de problemen uit de 
crisis. Ze zijn zeker in wat ze willen na afloop van het Contingency plannen, ze moeten alleen nog zeker worden 
in of het ook gaat lukken zoals het op papier staat. Het management staat voor een ongelofelijk lastige keuze, zij 
moet de gehele organisatie in het diepe gooien door maar 1 enkel scenario te kiezen en daar volledig voor te gaan. 
Contingency planning gaat erom wat een organisatie gaat doen wanneer een optie faalt, zodat ze direct adequaat 
kan reageren.  

• De literatuur legt voor dat organisaties moeten focussen op een aantal opties voor Contingency 
planning, zodat het management uiteindelijk 1-3 opties kan kiezen. Wat gebeurt in deze hoog 
onzekere tijd in de praktijk voornamelijk?  

Vaak 3 scenario’s. 
 

Testen van de theorie in de praktijk 
In de crisis fase dienen organisaties meer te focussen op innovatie. Het is cruciaal om elke mogelijk methode te 
gebruiken zodat de organisatie uit de crisis kan bewegen. In mijn theorie bekijk ik hoe de dynamieken binnen het 
concept van IT-Support een rol spelen. De dynamieken hebben invloed op de beweging van organisaties uit een 
crisis, dat kan negatieve en positieve invloed hebben. 

 
• Scenario planning en Analogical reasoning maken beide gebruik van kennis uit het verleden om op die 

manier de toekomst te kunnen voorspellen. Wanneer organisaties in een crisis zijn beland door 
eerdere keuzes, ontstaat er dan een vicieuze cirkel? 

In de meeste gevallen wel, organisaties moeten erg uitkijken voor de cirkel. Je moet altijd blijven analyseren of 
je de juiste keuzes gemaakt hebt. Als de organisatie zelf de analyse doet, dan ga je niet uit de cirkel komen. 
Wanneer een externe consultant, interne adviseur, interimmanager of een nieuwe manager de analyse uitvoert, 
dan lukt het wel om de cirkel te herkennen en er mogelijk uit te komen. De persoon die de cirkel herkent moet 
dan specifiek de GAP benoemen, daarmee krijg je motivatie en draagvlak, a sense of urgency. 
 

• Het gebruik van kennis uit het verleden kan goed zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van externe 
consultants die al eerder de crisis hebben meegemaakt, bijvoorbeeld bij een andere soortgelijke 
organisatie. Zou management van haar eigen kennis uit het verleden moeten uitgaan (waarbij de 
cirkel kan worden veroorzaakt) of moet ze m.b.v. externe consultants de crisis oplossen (ook al 
hebben zij niet altijd alle informatie)? Wat zou een organisatie moeten doen? Wat gebeurt er ook 
daadwerkelijk? 
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Management moet consultants gebruiken op verschillende methodes. De consultant kan objectief advies geven, 
de consultant kan een proces begeleiden van verandering, of een consultant kan de volledige transformatie op zich 
nemen.  

 
• De literatuur stelt voor dat oud management (of ze goed of slecht waren) niet langer geschikt zijn om 

de juiste keuzes te maken in tijden van crisis. Wat vindt u van deze stelling, komt dit in de praktijk 
voor? 

In eerste instantie te algemeen geformuleerd, maar ik ben het daar wel mee eens, voornamelijk als het vertrouwen 
op de werkvloer is verdwenen in het management. Dan moet het oude management worden vervangen of op non-
actief worden gezet. De crisis ontstaat nooit zomaar en management is verantwoordelijk. Een deel van het 
management zou dan vervangen moeten worden, wanneer de managers niet aan nieuwe ideeën kunnen denken 
dan moeten ze gewoon wegwezen. 

 
• De literatuur toont dat twee typen management nodig zijn in de linker en rechterzijde van de 

adaptive cycle. Waarbij rationeel management aan de linkerzijde haar sterkte kan tonen en creatief 
management aan de rechterzijde. De oorzaak hiervan is dat de competenties van rationeel 
management voornamelijk operationalisering, optimalisatie en harde besluiten nemen is. Waarbij de 
competenties van creatief management liggen in een inspirerende werkomgeving creëren, waarbij 
leren, experimenteren en fouten maken goed is. Hoe verloopt deze balans in de praktijk, ziet u deze 
beweging terug bij organisaties? 

Ligt eraan wat voor crisis er is. Soms is er rationeel management nodig, denk bijvoorbeeld aan wanneer er snelle 
keuzes gemaakt moeten worden (een systeem wat niet goed meer werkt, snel updates draaien en weer in control 
komen). Soms is er creatief management nodig, voornamelijk als er geleidelijke veranderingen zijn. Creatieve 
managers kunnen dan juist de organisatie een beetje out of control krijgen, waardoor je innoveert. Een beetje 
regelen en een beetje ontregelen. 

 
• Onderzoek toont aan dat leren cruciaal is voor organisaties in tijden van crisis. Denk hierbij aan 

organisatie-breed leren binnen de fases van crisis, nieuwe combinaties, en ondernemerschap. Hoe 
zou leren een organisatie uit een crisis kunnen helpen? 

Het moet vanuit de medewerkers zelf komen en dan is het een heel krachtig middel. Maar, in een crisissituatie, 
heeft leren geen zin! Een stevige constatering. Maar leren moet pas gebeuren in de ondernemerschap fase. Tijdens 
een harde crisis moet je even opletten, dan moet de organisatie hard zijn en keuzes maken, leren past daar dan 
tijdelijk niet in. Ik vind dat experimenteren wel mogelijk is in een crisis, waarbij je dus niet precies weet waar je 
naartoe gaat. 

 
• Naast externe consultants is er bij een grote organisatie vaak een intern adviesorgaan.  

o Wat kunnen interne adviseurs brengen in tijden van crisis?  

Interne consultants bieden ondersteuning aan het proces terug richting het evenwicht. 
 

o Is hun perspectief te veel verstrengeld met hetgeen van de organisatie?  

Ja, maar dat is de kracht van een intern adviesorgaan. Die kan daardoor beter inschatten wat de organisatie nodig 
heeft. 
 

o Kunnen zij zo objectief als externe adviseurs zijn?  

Nee, hoogstwaarschijnlijk niet, al zijn er wel uitzonderingen. 
 

o Wat is hun precieze rol in de beweging terug naar het evenwicht? 

Draagvlak creëren binnen de organisatie en sparren met de externe consultants en hun eigen management.  
 

• In tijden van crisis moet de huidige situatie worden uitgestippeld om te bepalen waar de organisatie 
zich in bevindt, informatie en informatiesystemen zijn hierbij cruciaal.  

o Welke rol speelt informatie tijdens de crisis in een organisatie? 
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Een cruciale, informatie stuurt de organisatie uit de crisis door de huidige situatie te beschrijven en de toekomstige 
situatie te peilen. 
 

o Hoe zouden informatiesystemen de beweging moeten faciliteren? 

In crisistijden moet de organisatie letten op de services die ze biedt, de systemen faciliteren dit enkel. Het is 
belangrijk dat systemen echt op de tweede rang staan, de services voor de klant zijn het belangrijkste. 
 

o Kunnen informatiesystemen worden gebruikt om de crisis op te lossen en te bewegen naar 
een nieuw evenwicht? 

Jazeker. 
 

• Een van de hoofdaannames in mijn scriptie en van mijn supervisor is dat organisaties trots moeten 
zijn op hun verleden, terwijl ze nieuwsgierig moeten zijn richting de toekomst. In tijden van crisis is 
soms juist het verleden fout, dus is innovatie goed. Maar in het equilibrium is het goed zoals ‘we het 
altijd hebben gedaan’ en ‘never change a winning team’. 

Ben ik het helemaal mee eens. Je moet de huidige situatie in kaart brengen, de sterke en zwakke punten beschrijven 
en trots op de sterke punten zijn. De zwakke punten vervolgens oplossen door nieuwsgierig te zijn richting de 
toekomst.  
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Interview IX 
 

• Wat is jouw achtergrond? (Opleiding, markt, organisaties)? 

28 jaar in de publieke sector gewerkt, procesregisseur informatiesystemen, hoofd informatie, manager. 
Opleiding: veel post-hbo-opleidingen, hbo hoger management, executive master information management. 
 

• Wat is je huidige rol in de organisatie? 

Nu senior stafadviseur op strategisch IT-niveau, advies direct aan de directie. 
 

Ervaringsvragen 
Een crisis is niet altijd slecht, het kan zeker ontstaan door negatieve invloeden op het bedrijf. Maar het kan ook 
zijn dat een wens tot innovatie kan leiden tot een wenselijke crisis, hierin wil het bedrijf een verandering te pas 
brengen. 

• Heb je ooit een crisis meegemaakt in een organisatie? Waarin het bedrijf of businessunit een grote 
verandering doormaakte. 

Op momenten in mijn carrière heb ik wel eens geen crisis meegemaakt, ik heb dus ontzettend veel crisissen 
meegemaakt. Alleen heb ik in mijn carrière twee verschillende crisissen. De ene kant is er sprake van een crisis 
bij onze organisatie als er bijvoorbeeld een aanslag gepleegd wordt, of wanneer er iets bij de grens gebeurt, 
enzovoort. Dan reageren we extreem snel om ervoor te zorgen dat de nationale veiligheid weer gegarandeerd 
wordt. De tweede soort crisissen zijn organisatorisch, zoals veranderingen in de organisatiestructuur, 
informatiesystemen die geïmplementeerd moeten worden, enzovoort. Deze zijn veel trager (voornamelijk in mijn 
sector) en veranderen meer geleidelijk. 
 

• Wat veroorzaakte de crisis? 

Zoals ik net zei zijn er verschillende oorzaken. Bij organisatorische vraagstukken komt dit bij onze organisatie 
voornamelijk door de politiek, of het meegaan met de tijd (innoveren). 
 

• Ontstaan crisissen over het algemeen op dezelfde manier, lijken ze op elkaar? 

Ja, binnen de twee vormen die ik noem ontstaan ze meestal hetzelfde.  
 

• Was jij in of extern tijdens deze crisis? Wat was jouw verantwoordelijkheid?  

Ik ben eigenlijk altijd intern, waarbij ik voornamelijk realisatie en implementatie uitvoerde. Vervolgens moest ik 
dan vaak het informatiesysteem borgen. 
 

• Best practices/good practices/lessons learned worden vaak beschreven voor het preventeren van 
dezelfde fouten. Is dit een goede techniek? Zorgt het ervoor dat organisaties een soortgelijke of 
nieuwe crisis kunnen voorkomen? 

Wij zijn erg goed in het oplossen van de snelle crisissen, omdat dat onze specialiteit is, dat is ons bestaansrecht. 
Daar schrijven wij aanpakken voor met behulp van lessons learned en best practices. Het grote probleem is dat 
wij de organisatorische crisissen op dezelfde methode proberen op te lossen, dat werkt absoluut niet. Best practices 
werken dus goed, het gebruiken van de oude ervaring voor nieuwe situaties werkt. Enkel moet je bij best practices 
altijd nadenken over de overeenkomsten tussen de twee cases, maar ook over de verschillen die bestaan (analogical 
reasoning). Hierbij moet je expliciet nadenken over de verschillen (dus de randvoorwaarden die destijds de 
beslissingen beïnvloedde). Het probleem is dat wij deze alleen nog niet zo goed toepassen op die vraagstukken. 

 
Movement from Crisis to New Combinations 
De organisatie heeft nu veel opties die waardevol kunnen zijn voor de organisatie. Een moet worden gekozen door 
het management waarop de hele organisatie zich gaat storten, voordat ze dit kan doen moet het eerst de opties 
volledig uitwerken. Ze zijn zeker in wat ze kunnen na het einde van deze fase (doordat ze meer vertrouwen hebben 
in de organisatie na afloop van de crisis), maar nog niet zeker in wat ze precies willen. Organisaties gaan in New 
Combinations gebruik maken van Contingency planning. 
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• Tijdens een crisis gebruikt een organisatie scenario planning om tot zoveel mogelijk geschikte 
scenario’s te komen. Waar moet de focus liggen voor organisaties tijdens het creëren van deze 
scenario’s.  

 Ja dat gebruiken wij, voornamelijk voor het proberen te voorspellen van de toekomst. Bij het hele traject van een 
project zijn scenario’s nodig, bijvoorbeeld bij het aanschaffen van nieuwe informatiesystemen, of het kiezen en 
implementeren van nieuwe processen. Voornamelijk gebruiken we het binnen de PRINCE2 methodiek, waarbij 
de business case en het Project Initiatie Document deze verschillende scenario’s bevat. 

 
• Heeft u ooit gebruik gemaakt van scenario planning binnen een organisatie of als externe? Hoe heeft 

dit gewerkt en hoe heeft dit geholpen in het oplossen van de gevolgen van een crisis?  

Ja vaak gebruikt, maar niet zo vaak zelf als externe. Wij gebruiken wel veel externe consultants. Deze zijn heel 
goed in het maken van rapportages over de bedrijfsvoering en bijbehorende adviezen. Deze nemen wij erg serieus 
doordat de consultancybureaus ontzettend veel expertise en kennis bevatten. Externe zijn ook erg goed om de 
organisatie te triggeren door middel van sparren met het management.  

 
• Als organisaties in een crisis vallen (bijvoorbeeld door ontwrichting), wat is dan het proces wat zij 

volgen om ervoor te zorgen dat de impact zo minimaal mogelijk blijft?  

Er is niet een bepaald proces, het is voornamelijk pragmatisch, voornamelijk als het om organisatorische 
verandering gaat. Bij crisissen zoals ik eerder beschreef is er een procedure die gevolgd wordt.  

 
• Wat voor rol speelt informatie tijdens een crisis, hoe belangrijk is dit voor het scenario planning 

proces? Hoe belangrijk is informatie voor een organisatie die uit een crisis wilt komen? Kunnen 
bepaalde informatiesystemen (denk aan management information systems met real-time 
dashboards) hier een rol in spelen? 

Cruciaal in de gehele organisatie, maakt niet uit welke fase. 
 

• Wat voor rol kunnen interne en externe consultants spelen in het proces van scenario planning?  

Ze kunnen sparren met elkaar zoals eerder beschreven, de scenario’s krijgen daardoor een hogere kwaliteit. 
 

Movement from New Combinations to Entrepreneurship 
De organisatie focust nu op het schrijven van een specifieke oplossing voor het oplossen van de problemen uit de 
crisis. Ze zijn zeker in wat ze willen na afloop van het Contingency plannen, ze moeten alleen nog zeker worden 
in of het ook gaat lukken zoals het op papier staat. Het management staat voor een ongelofelijk lastige keuze, zij 
moet de gehele organisatie in het diepe gooien door maar 1 enkel scenario te kiezen en daar volledig voor te gaan. 
Contingency planning gaat erom wat een organisatie gaat doen wanneer een optie faalt, zodat ze direct adequaat 
kan reageren.  

• De literatuur legt voor dat organisaties moeten focussen op een aantal opties voor Contingency 
planning, zodat het management uiteindelijk 1-3 opties kan kiezen. Wat gebeurt in deze hoog 
onzekere tijd in de praktijk voornamelijk?  

Meestal worden er 3 scenario’s gemaakt, dat zie ik in de praktijk zeker terug. 
 

Testen van de theorie in de praktijk 
In de crisis fase dienen organisaties meer te focussen op innovatie. Het is cruciaal om elke mogelijk methode te 
gebruiken zodat de organisatie uit de crisis kan bewegen. In mijn theorie bekijk ik hoe de dynamieken binnen het 
concept van IT-Support een rol spelen. De dynamieken hebben invloed op de beweging van organisaties uit een 
crisis, dat kan negatieve en positieve invloed hebben. 

 
• Scenario planning en Analogical reasoning maken beide gebruik van kennis uit het verleden om op die 

manier de toekomst te kunnen voorspellen. Wanneer organisaties in een crisis zijn beland door 
eerdere keuzes, ontstaat er dan een vicieuze cirkel? 
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Die kans bestaat, maar je ziet ook dat scenario planning niet langer op eigen ervaring wordt geplot, maar juist met 
behulp van externe consultants, jonge mensen, waarbij ze alles mogen tegenspreken. Dat is een duidelijke focus 
die wij gebruiken, wat ontzettend goed lijkt te werken. 
 

• Het gebruik van kennis uit het verleden kan goed zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van externe 
consultants die al eerder de crisis hebben meegemaakt, bijvoorbeeld bij een andere soortgelijke 
organisatie. Zou management van haar eigen kennis uit het verleden moeten uitgaan (waarbij de 
cirkel kan worden veroorzaakt) of moet ze m.b.v. externe consultants de crisis oplossen (ook al 
hebben zij niet altijd alle informatie)? Wat zou een organisatie moeten doen? Wat gebeurt er ook 
daadwerkelijk? 

Er zou een balans moeten zijn, maar ik weet niet precies waar deze ligt. Wat ik wel wil zeggen is dat organisaties 
moeten vertrouwen in de externe consultants en dat ze altijd moeten luisteren naar hun meningen. Dus in die zin 
is er zeker een balans, goed management weet dat consultants ontzettend belangrijk zijn. 

 
• De literatuur stelt voor dat oud management (of ze goed of slecht waren) niet langer geschikt zijn om 

de juiste keuzes te maken in tijden van crisis. Wat vindt u van deze stelling, komt dit in de praktijk 
voor? 

Always change the winning team komt hier naar voren, waarbij ook geldt: always change a losing team. Je moet 
zoveel mogelijk de samenstellingen van managementteams veranderen, alleen moet het geen doel op zich zijn. 
Bij onze organisatie gebeurt het eigenlijk te veel, maar ik ben het eens met jou dat in tijden van crisis absoluut 
een nieuwe samenstelling moet worden gevonden tussen oude en nieuwe managers. 

 
• De literatuur toont dat twee typen management nodig zijn in de linker en rechterzijde van de 

adaptive cycle. Waarbij rationeel management aan de linkerzijde haar sterkte kan tonen en creatief 
management aan de rechterzijde. De oorzaak hiervan is dat de competenties van rationeel 
management voornamelijk operationalisering, optimalisatie en harde besluiten nemen is. Waarbij de 
competenties van creatief management liggen in een inspirerende werkomgeving creëren, waarbij 
leren, experimenteren en fouten maken goed is. Hoe verloopt deze balans in de praktijk, ziet u deze 
beweging terug bij organisaties? 

Nee in eerste instantie niet, maar na even nadenken toch wel. Als we kijken naar de nieuwe functies die openstaan, 
wil onze organisatie meer innoverende en inspirerende leiders. In plaats van de standaard rationele mensen die 
vaak in dit soort organisaties te vinden zijn. Dit creatief management zorgt ook voor meer adaptiviteit binnen de 
organisatie, wat ondenkbaar was een aantal jaar geleden. Ook zijn wij veel bezig met startup organisaties, 
bijvoorbeeld met smartwatches. Al deze nieuwe methodes komen uit innoverend management. 

 
• Onderzoek toont aan dat leren cruciaal is voor organisaties in tijden van crisis. Denk hierbij aan 

organisatie-breed leren binnen de fases van crisis, nieuwe combinaties, en ondernemerschap. Hoe 
zou leren een organisatie uit een crisis kunnen helpen? 

Leren kan zeker helpen in tijden van crisis, want je haalt de kennis voor het leren vaak vanuit externe 
kennisbronnen. Ook zorgt leren ervoor dat organisaties kunnen evolueren. Zoals bij onze organisatie, wij waren 
altijd reactief, nu proberen we veel meer proactief op te treden. 

 
• Naast externe consultants is er bij een grote organisatie vaak een intern adviesorgaan.  

o Wat kunnen interne adviseurs brengen in tijden van crisis?  

Interne adviseurs kunnen de externe en interne omgeving in het oog houden, waarbij ze kunnen afmeten welke 
innovaties belangrijk kunnen zijn voor de organisatie.  
 

o Is hun perspectief te veel verstrengeld met hetgeen van de organisatie?  

Nee, dat maakt niet uit. Ik zit meer met andere mensen buiten de organisatie dan met het management waar ik 
advies aan geef. 
 

o Kunnen zij zo objectief als externe adviseurs zijn?  



Master Thesis          Version 1.1.2 

Jordi Daniëls Released – 28-08-2018 68 

Nee, maar dat is niet erg doordat ze kennis hebben van de organisatie. 
 

o Wat is hun precieze rol in de beweging terug naar het evenwicht? 

Het regelen van de veranderingen binnen de organisatie, het regelen van de externe consultants. Constant bewust 
blijven dat de perspectieven redelijk verstrengeld zijn en dat fris houden door externen. 

 
• In tijden van crisis moet de huidige situatie worden uitgestippeld om te bepalen waar de organisatie 

zich in bevindt, informatie en informatiesystemen zijn hierbij cruciaal.  
o Welke rol speelt informatie tijdens de crisis in een organisatie? 

Informatie is inmiddels de rode draad geworden in de gehele organisatie, informatie is cruciaal voor alles, ook 
voor het oplossen van crisissen. 
 

o Hoe zouden informatiesystemen de beweging moeten faciliteren? 

De systemen moeten de informatie presenteren. 
 

o Kunnen informatiesystemen worden gebruikt om de crisis op te lossen en te bewegen naar 
een nieuw evenwicht? 

Dat ligt eraan, als het om een oud systeem gaat wat niet meer werkt wat een crisis oplevert, dan absoluut. Als het 
om organisatorische verandering gaat, dan moet er gewerkt worden met de oude informatiesystemen. Oude 
informatiesystemen gebruik je om de huidige situatie weer te geven. 

 
• Een van de hoofdaannames in mijn scriptie en van mijn supervisor is dat organisaties trots moeten 

zijn op hun verleden, terwijl ze nieuwsgierig moeten zijn richting de toekomst. In tijden van crisis is 
soms juist het verleden fout, dus is innovatie goed. Maar in het equilibrium is het goed zoals ‘we het 
altijd hebben gedaan’ en ‘never change a winning team’. 

De balans hiertussen is erg belangrijk. Onze organisatie probeert telkens meer nieuwsgierig te worden naar de 
toekomst. Ik denk dat een gezonde balans haalbaar is en ontzettend goed voor de overleving van organisaties. 
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Interview X 
 

• Wat is jouw achtergrond? (Opleiding, markt, organisaties)? 

Technische opleiding als software developer. Zorgsector en publieke sector, nu al zeven jaar focus op onderwijs. 
Consultancybureau voor IT-regievoering binnen het onderwijs. 
 

• Wat is je huidige rol in de organisatie? 

Oprichter en managing director van onze organisatie. 
 

Ervaringsvragen 
Een crisis is niet altijd slecht, het kan zeker ontstaan door negatieve invloeden op het bedrijf. Maar het kan ook 
zijn dat een wens tot innovatie kan leiden tot een wenselijke crisis, hierin wil het bedrijf een verandering te pas 
brengen. 

• Heb je ooit een crisis meegemaakt in een organisatie? Waarin het bedrijf of businessunit een grote 
verandering doormaakte. 

Ja zeker, meestal wanneer de organisatie volledig vastgelopen is. De IT-afdeling trekt het niet meer, de gebruikers 
zijn ontevreden, het platform is oud en niet goed meer. 
 

• Wat veroorzaakte de crisis? 

Meestal is de oorzaak van een crisis dat een leraar met affiniteit van IT is doorgegroeid tot IT-manager, dat werkt 
op een gegeven moment niet want die man of vrouw is natuurlijk gewoon leraar, daar liggen zijn ambities en 
krachten. Er moeten professionals op zitten, van docenten die aan IT-systemen werkt moet je direct af. Het zijn 
wel professionals, maar geen IT-professionals. 
 

• Ontstaan crisissen over het algemeen op dezelfde manier, lijken ze op elkaar? 

Binnen onze markt zeker, sprekende uit ons verleden. 
 

• Was jij in of extern tijdens deze crisis? Wat was jouw verantwoordelijkheid?  

Onze organisatie is eigenlijk altijd ingehuurd als externe in crisissen, maar we hebben zelf ook crisis meegemaakt 
na afloop van macro-economische problemen. Mijn verantwoordelijkheid is heel hoog, ik kan op niemand 
terugvallen als directeur. 
 

• Best practices/good practices/lessons learned worden vaak beschreven voor het preventeren van 
dezelfde fouten. Is dit een goede techniek? Zorgt het ervoor dat organisaties een soortgelijke of 
nieuwe crisis kunnen voorkomen? 

Ja het is een goede techniek, lessons learned zijn belangrijk, voornamelijk als de fouten gemaakt worden door 
jezelf of een collega. Hier kan je van leren. Ik leer van elk project en die kennis gebruik ik weer. Het wiel hoeft 
niet opnieuw uitgevonden te worden, dat zou ook veel te veel tijd kosten. 
 
Movement from Crisis to New Combinations 
De organisatie heeft nu veel opties die waardevol kunnen zijn voor de organisatie. Een moet worden gekozen door 
het management waarop de hele organisatie zich gaat storten, voordat ze dit kan doen moet het eerst de opties 
volledig uitwerken. Ze zijn zeker in wat ze kunnen na het einde van deze fase (doordat ze meer vertrouwen hebben 
in de organisatie na afloop van de crisis), maar nog niet zeker in wat ze precies willen. Organisaties gaan in New 
Combinations gebruik maken van Contingency planning. 

• Tijdens een crisis gebruikt een organisatie scenario planning om tot zoveel mogelijk geschikte 
scenario’s te komen. Waar moet de focus liggen voor organisaties tijdens het creëren van deze 
scenario’s.  

Eerst maken wij altijd een analyse van de huidige situatie en die houden wij voor aan de onderwijsinstelling. Dan 
komt er een bestemmingsplan waarin een hoger doel aangegeven staat, een ‘man on the moon’ boodschap (je 
moet een hoger doel hebben om een focus te hebben). Dan komt er transformatie en transitie, waarbij de kosten-
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baten analyse beschreven staat. Dan maken wij meestal 3 of 4 scenario’s waaruit de klant kan kiezen (null, good, 
better, best), hierbij nemen wij de eerste 5 jaar na start van het project mee in de strategie van het project.  
 

• Heeft u ooit gebruik gemaakt van scenario planning binnen een organisatie of als externe? Hoe heeft 
dit gewerkt en hoe heeft dit geholpen in het oplossen van de gevolgen van een crisis?  

Ja, wij gebruiken dat bij elke klant waarbij wij extern zijn ingehuurd. Dat werkt enorm goed omdat managers en 
bestuurders iets te kiezen willen hebben, je kan niet daar komen als consultant en zeggen ‘dit moet je doen’. Het 
geeft het management de kans om even afstand te nemen en met rust te kijken naar de situatie. 
 

• Als organisaties in een crisis vallen (bijvoorbeeld door ontwrichting), wat is dan het proces wat zij 
volgen om ervoor te zorgen dat de impact zo minimaal mogelijk blijft?  

Er is geen proces, het is eigenlijk al te laat. Organisaties schakelen dan vaak externe consultants in. 
 

• Wat voor rol speelt informatie tijdens een crisis, hoe belangrijk is dit voor het scenario planning 
proces? Hoe belangrijk is informatie voor een organisatie die uit een crisis wilt komen? Kunnen 
bepaalde informatiesystemen (denk aan management information systems met real-time 
dashboards) hier een rol in spelen? 

Erg belangrijk, zie antwoord verderop in het interview. 
 

• Wat voor rol kunnen interne en externe consultants spelen in het proces van scenario planning?  

Externe consultants kunnen opties als advies geven waar de organisatie niet aan gedacht had. Dat doen ze op basis 
van hun expertise, kennis en ervaring. 
 
Movement from New Combinations to Entrepreneurship 
De organisatie focust nu op het schrijven van een specifieke oplossing voor het oplossen van de problemen uit de 
crisis. Ze zijn zeker in wat ze willen na afloop van het Contingency plannen, ze moeten alleen nog zeker worden 
in of het ook gaat lukken zoals het op papier staat. Het management staat voor een ongelofelijk lastige keuze, zij 
moet de gehele organisatie in het diepe gooien door maar 1 enkel scenario te kiezen en daar volledig voor te gaan. 
Contingency planning gaat erom wat een organisatie gaat doen wanneer een optie faalt, zodat ze direct adequaat 
kan reageren.  

• De literatuur legt voor dat organisaties moeten focussen op een aantal opties voor Contingency 
planning, zodat het management uiteindelijk 1-3 opties kan kiezen. Wat gebeurt in deze hoog 
onzekere tijd in de praktijk voornamelijk?  

3-4 opties gebruiken wij altijd in het scenario en contingency planning proces. 
 

Testen van de theorie in de praktijk 
In de crisis fase dienen organisaties meer te focussen op innovatie. Het is cruciaal om elke mogelijk methode te 
gebruiken zodat de organisatie uit de crisis kan bewegen. In mijn theorie bekijk ik hoe de dynamieken binnen het 
concept van IT-Support een rol spelen. De dynamieken hebben invloed op de beweging van organisaties uit een 
crisis, dat kan negatieve en positieve invloed hebben. 

 
• Scenario planning en Analogical reasoning maken beide gebruik van kennis uit het verleden om op die 

manier de toekomst te kunnen voorspellen. Wanneer organisaties in een crisis zijn beland door 
eerdere keuzes, ontstaat er dan een vicieuze cirkel? 

Ja zeker, dat gebeurt vaak. Wij adviseren dan om scenario A uit te voeren, maar de organisatie kiest toch scenario 
B waarvan wij denken dat het mislukt. Dan stoppen wij het project en geven wij de opdracht terug (dat moet 
juridisch ook), dat is een organisatie die wij niet accepteren. Als een organisatie op die manier niet kan luisteren 
naar adviezen, dan blijft ze hoogstwaarschijnlijk in een vicieuze cirkel hangen. 
 

• Het gebruik van kennis uit het verleden kan goed zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van externe 
consultants die al eerder de crisis hebben meegemaakt, bijvoorbeeld bij een andere soortgelijke 
organisatie. Zou management van haar eigen kennis uit het verleden moeten uitgaan (waarbij de 
cirkel kan worden veroorzaakt) of moet ze m.b.v. externe consultants de crisis oplossen (ook al 
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hebben zij niet altijd alle informatie)? Wat zou een organisatie moeten doen? Wat gebeurt er ook 
daadwerkelijk? 

Wij proberen altijd de functie van ‘trusted advisor’ te behalen in de organisatie, zodat de organisatie vertrouwen 
heeft in jou als adviseur. Zonder dat kan je geen opdracht uitvoeren en gaat de organisatie niet van jouw kennis 
en kunde uit. 

 
• De literatuur stelt voor dat oud management (of ze goed of slecht waren) niet langer geschikt zijn om 

de juiste keuzes te maken in tijden van crisis. Wat vindt u van deze stelling, komt dit in de praktijk 
voor? 

Eigenlijk is dat voor 80% waar en voor 20% niet. Stel dat het een externe factor is die de organisatie in crisis 
brengt waar management helemaal niets aan kan doen, dan is het management wel geschikt om te leiden alleen 
hadden ze pech. Toch denk ik dat het zeker klopt in 80% van de gevallen en die managers zijn dus ongeschikt om 
de organisatie uit de crisis te leiden. In het onderwijs is dit een groot probleem, dat komt doordat het 
managementteam over het algemeen is doorgegroeid uit docent functies. Deze managers zijn dan enorm goed 
beschermd volgens de wet, waarbij het erg lastig is om ze uit die functie te krijgen. Voornamelijk de IT-managers 
bij scholen zijn vaak doorgegroeide hobbyisten die 9 van de 10 keer niet meer geschikt zijn om de IT-regie op 
orde te krijgen. 
 

• De literatuur toont dat twee typen management nodig zijn in de linker en rechterzijde van de 
adaptive cycle. Waarbij rationeel management aan de linkerzijde haar sterkte kan tonen en creatief 
management aan de rechterzijde. De oorzaak hiervan is dat de competenties van rationeel 
management voornamelijk operationalisering, optimalisatie en harde besluiten nemen is. Waarbij de 
competenties van creatief management liggen in een inspirerende werkomgeving creëren, waarbij 
leren, experimenteren en fouten maken goed is. Hoe verloopt deze balans in de praktijk, ziet u deze 
beweging terug bij organisaties? 

Jazeker, dat zie ik veel terug en daar ben ik het ook zeker mee eens. De balans moet daarbij goed in de gaten 
gehouden worden. Ik zie in het onderwijs dan vaak rationele managers en daar tegenover relationele managers.  

 
• Onderzoek toont aan dat leren cruciaal is voor organisaties in tijden van crisis. Denk hierbij aan 

organisatie-breed leren binnen de fases van crisis, nieuwe combinaties, en ondernemerschap. Hoe 
zou leren een organisatie uit een crisis kunnen helpen? 

Leren kost tijd, dus als je eerst gaat leren en dan pas veranderen dan ben je te laat. Pas wanneer je de keuze hebt 
gemaakt kan je gaan leren. Dat is dus leren om in het nieuwe evenwicht te komen. Wanneer je daar dan bent, dan 
moet je leren om de crisis voor te zijn. Experimenteren zou wel kunnen in tijden van crisis, maar dat moet wel 
met heel veel snelheid. 

 
• Naast externe consultants is er bij een grote organisatie vaak een intern adviesorgaan.  

o Wat kunnen interne adviseurs brengen in tijden van crisis?  

Minder dan externe consultants omdat ze ook om hun positie moeten denken. Ze zullen altijd iets meer meegaan 
met de organisatie. Ze moeten ook niet het slechte bericht (stel veranderingen met ontslagen) brengen, dat moet 
de externe doen.  
 

o Is hun perspectief te veel verstrengeld met hetgeen van de organisatie?  

Nee, maar dat is prima, daar ligt hun kracht. 
 

o Kunnen zij zo objectief als externe adviseurs zijn?  

Nee, je raakt vergroeid met de organisatie. 
 

o Wat is hun precieze rol in de beweging terug naar het evenwicht? 

Ze werken samen met het management en met externe consultants, ze creëren draagvlak. 
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• In tijden van crisis moet de huidige situatie worden uitgestippeld om te bepalen waar de organisatie 
zich in bevindt, informatie en informatiesystemen zijn hierbij cruciaal.  

o Welke rol speelt informatie tijdens de crisis in een organisatie? 

Dat is cruciaal, om een oplossing te zoeken voornamelijk. Ook om de huidige situatie in beeld te krijgen, om te 
kijken waar alle euro’s naartoe gaan in de organisatie.  
 

o Hoe zouden informatiesystemen de beweging moeten faciliteren? 

We gebruiken de huidige informatiesystemen om de huidige situatie in kaart te brengen. Bij het implementeren 
van 1 van de scenario’s kan het zo zijn dat 1 of meerdere van deze systemen worden vervangen. In eerste instantie 
moet je roeien met de riemen die je hebt. 
 

o Kunnen informatiesystemen worden gebruikt om de crisis op te lossen en te bewegen naar 
een nieuw evenwicht? 

Ja, zie hierboven. 
 

• Een van de hoofdaannames in mijn scriptie en van mijn supervisor is dat organisaties trots moeten 
zijn op hun verleden, terwijl ze nieuwsgierig moeten zijn richting de toekomst. In tijden van crisis is 
soms juist het verleden fout, dus is innovatie goed. Maar in het equilibrium is het goed zoals ‘we het 
altijd hebben gedaan’ en ‘never change a winning team’. 

Je moet als organisatie altijd bezig zijn met de volgende stap. Het is in het evenwicht veel makkelijker om te 
experimenteren dan wanneer je in een crisis zit. Stilstaan bestaat niet meer, dat is onmogelijk. Organisaties moeten 
nieuwsgierig zijn in hun evenwicht. Dan moet je dus ook trots zijn op je verleden, voor onderwijsinstelling 
betekent dat focussen op hetgeen wat je oplevert, studenten die klaar zijn voor de maatschappij, dat verandert niet. 
Het moment dat innovatie belangrijker is dan operationalisatie, dan ben je een onderzoeksinstelling. 
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Interview XI 
 

• Wat is jouw achtergrond? (Opleiding, markt, organisaties)? 

Bachelor Mathematics, master’s in information management. 
 

• Wat is je huidige rol in de organisatie? 

Manager IT-plan, digitale transformatie binnen de organisatie. 
 

Ervaringsvragen 
Een crisis is niet altijd slecht, het kan zeker ontstaan door negatieve invloeden op het bedrijf. Maar het kan ook 
zijn dat een wens tot innovatie kan leiden tot een wenselijke crisis, hierin wil het bedrijf een verandering te pas 
brengen. 

• Heb je ooit een crisis meegemaakt in een organisatie? Waarin het bedrijf of businessunit een grote 
verandering doormaakte. 

Jazeker. Doordat wij veel fusies en acquisities hebben meegemaakt ontstond er bij onze organisatie een grote 
hoeveelheid legacy systemen, dat zorgde voor hoge kosten. Als wij zo door zouden gaan, dan betekende dat voor 
ons de ondergang, dan spreek je zeker van een crisis.  
 

• Wat veroorzaakte de crisis? 

Te veel legacy en constant vergroten van de organisatie zonder goed te schalen. 
 

• Ontstaan crisissen over het algemeen op dezelfde manier, lijken ze op elkaar? 

Nee, niet per se. 
 

• Was jij in of extern tijdens deze crisis? Wat was jouw verantwoordelijkheid?  

Ja ik ben eigenlijk altijd intern verantwoordelijk voor crisissen, dat is mijn taak als manager.  
 

• Best practices/good practices/lessons learned worden vaak beschreven voor het preventeren van 
dezelfde fouten. Is dit een goede techniek? Zorgt het ervoor dat organisaties een soortgelijke of 
nieuwe crisis kunnen voorkomen? 

Ja, absoluut. Wij kijken zeer nadrukkelijk naar partijen als Coolblue, Bol.com, Amazon, om te kijken hoe je je 
eigen bedrijf digitaal neer kan zetten in de markt. Je wilt voorkomen dat je te veel risico neemt in de core van je 
bedrijf, dan moet je best practices gebruiken.  
 
We proberen externe best practices te zoeken in de markt, bijvoorbeeld technologische innovaties. Maar we 
proberen zelf ook dingen uit en proberen vervolgens deze in de core business te implementeren. Note: ondanks je 
bij andere organisaties veel kan leren van hun ervaring, toch moet de organisatie zich altijd eerst zelf stoten tegen 
het probleem aan voordat ze het echt belangrijk vinden. 
 
Movement from Crisis to New Combinations 
De organisatie heeft nu veel opties die waardevol kunnen zijn voor de organisatie. Een moet worden gekozen door 
het management waarop de hele organisatie zich gaat storten, voordat ze dit kan doen moet het eerst de opties 
volledig uitwerken. Ze zijn zeker in wat ze kunnen na het einde van deze fase (doordat ze meer vertrouwen hebben 
in de organisatie na afloop van de crisis), maar nog niet zeker in wat ze precies willen. Organisaties gaan in New 
Combinations gebruik maken van Contingency planning. 

• Tijdens een crisis gebruikt een organisatie scenario planning om tot zoveel mogelijk geschikte 
scenario’s te komen. Waar moet de focus liggen voor organisaties tijdens het creëren van deze 
scenario’s.  

De focus moet echt liggen bij de doelstelling en dat je daar naartoe gaat werken, anders blijf je oneindig hangen 
in het scenario planning proces. 
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• Heeft u ooit gebruik gemaakt van scenario planning binnen een organisatie of als externe? Hoe heeft 
dit gewerkt en hoe heeft dit geholpen in het oplossen van de gevolgen van een crisis?  

Ik heb het zeker gebruikt en het helpt door de obstakels en drempels behapbaar te maken. Ook zorgt het voor 
sponsorship vanuit het topmanagement, want zij moeten het begrijpen op een snelle manier.  

 
• Als organisaties in een crisis vallen (bijvoorbeeld door ontwrichting), wat is dan het proces wat zij 

volgen om ervoor te zorgen dat de impact zo minimaal mogelijk blijft?  

Snel acteren en begrijpen dat je als organisatie in een crisis zit. 
 

• Wat voor rol speelt informatie tijdens een crisis, hoe belangrijk is dit voor het scenario planning 
proces? Hoe belangrijk is informatie voor een organisatie die uit een crisis wilt komen? Kunnen 
bepaalde informatiesystemen (denk aan management information systems met real-time 
dashboards) hier een rol in spelen? 

Binnen automatisering en het oplossen van dat soort problemen, zijn informatiesystemen essentieel. Dat zie je 
echt dat de IT de business kan enablen. In de digitale wereld is data, informatie en dus informatiesystemen 
ontzettend belangrijk en niet langer weg te denken. 

 
• Wat voor rol kunnen interne en externe consultants spelen in het proces van scenario planning?  

Externe consultants zorgen ervoor dat de beweging in de organisatie komt, dat kunnen ze echt beter dan interne 
consultants. Ook denken externe consultants aan dingen waar je zelf misschien niet aan had gedacht, daar ligt hun 
waarde. 
 
Zonder de interne adviseurs kan het zijn dat de externe consultants te veel van de business af zitten met hun 
verkooppraatjes. Interne adviseurs kunnen dat beheersen in naam van de organisatie. 
 
Movement from New Combinations to Entrepreneurship 
De organisatie focust nu op het schrijven van een specifieke oplossing voor het oplossen van de problemen uit de 
crisis. Ze zijn zeker in wat ze willen na afloop van het Contingency plannen, ze moeten alleen nog zeker worden 
in of het ook gaat lukken zoals het op papier staat. Het management staat voor een ongelofelijk lastige keuze, zij 
moet de gehele organisatie in het diepe gooien door maar 1 enkel scenario te kiezen en daar volledig voor te gaan. 
Contingency planning gaat erom wat een organisatie gaat doen wanneer een optie faalt, zodat ze direct adequaat 
kan reageren.  

• De literatuur legt voor dat organisaties moeten focussen op een aantal opties voor Contingency 
planning, zodat het management uiteindelijk 1-3 opties kan kiezen. Wat gebeurt in deze hoog 
onzekere tijd in de praktijk voornamelijk?  

Wij gebruiken inderdaad vaak 3 opties, dat wordt absoluut toegepast in de praktijk. Vervolgens is het een sprong 
in het diepe, ook al zijn wij altijd bezig om ‘het diepe’ zo goed mogelijk in te schatten. Dat kan ook niet anders 
als je in een grote organisatie werkt. 

 
Testen van de theorie in de praktijk 
In de crisis fase dienen organisaties meer te focussen op innovatie. Het is cruciaal om elke mogelijk methode te 
gebruiken zodat de organisatie uit de crisis kan bewegen. In mijn theorie bekijk ik hoe de dynamieken binnen het 
concept van IT-Support een rol spelen. De dynamieken hebben invloed op de beweging van organisaties uit een 
crisis, dat kan negatieve en positieve invloed hebben. 

 
• Scenario planning en Analogical reasoning maken beide gebruik van kennis uit het verleden om op die 

manier de toekomst te kunnen voorspellen. Wanneer organisaties in een crisis zijn beland door 
eerdere keuzes, ontstaat er dan een vicieuze cirkel? 

Die kans is nadrukkelijk aanwezig, dat probeer je te verbreken met behulp van externe consultants. Ook voor 
interne adviseurs, wanneer je niet door die cirkel kan kijken, dan ben je geen goede interne adviseur. Maar denk 
hierbij ook na aan groepsdenken, je kan altijd als groep denken dat alles goed gaat, terwijl het misschien niet zo 
is. Dat komt omdat je in een groep werkt. 
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• Het gebruik van kennis uit het verleden kan goed zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van externe 
consultants die al eerder de crisis hebben meegemaakt, bijvoorbeeld bij een andere soortgelijke 
organisatie. Zou management van haar eigen kennis uit het verleden moeten uitgaan (waarbij de 
cirkel kan worden veroorzaakt) of moet ze m.b.v. externe consultants de crisis oplossen (ook al 
hebben zij niet altijd alle informatie)? Wat zou een organisatie moeten doen? Wat gebeurt er ook 
daadwerkelijk? 

Het is ontzettend goed om externe consultants te gebruiken als botsers met het managementteam, het is juist goed 
om ze te laten botsen. Aan het managementteam is het dan om de externen serieus te nemen en open te staan voor 
suggesties. Het grote gevaar is wanneer het externe perspectief niet gebruikt wordt. Een goede consultant kan dat 
heel goed, die weet precies hoe ze hun adviezen moeten plaatsen in de organisatie. 

 
• De literatuur stelt voor dat oud management (of ze goed of slecht waren) niet langer geschikt zijn om 

de juiste keuzes te maken in tijden van crisis. Wat vindt u van deze stelling, komt dit in de praktijk 
voor? 

Het is deels waar. De managers van nu moeten adaptief zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Die managers zijn 
geschikter om te blijven zitten in tijden van crisis. Maar bij grotere oudere organisaties zie je vaak dat het managers 
van de oude garde zijn, zij hebben minder kennis van IT. Dan heb je zeker andere managers nodig. 

 
• De literatuur toont dat twee typen management nodig zijn in de linker en rechterzijde van de 

adaptive cycle. Waarbij rationeel management aan de linkerzijde haar sterkte kan tonen en creatief 
management aan de rechterzijde. De oorzaak hiervan is dat de competenties van rationeel 
management voornamelijk operationalisering, optimalisatie en harde besluiten nemen is. Waarbij de 
competenties van creatief management liggen in een inspirerende werkomgeving creëren, waarbij 
leren, experimenteren en fouten maken goed is. Hoe verloopt deze balans in de praktijk, ziet u deze 
beweging terug bij organisaties? 

Ja ik zie de beweging terug in de praktijk. Je moet dus weten welke managers je nodig hebt in de adaptive cycle. 
Je hebt crisismanagers nodig en je hebt rationele managers nodig, op verschillende plekken in de organisatie. En 
in momenten van crisis heb je zeker meer lerende, inspirerende en leidinggevende managers nodig. 

 
• Onderzoek toont aan dat leren cruciaal is voor organisaties in tijden van crisis. Denk hierbij aan 

organisatie-breed leren binnen de fases van crisis, nieuwe combinaties, en ondernemerschap. Hoe 
zou leren een organisatie uit een crisis kunnen helpen? 

Ik denk dat het heel belangrijk is, maar dat het in de praktijk helaas iets minder zo is. Ik ben het eens dat 
organisaties beter klaar zijn voor de toekomst als er een cultuur en een state of mind is waarin leren wordt 
gestimuleerd. Ik denk alleen dat dat niet genoeg is, de mensen zelf moeten ook intrinsieke motivatie hebben om 
te leren. 

 
• Naast externe consultants is er bij een grote organisatie vaak een intern adviesorgaan.  

o Wat kunnen interne adviseurs brengen in tijden van crisis?  

Al eerder beantwoord. 
 

o Is hun perspectief teveel verstrengeld met hetgeen van de organisatie?  

Ja, maar ze moeten daarbij actief naar de objectiviteit zoeken. 
 

o Kunnen zij zo objectief als externe adviseurs zijn?  

Nee, dat is niet mogelijk. 
 

o Wat is hun precieze rol in de beweging terug naar het evenwicht? 

De aandacht bij de business houden in tijden van crisis, de externe consultants sturen (maar niet te veel). 
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• In tijden van crisis moet de huidige situatie worden uitgestippeld om te bepalen waar de organisatie 
zich in bevindt, informatie en informatiesystemen zijn hierbij cruciaal.  

o Welke rol speelt informatie tijdens de crisis in een organisatie? 

Informatie kan killing zijn wanneer het niet in de juiste context gebruikt wordt. Informatie speelt natuurlijk een 
cruciale rol in organisatieverandering, het is niet meer weg te denken uit de dagelijkse bedrijfsvoering. Informatie 
heb je nodig om besluitvorming uit te voeren. 
 

o Hoe zouden informatiesystemen de beweging moeten faciliteren? 

De huidige situatie weergeven. Ook om de complexiteit tussen systemen te tonen. Het creëert een sense of urgency 
bij het management, daar werken dashboards erg goed bij. 
 

o Kunnen informatiesystemen worden gebruikt om de crisis op te lossen en te bewegen naar 
een nieuw evenwicht? 

Jazeker, mits de informatie die zij bewerken/gebruiken/tonen van hoge kwaliteit is. Het is alleen wel belangrijk 
om uit elkaar te houden dat informatie leidend is in elke fase, maar dat nieuwe informatiesystemen alleen 
belangrijk zijn in de linkerhelft. Het gevaar in informatiesystemen denken is dat je systemen weer als los iets gaat 
behandelen, daarmee creëer je weer separatie. Het moet juist heel dicht tegen de organisatie zitten. 

 
• Een van de hoofdaannames in mijn scriptie en van mijn supervisor is dat organisaties trots moeten 

zijn op hun verleden, terwijl ze nieuwsgierig moeten zijn richting de toekomst. In tijden van crisis is 
soms juist het verleden fout, dus is innovatie goed. Maar in het equilibrium is het goed zoals ‘we het 
altijd hebben gedaan’ en ‘never change a winning team’. 

De balans slaat anno 2018 door naar nieuwsgierig zijn naar de toekomst. Dat betekent niet dat je niet meer trots 
mag zijn op je verleden. Zoals bij TNT, brieven zijn niet meer interessant om te versturen, maar pakketten wordt 
constant alleen maar groter. De essentie is nog steeds dingen versturen, dat moet je niet vergeten als organisatie, 
als je dat goed doet dan mag je daar trots op zijn. 
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Interview XII 
 
 

• Wat is jouw achtergrond? (Opleiding, markt, organisaties)? 

HBO international business management, daarna business information systems. 
 

• Wat is je huidige rol in de organisatie? 

Commercial executive, dat houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de contracten tussen klantorganisaties en 
onze organisatie. 

 
Ervaringsvragen 
Een crisis is niet altijd slecht, het kan zeker ontstaan door negatieve invloeden op het bedrijf. Maar het kan ook 
zijn dat een wens tot innovatie kan leiden tot een wenselijke crisis, hierin wil het bedrijf een verandering te pas 
brengen. 

• Heb je ooit een crisis meegemaakt in een organisatie? Waarin het bedrijf of businessunit een grote 
verandering doormaakte. 

Zeker, intern heb ik er een meegemaakt. 
 

• Wat veroorzaakte de crisis? 

Er is een shift bij onze dienstverlening van on premise naar clouddiensten. Dat kost ontzettend veel resources bij 
onze organisatie. Op een gegeven moment zaten wij in een spagaat, dat wij 50% on premise deden en 50% cloud. 
Dat was een flinke beweging, niet alleen voor de mensen, maar ook op productniveau. 
 

• Ontstaan crisissen over het algemeen op dezelfde manier, lijken ze op elkaar? 

Nee niet per se in mijn vakgebied. 
 

• Was jij in of extern tijdens deze crisis? Wat was jouw verantwoordelijkheid?  

Ik moest verwachtingen managen bij de klanten, want die kijken enkel uit hun eigen perspectief, dat was een 
challenge. 
 

• Best practices/good practices/lessons learned worden vaak beschreven voor het preventeren van 
dezelfde fouten. Is dit een goede techniek? Zorgt het ervoor dat organisaties een soortgelijke of 
nieuwe crisis kunnen voorkomen? 

Jazeker, we hebben bepaalde frameworks, guidelines, planning technieken en meer. We hebben afdelingen 
hiervoor die dit ook voorschrijven. Je moet alleen ontzettend uitkijken met blind best practices volgen, je moet ze 
heel goed evalueren, constant de kwaliteit bewaken. Bij onze organisatie wordt dat elk jaar gedaan door een 
speciaal team. Hou er wel rekening mee dat je altijd jouw best practices moet tweaken op de klantorganisatie, dat 
zorgt ervoor dat je in beweging moet blijven. 

 
Movement from Crisis to New Combinations 
De organisatie heeft nu veel opties die waardevol kunnen zijn voor de organisatie. Een moet worden gekozen door 
het management waarop de hele organisatie zich gaat storten, voordat ze dit kan doen moet het eerst de opties 
volledig uitwerken. Ze zijn zeker in wat ze kunnen na het einde van deze fase (doordat ze meer vertrouwen hebben 
in de organisatie na afloop van de crisis), maar nog niet zeker in wat ze precies willen. Organisaties gaan in New 
Combinations gebruik maken van Contingency planning. 

• Tijdens een crisis gebruikt een organisatie scenario planning om tot zoveel mogelijk geschikte 
scenario’s te komen. Waar moet de focus liggen voor organisaties tijdens het creëren van deze 
scenario’s.  

We maken voor de klanten altijd verschillende scenario’s. Denk daarbij aan good-better-best, vanuit de 
salesoptiek. Organisaties moeten goed afvragen wat hetgeen is wat ze precies willen ondersteunen met onze 
systemen, daarbij goed afwegen of ze klaar zijn om de cloud in te gaan. 
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• Heeft u ooit gebruik gemaakt van scenario planning binnen een organisatie of als externe? Hoe heeft 
dit gewerkt en hoe heeft dit geholpen in het oplossen van de gevolgen van een crisis?  

Het biedt duidelijkheid en keuzes voor de klant, dat vinden managers fijn om te hebben. Daarbij zijn onze 
systemen meestal ondersteunend, dus dat betekent niet oplossen van crisissen, maar ervoor zorgen dat de 
organisatie goed draait. Ik maak die scenario’s voornamelijk zelf, daarbij houd ik rekening met de wensen van de 
klant. 

 
• Als organisaties in een crisis vallen (bijvoorbeeld door ontwrichting), wat is dan het proces wat zij 

volgen om ervoor te zorgen dat de impact zo minimaal mogelijk blijft?  

Er is niet een bepaald proces wat organisaties volgen, het is pragmatisch de problemen oplossen. Ze moeten wel 
snel reageren, voornamelijk als de crisis een grote impact heeft. 

 
• Wat voor rol speelt informatie tijdens een crisis, hoe belangrijk is dit voor het scenario planning 

proces? Hoe belangrijk is informatie voor een organisatie die uit een crisis wilt komen? Kunnen 
bepaalde informatiesystemen (denk aan management information systems met real-time 
dashboards) hier een rol in spelen? 

Dashboards worden heel veel toegepast (PowerBI) die worden gebruikt om inzicht te krijgen. Dat kan ervoor 
zorgen dat managementteams een crisis beter zien aankomen. Het grote probleem is alleen dat het management 1 
overzichtelijk dashboard krijgt. Maar dat het ‘veld’ met heel veel verschillende systemen moet werken, dat zorgt 
ervoor dat de medewerkers veel minder inzicht hebben. 

 
• Wat voor rol kunnen interne en externe consultants spelen in het proces van scenario planning?  

Als sales externe wordt het telkens meer dat ook wij trusted advisor worden, wij worden geacht om mee te denken 
met de klantsituatie waarbij wij telkens meer mee gaan denken. Dat betekent meedenken met de klantsituatie, 
maar ook in samenwerking met ander organisaties. 

 
Movement from New Combinations to Entrepreneurship 
De organisatie focust nu op het schrijven van een specifieke oplossing voor het oplossen van de problemen uit de 
crisis. Ze zijn zeker in wat ze willen na afloop van het Contingency plannen, ze moeten alleen nog zeker worden 
in of het ook gaat lukken zoals het op papier staat. Het management staat voor een ongelofelijk lastige keuze, zij 
moet de gehele organisatie in het diepe gooien door maar 1 enkel scenario te kiezen en daar volledig voor te gaan. 
Contingency planning gaat erom wat een organisatie gaat doen wanneer een optie faalt, zodat ze direct adequaat 
kan reageren.  

• De literatuur legt voor dat organisaties moeten focussen op een aantal opties voor Contingency 
planning, zodat het management uiteindelijk 1-3 opties kan kiezen. Wat gebeurt in deze hoog 
onzekere tijd in de praktijk voornamelijk?  

Wij nemen altijd 3 scenario’s als leidraad. Maar dat heeft meestal niet te maken met organisaties die in crisis 
bevinden, het is vaker ondersteunend. 

 
Testen van de theorie in de praktijk 
In de crisis fase dienen organisaties meer te focussen op innovatie. Het is cruciaal om elke mogelijk methode te 
gebruiken zodat de organisatie uit de crisis kan bewegen. In mijn theorie bekijk ik hoe de dynamieken binnen het 
concept van IT-Support een rol spelen. De dynamieken hebben invloed op de beweging van organisaties uit een 
crisis, dat kan negatieve en positieve invloed hebben. 

 
• Scenario planning en Analogical reasoning maken beide gebruik van kennis uit het verleden om op die 

manier de toekomst te kunnen voorspellen. Wanneer organisaties in een crisis zijn beland door 
eerdere keuzes, ontstaat er dan een vicieuze cirkel? 

Vaak wel, voornamelijk bij analogical reasoning. Vandaar dat wij binnen onze organisatie ‘growth-mindset’ 
trainingen hebben gehad, dat zorgt ervoor dat je je verleden even achterwege laat en gaat kijken naar andere 
manieren van oplossen. Aan de andere kant, ga niet het wiel opnieuw uitvinden. De balans is lastig te vinden, de 
enige manier is dan kennis van buitenaf waarbij je vraagt: ‘hoe zouden jullie dit nou oplossen?’. Dan krijg je 
nieuwe inzichten en ideeën. 
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• Het gebruik van kennis uit het verleden kan goed zijn wanneer er gebruik wordt gemaakt van externe 
consultants die al eerder de crisis hebben meegemaakt, bijvoorbeeld bij een andere soortgelijke 
organisatie. Zou management van haar eigen kennis uit het verleden moeten uitgaan (waarbij de 
cirkel kan worden veroorzaakt) of moet ze m.b.v. externe consultants de crisis oplossen (ook al 
hebben zij niet altijd alle informatie)? Wat zou een organisatie moeten doen? Wat gebeurt er ook 
daadwerkelijk? 

Zoals ik al zei, er moet een balans zijn. De organisatie moet uiteindelijk zelf haar keuze maken, maar ze kan er 
wel voor kiezen om zich te laten informeren door externen. Goede managers doen dat ook en gaan niet enkel van 
hun eigen plannen uit. 

 
• De literatuur stelt voor dat oud management (of ze goed of slecht waren) niet langer geschikt zijn om 

de juiste keuzes te maken in tijden van crisis. Wat vindt u van deze stelling, komt dit in de praktijk 
voor? 

Ja, dat komt veel voor. Daar ben ik het mee eens. 
 

• De literatuur toont dat twee typen management nodig zijn in de linker en rechterzijde van de 
adaptive cycle. Waarbij rationeel management aan de linkerzijde haar sterkte kan tonen en creatief 
management aan de rechterzijde. De oorzaak hiervan is dat de competenties van rationeel 
management voornamelijk operationalisering, optimalisatie en harde besluiten nemen is. Waarbij de 
competenties van creatief management liggen in een inspirerende werkomgeving creëren, waarbij 
leren, experimenteren en fouten maken goed is. Hoe verloopt deze balans in de praktijk, ziet u deze 
beweging terug bij organisaties? 

Ja zeker, bij onze organisatie is dat ook gebeurd. Onze topman werd vervangen voor iemand die veel meer 
openstond voor creativiteit, dat was ook zeker nodig. Dat heeft gezorgd voor een nieuwe cultuur en mindset binnen 
de organisatie. 

 
• Onderzoek toont aan dat leren cruciaal is voor organisaties in tijden van crisis. Denk hierbij aan 

organisatie-breed leren binnen de fases van crisis, nieuwe combinaties, en ondernemerschap. Hoe 
zou leren een organisatie uit een crisis kunnen helpen? 

Het kan absoluut helpen om een crisis te verhelpen of te preventeren. Je zorgt ervoor dat je medewerkers open 
blijven staan om te leren, dat is een belangrijke eigenschap. Wij krijgen zelf elk jaar trainingen die wij moeten 
doen, dat is misschien vervelend, maar het helpt wel echt goed. Bijvoorbeeld met data en GDPR, daar moeten 
mensen gewoon in getraind worden. Maar als externe moet je dan wel zorgen dat de belangrijkste change agents 
(key stakeholders bij de klant, die openstaan voor verandering) mee krijgt, zij zullen dan invloed hebben op alle 
mensen die niet meewillen.  

 
• Naast externe consultants is er bij een grote organisatie vaak een intern adviesorgaan.  

o Wat kunnen interne adviseurs brengen in tijden van crisis?  

Expertise en vernieuwing vanuit de markt in de organisatie, dat is cruciaal.  
 

o Is hun perspectief te veel verstrengeld met hetgeen van de organisatie?  

Ja, en je wilt eigenlijk die adviseurs extern houden, dat ze zo veel mogelijk vrijheid hebben. Dus zo veel mogelijk 
loslaten in hun eigen divisie. 
 

o Kunnen zij zo objectief als externe adviseurs zijn?  

Nee eigenlijk is dat haast niet mogelijk. Ik verwacht dus eigenlijk dat ze niet goed transformatie in beweging 
kunnen krijgen in de organisatie, niet zo goed als externe consultants ten minste. 
 

o Wat is hun precieze rol in de beweging terug naar het evenwicht? 

Innovatie in de organisatie brengen. 
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• In tijden van crisis moet de huidige situatie worden uitgestippeld om te bepalen waar de organisatie 
zich in bevindt, informatie en informatiesystemen zijn hierbij cruciaal.  

o Welke rol speelt informatie tijdens de crisis in een organisatie? 

Informatie speelt een hele grote rol, wanneer organisaties bijvoorbeeld naar een nieuw systeem willen gaan, dan 
moet de informatie die ze hebben worden gemigreerd. 
 

o Hoe zouden informatiesystemen de beweging moeten faciliteren? 

Ze kunnen ervoor zorgen dat de visie en strategie worden ondersteund en dat de processen worden gefaciliteerd. 
 

o Kunnen informatiesystemen worden gebruikt om de crisis op te lossen en te bewegen naar 
een nieuw evenwicht? 

Ja, als ondersteunende rol. 
 

• Een van de hoofdaannames in mijn scriptie en van mijn supervisor is dat organisaties trots moeten 
zijn op hun verleden, terwijl ze nieuwsgierig moeten zijn richting de toekomst. In tijden van crisis is 
soms juist het verleden fout, dus is innovatie goed. Maar in het equilibrium is het goed zoals ‘we het 
altijd hebben gedaan’ en ‘never change a winning team’. 

Soms moet je het verleden loslaten en volledig nieuwsgierig zijn naar de toekomst, dat is alleen heel erg lastig als 
organisatie. Maar wanneer het echt slecht gaat met een organisatie, dan kan het niet anders dan dat je iets nieuws 
moet gaan doen. Wanneer het matig gaat, dan kan je absoluut kijken naar het verleden en daar mag je trots op 
zijn. Als het goed gaat dan al helemaal. Maar blijf altijd kijken naar de toekomst. 
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Appendix VIII – Explorative Interview Transcript 

Disclaimer: Dit is het eerste interview geweest, voornamelijk voor het uitvoeren van exploratie binnen het 
onderwerp in de praktijk. Met behulp van het gesprek zijn de overige interviewvragen aangepast en opnieuw 
beschreven. 

 
Introductie: 

• Wat is jouw achtergrond? (Opleiding, markt, organisaties)? 

Bedrijfskunde bachelor en master. Vaak directie & managementfuncties binnen organisatie als consultant of 
interimmanager. De oude economie, als in tertiaire marktorganisaties. 
 

• Wat is je huidige rol in de organisatie? 

Algemeen directeur en mede-eigenaar. 
 

Ervaringsvragen 
Een crisis is niet altijd slecht, het kan zeker ontstaan door negatieve invloeden op het bedrijf. Maar het kan ook 
zijn dat een wens tot innovatie kan leiden tot een wenselijke crisis, hierin wil het bedrijf een verandering te pas 
brengen. 

• Heb je ooit een crisis meegemaakt in een organisatie? Waarin het bedrijf of businessunit een grote 
verandering doormaakte. 

Ja absoluut, meestal word ik binnengebracht wanneer de crisis uit de hand loopt, dat is binnen mijn specialisatie 
vaak een dreiging dat de organisatie failliet gaat. 
 

• Wat veroorzaakte de crisis? 

Over het algemeen is de oorzaak een dreiging tot faillissement. Het opschudden van de organisatie, wat vaak 
betekent dat mensen op cruciale plekken aan vervanging toe zijn. 
 

• Ontstaan crisissen over het algemeen op dezelfde manier, lijken ze op elkaar? 

Persoonlijk zie ik voornamelijk problemen met geldzaken, waarbij de problemen dus eigenlijk altijd veel op elkaar 
lijken. Teruglopende omzet, teruglopende winst, verhoogde kosten, dat zijn de issues die ik het meeste zie. 
 

• Was jij in of extern tijdens deze crisis? Wat was jouw verantwoordelijkheid?  

Ik word altijd als externe aangenomen om de crisis op te lossen, dan raak ik uiteraard wel intern. Maar ik start 
eigenlijk altijd als externe. 
 

• Best practices/good practices/lessons learned worden vaak beschreven voor het preventeren van 
dezelfde fouten. Is dit een goede techniek? Zorgt het ervoor dat organisaties een soortgelijke of 
nieuwe crisis kunnen voorkomen? 

Er is ontzettend veel vraag naar lessons learned, voornamelijk als bedrijven weer goed functioneren. Of de lessons 
learned ook daadwerkelijk gebruikt worden in een organisatie, dat vraag ik mij af. Technieken en modellen die 
bewezen zijn te werken gebruik ik zelf weinig, het levert vrij weinig op. Het is meer een beschrijving van de 
werkelijkheid. De best practice van vers bloed gebruik ik zelf altijd, waarbij ik nieuwe dynamiek creëer in een 
organisatie. 

 
Movement from Crisis to New Combinations 
De organisatie heeft nu veel opties die waardevol kunnen zijn voor de organisatie. Een moet worden gekozen door 
het management waarop de hele organisatie zich gaat storten, voordat ze dit kan doen moet het eerst de opties 
volledig uitwerken. Ze zijn zeker in wat ze kunnen na het einde van deze fase (doordat ze meer vertrouwen hebben 
in de organisatie na afloop van de crisis), maar nog niet zeker in wat ze precies willen. Organisaties gaan in New 
Combinations gebruik maken van Contingency planning. 



Master Thesis          Version 1.1.2 

Jordi Daniëls Released – 28-08-2018 82 

• Tijdens een crisis gebruikt een organisatie scenario planning om tot zoveel mogelijk geschikte 
scenario’s te komen. Waar moet de focus liggen voor organisaties tijdens het creëren van deze 
scenario’s.  

Tijdens scenario planning moet een organisatie echt focussen op hetgeen wat goed draait, waar winst behaald kan 
worden en dat zodanig uit proberen te breiden. Wanneer juist het grootste bedrijfsproces is gedisrupt, dat moet 
een organisatie focussen op de essentie.  

 
• Heeft u ooit gebruik gemaakt van scenario planning binnen een organisatie of als externe? Hoe heeft 

dit gewerkt en hoe heeft dit geholpen in het oplossen van de gevolgen van een crisis?  

Zeker, ik heb bij een aantal klanten scenario planning gebruikt, voornamelijk als externe.  
 

• Als organisaties in een crisis vallen (bijvoorbeeld door ontwrichting), wat is dan het proces wat zij 
volgen om ervoor te zorgen dat de impact zo minimaal mogelijk blijft?  

Organisaties moeten dan gebruik maken van hun Tacit knowledge, wat eigenlijk inhoudt dat ze hun intuïtie moeten 
gebruiken om de problemen op te lossen en de goede richting te bepalen. 

 
• Wat voor rol speelt informatie tijdens een crisis, hoe belangrijk is dit voor het scenario planning 

proces? Hoe belangrijk is informatie voor een organisatie die uit een crisis wilt komen? Kunnen 
bepaalde informatiesystemen (denk aan management information systems met real-time 
dashboards) hier een rol in spelen? 

Daar heb ik geen mening over. Ik werk niet veel met informatiesystemen, voornamelijk niet om uit een crisis te 
komen. Informatie is wel erg belangrijk, maar niet in combinatie met een systeem. 

 
• Wat voor rol kunnen interne en externe consultants spelen in het proces van scenario planning?  

De interne adviseur en de externe consultant hebben een rol die totaal van elkaar verschillen tijdens het oplossen 
van crisissen en het scenario planning proces. De interne adviseur moet draagkracht creëren en zorgen dat de 
wensen van de organisatie daadwerkelijk worden ingevuld door hetgeen wat de externe levert. De externe 
consultant moet de organisatie challengen door een spiegel voor te houden, voorzichtig drukken op de pijnpunten 
van een organisatie. 

 
Movement from New Combinations to Entrepreneurship 
De organisatie focust nu op het schrijven van een specifieke oplossing voor het oplossen van de problemen uit de 
crisis. Ze zijn zeker in wat ze willen na afloop van het Contingency plannen, ze moeten alleen nog zeker worden 
in of het ook gaat lukken zoals het op papier staat. Het management staat voor een ongelofelijk lastige keuze, zij 
moet de gehele organisatie in het diepe gooien door maar 1 enkel scenario te kiezen en daar volledig voor te gaan. 
Contingency planning gaat erom wat een organisatie gaat doen wanneer een optie faalt, zodat ze direct adequaat 
kan reageren.  

• De literatuur legt voor dat organisaties moeten focussen op een aantal opties voor Contingency 
planning, zodat het management uiteindelijk 1-3 opties kan kiezen. Wat gebeurt in deze hoog 
onzekere tijd in de praktijk voornamelijk?  

Voornamelijk bij kleinere bedrijven worden er minder scenario’s gepland. Dat wordt veroorzaakt doordat de 
organisatie veel flexibeler is, er is altijd direct een duidelijke weg die gekozen moet worden. Bij grote organisaties 
is dat veel lastiger, omdat er zoveel verschillende factoren een rol spelen. Vandaar dat grotere organisaties over 
het algemeen meer scenario’s plannen zodat ze met zoveel mogelijk factoren rekening kunnen houden. 

 
Testen van de theorie in de praktijk 
In de crisis fase dienen organisaties meer te focussen op innovatie. Het is cruciaal om elke mogelijk methode te 
gebruiken zodat de organisatie uit de crisis kan bewegen. In mijn theorie bekijk ik hoe de dynamieken binnen het 
concept van IT-Support een rol spelen. De dynamieken hebben invloed op de beweging van organisaties uit een 
crisis, dat kan negatieve en positieve invloed hebben. 

 
• De literatuur toont dat twee typen management nodig zijn in de linker en rechterzijde van de 

adaptive cycle. Waarbij rationeel management aan de linkerzijde haar sterkte kan tonen en creatief 
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management aan de rechterzijde. De oorzaak hiervan is dat de competenties van rationeel 
management voornamelijk operationalisering, optimalisatie en harde besluiten nemen is. Waarbij de 
competenties van creatief management liggen in een inspirerende werkomgeving creëren, waarbij 
leren, experimenteren en fouten maken goed is. Hoe verloopt deze balans in de praktijk, ziet u deze 
beweging terug bij organisaties? 

Ja dat komt zeker voor in de praktijk. In de linkerzijde van de matrix is rationeel management nodig. In de 
rechterzijde is absoluut meer creativiteit nodig. 

 
• Een van de hoofdaannames in mijn scriptie en van mijn supervisor is dat organisaties trots moeten 

zijn op hun verleden, terwijl ze nieuwsgierig moeten zijn richting de toekomst. In tijden van crisis is 
soms juist het verleden fout, dus is innovatie goed. Maar in het equilibrium is het goed zoals ‘we het 
altijd hebben gedaan’ en ‘never change a winning team’. 

Het is enorm belangrijk om altijd te innoveren, de organisatie wendbaar te houden. Kijk naar organisatie X, die 
willen elk jaar 10% minder resources gebruiken voor dezelfde processen. Dat is een voorbeeld van een organisatie 
die blijft innoveren. 


